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LecH Frączek
Uniwersytet Jagielloński

Funkcjonowanie urzędu burmistrza w czasach królestwa 
Polskiego na podstawie działalności dominika Bażanki

S ł o w a  k l u c z o w e :  miasto, burmistrz, urząd, Szczekociny, Wolbrom, Dominik Ba-
żanka.

K e y w o r d s :  city, mayor, office, Szczekociny, Wolbrom, Dominik Bażanka.

S t r e s z c z e n i e :  Postać Dominika Bażanki stanowi miarodajny przykład kariery, jaką 
zrobiło wielu wojskowych po utworzeniu Królestwa Polskiego. Niemający doświadczenia 
w pracy urzędniczej szlachcic w randze podporucznika został wyznaczony na zastępcę 
burmistrza miasta Szczekociny. Stało się tak dzięki znajomościom uzyskanym w czasie 
służby w armii Księstwa Warszawskiego. Dominik Bażanka sprawował swój urząd w mie-
ście prywatnym Szczekociny w latach 1815–1820. Starał się tam wcielać w życie nowo-
czesne rozwiązania prawne, często godzące w interesy niektórych części społeczeństwa. 
Zmiany, które chciał wprowadzać, zmierzały do zniesienia reliktów dawnego feudalnego 
porządku, lecz doprowadzały także do częstych konfliktów z mieszkańcami. Przybierały 
one obrót gwałtowny, nierzadko dochodziło nawet do bójek. Decyzją swoich zwierzch-
ników Dominik Bażanka został w roku 1820 przeniesiony do miasta Proszowice, by nie-
długo później trafić do kolejnego miasta Wolbromia. Sprawował tam swój urząd w latach 
1821–1838. Był to niewątpliwie awans, ponieważ ośrodki te posiadały większe znaczenie 
niż Szczekociny, co przekładało się na wyższą pensję dla burmistrza. Po przejściu na eme-
ryturę pozostał nadal w Wolbromiu, gdzie zmarł w wieku 71 lat. Był trzykrotnie żonaty 
i doczekał się aż 16 dzieci.

A b s t r a c t :  The figure of Dominik Bażanka provides an informative example of a career 
made by many a military man following the establishment of the Kingdom of Poland. 
With no experience in clerical work, this member of the gentry and second lieutenant 
was appointed deputy mayor of the town of Szczekociny. This was possible due to the 
contacts he had made when serving in the Duchy of Warsaw army.
Dominik Bażanka held the office in the private town of Szczekociny in the years 1815–
1820. As mayor, he sought to promote modern legal solutions which often disagreed with 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 15‑33



LECH FRąCZEK16

the interests of certain layers of society. The changes which he wished to introduce were 
aimed at eliminating the relics of the former feudal system but frequently led to conflicts 
with local residents. These could be rather violent, and often turned into fights.
Following the decision of his superiors, Dominik Bażanka was in 1820 transferred to 
the town of Proszowice, only to be relocated to yet another town – Wolbrom, where he 
remained in office in the years 1821–1838. This was clearly a promotion because these 
towns were more significant than Szczekociny, which translated into a higher salary for 
the mayor. Bażanka spent his retirement in Wolbrom, where he died at the age of seven-
ty-one. He was married three times and had sixteen children.

uwagi wstępne

Działalność Dominika Bażanki 1 – sprawującego urząd burmistrza miasta 
Szczekociny, Proszowice oraz Wolbrom w okresie 1815–1838 – stanowi przykład 
funkcjonowania tej instytucji we wczesnych latach istnienia Królestwa Polskiego. 
Daje ona wyobrażenie o realiach tamtej epoki na gruncie małych miast powiatu 
olkuskiego i miechowskiego. Dzięki różnorodnemu materiałowi źródłowemu, 
znajdującemu się w Archiwum Państwowym w Kielcach, możliwa jest zarówno 
sama analiza pracy D. Bażanki jako urzędnika, jak i spojrzenie na jego osobę 
z szerszej perspektywy badawczej. Najwięcej źródeł do tematu badań znajduje się 
w zespole Rząd Gubernialny Radomski. Są to przede wszystkim akta personalne 
dwóch burmistrzów szczekocińskich – D. Bażanki 2 oraz jego następcy Adama 
Nielepca 3. Cennych informacji dostarczają również akta burmistrzów i oficjali-
stów w Szczekocinach 4 oraz projekt burmistrza dotyczący tamtejszych profesjo-
nalistów 5. Wiele faktów odnośnie do postaci D. Bażanki zawierają akta miasta 
Szczekocin z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 6. Poza źródłami 
dotyczącymi bezpośrednio Szczekocin, uwzględniono dodatkowo akta innych 
miast Proszowic 7 i Wolbromia 8, w których D. Bażanka sprawował urząd burmi-

1 Występująca w źródłach pisownia nazwiska Bażanka posiada różne formy: Bazanka, Ba-
żanka oraz Barzanka, ponieważ nazwiska nie posiadały wówczas ustalonej jednej wersji.

2 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd Gubernialny Radomski (dalej: 
RGR), sygn. 1089.

3 Tamże, sygn. 1629.
4 Tamże, sygn. 279.
5 Tamże, sygn. 2859.
6 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrz-

nych (dalej: KRSW), sygn. 2889.
7 APK, RGR, sygn. 261.
8 Tamże, sygn. 2949, 2953.
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strza. Najwięcej informacji o jego życiu rodzinnym zaczerpnięto z ksiąg metry-
kalnych Szczekocin z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 9 oraz z akt stanu cy-
wilnego parafii w Wolbromiu 10.

kariera wojskowa

O początkowych latach życia Dominika Bażanki wiadomo stosunkowo 
niewiele. Przyszedł na świat około roku 1788 na terenie cyrkułu stryjskiego w za-
borze austriackim 11. Był synem szlachcica Antoniego Bażanki i jego żony Tekli 12. 
Najprawdopodobniej 23 marca 1809 wstąpił do wojska Księstwa Warszawskiego 
i wziął udział w wojnie z Austrią. Brał udział w walkach pod Stanisławowem, 
ujściem, Mariampolem, Tarnopolem, Janowem oraz Niżniowem nad Dniestrem 
gdzie został dwukrotnie ranny (w lewą łopatkę). Swoją służbę zaczynał jako sier-
żant w 3. pułku ułanów. W nagrodę za wzorowe wypełnianie obowiązków i za 
zasługi wojenne został odznaczony orderem Virtuti Militari IV klasy (krzyżem 
złotym, zwanym wówczas złotą ozdobą) 13, co starał się później podkreślać w licz-
nych pismach, aby podnieść rangę swojej osoby.

W następnej kampanii, prowadzonej w Rosji w 1812 roku, został awanso-
wany na adiutanta generała Józefa Tolińskiego w stopniu podporucznika. Walczył 
tam pod Mirem, gdzie odniósł kolejną ranę (tym razem w nogę), a pod Możaj-
skiem stracił dwa palce lewej ręki 14. Fakt odniesienia ran wspominał wielokrot-
nie, niemal przy każdej okazji, kiedy składał petycje do swoich zwierzchników 
w administracji Królestwa Polskiego.

Ostatecznie dostał się do niewoli rosyjskiej pod Kownem i tak doczekał 
końca kampanii Napoleona w Rosji 15. Jak przekonywał w korespondencji doty-

 9 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ADK), Księgi metrykalne parafii Szczekociny 
(dalej: KmpSz), sygn. 52-53, 83.

10 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKa), Akta Stanu Cywilnego parafii rzym-
skokatolickiej w Wolbromiu (dalej: ASCPW), mikr. 6136-6172.

11 Niestety, ani w aktach stanu służby, ani nawet w metryce ślubu z 1818 r. nie jest wymie-
niona konkretna miejscowość. Najprawdopodobniej nie zachowała się też oryginalna me-
tryka chrztu, ponieważ w 1818 r., jak i w 1829 r. D. Bażanka wskazywał na niemożność 
przedstawienia takiego dokumentu i z konieczności używał aktu znania. ADK, KMPSz, 
sygn. 53, s. 14; APK, RGR, sygn. 1089, s. 146.

12 Informacje o dacie urodzenia oraz o personaliach rodziców zawarte są w metryce ślubu 
Dominika Bażanki z Salomeą Merc z 14 XI 1818 r. ADK, KmPSz, sygn. 53, s. 14-15.

13 APK, RGR, sygn. 1089, s. 177.
14 Tamże, s. 164.
15 APK, RGR, sygn. 1089, s. 1-3.
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czącej starania się o emeryturę, to właśnie z tego powodu „przykrej w klimacie 
tak zimnym dwuletniej niewoli” podupadł przedwcześnie na zdrowiu 16.

Nie są znane dokładne losy D. Bażanki po opuszczeniu Rosji. Formalnie 
do 15 marca 1815 pozostawał w wojsku do czasu udzielenia mu dymisji z powodu 
kalectwa. Zapewne tak jak wielu innych oficerów został zostawiony „własnemu 
przemysłowi”  17, co w praktyce oznaczało brak pracy, a tym samym środków do 
życia. Ostatecznie udało mu się znaleźć zatrudnienie w biurach prefektury de-
partamentu krakowskiego, gdzie pracował przez kilka miesięcy 18. Wiadomo, że 
w 1815 roku mieszkał w Krakowie na ulicy Grodzkiej pod nr 221 19 i starał się 
o uzyskanie posady zgodnej z jego dotychczasową karierą, mianowicie służby 
w żandarmerii Wolnego Miasta Krakowa. Niestety, jego starania – mimo popar-
cia generała Józefa Tolińskiego – nie przyniosły pożądanego efektu 20.

Co spowodowało, że były wojskowy stał się burmistrzem miasta Szczeko-
ciny? Pochodził on przecież z zaboru austriackiego, a nie Królestwa. Odpowiedź 
na to pytanie jest trudna i opiera się na faktach pośrednich. Szczekociny w owym 
czasie były własnością prywatną urszuli z Morsztynów Dembińskiej, starościny 
wolbromskiej. Jej córka – Salomea – wyszła za mąż za Józefa Wielhorskiego, ge-
nerała Księstwa Warszawskiego, który piastował bardzo wysoką funkcję senatora 
Królestwa Polskiego. Nie jest wykluczone, że poprzez swoją dotychczasową ka-
rierę w wojsku D. Bażanka nawiązał najpierw kontakty z Józefem Wielhorskim 
a później za jego pośrednictwem z urszulą Dembińską. Było to tym bardziej 
możliwe, że starościna wolbromska posiadała nieruchomości w Krakowie i czę-
sto tam przebywała 21.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że D. Bażanka nie był idealnym kandyda-
tem na burmistrza. Miał co prawda pewne doświadczenie w pracy administracyj-
nej, ponieważ był zatrudniony przez kilka miesięcy w biurach prefektury depar-
tamentu krakowskiego i znał w pewnym stopniu język niemiecki oraz rosyjski 22.  

16 Tamże, s. 145-146.
17 Takiego sformułowania użył generał Toliński. Sporządził on specjalne pismo datowane 

na 16 III 1815 r., wystawione w Warszawie, które nie było adresowane do żadnej instytucji, 
lecz miało służyć okazicielowi, czyli D. Bażance. Podkreślało ono jego zasługi wojskowe, 
a także konieczność udzielenia mu pomocy.

18 APK, RGR, sygn. 1089, s. 146-147.
19 Numer 221 jest numerem konskrypcyjnym, który oznaczał kolejność jego wzniesienia 

w tej części miasta.
20 APK, RGR, sygn. 1089, s. 3.
21 Zmarła w Krakowie w swojej kamienicy przy ul. Sławkowskiej pod nr 447 (konskrypcyj-

nym) 7 I 1825 r. Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział III, Akta Stanu Cywilnego 
parafii NMP w Krakowie, mikr. J-1012, s. 2.

22 APK, RGR, sygn. 1089, s. 2.
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Nie były to jednak najwyższe kompetencje. Należy więc uznać za pewne, że uzy-
skał to stanowisko nie ze względu na swoje przygotowanie merytoryczne, lecz 
na służbę w armii. Wątpliwości w tym względzie rozwiewa późniejszy dokument 
z roku 1816, mówiący, iż: „co się zaś tyczy zastępcy burmistrza w Szczekocinach, 
gdy ten przez wzgląd jedynie na zasługi wojskowe mając sobie powierzone spra-
wowanie obowiązków, zaniedbał przyzwoitego sposobienia się do tychże”  23. War-
to w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w tamtych czasach podobne prakty-
ki były często stosowane. urzędy burmistrzów stanowiły po prostu nagrodę dla 
wojskowych 24.

władze miejskie Szczekocin w latach 1812–1815

W drugiej dekadzie XIX wieku Szczekociny były miastem średniej wielko-
ści obwodu olkuskiego, stanowiącego część województwa krakowskiego 25. W 1821 
roku ich populacja wynosiła 1271 mieszkańców, z czego 720 stanowili chrześci-
janie, a 551 izraelici 26. Na początku XIX wieku miasto było własnością prywatną 
urszuli z Morsztynów Dembińskiej, która w roku 1818 sprzedała je swojej córce 
Barbarze Czackiej 27. Szczekociny były typowym niewielkim ośrodkiem rolni-
czo-rzemieślniczo-handlowym.

Jedna trzecia katolickich mieszkańców reprezentowała często spotykaną 
w miasteczkach grupę mieszczan-rolników, natomiast pozostali zajmowali się 
głównie rzemiosłem. W I połowie XIX wieku dominowała branża odzieżowa (tkac-
two, krawiectwo) oraz drzewna (ciesielstwo, stolarstwo). Oprócz nich istniały tak-
że: garncarstwo, kowalstwo, szewstwo, ślusarstwo, rymarstwo oraz rzeźnictwo 28.  

23 Stwierdzenie to znajduje się w piśmie delegowanego obwodu olkuskiego, skierowanym do 
Komisji Województwa Krakowskiego z 22 XII 1816 r. APK, RGR, sygn. 279, s. 146.

24 Praktykę taką wykazał D. Złotkowski. W świetle jego badań aż 8 z 28 mianowanych bur-
mistrzów departamentu kaliskiego było wojskowymi. D. Złotkowski, Miasta departamen-
tu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium gospodarcze), Częstochowa 2001, 
s. 200-205.

25 AGAD, KRSW, sygn. 2889, s. 80.
26 Więcej o demografii Szczekocin i podziałach administracyjnych miasta zob. L. Frączek, 

Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808–1914 w świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 
2012.

27 AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu dopływ Kielecki (dalej: KRPIS), sygn. 
1803, s. 37-51.

28 Niedługo po wejściu w życie ustawy grudniowej z 1816 r. utworzono w Szczekocinach 
9 zgromadzeń rzemieślniczych, z których organizacja skupiająca tkaczy była zdecydowa-
nie najliczniejsza. APK, RGR, sygn. 2860-2868.
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Ludność izraelicka trudniła się przede wszystkim handlem oraz w mniejszym 
stopniu garbarstwem, krawiectwem i piekarstwem 29.

Z racji istnienia w Szczekocinach parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartło-
mieja oraz kahału miasto pełniło również funkcję lokalnego centrum religijnego. 
Przez Szczekociny przebiegała ważna droga łącząca Jędrzejów z Koziegłowami 
(nad granicą pruską). Istotnymi elementem infrastruktury był most na rzece Pi-
licy, za przejazd którym pobierano opłatę tzw. mostowe 30. Szczekociński rynek 
(wybrukowany dopiero w końcu lat 40. XIX w. 31) stanowił tradycyjne miejsce 
wymiany handlowej. W ciągu roku odbywało się tam 17 jarmarków (co 3 tygo-
dnie w środy) i 52 targi (w niedzielę) 32. Obraz Szczekocin z początku XIX wieku 
byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć o bezpośrednio graniczącym z miastem 
monumentalnym założeniu pałacowo-parkowym powstałym w latach 70. XVIII 
wieku. Pałac był nie tylko reprezentacyjną siedzibą rodziny Dembińskich. Wraz 
z towarzyszącą mu infrastrukturą (browar, młyny, tartak) odgrywał istotną rolę 
w gospodarce Szczekocin jako producent oraz odbiorca różnego typu towarów 
i usług 33.

Sytuacja władz miejskich Szczekocin przed objęciem urzędu burmistrza 
przez D. Bażankę była skomplikowana. Wynikało to z kilku okoliczności. Od 
1812 roku wystąpił wakat na urzędzie burmistrza, gdyż poprzedni burmistrz Jan 
Sędziejowski został aresztowany i osadzony w krakowskim więzieniu za liczne 
fałszerstwa oraz pobicia mieszkańców miasta 34. Od tego czasu Szczekociny były 
rządzone przez zmieniających się administratorów. Najpierw był to miejsco-
wy nauczyciel Wojciech Żółtkiewicz, następnie kilku kolejnych wójtów gminy, 
a w 1815 roku obowiązki pełnił ławnik Tomasz Wesołowski 35.

Wszystko to powodowało ogólny chaos, a nawet anarchię. Dlatego też 
podprefekt powiatu pilickiego w 1814 roku postulował ustanowienie urzędu 
burmistrza rządowego i opłacanie go ze składek mieszkańców, tak jak to miało 
miejsce w pobliskich miastach Kromołowie, Ogrodzieńcu i Pilicy 36. Warunkiem 

29 AGAD, KRPIS, sygn. 614, s. 17-18, 47-48, 77-78, 107-108, 140-141; sygn. 687, s. 318, 322-326; 
sygn. 679, s. 56-56v.

30 AGAD, KRSW, sygn. 2902, s. 444.
31 APK, RGR, sygn. 2853.
32 AGAD, KRSW, sygn. 2889, s. 85.
33 D. Janus, Założenia parkowo-pałacowe Dembińskich w Szczekocinach, praca magisterska 

napisana w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Historii pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zakrzewskiego, Częstochowa 2011.

34 Szczegółowych informacji dotyczących zarzutów dostarczają akta przesłuchania Jana Sę-
dziejowskiego z 1811 r. AGAD, KRSW, sygn. 2889, s. 9-34.

35 APK, RGR, sygn. 279, s. 109-111.
36 Tamże, s. 73-74.
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była deklaracja rady miejskiej, która powinna się zdecydować, czy w ogóle chce 
istnienia miasta, czy też woli pozostawać pod zarządem wójta gminy. Rada po-
czątkowo zadeklarowała jedynie 200 zł rocznej pensji, co w świetle obowiązują-
cych przepisów absolutnie nie wystarczało 37. Postulowała też swojego kandydata 
– Tomasza Wesołowskiego, który jednak nie posiadał formalnych kwalifikacji 38. 
Jego kandydatura ostatecznie przepadła, kiedy podprefekt, sprawdzając jego oso-
bę, stwierdził, że: „jest on o wykroczenia policyjne obwiniony i pod bacznym 
okiem strzeżony, a do tego najmniej posiada zdatności”  39. Ostatecznie rada za-
deklarowała chęć płacenia wyższej pensji, tj. 600 zł. Co znamienne, miejscowa 
gmina izraelicka początkowo w ogóle odmawiała jakichkolwiek składek na ten 
cel, argumentując to ubóstwem miasta, lecz w końcu po upływie sześciu miesięcy 
5 czerwca 1816 przystała ostatecznie na propozycję rady miejskiej 40.

Niebawem okazało się, że istnieje wyraźny konflikt pomiędzy radą a dzie-
dziczką urszulą Dembińską dotyczący sensu istnienia urzędu burmistrza. Dążyła 
ona bowiem do utrzymania dotychczasowego stanu rzeczy, wskazując na brak 
dostatecznych funduszy. W piśmie skierowanym do prefekta departamentu kra-
kowskiego z dnia 14 listopada 1815 roku krytykowała „trzech pryncypalnych bun-
towników pisać nawet nie umiejących” (chodziło najprawdopodobniej o Jakuba 
Ziętarskiego, Wojciecha Borkowskiego i Andrzeja Górskiego), którzy zgodzili się 
na pobieranie składek od mieszkańców 41. Rodzi się w tym miejscu zasadnicze 
pytanie, dlaczego urszula Dembińska pragnęła, aby Szczekociny były zarządzane 
przez wójtów gminy? Być może czyniła tak dlatego, iż nie chciała, aby mieszkań-
cy byli obciążeni jakimkolwiek zobowiązaniem finansowym, które nie trafia do 
jej budżetu. Wiadomo, że szczekocinianie płacili Dembińskiej chociażby czynsze 
z tytułu użytkowania gruntów, a także inne różnego rodzaju opłaty. Jeśli więc 
mieszczanie byliby objęci nowymi ciężarami, to mieliby jednocześnie większe 
problemy ze spłatą swoich zobowiązań dla dziedziczki.

W świetle takiej argumentacji następne działania urszuli Dembińskiej na-
leży uznać za logiczne. Pomimo że D. Bażanka rozpoczął już swoje urzędownie 
w Szczekocinach w 1815 roku, postulowała, aby prefekt departamentu krakow-
skiego przeniósł go do sąsiedniego Lelowa na wakującą posadę 42. Jej starania po-
zostały bez rezultatu.

37 Wymagały one kwoty co najmniej 800 zł.
38 APK, RGR, sygn. 279, s. 83-84.
39 Tamże, s. 116.
40 Tamże, s. 121-122, 139-140.
41 Tamże, s. 85-86.
42 Tamże, s. 117-119.
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okres urzędowania w Szczekocinach

Dominik Bażanka został ustanowiony zastępcą burmistrza Szczekociny 
na mocy reskryptu prefekta departamentu krakowskiego z dnia 25 sierpnia 1815 
roku, natomiast urzędowanie rozpoczął 7 września tego samego roku 43. Warto 
w tym miejscu zaakcentować, że nie posiadał wówczas nominacji na burmistrza, 
lecz był jedynie zastępcą i taką tytulaturę wymieniają urzędowe dokumenty. Po-
mimo zdania egzaminu na urząd burmistrza 28 maja 1816 roku 44, piastował on 
nadal formalnie urząd zastępcy. Czasami jednak używał słowa burmistrz najpew-
niej w celu podkreślenia wagi swojej pozycji.

Zakres obowiązków oraz kompetencje burmistrzów były bardzo rozległe. 
Dotyczyły trzech sfer działalności: administracyjnej, policyjnej oraz skarbowej. 
Zadaniem burmistrzów było układanie budżetu miejskiego, czuwanie nad wła-
snością miejską (nadzór nad budynkami miejski, robotami publicznymi, narzę-
dziami pożarniczymi, itp.). Burmistrzowie kontrolowali stan utrzymania dróg 
i kluczowych elementów infrastruktury, takich jak chociażby mosty, magazyny, 
lazarety oraz areszty miejskie. Do ich kompetencji dodatkowo należały: orga-
nizacja spisów ludności, pomoc przy organizacji poboru rekruta i kwaterunku 
wojska. Wydawali także różnego typu dokumenty, np. zaświadczenia, paszporty. 
Kontrolowali działalność zgromadzeń rzemieślniczych. Do najważniejszych za-
dań burmistrzów należało dbanie o porządek i bezpieczeństwo ludnoś ci. Temu 
celowi miały służyć rozbudowane prerogatywy, umożliwiające działania policyj-
ne, a nawet sądownicze w drobnych sprawach. Obowiązki burmistrzów doty-
czyły również funkcji skarbowych, gdyż sporządzali oni budżety miast. Byli od-
powiedzialni za rozkład i pobór ciężarów fiskalnych. Ponadto w ich gestii leżała 
kontrola handlu prowadzonego na terenie miasta 45.

Już na samym początku działalności D. Bażanki w Szczekocinach zaistniał 
konflikt pomiędzy nim a niektórymi z mieszkańców. Głównym powodem były 
składki na utrzymanie urzędu „burmistrza rządowego”, które ustalono wcześniej 
na 600 zł rocznej pensji, pomimo że D. Bażanka starał się o zwiększenie jej do po-
ziomu 710 zł 46. Nie był to jedyny problem burmistrza. Niemal od razu wystąpiły 
problemy z pobieraniem składek od mieszkańców. Poza tym nie udawało się od 

43 Tamże, s. 118.
44 W aktach personalnych D. Bażanki nie zachowało się oryginalne świadectwo zdania tego 

egzaminu, lecz jedynie wzmianka o tym wydarzeniu. APK, RGR, sygn. 1089, s. 177.
45 Więcej o kompetencjach burmistrzów zob. I. Sadurski, Burmistrzowie miast prywatnych 

województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815–1867, „Roczniki Humanistyczne”, t. 52, 
2004, s. 123-143.

46 Tamże, sygn. 279, s. 129.
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razu wcielić w życie wcześniejszej deklaracji gminy izraelickiej i rady miejskiej, 
mówiącej, że obie społeczności będą płaciły tyle samo, czyli po połowie rocznego 
wynagrodzenia (300 zł) 47.

Składki od szczekocinian zaczęto pobierać już najprawdopodobniej w koń-
cu 1815 roku, lecz pierwszy wykaz imienny osób zobowiązanych do dokonywania 
wpłat zachował się dopiero z 1817 roku. Wymieniał on 105 katolików oraz 119 
izraelitów z wyszczególnieniem kwot, które powinni uiścić na utrzymanie urzędu 
burmistrza 48. Składki nie były jednakowej wysokości i zależały od rodzaju wyko-
nywanej działalności zawodowej. Im większy dochód przynosiła dana profesja, 
tym wyższa była opłata 49. Podobne wykazy sporządzano także w latach później-
szych, a kwota 600 zł stanowiła przez okres następnych kilku lat jeden z najważ-
niejszych stałych wydatków miasta.

To właśnie pobór opłat (na uposażenie dla burmistrza) doprowadził do 
poważnego konfliktu pomiędzy jednym z mieszkańców Ignacym Rakiem vel Ra-
czyńskim i jego żoną Teklą a D. Bażanką. O szczegółach sprawy informują akta 
śledztwa przeprowadzonego w Szczekocinach przez delegowanego obwodu ol-
kuskiego 50.

Na wstępie konieczne jest krytyczne ustosunkowanie się do omawiane-
go materiału źródłowego, z którego pochodzą informacje o zaistniałym sporze. 
Po pierwsze, przedmiotowa dokumentacja zawiera dwie różniące się od siebie 
wersje wydarzeń. Obie strony konfliktu, tzn. burmistrz D. Bażanka i Ignacy Rak, 
podawały w niej zupełnie odmienne wersje przebiegu wydarzeń. Oczywiste jest 
to, że każda z nich starała się przedstawić siebie w roli poszkodowanego i jedno-
cześnie maksymalnie obciążyć stronę przeciwną. Po drugie, pod względem ilości 
zachowanego materiału, przeważają zeznania składane przez burmistrza, który 
będąc przecież urzędnikiem, niewątpliwie zadbał o to, aby jego wersja miała do-
stateczne potwierdzenie w aktach. Co więcej, oprócz materiałów spisanych na 
polecenie delegowanego obwodu olkuskiego (teoretycznie osoby bezstronnej), 
D. Bażanka jeszcze przed wszczęciem dochodzenia sporządził dwa inne doku-
menty. uczynił to jeszcze tego samego dnia, w którym zaistniała kłótnia. Dawały 
one świadectwo jego znieważenia przez Ignacego Raka i, co ważne, były poparte 
zeznaniami świadków 51.

47 Na sytuację tę zwracał uwagę D. Bażanka w piśmie skierowanym do Komisji Wojewódz-
twa Krakowskiego z 31 X 1816 r. APK, RGR, sygn. 279, s. 179-181.

48 AGAD, KRSW, sygn. 2889, s. 40-52.
49 Płacono je kwartalnie. Wynosiły one średnio po 2,6 zł od osoby. W 1817 r. z płacenia tej 

składki zwolniono dziewięciu pogorzelców. AGAD, KRSW, sygn. 2889, s. 42.
50 APK, RGR, sygn. 279, s. 149-175.
51 Dołączono je do akt śledztwa w postaci uwierzytelnionych wypisów. APK, RGR, sygn. 

279, s. 165-167.
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Z kolei oponent burmistrza, czyli osoba mająca mniejsze możliwości dzia-
łania, powoływał się na dokumenty o mniejszym znaczeniu. Pierwszy z nich był 
świadectwem obdukcji dokonanym przez prywatnego chirurga Jana Jackela, peł-
niącego obowiązki w pałacu właścicielki miasta. Został on jednak z miejsca od-
rzucony, albowiem lekarz nie figurował w rejestrze chirurgów patentowanych 52. 
Drugi dokument był niedatowanym pismem odnoszącym się do kulisów kon-
fliktu z D. Bażanką, podkreślającym bezzasadne, a także okrutne postępowanie 
burmistrza wobec Ignacego i jego żony Tekli 53.

Sprzeczka, która przerodziła się w bójkę, miała miejsce 27 września 1816 
roku. Z zeznań głównych uczestników konfliktu (Bażanki i Raka), a także z pro-
tokołów przesłuchań świadków wyłania się następujący przebieg wypadków.

Ignacy Rak udał się do kancelarii po tym, jak odmówił (wysłanym przez 
D. Bażankę) radnemu i policjantowi zapłacenia swojej części składki. W trakcie 
rozmowy stwierdził, że już zapłacił, a resztę może sobie burmistrz odebrać od 
Małeckiej (niewymienionej z imienia), gdyż jest mu ona winna pieniądze. Bur-
mistrz odmówił, co wywołało wściekłość Raka, który zaczął obrzucać D. Bażankę 
różnymi epitetami, jednocześnie zarzucając mu złodziejstwo 54. Niektóre z nich 
brzmią ciekawie z dzisiejszej perspektywy, jak chociażby określenie „ty obieży-
świecie”  55. Współcześnie określenie to uważane jest za komplement i oznacza 
człowieka wiele i daleko podróżującego, ale na początku XIX wieku było pejora-
tywną aluzją do przeszłości D. Bażanki przebywającego w różnych krajach. Jego 
znaczenie było wówczas zbliżone do dzisiejszego określenia włóczęga.

W odpowiedzi na te obelgi burmistrz postanowił uciszyć Raka, przypo-
minając mu, że znajduje się w kancelarii, co przyniosło jednak skutek odwrotny 
od zamierzonego. Wobec tego wydał polecenie trzem osobom znajdującym się 
w pobliżu, tj. Kajetanowi Zygmuntowi, Stanisławowi Orłowskiemu oraz Wincen-
temu Orlińskiemu, aby zatrzymali pieniacza. Wspomniani ze strachu nie wyko-
nali tego polecenia 56. Dopiero gdy Ignacy Rak zaatakował burmistrza za pomocą 

52 świadectwo to jest datowane na 1 X 1816 r. Małżeństwo Raków uzyskało je zapewne dla-
tego, że urszula Dembińska była wówczas nieprzychylna burmistrzowi. APK, RGR, sygn. 
279, s. 169-170.

53 Pismo to nie było też skierowane do żadnej instytucji, np. Naczelnika Powiatu czy Komisji 
Województwa Krakowskiego. Stanowiło raczej zbiór zażaleń stawianych D. Bażance i pod-
kreślało trudne położenie materialne rodziny Raków. APK, RGR, sygn. 279, s. 171.

54 W zeznaniach świadków podawane są m.in. następujące sformułowania: „chcesz ludzi 
obedrzeć, niedoczekanie twoje łajdaku”. APK, RGR, sygn. 279, s. 150.

55 Tamże, s. 160.
56 Stwierdzili ponoć: „Panie, boimy się do tego przystąpić, on może zabić”. APK, RGR, sygn. 

279, s. 150.
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stojącej obok drabiny i gdy zebrała się większa liczba ludzi, udało się obezwładnić 
napastnika 57.

D. Bażanka jako były wojskowy, mający niewątpliwie wpojone zasady po-
słuszeństwa dla zwierzchników, postanowił natychmiast osądzić i ukarać Ignace-
go Raka, do czego zresztą miał prawo 58. Wymierzono mu karę cielesną dziesięciu 
uderzeń kijem. Nie zażegnało to całego konfliktu, ponieważ po wykonaniu wy-
roku Raczyński ponownie wszczął awanturę, szkalując burmistrza w kancelarii. 
Zjawiła się tam też jego żona – Tekla, z którą burmistrz nie wdawał się w żadne 
dyskusje i od razu wyrzucił za drzwi urzędu. Ponownie doszło wtedy do szarpa-
niny, po czym Ignacy Rak zaczął uciekać goniony przez policjanta. Obaj wpadli 
do rzeki Pilicy, a Rak odznaczający się niewątpliwą siłą zaczął topić stróża pra-
wa. Dzięki pomocy Szczepana Nirzyńskiego i Józefa Jarmundowicza z niemałym 
trudem powstrzymano zbiega 59. Ignacy Rak trafił do aresztu. Spędził tam kilka 
dni od piątku do wtorku. Burmistrz zdecydował się na taki krok m.in. z powodu 
rzekomych gróźb Raczyńskiego, który groził D. Bażance śmiercią, a także sugestii 
innych mieszkańców Szczekocin obawiających się  podpalenia 60.

Oczywiste jest, że zeznania dwóch stron konfliktu, znajdujące się w ak-
tach śledztwa, różnią się diametralnie. Wedle zeznań Tekli Rak jej męża pobito 
i skopano, w czym aktywnie uczestniczył D. Bażanka. Połamał on nawet swój kij, 
zwany linią, na głowie Ignacego Raka. Sama również doznała ciężkich obrażeń. 
Jak się łatwo domyśleć, burmistrz oczywiście wszystkiemu zaprzeczał 61.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość mieszkańców poparła w tym 
sporze D. Bażankę. Rada miejska Szczekocin łącznie z miejscowym kahałem wy-
stosowała tej sprawie 8 listopada 1816 roku specjalne pismo. Stwierdzała w nim, 
że mieszkańcy doznawali od burmistrza jedynie „ojcowskiego starania i że Igna-
cy Rak jest to człowiek dezerter z wojska pruskiego, krnąbrny, niespokojny i nie-
uważający na żadnego człowieka i cała gmina doznała od niego niezliczonych 
nieprzyjemności”  62.

Konflikt z małżeństwem Raczyńskich nie pomógł w karierze D. Bażanki. Co 
prawda, uwolniono go od zarzutów ich pobicia, lecz incydent jednocześnie obni-
żył jego ocenę u zwierzchników. Nie negując winy Raków, Komisja Województwa 
Krakowskiego zarzuciła mu arbitralność oraz despotyzm wobec mieszkańców, 

57 Tamże, s. 150-151.
58 W owym czasie burmistrzowie pełnili funkcje policyjne. Stąd pochodzi oficjalna tytulatu-

ra D. Bażanki – burmistrz policji miasta Szczekocin.
59 Tamże, s. 152, 160-161.
60 Tamże, s. 159.
61 Tamże, s. 169-170.
62 Tamże, s. 175.
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co przyczynia się do nieposłuszeństwa i krnąbrności wobec władzy. W związku 
z powyższym postanowiła zawiesić możliwość jego dalszego awansu 63.

Aby zatrzeć niekorzystne wrażenie, D. Bażanka w piśmie z 17 stycznia 1817 
roku do Komisji Województwa Krakowskiego przywoływał liczne argumenty 
na usprawiedliwienie swoich działań w trakcie zajścia z Raczyńskim. Jednemu 
z nich nie sposób odmówić słuszności. Odnosił się on do faktu nieudolnego za-
rządzania Szczekocin (miasta prywatnego) przez wójtów gminy oraz przygod-
nych zastępców. Burmistrz twierdził mianowicie, że mieszczanom „do nieposłu-
szeństwa […] dano okazję, nigdy przez burmistrza rządowego rządzeni nie byli, 
lecz przez miejscowych zastępców tak dalece przez tych rozpuszczeni byli, że już 
różne przypadki są i były w Sądach Kryminalnych”  64. W świetle dokumentu ce-
lem gwałtownego postępowania D. Bażanki było: „przyprowadzenie [mieszkań-
ców] do moralnego postępowania i podległości Prawom Krajowym”  65.

Interesującym przykładem działalności D. Bażanki w Szczekocinach jest 
jego projekt dotyczący tamtejszych rzemieślników zrzeszonych w kilku cechach. 
Jak wykazano powyżej, był on osobą, która niewątpliwie zetknęła się oraz za-
pewne także przejęła wiele nowoczesnych poglądów rodem z Francji epoki na-
poleońskiej. W Szczekocinach realia funkcjonowania rzemiosła nie zmieniły się 
niemal od średniowiecza. Tamtejsze organizacje cechowe pobierały pieniądze od 
rzemieślników z innych miast za możliwość sprzedawania ich wyrobów podczas 
targów i jarmarków. D. Bażanka w piśmie do Komisji Województwa Krakowskie-
go z 5 kwietnia 1817 roku scharakteryzował lokalne zwyczaje w sposób następu-
jący: „Cechy rzeczone posiadają przywileja […] w pobieraniu danin pieniężnych 
od […] obcych profesjonalistów. Te więc cechy nie używają tego dobra na użytek 
swych profesji, ale na użytek bezpotrzebny, z którego tylko arendarz i szynkarz 
sprzedający trunki gorące korzystają. Ażeby więc to marnotrawstwo zniesio-
ne zostało, potrzeba nieodzownie, aby dochody te [cechom] odebrane zostały 
[i przeznaczone] na wyfundowanie miastu narzędzia ogniowego, […] którego 
brakuje, tudzież studzien. Natenczas żaden z braci nie będzie się chciwą nadzie-
ją […] na trunek uwodził, ale więcej profesji własnej pilnował będzie. Cechy te 
zwykły się co święto zgromadzać [co jest zwane sesjami], które bez trunku obyć 
się nie mogą. […] Przywileje od królów naszych […] teraz służą do przetrwo-
nienia chciwego. Czyż nie użyteczniej było by, gdyby Wysoka Komisja Rządowa 

63 Tamże, s. 145-146.
64 Tamże, s. 187.
65 Bardzo podobnie tłumaczył się poprzedni burmistrz Jan Sędziejowski w piśmie do Prefek-

ta Departamentu Krakowskiego z 22 V 1815 r. On także przekonywał, że opornych miesz-
kańców nie dało się bez bicia zmusić do posłuszeństwa wobec władzy oraz poszanowania 
prawa. APK, RGR, sygn. 279, s. 103-105, 187.
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przyjęła projekt i obróciła te daniny na dobro miasta lub pogorzelców, a niźli by 
marnotrawionymi były”  66.

Winą za taki stan rzeczy obarczył burmistrz cechy: garncarski, kowalski, 
szewski oraz kuśnierski. Wymieniał nawet konkretne pobierane przez nie stawki 
uzależnione od rodzaju sprzedawanego towaru. Władze administracyjne przyję-
ły projekt, lecz nie wiadomo, czy został on wprowadzony w życie. Jednocześnie 
polecono burmistrzowi, aby stosował się do nowo ogłoszonego prawa dotyczące-
go rzemieślników, tzw. ustawy grudniowej, wydanej 31 grudnia 1816 roku.

Okres urzędowania D. Bażanki w Szczekocinach był stosunkowo krótki. 
Trwał niewiele, niecałe 5 lat. Dla porównania następny burmistrz Adam Nielepiec 
urzędował tam lat 12 67. Ocena działalności D. Bażanki jako burmistrza Szczeko-
cin jest utrudniona ze względu na stan zachowania źródeł. Dotyczą one jedynie 
niektórych spraw. Pomimo to wydaje się, że starał się wprowadzać w życie nowo-
czesne rozwiązania, jak chociażby zniesienie archaicznych przywilejów cecho-
wych blokujących wolny handel. Dążył również do poprawy stanu infrastruktury 
miejskiej i zaopatrzenia Szczekocin w narzędzia pożarnicze.

dalsza kariera urzędnicza

Pełnienie obowiązków zastępcy burmistrza miasta prywatnego Szczekocin 
nie było szczytem urzędniczej kariery Dominika Bażanki. Bardzo możliwe jest, 
że odzyskał on nadwyrężone zaufanie swoich zwierzchników, gdyż w roku 1820 
został przeniesiony do miasta Proszowic. Analogiczne jak w Szczekocinach, peł-
nił tam funkcję zastępcy burmistrza.

Proszowice znajdowały się wówczas w powiecie miechowskim, także na-
leżącym do województwa krakowskiego. Były miastem zbliżonym wielkością do 
Szczekocin. W roku 1818 zamieszkiwało je 1085 osób, z czego niewielki procent 
stanowili izraelici. Podobnie jak w Szczekocinach, gospodarka miejska Proszowic 
była oparta na rzemiośle i handlu. Swoją działalność prowadzili tam tkacze, sto-
larze, szewcy i rzeźnicy 68.

66 APK, RGR, sygn. 2859, s. 1-8.
67 L. Frączek, Działalność Adama Nielepca – burmistrza Szczekocin w latach 1821–1833, 

„świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 2, red. E. Majcher-Ociesa, H. Mazur, 
W. Rutkowska, H. Wilk, Kielce 2013, s. 35-52.

68 H. Pomykalski, J. Ciecieląg, W czasach zaborów i niewoli, w: Proszowice. Zarys dziejów do 
1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 285; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, 
t. 9, Warszawa 1888, s. 64-66.



LECH FRąCZEK28

Pod wieloma względami przeniesienie do Proszowic było dla D. Bażanki ko-
rzystne. Najbardziej odczuwalną różnicą była wysokość wynagrodzenia. Podczas 
gdy w Szczekocinach w ciągu roku zarabiał 600 zł, to w Proszowicach wypłacano 
mu 166 zł miesięcznie 69. Ponad trzykrotnie wyższa pensja spowodowała, że opuścił 
Szczekociny tak szybko, że nawet nie zdołał dopełnić wszystkich formalności do-
tyczących zdania urzędu. Już 17 lutego 1820 roku w trakcie wprowadzania na urząd 
nowego burmistrza Adama Nielepca przebywał w Proszowicach. Procedura zosta-
ła dokonana bez jego udziału. Dopełnił ją niedługo później 14 marca 1820 roku 70.

Okres urzędowania D. Bażanki w Proszowicach był bardzo krótki i trwał 
zaledwie kilkanaście miesięcy. Dnia 17 grudnia 1821 roku otrzymał nominację 
na wakujący urząd burmistrza miasta Wolbromia 71, a oficjalne przejęcie posady 
nastąpiło 15 stycznia 1821 roku 72.

Należący do powiatu olkuskiego Wolbrom był pod względem liczby miesz-
kańców ośrodkiem niemal dwukrotnie przewyższającym Szczekociny. W roku 
1827 zamieszkiwało tam 1263 katolików i 724 izraelitów. W mieście znajdowało 
się wówczas 209 domów w większości drewnianych. Wolbrom był także siedzibą 
dwóch ważnych z lokalnego punktu widzenia instytucji, czyli parafii rzymsko-
katolickiej pw. św. Katarzyny oraz izraelickiego okręgu bóżniczego. Oprócz ko-
ścioła i synagogi, na terenie miasta znajdowały się dwie szkoły początkowe, apte-
ka, urząd gminy wraz z siedzibą poczty oraz przytułek dla starców. W Wolbromiu 
odbywało się 6 jarmarków rocznie. Istotną dziedzinę gospodarki, oprócz handlu, 
stanowiło rzemiosło. W roku 1842 w Wolbromiu działały następujące cechy: ko-
walski, krawiecki, kuśnierski, szewski oraz rzeźniczy 73.

Wiele wskazuje na to, że jako burmistrz Wolbromia starał się zwiększyć 
dochody miasta. W tym celu stosował powszechny wówczas sposób postępo-
wania, jakim była dzierżawa. Polegała ona na tym, że miasto w drodze licyta-
cji wydzierżawiało osobom prywatnym swoje monopole lub nieruchomości. 
W zamian otrzymywało zryczałtowane kwoty wpłacane przez dzierżawców do 
kasy miejskiej. Wszystko odbywało się na podstawie terminowych kontraktów. 
D. Bażanka wydzierżawił m.in.: grunty i łąki, zwane Niwka, propinację miejską, 
dochody pobierane od osób handlujących w Wolbromiu, tzw. jarmarczne i tar-
gowe, monopol na ważenie oraz mierzenie towarów, a nawet tzw. nawóz, czyli 
wyłączność na sprzątanie rynku po targach lub jarmarkach 74.

69 APK, RGR, sygn. 261, s. 19.
70 Tamże, sygn. 1629, s. 44-55.
71 Tamże, sygn. 1089, s. 14-15.
72 Tamże, s. 39-42.
73 SGKP, t. 13, s. 825-826; APK, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 3947, s. 20.
74 Wymienione powyżej dzierżawy rozpoczęto w latach 1823–1826. APK, RGR, sygn. 2953, 

s. 6-8, 24-26, 30-32, 139.
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Niewątpliwym osiągnięciem D. Bażanki było rozpoczęcie i zakończenie 
brukowania rynku wolbromskiego, pomimo zmieniających się wykonawców. 
Dokonano tego w latach 1823–1825 75.

W 1829 roku burmistrz rozpoczął starania o przejście na emeryturę 76. Ze 
względu na zaginięcie wielu kluczowych dokumentów, np. nominacji na zastępcę 
burmistrza Szczekocin 77, sprawa toczyła się bardzo długo. D. Bażanka uzyskał 
pensję emerytalną dopiero w 1838 roku 78. Pomimo osiągnięcia niewątpliwej sta-
bilizacji finansowej, niemal do końca swojego życia dążył do podwyższenia swo-
jego uposażenia.

75 Tamże, sygn. 2949, s. 4-46.
76 Tamże, sygn. 1089, s. 145.
77 Została ona zniszczona podczas pożaru miasta w 1817 r.
78 APK, RGR, sygn. s. 603.

Wyciąg z akt i stanu służby Dominika Bażanki, burmistrza miasta rządowego Wolbromia w ob-
wodzie olkuskim, Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1089, 
s. 164-165
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Były burmistrz, jak zwykł się podpisywać po przejściu na emeryturę 
D. Bażanka, mieszkał cały czas w Wolbromiu. Od 1829 roku uskarżał się na stan 
zdrowia, co mogło być celowo wyolbrzymiane, zapewne po to, aby przekonać 
władze administracyjne do szybszego przyznania mu emerytury. Narzekał m.in. 
na utratę wzroku. Postarał się nawet o sporządzenie odpowiedniego świadectwa 
lekarskiego 79. Zmarł w Wolbromiu 10 listopada 1859 roku. W chwili śmierci miał 
71 lat, co jak na ówczesne warunki nie zdarzało się często i świadczyło o odpor-
ności organizmu 80.

Życie rodzinne

Dominik Bażanka należy do osób, które posiadały wyjątkowo liczną ro-
dzinę, nawet jak na realia XIX wieku. Miał on trzy żony oraz szesnaścioro dzieci. 
O jego pierwszej małżonce Teofili Branickiej wiadomo niewiele. Przez pewien 
czas mieszkała razem ze swoim mężem w Szczekocinach. Z tego związku w 1817 
roku przyszła tam na świat córka, której nadano trzy imiona: Tekla Marianna 
Józefa, co było często stosowaną praktyką w środowiskach szlacheckich. Dziew-
czynka zmarła jednak 4 dni po narodzinach. Z powodu komplikacji poporodo-
wych niedługo później zmarła także jej matka – 21 maja tego samego roku 81.

Drugą żoną D. Bażanki została osiemnastoletnia Salomea Merc, córka 
Wawrzyńca Merca, sprawującego obowiązki marszałka dworu szczekocińskiego, 
należącego do urszuli Dembińskiej. Ich ślub odbył się w Szczekocinach 14 listo-
pada 1818 roku 82. Z tego małżeństwa przyszło na świat czworo dzieci. Były to: Jó-
zefa (ur. 1821 r.) 83, Leon (ur. 1822 r.) 84, Antonina (ur. 1826 r., zm. 14 I 1829 r.) 85, oraz 
Jan Nepomucen (ur. 1827 r., zm. 11 II 1830 r.) 86. W dniu 27 maja 1829 zmarła druga 
małżonka D. Bażanki. Burmistrz postanowił ożenić się po raz trzeci. Podobnie 

79 Niestety, nie zachowało się ono w aktach personalnych D. Bażanki, jest jednak wzmianka, 
że dołączono je do pozostałych dowodów stanu służby. APK, RGR, sygn. 1089, s. 146.

80 W metryce pogrzebu nie podano przyczyny śmierci burmistrza. APKa, ASCPW, mikr. 
nr J-6168, s. 111.

81 ADK, KMPSz, sygn. 83, s. 3; sygn. 53, s. 14.
82 Tamże.
83 W piśmie skierowanym do Komisji Województwa Krakowskiego z 12 VIII 1834 r. z prośbą 

o podwyższenie mu wynagrodzenia wymieniał swoje żyjące dzieci wraz z podaniem ich 
wieku. APK, RGR, sygn. 1089, s. 196.

84 Tamże.
85 APKa, ASCPW, mikr. J-6136, s. 56.
86 APKa, ASCPW, mikr. J-6140, s. 38.



FuNKCJONOWANIE uRZęDu BuRMISTRZA W CZASACH KRóLESTWA POLSKIEGO 31

jak poprzednio, tak i tym razem, jego wybranką została szlachcianka. Była nią 
Petronela Sikorska, młodsza od męża o 10 lat. Z tego małżeństwa urodziło się aż 
jedenaścioro dzieci. Były nimi kolejno: Mieczysław (ur. 1830 r.) 87, Walerian Hen-
ryk (ur. 9 XII 1832 r., zm. 14 I 1835 r.) 88, Wiktor Kazimierz (ur. 11 VII 1834 r.) 89, 
Barbara (ur. 1836 r.) 90, Józef (ur. 1 IV 1839 r., zm. 21 X 1842 r.) 91, Piotr (ur. 1840 r., 
zm. 12 X 1842 r.) 92, Marianna (ur. 1842 r., zm. 21 X 1842 r.) 93, Stanisława Augu-
sta (ur. 28 VIII 1843 r.) 94, Kazimiera Stefania (ur. 28 II 1846 r.) 95, Barbara Aniela 
(ur. 28 III 1851 r., zm. 20 VI 1852 r.) 96 oraz Mikołaj Wiktor (ur. 20 VI 1853 r., zm. 
30 I 1854 r.) 97.

Pomimo że D. Bażanka miał bardzo liczne potomstwo, starał się w miarę 
możliwości o zabezpieczenie ich losu. W 1841 roku chciał nawet zastawić swój dom 
w Wolbromiu, aby finansować edukację sześciorga małoletnich dzieci 98. udało mu 
się zdobyć posadę strażnika celnego dla syna Leona, który w trakcie jej pełnie-
nia doznał uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym były burmistrz wystosował 
pismo skierowane do gubernatora z prośbą o przeniesienie syna do pracy biuro-
wej lub na posadę konduktora pilnującego dróg bitych 99. Aby pomóc materialne 
swojej rodzinie, bezskutecznie zabiegał również o danie mu pracy przy budowie 
wałów nadwiślańskich albo nadzorcy budowlanego, do czego – jak przekonywał – 
miał odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 100.

D. Bażanka wyróżniał się niewątpliwie poczuciem własnej wartości, za-
równo ze względu na pochodzenie szlacheckie, służbę w armii nagrodzoną orde-
rem, jak i piastowanie najważniejszego stanowiska w trzech kolejnych miastach. 
W życiu prywatnym otaczał się ludźmi z najwyższych warstw ówczesnego spo-
łeczeństwa Szczekocin, Proszowic i Wolbromia. Jest to widoczne przy analizie 
osób występujących jako świadkowie lub rodzice chrzestni jego licznych dzieci. 
Byli to z reguły przedstawiciele stanu szlacheckiego, tacy jak: Mikołaj Sikorski – 
dziedzic dóbr Poręba Dzierżna, Romuald Psarski – dziedzic wsi Strzegowa, Flo-

 87 APK, RGR, sygn. 1089, s. 196.
 88 APKa, ASCPW, mikr. J-6141, s. 29; mikr. J-6144, s. 98.
 89 Tamże, mikr. 6143, s. 22.
 90 APK, RGR, sygn. 1089, s. 196.
 91 APKa, ASCPW, mikr. J-6149, s. 16; mikr. J-6151, s. 127v.
 92 Tamże, s. 125v.
 93 Tamże, mikr. J-6151, 129v.
 94 Tamże, mikr. J-6153, 19.
 95 Tamże, mikr. J-6155, 10.
 96 Tamże, mikr. J-6161, s. 27, 61v.
 97 Tamże, s. 43; mikr. J-6163, s. 79v.
 98 APK, RGR, sygn. 1089, s. 603.
 99 Tamże, s. 639-640.
100 Tamże, s. 640.
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rian łuczyński z żoną Bronisławą, Franciszek Oprzędkiewicz – proboszcz wol-
bromski, a także Paulin Ciechanowicz – oficer wojsk rosyjskich. Równie często 
byli to reprezentanci grupy urzędniczej, jak np.: Ksawery Merc – kancelarzysta 
wolbromski, Antoni Gibess – kasjer miasta Wolbromia, Antoni Mikłowski – se-
kretarz policji w Wolbromiu oraz Maciej Podemski – nauczyciel.

D. Bażankę łączyły również dobre stosunki w władzami duchownymi. 
W 1823 roku, kiedy to jeden z proboszczów wolbromskich wdał się z nim w kon-
flikt 101, inni proboszczowie (szczekociński i proszowicki) jednoznacznie poparli 
D. Bażankę, wystawiając mu świadectwa moralności. Przekonywali w nich, że 
burmistrz za czasów sprawowania urzędu w tamtejszych miastach był dobrym 
chrześcijaninem, uczęszczającym na mszę świętą, odznaczającym się moralno-
ścią i stanowiącym najlepszy wzór do naśladowania 102.

Jak wyglądał D. Bażanka? Pomimo tego, że najprawdopodobniej nie za-
chował się żaden jego portret, to możliwe jest chociażby pobieżne określenie 
jego cech zewnętrznych na podstawie opisu sporządzonego przez generała Józefa 
Tolińskiego w 1815 roku. W jego świetle burmistrz miał: twarz pociągłą, włosy 
blond, oczy niebieskie. Miał również znaki szczególne w postaci ran wojennych; 
na wojnie stracił dwa palce lewej ręki oraz doznał ran na prawej łopatce i lewej 
nodze.

zakończenie

Postać Dominika Bażanki daje wyobrażenie o realiach sprawowania urzę-
du burmistrza miast Królestwa Polskiego w I połowie XIX wieku. Początkowo 
nic nie wskazywało na to, że zostanie on urzędnikiem państwowym, ponieważ od 
1809 roku rozpoczął służbę w wojsku, która przyniosła mu awanse i odznaczenia. 
Powrót do życia cywilnego był dla D. Bażanki trudny. Nie wrócił do Galicji, skąd 
pochodził, lecz osiadł początkowo w Wolnym Mieście Krakowie, gdzie praco-
wał w biurach departamentu krakowskiego. Dzięki kontaktom i znajomościom 
z wojska w 1816 roku otrzymał funkcję zastępcy burmistrza miasta Szczekocin, 
którą sprawował przez 5 lat. W trakcie urzędowania starał się w miarę możliwości 
wprowadzać nowe rozwiązania, m.in. w dziedzinie handlu, walcząc z reliktami 

101 Według proboszcza Wojciecha Baranowskiego burmistrz nazwał go szelmą i złodziejem. 
APK, RGR, sygn. 1089, s. 112.

102 Fałszywego oskarżyciela skazano później na zwrot kosztów śledztwa, a dodatkowo biskup 
krakowski nakazał mu odprawić 20 dni rekolekcji oraz przeprosić D. Bażankę. APK, RGR, 
sygn. 1089, s. 69-115. 
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epoki feudalnej. Rządzenie miastem nie było łatwe z uwagi na wieloletni okres 
wakatu na urzędzie burmistrza, konflikty interesów pomiędzy dziedzicami mia-
sta, mieszkańcami, gminą izraelicką oraz samym burmistrzem – przedstawicie-
lem władzy państwowej. Dlatego nie może dziwić fakt, że niejednokrotnie do-
chodziło do gwałtownych sporów z niektórymi mieszkańcami, które nierzadko 
przeradzały się w bijatyki.

Wiele wskazuje na to, że zwierzchnicy docenili działalność D. Bażanki 
w Szczekocinach, ponieważ przeniesiono go później do Proszowic, a następnie 
do Wolbromia, gdzie był burmistrzem w okresie 1821–1838. Był to dla niego nie-
wątpliwie awans, ponieważ pełnił tę funkcję w miastach większych i zamożniej-
szych od Szczekocin, co miało wpływ na wysokość jego pensji. Głównymi doko-
naniami D. Bażanki w Wolbromiu było zwiększenie dochodów miasta poprzez 
liczne dzierżawy monopoli miejskich oraz wybrukowanie rynku.

W 1838 roku D. Bażanka przeszedł na emeryturę i od tej pory jego główną 
troską było zapewnienie godziwego bytu swojej wyjątkowo licznej rodzinie. Jak 
już pisano, był on trzykrotnie żonaty i doczekał się aż szesnaściorga potomków. 
W życiu prywatnym utrzymywał kontakty głównie z przedstawicielami stanu 
szlacheckiego oraz grupą lokalnych urzędników.
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Szkolnictwo początkowe na wsi guberni kieleckiej w latach 
1870–1914 w świetle „gazety kieleckiej” 1870–1914

S ł o w a  k l u c z o w e :  szkolnictwo początkowe, gubernia kielecka, „Gazeta Kielecka”, 
wieś, szkoła, nauczyciel, chłopi, oświata, nauczanie, 1870–1914.

K e y w o r d s :  primary education, Kielce Province, „Gazeta Kielecka”, rural areas, school, 
teacher, peasants, education, teaching, 1870–1914.

S t r e s z c z e n i e :  Artykuł omawia zagadnienie szkolnictwa elementarnego na wsi gu-
berni kieleckiej w latach 1870–1914 w świetle „Gazety Kieleckiej”. Brak przekonania wśród 
ludu do konieczności kształcenia, niewielkie poparcie dla oświaty ze strony warstw zie-
miańskich, wreszcie przeszkody materialne, jakie stawały na drodze postępu, skutecznie 
opóźniały proces efektywnej walki z analfabetyzmem wśród najmłodszych mieszkańców 
wsi. Opóźniały, jednak nie zdołały tego procesu powstrzymać. Chłopi powoli stawali się 
pełnoprawnymi obywatelami, rozumiejącymi i korzystającymi ze swoich uprawnień, do-
magających się swoich praw. Również do oświaty, nie tej rządowej, upolitycznionej, ale 
własnej, polskiej, narodowej… świadomość, zarówno społeczna, jak i światopoglądowa 
chłopów, była coraz większa, wraz nią przyszło również zrozumienie, że nauka jest przy-
szłością następnych pokoleń, które będą tworzyły od nowa niepodległą Polskę. Proble-
my szkolnictwa początkowego nie zniknęły, co podkreślali w swych korespondencjach 
redaktorzy „Gazety Kieleckiej”. Jednak co najważniejsze, zmieniała się postawa wobec 
wychowania i nauczania, nie tylko młodych, ale i dorosłych mieszkańców wsi.

A b s t r a c t :  The article discusses elementary schooling in the villages of the Kielce gu-
berniya in the years 1870–1914 as reflected in the “Kielce Gazette”. The people were scepti-
cal about the benefits of education; there was little support for education from the gentry. 
Finally, the material obstacles which came to stand in the way to progress effectively de-
layed the process of effective fighting the illiteracy of the youngest villagers. Delay they 
did, but they did not manage to stop the process. Peasants were gradually becoming full-
fledged citizens, who began to understand, make use of and fight for their rights, includ-
ing the right to their own, national, Polish – and not the government’s and politicised 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 35‑55
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education. The peasants’ social and ideological awareness was on the increase, and was 
soon followed by the understanding that learning was the future for next generations so 
they could start building an independent Poland from scratch. The idea of elementary 
schooling was not dropped, which was emphasised by the editors of the “Kielce Gazette”. 
But, most importantly, the attitudes towards learning and teaching not only the adoles-
cent but also adult villagers were changing.

Do poznania przeszłości potrzebujemy źródeł historycznych, świadectw 
lat minionych, zachowanych dla teraźniejszości. To z zawartych w nich informa-
cji czerpiemy wiedzę o tym, co było. Jednym ze źródeł pomocnych w odkrywaniu 
zdarzeń jest prasa. Ten utrwalony i zachowany ślad myśli i działania człowieka 1 
pozwala na odtworzenie rzeczywistości społecznej, gospodarczej, kulturalnej 
i politycznej, ale także funkcjonujących wśród społeczeństwa postaw moralnych 
wobec zaistniałych faktów. „Gazeta Kielecka” stanowi przykład, jak wiele infor-
macji można zdobyć, zgłębiając źródło historyczne, jakim jest prasa. Zawarte 
w niej publicystyczne wypowiedzi, komentujące otaczający świat, są skarbnicą 
wiadomości o wydarzeniach, ideach, wzorcach i wartościach.

Pierwszy numer, założonej przez Leona Gautiera (ówczesnego naczelni-
ka powiatu kieleckiego) oraz księgarza Michała Goldhaara 2, „Gazety Kieleckiej” 
ukazał się z początkiem października 1870 roku 3. Po śmierci pierwszego wydaw-
cy i redaktora Leona Gautiera (30 VI 1873 r.) „Gazeta Kielecka” na kilka miesięcy 
przestała istnieć, jej druk wznowił dopiero 21 kwietnia (3 V) 1874 roku nowy 
wydawca, Arkadiusz Płoski, aby po pięciu miesiącach odstąpić ją rodzinie Sien-
nickich 4. W ich rękach przetrwała do roku 1913 (od 1874 wydawca i redaktor Sta-
nisław Siennicki, od 1875 do 1904; 1906–1912 – redaktor Stefan Siennicki; od 1912 
do 1913 r. – wydawca Wanda Siennicka; w 1907 redakcją zajmował się Henryk 
Hugo Wróblewski) 5.

Mająca społeczny charakter „Gazeta Kielecka” była pierwszym na rynku 
kieleckim pismem, ukazującym się w określonych odstępach czasu, przezna-
czonym dla ogółu społeczeństwa oraz prezentującym i komentującym aktualne 

1 B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań, 1974, s. 113.
2 G. Maciągowski, Michał Goldhaar – kreator kieleckiego rynku książki (1861–1900), „Kielec-

kie Studia Bibliologiczne”, t. 4, 1998, s. 59-67.
3 M. Adamczyk, Cztery epoki prasy kielecczyzny 1811–1956, Kielce 1991, s. 23.
4 A. Mieszkowski, Prasa prowincjonalna, „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 340, s. 213-214.
5 Od 1913 do 1917 r. wydawcą „Gazety Kieleckiej” byli Stanisław Frycz (pełnił funkcję redak-

tora) i Stanisław Piotrowski. M. Adamczyk, J. Dzieniakowska, Prasa Kielecczyzny w latach 
1811–1989, t. 1, Kielce 1995, s. 17.
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wydarzenia 6. Korespondencje, czyli relacje z poszczególnych powiatów guberni 
kieleckiej, opatrzone indywidualnym komentarzem korespondenta, jego spo-
strzeżeniami i uwagami dotyczącymi opisywanego zjawiska czy też grupy spo-
łecznej, były ważną częścią „Gazety Kieleckiej”. Autorzy reprezentowali różne 
grupy społeczne, byli wśród nich księża, nauczyciele, lekarze, właściciele ziem-
scy, a nawet, choć rzadko, chłopi 7. Ich felietony dotyczyły prowincji, zarówno 
miasteczek, osad, jak i wsi guberni kieleckiej. Tematyka wiejska była szczególnie 
żywo omawiana na łamach „Gazety”. Nieliczne były numery, gdzie nie spotkamy 
informacji dotyczących wsi. Opierając się na własnych doświadczeniach, czy też 
wspierając się przykładami z innych regionów Królestwa Polskiego (cytowano ar-
tykuły z innych czasopism, m.in. z „Kuriera Warszawskiego”, „Grażdanina”, „No-
woje Wremia”, „Gazety Radomskiej”), korespondenci w swych uwagach często 
zawierali wskazówki do dalszego działania, kierunki rozwoju i postępu, zarówno 
w dziedzinie gospodarczej, jak również kulturalnej i społecznej.

„Gazeta Kielecka” do 1905 roku nie reprezentowała oficjalnie żadnych po-
glądów politycznych, odzwierciedlając jedynie postawy swoich redaktorów, wy-
dawców i korespondentów. Propagowano w niej hasła pracy pozytywistycznej 
i organicznej, postęp gospodarczy, podejmowanie inicjatyw lokalnych na wzór 
tych podejmowanych na innym gruncie, szczególnie warszawskim. Krytykowa-
no zacofanie i przesądy stanowe, a wzywano do pielęgnowania tradycji i świa-
domości narodowej. Przez korespondencje przebijał ton moralizatorski, nawo-
łujący do poprawy. W 1874 roku redakcja „Gazety Kieleckiej” tak pisała o swej 
roli: „Z troskliwością śledzić będziemy wszelkie objawy duchowego życia całego 
kraju a przede wszystkim naszej guberni. Niemniej niż kwestia dobrobytu zaj-
mować nas będą wykształcenie, obyczaje i moralność społeczna. We wszystkich 
tych kierunkach chcielibyśmy być orędownikami myśli zdrowej, praktycznej, 
która by w przyszłości obfity i posilny owoc przynieść mogła”  8. Charakterystycz-
ne były hasła potępiające pijaństwo, wiarę w zabobony, ale przede wszystkim 
ciemnotę i brak poszanowania dla nauki. Problem oświaty chłopskich dzie-
ci stał się priorytetem władz carskich. Po stłumieniu powstania styczniowego 
utrzymywanie poprawnych stosunków z uprzywilejowanymi warstwami społe-
czeństwa polskiego nie miało już politycznej racji bytu. W polskich chłopach  

6 Na początku istnienia „Gazeta Kielecka” ukazywała się w niedziele i środy; w 1871 r. w nie-
dziele i czwartki; od 1872 w środy i soboty; od 1874 w środy i niedziele, „Gazeta Kielecka” 
1870, nr 1.

7 Pomimo wysokiego poziomu drukowanych tekstów, „Gazeta Kielecka” nie cieszyła się po-
pularnością wśród czytelników, co przejawiało się w liczbie prenumeratorów, która nie 
przekraczała 350 odbiorców (150 abonentów w Kielcach i 200 zamiejscowych). M. Adam-
czyk, Cztery epoki, s. 24.

8 Od redakcji, „Gazeta Kielecka” 1874, nr 1.
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dostrzeżono wówczas odpowiedni materiał do całkowitej rusyfikacji. Szko-
ły miały stać się „rękojmią należytego ukształcenia przyszłych pokoleń”. Wy-
kształcony naród był skłonny przyjąć hasła głoszone przez Rosję o zjednoczeniu 
z Królestwem Polskim i odrzucić „oddziaływanie polskiej propagandy politycz-
nej i religijnej wywieranej przez księży, mnichów i szlachtę”  9. Oświata włościan 
była podstawowym celem i stała się podstawowym narzędziem w drodze do 
„politycznej reedukacji polskiego chłopa”  10 i jego całkowitej rusyfikacji przez 
rząd carskiej Rosji.

„Wraz z nowym urządzeniem bytu ludu wiejskiego w Polsce […] istnieje 
potrzeba upowszechnienia i umocnienia oświaty elementarnej między tamtej-
szymi włościanami. Bez tego bowiem nie będą oni w stanie skorzystać z dobro-
dziejstw nowego urządzenia, a także i przyszłość właściwego zarządu, tak prze-
cież potrzebnego do spokojności kraju, okazuje się bardzo niepewną”  11 – pisał po 
ukazaniu się aktu uwłaszczeniowego Mikołaj Milutin (sekretarz stanu do spraw 
Królestwa Polskiego) do cara Aleksandra II. Zgodnie z ukazem carskim (z dnia 
30 sierpnia/11września/ 1864 r. dotyczącym oświaty w Królestwie Polskim), szko-
ły początkowe guberni kieleckiej podzielone zostały na gminne (dla jednej lub 
kilku wsi), kierowane przez wójta i ławników, oraz gromadzkie (dla jednej wio-
ski), zarządzane przez sołtysa i wójta gminy. Nadzór pedagogiczny i dydaktyczny 
nad szkołami początkowymi w wiejskich gminach przejmowali naczelnicy odpo-
wiednich dyrekcji naukowych, natomiast nadzór społeczny w przypadku szkół 
gminnych pełniły zebrania gminne, w odniesieniu zaś do szkół wiejskich – ze-
brania wiejskie 12. Program obejmował naukę religii, czytanie książek i rękopisów 
w języku ojczystym, podstawowe działania arytmetyczne oraz podstawowe wia-
domości z zakresu systemu miar, wag i pieniądza Cesarstwa i Królestwa, śpiew, 
wiadomości praktyczne i roboty ręczne dla dziewcząt, naukę o gospodarstwie 
rolnym i domowym, wiadomości o przemyśle, rzemiośle i innych 13.

W początkowym okresie (do 1869 r.) liczba szkół faktycznie wzrastała 14. 
To chłopi na zebraniu gminnym czy gromadzkim decydowali o tym, czy chcą 
mieć we wsi szkołę, czy też nie. Możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim 
bądź wpływ na wybór nauczyciela dawały namiastkę wolności. Nie każda jed-

 9 M. Adamczyk, Cztery epoki, s. 18.
10 R. Kuchta, Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1982, 

s. 25.
11 Tamże, s. 18.
12 Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, t. 1, red. S. Michalski, Warszawa 1982, s. 163-164.
13 R. Kuchta, Oświata elementarna, s. 21.
14 W rzeczywistości nie miało to większego znaczenia, ponieważ wzrost liczby ludności był 

wyższy niż wzrost liczby szkół, co dawało w efekcie wzrost liczby uczniów na jedną szkołę. 
Dzieje szkolnictwa, s. 166.
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nak wioska miała wystarczający fundusz na utrzymanie szkoły 15. Według wspo-
mnianego ukazu, zebrania gminne i wioskowe mogły decydować o zakładaniu 
szkół początkowych, o ile znajdą dostateczne środki „na lokal dla szkoły i dom 
dla nauczyciela, opał dla tegoż domu, fundusz na uposażenie nauczyciela lub 
nauczycielki […] oraz kwotę na drobne wydatki (materiały piśmienne, przybo-
ry szkolne) i utrzymanie”. To od zamożności społeczeństwa zależał byt szkoły 16. 
Biorąc pod uwagę złą sytuację materialną wsi guberni kieleckiej, nie było łatwo 
sprostać temu zadaniu. Jak podaje w sprawozdaniu za rok 1877 redaktor „Ga-
zety Kieleckiej”: „najwięcej szkół elementarnych w guberni kieleckiej posiadają 
powiaty: miechowski i pińczowski. W pierwszym z nich na 1391 dusz ludności 
przypada jedna szkoła, w drugim na 1552. Inne powiaty w porównaniu z gęsto-
ścią zaludnienia daleko gorsze przedstawiają rezultaty, szczególnie zaś w powie-
cie olkuskim, włoszczowskim i kieleckim. W olkuskim 1 szkoła przypada na 3424 
dusze, we włoszczowskim na 2991, w kieleckim na 2529, w jędrzejowskim na 1913 
a stopnickim na 1741”  17. W sprawozdaniu za rok 1900 podano, że nadal: 

liczba szkół w powiatach jest w harmonijnym związku z urodzajnością gleby, 
a stąd i zamożnością włościan i gdy w powiecie miechowskim jedna szkoła wy-
pada na 1810 mieszkańców, to odpowiednio liczbę tę zmniejszając w powiecie 
włoszczowskim mamy jedną szkołę na 3968 mieszkańców. To samo jest z liczbą 
uczniów, których w powiecie miechowskim było 5325, w pińczowskim 4000, we 
włoszczowskim zaś tylko 1353 […] jeszcze w 1898 roku naczelnik dyrekcji nauko-
wej kieleckiej uważał za potrzebne otwarcie w guberni nowych szkół 115. Dlacze-
go otwarto dotąd tylko 2 z projektowanych szkół, nie wiadomo, prawdopodobnie 
niezamożność włościan stała na przeszkodzie, zwłaszcza że na powiaty najmniej 
urodzajne wypadała największa liczba szkół, mianowicie na kielecki 37, olkuski 8, 
włoszczowski 5 i jędrzejowski 17, na pińczowski i stopnicki po 4  18.

Większość gmin wiejskich dysponowała minimalnymi kwotami. Przykła-
dowo w powiecie kieleckim gmina Piekoszów miała do dyspozycji 35 rubli, Bole-
chowice – 39 rubli, Brzezinki – 59 rubli 19. Najmniejsza kwota, za którą mogła być 

15 Dla porównania, za pieniądze, jakie przeznaczano na utrzymanie działającej w Kielcach 
szkoły prawosławnej finansowanej z pieniędzy państwowych, można było utrzymać 3 szkoły 
wiejskie z 60 uczniami każda. J. Z. Pająk, Warunki życia, oświata i stosunki wyznaniowe, 
w: Dzieje powiatu kieleckiego 1810–2008, red. J. Wijaczka i W. Saletra, Kielce 2009, s. 149.

16 W sprawozdaniu za 1871 r. gubernator kielecki Aleksander Leszczow (pełnił funkcję od 23 
kwietnia 1871 r. do 3 lipca 1884 r.) pisał: „bardzo trudno jest namówić chłopów do zakła-
dania nowych szkół, ilekroć czyni się taką próbę, chłopi odmawiają, powołując się na swą 
biedę”. B. Szabat, Szkolnictwo początkowe Kielc i powiatu kieleckiego w latach 1864–1915, 
Kielce 1983, s. 31.

17 „Gazeta Kielecka” 1877, nr 97.
18 Tamże, 1900, nr 69.
19 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 20.
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utrzymywana szkoła wiejska, wynosiła 150 rubli rocznie. Połowa kosztów prze-
znaczana była na uposażenie nauczyciela 20. Kiedy w 1875 roku we wsi Kowala 
(pow. kielecki) otworzono szkołę rządową, przyznano jej uposażenie w wymaga-
nej kwocie 150 rubli 21. Wówczas jednak kwota ta nie była wystarczająca, średnie 
utrzymanie szkoły wynosiło bowiem 166 rubli i to przy bezpłatnym lokalu 22. Aby 
wspomóc akcję zakładania szkół ludowych, rząd przez pierwsze dziesięć lat jej 
funkcjonowania miał pokrywać połowę kosztów utrzymania. Pomoc ta jednak 
nigdy nie była wystarczająca, częste więc były przypadki zamykania szkół 23. środ-
ków brakowało na wszystko, łącznie z utrzymaniem budynku szkolnego, który 
na ogół nie był specjalnie przystosowany do tego celu. Najczęściej była to izba 
wiejska, gdzie „rośnie grzyb, w oknach szyby rozbite, […] drzewa na ogrzewanie 
brak”  24, a bywało i tak, że „dach na szkole zepsuty, deszcz przecieka przez su-
fit”  25. Brakowało funduszy na pomoce naukowe (w guberni kieleckiej w 1867 r. 
na jedną szkołę przypadało zaledwie 13,6 książki, na bibliotekę oraz nagrody dla 
uczniów przeznaczano skromną kwotę 1,5 rb. rocznie). Częste były przypadki, 
kiedy dzieci uczyły się z książeczek do nabożeństwa albo korzystały z Dziennika 
Praw, nie mając do dyspozycji innych książek, nawet elementarza polskiego 26. 
Szkoła musiała uzupełniać księgozbiór na własny koszt (głównie podręczniki 
i książki o treści religijnej. Od 1871 roku były to książki przede wszystkim w ję-
zyku rosyjskim, również z zakresu higieny i gospodarki wiejskiej, oprócz tego 
szkoła musiała prenumerować cyrkularze Ministerstwa Oświaty). Nie wystarcza-
ło pieniędzy na meble. Podstawowe wyposażenie szkoły, które składać się powin-
no z odpowiedniej liczby ławek, tablicy do ustawiania liter, tablicy do ruchomego 
abecadła, 40 czarnych małych tabliczek, liczydła i szafy na książki 27, trudno było 
skompletować w jakiejkolwiek ze szkół wiejskich guberni kieleckiej. Pieniędzy 

20 W Dąbrowie roczna pensja nauczyciela wynosiła 60 rubli, wobec czego niewiele ponad 
2 ruble pozostawały na inne wydatki. B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 37.

21 „Gazeta Kielecka” 1875, nr 30.
22 Tamże, 1875, nr 61.
23 Oficjalnie raz otwarte szkoły mogły zostać zamknięte tylko na podstawie decyzji naczel-

nika dyrekcji szkolnej. W praktyce zakaz ten był omijany przez wsie i gminy, które po 
prostu nie opłacały składek. Były i takie przypadki, jak np. w Piekoszowie, gdzie założona 
w 1865 r. szkoła nigdy nie zaczęła działać. Warto tu nadmienić, że placówki już nieistnie-
jące nadal wliczane były do ogólnej statystyki. R. Kuchta, Oświata elementarna, s. 48-57; 
B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 21, 31.

24 Archiwum Państwowe w Kielcach, Dyrekcja Szkolna Kielecka (dalej: APK, DSK), sygn. 
S/203, Raport nauczyciela z Brzezin z 21 X 1883.

25 APK, DSK, sygn. S/247, Raport nauczyciela z Bolmina z 5 IV 1889.
26 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 30.
27 Według zalecenia Naczelnika Dyrekcji Naukowej Kieleckiej Timofieja Pristiuka (pełnił 

funkcję od 21 I 1869 do 17 I 1871 r.). B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 26, 27.
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nie starczało nawet na pensje dla nauczycieli. Korespondent „Gazety Kieleckiej” 
z będzińskiego radził, aby w trudnej finansowej sytuacji przyjmować nauczyciela 
tylko na czas zimy, ponieważ „wiosną i latem wiejskie szkoły stoją pustkami”. 
Autor korespondencji zaświadcza, że kandydatów na nauczycieli nie zabraknie, 
byle tylko „wiele po nich nie wymagać”. Jak podkreślał: „chodzi tylko o wciągnię-
cie włościan do nauki dzieci, małym kosztem, bowiem z czasem, kiedy poznają 
wartość nauki, sami o szkołę będą się starać”  28. Oficjalnie rok szkolny trwał od 
września do czerwca włącznie, jednak bywały takie szkoły, i to w zdecydowa-
nej większości, gdzie jeszcze pod koniec listopada ławki świeciły pustkami (np. 
w Baszowicach w 1890 r. zapisanych było 12 chłopców, a często na zajęcia nie 
przychodził żaden z nich 29). W rzeczywistości nauka w szkołach ludowych za-
czynała się późną jesienią i trwała do świąt wielkanocnych, czyli nie dłużej niż 
4 miesiące w roku. Po odliczeniu świąt (34 dni) na naukę pozostawało 87 dni 30, 
a nawet 80, ponieważ dzieci opuszczały szkołę z wielu innych przyczyn 31. Wobec 
takich okoliczności przepisy nakazujące otwieranie szkół we wrześniu wydawały 
się bezcelowe 32. Rodzice niechętnie posyłali dzieci do szkoły (szczególnie star-
sze), ponieważ mogły one na równi z dorosłymi pomagać w gospodarstwie. „Cóż 
z tego, że szkoła w dość dobrym stanie” – pisał redaktor „Gazety Kieleckiej”, „kie-
dy włościanie posyłają dzieci do niej tylko zimą, a jak słońce roztopi śniegi i uka-
że się trawa, idą za bydłem, zapominając to, czego się nauczyły. Takim sposobem 
dziecko, uczęszczając parę zim do szkoły, wynosi mało pożytku”  33. W podobnym 
tonie napominano w jednym z numerów „Przeglądu Katolickiego”: „używanie 
dzieci do pasania bydła przyzwyczaja młodzież wiejską do próżnowania, naraża 
ją nieraz na stratę niewinności, oswaja z kłótniami, obelgami, zaprawia do czy-
nienia szkody, a nawet popełniania kradzieży, i pod względem ekonomicznym 
żadnych nie przynosi korzyści”  34. Proponowano, aby w takiej sytuacji dzieci za-
stąpić pastuchami, którzy „za skromne utrzymanie od gminy mogliby być wybie-
rani z przytułków […]. Mając choć częściowe wyręczenie z płatnego pastucha, 
dziatwa wiejska będzie mogła regularniej uczęszczać do szkółek”  35.

28 „Gazeta Kielecka” 1876, nr 71.
29 APK, DSK, sygn. S/247, Raporty Nauczyciela z Baszowic z 10 XII 1890 i 5 I 1891 r.
30 Na podstawie dokumentacji z 351 szkół elementarnych ustalono, że w latach 1867–1912 

przeciętny czas trwania nauki w szkole wiejskiej nie przekraczał 90–98 dni. R. Kuchta, 
Oświata elementarna, s. 131.

31 „Gazeta Kielecka” 1888, nr 39.
32 Tamże 1870, nr 7.
33 Tamże 1875, nr 69.
34 „Przegląd Katolicki” 1870, nr 43, s. 679.
35 „Gazeta Kielecka” 1874, nr 63.
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„Widywałem szkoły przed czterema laty otwarte […] a mimo to nie zna-
lazłem w nich dzieci, które by, choć po polsku, dobrze czytać umiały” – pisał na-
czelnik Dyrekcji Szkolnej Kieleckiej Timofiej Pristiuk w 1869 roku w okólniku do 
burmistrzów i wójtów. Podkreślał dalej: „Nie ulega wątpliwości, że jeśli nauczanie 
dzieci wiejskich będzie się odbywać tylko przez cztery miesiące, to włościanie jak 
byli, tak i na zawsze zostaną nieoświeconymi […]”  36. To w pobłażliwości rodzi-
ców wobec wykształcenia i przyszłości dzieci upatrywano jedną z głównych prze-
szkód utrudniających oświatę. „Po co naszemu dziecku szkoła?” – pytali rodzice. 
„Przecież szkoła, nie da mu chleba”  37. Żałowali pieniędzy na elementarz, uznając 
książkę za zbędny wydatek 38. Zapominając przy tym, że bez nauki dziecko będzie 
nikim, bo nawet jeżeli posiądzie jakąkolwiek wiedzę, to i tak będzie zbyt ogra-
niczona, by ją wszechstronnie zrozumieć i rozwinąć. Sukcesów w edukacji nie 
wróżono również dzieciom z miasteczek i większych wsi, które do szkoły, choć 
z przerwami, chodziły przez cały rok. Rozpoczynający naukę siedmioletni chłop-
cy po kilku latach szli do terminu. Dziewczynki zaś po ukończeniu 11 lat uważały 
się za dorosłe i wstydziły się chodzić do szkoły 39.

Nierzadkie były wzajemne oskarżenia. Nauczyciele zarzucali chłopom, że 
nie wysyłają dzieci do szkoły, zaś według naczelnika Pristiuka chłopi „z ocho-
tą posyłaliby dzieci do szkoły”, jednak to nauczyciele „nie życzą sobie, a nawet 
bardzo z tego są kontenci, jeśli dzieci nie przychodzą na lekcje”  40. Zdarzały się 
przypadki, że tego typu zarzuty wysuwane pod adresem nauczycieli kończyły 
się przyznaniem nagany. W odpowiedzi oskarżeni odpowiadali na łamach „Ga-
zety Kieleckiej”: „Cóż może poradzić najlepsza chęć nauczyciela, skoro rodzice 
sami zatrzymują dzieci w domu, nieraz bezpotrzebnie i dopiero wtedy, kiedy im 
w domu zawadzają, posyłają je do szkoły”  41. Prawda jak zwykle leżała pośrod-
ku. Niewystarczająca była liczba szkół, jak również liczba nauczycieli wiejskich, 
a brak środków materialnych wśród włościan szedł w parze z małym rozwojem 
oświaty. We wsi Strzemieszyce, niedaleko Dąbrowy, gdzie „roczna opłata na 
utrzymanie [szkoły] wynosiła od gospodarza rubli dwa, od komornika jeden, ale 
ze względu na szczupłość pomieszczenia i niedostateczne siły personelu nauczy-
cielskiego (jeden nauczyciel) szkółka nie odpowiadała istniejącym potrzebom. 
Liczba dzieci przewyższała często dwieście”  42. Nierzadko zdarzały się szkoły tak 

36 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 29.
37 „Gazeta Kielecka” 1870, nr 13.
38 Tamże 1892, nr 40.
39 Tamże 1892, nr 40.
40 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 29.
41 „Gazeta Kielecka” 1874, nr 63.
42 Tamże 1898, nr 2.
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oddalone od miejscowości, że dzieci nie mogły do nich dotrzeć 43 i takie wsie, 
a nawet całe gminy (np. gmina Cisów 44), gdzie szkoły nie było w ogóle.

Niechęć do nauczycieli, jako przedstawicieli obcej klasy, była wśród wło-
ścian powszechna. Zacieśnianiu więzi z pewnością nie sprzyjały: często wynio-
sły styl bycia pedagogów, brak obowiązkowości w pracy dydaktycznej 45 czy też 
brak przygotowania do życia w środowisku chłopskim. Stworzony w XVIII wieku 
przez Grzegorza Piramowicza 46 obraz idealnego nauczyciela, o którym autor pi-
sał: „nie masz zatem ani chwalebniejszego, ani pożyteczniejszego powołania, jako 
być użytym na ten koniec, do szczęścia, do oświecenia, do dobra duszy i ciała, 
a to nie jednego człowieka, ale całych miast, wsi i zgromadzeń”  47, nie był możliwy 
do urzeczywistnienia w XIX czy na początku wieku XX. Nadal od nauczyciela 
wymagano, aby przede wszystkim zwalczał ciemnotę i zacofanie, niósł światło 
oświaty i kultury pod strzechy, sprawiał, aby poprzez naukę, życie włościan sta-
wało się lepsze, moralniejsze. Zmieniły się jednak warunki, zarówno społeczne, 
jak i polityczne, a przed nauczycielem stawiano już inne dodatkowe, wymagania. 
Pedagodzy propagujący pozytywistyczne idee, m.in. Adolf Dygasiński (1839–
1902) 48, Henryk Wernic (1839–1905)  49 czy Jan Władysław Dawid (1859–1914) 50, 
chcieli widzieć w nauczycielu przede wszystkim wychowawcę, który przygotu-
je nowe pokolenie świadomych swojej przynależności narodowej Polaków 51. To 
zadanie było trudne do osiągnięcia wobec zupełnie innych realiów panujących 

43 Tamże 1893, nr 30.
44 Tamże 1898, nr 62.
45 W dniu 10 czerwca 1871 r. Dyrekcja Szkolna Kielecka wydała okólnik, w którym naka-

zywała nauczycielom prowadzenie zajęć szkolnych do 19 czerwca, pod groźbą usunięcia 
z pracy. Lekcje miały być prowadzone nawet wówczas, kiedy w klasie znajdowało się tyl-
ko dwóch uczniów. W praktyce zrealizowanie tych dyrektyw było niemożliwe. B. Szabat, 
Szkolnictwo początkowe, s. 30.

46 Autora pracy Powinności nauczyciela, mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby 
ich dopełnienia. Dzieło użyteczne pasterzom, panom i ich namiestnikom o dobro ludu tro-
skliwym, rodzicom i wszystkim edukacją bawiącym się, wydanej drukiem w Warszawie 
w 1787 r.

47 G. Piramowicz, Powinności nauczyciela. Przedruk wydania z 1787 r. Wstęp i opracowanie 
T. Mizia, Warszawa 1988, s. 92.

48 A. Dygasiński, Jak się uczyć i jak uczyć innych, Warszawa 1889; Świętokrzyski słownik bio-
graficzny, t. 2 (1795–1918), red. J. Szczepański, Kielce 2009, s. 125.

49 H. Wernic, Praktyczny przewodnik wychowania, Warszawa 1891.
50 J.W. Dawid, Nauka o rzeczach. Rys jej historycznego rozwoju. Podstawy psychologiczne. 

Metoda oraz wzory lekcyj, Warszawa 1892; J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warsza-
wa 1946.

51 K. Poznański, Rozwój polskiej myśli pedagogicznej w zaborze rosyjskim, w: Nauki pedago-
giczne w Polsce. Tradycje. Współczesność. Przyszłość. Materiały z konferencji, red. S. Mi-
chalski, R. Ossowski, Bydgoszcz 1994, s. 212.
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w szkole rządowej zaboru rosyjskiego, gdzie przed nauczycielem stawiano inne 
cele. Według carskiego systemu oświaty wykształcenie nie było najważniejsze, 
ale lojalność wobec władzy i akceptacja jej poczynań oraz fakt, czy kandydat na 
nauczyciela „jest godny pokładanego w nim zaufania, czy nie rozsiewa szkodli-
wych wieści”  52. Kwalifikacje nauczycieli pozostawiały wiele do życzenia. Wła-
dzom carskim nie zależało na tym, aby na wieś trafiali dydaktycy z odpowiednim 
przygotowaniem pedagogicznym, lecz żeby stali się podległym jej rozkazom na-
rzędziem w akcji rusyfikacyjnej 53. W latach 1866–1876 otworzono specjalne kursy 
pedagogiczne, przekształcone w 3-letnie seminaria nauczycielskie (w 1872 r.), do 
których werbowano przyszłych nauczycieli – na ogół młodzież wiejską po ukoń-
czeniu dwuklasowej szkoły początkowej. Znajomość języka polskiego dyskwa-
lifikowała kandydata 54. Seminaria lokowano z dala od większych ośrodków na-
ukowych (np. w Jędrzejowie, łęczycy, Wymyślinie), językiem wykładowym był 
rosyjski, absolwenci zaś nie mogli kontynuować nauki w szkołach wyższych 55. 
Pozostawieni sami sobie, nędznie opłacani, często żyjący na skraju ubóstwa, wy-
alienowani ze społeczeństwa, często pogardzani za służbę wrogiemu systemowi, 
nie mieli łatwego życia. Na łamach „Gazety Kieleckiej” szeroko komentowany był 
los ówczesnego pedagoga: 

Dzisiejsi nauczyciele wiejscy albo niezdolni są do podniesienia stanu umysłowe-
go swoich uczniów i uczennic, bo sami posiadają zbyt niskie ukształcenie i zbyt 
małe pojęcie o zakresie wiedzy, albo też, gdyby nawet przejęci byli jak najlepszymi 
chęciami względem uczniów i posiadali więcej oświaty, to są tak skrępowani, tak 
nędznie uposażeni i tak odcięci od stosunków ze sferą inteligentną, iż ani się dzi-
wić, że nie mogą mieć większego wpływu ani na młode umysły swych wychowan-
ków, ani na pojęcia i umysły ojców i matek. Pozbawieni wszelkiej nadziei awansu 
i podniesienia przez władzę zakresu nauki elementarnej, nie czując potrzeby wła-
snego kształcenia się coraz wyżej, nie mając prawa uczyć dzieci innych stanów, 

52 Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 164.
53 Nauczycieli szkół początkowych brakowało. Często zostawali nimi zdegradowani urzęd-

nicy, karczmarze, synowie rosyjskich funkcjonariuszy państwowych, na ogół policjantów, 
wojskowych. Poziom ich wiedzy był niski, stosunek do dzieci niechętny, często strach 
i terror towarzyszył codziennej nauce. R. Bednarz-Grzybek, Nauczyciel w polskiej myśli 
pedagogicznej XIX i początków w XX wieku (wybrane aspekty), w: Biblioteka Współczesnej 
Myśli Pedagogicznej, t. 1, Kraków 2012, s. 292; Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 167-168.

54 Prorosyjskie seminaria nauczycielskie oraz szkoły niedzielne rzemieślnicze często były je-
dyną szansą, by dzieci najuboższych chłopów oraz robotników rolnych zdobyły średnie 
wykształcenie. Do gimnazjów trafiały dzieci z najzamożniejszych rodzin, do szkół realnych 
na ogół ze średnio zamożnych, nauka była możliwa kosztem wielu wyrzeczeń, a często wią-
zała się też z zadłużeniem całej rodziny. Na początku XX w. zaledwie 10-13% uczniów szkół 
średnich stanowiły dzieci chłopskie. Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 173-174.

55 Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 167.
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biedacy ci zasklepiają się mimowolnie w swojej rutynie […] i stają się w końcu 
automatami niemal bezmyślnymi, a tem samem nie mogą wywierać żadnego nie-
mal większego wpływu na swe otoczenie 56. 

Warunki, w jakich przychodziło im pracować, były wielkim wyzwaniem, któremu 
nie wszyscy umieli sprostać. Domy szkolne, często ciasne, wilgotne, nieogrzewa-
ne, ujemnie oddziaływały na bieg zajęć szkolnych, ale też wpływały na zdrowie 
nauczycieli, którzy często chorowali. W efekcie „żądali przeniesienia, poszukując 
lepszych warunków bytu, a wreszcie porzucali służbę zupełnie”  57. O smutnym 
losie nauczyciela wiejskiego pisał korespondent „Gazety świątecznej” cytowany 
w kieleckiej prasie. Przedstawiony w relacji przyjazd nauczyciela na nową pla-
cówkę wzbudza współczucie wobec samotności i marnego losu, jaki czekał tego 
młodego człowieka 58.

Trudne było życie wiejskiego nauczyciela, ale i równie niełatwe było życie 
jego podopiecznych. Zła opinia o nauczycielach i niechęć do szkoły pogłębiała 
się z upływem lat. Kiedy na wniosek kuratora Warszawskiego Okręgu Nauko-
wego Teodora Wittego, ukazem z dnia 2 /14 grudnia w 1871 roku, wprowadzono 
(począwszy od r. szk. 1872/1873) obowiązkową naukę czytania i pisania w języku 
rosyjskim 59, chęć włościan do pokrywania kosztów utrzymania szkoły zmniej-
szyła się jeszcze bardziej. Coraz częściej zarzucano nauczycielom wyniosłość 
w sposobie traktowania chłopów i przesadną gorliwość, kiedy w widokach awan-
sów, „odstępowali oni od zakreślonego ustawą planu nadanego przez Najwyższy 
ukaz z dnia 30 sierpnia/11 września 1864 roku”  60. System nauczania również nie 
pozostawiał złudzeń. Zgodnie z nowym zarządzeniem Dyrekcji Szkolnej Kie-
leckiej w 1875 roku do szkół początkowych wprowadzono nowe podręczniki 61, 
wśród których nie znalazł miejsca polski elementarz. Lekcje rozpoczynały się od 

56 „Gazeta Kielecka” 1897, nr 42.
57 „Gazeta Kielecka” 1900, nr 69.
58 Zob. aneks nr 1. „Gazeta Kielecka” 1896, nr 1.
59 E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim (od powstania styczniowego 

do I wojny światowej), Warszawa 1968, s. 21-22.
60 S. Wiech, Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa 

Polskiego, Kielce 2007, s. 106-107; „Gazeta Kielecka” 1877, nr 67.
61 używane wcześniej Upominek dla dziewcząt wiejskich i Elementarz dla chłopców wiejskich 

zastąpiono książką L. Sumińskiego Książka do czytania i rachunków, która miała wystar-
czyć do nauki języka polskiego. Rozszerzono natomiast naukę języka rosyjskiego (dotąd 
opartą na podręczniku Polsko-ruskij bukvar) o podręcznik W. Graszeckiego Russkaja gra-
mota. Na mocy reskryptu carskiego wydanego 5/17/marca 1885 r. Aleksander Apuchtin 
(kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego w latach 1879–1897) ostatecznie zrusyfiko-
wał szkolnictwo elementarne; nauka miała odbywać się w języku rosyjskim z wyjątkiem 
religii i języka rodzimego. B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 35.
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języka rosyjskiego. W szkole jednoklasowej program przewidywał dodatkowo 
naukę: religii, arytmetyki (liczenie i cztery działania arytmetyczne), śpiewu oraz 
języka ojczystego, który miał jedynie pomóc w opanowaniu przez dzieci języka 
rosyjskiego 62.

Szkoły powoli, ale sukcesywnie rusyfikowane, borykające się z proble-
mami finansowymi i personalnymi, często w niewystarczającej liczbie, aby móc 
zapewnić oświatę wszystkim dzieciom, nie mogły stać się skutecznym orężem 
w walce z masowo rozprzestrzeniającym się analfabetyzmem. W 1868 roku na 
jedną szkołę w guberni kieleckiej przypadało 1487 mieszkańców. W miarę upły-
wu lat sytuacja nie poprawiała się, wręcz odwrotnie. W 1874 roku jedna szkoła 
przypadała na 2229,8 mieszkańców. Znany jest przypadek ze szkoły w Bolminie, 
gdzie na 30 miejsc chętnych było 60 uczniów (1894 r.). Władze nie udzieliły zgo-
dy na naukę nieprzyjętych do szkoły dzieci w systemie wieczorowym 63. W latach 
1877–1883 wśród poborowych guberni kieleckiej było około 84% analfabetów. 
Według spisu ludności w 1897 roku na 100 mieszkańców guberni kieleckiej po-
wyżej 9 roku życia, czytać i pisać umiało tylko 31 osób 64. Generał-gubernator 
warszawski Piotr Pawłowicz Albiedyński pisał: „Chłopi nie odnoszą się do szkoły 
z dawną życzliwością i niechętnie oddają do niej swoje dzieci”  65. Korespondenci 
„Gazety Kieleckiej” dodawali: „oświata u nas po wsiach idzie żółwim krokiem. 
[…] Ludzie o naukę nie dbają, a rodzice najczęściej posyłają dziecko do szkoły 
nie po to, aby ono mogło się czegoś nauczyć, lecz dlatego, by w domu nie gawę-
dziło”, a potem narzekają »mój chłopiec chodził aż pięć zim i nic się jakoś nie 
nauczył. Kiedyż lud pojmie jak ważną dźwignią jest nauka?«”  66.

Korespondenci „Gazety Kieleckiej” zarzucali ziemiaństwu brak inicjaty-
wy w kwestii krzewienia oświaty. Jeden z nich (JKS) w liście z Nadwiśla kryty-
kuje pokolenie pouwłaszczeniowe, które „mówiąc o powinnościach względem 
ludu bardzo wiele – czyni … bardzo mało”  67. A przecież ci, którym wiele dano, 
wiele też i robić powinni. Na zawsze dworom pozostał wielki obowiązek świecić 
dobrym przykładem, „promienieć ku ciemniejszym blaskiem inteligencji […] 
wpływać na gminy, aby to co przechodzi możność pojedynczych osób zrobiło 
się powoli zbiorową siłą i składkowym groszem gromady”  68. Korespondent z bę-
dzińskiego pisał: 

62 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 35.
63 Tamże, s. 41-43.
64 Tamże, s. 43-44.
65 S. Wiech, Warszawscy generałowie-gubernatorzy, s. 108.
66 „Gazeta Kielecka” 1888, nr 39.
67 Tamże 1876, nr 97.
68 „Gazeta Kielecka” 1876, nr 98.
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Gdyby ta wyższa warstwa poczuła się do solidarności z ogółem młodszych swoich 
braci, a niosła im słowem i czynem pomoc w otwieraniu jakichbądź szkółek, innej 
moglibyśmy oczekiwać przyszłości. Ale dziś tak samo jak przed wieki, ani kroku 
naprzód, dlatego jak była, tak i jest ciemnota, a w dodatku coraz większe zepsucie. 
A czyż można się temu dziwić, skoro ludek nasz wiejski od wieków zrosły z ży-
ciem dworów, gdy nie widzi płynących stamtąd przykładów […] zatraca dawną 
swą prostotę obyczajów, a lgnie do szkodliwych nawyknień i nałogów. […] Nie 
czas już dziś na próżne wywody i oskarżenia, ale wielki czas pomyśleć i zająć się 
ludem, prawdziwie dziko z pokolenia w pokolenie rosnącym  69. 

Zakładane przez zamożnych właścicieli ziemskich prywatne szkoły początko-
we, zwane szkołami przyfolwarcznymi, były kroplą w morzu potrzeb (w latach 
1865–1914 w guberni kieleckiej funkcjonowało zaledwie 9 takich szkół 70). Nale-
ży pamiętać, że nie zawsze były to działania bezinteresownie, ziemianie bowiem 
rozumieli, że wykwalifikowany chłop będzie lepszym i wydajniejszym pracow-
nikiem. I dalej korespondent pisał: „Liczba małoletnich przestępców wzrasta co-
raz więcej, a w umysłach małoletniej generacji, stosunkowo do wymagań czasu, 
coraz ciemniej […]. Przejeżdżając przez tutejsze wioski, można napotkać zgraje 
dzieciaków i wyrostków, w których rozczochranych głowach może się pomieścić 
wszystko, tylko nie elementarz”  71.

Dużą nadzieję w krzewieniu oświaty pokładano w duchowieństwie 72. „Po 
zatrudnieniach w kościele i spełnieniu obowiązków parafialnych nic więcej ple-
banowi czasu zajmować nie powinno, jak tylko szkoła”  73 – pisał biskup Wincenty 
Chościak-Popiel w okólniku skierowanym do księży diecezji płockiej. Polecał, 
aby wizytowali szkółki ludowe na terenie parafii co najmniej dwa razy w tygo-
dniu, a także by partycypowali w kosztach utrzymania tych placówek. „Szkółki są 
bez wątpienia najsilniejszą pomocą w poprawianiu ludu. Przez szkoły elementar-
ne usposobi się dziecko do zrozumienia i spamiętania kazań i do przyjmowania 
godnie i z korzyścią sakramentów świętych, gdyż inaczej tak lud nasz myśli mało, 
że zdać sobie sprawy, o czem było kazanie najprostsze nie potrafi”  74. Opieki i nad-

69 Tamże 1876, nr 71.
70 Dzieje szkolnictwa i oświaty, s. 181.
71 „Gazeta Kielecka” 1876, nr 71.
72 Zaangażowanie kościoła w działalność szkół ludowych nie pozostawało bez echa ze strony 

władz rosyjskich. Generał-gubernator warszawski Iosif Władimirowicz Hurko twierdził, 
że „księża do tej pory są największymi obrońcami i krzewicielami polskich idei, polskiej 
sprawy i polskich nadziei na odbudowę niepodległego państwa”. S. Wiech, Społeczeństwo 
Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–1896), Kielce 2002, s. 52.

73 W. Chościak-Popiel, Pamiętniki, Kraków 1915, s.  167.
74 K. Skórkowski, Korespondencja „Przeglądu Katolickiego”. O poprawie ludu wiejskiego 

w okolicach Warszawy, „Przegląd Katolicki” 1863, nr 2, s. 25.
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zoru ze strony kościoła domagali się sami chłopi: „I to mi się nie podoba” – pisał 
mieszkaniec sieradzkiej wsi do „Kaliszanina”:

że nasze szkoły wiejskie zostały tak bez dozoru i opieki. Dawniej ksiądz zajrzał 
częściej do szkółki, zobaczył czego i jak nauczyciel uczy, jaki postęp zrobiły dzieci. 
Dziś wójci zajęci gospodarką i urzędowaniem nie mają ani czasu po temu, ani 
potrzebnego wykształcenia do dopilnowania nauczyciela. […] Nam włościanom 
nie podobna być opiekunami szkółek. Do tego trzeba wiele nauki i doświadcze-
nia. Trzeba tam nie tylko uczyć, ale i nauczyć, trzeba nauczyciela w niejednem 
objaśnić, niejeden krok pokierować. Przy zwykłej ułomności ludzkiej trzeba go 
i dopilnować. A do tego nam włościanom ani czasu, ani nauki, ani powagi nie 
starczy 75. 

Księża przyznawali, że takie jest ich posłannictwo; kapłan „z chwilą obejmowa-
nia zarządu parafią przyjmuje obowiązek nauczyciela […], dopełniając nauczania 
dziatek, przymnaża chwały Bogu”  76. Władze carskie nieustannie utrudniały dzia-
łalność oświatową księży. W dniu 3/15 sierpnia 1876 roku warszawski generał-gu-
bernator Paweł Kotzebue wydał okólnik zakazujący duchowieństwu nauczania 
i w szkołach początkowych 77. Odtąd o tym, czy kapłan może prowadzić wykłady 
z religii, decydowała pozytywna opinia władz policyjnych oraz dyrekcji szkolnej. 
Na ogół takie opinie nie były wystawiane 78. W 1904 roku księża prowadzili naukę 
religii zaledwie w 20 szkołach elementarnych guberni kieleckiej 79.

Formą protestu wobec rządowego szkolnictwa był wzrost akceptacji i zaan-
gażowanie w tajne nauczanie. Prowadzone nielegalnie w izbach wiejskich, czasa-
mi we dworach, w parafiach czy przy miejscowych szkołach rządowych, skupiało 
niewielkie (10–15-osobowe) grupy dzieci pod kierunkiem „nauczyciela”. Na ogół 
były to osoby bez przygotowania pedagogicznego: karczmarze, żołnierze, organi-
ści, pisarze gminni, księża, starsze dzieci właścicieli ziemskich, rzadziej emeryto-

75 „Gazeta Kielecka” 1872, nr 89.
76 W. Fudalewski, Proboszcz wiejski jako nauczyciel maluczkich, „Przegląd Katolicki” 1875, 

nr 4, s. 51-57.
77 S. Wiech, Warszawscy generałowie-gubernatorzy, s. 110.
78 T. Domański, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 

1864–1914, Kielce 2008, s. 105-108.
79 W pow. jędrzejowskim religii uczyło 4 księży (w Brzegach, Złotnikach i Motkowicach), 

w pow. kieleckim 1 ksiądz (w Józefinie), w pow. miechowskim 2 księży (w Miechowie i Pro-
szowicach), w pow. olkuskim również 2 księży (w Skale i Sułoszowie), w pow. pińczow-
skim 4 księży (w Bobinie, Dzierążni, Działoszycach, Skalbmierzu), w pow. stopnickim 
5 księży (w Busku, Gnojnie, Oględowie, Stopnicy, Chmielniku), w pow. włoszczowskim 
2 księży (we Włoszczowie i Olesznie). B. Szabat, Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 
1905–1907 w guberni kieleckiej, Kielce 2001, s. 31-32.
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wani lub też usunięci ze szkół rządowych nauczyciele. Program był bardzo prosty, 
opierał się na nauce pisania czytania i niekiedy uwzględniał również zagadnienia 
z dziedziny historii i geografii. Tajne nauczanie częstokroć prowadzono pod pre-
tekstem nauczania domowego 80. Było ono ostro potępiane przez władze rosyjskie, 
szczególnie w latach działalności generał-gubernatora J.W. Hurki i A. Apuchtina. 
Po odkryciu tajnej szkoły, prowadzonej we wsi Górno (pow. kielecki) przez Józe-
fa Lacha, nauczycielowi kazano złożyć zobowiązanie na piśmie, które brzmiało: 
„Ja Józef Lach daję niniejszym zobowiązanie, że bez pozwolenia odpowiednich 
władz nie będę uczył dzieci czytać i pisać, na co składam uwierzytelniony pod-
pis”  81. W rezultacie szkołę zamknięto.

W latach 1881–1883 żandarmeria carska wykryła w guberni kieleckiej 13 taj-
nych szkół, do których uczęszczało ogółem 151 dzieci 82. Od 26 maja 1900 roku we 
wszystkich guberniach Królestwa Polskiego zaczęły obowiązywać kary za niele-
galne nauczanie. W zachodnich guberniach Rosji (wileńskiej, grodzieńskiej, miń-
skiej, witebskiej, mohylowskiej, kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej) wprowadzono 
je już 3 kwietnia 1892 roku. I tak „za urządzenie lub utrzymanie bez pozwolenia 
rządu szkoły jakiegokolwiek rodzaju winni podlegają karze do 300 rubli lub aresz-
towi do trzech miesięcy. Takiej karze podlegają osoby, które dopomogły do urzą-
dzenia tajnej szkoły, oraz osoby mające prawo nauczania w domach prywatnych, 
jeśli bez zezwolenia rządu uczyły razem dzieci kilku rodzin lub kilka osób doro-
słych w mieszkaniach własnych lub w domach prywatnych”  83. Częściowo skalę 
zjawiska tajnego nauczania w guberni kieleckiej ilustrują dane tabeli 1, w której 
odnotowano wykryte przez władze carskie przypadki tajnego nauczania w latach 
1881–1883.

Według innych doniesień carskiej żandarmerii w latach 1883–1886 w gu-
berni kieleckiej zarejestrowano 79 przypadków nielegalnego nauczania. Z tego 
tytułu w wymienionych latach nałożono odpowiednio 37, 11, 14, 17 kar pienięż-
nych, a osoby pociągnięte do odpowiedzialności karnej musiały za prowadzenie 
tajnych szkół zapłacić łącznie w 1883 roku w 1387 rubli grzywny, w 1884 – 300, 
w 1885 – 315, a w 1886 – 270 84.

Restrykcyjne przepisy utrudniły funkcjonowanie tajnych szkół, jednak nie 
wpłynęły na ich całkowitą likwidację. Tajne nauczanie, jako bardziej efektywne, 
a przede wszystkim tańsze od rządowego, na początku wieku XX wieku stało się 

80 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 112-113.
81 Tamże, s. 115.
82 Zob. aneks nr 2. S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego, s. 286.
83 „Gazeta Kielecka” 1900, nr 100, s. 1.
84 Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiederacji (dalej: GARF), f. 102, d. 3 – 1883, d. 82, 

k. 45 (materiał udostępniony przez prof. S. Wiecha).
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już zjawiskiem powszechnym 85. W prowadzeniu sekretnego nauczania (również 
domowego) pomocą służyły wydawane od 1876 roku przez Konrada Prószyń-
skiego (Kazimierza Promyka) podręczniki do samodzielnej nauki czytania i pi-
sania, takie jak: Elementarz, na którym nauczysz się czytać w 5 albo 8 tygodni, 
Obrazkowa nauka czytania i pisania, Pierwsza książeczka do wprawy w czytaniu 
czy publikacje Adolfa Dygasińskiego Pierwsze nauczanie w domu i szkole (1882) 
i Anieli Szycówny Nauka w domu (1889) 86.

To przede wszystkim dzięki tajnemu nauczaniu wzrastała świadomość na-
rodowa i poczucie przynależności do narodu polskiego wśród młodych miesz-
kańców wsi. Najpełniej dali oni wyraz swej patriotycznej postawie w czasie trwa-
nia rewolucji 1905–1907, przyłączając się do strajkującej młodzieży Królestwa 
Polskiego. Razem z rodzicami, którzy buntowali się przeciwko panującym sto-
sunkom ekonomicznym, prawnym i społecznym, domagając się przywrócenia 
języka polskiego do urzędów gminnych i sądów, walczyli o polską szkołę, gdzie 

85 Według (powołanej przez warszawskiego generał-gubernatora) komisji do zbadania 
stosunków włościańskich w 1901 r. w Królestwie Polskim tajnemu nauczaniu podlegało 
ok. 33% ludności. B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 113; także: B. Szabat, Walka o szkołę 
polską, s. 216-217.

86 K. Wojciechowski, Oświata ludowa 1865–1905 w Królestwie Polskim i Galicji, Warszawa 
1954, s. 36.

Tabela 1. Tajne szkoły elementarne wykryte przez żandarmerię w pięciu powiatach 
guberni kieleckiej w latach 1881–1883

Lp. Powiaty
Liczba wykrytych szkół Liczba uczących się dzieci

1881 1882 1883 Razem 1881 1882 1883 Razem

1. Kielecki 2 2 2 6 18 33 26 77

2. Włoszczowski 1 – – 1 9 – – 9

3. Miechowski – 1 – 1 – – – –

4. Olkuski – 1 2 3 – 3 52 55

5. Jędrzejowski – 2 – 2 – 10 – 10

Razem  
w guberni kieleckiej 3 6 4 13 27 46 78 151

Razem  
w Królestwie Polskim 72 125 92 289 942 2171 1514 4627

Źródło: Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiederacji (GARF), f. 110, op. 24, d. 1374, k. 256-258; 
d. 1492, k. 15-31, 41-42, 52-53 (materiał udostępniony przez prof. S. Wiecha).
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język narodowy będzie miał swoje prawa 87. Wysuwano oficjalne żądania:, „Po-
nieważ dzieci nasze nie odnosiły żadnej korzyści z nauki prowadzonej w języku 
rosyjskim, zupełnie dla nich niezrozumiałym i wskutek tego darmo tracąc czas, 
zupełnie się nie rozwijały, postanawiamy i żądamy od nauczyciela, by ten od dnia 
dzisiejszego zaczął tylko naukę w języku polskim”  88. Domagano się zniesienia kar 
za bezpłatną naukę czytania i pisania poza szkołą (nawet gdyby nauka ta odby-
wała się bez pozwolenia władz) oraz pozostawienia w każdej gminie po jednej 
lub dwie szkoły, jako wyższe gminne szkoły elementarne 89. W petycji skierowanej 
przez włościan powiatu miechowskiego (ponad 200 osób) do komitetu ministrów 
S. Wittego chłopi skarżyli się również na niezadowalający system nauki, który 
w efekcie doprowadził do zmniejszenia liczby uczących się dzieci do 17%  90. Chło-
pi szybko zażegnali metodę próśb i petycji kierowanych do urzędów centralnych, 
twierdząc, że tylko natychmiastowe działania przyniosą efekty. Jednym z takich 
działań były uchwały rad gminnych 91, wiece 92 czy bojkot zajęć szkolnych. W akcie 
protestu chłopi usuwali ze szkół symbole władzy carskiej, np. we wsi Radkowice 
zniszczono portrety monarchy, natomiast w Baszowicach manifestanci zniszczyli 
bibliotekę szkolną, nakazując nauczycielowi nauczanie w języku polskim 93.

87 Szkoła w Pojałowicach (pow. miechowski) była pierwszą wiejską szkołą w guberni kie-
leckiej, która oficjalnie wystąpiła w obronie języka polskiego. W dniu 1 marca 1905 r. do 
szkoły przybyła grupa 50 chłopów z okolicznych wsi z żądaniem prowadzenia zajęć tylko 
w języku polskim, w innym wypadku dzieci nie będą uczęszczały na zajęcia. W kolejne 
dni dzieci, które uczestniczyły w lekcjach, nie przynosiły podręczników do nauki języka 
rosyjskiego. B. Szabat, Walka o szkołę polską, s. 119.

88 APK, Kielecki Gubernialny urząd do Spraw Włościańskich, sygn. 1239, Protokół z zebra-
nia Rady Szkoły w Baszowicach z 6 XII 1905.

89 W 1904 r. na terenie guberni kieleckiej istniało 348 szkół elementarnych rządowych i pry-
watnych. W wielu gminach nie było ani jednej szkoły elementarnej, np. w pow. kieleckim 
nie było szkół w gminach: Mniów, Piekoszów, Samsonów, Snochowice i Cisów; w pow. 
włoszczowskim szkoły nie było w gminie Kluczewsko; w pow. olkuskim w gminach Rabsz-
tyn i Kromołów; w pow. pińczowskim, oprócz miasta Pińczów, nie było ani jednej szkoły; 
w pow. stopnickim w gminie Chmielnik, oprócz miasta Chmielnik, nie było ani jednej szko-
ły. Do wyjątków należały następujące gminy: Żarnowiec (pow. olkuski), gdzie było 8 szkół, 
czy gmina Dyminy (pow. kielecki), Książ Wielki, Rzeżuśnia (pow. miechowski) oraz Pawłów 
(pow. stopnicki), gdzie było 6 szkół. B. Szabat, Walka o szkołę polską, s. 32-33, 39.

90 „Gazeta Kielecka” 1905, nr 40.
91 W czasie trwania rewolucji na zebraniach gminnych podjęto ok. 45 uchwał dotyczących 

szkolnictwa elementarnego na terenie guberni kieleckiej. B. Szabat, Walka o szkołę polską, 
s. 124-159.

92 Jeden z wieców, zorganizowany z inicjatywy ziemianina Stefana Lemona, odbył się 8 kwiet-
nia 1907 r. w Lgotce (pow. włoszczowski). Oprócz żądań dotyczących polskiej szkoły, do-
magano się autonomii dla Królestwa Polskiego. B. Szabat, Walka o szkołę polską, s. 161.

93 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 77.
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Lata 1905–1907 przyniosły liberalizację polityki caratu i ożywienie nadziei. 
Powstawały legalne stowarzyszenia kulturalno-oświatowe, jak np. Polska Ma-
cierz Szkolna, zajmujące się upowszechnianiem oświaty 94, a przede wszystkim 
prywatne szkoły z językiem polskim jako wykładowym. Były wśród nich szkoły 
przyfolwarczne, do których uczęszczały dzieci służby folwarcznej, oficjalistów, 
robotników rolnych, jak również chłopów. Szkoły takie powstały m.in. w majątku 
Pawła Popiela w Kurozwękach, w majątku Izraela Poznańskiego w Nieznanowi-
cach, w Książu Wielkim w majątku Janiny Zdzichowskiej, w Zaryszynie w ma-
jątku Stefana Wielowiejskiego, w Goszycach (pow. miechowski) w majątku Zofii 
Zawiszy, w Szczekocinach w majątku Leona Halperta, w Ćmińsku w majątku 
W. Sienkiewicza, w majątku Bobrza H. Kozietulskiego 95 czy we wsi Maków (pow. 
miechowski), która siedzibę znalazła bezpłatnie w domu właścicielki folwarku 
p. Humnickiej. Szkoły prywatne były nie tylko przykładem aktywności włościan, 
ale też, jak podkreślał korespondent „Gazety Kieleckiej”, idealnej więzi dworu ze 
wsią, która może „poprowadzić lud na drogę prawdziwej oświaty i dobrobytu”  96. 
W działalność PMS, „która w szybkim tempie pokryła siecią szkół początkowych 
cały kraj”  97, zaangażowanych było wielu nauczycieli i księży (w samej guberni kie-
leckiej na 63 działające koła księża pełnili funkcje zarządcze w 35, spośród nich: 
w powiecie miechowskim – 10, olkuskim – 6, kieleckim, włoszczowskim – 5, ję-
drzejowskim i stopnickim – 3 98. Choć zdarzały się przypadki, że zajmowali oni 
stanowiska lojalne wobec władzy rosyjskiej, jak np. w powiecie pińczowskim, 
gdzie w 1907 roku proboszcz Krzyżanowic doprowadził do likwidacji szkoły za-
łożonej przez Macierz Szkolną, czy np. we Wzdole Rządowym, gdzie nauczyciel 
Józef Kozłowski uniemożliwił kołu PMS otworzenie czytelni ludowej przy miej-
scowej szkole 99.

Opublikowane w dniu 19 czerwca 1905 roku postanowienie Rady Mini-
strów przyznawało prawo do nauczania języka polskiego po polsku oraz zwięk-
szało liczbę godzin języka polskiego 100. Rozkład zajęć na rok 1906–1907 dla szkół 

 94 J. Miąso, Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim 1905–1907, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty”, t. 49, 2012, s. 101.

 95 B. Szabat, Walka o szkołę polską, s. 228.
 96 „Gazeta Kielecka” 1906, nr 96.
 97 PMS zorganizowała ponad 681 szkół ludowych na terenie Królestwa Polskiego. M. Bier-

nacka, Oświata w rozwoju kulturowym polskiej wsi, Wrocław 1981, s. 49.
 98 W. Firlej, Duchowieństwo katolickie diecezji kieleckiej i sandomierskiej wobec szkolnictwa 

i oświaty ludowej w XIX i początkach XX wieku, w: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedago-
gicznej, t. 1, Kraków 2012, s. 204.

 99 „Echa Kieleckie” 1907, nr 17, s. 10-11.
100 E. Staszyński, Walka o demokratyczną polską szkołę w Królestwie Polskim w okresie rewolu-

cji 1905–1907, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 5, 1962, s. 220.
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jednoklasowych i pierwszych klas dwuklasowych obejmował: dwie do czterech 
lekcji religii; dwanaście lekcji języka rosyjskiego; dwanaście lekcji języka ojczy-
stego z kaligrafią; sześć lekcji arytmetyki tygodniowo. Dla klasy drugiej szkół 
dwuklasowych przewidziano dwie lekcje religii; sześć lekcji języka rosyjskiego; 
cztery lekcje języka ojczystego; pięć lekcji arytmetyki; trzy lekcje historii Rosji; 
trzy lekcje geografii; dwie lekcje geometrii; dwie lekcje historii naturalnej. Nie-
wielkie to były ustępstwa pod względem przywrócenia polskości szkole, o czym 
korespondent „Gazety Kieleckiej” (T.P.) pisał tak: „czyż nie wygląda na ironię 
przeznaczenie […] większej liczby godzin dla języka obcego aniżeli ojczystego, 
czyż nie prowokacyjnie wprost wygląda łączenie w jedno wykładów języka oj-
czystego i kaligrafii? […] Niech nie dziwi petersburskich działaczy” – pisze dalej 
reporter: „jeżeli dzieci polskie nadal wzrastać będą, jak wzrastały dotąd w nie-
nawiści, już nie tylko do przedstawicieli biurokratycznego rządu rosyjskiego, ale 
i do języka rosyjskiego”  101. Kiedy wraz ze stłumieniem rewolucji carskie władze 
przystąpiły do przywrócenia szkole rządowej roli głównego narzędzia rusyfika-
cji i po raz kolejny język polski miał stać się „narzędziem” ułatwiającym naukę 
w początkowym okresie szkoły, wydawało się, że wszystko stracone. Polska Ma-
cierz Szkolna przestała istnieć, szkoły powstałe z inicjatywy organizacji zostały 
zlikwidowane, nastąpiły kolejne represje. Postulatów raz wypowiedzianych na 
głos już nie można było zagłuszyć. Hasło o bezpłatnej i obowiązkowej szkole po-
czątkowej brzmiało głośniej i wyraźniej niż wówczas, kiedy po raz pierwszy wy-
powiedział je korespondent „Gazety Kieleckiej” w 1874 roku: „Kiedyż doczekamy 
się tego dobroczynnego porządku, że nauka elementarna będzie obowiązkową 
dla wszystkich, jak to ma miejsce w sąsiednich nam Prusach”  102. Marzenie sprzed 
ponad dwudziestu lat miało coraz realniejsze szanse się ziścić. Przestać być tyl-
ko pobożnym życzeniem, a stać się realnym celem. Do końca 1913 roku w gu-
berni kieleckiej 20 gmin zdecydowało się wprowadzić powszechne nauczanie. 
Miało obejmować dzieci od 8 do 11 lat. W każdej szkole naukę miało pobierać 
50 uczniów z wiosek odległych od niej nie dalej niż 3 wiorsty. Nie obyło się bez 
problemów. Plan tworzenia nowej sieci szkół okazał się bowiem bardzo kosz-
towny. Do 1913 roku roczny koszt utrzymania szkoły w powiecie kieleckim wy-
nosił 9716 rubli 20 kopiejek, a wraz z zaprowadzeniem powszechnego nauczania 
koszt miał wzrosnąć do kwoty 52 120 rubli 10 kopiejek. Pomoc ze strony skarbu 
państwa, mająca pokryć wydatki na pensję dla nauczyciela (360 rb.), naukę reli-
gii (30 rb.) oraz zapewnić kwotę na pomoce naukowe (200 rb.), nie była pewna, 
więc większość nakładów finansowych (przede wszystkim na utrzymanie szkoły) 

101 „Gazeta Kielecka” 1906, nr 78.
102 Tamże 1874, nr 63.
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spoczywało na i tak mocno już obciążonych, gminach 103. Wobec ogromnej biedy 
panującej na wsiach guberni kieleckiej rozwój szkolnictwa początkowego nie był 
łatwy w realizacji 104, w ostateczności przeszkodziła temu wojna.

Rusyfikacja postępująca po upadku powstania styczniowego, pozbawiając 
szkołę jej pierwotnej roli dydaktycznej i wychowawczej, utożsamiła ją z miejscem 
wrogim i nieprzystępnym. O jej prawdziwych zadaniach przypominano na ła-
mach „Gazety Kieleckiej”, apelując o efektywną walkę z analfabetyzmem wśród 
najmłodszych mieszkańców wsi. Wymieniano czynniki, które opóźniały ten pro-
ces, tj. brak przekonania ludności wiejskiej do konieczności kształcenia, niewiel-
kie poparcie dla oświaty ze strony warstw ziemiańskich, wreszcie przeszkody ma-
terialne, jakie stawały na drodze postępu, nawoływano do skutecznego działania. 
Fakt, że chłopi powoli stawali się pełnoprawnymi obywatelami, rozumiejącymi 
i korzystającymi ze swoich uprawnień, domagającymi się swoich praw, również 
do oświaty, nie tej rządowej, upolitycznionej, ale własnej, polskiej, narodowej, nie 
był wyłączną zasługą redaktorów „Gazety Kieleckiej”. Prasa z pewnością jednak 
przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej i ukształtowania w pewnej 
mierze bardziej racjonalnego światopoglądu chłopów. Przyniosła również zro-
zumienie, że nauka jest przyszłością następnych pokoleń, które będą tworzyły od 
nowa niepodległą Polskę. Dla historyka zaś obraz szkolnictwa guberni kieleckiej, 
pokazany z perspektywy ówczesnych „komentatorów” rzeczywistości – pomimo 
iż jednostronny, przesycony osobistymi opiniami redaktorów, ich sympatii poli-
tycznych i poglądów, ograniczony cenzurą – jest wartościowym i godnym uwagi 
źródłem historycznym.

Aneks 1

korespondencja z południowych okolic guberni kieleckiej

Siostrzeniec mój ukończywszy nauki, otrzymał posadę nauczyciela w powiecie 
pińczowskim, o dziesięć mil od miejsca zamieszkania. W końcu października nastąpił 
czas wyjazdu na nowe stanowisko; więc po zapakowaniu manatków w kuferek, wyru-
szyłem z nim, aby zwiedzić tę okolicę. Drogę mieliśmy bardzo niedobrą, błotnistą, ale 

103 B. Szabat, Szkolnictwo początkowe, s. 92.
104 Według planu w pow. kieleckim w ciągu 10 lat przewidziano utworzenie 118 nowych szkół 

(istniało 37) i przyjęcie do pracy 225 nauczycieli (przy obecnym stanie kadry w liczbie 38). 
W 1913 r. w pow. kieleckim otwarto 10 szkół: w Ostrowie (gm. Morawica), Mniowie i Ko-
morowie (gm. Mniów), w Leśnej, w Siekiernie, 2 szkoły we Wzdole (gm. Bodzentyn), 
w Ostojowie, w Rejowie i w Stokowcu (gm. Suchedniów). J. Z. Pająk, Warunki życia, s. 151.
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to nic dziwnego, boć grunta w okolicach Słomnik i Skalbmierza to szczera rędzina, 
a w rędzinie w słotną wiosnę lub jesień drogi bywają nie do przebycia. Ale za to jakaż tu 
ziemia urodzajna, jakże się tutaj sowicie opłacają trudy rolnika. Dookoła, jak okiem się-
gniesz, równina. Okolica ta bogata w glebę, ale uboga w lasy i nieznająca kamienia. Cóż 
to za różnica między tą okolicą a naszem olkuskiem. Okolica ta mało ma uroku: wioski 
nie umajone zieleniną drzew leżą z dala jedna od drugiej, bo obywatele ziemscy trzy-
mają się tu jeszcze i majątków swych nie rozprzedają. Domy we wsiach, ile widziałem, 
prawie wszystkie wybielone. Przebywszy nareszcie tę męczącą drogę, stanęliśmy przed 
domem, w którym siostrzeniec mój miał mieszkać i uczyć dziatwę. Domek zastaliśmy 
zamknięty, a w ganku kupę piasku, z czego można było się domyślić, że się mieszka-
nie odnawia. Dostawszy się z trudem do domu, zniósłszy z wózka manatki, zaczęliśmy 
myśleć o posiłku i spoczynku. Prosimy więc sąsiada młynarza o trochę drzew, wody 
i słomy. Gdy nam tego wszystkiego udzielono, wzięliśmy się do gotowania herbaty. Ale 
oto nowy kłopot, nie mamy ani imbryka, ani łyżeczki, bośmy ich z domu nie zabra-
li, myśląc, że kupimy w Skalbmierzu; a tymczasem Skalbmierz takich drobnostek nie 
posiada. udajemy się znowu do sąsiada młynarza o pożyczenie. Sąsiad daje nam jakie 
naczynko skorupiane i łyżkę drewnianą, mówiąc: „my w panów się nie bawimy, ale jak 
nasi ojcowie, tak i my łyżkami drewnianemi na miskach jadamy i odziewamy się po 
dawnemu w sukmany barwy kawowej z pelerynami”. Bardzo ładnie, chwalebnie! odpo-
wiedziałem, czemu to ludzie w naszych stronach nie tacy rozumni! u nas w pałkach się 
poprzewracało nie tylko młodym, ale i starym; każdy na pana choruje, chciałby dobrze 
zjeść, wypić, po pańsku się ubrać i niewiele pracować. Naprawdę, rozumniejsi tu ludzie 
i daleko szczęśliwsi. Razi tu tylko brak rzeczy koniecznych : drogi bitej i drzew przy 
chatach. Wyjątek stanowi dom młynarza przy szkole otoczony drzewami. Inne stoją 
jakby na pustkowiu. Smutny to widok dla oka i zdrowie dużo na tem cierpi. Nie można 
pochwalić i tego, że gospodarze w tej okolicy nie dają okien w chatach od drogi, tylko 
z tyłu, a co gorsza, rzadko które okno jest na zawiasach, większa część przybita do ram 
nie daje się otwierać. Toteż zimową porą w izbach jest tak duszno, że trudno wytrzymać 
i powietrze mniej zdrowe, niż było w kurnych chatach, w których drzwi często otwie-
rano, aby dym wypuścić. Po posiłku i spoczynku żegnam siostrzeńca i chcę powracać 
do domu. Biedny chłopak widząc, że szkoła oddalona od wsi o wiorstę i że mu tutaj 
samemu przyjdzie mieszkać, spojrzał na mnie tak jakby chciał powiedzieć: „Wuju ja 
tutaj umrę z tęsknoty i głodu, bo któż mi tu co ugotuje, do kogóż się odezwę, kto mnie 
poratuje, gdy zachoruję? Co dzień podczas mszy św. w kościele grywałem na organach, 
a tutaj i kościół i ludzie oddaleni ode mnie…” Odczułem i ja to smutne położenie chło-
paka, ale cóż było robić! Dodałem mu trochę otuchy i odjechałem […].
Źródło: [K.], Z gazet, „Gazeta Kielecka” 1896, nr 1.
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krzySzToF MyŚLIńSkI
Muzeum Historii Kielc

Mieszkania dla urzędników wojewódzkich. o rządowych 
inwestycjach budowlanych w pierwszych latach 
niepodległości w aktach Archiwum Państwowego w kielcach

S ł o w a  k l u c z o w e :  II Rzeczpospolita, budownictwo mieszkaniowe, architektura, wo-
jewództwo kieleckie.

K e y w o r d s :  the Second Polish Republic, the housing industry, architecture, Kielce 
province.

S t r e s z c z e n i e :  Jedną z ważnych przeszkód podczas tworzenia zrębów polskiej admi-
nistracji w Kielcach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. był dotkliwy brak mieszkań, 
koniecznych dla licznych przyjezdnych urzędników. W pierwszych latach niepodległo-
ści w mieście powstały tylko trzy niewielkie budynki przeznaczone na mieszkania dla 
urzędników oraz niewielkie osiedle drewnianych domów przeznaczone dla kadry du-
żego garnizonu wojskowego. W następnych latach problem braku mieszkań dla lepiej 
sytuowanych pracowników administracji starano się rozwiązać poprzez organizowanie 
stowarzyszeń i spółdzielni budowlanych. Ich skuteczność obniżał niedobór odpowied-
nich terenów budowlanych oraz słabość systemu kredytowego. W drugiej części dwu-
dziestolecia międzywojennego spółdzielnie były najważniejszym narzędziem służącym 
poprawie sytuacji mieszkaniowej zamożniejszych warstw urzędniczych. Powstawały one 
także w innych miastach województwa kieleckiego, gdzie administracja rządowa nie po-
dejmowała żadnych inwestycji służących budowie mieszkań dla pracowników. Znacz-
ne rozmiary osiągnęło budownictwo spółdzielcze organizowane przez kolejarzy, a także 
zarządy lasów państwowych czy państwowe kamieniołomy. Od 1927 r. szybką poprawę 
sytuacji mieszkaniowej kadry wojskowej przyniosła działalność Funduszu Kwaterunku 
Wojskowego.

A b s t r a c t :  One major obstacle when the Polish administration was first formed in 
Kielce after independence had been regained in 1918 was an acute shortage of accommo-
dation needed by numerous incoming clerks. During the first post-war years, the town 
had only three small buildings constructed to accommodate the clerks, and a small com-
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plex of wooden houses for the personnel of a large army garrison. Over the following 
years, the problem of accommodation shortage for the better-off administrative staff was 
attempted to be solved by means of newly-founded housing associations and coopera-
tives. Their efficiency was however affected by lack of appropriate residential areas as well 
as the weakness of the loan system. 

Over the second decade of the interwar period, the housing cooperatives were the 
most important tool aimed to alleviate the housing problem of the wealthier clerical stra-
ta. They also appeared in other towns of the Kielce Voivodeship, where the government’s 
administration did not take any initiative in order to provide housing for the employees. 
Important were the cooperative building projects of railway operators, state forest man-
agement boards or state-owned stone quarries workers. After 1927, the army personnel’s 
situation was soon relieved by the activity of the Military Accommodation Fund.

Tworzenie struktur administracyjnych niepodległego od jesieni 1918 roku 
Państwa Polskiego stwarzało dla Kielc, wyznaczonych na stolicę rozległego woje-
wództwa, kolejną szansę rozwoju. Funkcje administracyjne i koncentracja usług 
publicznych legły u podstaw, rozpoczętej sto lat wcześniej, kariery miasta, które 
w ciągu XIX wieku (chociaż nie bez okresów spowolnienia) wybiło się na najważ-
niejszy ośrodek administracyjny południowo-zachodniej części dawnego zaboru 
rosyjskiego. Nie towarzyszyły temu w równoważnym stopniu ani rozwój innych 
gałęzi gospodarki miasta, ani – ze względu na brak rodzimych kapitałów i sła-
bość budżetu magistrackiego – rozbudowa zasobów mieszkaniowych i urządzeń 
inżynierii miejskiej.

Warunkiem sprawnego funkcjonowania administracji państwowej było 
znalezienie wystarczającej liczby wykwalifikowanych urzędników. W niewielkich 
ośrodkach miejskich, takich jak Kielce, skąd w 1915 roku zostali ewakuowani – 
w jakiejś części bezpowrotnie – także Polacy, urzędnicy władz gubernialnych, 
było to możliwe jedynie pod warunkiem ściągnięcia kadry urzędniczej z innych 
terenów Polski. Niedobór kompetentnych, lojalnych wobec nowego państwa, 
funkcjonariuszy państwowych dotyczył właściwie wszystkich szczebli władzy. 
Jest rzeczą znaną, że podstawową rolę w tworzeniu i sprawnym funkcjonowaniu 
administracji II Rzeczpospolitej odegrali Polacy z Wielkopolski i Galicji, ukształ-
towani w tradycji pragmatycznej administracji Niemiec i Austro-Węgier oraz 
inteligencja warszawska. Zaangażowanie ich do stworzenia i sprawnego funk-
cjonowania organów władzy wymagało jednak zapewnienia elementarnych wa-
runków bytowych. Niedobór mieszkań, pogłębiony zniszczeniami wojennymi, 
szybką dekapitalizacją zabudowy, związaną m.in. z przeludnieniem i brakiem 
niezbędnej opieki w latach wojny, wreszcie migracjami wojennymi i powojen-
nymi, utrudniał organizację urzędów państwowych właściwie w całym kraju. Sy-
tuację w Kielcach pogarszał brak koniecznej liczby budynków biurowych, które 
mogłyby pomieścić najważniejsze urzędy administracyjne. Skutkowało to zajmo-
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waniem na cele biurowe wielu lokali mieszkalnych o nieco lepszym standardzie. 
W mieście dotkliwy deficyt mieszkań pogłębiały potrzeby licznego garnizonu 
wojskowego, a dodatkowo, w latach 1918–1921, Dowództwa Okręgu Generalne-
go Kielce, terytorialnego organu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Instytucje 
wojskowe znajdowały się w uprzywilejowanej sytuacji, będąc upoważnione do 
przymusowego najmu mieszkań, co często prowadziło do ich zajmowania ponad 
uzasadnione potrzeby. Lokale, pozostające do dyspozycji wojska, opłacane były 
w skromnej zryczałtowanej kwocie 2,40 mk za dzień, i to jedynie za realny czas 
ich wykorzystywania. W katastrofalnej sytuacji lokalowej miasta taka niegospo-
darność w wykorzystaniu mieszkań spotykała się ze szczególnie złymi reakcjami 1. 
Pomimo istnienia kilku porosyjskich zespołów koszarowych, dodatkowe potrze-
by lokalowe wojska były nadal duże, a dla miasta dotkliwe, jednak szacowanie ich 
przez lokalną prasę na 2000 izb, i to tylko tych zajętych przez oficerów, było prze-
sadne 2. Pomimo najmu przymusowego, niedobór mieszkań dotykał w Kielcach 
także zawodowych wojskowych, szczególnie podoficerów. We wczesnych latach 
dwudziestych zdarzały się nawet przypadki prób samobójczych, spowodowanych 
długotrwałą rozłąką z rodziną. Podobnie było z zaspokajaniem potrzeb miesz-
kaniowych funkcjonariuszy Policji Państwowej. Miejski urząd Mieszkaniowy, 
powołany i uprawniony do komisarycznej gospodarki izbami mieszkalnymi, po-
suwał się początkowo nawet do rekwirowania pomieszczeń wykorzystywanych 
na cele oświatowe lub religijne, wskazywanych np. jako odpowiednie na koszary 
policyjne 3. Podobnie wyglądała sytuacja mieszkaniowa w Radomiu, w którym 
znalazło się kilka ważnych urzędów administracji niezespolonej, np. Dyrekcja 
Lasów Państwowych i dyrekcja kolejowa 4.

Brak mieszkań już w 1920 roku realnie zagroził skutecznemu działaniu 
władz wojewódzkich, ze względu na odpływ części funkcjonariuszy państwowych, 
których potrzeby mieszkaniowe nie mogły być zaspokojone nawet na elementar-
nym poziomie. W 1921 roku zasoby lokalowe Kielc, wliczając w to także budynki 
publiczne, obejmowały niemal 16 500 izb. Przymusowemu kwaterunkowi podle-

1 „Gazeta Kielecka”, 6 II 1921, s. 2.
2 „Gazeta Kielecka”, 3 VII 1921 s. 1.
3 K. Myśliński, Żydowskie domy modlitwy w Kielcach, „Rocznik Muzealno-Historyczny”, 

t. 4, 2014, s. 49.
4 ustawa o ochronie lokatorów z 11 kwietnia 1924 r. nakazywała administracji samorządowej 

kontrolowanie stanu technicznego lokali mieszkalnych oraz egzekwowanie niezbędnych 
remontów. Magistrat kielecki sporządził listę 42 nieruchomości zagrażających mieszkań-
com i przeznaczonych do rozbiórki. Były to praktycznie obiekty nienadające się do za-
mieszkania, a decyzje o rozbiórce wykonywano niejednokrotnie siłą, wysiedlając loka-
torów bez zapewnienia im zastępczych lokali. Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: 
APK), AmK 2227, Walące się domy w mieście Kielce 1923-5, nlb.
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gało wówczas niemal 1100 izb mieszkalnych, a także budynki ważnych instytucji 
publicznych, m.in. nielicznych wówczas szkół średnich i wiele budynków prze-
mysłowych. Statystycznie zaludnienie jednej izby nie przekraczało średniej kra-
jowej. Jednak zły był stan techniczny i sanitarny znacznej części zabudowy miesz-
kalnej, zwłaszcza w północnej części miasta, począwszy od Starowarszawskiego 
Przedmieścia i ul. Czarnowskiej. Znajdowali się najemcy nawet na pomieszczenia 
nienadające się do zamieszkania ze względu na ich stan techniczny. Powtarzające 
się katastrofy budowlane zmusiły magistrat do prowadzenia akcji przymusowych 
rozbiórek prywatnych domów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Pierwszą próbą rozwiązania problemu mieszkaniowego w Kielcach było 
powołanie w 1919 roku przez magistrat miejskiej Komisji Budowy Domów Miesz-
kalnych. Wkrótce powstało Towarzystwo Budowy Domów urzędniczych, a w 1923 
roku pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa – branżowe Spółdzielcze Stowarzyszenie 
Mieszkaniowe Pracowników Kolejowych. Realizacja ich statutowych celów wy-
magała jednak wolnych terenów budowlanych, którymi miasto nie dysponowało. 
Wielokrotnie podejmowane próby skomunalizowania położonego po południowej 
stronie śródmieścia państwowego folwarku „Psiarnia” przez wiele międzywojen-
nych lat były nieskuteczne. Tereny położone dalej od centrum były zdecydowanie 
mniej atrakcyjne pod inwestycje mieszkaniowe, przede wszystkim ze względu na 
fatalny stan dróg dojazdowych i brak w Kielcach publicznej komunikacji. Trzeba 
też pamiętać o braku dostępu do kredytów budowlanych i jednocześnie o niskiej 
rentowności kapitałów prywatnych, angażowanych w budowę mieszkań, zwłaszcza 
w przypadku najbardziej poszukiwanych przez najemców lokali małych i średnich. 
Taka sytuacja utrzymała się przez całe dwudziestolecie międzywojenne.

Sytuacja mieszkaniowa na początku lat dwudziestych XX wieku była 
w Kielcach tak zła, że groziła paraliżem administracji wojewódzkiej, której bra-
kowało wystarczającej liczby pracowników. Odmawiali oni podejmowania pracy 
w Kielcach, a nawet rezygnowali z niej po krótkim okresie właśnie ze względu na 
zagęszczenie i niski standard lokali mieszkalnych, uniemożliwiające sprowadze-
nie do miasta rodzin.

Późną jesienią 1920 lub na początku 1921 roku kielecka Dyrekcja Okręgowa 
Robót Publicznych przesłała do Ministerstwa Robót Publicznych szkic drewnia-
nego bliźniaczego domku urzędniczego o powierzchni 112 m2, którego każdy seg-
ment mieścił dwupokojowe (trzyizbowe) mieszkanie na parterze oraz samodziel-
ny pokój z sionką na poddaszu. Wielkość działek, mających służyć także jako 
ogródki użytkowe, ustalono na niespełna 300 m2 (17 × 17 m) na segment. Koszt 
metra budynku (nie wiadomo niestety jakiego: kwadratowego czy kubicznego) 
obliczono na 2000 mk. Na podstawie takiego typowego projektu miały powstać 
osiedla na wąskich działkach przy ul. Czystej (ob. Paderewskiego) i rejonie ul. Kar-
czówkowskiej (30 domów), dalsze przy ulicach Mielczarskiego i Wojska Polskiego. 
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W tym samym czasie w urzędach państwowych sporządzono listy pracowników 
zgłaszających chęć zamieszkania w tych domach. W Kieleckim urzędzie Woje-
wódzkim pracowały wówczas 103 osoby, taki stan etatowy uważano jednak za 
całkowicie nieodpowiadający rzeczywistym potrzebom. Realny popyt na mające 
się budować mieszkania, których optymalne rozmiary określono na 2–4 pokoje 
z przyległościami, uzależniano m.in. od wysokości czynszu i odległości osiedli 
od miasta. Izba Skarbowa zatrudniała w tym czasie 88 urzędników, z których 56 
wpisano na listę chętnych. Na liście pracowników Sądu było 36 nazwisk, Policja 
Państwowa nadesłała wykaz 34 oczekujących, równocześnie Komenda Powiato-
wa Policji potrzebowała 4 mieszkań, a ponadto koszar dla 80 funkcjonariuszy. 
Inspekcja Lasów Państwowych Województwa Kieleckiego potrzebowała 2 miesz-
kań, Powiatowy urząd Ziemski w Kielcach – 4. W Gimnazjum Państwowym im. 
M. Reja zgłosiło się 19 chętnych, w więzieniu na 66 zatrudnionych zgłosiło się 
najpierw 6, a później 11 osób. Kielecka Izba Kontroli Państwa, której zatrudnienie 
przewidywano docelowo na 150 pracowników, w czasie powstawania listy listy 
miała 40 urzędników, z których zgłosiło się 21. urząd Walki z Lichwą i Speku-
lacją na 28 zatrudnionych urzędników zgłosił 18. W urzędzie Skarbowym na 
16 urzędników i 2 woźnych na listę wpisano 9 osób, w ubezpieczeniach Wzajem-
nych Budowli od Ognia Oddział Kielecki także 9 na 21 zatrudnionych. Z Kasy 
Skarbowej akces złożyło 10 osób. Jedynie Nadleśnictwo Kieleckie oraz Okręgowy 
urząd Ziemski, zatrudniający 66 urzędników, nie zgłosiły zapotrzebowania na 
mieszkania w barakach. Jak wynika z powyższych, niepełnych, danych dotyczą-
cych łącznie 41 instytucji, w tym szkół i magistratu kieleckiego, w tutejszej służbie 
publicznej (rządowej i samorządowej) zatrudnionych było 1337 osób. W większo-
ści jednostek kłopoty mieszkaniowe miało nawet więcej niż 50% pracowników 5. 
W innym sprawozdaniu wskazywano, że najpilniejsze potrzeby mieszkaniowe 
pracowników kieleckiej administracji rządowej zaspokoić może 300 lokali 6. Po-
mimo znacznej skali potrzeb, pomysł budowy osiedli urzędniczych na drodze 
bezpośrednich inwestycji budżetowych wkrótce zarzucono.

Jesienią 1920 roku komitet budowy gmachu dla Izby Kontroli Państwa 
(późniejszej siedziby Izby Skarbowej) usiłował uzupełnić zakres ogłaszanego 
wówczas przetargu wykonawczego o sześć domów mieszkalnych, w taniej tech-
nologii z pustaków betonowych 7. W czerwcu 1923 roku powstał kolejny pomysł 
urządzenia lokali mieszkalnych dla urzędników Izby, tym razem poprzez adapta-
cję na ten cel drugiego piętra nieukończonego jeszcze wówczas gmachu. I tym 
razem bez powodzenia 8.

5 APK, uWK I, sygn. 14 731.
6 Tamże.
7 Tamże, sygn. 14 691, s. 118. Pismo z 6 XI 1920 do Alfreda Zachariewicza we Lwowie.
8 Tamże, sygn. 14 713.
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W październiku 1921 roku Ministerstwo Skarbu odpowiedziało na suge-
stię sfinansowania zakupu dla Kielc dwóch prefabrykowanych „domków ame-
rykańskich”. Napisano: „Ministerstwo Skarbu wyraża przede wszystkim wątpli-
wość, czy nabycie dwóch domków mieszczących prawdopodobnie łącznie tylko 
4 rodziny zmniejszy trudności mieszkaniowe panujące w Kielcach i wpłynie na 
decyzje urzędników co do pozostawania przez nich w służbie państwowej. Sama 
transakcja, jako wymagająca dość poważnego wydatku ze Skarbu Państwa, mo-
głaby tylko wówczas być dokonaną, gdyby Ministerstwo Rolnictwa mogło stwier-
dzić, że tylko przez nabycie tych domków może zatrzymać na służbie państwo-
wej urzędników, na których zatrzymaniu szczególnie mu zależy”. Domki takie, 
w zasadzie jednorodzinne, produkowała fabryka „Ekonomya” w Skarżysku 9. Jak 
wynika z dalszej korespondencji, siedmiu z dziewięciu z urzędników Wydziału 
Rolnictwa i Weterynarii urzędu Wojewódzkiego mieszkało „kątem” lub w poko-
jach sublokatorskich. Ministerstwo Rolnictwa nie zgodziło się na sfinansowanie 
zakupu ze swojego budżetu, dopuszczając możliwość zakupu domków z ewentu-
alnych wakatów w obsadzie wydziału 10.

W pierwszym pięcioleciu niepodległości sprawy mieszkań dla urzędni-
ków nie udało się rozwiązać. W latach 1920–1921 powstał tylko jeden budynek 
mieszkalny, zlokalizowany na skarbowej działce w pobliżu koszar na przy Prostej 
(fot. 1, 2). Pośpiech i brak wystarczających środków zmusił inwestora, Okręgową 
Dyrekcję Robót Publicznych, do przyjęcia projektu drewnianego parterowego 

domu z częściowo miesz-
kalnym poddaszem. Jest 
to istniejący do dzisiaj 
„barak mieszkalny”, w rze-
czywistości starannie wy-
konany duży drewniany, 
częściowo podpiwniczony 
parterowy budynek z użyt-
kowym pod daszem, za- 
projektowany przez za-
trudnionego w Dyrekcji 
Robót Publicznych archi-
tekta Tadeusza Telatyc-
kiego. Oddany do użytku 
w 1921 roku mieścił na par-

 9 Tamże, sygn. 19 371, s. 6.
10 Tamże, s. 10.

1. Dom dla urzędników, przy ul. Prostej 22, stan obecny,  
fot. K. Myśliński 2015
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terze 4, a na poddaszu 3 trzyizbowe mieszkania. W sporych kuchniach wydzielono 
dwie wnęki przeznaczone na węzeł sanitarny. W podwórzu powstał nieco później 
niewielki drewniany budynek przeznaczony prawdopodobnie dla dozorcy 11.

W tym samym czasie wzniesiono przy obecnej ul. Kosynierów (na zapleczu 
koszar przy ul. Prostej) siedem drewnianych domów bliźniaczych, przeznaczonych 
dla kadry oficerskiej kieleckiego garnizonu, w tym jeden z większym ogrodem, dla 
wyższego oficera. W każdym znajdowały się 4 mieszkania. Autor projektu nie jest 
znany, prawdopodobnie był to typowy projekt ministerialny, zbliżony do przygo-
towywanych i realizowanych np. przez Lasy Państwowe czy państwowe kamienio-
łomy. Do dzisiaj zachował się ostatni z tych budynków, przy ul. Kosynierów 1. Od 
1927 roku budownictwo mieszkaniowe dla wojska przeszło w gestię utworzonego 
wówczas i skutecznie działającego Funduszu Kwaterunku Wojskowego.

Następnie w latach 1924– 
1927 wzniesiono przy ul. Mic-
kiewicza 3 i 5 dwa luksusowe 
domy mieszkalne dla wyso-
kich urzędników wojewódz-
kich, m.in. z apartamentami 
dla wojewody i wicewojewo-
dy kieleckiego. Projektantem 
obydwu – nazywanych w ko-
respondencji pierwszym i dru-
gim domem urzędniczym – był 
także Tadeusz Telatycki. Bu-
dowę pierwszego, trwającą od 
połowy 1924 do końca 1925 
roku, prowadził kielecki przed-
siębiorca Jan Bokwa, a roboty 
żelbetonowe wykonała słynna 
firma Izydora Stelli-Sawickiego 
z Krakowa 12.

Wysokiemu standardowi 
użytkowemu towarzyszyło tu 
staranne rozwiązanie architek-
toniczne fasad. Pierwsza (fot. 3) 
utrzymana jest w formach mo-
dernistycznych. Druga (fot. 4), 

11 Tamże, sygn. 14 731.
12 Tamże, sygn. 14 732.

3. Pierwszy dom urzędniczy przy ul. Mickiewicza 3 w Kiel-
cach, fot. K. Myśliński 2014

3. Pierwszy dom urzędniczy przy ul. Mickiewicza 3 
w Kielcach, fot. K. Myśliński 2014

4. Drugi dom urzędniczy przy ul. Mickiewicza 5 
w Kielcach, fot. K. Myśliński 2014
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o cechach zmodernizowanego klasycyzmu, nawiązuje do wznoszonego właśnie 
w pobliżu monumentalnego gmachu Izby Skarbowej i Policji Państwowej. Pięcio-
osiowa trzykondygnacyjna fasada z zaakcentowanym cokołowym parterem i sze-
rokim pseudoryzalitem na osi – podkreślonym czterema pilastrami w wielkim 
porządku wspierające uskokowy naczółek – ma charakter pałacowy i doskonale 
określa oficjalny i reprezentacyjny charakter budynku 13 (fot. 4–6). Zaprojektowany 
w 1935 roku trzeci dom urzędniczy, który miał stanąć przy ul. Mickiewicza 7, nie 
został zrealizowany z powodu wybuchu II wojny światowej (fot. 7) 14.

Innym sposobem na poprawienie warunków mieszkaniowych dla urzęd-
ników był rozwijający się od początku lat dwudziestych XX wieku ruch koope-
ratyw i spółdzielni mieszkaniowych. Ich celem było pozyskanie działek i pomoc 
w zdobyciu kredytów przeznaczonych najczęściej na budowę domów jednoro-
dzinnych. W marcu 1923 roku wojewoda kielecki Stanisław Pękosławski skiero-
wał do Ministerstwa Robót Publicznych memoriał popierający starania miejsco-
wego środowiska urzędniczego o przyznanie terenów budowlanych pod osiedla 
domków urzędniczych. 

[…] Sprawa pomieszczenia urzędników i ich rodzin jest pierwszorzędnej wagi 
w dziedzinie administracji państwowej, której udoskonalenie nie da się przepro-
wadzić w pierwszej linii z powodu braku pomieszczenia dla lepiej wykwalifiko-
wanego pracownika, który nie mając dachu nad głową po paru miesiącach służby 
opuszcza stanowisko […]. Konieczność tworzenia kolonii urzędniczych – przy 
obecnym zastoju budowlanym – została już przez ogół uznaną i w tym wypadku 
także powołać się mogę na ustęp z mowy programowej P. Ministra Skarbu pod-
czas dyskusji w Sejmie nad poprawą Skarbu Rzeczypospolitej, w której zaznaczo-
no konieczność przyjścia z pomocą urzędnikom państwowym przez przydzielenie 
parcel z gruntów państwowych pod budowę domków i pod ogródki warzywne. 
Akcja ta wprowadzona już przedtem w życie w Warszawie, w Poznaniu i Krakowie 
dała bardzo zadowalające rezultaty. 

Następnie Pękosławski przedstawił projekt budowy kolonii urzędniczych, 
finansowanych wyłącznie z pieniędzy inwestorów. Wskazał dwie działki skarbo-

13 Tamże, sygn. 14732, 14734. W 1937 r. przeprowadzono postępowanie dyscyplinarne wobec 
T. Telatyckiego i M. Niedzielskiego w sprawie zaniedbań przy budowie dwóch części domu 
urzędniczego w Kielcach przy ul. Mickiewicza 5. W wyniku niedopatrzenia w nadzorze 
w ciągu kilku lat od budowy domu w 1927 r. zniszczone przez grzyb zostały drewniane 
stropy, co spowodowało konieczność remontu budynku kosztem ok. 35 tys. zł. Telatycki 
był dyrektorem, a Niedzielski pracownikiem referatu budowlanego w Dyrekcji Robót Pu-
blicznych w Kielcach. Dom był autorstwa Telatyckiego i on nadzorował jako kierownik 
budowy wznoszenie jego pierwszej części. Identyczny drugi człon zlecił Niedzielskiemu, 
który protestował przeciwko powierzaniu mu dodatkowej pracy, której nie był w stanie 
skutecznie wykonać. Tamże, Akta osobowe, sygn. 2060.

14 Tamże, sygn. 14738, 14740.
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5. Projekt drugiego domu urzędniczego, Tadeusz Telatycki, 1925, fasada i przekrój  
poprzeczny, APK, uWK I, sygn. 14 7**
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6. Projekt drugiego domu urzędniczego, Tadeusz Telatycki, 1925, rzuty kondygnacji 
z rozkładem mieszkań, APK, uWK I, sygn. 14 7**
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7. Projekt trzeciego domu urzędniczego (niezrealizowany), Tadeusz Telatycki, 1931, elewacja 
frontowa, przekrój poprzeczny, APK, uWK I, sygn. 14740
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we (poseminaryjna nr 4 i plac poseminaryjny „Leonard”) o łącznej powierzchni  
blisko 15 mórg, które proponował podzielić na 14–17 parcel i nadać je urzędni-
kom na podstawie reformy rolnej. urzędnicy mieli zawiązać spółkę budowlaną 
i zabudować działki w ciągu jednego roku, korzystając z kredytów państwo-
wych 15. Ministerstwo rolnictwa poleciło w maju 1923 roku przekazać obie wska-
zane działki pod budowę kolonii urzędniczych dla wojewódzkiego Wydziału 
Rolnictwa i Weterynarii oraz dokonać ich parcelacji. Wykonano plany regu-
lacyjne, do pełnej zabudowy osiedli jednak nie doszło 16. Grunt poseminaryjny 
nr 4 dzierżawiło w 1926 roku Stowarzyszenie urzędników Państwowych, a plac 
poseminaryjny „Leonard” o powierzchni 4 ha 3376 m2 (wzdłuż ul. Zagórskiej), 
wydzierżawiony na 36 lat przez Spółdzielnię Mieszkaniową urzędników Woje-
wódzkich w Kielcach, rozparcelowano pomiędzy 16 członków na działki o po-
wierzchni około 2700 m2  17. Do wybuchu II wojny światowej została zabudowana 
część działek, także domami drewnianymi.

W połowie lat dwudziestych XX wieku pracownicy urzędów administra-
cyjnych zawiązali Stowarzyszenie urzędników Państwowych (występujące w do-
kumentach także pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników umy-
słowych 18) „Kolonia-Ogród” i wystąpili do Skarbu Państwa o przekazanie pod 
parcelację obszernego terenu po południowej stronie miasta, na przedmieściu 
Baranówek. Grunty, należące do Lasów Państwowych, miały zostać podzielone 
na działki o powierzchni 2000 m2 i zabudowane przez członków stowarzyszenia 
ze środków własnych. Tym razem władze skarbowe nie były już skłonne zgo-
dzić się na wydzielenie tak obszernych parceli, motywując to brakiem terenów 
budowlanych, i ograniczyły ich wielkość do 1000 m2. Wkrótce jednak starania 
stowarzyszenia „Kolonia-Ogród” zostały na kilka lat zamrożone. O przekaza-
nie terenów bezpośrednio sąsiadujących z planami kooperatywy zwrócił się do 
Dyrekcji Lasów Państwowych Komitet budowy kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego „Stadion–Ogród”, założony z inicjatywy kieleckiego garnizonu 19. Dopiero 
po realizacji podstawowej części projektu „Stadionu-Ogrodu” przystąpiono do 
realizacji planów budowy kolonii urzędniczej na Baranówku, która między 1930 
a 1937 rokiem rozrosła się w okazałą zieloną dzielnicę o 20 ulicach, zamieszkałą 
nie tylko przez urzędników państwowych.

15 Tamże, sygn. 19 371, s. 22.
16 Tamże, s. 24-26.
17 Tamże, sygn. 19 695, s. 22.
18 Tamże, sygn. 14 539, k. 29.
19 K. Myśliński, Założenie przestrzenne Stadionu-Ogrodu. Z dziejów urbanistyki Kielc okre-

su międzywojennego, w: Architektura pierwszych dziesięcioleci XX wieku w Kielcach, 
red. J. L. Adamczyk, Kielce 1999, s. 122-123.
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W 1926 roku powstała także Pierwsza urzędnicza Spółdzielnia Budowla-
na w Kielcach z o.o., licząca 11 członków. Od Okręgowego urzędu Ziemskiego 
kupiła na Nowym Folwarku 52 działki o powierzchni 2100 m2    20. O jej dalszej 
działalności brak danych.

Kolejne próby znalezienia lokalizacji dla luksusowej – jak na warunki Kielc 
– zabudowy jednorodzinnej, mającej zaspokoić potrzeby mieszkaniowe urzędni-
ków państwowych, nie osiągnęły już takiej skali. Po 1933 roku na uregulowanych 
terenach na Czarnowie, na zachód od linii kolejowej, wzdłuż wytyczonej wów-
czas ulicy urzędniczej, pojawiły się skromne w większości wille, wznoszone przez 
indywidualnych, zamożnych inwestorów, głównie wyższych urzędników i przed-
stawicieli wolnych zawodów. Obszerne działki pozwalały zapewnić właściwe oto-
czenie dużym, zazwyczaj piętrowym domom, których architektura nawiązywała 
niemal bez wyjątku do różnych odmian unowocześnionego klasycyzmu.

W latach trzydziestych XX wieku, szczególnie po zażegnaniu kryzysu eko-
nomicznego i uruchomieniu działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, który 
udzielał kredytów budowlanych inwestorom wznoszącym domy czynszowe, zna-
lezienie wygodnego mieszkania, dostępnego dla zamożniejszych najemców, nie 
było już w Kielcach większym problemem.

Potrzeby mieszkaniowe radomskich urzędów państwowych nie znalazły 
odbicia w inwestycjach rządowych. Jedynie w projekcie nowego gmachu dla Sta-
rostwa Radomskiego z 1926 roku przewidziano szereg mieszkań, w tym 2 duże 
lokale dla starosty i wicestarosty 21. Dziesięć lat później powstał projekt domu ad-
ministracyjno-mieszkalnego dla starostwa radomskiego przy ul. Żeromskiego 
(róg Staszica), w którym znajdowały się mieszkania dla intendenta i woźnego 22. 
Mieszkanie dla starosty przewidziano także w kolejnych projektach gmachu Sta-
rostwa i Zarządu Powiatowego we Włoszczowie 23.

W innych większych miastach województwa kieleckiego od początku lat 
dwudziestych XX wieku powstawały spółdzielnie mieszkaniowe, skupiające pra-
cowników umysłowych, zatrudnionych zarówno w administracji państwowej 
i samorządowej, jak i w różnych dziedzinach gospodarki. Do precyzyjniejszej 
oceny ich funkcjonowania nie wystarczają źródła przechowywane w zasobach 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Pozwalają one jednak określić zakres i za-
sięg rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej na obszarze międzywojennego wo-
jewództwa kieleckiego – tutaj w odniesieniu do szeroko rozumianych środowisk 
pracowników administracyjnych. Warto dokonać krótkiego wyliczenia.

20 APK, uWKI, sygn. 14 539, k. 29.
21 Tamże, sygn. 18 102.
22 Tamże, sygn. 18 515.
23 Tamże, sygn. 17 183, 18 527 (oznaczona także 18 528).
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Pierwsza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skarżysku-Kamiennej powstała już 
w 1919 roku z zamiarem przejęcia gruntów po Majoracie Milica-Pastwisko pod 
budowę osiedla domków. Teren został przekazany przez Okręgowy urząd Ziem-
ski w Kielcach, podzielony i sprzedany spółdzielni, po czym grunty włączono do 
miasta, a spółdzielnię w 1922 roku rozwiązano. Na 107 działkach o powierzchni 
średnio 2200 m2 wybudowano około 60 domków dwu-, trzy- i czteroizbowych; 
do 1928 roku większość nie została wykończona z powodu braku środków 24.

W latach 1925–1932 działało Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe 
„Praca”, podkreślające swój urzędniczo-robotniczy charakter. Planowano zabu-
dowę 450 placów o powierzchni po 4000 m2 oraz miejsce na cmentarz, park i bu-
dynki publiczne. Zgodę na parcelację gruntów o powierzchni działek do 3000 m2 
spółdzielnia otrzymała dopiero w 1931 roku 25.

W Częstochowie od 1925 roku istniała Spółdzielnia Budowlana urzędni-
ków Państwowych i Komunalnych, która wykupiła grunty w Lisińcu, położonym 
po zachodniej stronie miasta, gdzie do 1928 roku powstało 48 domków od dwu- 
do pięcioizbowych 26. W Będzinie w 1925 roku związano Spółdzielnię „Zagłębie”, 
mającą działać na terenie Sosnowca – do 1928 roku nie prowadziła działalności 
z powodu braku kredytów i została zlikwidowana 27. Od około 1928 roku istniało 
także Stowarzyszenie Spółdzielcze „Kolonia-Ogród” Pracowników Państwowych 
i Samorządowych w Będzinie, zrzeszające około 50 członków. Ponieważ ta spół-
dzielnia nie dysponowała gruntami budowlanymi, powstał projekt połączenia 
jej ze Spółdzielnią „Legionowo” w Dąbrowie Górniczej. Ta ostatnia została za-
rejestrowana w styczniu 1928 roku, należeli do niej urzędnicy i robotnicy. Pomi-
mo braku gruntów i gwarancji kredytowych, planowano budowę 1200 mieszkań 
w ciągu 4 lat.

W Ząbkowicach od 1926 roku działała duża urzędniczo-robotnicza Spół-
dzielnia Budowlana „Kolonia”; liczyła 116 członków i 250 kandydatów. Grunty 
budowlane, wydzielone z Nadleśnictwa „Dąbrowa”, obejmowały 15,7 ha z prawem 
zabudowy i opcją kupna. W 1928 roku w budowie – z funduszy własnych spół-
dzielni – były 4 domy zadaszone, częściowo zamieszkane: dwa 3-mieszkaniowe, 
jeden 4-mieszkaniowy, jeden 8-mieszkaniowy. Zamierzano wznieść docelowo 
112 budynków z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego 28.

Stowarzyszenie urzędników Państwowych w Radomiu zorganizowało 
w 1926 roku Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe urzęd-

24 Tamże, 14 539, k. 51.
25 Tamże, sygn. 14 483, s. 46.
26 Tamże, sygn. 14 539, k. 6.
27 Tamże, k. 12, 44.
28 Tamże, s. 44.
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ników Państwowych z o.o., liczące 181 członków. Spółdzielnia otrzymała 50 ha 
gruntów z majątku rządowego Wacyn, na których od 1928 roku zamierzała przy-
stąpić do budowy domków dla 60 mieszkańców. Cały program budowlany, roz-
łożony na trzy lata, obejmował 180 mieszkań. Przeszkodą w rozpoczęciu prac 
były nieuregulowane sprawy gruntowe oraz brak kredytu, o który – licząc na 
80–90-procentowe finansowanie inwestycji – wystąpiono do Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Przeszkodą w rozwoju budownictwa spółdzielczego był w Ra-
domiu brak wystarczającej powierzchni terenów budowlanych 29.

W Pińczowie powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Inteligencji Pracującej 
zarejestrowana w 1924 roku. Zrzeszała 11 urzędników państwowych i komunal-
nych, którzy dysponowali placem o powierzchni 1,5 ha. Wzniesiono jeden dwu-
mieszkaniowy sześcioizbowy dom, a budowę drugiego rozpoczęto 30.

Lepiej rozwijało się budownictwo osiedlowe dla środowisk branżowych. 
Dobrym przykładem jest rozwój spółdzielczości budowlanej na kolejach pań-
stwowych. Dla pracowników kolejnictwa w okresie międzywojennym powsta-
ło kilka sporych osiedli, nie tylko przy dużych węzłach kolejowych, jak Skar-
żysko-Kamienna, ale i mniejszych (Kielce-Herby). Dla przykładu: Spółdzielcze 
Stowarzyszenie Mieszkaniowe Pracowników Kolejowych w Skarżysku-Kamien-
nej nie tylko systematycznie budowało niewielkie, głównie drewniane, domy dla 
swoich członków, ale dbało także o zapewnienie podstawowych instytucji wspól-
nych (szkoła, targowisko, remiza strażacka, drogi) 31.

We własnym zakresie starały się rozwiązywać problemy mieszkaniowe 
także inne instytucje należące do państwa, np. dla urzędników Państwowych Ka-
mieniołomów w Zagnańsku zaprojektowano w 1930 roku dwa drewniane domy 
z ogniotrwałym węzłem komunikacyjnym i sanitarno-grzewczym. łącznie mie-
ściło się w nich 5 samodzielnych mieszkań i 5 pokojów kawalerskich 32. Z większym 
rozmachem wzniesiono w 1936 i 1937 roku duże osiedle urzędniczo-robotnicze 
w Wiśniówce, należące do tych samych kamieniołomów. Oprócz kilkudziesięciu 
drewnianych domków bliźniaczych, na sporych działkach powstał obszerny pa-
wilon społeczny, remiza oraz niewielki park pośrodku starannie rozplanowanego 
założenia.

29 Tamże, sygn. 17 322.
30 Tamże, k. 16, 17.
31 Tamże, sygn. 14 539.
32 Tamże, sygn. 18397, 18398. 
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Społeczność żydowska w powiecie sandomierskim  
w latach 1918–1939
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niowe żydowskie.
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Streszczenie :  W okresie międzywojennym na terenie powiatu sandomierskiego 
mieszkało 15 tysięcy Żydów, którzy stanowili około 14% ogółu mieszkańców. Społeczność 
ta zamieszkiwała głównie miasta i osady, w których stanowiła znaczny odsetek (w Kli-
montowie 70%, w Staszowie 56%). W pozostałych miastach i osadach liczba tej ludności 
nie przekraczała 40%. W latach 1918–1939 w powiecie sandomierskim funkcjonowało 
8 gmin wyznaniowych żydowskich, których siedziby mieściły się w: Staszowie, Sando-
mierzu, Zawichoście, Klimontowie, Koprzywnicy, Bogorii, Połańcu i Osieku. Przez cały 
okres międzywojenny gminy te miały kłopoty finansowe, wynikające z ubóstwa żydow-
skich obywateli, którzy nie opłacali obowiązkowych składek. Żydzi utrzymywali się głów-
nie z handlu i rzemiosła. W powiecie sandomierskim dominowali rzemieślnicy żydowscy 
związani z branżą skórzaną – szewcy i cholewkarze. W dwudziestoleciu międzywojen-
nym funkcjonowało szkolnictwo żydowskie, kwitło życie kulturalne, aktywnie działały 
stowarzyszenia i partie polityczne. We wszystkich miastach i osadach powiatu sando-
mierskiego znajdowały się bóżnice i domy modlitw. W latach trzydziestych odnotowano 
w powiecie akcje bojkotowania handlu żydowskiego, drobne bójki działaczy Narodowej 
Demokracji z ludnością wyznania mojżeszowego, ale były to akcje incydentalne.

Abstract :  In the interwar period, the Sandomierz poviat was inhabited by 15,000 Jews, 
who accounted for ca. 14% of the total population. The Jewish community mostly inhab-
ited those towns and settlements where its members preponderated (Klimontów – 70%, 
Staszów – 56%). In other towns and settlements, this population did not exceed 40%. 
In the years 1918–1939, the Sandomierz poviat had eight Jewish religious communities 
in Staszów, Sandomierz, Zawichost, Klimontów, Koprzywnica, Bogoria, Połaniec and 
Osiek. During the entire interwar period, these communities suffered financial strain 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 73‑106
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which resulted from the poverty of their Jewish members failing to pay their dues. Jews 
mostly made their living from trade and crafts. The Sandomierz poviat was dominated 
by Jewish leather trade craftsmen: shoemakers and upper boot stitchers. Over the two 
interwar decades, Jewish schooling was offered; cultural life was rife as was the activity 
of political parties and associations. All towns and settlements of the Sandomierz poviat 
had synagogues and prayer houses. The 1930s saw campaigns boycotting Jewish trade and 
minor fights between National Democracy activists and Jews, but these were incidental.

uwagi wstępne

Na ziemi sandomierskiej Żydzi pojawili się w XIV wieku, a pierwsza in-
formacja o ich obecności w Sandomierzu pochodzi z 1367 roku. W pozostałych 
miastach i miasteczkach, leżących w obrębie międzywojennego powiatu sando-
mierskiego, ludność ta osiedlała się w kolejnych wiekach. Pierwsza wzmianka 
o ludności żydowskiej w Połańcu pochodzi z 1564 roku, a w Staszowie i Osieku 
z roku 1577 1. Jak podaje Feliks Kiryk, na obszarze województwa sandomierskiego 
Żydzi do końca XVI wieku zasiedlili prawie 3/4 miast królewskich oraz 12 spośród 
59 miast szlacheckich 2. W XIX wieku i na początku XX wieku na terenie powiatu 
sandomierskiego funkcjonowało 8 okręgów bóżniczych w: Bogorii, Klimonto-
wie, Połańcu, Sandomierzu, Staszowie, Zawichoście, Osieku i Koprzywnicy 3.

Społeczność żydowska zamieszkująca powiat sandomierski w okresie 
międzywojennym nie doczekała się jeszcze odrębnego opracowania. Informa-
cji o gminach żydowskich omawianego powiatu dostarczają co prawda prace 
Krzysztofa urbańskiego, ale autor traktuje każdą gminę osobno, nie łącząc ich 
w większą terytorialną całość i zawierają jedynie ważniejsze informacje z dziejów 
poszczególnych wspólnot 4. O sandomierskich Żydach w okresie międzywojen-

1 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części wojewódz-
twa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku : studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990, 
s. 169, 174-175; J. Muszyńska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego 
w XVIII wieku : studium osadnicze, Kielce 1998, s. 148-149; Z. Guldon i K. Krzystanek po-
dają, że pierwsze informacje o Żydach w Staszowie pochodzą z 1578 r., a w Osieku z 1775. 
W Klimontowie ludność ta odnotowana została pod r. 1655, a w Bogorii pod r. 1662.

2 F. Kiryk, F. Leśniak, Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, 
w: Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991, s. 16-18.

3 Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, red. P. Sławiński, Sandomierz 2011, s. 41.
4 K. urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, 

Kielce 2006; tenże, Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918–
1939, Kielce 2007.
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nym pisał też Robert Kotowski, Aneta Krzywicka i Piotr Sławiński 5. Obraz sta-
szowskiej wspólnoty żydowskiej w ujęciu całych dziejów ukazują prace Macieja 
Zarębskiego i Agnieszki Banasiewicz 6. Natomiast gminy żydowskie w Koprzyw-
nicy, Osieku, Bogorii i Połańcu nie doczekały się odrębnych opracowań.

demografia

Przed pierwszą wojną światową w granicach powiatu sandomierskiego 
mieszkało 25 850 Żydów, którzy stanowili 18,0% ogółu mieszkańców 7. W okre-
sie I wojny światowej nastąpiły zmiany w liczebności i rozmieszczeniu teryto-
rialnym ludności wyznania mojżeszowego na terenie przyszłego województwa 
kieleckiego i powiatu sandomierskiego. Armia carska jeszcze przed wycofaniem 
się z terenu Królestwa wysiedlała Żydów z miejscowości przyfrontowych pod 
zarzutem współpracy z wojskami państw centralnych. Tylko w maju 1915 roku 
z guberni kieleckiej i radomskiej wysiedlono około 15 tys. Żydów. Wśród osób 
rozstrzeliwanych przez wojska rosyjskie za sprzyjanie Legionom oraz wkracza-
jącym Niemcom czy Austriakom znajdowali się zarówno Polacy, jak i Żydzi 8. 
W wyniku działań wojennych oraz ich negatywnych skutków, a także przemiesz-
czania się ludności wyznania mojżeszowego na tereny bardziej uprzemysłowio-
ne i zurbanizowane, w powiecie sandomierskim nastąpił wyraźny spadek liczby 
tej społeczności, zauważalny szczególnie w miastach i osadach typu miejskiego. 
Dokonując porównania danych spisu z 1909 roku z danymi spisu powszechnego 

5 R. Kotowski, Sandomierz między wojnami, Sandomierz 1998; tenże, Z dziejów społeczności 
żydowskiej w Sandomierzu w latach 1918–1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego” 2008, nr 1; tenże, Społeczność żydowska Sandomierza w dwudziestoleciu między-
wojennym, w: Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, 
Kielce 2013; Cmentarze żydowskie w Sandomierzu; A. Krzywicka, P. Sławiński, Dzieje spo-
łeczności żydowskiej w Sandomierzu w: Cmentarze żydowskie w Sandomierzu.

6 M. Zarębski, Życie i zagłada Żydów staszowskich, Staszów 1992; A. Banasiewicz, Oni tu 
żyli. Zarys dziejów społeczności żydowskiej w Staszowie, „Staszowskie Zeszyty Popular-
no-Naukowe” 2002, nr 1. O zawichojskich Żydach z lat 30. XX w. pisał we wspomnieniach 
Wojciech Lipowski. (źródło: W. Lipowski, Ostatnie lata zawichojskich Żydów (1930-1942), 
w: „Zeszyty Sandomierskie” 2014, nr 37, s. 74-81; W. Lipowski, Lekarz. Wspomnienia, War-
szawa 1980.

7 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich. Rok 1915, 
Warszawa 1916, s. 29.

8 M. B. Markowski, Żydzi w życiu gospodarczym województwa kieleckiego w okresie między-
wojennym, w: Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991, s. 310.
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z 1921 roku, można zauważyć, że populacja Żydów w Zawichoście zmniejszyła się 
o 1947 osób, czyli o 57,4%, a w Staszowie o 2117 osób, co stanowiło 31%. Podobne 
zjawisko wystąpiło w Sandomierzu, gdzie ubyło 997 osób (27,4%) i w Klimonto-
wie, w którym liczba tej ludności zmniejszyła się o 958 osób (26,5%) 9.

W 1921 roku w powiecie sandomierskim mieszkało 15 904 Żydów, któ-
rzy stanowili 14,2% mieszkańców powiatu (w woj. kieleckim ludność ta liczyła 
300 489 osób, tj. 11,8% ogółu mieszkańców) 10. W 1931 roku na terenie omawia-
nego powiatu żyło 15 427 Żydów, czyli 12,5% wszystkich mieszkańców powiatu 
(w całym woj. kieleckim mieszkało wówczas 317 020 osób wyznania mojżeszowe-
go, tj. 10,8% ludności województwa) 11. W 1939 roku w powiecie sandomierskim 
mieszkało 13 011 Żydów, co w skali województwa stanowiło 4,3% ogółu tej ludno-
ści (w całym woj. kieleckim zamieszkiwało 300 141 osób wyznania mojżeszowego 
– ok. 11% ogółu mieszkańców) 12. Według Mieczysława Markowskiego znaczne 
wahania w liczebności ludności żydowskiej wynikały ze sporej jej mobilności. 
W latach 1932–1939 z terenu województwa kieleckiego wyemigrowało do Pale-
styny ponad 5 tys. osób, a gdyby dodać do tego inne kierunki emigracji, można 
by tę liczbę podwoić. Ponadto z powiatów rolniczych, do których zaliczał się po-
wiat sandomierski, ludność ta przenosiła się na tereny bardziej uprzemysłowio-
ne, takie jak łódź czy Zagłębie Dąbrowskie 13. Przez cały okres dwudziestolecia 
międzywojennego ludność żydowska województwa kieleckiego, w tym i powiatu 
sandomierskiego, nie osiągnęła stanu liczebnego sprzed I wojny światowej, co 
ilustruje tabela 1.

Większość (ponad 50%) Żydów województwa kieleckiego zamieszkiwa-
ła najbardziej uprzemysłowione i zurbanizowane powiaty, takie jak: będziński, 
częstochowski, radomski, kielecki, ale także opatowski 14. Powiat sandomierski 
należał do grupy powiatów o mniejszym odsetku ludności żydowskiej. Biorąc 
jednak pod uwagę wielkość tej społeczności, należy stwierdzić, że powiat pod 
tym względem zajmował 8 miejsce w województwie. Znacznie mniejsze skupi-
ska ludności wyznania mojżeszowego znajdowały się w powiatach: pińczowskim, 
kozienickim, olkuskim, jędrzejowskim, iłżeckim, opoczyńskim, miechowskim 

 9 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, s. 28, 34; Skorowidz miejscowości Rzeczypospoli-
tej, t. 3, Województwo kieleckie, Warszawa 1925, s. 120-129.

10 Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrze-
śnia 1921 r. Mieszkania. Ludność, stosunki zawodowe. Województwo kieleckie, Warszawa 
1927, s. 25, 58-59; M. B. Markowski, Żydzi w życiu gospodarczym, s. 311-312.

11 Statystyka Polski, Seria C, z. 86, Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 grudnia 1931 r. 
Województwo kieleckie, Warszawa 1938, tab. 10–11.

12 Tamże; M. B. Markowski, Żydzi w życiu gospodarczym, s. 312.
13 M. B. Markowski, Żydzi w życiu gospodarczym, s. 311-312.
14 Tamże, s. 312.
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i włoszczowskim. Mimo że liczba tej społeczności w ciągu dwudziestolecia mię-
dzywojennego ulegała systematycznemu zmniejszeniu, to jednak w 1939 roku 
powiat sandomierski pod względem liczby Żydów sytuował się na 9 miejscu 
w województwie 15.

Według spisu ludności z 1921 roku Żydzi na terenie województwa kielec-
kiego stanowili 30,2% ogółu ludności miejskiej, w tym 25,3% żyło w dużych mia-
stach i 41,7% w miastach mniejszych 16. Kolejny spis ludności z 1931 roku wyka-
zał, że 71,4% ogółu Żydów województwa kieleckiego zamieszkiwało w miastach, 
a tylko 28,6% w osadach nieposiadających praw miejskich i na wsiach (w skali 
kraju 76% całej populacji żydowskiej mieszkało w miastach) 17.

W powiecie sandomierskim do 1926 roku były tylko dwa niewielkie miasta 
– Sandomierz i Staszów, a liczba ludności nie przekraczała 10 tys. osób. W mia-
steczkach tych w 1921 roku było łącznie 7345 osób wyznania mojżeszowego, któ-
re stanowiły 46% tej społeczności w omawianym powiecie. Dziesięć lat później 
w miastach zamieszkiwało już 8682 Żydów, a ich odsetek wzrósł do 56%. Wzrost 
ten spowodowany był głównie umiastowieniem osady Zawichost w 1926 roku, 
a Żydzi w tym miasteczku stanowili prawie połowę mieszkańców 18. Rozmieszcze-
nie ludności wyznania mojżeszowego w miastach i gminach powiatu sandomier-
skiego było nierównomierne, co ukazuje tabela 2.

15 Tamże, s. 312.
16 R. Renz, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994, 

s. 35.
17 M. B. Markowski, Społeczne zróżnicowanie, s. 284.
18 Statystyka Polski, Seria C, z. 86, Drugi powszechny spis, s. 34; Statystyka Polski, t. 17, Pierw-

szy powszechny spis, 58-59.

Tabela 1. Mieszkańcy wyznania mojżeszowego w powiecie sandomierskim 
i województwie kieleckim w latach 1913–1939

Wielkość społeczności w roku:

1913 = 100% 1921 % 1931 % 1939 %

Powiat 
sandomierski 25 850a 15 904 61,5 15 427 59,7 13 011 50,3

Województwo 
kieleckie 386 695b 300 489 77,7 317 020 82,0 300 141 77,6

a dane dotyczą powiatu sandomierskiego w granicach guberni radomskiej
b w tej liczbie dane z 7 powiatów guberni kieleckiej, 7 powiatów guberni radomskiej oraz 2 powiatów 
guberni piotrkowskiej, które w 1918 r. weszły w skład województwa kieleckiego

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, s. 29-30, 32; 
M. B. Markowski, Żydzi w życiu gospodarczym, s. 312.
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Jak wynika z danych tabeli 2, Żydzi w powiecie sandomierskim skoncen-
trowani byli w miastach oraz na terenie tych gmin, gdzie znajdowały się osady 
typu miejskiego (Bogoria, Klimontów, Koprzywnica, Osiek, Połaniec, Zawichost). 
W Staszowie ludność wyznania mojżeszowego stanowiła 56,3% ogółu mieszkań-
ców, a w Sandomierzu 39,0%. W sześciu osadach znajdujących się w omawianym 
powiecie zamieszkiwało 6923 Żydów, co stanowiło blisko 44% ogółu. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje Klimontów, w którym mieszkały 2652 osoby wyznania 
mojżeszowego (aż 71,0% wszystkich mieszkańców). Również w Zawichoście Ży-
dzi stanowili znaczny odsetek mieszkańców, wynoszący 47,9%. W pozostałych 
osadach liczba tej społeczności oscylowała wokół 40,0%. Natomiast znikomy od-
setek ludności wyznania mojżeszowego występował w gminach Rytwiany, Wil-
czyce, Tursko Wielkie i Dwikozy 19.

19 R. Renz, Życie codzienne, s. 185, 188.

Tabela 2. Rozmieszczenie ludności żydowskiej na terenie powiatu sandomierskiego 
w 1921 roku

Nazwa  
miasta/gminy

Obszar Ludność 
ogółem

Ludność 
żydowska

% ludności 
żydowskiej

Sandomierz
Staszów
Dwikozy
Jurkowice
Klimontów
Koprzywnica
Lipnik
łoniów
Obrazów
Osiek
Połaniec
Rytwiany
Samborzec
Tursko Wielkie
Wilczyce
Wiśniowa
Zawichosta

miasto
miasto
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina

6 763
8 357
7 341
9 261

10 244
7 434
6 459
6 335
5 410
8 394
5 032
4 266
6 372
4 665
6 587
5 698
3 014

2 641
4 704

90
218

2 756
1 030

127
136
164
641

1 066
40

183
77
63

523
1445

39,0
56,3

1,2
2,3

26,9
13,8

2,0
2,1
3,0
7,6

21,2
0,9
2,9
1,6
0,9
9,2

47,9
a Gmina Zawichost obejmowała tylko osadę Zawichost

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej, t. 3, Województwo kieleckie, Warszawa 1925, s. 120-129.
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W 1921 roku wśród żydowskich mieszkańców powiatu sandomierskiego 
52,8% stanowiła ludność w wieku produkcyjnym 15-59 lat. Niewiele mniejszy od-
setek przypadał na najmłodszą część tej społeczności, w wieku od 0-18 lat; wynosił 
on 51,3% 20. Wśród ludności wyznania mojżeszowego na omawianym terenie prze-
ważały kobiety, które w 1921 roku stanowiły 53,4%, a w 1931 – 52,3% 21. Analizowany 
wskaźnik osiągnął maksimum dla osób w wieku 22-24 lat. uwagę zwraca nato-
miast mniejsza liczba dziewczynek niż chłopców sześcioletnich. Podobne wskaź-
niki można zauważyć m.in. w takich powiatach, jak: stopnicki, włoszczowski, ję-
drzejowski, opoczyński oraz w zestawieniu dla całego województwa kieleckiego 22. 
Pierwszy powszechny spis ludności nie dostarcza danych umożliwiających przed-
stawienie trzeciej z kolei cechy wchodzącej w skład analizowanych zjawisk demo-
graficznych – stanu cywilnego. Takie dane dotyczą jedynie całego województwa 
kieleckiego. Informacji o liczbie urodzin, zgonów i ślubów dostarczają natomiast 
akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich, dostępne dla omawianego 
okresu w urzędach miast i gmin powiatów sandomierskiego i staszowskiego. 
W staszowskiej i sandomierskiej gminie wyznaniowej w latach 1919–1939 utrzy-
mywał się dodatni przyrost naturalny 23. Spośród wszystkich nacji zamieszkują-
cych województwo kieleckie Żydzi charakteryzowali się najwyższym przyrostem 
naturalnym. Było to spowodowane m.in. względami religijnymi. W rodzinach or-
todoksyjnych kobiety wcześnie wychodziły za mąż i przez całe życie zajmowały się 
głównie domem i dziećmi. Zjawisko dużej rozrodczości wśród ludności wyznania 
mojżeszowego zauważalne było w okresie między wojennym 24.

Aktywność zawodowa

Biorąc pod uwag strukturę zawodową ludności żydowskiej, zamieszkującą 
województwo kieleckie, należy stwierdzić, że w 1921 roku 43,6% utrzymywało się 
z pracy w handlu, 40,8% z pracy w przemyśle i rzemiośle, 3,2% z pracy w komu-
nikacji, 3,1% z pracy na roli, a z innych źródeł utrzymywało się 9,3%. W ciągu 
dziesięciu lat odsetek osób osiągających przychody z handlu uległ zmniejszeniu 
i w 1931 roku wynosił 37,7%. Zmniejszył się również udział osób związanych z rol-

20 Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis, tab. VI, s. 58-59.
21 Statystyka Polski, Seria C, z. 86, Drugi powszechny spis, tab. II, s. 34.
22 Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis, tab. VI, s. 25, 37, 51, 61, 63.
23 Akta Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Staszowskiego Okręgu Bóżnicznego 

z lat 1919–1939; Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, tab. 4, s. 62.
24 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim 

w latach 1918–1939, Kielce 2013, s. 27.
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nictwem (2,3%). Zwiększeniu natomiast uległ odsetek osób zatrudnionych w prze-
myśle i rzemiośle – wynosił 45,9% – oraz osób związanych z komunikacją – 4,5%. 
Nieznacznie wzrósł odsetek osób utrzymujących się z innych źródeł – 9,6% 25.

W skali województwa dominowała ludność żydowska zajmująca się han-
dlem (67,2%). Kupcy żydowscy koncentrowali się głównie na handlu towarowym 
(105 915 osób na 138 092 utrzymujące się z tej pracy, tj. 76,6%) i pośrednictwie 
(4290 osób na 5427 – 79%) 26. Wśród rzemieślników województwa kieleckiego 
Żydzi stanowili 52,7% 27. Z badań przeprowadzonych przez I. Bronsteina wyni-
ka, że rzemieślnicy żydowscy województwa kieleckiego dominowali szczególnie 
w rzemiośle krawieckim, stanowiąc 85% ogólnej liczby krawców województwa 
i około 14% krawców na terenie kraju 28. Rzemieślnicy żydowscy dominowali też 
wśród szewców, cholewkarzy, cukierników, piekarzy, zegarmistrzów i jubilerów.

Informacji o zajęciach ludności wyznania mojżeszowego w poszczególnych 
gminach wyznaniowych powiatu sandomierskiego dostarczają listy płatników 
składki gminnej. W gminie wyznaniowej w Staszowie, liczącej około 5000 człon-
ków, do płacenia składki w 1932 roku zobowiązano 444 głowy rodzin, na łączną 
sumę 4526 zł 29. Dominowały wśród nich osoby związane z handlem, które sta-
nowiły aż 63% płatników. Drugim źródłem utrzymania staszowskich Żydów było 
rzemiosło, z którym związanych było 29,3% płatników składki gminnej. Wśród 
rzemieślników największą grupę stanowiły osoby związane z branżą skórzaną. 
Garbarze, kamasznicy i szewcy stanowili blisko 30% rzemieślników opłacających 
składkę gminną. Dużą grupę stanowili również krawcy i piekarze, natomiast tyl-
ko jeden z płatników figurował jako rolnik 30.

W 1921 roku żydowskie zakłady rzemieślnicze w Staszowie zatrudnia-
ły 151 pracowników najemnych, wśród których Żydzi stanowili 93%, natomiast 
Polacy zaledwie 7%. Podobna sytuacja występowała w żydowskich zakładach 
rzemieślniczych w Sandomierzu, gdzie na 129 pracowników najemnych 96% 
stanowili Żydzi, a tylko 4% Polacy. W rzemiośle panowała izolacja grup naro-
dowościowych, co wynikało głównie z różnic religijnych. Zakaz pracy w sobotę 
był rygorystycznie przestrzegany przez Żydów i to była zasadnicza przeszkoda 

25 Statystyka Polski, Seria C, z. 17, Pierwszy powszechny spis, tab. XVII; Statystyka Polski, Se-
ria C, z. 86, Drugi powszechny spis, tab. 28; E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza, 
s. 37-38.

26 R. Renz, Społeczności małomiasteczkowe, s. 56.
27 R. Renz, Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, Warszawa–Kra-

ków 1984, s. 69.
28 I. Bronstein, Rzemiosło żydowskie w Polsce, Warszawa 1936, s. 48-55.
29 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: 

uWK I), sygn. 1663, k. 71.
30 Tamże.
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ich pracy u chrześcijan. Odwrotny układ nie stwarzał takich przeszkód, prawo 
bowiem i tak zabraniało pracy w niedzielę 31. Zdecydowana większość rzemieślni-
ków żydowskich posiadała warsztaty jednoosobowe i nie potrzebowała pracowni-
ków najemnych. W 1921 roku na terenie województwa kieleckiego ponad połowa 
(56,2%) takich przedsiębiorstw mieściła się w lokalach służących jednocześnie do 
celów mieszkalnych. Województwo kieleckie w tej statystyce zajmowało pierwsze 
miejsce w kraju 32. W latach dwudziestych XX wieku na terenie województwa kie-
leckiego przeważali rzemieślnicy żydowscy, którzy stanowili 52,8% 33. Ta sytuacja 
uległa zmianie w latach trzydziestych, kiedy to Polacy zaczęli wypierać z rzemio-
sła przedstawicieli narodu żydowskiego. Natomiast w handlu Żydzi na terenie 
województwa kieleckiego dominowali przez cały okres międzywojenny 34.

Większość firm i sklepików w Staszowie i Klimontowie znajdowała się w rę-
kach żydowskich. Duży udział w handlu i rzemiośle mieli Żydzi w Sandomierzu, 
Zawichoście, Połańcu. W 1928 roku w Staszowie Żydzi dominowali w handlu tzw. 
bławatami, bielizną, obuwiem, galanterią, końmi, artykułami spożywczymi, zbo-
żem, żelazem. Byli właścicielami cegielni, garncarni, fabryki maszyn, fabryki my-
dła i świec, wyrabiali pudełka, baty, watę, wodę sodową 35. W Klimontowie Żydzi 
opanowali handel bławatami, budulcem, galanterią, obuwiem, wyrobami żelazny-
mi. Prowadzili cegielnię, fabrykę cukierków, pracownię bielizny 36. W Sandomierzu 
zajmowali się handlem bławatami, bydłem, galanterią, szkłem i porcelaną, zbożem, 
wyrobami żelaznymi. W ich rękach znajdowała się fabryka gilz, kafli, wyrobów 
kauczukowych, browar, cegielnia, olejarnia, wytwórnia wód gazowanych 37. Nie-
malże wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się skupem płodów rolnych należały 
do Żydów 38. W Zawichoście handlowali bławatami, budulcem, bydłem, drzewem, 
galanterią, obuwiem, wapnem, zbożem, artykułami spożywczymi. Prowadzili ka-
mieniołomy, tartak i wiatraki 39. Przewaga ludności żydowskiej w handlu w mia-
stach i osadach powiatu sandomierskiego utrzymywała się do wybuchu II wojny 
światowej. W 1938 roku w Sandomierzu 69,8% sklepów znajdowało się w rękach 
żydowskich, w Koprzywnicy 81,2%, a w Osieku 66,7% 40.

31 R. Renz, Rzemiosło województwa, s. 82, tab. 31.
32 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 19.
33 E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza, s. 74.
34 M. B. Markowski, Udział ludności, s. 187–190.
35 Księga adresowa Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa na 1928 r., Warszawa 

1928, s. 300-301.
36 Tamże s. 241.
37 Tamże, s. 293-294.
38 R. Kotowski, Z dziejów, s. 58.
39 Tamże, s. 329.
40 „COP” 1939, nr 13, s. 11.
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Jak podaje Regina Renz, na terenie województwa kieleckiego większość 
placówek handlowych prowadzonych przez Żydów stanowiły małe sklepiki 
i sklepy średniej wielkości, usytuowane w rynku bądź na bocznych, słabo oświe-
tlonych uliczkach, z jedną wystawą i oczekującym klientów właścicielem 41. Han-
del odbywał się również poza sklepami. W Staszowie na Rynku i na przyległych 
uliczkach znajdowało się wiele drewnianych, małych budek i kramów, gdzie ro-
biono „groszowe interesy”, głównie na artykułach spożywczych 42.

Dla każdego kupca dodatkowe możliwości zarobku stanowiły targi i jar-
marki. Zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez starostę sandomierskiego moż-
na było handlować w poniedziałki na targu w Sandomierzu, we wtorki w Klimon-
towie i Połańcu, w środy w Osieku i Zawichoście, w czwartki w Sandomierzu, 
Staszowie i Koprzywnicy. W Staszowie w każdy poniedziałek odbywał się jar-
mark. W Sandomierzu jarmarki odbywały się w poniedziałek po Wniebowstąpie-
niu Pańskim i po Narodzeniu Najświętszej Marii Panny, w Klimontowie w sześć 
wtorków po św. Agnieszce, św. Józefie, św. Wojciechu, po Wniebowzięciu NMP, 
po św. Jadwidze i św. Teresie, po św. Marcinie biskupie. W Zawichoście jarmarki 
odbywały się w środy po Nowym Roku, św. Michale i po Wszystkich świętych 43.

Na podstawie dostępnych wykazów płatników składki gminnej moż-
na uzyskać cenne informacje dotyczące położenia ekonomicznego żydowskich 
mieszkańców powiatu sandomierskiego. Żydzi zobowiązani byli do płacenia na 
rzecz własnej gminy wyznaniowej składki rocznej, której równowartość wynosiła 
około 10% wielkości płaconego podatku dochodowego 44. Położenie ekonomicz-
ne ludności wyznania mojżeszowego można przeanalizować na przykładzie naj-
większej i jednej z najmniejszych gmin wyznaniowych powiatu sandomierskiego: 
Staszowa i Osieka, co ilustruje tabela 3.

Z danych przytoczonych w tabeli 3 wynika, że ludność żydowska miast 
i miasteczek powiatu sandomierskiego była w większości uboga. Biorąc pod uwa-
gę liczbę osób zwolnionych z opłacania składki i płacących niewielki podatek do 
10 zł, można przyjąć, że w latach dwudziestych XX wieku, w okresie prosperity 
gospodarczej, jak również w latach trzydziestych, w okresie kryzysu gospodar-
czego, ludność spauperyzowana dominowała zarówno w Staszowie (ok. 80%), jak 
i w Osieku (blisko 70%). Ratunkiem dla wielu rodzin żydowskich było zwolnie-
nie z opłaty składki gminnej. W Staszowie w 1929 roku z tej możliwości skorzy-
stało 77 płatników, a w 1932 roku – już 129. Oznaczało to, że odsetek zwolnio-

41 R. Renz, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994, 
s. 53.

42 M. A. Zarębski, Życie i zagłada, s. 23-24.
43 APK, uWK I, sygn. 6318, k. 20.
44 M. B. Markowski, Społeczne zróżnicowanie, s. 290.
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nych z opłaty wzrósł z 13,3 do 22,5%. W analogicznym okresie w Osieku nastąpiło 
zwiększenie liczby osób zwolnionych z 12 do 27, co stanowiło wzrost z 10,7 do 
22,5%. W 1929 roku w Staszowie było ponad 15% osób średniozamożnych pła-
cących składki od 10 do 25 zł, a w Osieku blisko 30%. W 1932 roku, w okresie 
kryzysu, procentowy udział ludności średniozamożnej wynosił w Staszowie 
niecałe 12%, natomiast w Osieku ponad 28%. Zamożni i bogaci Żydzi w Staszo-
wie, płacący składkę od 26 zł wzwyż, stanowili w latach dwudziestych nieca-
łe 5%, a zamożni mieszkańcy Osieka – 8%. W 1932 roku zamożni i bogaci Żydzi 
w Staszowie i Osieku stanowili około 4%. Podobna sytuacja występowała w 1932 
roku w Sandomierzu, gdzie ludność uboga (zwolniona z opłat, płacąca mniej niż 
10 zł) stanowiła blisko 71%. Natomiast zamożni i bogaci Żydzi stanowili niewiele 
ponad 1%. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja materialna Żydów w Zawichoś cie. 
W 1932 roku do opłacenia składki zobowiązano 70 osób, z których 57 (81,4%) 
płaciło składkę w wysokości do 10 zł, natomiast 13 osób (18,6%) – 11-25 zł. Wyż-
szych składek nie nałożono. Z przytoczonych danych wynika, że zdecydowana 
większość żydowskich mieszkańców powiatu sandomierskiego egzystowała na 
skraju nędzy 45. W 1930 roku Mejlech urbach, członek Zarządu Gminy Wyzna-
niowej w Klimontowie, wniósł sprzeciw do Starosty Powiatu Sandomierskiego 
odnośnie do ustalonej składki. Według niego składka nie powinna być nakładana 

45 APK, uWK I, sygn. 1675, k. 227-232.

Tabela 3. Struktura ludności żydowskiej płacącej składki gminne według kategorii 
zamożności w Staszowie i Osieku w latach 1929–1932

Wysokość składki 
(w złotych)

1929 1932

Staszów Osiek Staszów Osiek

liczba % liczba % liczba % liczba %

Do 10
11-25
26-50
50-100
Powyżej 100
Zwolnieni

379
87
20

3
3

77

66,7
15,3

3,5
0,5
0,5

13,5

58
33

7
2
–

12

51,8
29,5

6,2
1,8

–
10,7

354
67
18

5
–

129

61,8
11,7

3,1
0,9

–
22,5

54
34

4
1
–

27

45,0
28,4

3,3
0,8

–
22,5

Ogółem 569 100,0 112 100,0 573 100,0 120 100,0

Źródło: APK, uWK I, sygn. 1647, Rozkład składki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Osieku 
na 1929 i 1932 rok; tamże, sygn. 1663, Rozkład składki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Staszowie 
na 1929 i 1932 rok.
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ze względu na krytyczne położenie ludności żydowskiej, która i tak nie płaciła 
w całości składek w latach ubiegłych 46. Podobna sytuacja występowała w całym 
dwudziestoleciu międzywojennym na terenie wszystkich gmin wyznaniowych 
powiatu sandomierskiego.

Życie religijne

Gminy wyznaniowe odgrywały bardzo ważną rolę w życiu społecz ności 
żydowskiej. Gmina zapewniała swoim członkom możliwość zaspokajania po-
trzeb religijnych, dlatego do ich kompetencji należało: utrzymanie rabinatu, sy-
nagog, domów modlitwy, kąpieli rytualnych i cmentarzy, czuwanie nad religij-
nym wychowaniem młodzieży, zapewnienie koszernego mięsa oraz zarządzanie 
majątkiem gminnym. Gmina miała też, w ramach obowiązującego prawa, moż-
liwość udzielania ubogim Żydom pomocy dobroczynnej i zakładania w tym celu 
instytucji dobroczynnej. Nadzór nad gminami poprzez wojewodów i starostów 
sprawował Wydział Wyznań Niechrześcijańskich Departamentu Wyznań Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP). Do kompeten-
cji tych organów należało zatwierdzanie rabinów, podrabinów, asesorów, nadzo-
rowanie wyborów do organów gminy, kontrolowanie i zatwierdzanie budżetów 47. 
Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 5 kwietnia 1928 roku wprowadziło po-
dział gmin wyznaniowych żydowskich na wielkie i małe. Gminy wielkie liczyły 
przeszło 5 tys. mieszkańców i były zarządzane przez radę gminy wyznaniowej 
i zarząd. Zarząd takich gmin składał się przynajmniej z ośmiu członków i rabina. 
Na czele gmin mniejszych stała rada gminy. Władze gminy pochodziły z wyboru, 
a ich kadencja miała trwać 4 lata 48.

W chwili odzyskania niepodległości na terenie powiatu sandomierskiego 
istniało 8 gmin wyznaniowych żydowskich, które przetrwały do wybuchu II woj-

46 Tamże, sygn. 1632, k. 19.
47 Dziennik Praw PP 1919, nr 14, poz. 175, s. 253; K. urbański, Gminy żydowskie małe, s. 48. 

Zgodnie z dekretem z 7 lutego 1919 r. Żydzi mieli tworzyć towarzystwo religijne składające 
się z gmin. Na ich czele miała stać Rada Religijna. Zarówno towarzystwo religijne, jak 
i poszczególne gminy miały prawa korporacyjne oraz prawo posiadania pieczęci.

48 Dz.u. RP 1928, nr 52, poz. 500; APK, uWK I, sygn. 1708, k. 115. Czynne prawo wyborcze 
przysługiwało tylko mężczyznom wyznania żydowskiego, którzy ukończyli 25 lat i za-
mieszkiwali w obrębie gminy żydowskiej bez przerwy, przynajmniej jeden rok. Natomiast 
bierne prawo wyborcze okupione było jeszcze dodatkowymi przepisami. Kandydat musiał 
posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 30 lat i wykazać się nieskazitelnością oby-
watelską.
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ny światowej. Ich siedziby mieściły się w Staszowie, Sandomierzu, Zawichoście, 
Klimontowie, Połańcu, Koprzywnicy, Osieku i Bogorii. Do poszczególnych gmin 
należeli nie tylko mieszkańcy miast czy osad, ale również Żydzi z okolicznych 
wiosek, czego przykładem może być gmina wyznaniowa w Sandomierzu 49. Naj-
większą gminą żydowską powiatu sandomierskiego była gmina staszowska, któ-
ra w latach dwudziestych zaliczana była do gmin wielkich, a od 1930 roku do 
gmin małych 50. Zabiegał o to starosta sandomierski Stanisław Gliszczyński, który 
w marcu 1930 roku wnioskował, aby staszowską gminę wyznaniową zaliczyć do 
małych, pomimo że liczyła ona 5379 osób. Argumentował, że zarząd gminy, zło-
żony tylko z rabina i 8 członków obieralnych, da sobie radę w rządzeniu i uchwa-
laniu budżetu w granicach 50-60 tys. zł 51. Pozostałe gminy wyznaniowe przez cały 
omawiany okres funkcjonowały jako gminy małe, ponieważ liczba ich członków 
nie przekraczała 5 tysięcy.

W każdej gminie zatrudniony był rabin 52, a jeśli zachodziła taka koniecz-
ność, także podrabin. Zarówno rabin, jak i podrabin w świetle prawa musieli legi-
tymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. Stanowisko rabina 
i podrabina było dożywotnie, a ich wybór podlegał zatwierdzeniu przez Ministra 
WRiOP 53. Rabin posiadał autorytet daleko wykraczający poza wypełnianie funk-
cji o charakterze religijnym. Organizował on akcje filantropijne, odgrywał rolę 
mediatora czy nawet sędziego w sprawach rodzinnych i sąsiedzkich, udzielał rad 
i wskazówek w różnych sprawach życiowych. Stanowisko rabina było zastrzeżone 
dla zatwierdzonych przez władzę urzędników gminy wyznaniowej, tworzących 
rabinat. Tradycyjnie jednak tytułu rabina używali również wykształceni religijnie 
Żydzi i posiadający zdane egzaminy rabinackie tzw. rabini bez posady 54.

49 R. Kotowski, Z dziejów, s. 49. W skład gminy sandomierskiej wchodziło miasto Sando-
mierz, miejscowości z gminy Obrazów (Bilcza, Dębiany, usarzów, Jugoszów, Komorna, 
Lenarczyce, Różki, Obrazów, Piekary, świątniki, święcica, Węgrce, Wieprzki, Zdanów, 
Zagrody, Żurawica) i Wilczyce (Bożęcin, Chwałki, Dacharzów, Daromin, Dobrocice, 
Gałkowice, Kichary Stare, Kichary Nowe, łukawa, Ocinek, Pęczyny, Pielaszów, Radoszki, 
Sadłowice, Tułkowice, Wilczyce, Wysiadłów) oraz miejscowości z gminy Dwikozy (Bo-
żydar, Czernin, Dwikozy, Garbów, Garbów Nowy, Gołębice, Gerlachów, Góry Wysokie, 
Kamień Plebański, Kamień łukawski, Mokoszyn, Mściów, Romanówka, Rzeczyca Mokra, 
Rzeczyca Sucha, Słupcza, Szczytniki) i Samborzec (Andruszkowice, Bogoria, Bystrojowi-
ce, Kobierniki, Koćmierzów, łojowice, Malice, Milczany, Ostrołęka, Polanów, Samborzec, 
Strochcice, śmiechowice, Wielogóra, Zajeziorze, Zawisełcze, Zawierzbie, Złota, Żuków).

50 APK, uWK I, sygn. 1708, k. 115.
51 Tamże.
52 Rabin (hebr. „rabi”) – mistrz, nauczyciel, przywódca duchowy i urzędnik gminy żydow-

skiej.
53 Dz.u. z 1928, nr 52, poz. 500, s. 1129-1133.
54 R. Piasecka, Społeczeństwo powiatu, s. 121.
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W 1939 roku rabinami w gminach powiatu sandomierskiego byli: w San-
domierzu – Mendel Naj, w Staszowie – Lesser Horowitz, w Zawichoście – Mozes 
Spiro, w Połańcu – Izrael Majer Rapaport, w Osieku – Josek Boruch Goldberg, 
w Koprzywnicy – Szyja Zoberman, w Klimontowie – Symcha Gelerenter i w Bo-
gorii – Berek Szwarc. Ponadto w niektórych gminach zatrudnieni byli podrabini: 
w Sandomierzu – Lejba Lipsz, w Staszowie – Izrael Josek Gerszt i w Koprzywnicy 
– Abram Horowitz 55.

Gminy, poza rabinem i podrabinem, zatrudniały również cały zespół płat-
nych funkcjonariuszy religijnych. Byli to: dejan – sędzia zasiadający w sądzie re-
ligijnym, chazan (kantor) – urzędnik synagogalny prowadzący modły, nauczyciel 
chederowy, rzezak rytualny (szocheta), sofer 56 – pisarz, szamasz 57 – funkcjona-
riusz synagogalny oraz mohel 58 – specjalista od rytualnego obrzezania niemowląt 
i prozelitów 59. Oprócz nich byli jeszcze nadzorcy religijni, sekretarze, gońcy, in-
kasenci i posługacze.

Zarówno rabini, jak i rzezacy byli najlepiej opłacanymi urzędnikami gmin 
wyznaniowych żydowskich w powiecie sandomierskim. W Staszowie było trzech 
rzezaków, a każdy z nich w 1932 roku pobierał roczne wynagrodzenie w wyso-
kości 4200 zł, niewiele ustępując staszowskiemu podrabinowi, który zarabiał 
4800 zł. W pozostałych gminach rabini zarabiali od 2800 zł w Osieku do 4600 zł 
w Klimontowie, a rzezacy od 1750 zł w Bogorii do 3600 zł w Klimontowie 60. 
W gminach dużych pobory rabina wynosiły nawet 12 000 zł rocznie 61.

Gminy wyznaniowe żydowskie dysponowały własnymi budżetami, któ-
rych wysokość uzależniona była od wielkości i zamożności jej członków. Bu-
dżety gmin znajdujących się na terenie powiatu sandomierskiego nie przekra-
czały 70 tys. zł. Dla porównania budżet gminy dużej, jaka funkcjonowała np. 
w Chmielniku, w 1928 roku wynosił ponad 110 tys. zł, a w Będzinie w 1932 roku 
aż 360 407 zł 62. Szczegółowy wykaz budżetów 8 gmin wyznaniowych żydowskich 
powiatu sandomierskiego w latach 1928–1932 zawiera tabela 4.

55 APK, uWK I, sygn. 3355, k. 75-82.
56 Sofer (hebr. „skryba”, „pisarz”, „uczony w Piśmie”) – człowiek wypisujący gęsim piórem na 

pergaminie mezuzy, tefliny, gety i ketuby.
57 Szamasz – hebr. „woźny”. Do jego zadań należało przede wszystkim utrzymywanie czysto-

ści i porządku w synagodze, przygotowywanie zwojów Tory, pomaganie rabinowi i chaza-
nowi w ich obowiązkach.

58 Mohel – hebr. „dokonujący obrzezania”.
59 A. unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994, s. 101.
60 APK, uWK I, sygn. 1663, k. 4; sygn. 1617, k. 3; sygn. 1632, k. 130.
61 K. urbański, Almanach gmin, s. 16.
62 M. Maciągowski, P. Krawczyk, Żydzi w historii Chmielnika, Kielce 2006, s. 94; K. urbański, 

Almanach gmin, s. 16.
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Budżet największej staszowskiej gminy wyznaniowej oscylował w grani-
cach 60 tys. zł. Stosunkowo dużymi budżetami, przekraczającymi 40 tys. zł, ope-
rowały gminy wyznaniowe w Klimontowie i Sandomierzu. Po stronie dochodów 
występowały takie pozycje, jak: dochody ze składek i zaległych składek, dochód 
z rzezi, z pokładnego, z pomników, z czytania rodału. Zarząd gminy wyznaniowej 
żydowskiej w Klimontowie w budżecie na rok 1931 po stronie przychodów pla-
nował: zaległości składek bóżniczych – 10 587 zł, dochód ze składek bóżniczych 
za rok 1931 – 2650 zł, z rzezi bydła i ptactwa – 27 130 zł, dochód z pokładnego 
na cmentarzu – 1700 zł, dochód z opłat za stawianie pomników na cmentarzu – 
100 zł, dochód z ofiar za odczytanie rodału w synagodze – 100 zł, dochód z ofiar 
za odczytanie rodału w szkole bóżniczej – 100 zł, dochód z potrąceń uposażenia 
funkcjonariuszy gminnych itp. – 196,84, dochód ze źródeł nieprzewidzianych – 
50 zł. W praktyce jednak zarówno w Klimontowie, jak i pozostałych gminach 
żydowskich planowane dochody były rozbieżne z wpływami rzeczywistymi. Dla 
przykładu, w staszowskiej gminie w 1926 roku planowano dochody w wysokości 
47 163 zł, a wpłynęło 37 114 zł (78,7%), natomiast w 1928 roku planowano docho-
dy na poziomie 52 510 zł, a wpłynęło 38 359 zł (73,0%) 63. W omawianym okresie 
wszystkie gminy wyznaniowe żydowskie borykały się z kłopotami finansowymi, 
które wynikały głównie z ubóstwa członków. Przekładało się to na niemożność 
ściągania wszystkich nałożonych składek.

63 APK, uWK I, sygn. 1663, k. 163.

Tabela 4. Budżety gmin wyznaniowych żydowskich w powiecie sandomierskim w latach 
1928–1932

Gmina 
wyznaniowa 

żydowska

Budżet na rok

1928 1929 1930 1931 1932

Staszów 58 054,08 60 490,48 52 921,38 64 428,64 58 346,00

Klimontów 49 645,37 54 933,84 40 901,40 44 865,94 45 296,16

Sandomierz 46 193,69 45 768,23 40 465,63 39 615,77 38 323,51

Połaniec 14 738,98 14 965,17 14 962,19 15 153,87 15 938,00

Zawichost 19 579,32 20 767,79 21 063,33 22 548,75 19 926,70

Koprzywnica 19 052,00 19 049,33 15 696,61 15 160,11 14 566,43

Bogoria 9 000,79 8 338,82 – – 7 054,79

Osiek 6 663,46 8 133,86 8 078,95 6 892,86 7 213,00

Źródło: APK, uWK I, sygn. 1563, 1617, 1632, 1635, 1647, 1657, 1663, 1697, 1708, 1728.
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Jednym z najważniejszych źródeł dochodu gmin były wpływy z uboju ry-
tualnego. W 1928 roku w staszowskiej gminie planowano wpływy w wysokości 
40 000 zł (uzyskano 36 218 zł), w Koprzywnicy planowano dochód na 12 000 zł, 
a w gminie połanieckiej w tym samym roku uzyskano z tego tytułu 10 325 zł 64. 
W poszczególnych gminach obowiązywały różne taksy uboju rytualnego, uzależ-
nione od gatunku zwierzęcia lub ptaka. Najwyższą stawką objęte były woły i kro-
wy (od 6 do 9 zł), a najniższą kurczęta i gołębie (od 0,10 do 0,35 zł). W przypadku 
niektórych gmin starosta sandomierski z urzędu podnosił opłaty z rzezi w celu 
zwiększenia dochodu gmin, tak jak to uczynił w 1928 roku w Klimontowie, gdzie 
podwyższył stawki: od krowy z 6 zł do 7 zł, od cielęcia z 3 zł do 3,50 zł 65. Z wyka-
zu uboju rytualnego wykonanego w Koprzywnicy w 1927 roku wynika, że zabito 
373 sztuki krów po stawce wynoszącej 6 zł, co dało dochód 2238 zł, 615 sztuk 
cieląt po 3,50 zł, co dało dochód 2152,50 zł, 2037 sztuk gęsi po 1 zł, co dało dochód 
2037 zł, 1292 sztuk kaczek po 0,50 zł, co dało dochód 646 zł, 4343 sztuki kur po 
stawce 0,40 zł, co dało dochód 1737,20 zł i 1097 sztuk kurcząt po 0,20 zł, co dało 
dochód w wysokości 219,40 zł 66.

Ważnym, ale mało realnym źródłem dochodu były wpływy ze składek 
gminnych. W gminie staszowskiej w 1926 roku planowano wpływy z tego tytułu 
w wysokości 8663 zł, a wpłynęło tylko 3367 zł (38,9%), w 1927 roku planowa-
no kwotę 7343 zł, a uzyskano 2869 zł (39,1%) 67. Podobna sytuacja występowała 
w pozostałych gminach wyznaniowych funkcjonujących w powiecie. Starosta 
sandomierski w styczniu 1932 roku zobowiązał wójta gminy Wiśniowa do na-
tychmiastowego ściągnięcia zaległych składek, argumentując, że „opieszałość 
Pana Wójta w tym kierunku powoduje rozstrój w gospodarce gminy żydowskiej, 
która z braku funduszów nie jest w możności dokonania nakazanych inwestycji 
i wypłacenia należnych poborów funkcjonariuszom gminy”  68.

Innym, lecz równie ważnym źródłem dochodów gmin były opłaty za sta-
wianie pomników i sprzedaż grobów. Zarządy gmin ustalały stawki na każdy rok 
budżetowy według własnego uznania, dlatego też opłaty te były bardzo różno-
rodne, a ich wysokość uzależniona była od różnych czynników, takich jak wy-
sokość wnoszonej składki gminnej, kategorii miejsca, bliskości grobu rabina czy 
grobów krewnych 69.

64 Tamże, sygn. 1635, k. 49; sygn. 1697, k. 38; sygn. 1663, k. 8.
65 Tamże, sygn. 1708, 1617, 1647, 1697, 1632, 1657, 1675.
66 Tamże, sygn. 1635, k. 61.
67 Tamże, sygn. 1663, k. 163.
68 Tamże, sygn. 1617, k. 231.
69 Tamże, sygn. 1632, sygn. 1675.
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Planowane dochody gmin przeznaczane były na różnorodne wydatki. 
W budżecie gminy klimontowskiej na 1931 rok po stronie wydatków uwzględ-
niono: wynagrodzenie dla rabina – 4600 zł, dla dwóch rzezaków – po 3600 zł, 
sekretarza gminy – 1300 zł, dla inkasenta – 400 zł, dla stróża cmentarza 600 zł, 
dla stróża ogólnego – 300 zł, dla funkcjonariuszy pogrzebowych – 1100 zł. Na 
opał i światło w synagodze i w szkołach bóżniczych przeznaczono 1400 zł, a na 
utrzymanie biura gminy żydowskiej 700 zł. Przewidziano również kwoty na za-
pomogi i subsydia dla biednych oraz na cele dobroczynne – 1000 zł, dla Towa-
rzystwa Dobroczynnego „Gemiłus Chesed” – 500 zł, dla rabina na odbudowę 
spalonego domu – 2500 zł. W budżecie znalazły się wydatki związane z remon-
tami: mykwy (2700 zł), szkoły bóżniczej (300 zł), przytułku dla starców (400 zł), 
ejruw (500 zł), starego cmentarza grzebalnego (1700 zł) oraz na zakup świętego 
rodału do szkoły bóżniczej (300 zł). Ponadto wyszczególniono również takie po-
zycje, jak: porządki sanitarne na placach i w zabudowaniach kahałowych, opłaty 
od funkcjonariuszy Gminy Żydowskiej dla Powszechnej Kasy Chorych w San-
domierzu, zapomogi dla biednych dzieci płci męskiej w celu odbycia nauki re-
ligijno-żydowskiej w miejscowych chederach, zapomogi i ofiary dla biednych 
oraz na cele dobroczynne 70.

Gminy wyznaniowe w powiecie sandomierskim dysponowały majątkiem 
nieruchomym, w skład którego wchodziły: bóżnice, domy modlitw, łaźnie, place, 
ogrody, rzeźnie, szkoły i cmentarze. W 1929 roku wartość majątku gminy sta-
szowskiej szacowano na 129 tys. zł, gminy klimontowskiej na 97 500 zł, gminy 
sandomierskiej na 82 tys. zł, a gminy w Bogorii na 33 200 zł 71.

Gminy wyznaniowe były terenem walk politycznych między różnymi 
ugrupowaniami. Walki te szczególnie nasilały się przy okazji wyborów do zarzą-
dów gmin. Z dostępnych źródeł archiwalnych wynika, że wybory do władz gmin 
w powiecie sandomierskim zarządzono na 1 czerwca 1924 roku. We wszystkich 
gminach wybierano członków Zarządu i ich zastępców. W Staszowie, jako gmi-
nie większej, wybrano 12 członków Zarządu i tyluż zastępców, a w pozostałych 
gminach wybierano po 4 członków Zarządu i tyluż zastępców. Przynależność do 
grup religijnych i politycznych w poszczególnych gminach ukazuje tabela 5.

Jak wynika z danych tabeli 5, w 1924 roku największe wpływy w Staszo-
wie, Połańcu i Klimontowie miała partia religijnych syjonistów Mizrachi. Nie-
mal we wszystkich zarządach znaleźli się ortodoksi. Wielu członków zarządów 
deklarowało się jako bezpartyjni. Podczas wyborów przeprowadzonych w 1931 
roku staszowska gmina wyznaniowa potraktowana została jako gmina mała. 

70 Tamże, sygn. 1632, k. 542-544.
71 Tamże, sygn. 229, k. 29.



DARIuSZ KuBALSKI90

Oznaczało to, że – podobnie jak w pozostałych gminach – również w Staszowie 
wybierano 8 członków Zarządu. W wyborach do zarządów gmin wyznaniowych 
żydowskich, przeprowadzonych w 1931 roku na terenie powiatu sandomierskie-
go, wygrali zdecydowanie ortodoksi. uzyskali oni 36 miejsc na 64, czyli 56,2%. 
Syjoniś ci uzyskali 10 mandatów, zaś Mizrachi – 6 mandatów.

Wybory z 1931 roku ujawniły ostre konflikty w gminie Połaniec i Ko-
przywnicy, gdzie wystawiono po dwie listy zwolenników i przeciwników rabina. 
W Połańcu zwyciężyła lista rabina nieurzędowego, a przegrała lista zwolenników 
urzędującego rabina Rapaporta. W Koprzywnicy natomiast zwyciężyła grupa ra-
bina nieurzędowego Horowitza; przegrała w tym przypadku ortodoksyjna grupa 
przeciwników Horowitza. W Bogorii i Zawichoście wystawiono tylko jedną listę, 
w związku z czym wybory nie musiały się tam odbywać 72.

72 Tamże, sygn. 2600, k. 400-405; sygn. 1708, k. 188. W skład Zarządu Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Staszowie w 1931 r. zostali wybrani: przewodniczący Herszel Goldberg oraz 
członkowie: Lejbuś Pfeferman, Mordka Frydman, Josek Segał, Izrael Jaskółka, Lejb Men-
del Sznifer, Mendel Goldfarb, Juda Wajngarten.

Tabela 5. Wyniki wyborów do organów zarządzających gmin wyznaniowych 
żydowskich w powiecie sandomierskim z 1 czerwca 1924 roku i 20 maja 1931 roku

Gmina 
wyznaniowa

Podział mandatów na poszczególne grupy wyznaniowe lub polityczne

1924 1931

liczba 
wybranych 
członkówa

M
izrachi

ortodoksi

syjoniści

bezpartyjni

liczba 
wybranych 
członkówa

M
izrachi

ortodoksi

syjoniści

Poalej Sjon

Bund

zw
olennicy  

rabinów

bezpartyjni

Staszów
Sandomierz
Koprzywnica
Połaniec
Bogoria
Osiek
Zawichost
Klimontów

24
8
8
8
8
8
8
8

13
–
–
5
–
3
–
5

5
4
6
–
–
4
4
2

1
2
–
–
–
–
–
1

5
2
2
3
8
1
4
–

8
8
8
8
8
8
8
8

3
–
–
–
–
–
1
1

5
6
2
–
5
4
3
6

–
2
–
–
–
4
1
–

–
–
–
–
–
–
–
1

–
–
–
–
–
–
2
–

–
–
5

2+6
–
–
–
–

–
–
1
–
3
–
1
–

Ogółem 80 26 25 4 25 64 5 28 7 1 2 13 5

a W liczbie wybranych do zarządów znajdują się członkowie i ich zastępcy.

Źródło: APK, uWK I, sygn. 1501, k. 239-255; sygn. 2600, k. 400-405.
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W 1939 roku w zarządach gmin wyznaniowych Sandomierza i Staszowa 
dominowali przedstawiciele Agudas Jisroel 73. W Zawichoście Zarząd Gminy 
ulegał wpływom syjonistycznym, podobnie jak w Klimontowie i Osieku. W Ko-
przywnicy i Bogorii zarządy były pod wpływami ortodoksów. Połaniecki Zarząd 
Gminy był apolityczny. Rabini byli w większości ortodoksami. Tak było w Za-
wichoście, Staszowie, Osieku, Koprzywnicy, Klimontowie i Bogorii. Natomiast 
rabini Sandomierza i Połańca byli bezpartyjni 74.

Gminy wyznaniowe powiatu sandomierskiego w okresie międzywojennym 
były areną nie tylko walk politycznych, ale również różnorodnych konfliktów. 
Przykładem może być gmina wyznaniowa w Połańcu, gdzie przez kilka lat trwał 
spór pomiędzy rabinem Izraelem Majerem Rapaportem a Zarządem Gminy. Za-
rząd uważał, że ze względu na wiek (70 lat) rabin nie wypełnia należycie swoich 
obowiązków i jest bojkotowany przez współwyznawców, dlatego też starano się 
ograniczyć jego pobory i sugerowano zmianę na stanowisku rabina. Na przeszko-
dzie stanęło jednak Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
które nie wyraziło na to zgody i nakazało wypłatę pensji w wysokości 3600 zł bez 
żadnych negocjacji. Ministerstwo wskazywało również, że gmina połaniecka jest 
liczna i stać ją na takie pobory rabina. Zarząd Gminy nie miał zamiaru zmieniać 
swego stanowiska, co stało się źródłem problemów z zatwierdzeniem budżetów 
gminy w latach 1930–1932 oraz spowodowało przekazanie przez władze nadzor-
cze wykonanie budżetu wójtowi Połańca. Rabin Rapaport pisał skargi do woje-
wody i do ministerstwa dotyczące niewypłacania mu już od roku 1926 pełnych 
poborów, uzasadniając, że Zarząd chce się go pozbyć, planuje bowiem zatrud-
nienie nowego rabina. Rapaport domagał się jednocześnie podniesienia swoich 
poborów do 4000 zł, argumentując, że ma na wydaniu dorosłe córki i potrzebuje 
znacznych sum na posag i inne wydatki. Natomiast Zarząd Gminy zwracał się 
z prośbą do wojewody o nieuznawanie Rapaporta za rabina, tylko za podrabina. 
W marcu 1934 roku starosta sandomierski dr Leon Polanowski nakazał Zarzą-
dowi uporządkowanie gminnej gospodarki, m.in. poprzez wypłacenie zaległych 
poborów rabinowi Rapaportowi, co – jego zdaniem – miało wyprowadzić gminę 
połaniecką z chaosu, w jakim się znajdowała 75.

W latach 1931–1932 trwał konflikt pomiędzy rabinem a Zarządem Gminy 
w Koprzywnicy, dotyczący również wysokości poborów. Zarząd, nie chcąc wy-
płacać większych poborów rabinowi, podjął uchwałę, w której uznał, że stanowi-
sko rabina jest opróżnione. Decyzję tę uchylił zarówno starosta, jak i wojewoda, 

73 Zawdzięczali to w dużej mierze poparciu administracji państwowej oraz części chasydów, 
którzy posiadali spore wpływy wśród biedoty gminnej.

74 APK, uWK I, sygn. 3355, k. 75-82.
75 Tamże, sygn. 1697, k. 64-66.
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co skłoniło Zarząd do wystosowania skargi do Najwyższego Trybunału Admini-
stracyjnego w Warszawie. Ostatecznie rabin Zoberman złożył deklarację, w któ-
rej zrezygnował z zaległych poborów (w wysokości 1000 zł) i przekazał je na rzecz 
gminy oraz zgodził się na obniżenie poborów do kwoty 2800 zł rocznie 76.

Natomiast w Sandomierzu wiosną 1939 roku doszło do sporu o obsadę sta-
nowiska rabina. Dnia 7 marca 1939 roku Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
zwrócił się do burmistrza o zaangażowanie na stanowisku tymczasowego rabina 
Icka Weisbrota, pełniącego tę funkcję w Jedliczu. Pominięto tym samym urzędu-
jącego w Sandomierzu podrabina Leiba Lipsza, argumentując, że jest zbyt młody 
i niedoświadczony do pełnienia funkcji rabina. Innego zdania byli członkowie gmi-
ny, którzy własnoręcznie podpisali podanie o zaangażowanie Lipsza, uzasadniając 
to faktem, że wygrał on z Weisbrotem w 1938 roku w wyborach na podrabina 77.

Życie polityczne

Poglądy polityczne ludności żydowskiej powiatu sandomierskiego były 
różnorodne: od skrajnej prawicy po skrajną lewicę. Prawicę w żydowskim życiu 
politycznym stanowił ruch ortodoksyjny, który był zorganizowany w istniejącej 
od 1909 roku światowej federacji Związek Izraela (Agudas Jisroel). Na ziemiach 
polskich Aguda została założona w 1916 roku 78. Starała się przejąć kontrolę nad 
gminami żydowskimi, którym pragnęła nadać charakter wyłącznie religijny 79. 
Oddziały Agudy, których prezesami zostawali często rabini lub podrabini, po-
wstawały we wszystkich miastach, miasteczkach i osadach 80. Wśród ludności po-
wiatu sandomierskiego Aguda miała znaczne wpływy w Staszowie i Sandomie-

76 Tamże, sygn. 1635, k. 178, 218, 224.
77 R. Kotowski, Z dziejów, s. 55.
78 J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 261. Aguda chcia-

ła przede wszystkim bronić praw religijnych Żydów, popierać szkolnictwo wyznaniowe, 
bronić interesów ekonomicznych ludności żydowskiej, przewodzić akcji utworzenia sie-
dziby żydowskiej w Palestynie, opartej na religii i tradycji. Miała jednak odmienną kon-
cepcję niż syjonizm, ponieważ sprawę emigracji do Palestyny uważała za uboczną wobec 
podstawowych problemów ludności żydowskiej.

79 Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 150. Od początku 
istnienia niepodległej Polski partia ta deklarowała lojalność wobec państwa, starając się 
w zamian uzyskać gwarancje ochrony Żydów przed wpływami świeckimi i zwalczała inne 
ugrupowania żydowskie, zwłaszcza socjalistów i syjonistów za bezbożność. Jej bazę spo-
łeczną stanowili drobni rzemieślnicy i kupcy, mieszkańcy małych miasteczek, ortodoksi 
i chasydzi.

80 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 22.
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rzu, czego przykładem może być dominacja jej członków w zarządach tych gmin 
w 1939 roku 81. W Staszowie od 1931 roku działała Poalej Agudas Isroel – robotni-
cza przybudówka Agudy, która liczyła wówczas 30 członków 82.

Żydowski ruch nacjonalistyczny w postaci syjonizmu, mimo że mniej li-
czebny od Agudy, był bardziej ekspansywny. Skuteczność partii syjonistycznych 
osłabiało jednak rozbicie. W województwie kieleckim wpływy dzieliły między 
siebie: Organizacja Syjonistyczna w Polsce – Histadrut ha Cyjonit de Polonijah, 
powstała już w 1916 roku i faktycznie najsilniejsza, oraz syjonistyczno-ortodoksyj-
na Histatdrut Mizrachi (Centrum Duchowe), istniejąca od 1918 roku. Na obrze-
żach ruchu pozostawali syjoniści – Rewizjoniści i światowa Syjonistyczna Partia 
Pracy. Wspólnymi elementami różnych programów były: dążenie do kolonizacji 
Palestyny oraz pobudzenie i wzmocnienie świadomości narodowej Żydów w kra-
jach rozproszenia 83. Aktywność tego ruchu wzrosła w latach 1926–1939, szcze-
gólnie zaś na lata trzydzieste przypada rosnąca atrakcyjność i ogromna nośność 
ideologii syjonizmu. W województwie kieleckim głównym terenem wpływów 
syjonistów były miasta powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego, opatowskiego, 
sandomierskiego, stopnickiego i pińczowskiego 84.

O wpływach poszczególnych ugrupowań syjonistycznych wśród ludności 
powiatu sandomierskiego możemy wnioskować na podstawie wyborów do za-
rządów poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich. W wyborach przepro-
wadzonych 20 maja 1931 roku syjoniści zdobyli 10 mandatów na ogólną liczbę 64, 
co stanowiło 15,6%. W Staszowie, Klimontowie, Połańcu, Bogorii, Koprzywnicy 
ogólna lista syjonistyczna nie uzyskała żadnego mandatu. Najwięcej mandatów 
syjoniści uzyskali w Osieku – 4 mandaty. Mizrachi uzyskało w skali powiatu 
6 mandatów, co stanowiło 9,4% wszystkich mandatów. Przedstawiciele Mizrachi 
zasiadali w zarządach gmin: w Staszowie (3 mandaty), w Klimontowie (1 man-
dat), w Zawichoście (1 mandat), w Sandomierzu (1 mandat) 85. Kolejne informa-
cje na temat wpływów poszczególnych partii syjonistycznych dostarczają dane 
dotyczące wyborów delegatów na XIX i XXI Kongres Syjonistyczny. Głosowanie 
w sprawie wyborów delegatów na XIX Kongres Syjonistyczny, który odbył się na 
przełomie sierpnia i września 1935 roku w Lucernie, przeprowadzono w powiecie 
sandomierskim 28 lipca 1935 roku. W głosowaniu brało udział 869 syjonistów ze 
Staszowa, Sandomierza, Zawichostu, Połańca i Osieka. Najwięcej głosów oddano 
na listę Mizrachi – 342 (39,3% wszystkich głosów), następnie na Ligę Pracującej 

81 APK, uWK I, sygn. 3355, k. 76-77.
82 Tamże, sygn. 252, k. 62.
83 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 23-24.
84 R. Renz, Społeczności małomiasteczkowe, s. 166.
85 APK, uWK I, sygn. 2600, k. 405.
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Palestyny – 290 głosów (33,4% głosów), natomiast na listę syjonistyczną ogólną 
oddano 217 głosów (25% głosów). Jak informował starosta sandomierski, wybory 
przebiegały spokojnie, przy dużym zainteresowaniu, czego dowodem miała być 
prawie 100-procentowa frekwencja 86.

W lipcu 1939 roku przeprowadzono wybory delegatów na XXI Kongres 
Syjonistyczny, który odbył się w dniach od 16 do 25 sierpnia 1939 roku w Gene-
wie. Na terenie powiatu sandomierskiego w głosowaniu wzięło udział 967 osób 
(94,1% uprawnionych). Najwięcej głosów oddano na listę Mizrachi – 403 (41,7% 
oddanych głosów). Na listę Ligi Pracującej Palestyny oddano 245 głosów (25,3%), 
a na dwie listy ogólne syjonistyczne oddano w sumie 181 głosów (18,7%) 87. Na 
przykładzie tych wyborów widać, że zdecydowane wpływy wśród syjonistów po-
wiatu sandomierskiego posiadali mizrachiści.

Stosunkowo niewielkim poparciem ludności żydowskiej zamieszkującej 
powiat sandomierski cieszyły się partie żydowskiej lewicy: Bund i Poalej Syjon-Le-
wica 88. Najliczniej popierane były w największych miastach województwa kielec-
kiego. Po 1926 roku wzrosły wpływy Bundu i Poalej Syjon-Lewicy w mniejszych 
miastach, m.in. w Staszowie, gdzie w 1931 roku powstało koło Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej, liczące 16 członków. Na czele tego koła stali: Sura 
Ryfka Sztalryt i Zelka Erlichman 89. Dnia 4 lipca 1931 roku w Klimontowie odbył 
się zlot członków Poalej Syjon-Lewicy, na który przybyło 200 członków tej partii 
z Klimontowa, Staszowa, Ożarowa i innych miejscowości. Ponieważ w czasie zlotu 
przypadały uroczystości herclowskie, doszło do utarczek pomiędzy uczestnikami 
a miejscowymi syjonistami. Podczas zajść kilkakrotnie interweniowała policja, 
która zatrzymała 2 osoby i sporządziła kilkanaście protokołów 90. W 1931 roku na 
terenie powiatu sandomierskiego odbyło się jedno zgromadzenie zorganizowane 
przez Bund, ale – ze względu na poruszanie spraw niebędących tematem zebra-
nia oraz ze względu na zakłócanie spokoju publicznego – zostało rozwiązane 91. 
W okresie od 1926 do 1928 roku jedną z liderek Bundu w powiecie sandomierskim 

86 Tamże, sygn. 3420. W 1933 r. powstała w Galicji Wschodniej Zjednoczona Partia Syjoni-
styczno-Socjalistyczna z połączenia Hitachdut i Poalej Syjon-Prawicy. W województwach 
centralnych partie zachowały odrębność, ale ponadpartyjną formę porozumienia stanowi-
ła tzw. Liga Pracującej Palestyny.

87 Tamże.
88 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 25. Zwolennicy i członkowie ruchu socjalistycz-

nego rekrutowali się głównie spośród robotników, drobnych rzemieślników, bezrobotnych 
oraz inteligencji. Ich program, który dążył do autonomii kulturalnej w kraju osiedlenia, 
przebudowy społecznej zgodnie z doktryną socjalistyczną, stawał się z biegiem czasu co-
raz mniej popularny.

89 APK, uWK I, sygn. 252, k. 27.
90 Tamże, k. 64.
91 Tamże, sygn. 2680, k. 121.
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była radna Rady Miejskiej w Staszowie Rywka Ajdelman, a Jakób Buchman, sto-
larz ze Staszowa, był jednym z liderów Poalej Syjon-Lewicy 92. W latach trzydzie-
stych, gdy w społeczeństwie polskim zaczęły się nasilać przejawy antysemityzmu, 
Bund i Poalej Syjon-Lewica straciły na popularności. W 1936 roku starosta powia-
tu sandomierskiego donosił, że Żydowska Partia Robotnicza Poalej Syjon-Lewica 
na terenie powiatu nie miała własnej organizacji 93.

Przedstawiciele społeczności żydowskiej w okresie międzywojennym ak-
tywni byli również w organach władzy samorządowej i zasiadali w radach miejskich 
Sandomierza, Staszowa i Zawichostu. W staszowskiej Radzie Miejskiej, wybranej 
1 lutego 1920 roku, wśród 24 radnych zasiadało 11 Żydów, a Wolf Tuchman sprawo-
wał funkcję ławnika. Podobny układ sił utrzymał się w Radzie Miejskiej wybranej 
3 lipca 1927 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że radną została kobieta – Rywka Aj-
delman, reprezentująca Bund. Z kolei w Radzie Miejskiej, wybranej 21 maja 1934 
roku, zasiadało 11 Żydów, a kupiec Lejb Pfeferman pełnił funkcję ławnika. Ostatnie 
w okresie międzywojennym wybory do Rady Miejskiej w Staszowie odbyły się 
16 kwietnia 1939 roku. Wybierano wówczas 16 radnych. W wyniku tych wyborów 
13 mandatów przypadło Polakom, a 3 mandaty Żydom. Na ławników wybrano tyl-
ko Polaków 94. W sandomierskiej Radzie Miejskiej, wybranej 31 sierpnia 1919 roku, 
wśród 24 radnych było 11 Żydów, a Hilary Malinger i Marcus Kupferblum wybrani 
zostali na ławników. Podobny układ utrzymał się w wyborach przeprowadzonych 
11 stycznia 1925 roku. Żydzi uzyskali 11 mandatów i dwóch ławników, którymi 
zostali: Markus Kupferblum i Icek Rubinsztejn. W wyborach przeprowadzonych 
28 października 1928 roku wybrano do Rady Miejskiej 10 Żydów, a Szyja Zober-
man został ławnikiem. Podczas wyborów przeprowadzonych 27 maja 1934 roku 
mieszkańcy wyłonili 16-osobową radę – radnymi zostało tylko 6 Żydów, a Szyja 
Zoberman ponownie został wybrany ławnikiem. Ostatnie wybory w okresie mię-
dzywojennym przeprowadzono w Sandomierzu 18 grudnia 1938 roku – mandaty 
radnych uzyskało wówczas już tylko 2 Żydów 95. Pierwsze wybory do Rady Miej-
skiej w Zawichoście odbyły się 5 września 1926 roku. W 12-osobowej radzie za-
siadało wówczas 6 Żydów, a Sumer Siedlecki pełnił funkcję ławnika. W kolejnych 
wyborach, które przeprowadzono 27 maja 1934 roku, mandaty radnych uzyskało 
4 Żydów, ławnikiem został kupiec Chil Chaim Orensztajn. W wyborach przepro-
wadzonych 16 kwietnia 1939 roku w Zawichoście, podobnie jak w Sandomierzu, 
mandaty uzyskało tylko 2 Żydów 96.

92 Tamże, sygn. 2648a, k. 91.
93 Tamże, sygn. 3419, k. 12.
94 Tamże, sygn. 4092, k. 201-204, 254-257, 259-261; sygn. 4133, k. 154-156.
95 Tamże, sygn. 4092, k. 2-4, 83-87, 180-183; sygn. 4133, k. 82, 86, 89.
96 Tamże, sygn. 4493, k. 41-43; sygn. 4092, k. 282-284; sygn. 175, 180.
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związki i stowarzyszenia

Ludność żydowska wykazywała duże zainteresowanie życiem kulturalnym, 
oświatowym, religijnym i społecznym. Zakładała ona liczne organizacje, którym 
przyświecały różne cele 97. Szczególnie widoczna była działalność stowarzyszeń 
niosących pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W Po-
łańcu od 1917 roku funkcjonował Komitet Niesienia Pomocy Biednym Żydom, 
który w 1922 roku liczył 130 członków, a jego prezesem był rabin Rapaport. Taki 
sam Komitet działał od 1917 roku również w Staszowie. Jego założycielami byli 
Wolf Tuchman i Dawid Gauman. W 1922 roku komitet liczył 120 członków, a na 
jego czele stali Matys Frydman i Szlama Chelemer. W Sandomierzu od 1916 roku 
działało stowarzyszenie „Linas Hacedek”. W 1922 roku liczyło 150 członków, 
a na jego czele stał prezes J. Ginsberg. W tym samym roku w stolicy powiatu 
powstał Związek Rzemieślników Żydów, skupiający 53 członków. W Zawicho-
ście Matys Szulman, Beniamin Grinwald i Gerszon Wasserman założyli oddział 
Centrali Rzemieślniczej w Warszawie, który liczył 80 członków. W Staszowie od 
1917 roku działało stowarzyszenie „Mizrachi”. Jego założycielami byli: Beniamin 
Tochterman, Abram Nisenbaum i Szmul Ajzenberg. W 1922 roku stowarzyszenie 
miało 80 członków, a na jego czele stał Majer Kochan. W 1923 roku w Staszowie 
Frydman Chaim założył Oddział Związku Kupców, który skupiał 69 członków. 
W 1924 roku powstał oddział Centralnego Związku Rzemieślników Żydów, liczą-
cy 150 członków. Wśród założycieli byli: Josek Zaleberg, Zbarga Chaskiel, Gecel 
Rafałowicz i Mordka Rozenbaum 98.

W 1924 roku Wolf Tuchman i Froim Zyngier utworzyli w Staszowie oddział 
Haszomer Hacair (Młody Strażnik). W 1929 roku organizacja liczyła 20 chłopców 
i 30 dziewcząt i kierowana była przez Naję Wajnberg i Hindę Erlichman. utrzy-
mywała kontakty z Jutrznią i Kultur-Ligą, ale ściśle współpracowała z Żydowskim 
Klubem Sportowym Hakoach. Organizacja ulegała wpływom Poalej Syjon-Pra-
wicy. W grudniu 1929 roku w Połańcu powstał oddział organizacji „He chaluc”. 
Jej celem było przygotowanie do emigracji wszystkich Żydów, którzy chcieli wy-
jechać do Palestyny. Podobne oddziały powstały w kolejnych latach w Staszowie, 
Klimontowie i Zawichoście 99.

Na terenie powiatu działały też żydowskie kluby sportowe bądź stowa-
rzyszenia, które kładły nacisk na rozwój kultury fizycznej. W 1929 roku w San-

97 M. Kaczmarkiewicz, Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim (1918–1939), 
„Biuletyn Żydowskiego Instutu Historycznego” 1994, nr 1-3, s. 56.

98 APK, uWK I, sygn. 638, k. 67, 90-91, 100, 116-117, 132-133, 136.
99 Tamże, sygn. 3158, k. 7, 19, 66, 73.
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domierzu powstał Żydowski Klub Sportowy „Makkabi”, którego założycielami 
byli młodzi syjoniści: kupiec Szyja Zoberman i absolwent gimnazjum Herszek 
Erlich. Klub działał prężnie i cieszył się dużą popularnością wśród społeczności 
żydowskiej 100. W Staszowie od 1927 roku działał Żydowski Klub Sportowy, który 
pierwotnie nosił nazwę „Blϋtz”, ale kilka miesięcy po założeniu zmienił nazwę na 
„Hakoach”. Założycielami byli syjoniści: garbarz Mordka Tenenbaum oraz pie-
karze: Lejb Mendel Sznifer i Lemel Bekier. W Staszowie działało również Stowa-
rzyszenie Robotnicze Wychowania Fizycznego „Jutrznia”; założył go kamasznik 
Mordka Berger. Celem tego stowarzyszenia było szerzenie sportu wśród społe-
czeństwa. W 1929 roku staszowski oddział liczył 55 członków i znajdował się pod 
wpływami Bundu. W 1930 roku w Klimontowie powstał oddział Robotniczego 
Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego „Gwiazda Sztern”  101.

relacje polsko‑żydowskie

W okresie międzywojennym Staszów i Klimontów stanowiły przykład 
miasteczka polsko-żydowskiego, określanego mianem „sztetl”  102. W Staszowie 
ludność wyznania mojżeszowego liczyła 56% mieszkańców, a w Klimontowie 
71%. Cechą charakterystyczną takiego miasteczka było zjawisko koncentracji 
terytorialnej i życia w odrębnych dzielnicach. W międzywojennym Staszowie 
ludność żydowska zamieszkiwała centrum miasta. Na Rynku oraz ulicach Opa-
towskiej, Poprzecznej, Górno-Rytwiańskiej, Dolno-Rytwiańskiej, Ogrodowej 
i św. Ducha Żydzi stanowili 80% mieszkańców, natomiast w rejonie ulic Stodol-
nej, Zachodniej, Długiej, Maleniec, Radzików, Krótkiej, Bóżnicznej, Błotnej i Pił-
sudskiego – 54% mieszkańców 103. Również w Sandomierzu, gdzie społeczności 
żydowskiej było blisko 40%, widoczne było koncentrowanie się jej na centralnych 
ulicach miasta. Na sandomierskim Rynku Żydzi stanowili 82,8% mieszkańców. 
Dominowali również na ulicach Żydowskiej i Berka Joselewicza. Pozostała część 
ludności żydowskiej zamieszkiwała przy ulicach Opatowskiej, Zamkowej, przy 

100 Tamże, k. 148.
101 Tamże, sygn. 3193, k. 238, 250, 256, 384; sygn. 3158, k. 148.
102 Sztetl to miasteczko, w którym ludność żydowska uzyskiwała przewagę nad ludnością 

chrześcijańską. Sztetl w języku jidisz oznacza miasto, ale również specyficzną formację 
społeczną, charakterystyczną dla żydowskiego życia na prowincji, nieco odizolowaną od 
nowych idei. Sztetl dawał Żydom swobodę i zapewniał bezpieczeństwo w kultywowaniu 
swojej kultury.

103 APK, uWK I, sygn. 4133, k. 132.
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Małym Rynku, Placu Poniatowskiego 104. W Zawichoście znajdowała się dziel-
nica żydowska tzw. „Prosperowo”. Pośród mieszkańców ulic: Rynek Duży, Ber-
ka Joselewicza i Aszkenazego ludność wyznania mojżeszowego stanowiła 69%. 
Duża grupa tej ludności zamieszkiwała również ulice: świętokrzyską, Kilińskiego 
i 11 Listopada 105.

Omawiając społeczność żydowską, nie sposób pominąć zagadnienia wza-
jemnych stosunków Polaków i Żydów oraz związanego z nim zjawiska antysemi-
tyzmu. W Zawichoście podczas posiedzenia Rady Gminnej gminy Zawichost, od-
bytego 8 czerwca 1922 roku, na wniosek radnego Teodora Grochowieckiego Rada 
postanowiła przenieść wszystkie stragany w dni targowe i jarmarczne z dzielnicy 
żydowskiej, tzw. „Prosperowa”, do dzielnicy polskiej. Aby ten projekt zrealizo-
wać, Rada postanowiła zwrócić się z prośbą do miejscowego posterunku Policji 
Państwowej, by wspólnie z sołtysami dopilnowali wykonania uchwały. Kupcy ży-
dowscy złożyli skargę do starosty sandomierskiego i wojewody kieleckiego, argu-
mentując, że taka zmiana miejsca targowego spowoduje ruinę całego kupiectwa. 
Na ulicy Żydowskiej, gdzie mieścił się dotychczasowy plac targowy, 99% ludności 
żydowskiej utrzymywało się z handlu. W marcu 1924 roku starosta sandomierski, 
pomimo próśb gminy żydowskiej, utrzymał w mocy uchwałę Rady Gminy 106.

W 1928 roku w staszowskiej Radzie Miejskiej wybuchł konflikt pomiędzy 
radnymi reprezentującymi poglądy endeckie a radnymi Żydami. Sprawa doty-
czyła wywłaszczenia części cmentarza żydowskiego przy ulicy Bóżnicznej. Na 
sesji, odbytej 3 października 1928 roku, radny Leon Zegadłowski złożył wniosek 
o przedłużenie ulicy Bóżnicznej kosztem starego cmentarza żydowskiego, argu-
mentując to trudnym dostępem do wody w razie pożaru oraz ułatwieniem miesz-
kańcom tej części miasta pojenia inwentarza żywego. I chociaż Żydzi propono-
wali odłożenie sprawy do czasu sporządzenia planu regulacyjnego miasta, Rada 
Miejska przyjęła do realizacji wniosek radnego Zegadłowskiego. Radny Adam 
Ratinow w imieniu radnych Żydów złożył „votum separatum” przeciw podjętej 
uchwale. Argumentował m.in., że przeprowadzenie drogi przez cmentarz naru-
sza głęboko uczucia religijne i jest naigrywaniem się z ludności żydowskiej. Spra-
wa trafiła do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które 
sugerowało rozważenie możliwości wywłaszczenia całego terenu tego cmentarza 
ze względu na dłuższą nieużywalność (cmentarz funkcjonował do 1818 r.). Staro-
sta sandomierski, informując wojewodę, podawał, że 

104 M. B. Markowski, Społeczeństwo, w: Dzieje Sandomierza, red. H. Samsonowicz, t. 4, 1918–
1980, red. W. Czajka, Warszawa 1994, s. 23-24.

105 APK, uWK I, sygn. 4493, k. 39; sygn. 4133, k. 132, 185.
106 Tamże, sygn. 6318, k. 29.
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Staszów planu regulacyjnego miasta nie posiada i z braku funduszy nie przystąpił 
do realizacji. Staszów posiada daleko pilniejsze potrzeby, na które trzeba łożyć 
poważne sumy […]. Na pokrycie tak poważnego wydatku, w związku ze zbu-
rzeniem, a niegdyś pod ochroną policji wystawionego muru cmentarnego i wy-
stawienia nowego, wykupienie planu, urządzenia nowej ulicy mało pożytecznej, 
miasto Staszów w dzisiejszych warunkach nie może się zdobyć. Sprawa ta była 
niegdyś poważnym zatargiem społeczeństwa żydowskiego i chrześcijańskiego, bo 
dochodziło do użycia broni i dziś została zupełnie zbędnie wznowiona przez część 
radnych wrogo do Żydów usposobionych 107. 

Starosta sugerował, aby sprawę wywłaszczenia cmentarza żydowskiego, która tyl-
ko zaognia stosunki narodowościowe, odłożyć do czasu ogólnej regulacji mia-
sta. Takie stanowisko reprezentowała również delegacja staszowskich Żydów na 
spotkaniu ze starostą. Ostatecznie sprawę zakończył burmistrz Staszowa, który 
17 listopada 1928 roku odpowiedział, że planu regulacyjnego miasto nie posiada, 
a w kasie miejskiej brak jest środków na jego opracowanie 108.

Do niecodziennej sytuacji doszło w Sandomierzu podczas wyborów 
Rady Miejskiej, przeprowadzonych 26 czerwca 1938 roku. Mimo że w spisach 
wyborczych zanotowanych było 2788 Polaków, a tylko 1318 Żydów, to zdoby-
li oni po 8 mandatów. Wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze, Polacy 
nie doszli do porozumienia i nie wystawili jednej wspólnej listy, a po drugie, 
wpływ na przebieg głosowania miały gwałtowne burze, które przeszły nad mia-
stem i utrudniły dotarcie do lokali wyborczych. Żydzi, którzy w zdecydowanej 
większości mieszkali w śródmieściu, stawili się na wybory niemal w komplecie, 
rano, przed burzami. Natomiast Polacy, którzy zamieszkiwali peryferia miasta, 
a zaplanowali głosowanie w południe i po południu ze względu na gwałtowne 
burze do lokali nie dotarli. Polacy zgłosili protest dotyczący przebiegu wybo-
rów, który został uwzględniony przez starostę sandomierskiego. Starosta unie-
ważnił wybory i ogłosił nowe, w których Żydzi zdobyli już tylko 2 mandaty na 
16 możliwych 109.

Najbardziej nieprzejednane stanowisko względem Żydów zajmowało 
Stronnictwo Narodowe oraz pozostające pod jego wpływami różne organizacje 
społeczne. Do incydentów z użyciem przemocy w stosunku do ludności żydow-
skiej doszło w Staszowie w 1936 roku. W kwietniu tego roku działacze staszow-
skiego koła Stronnictwa Narodowego chodzili ulicami miasta i zaczepiali prze-
chodniów Żydów, a jednego z nich, Moszka Aspisa, poturbowali 110. W maju 1936 

107 Tamże, sygn. 1559, k. 21.
108 Tamże, k. 21-25.
109 Tamże, sygn. 4133, k. 33, 35, 82-89.
110 Tamże, sygn. 2565 IV, k. 756.
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roku w Sądzie Grodzkim w Staszowie toczyła się rozprawa przeciwko Polakowi 
oskarżonemu o pobicie Arona Zylberbogena. Oskarżony został skazany na 4 mie-
siące aresztu w zawieszeniu na 3 lata 111. Również w maju w miejscowym Sądzie 
Grodzkim odbyła się rozprawa przeciwko przewodniczącemu koła SN, który 
za wywołanie ekscesów antyżydowskich został skazany na 2 tygodnie aresztu 112. 
W kwietniu 1939 roku, w okresie przedświątecznym, odbyła się na terenie Staszo-
wa i Sandomierza akcja bojkotowania handlu żydowskiego zorganizowana przez 
działaczy Stronnictwa Narodowego, ale ograniczyła się ona jedynie do rozrzuce-
nia niewielkiej liczby ulotek 113.

W okresie zagrożenia Polski ze strony III Rzeszy ludność żydowska bra-
ła czynny udział w akcji subskrypcyjnej Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Dla 
zamanifestowania swojej gotowości na rzecz obrony Polski 22 kwietnia 1939 
roku w sandomierskiej bóżnicy odbyło się zgromadzenie publiczne. uczestnicy 
uchwalili rezolucję, w której zapisali, że ludność żydowska na zew Naczelnego 
Wodza gotowa jest oddać swoje mienie, a w razie potrzeby i życie 114.

oświata i życie kulturalne

W kulturze żydowskiej szkolnictwo odgrywało szczególną rolę. Obowią-
zek szkolny, wprowadzony w niepodległej Polsce, dawał możliwość ludności ży-
dowskiej realizowania go w publicznych, powszechnych i bezpłatnych szkołach 
polskich. W praktyce ani państwo, ani samorządy nie zakładały publicznych szkół 
z żydowskim (jidysz) lub hebrajskim językiem nauczania. Dlatego też ludność 
żydowska zmuszona była do utrzymywania prywatnych szkół różnego stopnia. 
Gminy wyznaniowe żydowskie sprawowały nadzór nad chederami i talmud-to-
rami, czyli szkołami religijnymi, kształcącymi chłopców od 3 do 13 roku życia. 
Chedery były szkołami prywatnymi i dlatego nauka najczęściej odbywała się 
w domu nauczyciela (rebbe, mełamed). Z kolei Talmud-tory utrzymywane były 
ze środków gminy wyznaniowej i przeznaczone były dla dzieci najuboższych. 
Ponieważ nie zostały ujęte w oficjalne statystyki urzędowe, zachowane materia-
ły archiwalne są nadzwyczaj skąpe i nie mogą stanowić podstawy do rzetelnego 
spojrzenia na losy tego typu szkół 115.

111 Tamże, k. 620.
112 Tamże, sygn. 2565/V, k. 1002.
113 Tamże, sygn. 3304, k. 1143.
114 Tamże, k. 1140.
115 J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie kieleckim w la-

tach 1918–1939, Kielce 1984, s. 46. Chedery prowadziły nauczanie według dawnych wzorów 
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W województwie kieleckim największą sieć szkół ze względu na zasięg, licz-
bę placówek i liczbę uczniów miało ortodoksyjne szkolnictwo wyznaniowe. Pa-
tronowała mu Aguda, która w obowiązku szkolnym i szkolnictwie powszechnym 
dostrzegała niebezpieczeństwo grożące dziecku żydowskiemu. Dlatego też Aguda 
działała na rzecz rozbudowy sieci szkół religijnych: chederów tradycyjnych i re-
formowanych, Talmud-tor, szkół teologicznych-jeszybotów, szkół żeńskich „Bejt 
Jakow”  116. Partia Mizrachi utworzyła własną organizację szkolną pod nazwą „Jaw-
ne”. Szkoły te stanowiły połączenie tradycyjnego kształcenia religijnego z przed-
miotami świeckimi oraz wychowaniem w duchu syjonistycznym. Pod auspicjami 
Bundu, Poalej Syjonu i Ferajnigte powstawały szkoły z językiem nauczania jidysz. 
W 1922 roku ruch syjonistyczny powołał do życia organizację „Tarbud” (Kultura), 
która organizowała szkoły z hebrajskim językiem nauczania 117.

W 1931 roku w Staszowie działało kilka placówek oświatowych, w których 
dzieci i młodzież żydowska pobierały naukę. Szkoły te subsydiowane były z bu-
dżetu gminy wyznaniowej. Od 1922 roku działał w mieście cheder ortodoksyj-
nego stowarzyszenia „Mizrachi”, w którym dzieci uczyły się języka polskiego, 
języka hebrajskiego, matematyki i religii. Cheder prowadziło 5 nauczycieli, a na-
ukę w 1931 roku pobierało 180 dzieci. Na jego utrzymanie gmina preliminowała 
2000 zł, które miały zostać wypłacone na ręce upoważnionego członka Zarzą-
du Chederu Joska Kestenberga. Od 1922 roku „Mizrachi” prowadziło również 
ochronkę dla dzieci żydowskich. W 1931 roku pod okiem 2 nauczycieli kształciło 
się tam 70 dzieci z najbiedniejszych rodzin. Dzieci uczyły się języka polskiego, 
języka hebrajskiego i matematyki. Na utrzymanie ochronki gmina przeznaczyła 
2000 zł. W 1929 roku Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religij-
no-Talmudycznej „Bejt Josef ” założyło cheder, w którym uczyło się 80 dzieci. 
Pięciu nauczycieli kształciło uczniów w zakresie Talmudu, religii i Biblii. Była 
to jedyna szkoła w województwie kieleckim założona i prowadzona przez „Bejt 
Josef ”. Na jej utrzymanie gmina w 1931 roku zabezpieczyła 2000 zł, które miały 
być wypłacone na ręce upoważnionego członka Zarządu Szkoły Rubina Borucha 
Hercyka 118. Wszystkie szkoły staszowskie działały legalnie na mocy zgody wyda-

i metod mających na celu religijne wychowanie dzieci. Tylko nieznaczną część tych szkół 
(tzw. chedery zreformowane) władze oświatowe uznawały za zakłady, w których można 
realizować obowiązek szkolny. Ponieważ przeważająca część chederów takich uprawnień 
nie miała, nauka w nich odbywała się z reguły po południu w języku jidysz w trzech gru-
pach wiekowych: 3-5, 6-7, 8-13 lat. Na otwarcie i prowadzenie chederu tradycyjnego nie 
była potrzebna zgoda władz oświatowych, sanitarnych i policyjnych.

116 Tamże.
117 R. Renz, Życie codzienne, s. 157.
118 APK, uWK I, sygn. 1663, k. 169-170. M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 42.
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nej przez Radę Szkolną Powiatową w Sandomierzu. Ponadto gmina wspierała fi-
nansowo kursy języka hebrajskiego, prowadzone przy Organizacji Syjonistycznej 
w Staszowie. Chociaż organizacja ta nie złożyła do gminy żadnej prośby o wspar-
cie, to Zarząd Gminy postanowił wesprzeć te kursy kwotą 200 zł, uznając, że na-
uka taka ma doniosłe znaczenie dla Żydów. Na tę decyzję wpłynął również fakt, 
że w 1930 roku w Staszowie została zamknięta szkoła ludowa żydowska, w której 
językiem wykładowym był hebrajski. W 1930 roku w Bogorii działał cheder pro-
wadzony przez Moszka Klajnhoda, w którym dzieci do lat 10 uczyły się religii. 
Zarząd Gminy nie wspierał finansowo tej szkoły, mimo że prowadzona była za 
zgodą Rady Szkolnej Powiatowej w Sandomierzu. Po ukończeniu chederu dzieci 
kontynuowały naukę w szkole powszechnej w Bogorii 119.

W Koprzywnicy w 1928 roku zorganizowano cheder Jesoda Hatora, który 
mieścił się w bóżnicy. uczniami chederu było 80 dzieci. Pod kierunkiem czte-
rech nauczycieli uczyły się tam języka hebrajskiego, języka żydowskiego i reli-
gii. Szkoła była pod opieką ortodoksów. Działała również szkoła żydowska dla 
dziewcząt („Bejt Jakow”), do której uczęszczało około 90 uczennic w wieku od 6 
do 15 lat 120.

W budżecie na 1933 rok gmina wyznaniowa żydowska w Klimontowie za-
planowała wydatki na utrzymanie działających w osadzie szkół. Żeńskiej szkole 
religijnej „Bejt Jakow” przyznano 750 zł. Taką samą kwotę zapisano na wsparcie 
miejscowych chederów, w których naukę pobierały najbiedniejsze dzieci 121.

Jak wynika z protokołu kontroli gospodarki gminy żydowskiej w Sando-
mierzu, w 1931 roku działały tam dwie szkoły żydowskie. Pierwszą z nich była 
niższa szkoła talmudyczno-religijna „Bejt Josef ”, mieszcząca się w małych bóż-
nicach, gdzie naukę pobierało 30 chłopców. W szkole tej nauczycielem był Berek 
Goldsztaj, który wykładał zasady religii mojżeszowej. Drugą szkołą był cheder 
„Talmud-tora” – uczęszczało do niego 30 chłopców (biednych i sierot) w wie-
ku do 12 lat. Przewodniczący Zarządu Gminy informował, że wszyscy uczniowie 
chederu chodzili jednocześnie do szkoły powszechnej w Sandomierzu 122.

Żydzi doceniali potrzebę kształcenia swoich dzieci, ale też oczekiwali, że 
ich synowie jak najszybciej rozpoczną pracę w rodzinnym warsztacie czy sklepie. 
Dlatego też podstawę ich wykształcenia stanowiła nauka w chederze, uzupełnio-
na o kilka klas początkowych szkoły powszechnej. Taką szkołę w małych mia-
steczkach kończyło zaledwie 6-12% rozpoczynających ją chłopców żydowskich. 

119 APK, uWK I, sygn. 1617, k. 202.
120 Tamże, sygn. 1635, k. 72.
121 Tamże, sygn. 1632, k. 621.
122 Tamże, k. 379-380.
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Dziewczęta, które nie musiały tak wcześnie zajmować się pracą zarobkową, za-
zwyczaj kończyły szkołę powszechną 123.

Na terenie województwa kieleckiego, w tym i na obszarze powiatu san-
domierskiego, powstawały stowarzyszenia, których zadaniem było wspieranie 
bądź pogłębianie edukacji wśród młodzieży i dorosłych 124. W Klimontowie funk-
cjonował oddział Towarzystwa Kursów Wieczorowych dla Robotników, liczący 
34 członków. W 1923 roku Bajla Goldberg, Ewa Frydman i Bydłowski założy-
li w Staszowie oddział Żydowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego 
„Tarbut”, do którego zapisało się 40 członków 125. Zgodnie z założeniami ruchu 
syjonistycznego, „Tarbut” miał na celu wychowanie nowego typu obywatela, ak-
tywnego politycznie i kulturalnie, budowniczego przyszłej żydowskiej ojczyzny 
w Palestynie 126.

Dnia 17 stycznia 1939 roku w Staszowie rozpoczęło swoją działalność Sto-
warzyszenie Popierania Nauk Talmudycznych i Religijnych „Jeszywas Bnej Tora”. 
Założycielem i zarazem prezesem stowarzyszenia był Rubin Hercyk, kierownik 
Banku Kupieckiego w Staszowie. Stowarzyszenie liczyło 82 członków, którzy nie-
mal w 100% byli ortodoksami. Celem stowarzyszenia było szerzenie i krzewienie 
nauk religijnych oraz wiedzy biblijnej i talmudycznej w duchu ściśle ortodoksyj-
nym wśród staszowskiej młodzieży 127.

Na terenie powiatu sandomierskiego nie było żydowskiej szkoły średniej, 
dlatego też część młodzieży żydowskiej kontynuowała naukę w polskich szkołach 
państwowych i prywatnych. uczniowie wyznania mojżeszowego kształcili się 
w Państwowym Gimnazjum Męskim w Sandomierzu i Prywatnym Koedukacyj-
nym Gimnazjum im. PMS w Staszowie. W obydwu tych placówkach uczniowie 
ci stanowili niewielki procent 128. Składało się na to kilka przyczyn, m.in. ubóstwo 
wielu rodzin oraz obawa środowisk ortodoksyjnych przed polonizacją lub szyka-
nami ze strony współuczniów 129.

123 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 40.
124 Tamże, s. 42.
125 APK, uWK I, sygn. 638, k. 69-70, 112-113.
126 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 50. Szkoły „Tarbudu” miały świecki charakter. 

Religię traktowano jako jeden ze składników tradycji narodowej, uczono jej więc „nor-
malnie”, obok innych przedmiotów.

127 APK, uWK I, sygn. 3911, k. 1-20.
128 P. Sławiński, Collegium Gostomianum. Szkolnictwo średnie w Sandomierzu w latach 1915–

1944, t. 3, Sandomierz 2002, tab. 12, s. 93; Archiwum Państwowe w Sandomierzu (dalej: 
APS), Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Gimnazjum Koedukacyjnego 
im. PMS w Staszowie, sygn. 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 17.

129 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 59.
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Atmosferę sztetli ożywiało bogate życie kulturalne ludności żydowskiej 
powiatu sandomierskiego. W Staszowie działało kilka grup teatralnych, spośród 
których największą popularnością cieszył się Teatr Amatorski. Aktorami byli 
uczniowie chederów i bet-hamidraszów, a reżyserem był wówczas Pinchas Fryd-
man 130. Grupa początkowo wystawiała spektakle słowno-muzyczne, które pu-
bliczność mogła oglądać w domu Mattisa Frydmana. W okresie współpracy z te-
atrem Mosze Lejby Dajtelbauma repertuar stał się ambitniejszy, a przedstawienia 
odbywały się w remizie strażackiej. Staszowski Teatr Amatorski ze swym reper-
tuarem gościł również w Chmielniku, Stopnicy, Busku i Szydłowie 131. Rozkwit ży-
dowskiego życia teatralnego w Staszowie przypada na lata trzydzieste, kiedy to 
wzmożoną aktywność wykazywała młodzież skupiona w różnych organizacjach 
syjonistycznych. Działające przy nich grupy teatralne prezentowały swój dorobek 
przy okazji świąt narodowych czy też akcji dobroczynnych. Grupy teatralne dzia-
łały m.in. przy Bibliotece im. J. L. Pereca oraz stowarzyszeniach dobroczynnych, 
takich jak: „Talmud Tora” czy „Linas Chacedek”  132.

Amatorski teatr żydowski istniał również w Sandomierzu. Działał on przy 
Towarzystwie Kursów Wieczorowych i wystawiał sztuki w języku jidysz. Oddział 
sandomierski należał do najliczniejszych w województwie kieleckim. W 1933 
roku działalność towarzystwa została przerwana ze względu na sympatie poli-
tyczne 133.

Stowarzyszenia kulturalne i towarzystwa oświatowe prowadziły również 
biblioteki. Według danych z 1930 roku biblioteki żydowskie działały w: Sando-
mierzu, Staszowie, Koprzywnicy, Połańcu i Klimontowie. Oferowały księgozbiór 
w języku żydowskim, hebrajskim i niemieckim. Największa żydowska biblioteka 
w powiecie sandomierskim, licząca 1781 tomów, mieściła się w Staszowie. Była to 
działająca od 1922 roku Biblioteka Stowarzyszenia im. J. L. Pereca. Placówka ta 
dostępna była dla wszystkich, ale korzystanie z niej było płatne 134.

Ważną rolę w życiu Żydów odgrywała muzyka. Wielu wybitnych kanto-
rów pochodziło ze Staszowa. Jednym z nich był Max Motł Goldfarb, który po 

130 Do grupy teatralnej należeli: Lejka Nudelman, Esterka Litenblum, Blimek Litenblum, Lej-
ka Tochterman, Naftoli Frydman i Mosze Rotenberg.

131 Aktorami byli wówczas m.in. panna Ajdelberg, Wolf Ajzenberg, Mordechaj Serzewicz 
i Pinchas Frydman. Zespół wystawiał takie sztuki, jak: „Bóg, człowiek, diabeł”, „Żydowski 
król Lear”, „Młodzieniec z Jeszywy”, „Dziki Człowiek”, „uścisk dłoni” i „Dybuk”.

132 A. Banasiewicz, Oni tu żyli, s. 39-40.
133 R. Kotowski, Sandomierz między wojnami, s. 105-106. Komisariat Rządu Miasta Warszawy 

podjął decyzję o likwidacji Towarzystwa, a jego majątek został przejęty przez Towarzystwo 
Przyjaciół Pracującej Palestyny.

134 J. Filipowska-Szemplińska, Biblioteki publiczne w Sandomierskiem, Radomskiem i Kielec-
kiem, „Pamiętnik świętokrzyski 1930”, Kielce 1931, s. 362-363.



105SPOłECZNOśĆ ŻYDOWSKA W POWIECIE SANDOMIERSKIM W LATACH 1918–1939 

ukończeniu szkoły kantorów w Częstochowie (u Birn bauma) wyjechał do To-
ronto, gdzie został kantorem, kompozytorem muzyki synagogalnej i nauczycie-
lem śpiewu liturgicznego. Inny mieszkaniec Staszowa, Abraham Icchak Szerman, 
po ukończeniu nauki w Częstochowie, został kantorem w Będzinie, a następnie 
(już w uSA) był dyrektorem szkoły kantorów w Nowym Jorku. Jego brat Pinchas 
Szerman był nadkantorem Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, a w dwudziesto-
leciu międzywojennym uchodził, obok Gerszona Siroty i Mosze Kusewickiego, 
za jednego z najlepszych kantorów warszawskich. Ze Staszowa pochodził Dawid 
Rotenberg, który w latach dwudziestych był dyrygentem chóru w Wielkiej Sy-
nagodze w łodzi. Ci muzycy, którym brak środków nie pozwalał na opuszcze-
nie miasta, kształcili się u dobrego miejscowego nauczyciela Jankiela Goldma-
na. Sława staszowskich głosów sięgała daleko, toteż tutejszych kantorów chętnie 
zapraszano do innych miast. Kantor Izrael Wajcman często wyjeżdżał, by śpie-
wać w krakowskich bóżnicach i domach modlitwy. Staszowski kantor znany był 
zwłaszcza ze swego chasydzko-ludowego stylu i chóru młodzieżowego, a ponad-
to także z tego, że tańczył w stylu „szkoły staszowskiej”  135.

Muzyka miała ogromne znaczenie także w świeckim życiu sztetli. W Sta-
szowie świecką muzykę ceniono jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, 
gdy myśl syjonistyczna zjednywała sobie licznych zwolenników. Jak podaje Mar-
ta Pawlina-Meducka, Staszów śpiewał od tej pory melodie chasydzkie w bet-
-hamidraszu, a syjonistyczne na ulicy. Część staszowskiej młodzieży kształciła 
się w świeckich szkołach muzycznych poza rodzinnym miastem, np. Josef Hins-
burg, Motł Celmer i Jakow Grinbal odbyli studia muzyczne w Wiedniu. Wybitną 
śpiewaczką folklorystyczną, która zrobiła karierę w Warszawie, była pochodząca 
ze Staszowa córka ubogiego mełameda – Zimra Zeligfeld. Mimo że z miasta wy-
jeżdżało wiele uzdolnionej muzycznie młodzieży, to i tak w Staszowie pozostało 
liczne grono muzykalnych młodych ludzi, którzy bez problemu zakładali tu nawet 
czterogłosowe chóry 136. Ponadto przy Żydowskim Klubie Sportowym „Hakoach” 
działała orkiestra dęta, założona przez Mordechaja Tenenbauma, Noacha Fryd-
mana, Herszla Nisencwajga i Lejbisza Wajsbrota. W latach trzydziestych XX wie-
ku zespół ten bardzo często gościł na polskich imprezach okolicznościowych 137.

Żydzi zamieszkujący powiat sandomierski w dwudziestoleciu międzywo-
jennym mieli duży udział w rozwoju gospodarczym tego obszaru, prowadząc 
własne przedsiębiorstwa, sklepy, stragany i warsztaty rzemieślnicze. W miastach 
i osadach mieszkańcy wyznania mojżeszowego stanowili dużą grupę ludności, 
która była aktywna nie tylko na polu gospodarczym, ale również politycznym, 

135 M. Pawlina-Meducka, Kultura Żydów, s. 157-158.
136 Tamże, s. 160-162.
137 A. Banasiewicz, Oni tu byli, s. 37-38.
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społecznym i kulturalnym. Powiat sandomierski, poza drobnymi incydentami 
z połowy lat trzydziestych XX wieku, nie był areną konfliktów polsko-żydowskich. 
Obydwie społeczności funkcjonowały obok siebie, spotykając się na płaszczyźnie 
ekonomicznej, samorządowej, ale rzadko towarzyskiej. Trzeba jednak pamiętać, 
że społeczność żydowska posiadała polskie obywatelstwo i poprzez swoje lojalne 
postępowanie w stosunku do władz RP służyła wspólnej Ojczyźnie.



„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 107‑118

ToMASz kArBownIczek
Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej

Polska Partia Socjalistyczna   
i komunistyczna Partia robotnicza Polski w wyborach 
do kasy chorych w zagłębiu dąbrowskim w latach 1921–1924

S ł o w a  k l u c z o w e :  Kasa Chorych, wybory, socjalizm, komunizm.

K e y w o r d s :  Heathcare Fund, elections, Socialism, Communism.

S t r e s z c z e n i e :  Niniejszy artykuł obrazuje wybory do Kas Chorych w Zagłębiu Dą-
browskim w latach 1921–1924. Główny nacisk w kampanii postawiono na Komunistycz-
ną Partię Robotniczą Polski i Polską Partię Socjalistyczną. Obydwa stronnictwa działały 
wśród robotników Zagłębia Dąbrowskiego i odgrywały tam znaczącą rolę, a wybory były 
wskaźnikiem udzielonego im poparcia. Same wybory pokazują zwycięstwo komunistów 
nad socjalistami. Zwycięstwo KPRP powodowało, że Kasa Chorych zostawała zawiesza-
na. Nawet koalicja z PPS doprowadziła do odwołania wyborów. Kasy Chorych zostały 
wprowadzone dekretem Naczelnika Państwa z dnia 11 stycznia 1919 roku. Dokładny tryb 
ich tworzenia i funkcjonowania ustaliła ustawa sejmowa z dnia 20 maja 1920 roku.

A b s t r a c t :  The articles discusses elections to the Healthcare Fund in the Dąbrowa Ba-
sin in the years 1921–1924. The campaign’s focus was on the Polish Communist Workers’ 
Party and the Polish Socialist Party. Both parties were active among the workers in the 
Dąbrowa Basin, both played major roles, so elections provided an indicator of the sup-
port for each. The elections themselves show the victory of the Communists over the So-
cialists. The Communist Party’s victory caused the Healthcare Fund to be suspended and 
even the coalition with the Socialist Party led to cancellation of the elections. Healthcare 
Funds were introduced on the strength of the Head of the State’s decree of January 11, 1919. 
Precise regulations for their formation and operation were defined by the May 20, 1920 
parliamentary act.

„Wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków jednej partii – 
choćby nawet byli oni nie wiedzieć jak liczni – nie jest wolnością. Wolność jest 
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zawsze wolnością dla inaczej myślącego”  1. Słowa te zostały napisane w 1919 roku, 
po przewrocie bolszewickim w Rosji. Miały one odnosić się do krytyki sposobu 
postępowania komunistów rosyjskich z przeciwnikami politycznymi. Autorka 
tych słów oczekiwała wprowadzenia zasad demokratycznych, które utrwaliłyby 
rządy komunistyczne po uzyskaniu władzy. Wypowiedź ta ilustruje przygotowa-
nie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) do walki demokratycznej 
ze swoimi przeciwnikami – partiami działającymi w środowisku robotniczym, 
grupującymi się pod znakiem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Polem walki 
wyborczej z rywalami były wybory do Kas Chorych.

Podstawą wprowadzenia ubezpieczeń społecznych w Europie w XIX wie-
ku były projekty utopistów. „Projekty utopistów opierały się na wspólnych pod-
stawach, z których najistotniejsze i najpowszechniejsze dały się sprowadzić do 
przymusu ubezpieczeń i jednolitej organizacji instytucji ubezpieczeń. Właśnie 
te dwa filary stały się później w wielu krajach europejskich mocną stroną kon-
strukcji, na której spoczął gmach ubezpieczeń społecznych”  2. Kasy Chorych, jako 
instytucja ubezpieczeniowa dla robotników, „oddziedziczone” zostały po okresie 
zaborów. Wykształciły się w latach osiemdziesiątych XIX wieku pod panowa-
niem niemieckim i austro-węgierskim 3. W zaborze rosyjskim działały od 1912 ro-
ku 4. W niepodległej Polsce zostały wprowadzone dekretem Naczelnika Państwa 
i w drodze ustawy sejmowej.

Niniejszy artykuł ma zobrazować wybory do Kas Chorych w Zagłębiu 
Dąbrowskim w latach 1921–1924. Wybory odbywały się do 1933 roku, w którym 
weszła w życie ustawa scaleniowa. Po pokoju ryskim granice państwa polskiego 
zostały już ukształtowane, a sytuacja wewnętrzna ulegała powolnej stabilizacji. 
Duży wpływ na ówczesną sytuację społeczną i polityczną miał polski ruch so-
cjalistyczny, w ramach którego działały: Polska Partia Socjalistyczna i Komuni-
styczna Partia Robotnicza Polski, a także związki zawodowe, znajdujące się pod 
ich wpływami. W wyborach do Kas Chorych powyższe partie będą występować 
pod auspicjami związków zawodowych. Poddane analizie terytorium obejmuje 
granice powiatu będzińskiego z okresu 1921–1924.

1 R. Luksemburg, Rewolucja rosyjska, w: A. Ciołkosz, Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska, 
Paryż 1961, s. 211.

2 Cyt. za: Z. Leszczyński, Ubezpieczenia robotnicze na ziemiach polskich na przełomie XIX 
i XX w., „Z Pola Walki” 1988, nr 1(121), s. 98.

3 Tamże, s. 99-105; Z. Leszczyński, Ochrona zdrowia robotników w Królestwie Polskim, War-
szawa 1983, s. 200-210.

4 Zob. J. Kasprzakowa, Ideologia i polityka PPS-Lewicy 1907–1914, Warszawa 1965, s. 187-210; 
T. ładyka, Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906–1914, Warsza-
wa 1972, s. 262-265.
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W okresie międzywojennym pojawiła się tylko jedna „monografia”, autor-
stwa komunisty Aleksandra Danieluka 5, która prezentowała walkę polityczną 
między KPRP a PPS. Po 1945 roku powstały opracowania historyczne dotyczą-
ce dokonań powyższych partii. W monografiach ogólnych na temat PPS kwe-
stia międzypartyjnego konfliktu politycznego została pominięta. W rozprawach 
o KPRP oraz książce Franciszki świetlikowej pojawiają się informacje o wybo-
rach do Kasy Chorych w Warszawie 6. Tematykę tę porusza także monografia do-
tycząca Związku Proletariatu Miast i Wsi (ZPMiW) 7. W badaniach regionalnych, 
obejmujących województwo kieleckie w granicach z lat 1918–1939, kwestia ta zo-
stała podjęta kilkakrotnie 8.

Podstawą źródłową niniejszego artykułu są raporty starosty będzińskiego 
z 1921 i 1924 roku zgromadzone w zespole urząd Wojewódzki Kielecki I (1918–
1939), przechowywanym w Archiwum Państwowym w Kielcach. uzupełnieniem 
tych materiałów są teczki Związku Proletariatu Miast i Wsi, znajdujące się w ze-
spole Komunistyczna Frakcja Poselska i zespole Komunistyczna Partia Polski, 
przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Do analizy posłużyła 
także prasa partyjna PPS („Robotnik”, „Wiadomości Zagłębia”, „Głos Zagłębia”) 
i Związku Proletariatu Miast i Wsi („Trybuna Robotnicza”).

Pierwszym aktem prawnym, który mówił o zapewnieniu opieki medycznej 
i przewidującym powstanie Kas Chorych, był dekret Naczelnika Państwa z dnia 
11 stycznia 1919 roku. Dokładny tryb tworzenia i funkcjonowania Kas Chorych 
określony został w ustawie sejmowej z dnia 20 maja 1920 roku. Pojawienie się obu 
aktów miało na celu uspokojenie nastrojów wśród robotników w styczniu 1919 
roku oraz uzyskanie poparcia w toczącej się wojnie przeciw Rosji bolszewickiej 
w maju 1920 roku.

Według ustawy z dnia 20 maja 1919 roku „obowiązkowi ubezpieczenia 
podlegają wszystkie osoby bez różnicy płci, zatrudnione na podstawie stosunku 
roboczego lub służbowego […]. Prócz tego obowiązkowi ubezpieczenia podle-
gają niestale zatrudnieni, chałupnicy i osoby z nimi pracujące”  9. Dobrowolnemu 

5 A. Danieluk, Zagłębiowska Kasa Chorych, Dąbrowa Górnicza 1922.
6 F. świetlikowa, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 1918–1923, Warszawa 1968, s. 211-

212, 259-260.
7 G. Iwański, Powstanie i działalność Związku Proletariatu Miast i Wsi 1922–1925, Warszawa 

1974, s. 180-184, 224-226.
8 H. Rechowicz, Czerwone Zagłębie, Katowice 1967; tenże, Historia ruchu robotniczego w Za-

głębiu Dąbrowskim, Katowice 1981; J. Walczak, Ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim 
w latach 1918–1926, Katowice, 1973; J. ławnik, Komunistyczna Partia Polski w woj. kielec-
kim 1918–1938. Liczebność, baza społeczna i zasięg wpływów, Kielce 1994; M. Przeniosło, 
Ruch „wywrotowy’ w województwie kieleckim 1918–1926, Kielce 1995.

9 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.u. RP) 1920, nr 44, poz. 272, s. 724.
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ubezpieczeniu, według artykułu 8 tej ustawy, podlegały „[…] osoby niepodlega-
jące obowiązkowi ubezpieczenia, jeżeli nie przekroczyły 45 roku życia, miesz-
kają stale w okręgu Kasy i jeżeli ich całkowity dochód roczny nie przewyższa 
30 000 mk”  10.

Kasy Chorych udzielały „bezpłatnej pomocy lekarskiej, która rozpoczyna 
się od pierwszego dnia choroby i trwa, o ile choroba wcześniej się nie skończy, 
nie krócej niż 26 tygodni. […] za każdy dzień niezdolności do pracy – zasiłek 
pieniężny, który jest udzielany nie dłużej, niż w ciągu 26 tygodni. Zasiłek pienięż-
ny wynosi 60% płacy ustawowej”  11. Oprócz tego zapewniały zasiłek pogrzebowy 
w wysokości 3-tygodniowej płacy ustawowej, pomoc dla rodzin ubezpieczonego 
i świadczenia dla położnic. Członkowie kasy byli zobowiązani do płacenia 2/5 
wartości składki, a ich pracodawcy 3/5 12.

Kasy Chorych składały się z: Rady Kasy, Zarządu Kasy (przynajmniej 
9 członków), Komisji Rewizyjnej (6 członków i 3 zastępców), Komisji Rozjem-
czej (5 członków), Komisji Pojednawczej dla spraw z lekarzami (w równej liczbie 
przedstawiciele zarządu i lekarze).

Wybory do Rady Kasy były demokratyczne. ubezpieczeni wybierali 60 de-
legatów i 60 zastępców, a pracodawcy 30 delegatów i 30 zastępców. Czynne prawo 
wyborcze miały osoby, które ukończyły 20 rok życia. Prawo bierne mieli tylko 
obywatele polscy 13.

W 1920 roku rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej dla po-
wiatu będzińskiego wprowadzono nowy podział ubezpieczonych przez podwyż-
szenie wszystkim robotnikom składek ubezpieczeniowych 14. Wchodził on w ży-
cie z dniem 1 marca 1920 roku.

Pierwsza Kasa Chorych w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła działalność 
1 marca 1920 roku. Kierowana była przez zarząd komisaryczny. Pierwsze wy-
bory do Kasy Chorych w Zagłębiu Dąbrowskim odbyły się 8 października 1921 
roku. Była to jedna z wielu prób sprawdzenia poparcia w środowisku robotni-
czym przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Starosta będziński 
okres przedwyborczy charakteryzuje następująco: „Miesiąc wrzesień był okre-
sem przedwyborczym do wyborów do Kasy Chorych. Walka była nadzwyczaj 
zaciekła. Wiece zaczynały się burzliwie i rozwiązywały się we wrzawie”  15. Zostało 

10 Tamże, s. 725.
11 Tamże, s. 728-729.
12 Tamże, s. 733.
13 Tamże, s. 736.; „Głos Zagłębia” 1924, nr 8, s. 198.
14 Zob. Dz.u. RP 1920, nr 19, poz. 102, s. 330-331.
15 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), urząd Wojewódzki Kielecki (1918–1939) 

I (dalej: uWK I), sygn. 474, k. 361.
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zgłoszonych pięć list wyborczych, m.in.: Czerwonych Związków (KPRP) i Komi-
tetu Okręgowego Klasowych Związków Zawodowych (PPS). Nazwy te odzwier-
ciedlały naturę partii. W październikowym raporcie starosta stwierdził także, że 
„Lista Czerwonych Związków posiada dość silne poparcie wśród robotników. 
Kasa Chorych już obecnie jest dość silnie obsadzona przez urzędników sym-
patyzujących z komunistami (Lubodziecki 16, [Władysław] Krachulec, [Ludwik] 
Lipski, Zieliński 17). Listę »czerwonych związkowców« opracowano w Kasie Cho-
rych, albowiem oryginał napisano na papierze kancelaryjnym Kasy Chorych. 
Przypuszczalnie zwycięstwo przy wyborach odniosą komuniści”  18. W następnym 
raporcie z listopada 1921 roku starosta potwierdza swój wywód z poprzedniego 
miesiąca 19. Wybory odbyły się 8 października 1921 roku, oddano 27 803 głosów, 
z czego 673 nieważnych 20. W wyborach wzięło więc udział 40% robotników 21. Był 
to najbardziej aktywny proletariat, który opowiadał się za konkretnymi partiami 
politycznymi. Wyniki z poszczególnych miejscowości z terenu Zagłębia Dąbrow-
skiego przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wyniki wyborów do Kasy Chorych w Zagłębiu Dąbrowskim z 8 października 
1921 roku

Miejscowość Czerwoni 
Związ-
kowcy

KO KL ZZa ZZPb ChZZc PZZPPiHd

1 2 3 4 5 6
Razem 15 923 5 553 3 556 368 1 720
Będzin 473 25 78 – 8

Bobrowniki 19 – – –

Czeladź 1 257 127 170 109

Dąbrowa Górnicza 2 665 123 164 20 227

Grodziec 1 503 131 202 17 182

Klimontów 490 490 237 12 55

łagisza 132 180 34 – 28

łazy – 66 – – 3

Gilowice 1 216 121 478 13 162

16 Nie ustalono imienia.
17 Nie ustalono imienia
18 APK uWK I, sygn. 474, k. 361.
19 Tamże, k. 489.
20 Tamże.
21 M. Przeniosło, Ruch „wywrotowy”, s. 101-102.
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1 2 3 4 5 6

Myszków 9 245 1 8 20

Niemca 1 461 570 140 1 173

Niwka 723 1 380 333 98 184

Piaski 1 604 176 294 20 155

Poręba 36 366 24 – 2

Siewierz 1 109 3 – –

Sosnowiec 2 373 492 815 132 195

Strzemieszyce 315 69 11 – 2

Strzyżowice 2 73 – – 8

Wojkowice 380 92 31 – 63

Wysoka 161 106 1 – 47

Ząbkowice 224 24 7 7 –

Zagórze 1 147 295 243 40 45

Zawiercie 199 184 296 – 52
a Komitet Okręgowy Klasowych Związków Zawodowych
b Związki Zawodowe Polskie
c Chrześcijańskie Związki Zawodowe
d Polskie Związki Zawodowe Pracowników Przemysłu i Handlu

Źródło: „Głos Pracy” 1921, nr 141.

Wyniki wyborów nie były zaskakujące: Czerwone Związki zdobyły 15 923 
głosy i 37 mandatów, a PPS 5553 głosy i 12 mandatów. Sukces KPRP nie wynikał 
z rzeczywistych wpływów w środowisku robotniczym w tym okresie 22, ale z więk-
szego zdyscyplinowania członków partii komunistycznej oraz z trudnej sytuacji 
gospodarczej w Zagłębiu w 1921 roku.

Dzięki 37 mandatom komuniści zajęli kierownicze stanowiska w Kasie. 
Przewodniczącym Zarządu Kasy został Aleksander Danieluk 23, a dyrektorem ko-
munista dr Edward Grabowski. PPS wycofała się z udziału w zarządzaniu Kasą 
z powodu braku porozumienia z KPRP w sprawie wyboru przewodniczącego ko-
misji rozjemczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady jeden z czołowych działaczy 
PPS Wawrzyniec Kazek w imieniu Klubu Klasowych Związków Zawodowych 
oświadczył, że klub ten nie weźmie udziału w zarządzie 24.

22 Według J. ławnika liczba komunistów w 1921 r. wynosiła ok. 500 osób. Nie wiadomo 
o liczbie sympatyków: J. ławnik, Komunistyczna Partia Polski, s. 21, 204.

23 APK, uWK I, sygn. 475, k. 11.
24 A. Danieluk, Zagłębiowska Kasa, s. 30.
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PPS nie potrafiła wyciągnąć politycznych wniosków z tej dotkliwej poraż-
ki. Przeciwnie, nawet zaostrzyła walkę z komunistami, nie wahając się szukać po-
rozumienia z burżuazją 25. Starosta będziński w swym raporcie napisał: „usunięte 
od Zarządu Kasy Chorych Klasowe Związki (PPS) przygotowały się do później-
szego rozbicia Kasy. Zawarto tajną umowę z byłym Komisarzem Kasy Chorych 
p. Osiowskim, że ten przy poparciu PPS zostanie mianowany kontrolerem Kasy 
Chorych z ramienia Rządu. Osiowski, będąc na stanowisku kontrolera, dostar-
czy im dowodów złej gospodarki obecnego Zarządu. Agitacja poparta dowodami 
stwierdzającymi, że gospodarka komunistów przynosi robotnikowi szkodę, a nie 
zysk, miała sprawić to, że sami robotnicy będą zwalczać nawet swych własnych 
przedstawicieli i doprowadzą do rozwiązania obecnego Zarządu” 26. Jednak ten 
plan się nie powiódł, ponieważ Osiowski został oddelegowany do łodzi w celu 
zorganizowania tam Kasy Chorych. W sprawozdaniu rocznym za okres od 1 IV 
1921 do 1 IV 1922 roku starosta będziński relacjonował: „Kulminacyjnym punk-
tem powodzeń czerwonych związków były wybory do Kasy Chorych w Zagłębiu, 
które na 60 dały komunistom 37 delegatów. Resztę otrzymały Związki Klasowe, 
Polskie i Przemysłowe. Ten stan rzeczy spowodował walkę z komunistami na te-
renie związków zawodowych – doprowadziło [to] do wycofania [się] klasowych 
związków z Kasy Chorych, w końcu, tj. w lutym 1922 [roku], ustąpiły Związki 
Polskie i Przemysłowcy. Wobec powyższego Zarząd Kasy Chorych został rozwią-
zany i wprowadzony Komisarz Rządowy” 27.

W notatce pt. Blady tryumf, zamieszczonej w organie prasowym PPS w Za-
głębiu Dąbrowskim, napisano: „Członkowie Kasy Chorych Zagłębia Dąbrowskie-
go muszą z piersi wydobyć okrzyk radości dla zwycięstwa listy Nr 2 (Czerwono-
związkowców). urzeczywistnione zostaną obietnice rzucane na wiecach i przy 
lokalach wyborczych, że chory proletariusz do Zakopanego wysłanym zostanie 
na kurację, a zasiłki dzienne w razie choroby będą wynosiły 5000 mk. Lekarze 
będą leczyli robotników, robotnice i ich rodziny w sposób bardzo ludzki, me-
dykalia będą sprowadzane z zagranicy; będzie w Kasie Chorych porządek wzo-
rowy. Konie powozowe i auta nie będą rozwoziły rozpanoszonych urzędników, 
»sabotażników« klasy pracującej, ale będą służyły do dyspozycji wybrańcom mas 
rewolucyjnych, którzy godnie będą się musieli reprezentować na nowej placówce 
komunistycznej”  28.

Rozwiązanie Kasy Chorych nastąpiło z dwóch powodów. Z Rady Kasy 
Chorych wycofali się przedstawiciele Polskich Związków Zawodowych, wskutek 

25 H. Rechowicz, Historia ruchu robotniczego, s. 180.
26 APK, uWK I, sygn. 475, k. 11.
27 Tamże, sygn. 480, k. 5+verte.
28 „Wiadomości Zagłębia” 1921, nr 41, s. 2.
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czego nie było pełnego składu zarządu. Drugim powodem był deficyt kasowy 
w wysokości 2 000 000 mk, spowodowany nieumiejętną gospodarką komuni-
stów. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej rozwiązało Radę i wyznaczyło na-
stępne wybory na przełom września i października 1923 roku.

Od połowy 1923 roku w Zagłębiu Dąbrowskim Związek Proletariatu Miast 
i Wsi (ZPMiW) prowadził z PPS-em wewnątrzpartyjne dyskusje na temat ewen-
tualnego sojuszu wyborczego. Dnia 12 lipca 1923 roku Komitet Zagłębiowski 
Związku Proletariatu Miast i Wsi zwrócił się z listem otwartym do OKR PPS 
Zagłębia Dąbrowskiego, proponując wspólne wystąpienie w wyborach do Kas 
Chorych. Wobec braku odpowiedzi – 30 lipca jeszcze raz opublikował list otwar-
ty, w którym oskarżył PPS o rozbicie jednolitego frontu. Następnego dnia (31 lip-
ca) OKR PPS odpowiedział na list ZPMiW i zaproponował odbycie wspólnego 
zebrania porozumiewawczego 29. Porozumienie zostało podpisane 14 sierpnia 
1923 roku i przewidywało: „1) wyłonienie wspólnego Komitetu Wyborczego pod 
nazwą: Komitet Wyborczy Klasowych Związków Zawodowych; 2) Komitet wy-
borczy składać się będzie w równej części ze zwolenników ZPMiW i PPS; 3) Lista 
kandydatów układana będzie w równej części ze zwolenników ZPMiW i PPS; 
4) W razie poważnych zarzutów na walnych zebraniach w stosunku do jakie-
goś kandydata Komitet Wyborczy zastanowi się nad tą sprawą i wyda ostatecz-
ne orzeczenie; 5) Czołowego kandydata i pełnomocnika listy wysunie Komitet 
Okręgowy Klasowych Związków Zawodowych, przy czym jeden mandat przy-
padnie PPS, drugi ZPMiW”  30. Wydano wspólną odezwę nawołującą do wzięcia 
udziału w wyborach 31. W sprawie wspólnego wystąpienia zapisano w niej: „[…] 
Fakt wystawienia jednej listy klasowo zorganizowanych robotników ma dla klasy 
robotniczej doniosłe znaczenie. Nie będzie bowiem przy wyborach rozdarcia na 
zwalczające się obozy, z czego zawsze korzystały wrogie klasie robotniczej żywio-
ły. Klasowo zorganizowany proletariat wystąpi tym razem przy wyborach do Kasy 
Chorych z jedną listą robotniczych kandydatów i jednolicie pójdzie w bój o zwy-
cięstwo listy robotniczej”  32. Odezwa odzwierciedlała hasła obydwu partii: „Niech 
żyje walka o całkowity Zarząd Kasy Chorych przez ubezpieczonych! O całkowi-
te ponoszenie kosztów ubezpieczenia przez przedsiębiorców! O ubezpieczenie 
w kasach Chorych wszystkich robotników i pracowników najemnych, a zatem 
i bezrobotnych! O wypłacanie zasiłków odpowiadających całkowitemu zarobko-
wi ubezpieczonego! O leczenie i zapomogi na cały okres choroby ubezpieczonego 

29 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komunistyczna Frakcja Poselska – Związek Prole-
tariatu Miast i Wsi (dalej: KFP – ZPMiW), sygn. 162/II-52, k. 8-9.

30 Tamże, k. 10.
31 „Trybuna Robotnicza” 1923, nr 26, s. 7-8.
32 Tamże, s. 8.
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oraz leczenie członków rodzin również na cały okres choroby!”  33. W sprawie wy-
borów do Kasy Chorych starosta będziński w sprawozdaniu za sierpień 1923 roku 
poinformował: „W związku z ogłoszonymi wyborami do Kasy Chorych w So-
snowcu PPS zawarła pakt z komunistami na tle wspólnej listy kandydatów na wa-
runkach, że liczbą kandydatów obie strony podzielą się po połowie. PPS zasłania 
się w akcji tej tym, że związki zawodowe robotnicze są apolityczne i że one ten 
pakt zawierają. Pakt mieli podpisać posłowie [Jan] Stańczyk i [Jan] Cupiał”  34. 

Ze sprawozdania wojewody kieleckiego z września 1923 roku wynika, że: 
„Komuniści na terenie Zagłębia Dąbrowskiego na czas wyborów do Kasy Cho-
rych zblokowali się z PPS i w sprawie powyższej kolportowali na terenie Zagłę-
bia Dąbrowskiego odezwę wydaną przez Zw.[wiązek] Pr.[oletariatu] Miast i Wsi. 
W związku z tym organa Policji zakwestionowały u komunisty Dulewskiego 
Stanisława, zam. w Sielcu, pow. Będzin, 13 i pół kg wymienionych odezw […] 
Komuniści w odezwie tej motywują, iż dlatego zblokowali się z PPS, gdyż »chcą 
przyspieszyć chwilę przejścia Kasy Chorych w ręce robotnicze, a są przekonani, 
że czysto Komunistyczny Zarząd Kasy Chorych długo nie ostałby się i kasa mo-
głaby być rozwiązana«”  35. Starosta będziński w cytowanym sprawozdaniu stwier-
dził też: „Na zasadzie powyższego paktu mieli tak jedni, jak i drudzy uzyskać po 
połowie mandatów. układ ten świadczy o tym, że PPS traci wpływy w związkach 
zawodowych i obawia się iść samodzielnie do urny wyborczej”  36. Do wyborów 
jednak nie doszło, ponieważ Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zawiesiło 
je na czas nieograniczony. Powodem, jak można przypuszczać, było utworzenie 
bloku przez PPS i KPRP oraz zakulisowe machinacje Związku Ludowo-Narodo-
wego 37. Kolejne wybory odbyły się 28 i 29 czerwca 1924 roku.

W maju 1924 roku ZPMiW wystąpił z listem otwartym do OKR PPS, w któ-
rym zawarte były następujące słowa: „pomimo różnic przekonań i taktyki, jaka 
nas dzieli, chcemy nadal utrzymać jednolity front walki, wspólnego wystąpienia 
przy wyborach do Rady Pow.[iatowej] Kasy Chorych w Zagłębiu na podstawie 
wtedy [porozumienia z 14 sierpnia 1923 roku – T.K.] przyjętej przez obie strony 
platformy, aby w ten sposób przyczynić się do zwycięstwa obozu klasowo-ro-
botniczego”  38. W odpowiedzi na list w „Głosie Zagłębia” tak napisano o takty-
ce komunistów: „Znając nieuczciwość, nieszczerość i podstępy komunistów, 
stwierdzamy, że im chodzi nie o jedność proletariatu, ale by przy proponowanym 

33 Tamże.
34 APK, uWKI, sygn. 483, k. 245.
35 Tamże, sygn. 484, k. 13.
36 Tamże, k. 39
37 J. Walczak, Ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim, s. 155.
38 „Trybuna Robotnicza” 1924, nr 96, s. 4.
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nam wspólnym wystąpieniu do wyborów PPS organizowała im i legalizowała 
wiece agitacyjne, na których oni mogliby wylewać na PPS nowe kubły pomyj 
i oszczerstw”  39. Tłumacząc zerwanie porozumienia z komunistami – OKR PPS 
Zagłębia Dąbrowskiego powoływała się na wytyczne Centralnego Komitetu Wy-
konawczego PPS (CKW PPS), zgodnie z uchwałami Rady Naczelnej z 5 kwietnia 
1924 roku. W uchwale stwierdzono, że „w wyborach do Kasy Chorych PPS-owcy 
obowiązani są stosować się do wskazówek CKW PPS”  40.

Komitet Okręgowy ZPMiW w Zagłębiu Dąbrowskim w maju 1924 roku wy-
dał w tej sprawie odezwę: „Związek Proletariatu Miast i Wsi zwrócił się do wodzów 
PPS dlatego, aby uniknąć rozbicia, aby zjednoczyć wszystkich robotników, czyli 
i robotników-pepeesowców, do walki ramię przy ramieniu o zdrowie robotników, 
ich rodzin i dzieci. Stając do jednego szeregu walki, do jednolitego frontu, każdy 
robotnik ma możność stwierdzić i rozpoznać, kto idzie wprzód, kto cofa się, kto 
walczy, kto zdradza, – ma możność zwyciężyć”  41. Następnie napisano, iż „PPS po 
raz tysięczny zdradziła, poszła na rękę kapitalistom i tak, jak w Żyrardowie i łodzi, 
rozbiła zwartość szeregów. PPS nie chce zwycięstwa robotników, PPS nie chce, aby 
Rady Kasy Chorych składały się tylko z przedstawicieli robotniczych, nie chce, aby 
udzielano zapomóg w wysokości całego zarobku, nie chce, aby tylko kapitaliści 
płacili na Kasę Chorych, tak oświadczyła PPS, zrywając blok w łodzi. W Zagłębiu 
nie mają odwagi tego powiedzieć. Lepiej później oszukać i zdradzić”  42.

W artykule pt. O robotniczy Zarząd Kasy Chorych PPS ostrzegała, że „Ko-
muniści prawdopodobnie wystąpią ze swoją listą kandydatów, którą przyobleką 
w jakąś wykombinowaną niewinną nazwę. Jesteśmy pewni, że w agitacji przed-
wyborczej wylewać oni będą całe kubły gorących pomyj na PPS, jak to zawsze 
robią, że w odezwach swoich niestworzone bełkotać będą rzekomo rewolucyjne 
oklepane, codzienne nudne frazesy; że w żargonie tych obelg i niecnych napaści 
będą rzeczy, których nie urzeczywistnią”  43. W „Głosie Zagłębia” natomiast stwier-
dzono: „w kampanii takich kłamstw oczywiście nie myślimy, ani nie potrafiliby-
śmy prześcignąć komunistów. Dlatego zupełnie nie będziemy się na to wysilać. 
Kandydaci nasi doskonale znają i rozumieją potrzeby mas robotniczych i w imię 
interesów tych mas na terenie Rady czy Zarządu K.[as] Ch.[orych] prowadzić 
będą uporczywą i bezwzględną walkę dla dobra i na pożytek oraz ku zadowoleniu 
całej klasy robotniczej”  44.

39 „Głos Zagłębia” 1924, nr 12, s. 274.
40 „Głos Zagłębia” 1924, nr 8, s. 189.
41 AAN, KFP – ZPMiW, sygn., 162/II-59, k. 4.
42 Tamże.
43 „Głos Zagłębia” 1924, nr 15, s. 343.
44 Tamże.
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Podobnie jak w poprzednich wyborach, w 1921 roku główna walka o wy-
borców i głosy odbyła się pomiędzy PPS a ZPMiW (KPRP). Zwycięstwo KPRP 
było bardzo prawdopodobne, więc do akcji wyborczej czynnie włączył się staro-
sta będziński Aleksander Trzciński. Starosta uciekł się do podstępu i w przed-
dzień upływającego terminu składania list wyborczych zupełnie nieoczekiwanie 
zażądał od kandydatów ZPMiW dostarczenia urzędowego poświadczenia oby-
watelstwa polskiego, z miejscem urodzenia, potwierdzonego przez odnośne sta-
rostwo. Tylko siedemnastu komunistów zdołało przedstawić na czas wymagane 
dokumenty.

Głosowanie odbyło się 28 i 29 czerwca. Ze 107 639 uprawnionych do gło-
sowania wzięło w nim udział tylko 40 059 osób. unieważnionych głosów było 
1104, głosów ważnych oddano 38 856. ZPMiW zdobył 26 512 głosy i 41 manda-
tów, a Klasowe Związki Zawodowe i PPS 4849 głosów i 7 mandatów 45.

W sprawozdaniu Komitetu Okręgowego KPRP Zagłębia Dąbrowskiego 
z sierpnia 1924 roku napisano, „że wybory do Rady Powiatowej Kasy Chorych 
przyniosą Związkowi Pr.[oletariatu] M.[iast] i Wsi zwycięstwo, to było pewne, 
ale też było pewne, że tak władze, jak i miejscowe kołtuństwo będą chcieli za 
wszelką cenę pod jakimkolwiek pozorem utrącić, jeżeli nie samą listę, to zdobyte 
mandaty”  46.

Rezultaty wyborów ujawniły w zasadzie te same zjawiska, co w pierwszych 
wyborach do Kasy z 1921 roku. Na tle sukcesu komunistów organ centralny PPS 
tak napisał o wyborach w Zagłębiu: „towarzysze nasi w Zagłębiu zarówno w or-
ganizacji politycznej, jak i zawodowej źle prowadzili robotę, że popełnili dużo 
błędów i zaniedbań”  47. Następnie stwierdzono, że przyczyną przegranej w Zagłę-
biu jest „panujące ogromne bezrobocie. Dwadzieścia kilka tysięcy robotników 
jest bez pracy i bez pomocy. Wśród pracujących robotników z powodu obniżek 
płacy i drożyzny coraz większa jest nędza. Zamachy wielkiego kapitału górni-
czego, które szczególnie potwornie przejawiają się na sąsiednim Górnym śląsku, 
budzą coraz większe rozjątrzenie. Wśród takich nastrojów demagogia agentów 
Moskwy zbiera żniwo”  48. Podobne argumenty gospodarcze przytoczone są w ar-
tykule „26 000 głosów rozpaczy” w „Głosie Zagłębia”  49.

Podobnie jak w przypadku pierwszych wyborów i zwycięstwa komuni-
stów, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej przygotowywało się do zawieszenia 
Kasy. Pretekst otrzymało od komunistów, którzy zażądali zwrotu mandatów, a po 

45 „Głos Zagłębia” 1924, nr 20, s. 479.
46 AAN, Komunistyczna Partia Polski, sygn. 158/XII-26, t. 2, k. 22.
47 „Robotnik” 1924, nr 170 (2360), s. 4.
48 Tamże.
49 „Głos Zagłębia” 1924, nr 19, s. 435-438.
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pewnym czasie opuścili Kasę z powodu braku porozumienia z PPS. Ministerstwo 
nie chciało brać odpowiedzialności za zarządzanie Kasą z tych samych powodów, 
co w 1921 roku. Trzeba zaznaczyć, że PPS – nie chcąc współpracować z komu-
nistami – pierwsza ustąpiła z Kasy 50. W ten sposób Ministerstwo unieważniło 
wybory i przywróciło Kasie zarząd komisaryczny.

Pisząc o stosunkach pomiędzy PPS a KPRP na przykładzie wyborów do 
Kas Chorych, należy stwierdzić, że są one namiastką ogólnych poczynań tych 
rywalizujących partii na przestrzeni lat 1921–1924. Warto zwrócić uwagę na 
zmienność poglądów i taktyki, jednak stabilniejsi i bardziej konsekwentni oka-
zali się socjaliści. Na uwagę zasługuje elastyczność polityki KPRP w stosunku do 
PPS. Dążąc do jednolitego frontu z PPS, komuniści zgodzili się na kompromis 
w Zagłębiu Dąbrowskim w 1923 roku. Błędna taktyka oraz odrzucenie przez so-
cjalistów sojuszu wyborczego doprowadziła do nasilenia antagonizmów między 
partiami. Faktem jest, że w latach 1921–1924 – bez porozumienia z KPRP – PPS 
przegrywała wybory z komunistami. Wpływ na to miały przeważnie czynniki 
gospodarcze, przezwyciężanie skutków I wojny światowej i demagogiczne hasła 
KPRP. Warto zaznaczyć, że to komuniści jako pierwsi zaproponowali (w formie 
listów) porozumienie wyborcze. Wyniki wyborów nie są dokładnym wskaźni-
kiem wpływów tych partii, ponieważ nie wszyscy robotnicy brali udział w wybo-
rach. Relacje między partiami w kolejnych latach wciąż się pogarszały.

50 Zob. artykuł: Dlaczego PPS nie weźmie udziału w Radzie Kasy Chorych na Powiat Będziń-
ski, „Głos Zagłębia” 1924, nr 20, s. 470.
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze 
im. Stefana Żeromskiego sztuk: Pluskwa Majakowskiego 
i Ślub gombrowicza

S ł o w a  k l u c z o w e :  Irena Byrska, Tadeusz Byrski, historia polskiego teatru, teatr 
w Kielcach.

K e y w o r d s :  I r e n a  Byrska, Tadeusz Byrski, Polish theater history, theater in Kielce.

S t r e s z c z e n i e :  Kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego przeżywał swój okres rozkwitu 
wraz z przyjazdem do miasta i objęciem dyrekcji przez Tadeusza i Irenę Byrskich w 1952 r. 
Małżeństwo artystów zgodnie realizowało swoje koncepcje sceniczne, nierzadko naraża-
jąc się na krytykę i nieprzychylność władz. Sztuką, która wywołała prawdziwe kontro-
wersje, była Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego. Na temat spektaklu, reżyserowanego 
przez Byrską, rozpisywały się czasopisma kulturalne w całym kraju. Sposób przedstawie-
nia utworu wywołał ogromną dyskusję, dzieląc krytykę na zwolenników i przeciwników 
koncepcji Byrskiej. Rozgłos uzyskany przez kielecki teatr zmotywował dyrekcję do pod-
jęcia kolejnej próby zmierzenia się z ambitnym repertuarem. Tym razem zdecydowano 
się na Ślub Witolda Gombrowicza. Po wstępnych rozmowach korespondencyjnych pisarz 
zdecydowanie zakazał Byrskiemu przedstawienia utworu na scenie w Kielcach. Tłuma-
czył to niegodną publicznością i zbyt małym prestiżem ośrodka. Rozmowy zostały ze-
rwane, a spektakl się nie odbył.

A b s t r a c t :  The Stefan Żeromski Theatre in Kielce was in its heyday when Tadeusz Byr-
ski and Irena Byrska came to town and became directors in 1952. This couple of artists 
were unanimous in implementation of their theatrical concepts, frequently risking criti-
cism and hostility from the authorities. The play which caused genuine controversy was 
The Bedbug by Vladimir Mayakovsky. This performance, directed by Irena Byrska, was 
the subject of hot debate in culture magazines all over the country. The dispute arose from 
the presentation of the play and divided critics into supporters and opponents of Byrska’s 
ideas. The publicity which the Kielce theatre thus obtained motivated the directors to 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 119‑133
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undertake another attempt at dealing with ambitious repertoire. This time, they opted 
for The Marriage by Witold Gombrowicz. Following preliminary negotiations by mail, 
the author bluntly forbade Byrski to stage his play in Kielce. He justified his decision by 
referring to the unworthy audience of an insufficiently prestigious town. The negotiations 
were dropped and the play was never staged.

Głównym źródłem do poznania dziejów kieleckiego teatru są materiały 
zgromadzone w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Archiwum Teatru im. 
Stefana Żeromskiego 1. Kluczową rolę w poznaniu opinii społeczności kieleckiej 
na temat działalności Ireny i Tadeusza Byrskich odgrywają czasopisma. Szczegól-
nie interesujące mogą być informacje zawarte w prasie lokalnej, m.in.: w „Gaze-
cie Kieleckiej”, „Życiu Radomskim”  2 czy „Słowie Ludu”. W przypadku spektakli 
uznanych za kontrowersyjne recenzje ukazywały się w ogólnopolskiej prasie, ta-
kiej jak: „Teatr”, „Sztandar Młodych”, „Przegląd Kulturalny”. Zaznaczyć należy, 
że analiza prasy lat pięćdziesiątych XX wieku wiąże się z wieloma trudnościami. 
Dominujący w sztuce socrealizm i kontrola środowiska artystycznego wpływały 
na opinie krytyków teatralnych. Widoczne jest pozytywne nastawienie krytyki 
do autorów wpisujących się w nurt socrealizmu, a także sztuk traktujących o wal-
ce klas czy środowisku robotniczym. Natomiast z wielką rezerwą odnoszono się 
do utworów związanych z polskim narodem czy patriotycznych. Część z takich 
utworów w ogóle nie mogła być wystawiana, gdyż objęta była cenzurą. Stronni-
czość krytyków jest dosyć istotnym problemem, wymagającym wnikliwej analizy 
artykułów i recenzji poświęconych sztukom teatralnym.

Na temat Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nie powstało zbyt 
wiele opracowań naukowych. Przykładem takiej pracy, traktującej o szeroko 
pojętej kulturze miasta, jest Życie kulturalne Kielc 1945–1975 3 autorstwa Adama 
Jachimczyka. Opracowaniem zajmującym się tematyką rozwoju kulturalnego 
Kielc jest również Życie kulturalne Kielc Marty Pawliny-Meduckiej 4. Informa-
cje na temat historii kieleckiego teatru zawierają publikowane z okazji jubi-
leuszy teksty: 100 lat Teatru w Kielcach oraz 30 lat Teatru im. Stefana Żerom- 

1 Dokumenty archiwalne dotyczą spraw ekonomicznych, zatrudnienia pracowników, pole-
ceń czy kontroli ze strony władz. W Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego znajduje 
się także interesujący zbiór wycinków prasowych zawierających recenzje ze spektakli.

2 W latach 50. XX w. Teatr im. Stefana Żeromskiego działał na dwóch scenach: kieleckiej 
i radomskiej. „Życie Radomskie” relacjonowało spektakle i zamieszczało recenzje ze sztuk 
prezentowanych zarówno w Kielcach, jak i w Radomiu.

3 A. Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945–1975, Kielce 2002.
4 M. Pawlina-Meducka, Życie kulturalne Kielc, Kielce 1983.
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skiego 5. Z prac omawiających zawodowe i amatorskie środowiska teatralne 
w Kielcach wymienić należy prace Aliny Bielawskiej: Amatorski ruch teatralny 
w Kielcach do 1914 roku oraz Zawodowy i amatorski teatr w Kielcach w latach 
1914–1939 6. Zawierają one niezwykle istotne informacje na temat repertuaru 
i inicjatyw artystycznych związanych ze środowiskiem kieleckiego teatru.

Niezwykle cenne materiały dotyczące teatralnej działalności Ireny i Ta-
deusza Byrskich udało się zebrać Magdalenie Rzepce i Małgorzacie Iskrze. Do-
konały one wyboru i opracowań tekstów, które znalazły się w zbiorze Refleksje, 
dokumenty, wspomnienia 7. Część z tych wartościowych informacji wykorzystał 
Zbigniew Osiński w swojej pracy pt. Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń ar-
tystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim 8. Ze wspomnień wymie-
nić można także interesującą pracę Witolda Sadowego Ludzie teatru. Mijają lata, 
zostają wspomnienia 9, gdzie autor zamieścił biogramy znanych sobie osób zwią-
zanych ze środowiskiem teatralnym. ukazały się również refleksje i wspomnienia 
samego Tadeusza Byrskiego. Dotyczyły one jednakże wcześniejszego etapu jego 
życia, związanego z działalnością w radiu wileńskim 10.

Pierwszy kielecki budynek teatralny zbudowany został już pod koniec XIX 
wieku. Początki działalności teatralnej w mieście przypadają na połowę XVIII 
wieku. Taka forma aktywności artystycznej związana była głównie z osobami 
prywatnymi, zwłaszcza Kajetanem Sołtykiem, który znacząco wspierał działający 
teatr prywatny 11. Przełomowym dla historii kieleckiego teatru był rok 1877. Wte-
dy bowiem z inicjatywy Ludwika Stumpfa rozpoczęto budowę gmachu przezna-
czonego dla teatru:

Dzielimy się z kielczanami pomyślną nowiną […] że dwaj kapitaliści powzięli za-
miar wybudowania w Kielcach teatru z uwzględnieniem hygienicznych i estetycz-
nych warunków oraz zapewnienia publiczności wygody […]. Podobno budowa 

 5 100 lat Teatru w Kielcach, red. S. Nowakowski, Kielce 1979; 30 lat Teatru im. Stefana Że-
romskiego, Kielce–Radom 1975.

 6 A. Bielawska, Amatorski ruch teatralny w Kielcach do 1914 r., Kielce 1996; tejże, Zawodowy 
i amatorski teatr w Kielcach w latach 1914–1939, Kielce 1999.

 7 Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór), oprac. M. Iskra, M. Rzepka, 
Kielce 1992.

 8 Z. Osiński, Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich 
z Jerzym Grotowskim, Gdańsk 2005.

 9 W. Sadowy, Ludzie teatru. Mijają lata, zostają wspomnienia, Warszawa 2000.
10 T. Byrski, Teatr – radio. Wspomnienia, Warszawa 1976.
11 Kajetan Sołtyk (12 XI 1715–30 VII 1788) – książę siewierski, biskup kijowski (1756–1759) 

i krakowski (1758–1788). Miłośnik teatru i sztuki. Na jego dworze przebywało wielu arty-
stów, m.in. wszechstronnie uzdolniony aktor, śpiewak i dramatopisarz Wojciech Bogu-
sławski herbu świnka. Więcej: K. Rudnicki, Biskup Kajetan Sołtyk, Kraków 1906.
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nieodwołalnie za kilka tygodni będzie rozpoczęta, a sala teatralna ma być w jesieni 
bieżącego roku na użytek teatru oddaną 12.

Gmach został zbudowany przy ul. Pocztowej. Była to dwupiętrowa kamie-
nica z piętnastoma oknami na każdym piętrze. Pośrodku gmachu znajdowała 
się okazała brama wjazdowa. Pierwsze piętro budynku zajmowały: sala teatral-
na, kasa i garderoba. Sala mogła pomieścić 700 widzów, a składała się z parteru 
i 18 lóż pierwszego piętra 13. Budynek był bardzo atrakcyjny i reprezentatywny. 
Można stwierdzić, że zbudowany został z „rozmachem”, nie oszczędzano też na 
jakości. Teatr był świetnie wyposażony i bardzo nowoczesny jak na ówczesne cza-
sy: „[…] w gmachu tym obok teatru i pokoi gościnnych znajdować się będzie 
restauracyja, cukiernia, sale bilardowe, bawaryja, łaźnie, pralnie”  14.

Przez kolejne lata kielecki teatr odwiedzany był głównie przez zawodo-
we zespoły przyjeżdżające na występy z innych ośrodków. Przed odzyskaniem 
niepodległości były to najczęściej teatry rządowe z Warszawy. Wymienić można 
niejednokrotnie goszczącego w Kielcach Józefa Teksla z zespołem czy Rufina Mo-
rozowicza. W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstawały inicjatywy 
utworzenia w Kielcach stałego zespołu artystycznego. Niestety, plany te zwykle 
kończyły się fiaskiem. Próby takie podejmowali m.in. Jerzy Siekierzyński, Tade-
usz Wołowski czy Ludwik Kozłowski 15. Po wyzwoleniu Kielc, już w lutym 1945 
roku, rozpoczęły się działania mające na celu stworzenie stałego, zawodowego 
zespołu teatralnego w Kielcach. Prace te zainicjował Paweł Owerłło, który po 
wojnie przybył do miasta wraz z grupką artystów. Teatr w tym czasie borykał się 
z trudnościami lokalowymi i finansowymi. Stąd też wynikały problemy kadrowe. 
Barwnym okresem w tym trudnym czasie był niewątpliwie okres dyrekcji Hu-
gona Morycińskiego. Dbał on zarówno o wnętrze budynku, jak i o zespół arty-
stów. Miał ciekawe koncepcje dotyczące repertuaru. W 1947 roku przeprowadził 
też kilka poważnych inwestycji, „które kosztowały ok. półtora miliona zł. A więc 
scena uzyskała pełne oświetlenie (reflektory i opornice), zainstalowano kotary, 
podniesiono amfiteatralnie podłogę na widowni, którą poza tym wyremontowa-
no i odnowiono, sprawiono też ok. 500 pozycji kostiumowych”  16.

Okres często zmieniających się osób na stanowisku dyrektora zakończyło 
przybycie do Kielc niezwykłego małżeństwa Byrskich. Ich działalność na stałe 
wpisała się w historię tego ośrodka, a kojarzona jest z wielkim zaangażowaniem 

12 „Gazeta Kielecka” 1877, nr 26, s. 1.
13 Tamże, nr 31, s. 2.
14 Tamże, nr 49, s. 1.
15 A. Bielawska, Zawodowy i amatorski, s. 43-62.
16 Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (dalej: ATK), Z teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach, k. 12.
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i wysiłkiem wkładanym w wykonywaną pracę. Tadeusz Byrski prowadził Teatr 
im. Stefana Żeromskiego od 15 października 1952 17 do 30 września 1958 roku Na-
tomiast jego żona przejęła dyrekcję od 1 października do 31 grudnia 1958 roku 18.

Repertuar teatralny w czasach dyrekcji Byrskich był bardzo zróżnicowany. 
Sięgano zarówno po dramaty klasyczne, jak i sztuki autorów współczesnych. Pre-
zentowano również utwory wpisujące się w nurt socrealistyczny. Często bohate-
rami takich sztuk byli robotnicy lub chłopi realizujący założenia komunizmu.

Rozgłos kieleckiemu teatrowi przyniosła Pluskwa Władimira Majakow-
skiego. Reżyserii tej sztuki podjęła się Irena Byrska, sama sztuka miała swoją pra-
premierę polską 29 grudnia 1955 roku 19. Spektakl prezentowany w Teatrze im. 
Stefana Żeromskiego mocno podzielił krytykę. Sztuka ta sprawiła, że na temat 
kieleckiego środowiska teatralnego rozpisywały się czasopisma kulturalne w całej 
Polsce. Głos zabrali także uznani wówczas krytycy teatralni.

Twórczość Majakowskiego chętnie wykorzystywana była do celów pro-
pagandowych. Ten rosyjski pisarz w latach rewolucji 1917 roku i bezpośrednio 
po niej tworzył utwory na cześć komunizmu. Popierał tę ideologię swoimi dzie-
łami. Choć pod koniec życia coraz częściej krytykował radziecką rzeczywistość 
i soc realistycznych poetów, to przez władze Polski Ludowej wspominany był jako 
twórca działający na rzecz rewolucji 20. Dramaty artysty cieszyły się popularnością 
zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Polsce. Mit Majakowskiego upowszech-
niany był przez prasę. Przedstawiano go jako rewolucjonistę, oddanego ideologii. 
Do śmierci kreowany był na artystę walczącego o przekazywanie pouczających 
wartości, ostrzegającego przed niebezpieczeństwami, uświadamiającego społe-
czeństwo 21. O jego twórczości tak pisał jeden z dziennikarzy „Dziś i Jutro”: „[…] 
sztuki i wiersze walczące i propagandowe spełniają rolę przemówienia, chwytli-
wego hasła, sugestywnego plakatu”  22.

17 Dokładna data objęcia przez Byrskiego dyrekcji jest kwestią sporną. Informacja, jakoby 
objął dyrekcję właśnie wtedy, pojawia się w jubileuszowym opracowaniu 30 lat Teatru im. 
Stefana Żeromskiego, Kielce–Radom 1975, s. 5. Tę datę podaje również Tadeusz Wiącek 
w rozdziale Teatr im. Stefana Żeromskiego (1945–1979) w pracy 100 lat Teatru w Kielcach, 
red. S. Nowakowski, Kielce 1979, s. 42. Takie stanowisko zajął także Adam Jachimczyk 
w pracy Życie kulturalne Kielc 1945–1975. Inną zaś datę podawał Grzegorz Cuper, który 
uważał, że Byrski objął dyrekcję w grudniu 1952 roku. Tę samą informację spotkać można 
w Plotce i prawdzie o teatrze, pracy wydanej okolicznościowo z okazji 50. rocznicy po-
wstania Teatru im. Stefana Żeromskiego. Wynika z niej, że Byrski objął dyrekcję 2 grudnia 
1952 r. Zob. Plotka i prawda o teatrze, red. M. Kusztal, Kielce 1995, s. 8.

18 30 lat Teatru im. Stefana Żeromskiego, s. 6.
19 G. Cuper, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, s. 38.
20 Więcej: B. Jangfeldt, Majakowski. Stawką było życie, Warszawa 2010.
21 Z. Sieradzka, Majakowski w Kielcach, „Głos Pracy” 1956, nr 18, s. 4.
22 J. Szczawiński, Zwierzak i automaty, „Dziś i Jutro” 1956, nr 8, s. 7.
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Majakowski napisał Pluskwę w 1929 roku, w okresie Nowej Polityki Eko-
nomicznej 23. Jej główną postacią jest robotnik Prisypkin, który dla kariery i bo-
gactwa ożenił się z córką zamożnego fryzjera. Zmienił nawet nazwisko na Pier-
re Skrypin. Aby osiągnąć swój cel, porzucił swoją narzeczoną, która z rozpaczy 
próbowała popełnić samobójstwo. Pierwszą część utworu kończyła scena wesela, 
na którym to doszło do pijaństwa, bijatyki i w efekcie pożaru wszyscy spłonę-
li. Ze zgliszczy nie wydobyto jednak ciała Prisypkina. Zostało ono odnalezione 
i wskrzeszone dopiero w 1978 roku, o czym opowiada druga część utworu. świat 
przyszłości bardzo różnił się od tego z przeszłości, był bardziej zaawansowany 
technologicznie. Prisypkin trafił do Wszechświatowej Rady uczonych, w której 
to odmrożono bohatera, a wraz z nim przypadkowo zwykłą pluskwę. Obydwie 
istoty stanowiły atrakcję ogrodu zoologicznego. Wobec głównego bohatera uży-
wano określenia: „mieszczuch wulgaris” („ssak pijący wódkę”), wobec owada zaś: 
„pluskwa normalis”  24.

Sens utworu odczytywano na różne sposoby. Sam Majakowski twierdził, 
że ma on na celu krytykę mieszczaństwa, potępienie pijaństwa (nazywał Pluskwę 
„agitką antyalkoholową”) oraz wyszydzenie obłudy i karierowiczostwa 25. Autor 
w jednej ze swoich wypowiedzi miał też stwierdzić, że zależało mu na zdema-
skowaniu wszystkich negatywnych cech ówczesnego mieszczaństwa 26. Tadeusz 
Kudliński, znany dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”, pisał na temat budzą-
cej ogólne sensacje sztuki: „Tendencją Pluskwy jest obnażenie zarazy małomiesz-
czaństwa w rewolucji przez galerię przerysowanych figur i przerysowanych sytu-
acji o dobitności symbolu”  27. Podobnie sądziła Jadwiga Siekierska w „Trybunie 
Ludu”. Twierdziła, że utwór Majakowskiego jest satyrą polityczną, pełną uszczy-
pliwych i ciętych metafor. Doceniała też talent autora, który stworzył charaktery-
styczne postacie o wyolbrzymionych cechach 28.

Nie było więc wątpliwości, że dzieło Majakowskiego powszechnie uważa-
ne było za wybitne. Kontrowersje wzbudził jednak sposób inscenizacji Pluskwy 
w Kielcach. Opinie na temat sztuki w reżyserii Ireny Byrskiej bardzo się od siebie 
różniły. Pojawiły się zarówno głosy zachwytu, jak i ostrej krytyki.

23 Nowa Polityka Ekonomiczna (dalej: NEP) był to rodzaj doktryny polityki gospodarczej 
w Rosji Radzieckiej, a później także w Związku Radzieckim w latach 1921–1929. Wprowa-
dzona została na X Zjeździe Rosyjskiej Partii Komunistycznej. Polegała na wprowadzeniu 
elementu rynku do scentralizowanej gospodarki planowanej, zakładała współistnienie 
firm prywatnych i państwowych. R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005.

24 J. Siekierska, Zwycięstwo teatralne Majakowskiego, „świat” 1956, nr 8, s. 11.
25 ATK, 1268, Recenzje Pluskwy, Wycinek prasowy z „Trybuny Ludu”.
26 „Słowo Tygodnia” 1956, nr 10, s. 1.
27 T. Kudliński, Przylądek Dobrej Nadziei, „Tygodnik Powszechny” 1956, nr 8, s. 5.
28 ATK, 1268, Recenzje Pluskwy.
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Zdecydowanym zwolennikiem koncepcji Ireny Byrskiej był Jan Paweł 
Gawlik. Dziennikarz docenił pomysłowość i nowatorstwo reżyserki spektaklu. 
Oceniając spektakl w jednym z numerów „Słowa Tygodnia”, napisał:

Przedstawienie ma posmak sensacji artystycznej. To na pewno wielki wysiłek te-
atru i poważny jego sukces. […] Byrska rozszerzyła satyrę Majakowskiego. Ak-
centy satyryczne umieszczone w obrazie przyszłości […] rozszerzyła na całą wizję 
jutra. Powstał pamflet na uproszczone pojęcie o komunizmie, pamflet na mecha-
niczny, antyhumanistyczny ideał postępu 29.

Warto zaznaczyć, że Gawlik nie zauważył niczego niepokojącego w insce-
nizacji utworu. Stąd też jego recenzja miała charakter pozytywny, była przychyl-
na autorce. Można stwierdzić, że dziennikarz uważał Pluskwę w reżyserii Byr-
skiej za całkowicie poprawną politycznie. Pochlebną opinię opublikował również 
„Przekrój”. W jednym ze swoich numerów zamieścił recenzję, której autor ocenił 
sztukę jako świetną i aktualną. Recenzent dostrzegł w niej także ciętość dowcipu 
i satyry, postrzegając to jednak jako kreatywność reżyserską 30.

Zdecydowanie najwięcej kontrowersji wzbudziła druga część spektaklu, 
która odbierana była dwuznacznie. Zawierała ona trudne do odczytania sce-
ny fantastyczne oraz dość nowatorskie podejście reżyserki do wizji przyszłości. 
Dziennikarze „Expre ssu Wieczornego” zauważyli:

To świat, w którym nie ma chorób, bo wypleniono wszystkie bakterie, nie ma cier-
pienia, nie ma bólu. […] świat, w którym pieniądz nie ma żadnego znaczenia. 
A jednocześnie to świat, gdzie wszystko jest zmechanizowane […], ludzie są tak 
samo wyjałowieni z uczuć, jak ich powietrze z bakterii 31.

Byrska postanowiła przedstawić przyszłość jako zautomatyzowany świat, 
pozbawiony uczuć i emocji. Bohaterowie na scenie ubrani byli w kostiumy z two-
rzywa sztucznego: gumy, nylonu, do których przymocowane były elementy bla-
szane. Fale krytyki spowodował ten właśnie sposób przedstawienia przyszłości. 
Recenzenci zarzucali I. Byrskiej, że taka interpretacja może wywołać u widza 
fałszywy obraz, przekonać go, iż teraźniejszy świat i ideologia są niewłaściwe. 
Twierdzili, że mogła też sugerować błędy w polityce, gospodarce, których kon-
sekwencją byliby pozbawieni uczuć i nijacy ludzie. Przeciwko temu występowali 
przedstawiciele prasy. Oburzenie wywoływało przedstawienie ludzi jako ubezwła-
snowolnionych i pozbawionych jakichkolwiek emocji. Byrskiej zarzucano także 
nierozumienie tekstu i nadinterpretację utworu rosyjskiego autora. Przykładem 

29 J. P. Gawlik, „Pluskwa”, czyli o ciekawej inscenizacji i ryzykownych drogach, „Słowo Tygo-
dnia” 1956, nr 3, s. 1.

30 „Przekrój” 1956, nr 564, s. 13.
31 „Express Wieczorny” 1956, nr 20, s. 3.
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takich negatywnych, oskarżających recenzji mogą być słowa Jadwigi Siekierskiej 
w „świecie”: „[…] nie wolno w sposób tak dowolny obchodzić się z tekstem Ma-
jakowskiego i sugerować, że w Pluskwie Majakowski potępił zmechanizowaną 
przyszłość a nie mieszczaństwo”  32.W podobnym tonie brzmiała opinia Romana 
Szydłowskiego w „Trybunie Ludu”. Głównym zarzutem była błędna interpretacja 
utworu. Recenzent zdecydowanie potępił Byrską, zarzucając jej, że sugeruje pust-
kę umysłową ludzi z przyszłości i ukazuje satyrę na „maszynizm i bezduszność 
nowych czasów”  33.

Jak już wspomniano, inscenizacja Pluskwy podzieliła krytyków teatralnych 
w całym kraju. Część z nich popierała interpretację II części dramatu, zapropono-
waną przez Byrską. Do tego grona należał m.in. Stefan Treugutt, który w „Przeglą-
dzie Kulturalnym” określał ją jako: „[…] atak na doktrynalne skostnienia, na pry-
mitywny ideał społeczeństwa w przyszłości, na bezduszny maszynizm, likwidację 
osobowości ludzkiej itd.”  34. Niektórzy z dziennikarzy zauważali też, że taka od-
ważna interpretacja przyszłości skłania do refleksji i jest przestrogą przed ewentu-
alnym niewłaściwym korzystaniem z osiągnięć techniki 35. Podobnie sądziła Zofia 
Sieradzka, która widziała z tym przedstawieniu ostrzeżenie przed bezmyślnością, 
pustymi frazesami i brakiem uczuć 36. Autorka doceniła kreatywność kieleckiego 
zespołu, chwaliła także wysiłek włożony w przygotowanie scenografii. Pochlebnie 
wyraziła się także o kreatywności i zaangażowaniu całego zespołu:

Wystawienie Pluskwy […] zasługuje na duże uznanie nie tylko ze względu na sam 
wybór sztuki, ale i na jej inscenizację. W przedstawieniu kieleckim, obfitującym 
w szereg świetnych pomysłów, zostały zharmonizowane wszystkie poszczególne 
elementy, jak pełna twórczej inwencji reżyseria I. Byrskiej, ciekawa i pomysłowa 
scenografia młodej utalentowanej pary L. Jankowskiej i A. Tośty, niezwykle wyra-
zista muzyka S. Kisielewskiego i wyrównana gra całego zespołu 37.

Scenografię zachwalano także na łamach „Kroniki łódzkiej”. Doceniano 
przede wszystkim dbałość o szczegóły i drobiazgowość. Inscenizację uważano za 
dopracowaną i przemyślaną, w której nic nie miało znaleźć się przypadkowo czy 
w sposób niezaplanowany 38. W podobnym tonie brzmiały opinie z „Przeglądu 
Kulturalnego”: „W spektaklu nie ma przypadkowości i luk, z reżyserią wysokiej 
próby rymowała dobrze scenografia i muzyka. śmiała zaś myśl interpretacyjna 

32 J. Siekierska, „świat” 1956, nr 8, s. 11.
33 R. Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, „Trybuna Ludu” 1956, nr 60, s. 6.
34 S. Treugutt, Majakowski na scenie kieleckiej, „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 5, s. 3.
35 ATK, 1268, Recenzje Pluskwy.
36 Z. Sieradzka, Majakowski w Kielcach, „Głos Pracy” 1956, nr 18, s. 4.
37 Tamże.
38 „Kronika łódzka” 1956, nr 4, s. 6.
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zachęca do nowego odczytania tekstu, do dyskusji”  39, a także z „Tygodnika Po-
wszechnego”: „Można powiedzieć, że kielecka inscenizacja I. Byrskiej uwypukli-
ła pomysłowo zasadnicze cechy stylowe Pluskwy, więc żywiołowość bufonady, 
poetycką fantastykę i wspaniałą retorykę. Podkreśliła trafne kontrasty i spięcia, 
rysując dojmującą tendencję i ekspresję symbolów”  40. Pozytywnych opinii było 
więc wiele. Zdaje się, że ich autorzy nie znajdowali w inscenizacji Pluskwy czyn-
ników, które mogły celowo krytykować czy wręcz ośmieszać postęp socjalistycz-
ny i ideologię. Doceniano zaś odważną koncepcję Byrskiej, dotąd niespotykaną 
w sztuce teatralnej.

Jedną z największych polemik wzbudziło przedstawienie głównego boha-
tera dramatu: Prisypkina. Szczególne kontrowersje wzbudzały końcowe sceny 
utworu. Przytaczano zwłaszcza scenę, kiedy to główny bohater, siedzący w klatce, 
zwraca się bezpośrednio do publiczności słowami: „Obywatele! Bracia! Swojacy! 
Skądżeście się wzięli? Jak was dużo! Kiedy was odmrozili? […] Kochani bracia 
chodźcie do mnie!”  41. u części recenzentów wywołał oburzenie fakt, że Prisyp-
kin, mający obrazować najgorsze przywary mieszczaństwa, w II części sztuki wy-
dawał się najbardziej ludzką postacią ze wszystkich znajdujących się na scenie. 
Sprawiało to wrażenie, że był najsympatyczniejszą z postaci. Zwłaszcza że jego 
towarzyszami były pozbawione emocji i uczuć automaty, prezentujące się na sce-
nie „w niesamowitych kostiumach Marsjan czy astronautów”  42. On jeden potrafił 
zachować ludzkie oblicze i uczucia: radości, smutku, samotności i tęsknoty. Choć 
przemawiały przez niego negatywne cechy, takie jak słabość do alkoholu czy wul-
garność, to i tak bliższy był widowni zgromadzonej w teatrze. Ostro odniósł się 
do takiego przedstawienia Prisypkina Jan Paweł Gawlik, pozytywnie nastawiony 
przecież – jak wspomniano wcześniej – do inscenizacji Byrskiej. W „Życiu Lite-
rackim” zamieścił taką oto recenzję:

[…] wizja przyszłości, wizja komunizmu, zrealizowana na scenie okazała się 
po prostu odrażająca – mimo licznych zalet formalnych przedstawienia i cieka-
wych rozwiązań inscenizatora i plastyka. Przyszłość w interpretacji teatru stała 
się bezduszną maskaradą, ludzie pozbawieni żywych namiętności […] zaplątani 
w system niepokojąco podobny do huxleyowskiej satyry na tendencje rozwojowe 
współczesnej cywilizacji 43.

Dziennikarz wyraźnie potępił jakiekolwiek próby zakwestionowania 
słuszności ówczesnego ustroju. Nie godził się też na przypisywanie wynikających 

39 S. Treugutt, Majakowski na scenie, s. 3.
40 T. Kudliński, Przylądek Dobrej, s. 5.
41 „Słowo Tygodnia” 1956, nr 3, s. 1.
42 R. Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, s. 9.
43 J. P. Gawlik, Spór o Pluskwę, „Życie Literackie” 1956, nr 10, s. 7.
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z niego problemów czy niezadowolenia w społeczeństwie. Mimo że na łamach 
„Słowa Tygodnia” Gawlik nazywał to przedstawienie: „poważnym sukcesem te-
atru”, miał do niego jeszcze inne zastrzeżenia. Zarzucił Byrskiej niedopatrzenie 
i niedopilnowanie realizacji koncepcji sztuki. Według niego jedyną słuszną mo-
gła być ta przejawiająca się w pierwszej części, czyli pamfletu na przywary miesz-
czaństwa. Zdecydowanie skrytykował wykreowanie Prisypkina na jedyną ludzką 
istotę w społeczeństwie przyszłości. Zwłaszcza że dzięki ideologii i ustrojowi kraj 
miał rozwijać się prężnie i zapewniać obywatelom doskonałe warunki do rozwo-
ju. Na koniec stwierdził wręcz, że: „Satyra na Prisypkina niknie obok satyry na 
fałszywe wyobrażenie jutra”  44. Gawlik za zdecydowanie lepszą uważał pierwszą 
część spektaklu, określając ją mianem nowoczesnej, harmonijnej i opartej na peł-
nej współzależności muzyki i gestu, treści i rytmu przedstawienia, jego znaczenia 
i formy 45. Drugą część uznał za nieudany eksperyment, próbując jednak uspra-
wiedliwić zespół kielecki, napisał: „Takie ryzyko jest naturalną częścią każdego 
eksperymentu, a bez eksperymentu nie ma rozwoju, nie ma życia sztuki.[…] Na-
reszcie teatr żąda od odbiorcy czegoś więcej niż jedynie obecności na sali, […] 
domaga się czynnego współudziału widza”  46.

Związany z kieleckim środowiskiem artystycznym krytyk ewidentnie do-
stosował się do powszechnie panującej opinii na temat drugiej części Pluskwy. 
Wygłaszał bezpieczne opinie, nie atakując zbyt złośliwie przedsięwzięcia Byrskiej, 
ale też nie pochwalając powszechnie krytykowanej części drugiej.

Niepochlebnych opinii na temat Pluskwy było więcej. Brak dostateczne-
go zdyskredytowania postaci Prisypkina zarzucił reżyserce Andrzej Drawicz 
w „Sztandarze Młodych”. uważał on, że rolą teatru powinno być wychowywanie 
widza w duchu socjalistycznym i przekazywanie mu ze sceny określonych war-
tości. Dziennikarz zarzucił Byrskiej, że niedostatecznie wskazała Prisypkina jako 
człowieka zdegenerowanego, upadłego i przeciwnego słusznej ideologii. Według 
niego główny bohater Pluskwy nie powinien być przedstawiany w sposób dwu-
znaczny, który kwestionowałby jego plugawość. Dla widza powinien być postacią 
jednoznacznie antypatyczną, godną potępienia. Brak celowej kompromitacji Pri-
sypkina uznał za źródło nieporozumień dotyczących tej sztuki 47.

Roman Szydłowski z „Trybuny Ludu” sugerował, że Byrska nie poradziła 
sobie z zadaniem z powodu niedostatecznego przygotowania, być może także ta-
lentu. Atakował przy okazji kielecką publiczność, uważając, że tworzą ją miesz-
kańcy prowincjonalnego miasta, którzy nie są w stanie zrozumieć ambitnego re-

44 „Słowo Tygodnia” 1956, nr 3, s. 1.
45 Tamże.
46 Tamże.
47 A. Drawicz, Wysadzić pomnik Majakowskiego, „Sztandar Młodych” 1956, nr 52, s. 4.
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pertuaru: „Mamy […] w wypadku Pluskwy do czynienia z typowym przykładem 
mierzenia sił na zamiary. […] W poszukiwaniu swego własnego stylu i oryginal-
nego repertuaru niektóre teatry zapominają trochę o tym, dla kogo istnieją 48 ”.

Zarzut niedostatecznego wykształcenia pod adresem kieleckiej publicznoś-
ci padał niejednokrotnie. Należy przy tym przyznać, że Irena i Tadeusz Byrscy, 
wybierając często ambitne i wymagające sztuki, zmagali się z pustkami na wi-
downi. Podobnie było w przypadku Pluskwy, część mieszkańców Kielc pojawiało 
się w teatrze głównie w związku z rozgłosem nadanym tej sztuce.

Wielka popularność Pluskwy sprawiła, że do Teatru im. Stefana Żerom-
skiego przybywało wielu gości z innych polskich miast. Fakt ten komentował 
Szydłowski w dalszej części swojego artykułu: „Snoby zachłystują się z zachwytu 
i przyjeżdżają z Krakowa i Warszawy. A normalna publiczność nudzi się, bo nic 
nie rozumie. Nikt się nie obraził ani nie oburzył”  49. Według części recenzentów 
widzowie kieleccy nie rozumieli sztuki, treści w niej zawarte były zbyt zawiłe, nie 
wywołały refleksji: „Kieleccy Prisypkinowie patrzą na scenę obojętnie, poziewa-
jąc. Szepczą. Szeleszczą papierkami”  50.

Nie wszyscy zgadzali się z tak niepochlebną opinią o publiczności Teatru 
im. Stefana Żeromskiego. Takiego postrzegania kielczan nie akceptował m.in. 
Waldemar Babinicz, dziennikarz „Słowa Ludu”. Twierdził, że recenzenci bardzo 
często narzucają czytelnikom swoje zdanie o sztuce. Podkreślał także ogromną 
rolę prasy, która była w stanie wypromować kiepską sztukę lub zniechęcić wi-
dzów do dobrej. Zarzucał recenzentom brak obiektywnych sądów, a także nie-
odpowiednie wykształcenie i brak talentu literackiego. Na opinie miała wpływać 
polityka danego pisma wobec teatru albo tendencje polityczne. Sam Babinicz był 
zdania, że dobrego krytyka powinna cechować rzetelna opinia, a do jego zadań 
miały należeć uwypuklanie najlepszych i piętnowanie najsłabszych momentów. 
Chciał, by recenzje wprowadzały widza w klimat sztuki, ułatwiały im jej zrozu-
mienie, a nie narzucały zdania. Autor widział rozwiązanie tego problemu w or-
ganizowaniu publicznych dyskusji po spektaklach. Każdy mógłby wtedy zabrać 
głos i wyrazić swoje zdanie na temat sztuki. Miało to wpływać pozytywnie na 
upowszechnianie kultury i wzrost zainteresowania teatrem 51.

Komentarze w prasie spowodowały, że na temat Pluskwy wypowiedziała 
się sama reżyserka sztuki – Irena Byrska. Przyznała, że celowo zastosowała po-
dział dramatu na dwie części, w których przekazywała inne treści. Tłumaczyła:

48 R. Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, s. 6.
49 Tamże.
50 A. Drawicz, Wysadzić pomnik Majakowskiego, s. 4.
51 W. Babinicz, Najlepsi Recenzenci, „Słowo Ludu” 1956, nr 32, s. 6.
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Chciałam jak najczulej nastawić aparat teatru, aby głos Majakowskiego ostrzegł, 
że jeśli nie przestaniemy […] nazywać teatrów przedsiębiorstwami […], to mogą 
przyjść takie czasy, że nawet Prisypkin-pluskwa będzie sprawą ciekawą, […] i plenić 
się będzie jak dżuma na bezradnym wyjałowionym psychicznie społeczeństwie 52.

Aby zaprzeczyć sugestiom, jakoby Byrska mogła krytykować obecny ustrój, 
w artykule przyznała, iż komunizm „jest ideałem” i „jedyną słuszną formą współ-
życia ludzi na ziemi”. Te wypowiedzi autorki mogą budzić oczywiste wątpliwości. 
Można przypuszczać, że Byrska, umieszczając takie pochlebne opinie, próbowała 
załagodzić sytuację i nie wywoływać problemów. Odniosła się też do krytyki pod 
adresem kieleckiej widowni, której zarzucano prowincjonalność, komentując: 
„Może Widownia Warszawska, kiedy zobaczy grzecznie ułożoną Pluskwę, […] 
będzie pękać ze śmiechu. Ale my (przez małe m) w Kielcach (przez małe k) woli-
my czytać dzieła niż komentatorów”  53.

Warto zaznaczyć, że Byrscy zmagali się z nieprzychylnością władz w za-
sadzie przez cały okres PRL-u. Odznaczali się wyjątkową kreatywnością, pra-
cowitością, mieli także wpływ na wychowanie młodzieży 54. Nie podobało się to 
władzom. Z niechęcią odnoszono się także do nieskrywanego, wręcz manifesto-
wanego przez Byrskich katolicyzmu. Przez taką postawę często zmuszani byli do 
zmiany miejsc pracy. Także w Kielcach zarzucano im niedopasowanie repertuaru 
do potrzeb publiczności, niedopatrzenia w kierowaniu teatrem, niegospodarność 
i niewywiązywanie się ze swoich obowiązków 55.

Po sukcesie Pluskwy, która rozsławiła teatr kielecki, nastąpił okres stagna-
cji. Za przyczynę tego stanu rzeczy uznano kilka czynników. Głównym był po-
wrót do repertuaru lekkich komedii 56. Pomimo licznej krytyki i kłopotów finan-
sowych, Byrscy nie ustawali w dążeniach do stworzenia w Kielcach ambitnego 
ośrodka.

W tym celu propozycję wystawienia sztuki Ślub Byrski złożył jej autorowi 
Witoldowi Gombrowiczowi. Przebywający na emigracji pisarz nie zareagował 
optymistycznie. Wprost przeciwnie – jednoznacznie odmówił pozwolenia na 
wystawienie swojego utworu. Korespondencja pisarza z dyrektorem opubliko-
wana została w jednym z numerów „Słowa Ludu” (sobotnim dodatku „Słowo 

52 I. Byrska, Nie chcemy być ostrożni, gdy tępimy pluskwy, „Słowo Tygodnia” 1956, nr 12, s. 2.
53 Tamże.
54 Byrscy zajmowali się działalnością pedagogiczną i wychowawczą. Podczas wojny w 1944 r. 

zajęli się dziećmi w Stoczku łukowskim pod Warszawą. Byrska prowadziła także Dom 
Dziecka w Sierakówku k. Gostynina. Podczas działalności w Kielcach to z jej inicjatywy 
powstało działające przy Teatrze im. Stefana Żeromskiego Studium Teatralne.

55 A. Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc, s. 130.
56 W. Barański, O la, la, messieurs!, „Słowo Tygodnia” 1956, nr 45, s. 1.
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Tygodnia”). Pierwszy list z prośbą dyrektor wysłał do Gombrowicza 29 marca 
1957 roku, pisząc w nim:

Teatr nasz, którym od paru lat kieruję, z siedzibami w Kielcach i Radomiu, ma 
zamiar wystawić Pana sztukę Ślub. […] Książkę Pana dostałem w roku zeszłym od 
Miłosza podczas wizyty u nich pod Paryżem. Obie rzeczy (Trans-Atlantyk i Ślub) 
urzekły mnie zaraz przy pierwszym czytaniu 57.

Prosił również o dołączenie tekstu, który mógłby zaprezentować podczas 
spektaklu, a także o jakąś aktualną fotografię. Dyrektor otrzymał odpowiedź ne-
gatywną. Gombrowicz uznał, że Ślub jest utworem zbyt trudnym i wyszukanym 
dla kieleckiego teatru. W odpowiedzi Byrski zapewnił autora o swoich ambicjach 
i staraniach co do pomyślności sztuki. Przedstawił mu również dotychczasowe 
dokonania, powołał się na duże zainteresowanie recenzentów i ich kontrowersje 
wywołane inscenizacją Pluskwy. Zaznaczył też, że zespół rozpoczął już prace nad 
spektaklem i byłoby mu przykro z powodu ich przerwania. Odpowiedź Gombro-
wicza była tym razem dużo ostrzejsza:

Absolutnie wykluczone, aby ślub miał debiutować na prowincji, prowincjonalny-
mi siłami, przed kielecko-radomską publicznością. Pan sam wie, że to nie może 
się udać, że to nawet może fatalnie zaszkodzić sztuce […]. Rozumiem, że Panu 
w tej chwili trudno wycofać się z tego, ale sam Pan sobie winien. Przecież trzeba 
zacząć od uzyskania zgody autora. […] uprzedzam, że będę się bronił wszystkimi 
dostępnymi środkami 58.

Autor zaproponował jedynie możliwość przedstawienia fragmentów jego 
sztuki oraz jednorazowe przedstawienie „tytułem eksperymentu”, na którym mo-
gliby znaleźć się tylko zaproszeni goście. Dyrektor w odpowiedzi nazwał odmo-
wę Gombrowicza „gorzka pigułką”, jednocześnie zaznaczając: „[…] myśmy już 
zrozumieli – że jesteśmy w tej chwili teatrem podrzędnym, cokolwiek byśmy tu 
nie robili” i na zakończenie dodał: „Proszę się nie dziwić, ale propozycja wy-
krojenia porcyjki ze Ślubu nie interesuje nas. Na ogół sztuki, które uważamy za 
dobre, wystawiamy w całości”  59. Ostatecznie Ślub w Kielcach nie został wysta-
wiony. W obronie brata starał się występować Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, 
pisząc artykuły wyjaśniające sytuację. Przytaczał fakt, że Byrski sam krytycznie 
wyrażał się na temat kieleckiej publiczności. Nie powinno więc dziwić, że była 
ona niedojrzała na przyjęcie sztuki, którą autor i jego rodzina uważała za wybit-

57 List I Tadeusza Byrskiego do Witolda Gombrowicza opublikowany w: „Słowo Tygodnia” 
1957, nr 29, s. 2.

58 List II Tadeusza Byrskiego do Witolda Gombrowicza opublikowany w: „Słowo Tygodnia” 
1957, nr 29, s. 2.

59 Tamże.
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ną. Podkreślał także fakt, że zapewne nie cieszyłaby się popularnością widzów. 
Próbował także ocieplić wizerunek brata w lokalnej prasie, przytaczając rzewne 
wspomnienia rodzinne. Wielką ulgę sprawił jednak Witoldowi Gombrowiczowi 
fakt, że ta „gorzka pigułka” została przełknięta w Kielcach, a nie np. w Buenos 
Aires 60. Brak szacunku dla kieleckiej publiczności i jawne lekceważenie działal-
ności artystycznej dyrekcji sprawiło, że kontakt między poetą a Byrskim urwał się 
i do rozmów już nie powrócono.

Warto zaznaczyć, że Byrskim zależało na wystawieniu sztuki, która koja-
rzyła się z opozycją i emigrantem, w tym wypadku człowiekiem sprzeciwiającym 
się ogólnemu porządkowi. Artyści nie obawiali się konsekwencji, nie pierwszy 
raz zresztą w swojej działalności. Próba przekazywania kieleckiej publiczności 
wartości i idei świadczy, że Byrskim zależało na ambitnym repertuarze, a nie tyl-
ko na lekkiej rozrywce. Warto przyjrzeć się repertuarowi z poprzedniego sezonu, 
tj. temu, w którym miał zostać wystawiony Ślub. Do zdecydowanie wartościo-
wych utworów należał wystawiony przez Byrską w 1956 roku Komentarz do po-
dróży Cooka Jeana Giraudoux. Kielecka scena była miejscem prapremiery tego 
utworu 61. Ta sztuka również komentowana była w prasie ogólnokrajowej, m.in. 
w „Kronice” 62, „Kierunkach”  63 oraz „Teatrze”  64. Spektakl poniósł jednak klęskę. 
Nie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem, jak Pluskwa, ale uznawany był 
przez krytykę za równie interesujący. Główną przyczyną niepowodzenia spekta-
klu była publiczność, która nie była zainteresowana wymagającymi sztukami. Na 
scenie prezentowano także w tym okresie sztuki polskie, np. Adwokat i róże Jerze-
go Szaniawskiego czy W małym domku Tadeusza Rittnera – autora popularnego 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Dostarczano także rozrywki publiczności, 
prezentując komedie Aleksandra Fredry, które zawsze cieszyły się popularnością. 
Byrscy lubili przypominać klasykę i prezentowali ją na scenie w najlepszym wy-
daniu. Wspomnieć można choćby Damę kameliową Aleksandra Dumasa, Cyda 
Piotra Corneille’a czy utwory Szekspira. We wspólnej reżyserii Byrskich ukazał 
się także Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego. Była to już jedna z ostatnich 
sztuk, jakie realizowali na deskach kieleckiej sceny 65.

Korespondencja z Witoldem Gombrowiczem zakończyła się rozczarowa-
niem zespołu. Byrscy nie zaniechali jednak starań o ambitny repertuar. Wybór 

60 ATK, 1268, Recenzje ze sztuk.
61 G. Cuper, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1944/45–1994/95, Kielce 1995, s. 39.
62 „Kronika” 1956, nr 19, s. 6.
63 „Kierunki” 1956, nr 8, s. 11; nr 16, s. 11.
64 „Teatr” 1956, nr 15/16, s. 3, 4.
65 Dokładnie omówiony repertuar teatru za czasów dyrekcji Tadeusza i Ireny Byrskich znaj-

duje się w pracy G. Cupera, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, s. 29-49.
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padł na Kaligulę Alberta Camusa. Tym razem reżyserii podjął się Tadeusz Byrski, 
a prapremiera polska odbyła się w Kielcach 27 września 1957 roku 66. Dzieło to do-
tyczyło losów cesarza rzymskiego Kaliguli, panującego w latach 37–41. Zapamię-
tany został jako tyran i okrutnik. Do historii przeszły jego szalone wybryki i tor-
tury. Camus przeprowadził w swoim utworze analizę psychiki despoty, człowieka 
pozbawionego skrupułów. Sens dzieła odczytywano jako przestrogę przed abso-
lutyzmem 67. Pozytywne recenzje pojawiły się w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, 
jak np. „Teatr i Film” czy „Przegląd Kulturalny”. Z okazji polskiej prapremiery 
do dyrektora teatru napisał sam autor sztuki – Albert Camus. Przesłał serdeczne 
podziękowania za zaproszenie na premierę i życzenia dla całego zespołu. W liście 
autor dramatu z sympatią odnosił się do przedsięwzięcia Byrskiego:

Cieszę się bardzo, że sztuka moja grana jest w Polsce i byłbym Panu bardzo 
wdzięczny za informację, jaką wywołuje reakcję. Zdaje mi się, że, niestety, trudno 
będzie odpowiedzieć na pańskie miłe zaproszenie. […] Chciałbym jednak prosić 
o powiadomienie mnie o dniu premiery, na wypadek gdybym mógł skorzystać 
z jakiegoś nieoczekiwanego urlopu 68.

Autor na premierę nie przybył, fakt korespondencji świadczył jednak 
o odwadze Byrskiego w doborze ambitnego repertuaru. Dyrektor starał się pre-
zentować oryginalne sztuki, co udowodnił, wystawiając Kaligulę. Wybór ten był 
tym bardziej dobry, że pisarz cieszył się w Polsce coraz większą popularnością, 
zwłaszcza wśród młodzieży. Za sukces należy więc uznać także fakt zainteresowa-
nia Camusa poczynaniami prowincjonalnego ośrodka i udzielenia mu wsparcia.

Obecność Byrskich w kieleckim teatrze przyczyniła się do rozwoju kultu-
ralnego miasta. Sześć sezonów ich pracy nazywane jest „złotym wiekiem kielec-
kiej sceny”. Również dla Byrskich był to świetny czas. Realizowali się na scenie, 
inscenizując wiele sztuk, które w ich reżyserii przeszły do historii. Swoją działal-
nością przyczynili się do rozsławienia Kielc jako wartościowego ośrodka kultural-
nego. Przeszli do legendy zarówno w lokalnym, jak i ogólnopolskim środowisku 
teatralnym. Z wielką sympatią wspominani byli przez swoich współpracowni-
ków, byłych wychowanków czy podopiecznych. Doceniano ich nonkonformizm, 
za który często musieli płacić zmianą miejsca zamieszkania i pracy. Dzięki swojej 
postawie i kreatywności przyczynili się do rozwoju sztuki teatralnej w kraju i bar-
dziej lokalnie, w Kielcach.

66 G. Cuper, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, s. 45.
67 S. Krawczyński, Kaligula, „Słowo Tygodnia” 1957, nr 36, s. 1, 2.
68 List Alberta Camusa do Tadeusza Byrskiego opublikowany w: „Słowo Tygodnia” 1957, 

nr 43, s. 1.
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rady robotnicze w województwie kieleckim w świetle 
materiałów komitetu wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej 
Partii robotniczej w kielcach (1956–1958)

S ł o w a  k l u c z o w e :  samorząd robotniczy, rada robotnicza, Komitet Wojewódzki Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gospodarka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

K e y w o r d s :  industrial democracy, works council, Voivodeship Committee Polish 
united Workers’ Party, economy Polish People’s Republic.

S t r e s z c z e n i e :  Rok 1956 był przełomowy w życiu społeczno-gospodarczym oraz poli-
tycznym PRL. Jednym z efektów zmian była czasowa oraz ograniczona liberalizacja. Do-
tyczyła ona m.in. zakładów przemysłowych. Przejawem „odwilży” były rady robotnicze. 
Działały one z różną intensywnością i sprawnością. Dla partii komunistycznej były to 
kolejne organizacje o charakterze propagandowym i indoktrynacyjnym. Robotnicy na-
tomiast widzieli w nich przede wszystkim możliwość poprawy własnej sytuacji. Władze 
partyjno-państwowe sprawnie i szybko doprowadziły do ograniczenia ich roli, a w 1958 r. 
podporządkowały je sobie całkowicie.

A b s t r a c t :  The year 1956 saw a breakthrough in the socio-economic and political life of 
the People’s Republic of Poland. One of the results of the change was the temporary and 
limited liberalisation, pertaining for example to production plants. A manifestation of 
this “thaw” was the workers’ councils, which operated at varying intensity and efficiency. 
For the Communist party, they were simply a number of organisations of propagandist 
and indoctrinatory nature. Workers in turn saw in them first and foremost an oppor-
tunity for improving their own position. Party and state authorities soon succeeded in 
limiting the councils’ role, and in 1958 subordination of the councils to the authorities 
became complete.

Rady robotnicze stanowiły klasyczny przykład ograniczonej i tymczasowej 
liberalizacji, która nastąpiła w Polsce po VIII Plenum (19–21 X 1956 r.) Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR). Doprowadzi-
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ły one do zmarginalizowania dotychczas niepodważanej władzy i kluczowej roli 
partii komunistycznej w zakładach przemysłowych. Prowadzenie badań nad ich 
powstawaniem, działalnością i systematyczną degradacją stanowi bez wątpienia 
bardzo ważny element odzwierciedlenia oraz zrozumienia październikowych 
zmian i wpływu na życie społeczno-gospodarcze PRL. Ich funkcjonowanie było 
niezwykle ważne dla aparatu partyjnego, który dostrzegał w nich zarówno moż-
liwość zdobycia szerszego wpływu na środowisko robotnicze, jak i zagrożenie 
swojej dotychczasowej hegemonicznej pozycji.

Zajmujący się problematyką oddziaływania aparatu partyjnego PZPR na 
zakłady przemysłowe po 1956 roku Maciej Tymiński trafnie stwierdził, że po-
wstanie rad robotniczych stanowiło wyłom w ówczesnym komunistycznym sys-
temie społeczno-gospodarczym, który był pierwszym i jedynym do momentu 
zalegalizowania przez władze NSZZ „Solidarność”  1.

Pierwsze rady powstały na kilka miesięcy przed obradami VIII Plenum 
KC 2, jednak to właśnie październikowe zmiany zdecydowanie upowszechniły 
i umasowiły ich powoływanie. Objęły one swoim zasięgiem przede wszystkim 
zakłady przemysłowe w dużych ośrodkach miejskich. Ich liczba systematycznie 
rosła, by w pierwszej połowie 1957 roku wynieść 3300 3.

Załogi przedsiębiorstw, wobec braku wypracowania własnej koncepcji 
rozwoju samorządu 4, jako wzór do naśladowania przyjęły organizację rad robot-
niczych, które w 1950 roku wprowadzone zostały do zarządzania zakładami prze-
mysłowymi Jugosławii 5.

W zamyśle partyjnych decydentów rady robotnicze stały się „podstawo-
wym ogniwem modelu gospodarczego, nowych zasad funkcjonowania i zarzą-
dzania gospodarką”. u źródeł ich powstawania leżały przyczyny społeczno-eko-
nomiczne oraz polityczne, wpisujące się w krytykę sposobu kierowania systemem 
gospodarczym i kreowania go w okresie przed 1956 rokiem. Postulaty załóg zmie-

1 M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 
1956–1970, Warszawa 2001, s. 163.

2 W. Piotrowski, Rady robotnicze, ich istota i charakter działania w: Rady robotnicze w przed-
siębiorstwie przemysłowym, red. W. Piotrowski, J. Trusiewicz, łódź 1957, s. 30.

3 M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo, s. 173.
4 S.J. Rittel, Ewolucja struktur samorządu w przemyśle. Podejście systemowe, Warszawa 1988, 

s. 10.
5 M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo, s. 167. Nie oznacza to jednak, że droga wybrana 

przez robotników była kontynuowana. PZPR narzuciła inny pomysł na dalszy rozwój sa-
morządu. Na IX Plenum KC, w maju 1957 r., Władysław Gomułka stwierdził: „Od Jugosła-
wii wywodzą się przyjęte u nas rady robotnicze, chociaż opierając się na doświadczeniach 
Jugosławii, widzimy że dla naszych rad należy przyjąć inny od jugosławiańskiego kierunek 
rozwoju”.
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rzały więc do ustanowienia większej samodzielności przedsiębiorstw poprzez 
zwiększenie niezależności samorządu robotniczego 6.

Władysław Gomułka stwierdził, że: „rady robotnicze – mówiąc ogólnie 
– są formą demokratyzacji robotniczej w systemie dyktatury proletariatu, obej-
mującą dziedzinę produkcji, dziedzinę zarządzania zakładami pracy […] to or-
gan, poprzez który klasa robotnicza bierze bezpośredni udział w zarządzaniu 
gospodarką narodową, o wiele szerzej i głębiej niż dotąd”  7. Stanowić one miały 
„antidotum przeciw schorzeniom w systemie socjalizmu, jako środek przywra-
cający dyktaturze proletariatu i demokracji robotniczej jej właściwą treść na tak 
ważnym odcinku, jak zarządzanie zakładem pracy”  8. I sekretarz KC PZPR nie wi-
dział możliwości rozwoju niezależnych i suwerennych rad robotniczych. Już na 
IX Plenum KC podkreślił bowiem, że pomimo istnienia „odmienności polskiej 
drogi do socjalizmu”, to jednak rola i pozycja partii była, jest i będzie niepodwa-
żalna 9. Nie było więc mowy o jakiejkolwiek autonomii samorządu robotniczego, 
a jedynie instytucji fasadowej, kierowanej przez aparat partyjny 10.

Nie wszystko przebiegało jednak zgodnie z zamysłami Gomułki. W ob-
liczu olbrzymich problemów w łonie samej PZPR przejęcie pod „opiekę” rad 
robotniczych wymagało czasu oraz wysiłku ze strony osłabionego komunistycz-
nego aparatu władzy. Ich powstanie doprowadziło do tymczasowego zahamowa-
nia rozwoju dotychczasowego sposobu zarządzania zakładami przemysłowymi 
– z dyrektorem, komitetem partyjnym i radą zakładową na czele 11.

Organizację rad w zakładach przemysłowych województwa kieleckiego 
można odtworzyć dzięki projektowi statutu z Kieleckich Zakładów Wyrobów 
Metalowych (KZWM) 12. Wyboru jej składu dokonywali wszyscy pracownicy da-

 6 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej w Kielcach 1948–1990 (dalej: KW PZPR), sygn. 2714, Model gospo-
darczy a rady robotnicze, k. 9-10.

 7 W. Gomułka, Węzłowe problemy polityki partii, „Trybuna Ludu” 16 maja 1957 r. Zob. też: 
Przemówienie W. Gomułki na IX Plenum PZPR, „Nowe Drogi” 1957, nr 6.

 8 Tamże.
 9 Tamże.
10 Kierownictwo PZPR już w 1956 r. zastanawiało się nad powołaniem instytucji zrzeszającej 

wszystkie rady, która znajdowałaby się pod partyjną kontrolą. Pomysł ten zrealizowano 
niespełna dwa lata później. M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo, s. 194.

11 J. Kaliński, Zarządzanie gospodarką w: PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Per-
sak, Warszawa 2012, s. 206.

12 Organizacja i funkcjonowanie rad robotniczych uzależnione były od danego zakładu 
przemysłowego i uwarunkowane wieloma czynnikami wewnętrznymi, dlatego też posta-
nowień tego statutu nie można traktować jako obowiązujących we wszystkich przedsię-
biorstwach. Nie obejmował on jednak wyłącznie zasad działalności rad, ale także podej-
mował zagadnienia dotyczące m.in. kompetencji dyrektora, funduszu zakładowego oraz 
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nego zakładu. Kandydować mógł tylko zatrudniony w przedsiębiorstwie 13. Orga-
nizacją głosowania pierwszej z rad zajmował się zakładowy komitet PZPR, kolej-
ne przeprowadzali ustępujący członkowie. Wybierani byli na dwuletnie kadencje, 
choć istniała możliwość ich odwołania przed upływem tego terminu 14.

Na czele rady stał przewodniczący prezydium. On, jego zastępca i se-
kretarz pobierali za pełnione funkcje wynagrodzenie z funduszu zakładowego. 
Oprócz nich, w jego skład wchodzili członkowie 15. Niekiedy do rady powoływany 
był także, z racji pełnionej funkcji, dyrektor zakładu lub przynajmniej brał udział 
w jej posiedzeniach. Prezydium było organem wykonawczym rady robotniczej 16.

Posiedzenia rady odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 
prezydium dwa razy w miesiącu. Podczas zebrań rada mogła podejmować 
uchwały. Jej organami były komisje, które zajmowały się poszczególnymi zagad-
nieniami dotyczącymi funkcjonowania zakładów 17. Podstawowym przedmiotem 
zainteresowania rad były ekonomiczne aspekty ich funkcjonowania. Dotyczyły 
one szeroko rozumianej produkcji, polityki zatrudnienia oraz kwestii budżeto-
wo-finansowych 18. Były zobowiązane do składania okresowych sprawozdań ze 
swojej działalności. Niejednokrotnie jednak obowiązek ten nie był realizowany.

Prawie wszystkie rady robotnicze w województwie kieleckim zaczęły po-
wstawać wkrótce po zakończeniu obrad VIII Plenum KC PZPR 19. Odbywało się 

produkcji. Szerzej na temat organizacji rad robotniczych zob. T. Rabska, Samorząd robot-
niczy w PRL, Poznań 1962, s. 85-88, 91-95, 100-103.

13 Kwestie wyboru oraz kandydowania obostrzone były najczęściej pewnymi wymaganiami. 
Zazwyczaj był nim warunek zatrudnienia w przedsiębiorstwie nie krócej niż sześć miesię-
cy w przypadku głosujących oraz rok dla potencjalnych kandydatów.

14 APK, KW PZPR, sygn. 2715, Projekt statutu rady robotniczej w Kieleckich Zakładach Wy-
robów Metalowych w Kielcach, k. 41-42.

15 Według projektu statutu rady robotniczej w KZWM w skład prezydium wchodziło pięć 
osób. W innych zakładach członków prezydiów było zazwyczaj więcej. Zob. tab. 1 i 2.

16 APK, KW PZPR, sygn. 2715, Projekt statutu rady robotniczej w Kieleckich Zakładach Wy-
robów Metalowych w Kielcach, k. 42-43.

17 Tamże.
18 Tamże, k. 43-44.
19 W zdecydowanej większości były to tymczasowe rady robotnicze lub komisje (komitety) 

organizacyjne. Przygotowywały one dokumenty stwarzające możliwość działania „radom 
stałym”. Pierwsza rada robotnicza na Kielecczyźnie powstała w Fabryce Samochodów Cię-
żarowych (FSC) w Starachowicach na kilka dni przed obradami VIII Plenum KC. Zob. 
m.in.: tamże, Notatka w sprawie powoływania rad robotniczych, k. 70-72; tamże, sygn. 
2715, Notatka [Wydziału Ekonomicznego KW PZPR w Kielcach dotycząca powstawania 
rad robotniczych w zakładach przemysłowych województwa kieleckiego], k. 63-64; tamże, 
Notatka z pobytu [instruktorów Wydziału Ekonomicznego KW PZPR w Kielcach] w Za-
kładach Chemicznych nr 8 w Pionkach, k. 66; tamże, Notatka o sytuacji w budownictwie 
odnośnie organizowania rad robotniczych, k. 69.
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to w okresie niezwykłej żywiołowości oraz na fali olbrzymiego entuzjazmu, jaki 
istniał w polskim społeczeństwie po ogłoszeniu wyników październikowych 
ustaleń 20. O tym, jak wyglądał proces wyboru członków pierwszych rad, świad-
czy przykład z Koneckich Zakładów Odlewniczych, tj. „został ten wybrany, kto 
głośniej krzyczał i robił się rzekomym obrońcą klasy robotniczej”  21. Przy powo-
ływaniu rad korzystano z doświadczeń innych zakładów przemysłowych Polski, 
gdzie działały one już od dłuższego czasu 22.

Partyjny establishment najbardziej obawiał się, że proponowane zmia-
ny przerodzą się w nagonkę na system PRL oraz chęć dogłębnego rozliczenia 
ze stalinowską przeszłością. Dlatego utworzenie pierwszych rad spotkało się 
z oskarżeniami, że do ich szeregów przedostali się „krzykacze”, „demagodzy” 
oraz „awanturnicy”. Rady zaczęły prowadzić ożywione polemiki z administra-
cjami zakładów, podważać ich decyzje oraz zadawać niewygodne pytania, które 
przez funkcjonariuszy PZPR określone zostały „rażącymi wypaczeniami” oraz 
łamaniem obowiązujących norm prawa 23.

Jednym z zarzutów najczęściej formułowanych przez zakładowy aparat 
partyjny był ten, że powstawaniu rad robotniczych towarzyszył „szeroki demo-
kratyzm bez najmniejszych przejawów nacisku zewnętrznego, a więc powoły-
wanie do życia R[ad] R[robotniczych] było dziełem samych załóg”  24. Opinia ta 
wyraźnie ukazuje rzeczywiste rozbieżności w postrzeganiu roli i znaczenia rad 
robotniczych, jakie występowały pomiędzy środowiskiem pracowniczym a apa-
ratem partyjnym. Pierwsi oczekiwali, że nowo powstała instytucja dbać będzie 
o nich samych, walczyć z patologiami i nadużyciami, a przede wszystkim po-
zwoli na realne włączenie się załóg w zarządzanie zakładem. Drudzy liczyli z ko-
lei na utworzenie kolejnej organizacji, dzięki której można będzie skuteczniej 
– pod względem ideologicznym i politycznym – oddziaływać na pracowników 
zakładów.

Jednym z zasadniczych zabiegów, jakie podjął Wydział Ekonomiczny KW 
w pierwszym okresie tworzenia rad, było przeprowadzenie dyskusji o roli Pod-
stawowych Organizacji Partyjnych (POP) w kreowaniu pomysłów dotyczących 
ich działalności. Przejęcie kontroli stało się najważniejszym zadaniem instancji 
partyjnych w organizowaniu nowej instytucji samorządu robotniczego. Stwier-

20 Szerzej na temat przyczyn akceptacji dla komunistycznych władz Polski po wydarzeniach 
1956 r. zob. P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, s. 182-191.

21 APK, KW PZPR, sygn. 2715, Informacja o przebiegu wyborów do rad robotniczych, k. 61.
22 Tamże, k. 59.
23 Tamże, sygn. 2714, Informacja o sytuacji i rozwoju rad robotniczych w zakładach przemy-

słowych województwa kieleckiego, k. 112-113.
24 Tamże, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych woje-

wództwa kieleckiego”, k. 87.
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dzono, że „ogólnym brakiem dotychczasowej pracy jest to, że nasze organizacje 
partyjne nie kierują tak ważną pracą polityczną”  25.

W związku ze zbyt dużą niezależnością organizacyjną rad postanowiono 
ograniczyć ustawowo ich kompetencje oraz określić drogę rozwoju. Celowi temu 
służyła uchwalona 19 listopada 1956 roku ustawa o radach robotniczych 26. W opi-
nii KW pozwoliło to na przeciwstawienie się „warcholstwu”, wykluczenie osób 
o „marnej reputacji” oraz zwycięstwo „rozsądku i rozwagi olbrzymiej większości 
środowiska robotniczego”  27.

Znaczna część rad robotniczych (zwłaszcza w małych oraz średnich przed-
siębiorstwach) miała problem z określeniem swojego programu działania. Po-
nadto pewien opór wobec nowej inicjatywy wykazywały dyrekcje, które nie ze-
zwoliły na zorganizowanie rad m.in. w niektórych zakładach przemysłowych na 
terenie Buska-Zdroju oraz Sandomierza. Oprócz tego powszechnym zjawiskiem 
stało się ignorowanie rad robotniczych. Sytuacje takie wystąpiły m.in. w Kielcach 
i Radomiu. Dyrektorzy dość powszechnie uważali bowiem, że rady robotnicze są 
jedynie ciałami doradczymi, niemającymi żadnych realnych wpływów na polity-
kę zakładów. Takie podejście potęgowało i tak często już napięte relacje na linii 
pracownicy–kierownictwo. Wydaje się, że animozje mogły być także zaostrzane 
przez stronę robotniczą, która poprzez rady starała się oddziaływać na admini-
strację 28. Trudno jednak zarzucać robotnikom wolę posiadania realnego wpływu 
na funkcjonowanie swojego miejsca pracy. Tym bardziej że dyrektorzy przed-
siębiorstw podlegali komitetowi zakładowemu PZPR 29, a wybierani byli zgod-
nie z zasadami systemu nomenklatury, która stanowiła jedną z głównych form 
oddziaływania partii względem instytucji państwowych 30. Dyrektor sprawował 

25 Tamże, sygn. 2715, Informacja o przebiegu wyborów do rad robotniczych, k. 60-61.
26 ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych (Dz.u. 1956, nr 53, poz. 238). 

O ich roli zob. Z. Rykowski, W. Władyka, Polska próba. Październik’56, Kraków 1989, 
s. 267; T. Rabska, Samorząd robotniczy, s. 66-76.

27 APK, KW PZPR, sygn. 2714, Tezy do referatu pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakła-
dów przemysłowych województwa kieleckiego”, k. 46-47.

28 Tamże, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych woje-
wództwa kieleckiego”, k. 67.

29 G. Miernik, „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, Kielce 
2007, s. 76.

30 Tamże, s. 46-47. Zob. szerzej: M. Tymiński, Nomenklatura regionalna: działanie systemu 
na poziomie lokalnym (1950–1970) w: PZPR jako machina, s. 99-118; A Paczkowski, Sys-
tem nomenklatury kadr w Polsce (1950–1970), Warszawa 2000; A. Dudek, Funkcjonowanie 
systemu nomenklatury kadr PZPR na szczeblu wojewódzkim (1948–1980), w: Komunizm. 
Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 99-109; D. Magier, System no-
menklaturowy partii komunistycznej, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 3, cz. 2, 
red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Radzyń Podlaski 2010, s. 671-712.
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„swego rodzaju nadzór nad działalnością rady”, mógł bowiem wstrzymać wyko-
nanie jej uchwały. utrzymano więc jednoosobowe kierowanie zakładem 31.

W dokumentach KW PZPR w Kielcach można odnaleźć przykłady świad-
czące o kontestowaniu zarządzeń partyjnych, ministerialnych czy administracji 
zakładu. Niektóre z rad, np. w Opoczyńskich Zakładach Materiałów Ogniotrwa-
łych, za główny cel swojego powstania uznały uniezależnienie się od związków 
zawodowych, rady zakładowej oraz lokalnego aparatu partyjnego. Natomiast 
rada w Koneckich Zakładach Odlewniczych brała udział w czynnym bojkocie 
rozporządzenia ministerialnego dotyczącego obowiązku pracy 4 grudnia 32.

Rady domagały się większej autonomii przedsiębiorstw oraz zwiększenia 
własnych kompetencji, przypuszczały ataki na administrację państwową, widząc 
w niej główną barierę krępującą rozwój samorządu 33. Postulaty takie zgłaszała 
m.in. rada robotnicza z Wytwórni Chemicznej nr 8 w Pionkach 34.

Winnych zbyt dużej niezależności rad robotniczych szukano m.in. wśród 
działaczy partyjnych, którzy nie tylko nie reagowali w odpowiedni sposób na „pa-
tologiczne” sytuacje, ale także „to właśnie członkowie Partii byli propagatorami 
zła”. Za rzecz nie do przyjęcia uznano „demokratyzację życia rozwijającą się na 
skutek niewłaściwej interpretacji”. Podważanie przez robotników kluczowej roli 
PZPR w PRL, jej krytykę, polemizowanie z decyzjami administracji zakładu sta-
ło się powszechnym zjawiskiem. Służyło to „pogłębieniu anarchii i rozprzężenia”. 
Według decydentów partyjnych z KW błędem było usunięcie się w cień organiza-
cji partyjnych, co doprowadziło do braku możliwości „politycznego przewodzenia 
załogom i fabrykom”. Oczywiste jest, że największą niezależność wykazywały rady 
robotnicze, gdzie właśnie aktywność działaczy PZPR była niezwykle słaba 35.

Głównym przedmiotem zainteresowania ze strony rad robotniczych 
w pierwszych miesiącach ich działalności pozostawały kwestie zaległości fi-
nansowych wobec pracowników. Jedynie w większych zakładach województwa 
kieleckiego, gdzie samorząd był bardziej rozbudowany, rady rozpoczęły swo-
ją pracę od zapoznania się z dokumentacją przedsiębiorstw, koncentrując się 
przede wszystkim na aspekcie ekonomicznym, tj. zdolności produkcyjnej i jej 
rozwoju oraz na usprawnieniu organizacji pracy. Zajął się tym samorząd robot-

31 T. Rabska, Samorząd robotniczy, s. 69.
32 APK, KW PZPR, sygn. 2714, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów prze-

mysłowych województwa kieleckiego”, k. 67.
33 Tamże, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych woje-

wództwa kieleckiego”, k. 91.
34 Tamże, sygn. 2715, Rady Robotnicze, k. 5.
35 Tamże, sygn. 2718, Sytuacja gospodarcza w zakładach przemysłowych woj[ewództwa] kie-

leckiego, k. 51-53.
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niczy w Kielcach, Ostrowcu świętokrzyskim, Radomiu, Skarżysku-Kamiennej 
oraz Starachowicach 36.

Dobrze rozwijały się rady robotnicze w zakładach przemysłu kluczowe-
go. Na 100 przeanalizowanych przez aparat partyjny tego typu przedsiębiorstw 
w 1958 roku – w 85 istniały rady robotnicze. Najwięcej ich utworzono w pierwszej 
połowie 1957 roku. Znacznie gorzej sprawa przedstawiała się w przemyśle tere-
nowym, gdzie na 175 zakładów rady istniały jedynie w ośmiu 37. W części z nich 
działały jedynie komitety (komisje) organizacyjne, które nie były w stanie dopro-
wadzić do powstania nowej instytucji samorządu robotniczego, w pozostałych 
nie utworzono nawet komitetów organizacyjnych.

W świetle art. 7 ustawy o radach robotniczych stwierdzono, że „w miarę 
możliwości” powinny się one składać z 2/3 robotników. W województwie kie-
leckim sytuacja wyglądała jednak dużo gorzej od zamysłów ustawodawcy. We-
dług danych sporządzonych przez KW w 1958 roku, w zakładach przemysłowych 
Kielecczyzny członkami rad robotniczych było ponad 1700 osób, w tym mniej 
więcej 50% stanowili robotnicy i 50% pracownicy umysłowi 38. Jednak udział tych 
pierwszych w prezydiach wynosił zaledwie 31,5% 39. Określone dane dotyczące 
poszczególnych zakładów przemysłowych województwa kieleckiego zaprezento-
wane zostały w tabeli 1.

Dane te zdają się potwierdzać zarzuty części załóg. Wskazywano, że rady 
stały się urzędniczymi i zbiurokratyzowanymi ciałami, złożonymi z pracowników 
administracyjnych, dlatego w wielu zakładach pozostawały zamknięte na postu-
laty środowiska robotniczego. W FSC kierownik jednego z wydziałów stwierdził, 
że wyboru należy dokonać wyłącznie między nim a jego zastępcą. W związku 
z tym, w tak powołanym samorządzie 70% jego członków było pracownikami 
administracyjnymi zakładu, a robotnicy – buntując się – określali tamtejszą radę 
mianem „kierowników, a nie robotników”  40. Większość z nich oraz ich prezydiów 
była opanowana przez pracowników administracyjnych zakładu. W niektórych 
organach wykonawczych rad nie było nawet jednego robotnika (np. KZWM), 
a w większości przedsiębiorstw stanowili oni zdecydowaną mniejszość (np. Za-
kłady Metalowe w Skarżysku-Kamiennej) 41.

36 Tamże, sygn. 2714, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych 
województwa kieleckiego”, k. 65-66.

37 Tamże, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych woje-
wództwa kieleckiego”, k. 68.

38 Tamże, k. 68-69.
39 Tamże, sygn. 2713, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w Kielcach w sprawie pracy rad robot-

niczych oraz dotychczasowego przebiegu Konferencji Samorządu Robotniczego, k. 45.
40 Tamże, sygn. 2715, Informacja o przebiegu wyborów do rad robotniczych, k. 62.
41 Tamże, k. 8-9.
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W pracach rad brali udział głównie robotnicy powyżej 30 roku życia. 
Stanowili oni około 86% ogółu ich członków, pomimo że struktura wieku pra-
cowników w zakładach przemysłowych przedstawiała się zazwyczaj odmiennie. 
Długoletni staż pracy oraz doświadczenie nie oznaczały jednak, że członkowie 
rad byli dobrze przygotowani. Brak kwalifikacji i wiedzy powodował, że często 
nie byli oni w stanie zająć się wszystkimi ważnymi sprawami, brakowało im do 
tego odpowiedniego przygotowania merytorycznego 42. Zaledwie 8,7% członków 

42 O tego typu problemach meldowano KW w sprawozdaniach z działalności rad. Zob. np.: 
tamże, sygn. 2713, Sprawozdanie rady robotniczej przy Radomskiej Wytwórni Papierosów 
za 1957 r., k. 76-95; tamże, Prace rady robotniczej przy Radomskiej Wytwórni Papierosów, 
k. 109-123.

Tabela 1. Liczba i struktura zawodowa członków rad robotniczych oraz ich prezydiów 
w wybranych zakładach przemysłowych województwa kieleckiego

Zakład

Rada robotnicza Prezydium

liczba 
członków

robotnicy

pracow
nicy 

adm
inistracji

liczba 
członków

robotnicy

pracow
nicy 

adm
inistracji

Kieleckie Zakłady Wyrobów 
Metalowych 31 12 19 5 – 5

Koneckie Zakłady Odlewnicze 22 10 12 9 5 4

Huta im. Marcelego Nowotki 
w Ostrowcu św. 94 47 46 11 5 6

Zakłady Metalowe 
w Skarżysku-Kamiennej 59 16 42 14 1 12

Zakłady Metalowe im. 
Generała „Waltera” w Radomiu 87 29 58 15 2 13

Wytwórnia Chemiczna nr 8 
w Pionkach 50 28 22 7 2 5

Razem 343 142 199 61 15 45

uwaga: Dane liczbowe z Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim oraz Zakładów 
Metalowych w Skarżysku-Kamiennej dotyczące robotników oraz pracowników administracji nie 
sumują na łączną liczbę członków zarówno prezydiów, jak i rad robotniczych. Z innego zestawienia 
KW, wynika że członków rady robotniczej w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej 
było 58. Zob. tamże, sygn. 2715, Skład personalny w radach robotniczych, k. 7. 

Źródło: APK, KW PZPR, sygn. 2715, k. 8-9.



TOMASZ TREPKA144

rad robotniczych miało wyższe wykształcenie, a w prezydiach 14% 43. Innym za-
gadnieniem pozostawał niski udział kobiet w pracach rad robotniczych. W tym 
przypadku, w niektórych zakładach pracy wynosił on niecałe 7%, mimo że kobie-
ty stanowiły niekiedy nawet 50% załóg 44.

Bardzo ważnym zadaniem PZPR pozostawało rozpropagowanie idei rad. 
W świetle wytycznych Egzekutywy KW PZPR w Kielcach zobligowano w tym 
celu niższe instancje partyjne, by organizowały różne dyskusje promujące rady. 
Zalecono, by w ich obradach brali udział przedstawiciele egzekutyw KP lub KM, 
sekretarze KZ, większych POP oraz „czołowi działacze partyjni na kierowni-
czych stanowiskach” w różnych instytucjach lub organizacjach, jak np. związki 
zawodowe. Prelegentami byli specjalnie oddelegowani pracownicy aparatu KC 
i KW. Organizacją prelekcji zajmował się Wydział Ekonomiczny w porozumieniu 
z Wydziałem Organizacyjnym i Propagandowym KW 45.

Kierownictwo partyjne na szczeblu wojewódzkim planowało także or-
ganizowanie spotkań z udziałem przedstawicieli rad robotniczych z większości 
zakładów Kielecczyzny. Te najlepiej rozwijające się były stawiane za wzór do na-
śladowania i zobowiązane do dzielenia się własnymi doświadczeniami z mniej 
licznymi oraz aktywnymi 46. Jedna z takich dyskusji odbyła się w lutym 1958 
roku w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej 47. Głównym tematem 
tego typu zebrań, oprócz upowszechniania idei samorządu, było podkreślenie 
polityczno-ekonomicznego znaczenia rad robotniczych „jako części składowej 
kształtowania polskiego modelu socjalistycznego”  48.

Oprócz dyskusji i debat, swoją istotną rolę w rozpropagowaniu pomysłu 
rad odegrały gazetki zakładowe. W numerze 9 z marca 1958 roku „Naszego Sło-
wa”, organu prasowego KF PZPR Zakładów Metalowych w Skarżysku-Kamien-
nej, zamieszczony został artykuł zastępcy dyrektora, Edwarda Bilskiego, po-
święcony zasadom, jakimi powinny kierować się rady, by skutecznie zarządzać 
przedsiębiorstwem. Podobnych przykładów, o charakterze propagandowym i in-

43 Tamże, sygn. 2714, Informacja o sytuacji i rozwoju rad robotniczych w zakładach przemy-
słowych województwa kieleckiego, k. 115.

44 Tamże, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych woje-
wództwa kieleckiego”, k. 71.

45 Tamże, sygn. 2718, Główne kierunki pracy propagandowej w studiowaniu i popularyzacji 
IX Plenum KC PZPR, k. 1-7.

46 Tamże, sygn. 2703, Problemowy plan pracy sektora przemysłu hutniczo-górniczego oraz 
Komisji ds. Rad Robotniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 71.

47 Tamże, sygn. 2713, Notatka o pracy Komisji Rad Robotniczych, k. 74.
48 Tamże, sygn. 2703, Plan pracy sektora przemysłu drobnego i rzemiosła na I kw[artał] 

1957 r., k. 2.
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formacyjnym, w dokumentach KW można odnaleźć niewiele. Bez wątpienia nie 
stanowią one zbyt licznego materiału 49.

W planach było także regularne wydawanie kwartalnego „wewnętrznego 
biuletynu”, zatytułowanego „Eksperymenty”, poświęconego sukcesom rad robot-
niczych. Jego kolportaż zakończył się całkowitym fiaskiem i brakiem zaintereso-
wania ze strony pracowników. Wynikało to najprawdopodobniej ze zbyt wysokiej 
ceny, która skutecznie odstraszała potencjalnych nabywców 50. Zdecydowano się 
także, by na łamach „Słowa Ludu” publikować artykuły popularyzujące idee sa-
morządu robotniczego 51, a Polskie Wydawnictwa Gospodarcze rozpoczęły wy-
dawanie kilkudziesięciostronicowych broszur w ramach cyklu „Biblioteka Rady 
Robotniczej”. Ich odbiorcami byli przede wszystkim członkowie rad, związków 
zawodowych oraz partyjni aktywiści 52.

Z dokumentów KW wynika, że rady robotnicze miały wywierać wpływ 
na większe zaangażowanie się robotników w funkcjonowanie zakładów pracy. 
Po pierwsze, ze względu na aspekt psychologiczny, dawały nadzieję na uzyskanie 
„trzynastki”, czyli trzynastej pensji 53. Następowała więc swoista mobilizacja załóg, 
zarówno do uczestnictwa w pracach rad oraz do osiągnięcia lepszych od zakłada-
nych wyników produkcyjnych. Po drugie, podjęły one działania zmierzające do 
ograniczenia absencji 54. Po trzecie, poprzez propozycje zwiększenia możliwości 

49 Szerzej zob. E. Bilski, Jak powinna pracować Rada Robotnicza, aby faktycznie zarządzać 
przedsiębiorstwem, „Nasze Słowo” 1958, nr 9, s. 3-4.

50 APK, KW PZPR, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych 
zakładach przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na 
terenie woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 19.

51 Tamże, sygn. 2703, Plan pracy komisji Plenum KW ds. Rad Robotniczych za IV kwartał 
1957 r., k. 86; tamże, Kwartalny plan pracy Wydziału Ekonomicznego KW obejmujący 
okres od 1.III – 30.IV [1957r.], k. 24; tamże, Problemowy plan pracy sektora przemysłu 
hutniczo-górniczego oraz Komisji ds. Rad Robotniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 72.

52 Tamże, sygn. 2715, „Biblioteka Rady Robotniczej”, k. 30.
53 Dość powszechnym zjawiskiem było łączenie powstawania rad robotniczych z obietnicą 

przyznania dodatkowej pensji. Był to zabieg propagandowy, służący wyłącznie wsparciu 
pomysłu tworzenia rad. Dyrekcje wielu przedsiębiorstw, nie decydując się na taki krok, 
zaogniły relacje na linii pracownicy–administracja zakładu. APK, KW PZPR, sygn. 2704, 
Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach przemysłu, budow-
nictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie woj[ewództwa] kie-
leckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 11.

54 APK, KW PZPR, sygn. 2718, Sytuacja gospodarcza w zakładach przemysłowych woj[e-
wództwa] kieleckiego, k. 50-51. Sprawy absencji były bardzo istotnym problemem. Na po-
czątku 1957 r. liczba nieusprawiedliwionych godzin wzrosła w porównaniu z okresem po-
przednim w zakładach Kielecczyzny produkujących materiały ogniotrwałe o ponad 200%, 
w przemyśle lekkim oraz ceramicznym o ponad 90%, a odlewniczym ponad 75%. Tamże, 
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produkcyjnych przedsiębiorstwa, szukania oszczędności materiałowych, pro-
dukcji ubocznej, zwiększenia asortymentowości oraz walkę z marnotrawstwem 
i przestępczością gospodarczą, miały mieć miały realny wpływ na ekonomiczny 
oraz polityczny aspekt działalności zakładu 55. Większość tych postulatów pozo-
stała jednak wyłącznie na papierze. Przeważająca część rad nie była w stanie sku-
tecznie walczyć z nieprawidłowościami i zaniedbaniami 56.

Członkowie rad robotniczych, a przede wszystkim ich prezydiów, byli 
regularnie zapraszani na spotkania z przedstawicielami KW, niższych instan-
cji partyjnych oraz administracji państwowej (np. rad narodowych), szczegól-
nie wówczas, kiedy dotyczyły ważnych aspektów funkcjonowania zakładów. 
Ciężko jednak ustalić, jaka była ich rola, czy ograniczała się ona wyłącznie do 
obserwacji i przyjmowania do wiadomości podjętych uchwał i wniosków, czy 
jednak miały one realny wpływ na ostateczne decyzje 57. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że wśród zapraszanych członków rad byli zazwyczaj wyłącznie przedsta-
wiciele PZPR 58.

Od momentu powoływania rad, komitety fabryczne i zakładowe PZPR 
miały na celu skrupulatnie obserwować, oceniać, a w razie potrzeby ingerować 
w ich działalność, gdyby ta odbiegała od partyjnych założeń. Jednym z ważnych 
elementów kontroli było obsadzenie rad zaufanymi członkami partii komuni-
stycznej 59. upartyjnienie w pierwszych miesiącach ich funkcjonowania wynosiło 
45,4%, a w prezydiach 50% 60. Dane dotyczące liczby członków rad robotniczych 
i ich przynależności do PZPR przedstawia tabela 2.

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, że przedstawiciele PZPR sta-
nowili 50% członków rad robotniczych oraz opanowali ponad 55% ich prezydiów. 
Największe upartyjnienie samorządu robotniczego było w Hucie im. Marcelego 
Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim, gdzie sięgało ponad 61%, a najmniejsze 

 sygn. 2704, Informacja o wykonaniu planu produkcyjnego przez przemysł kluczowy, tere-
nowy i budownictwo w woj[ewodztwie] kieleckim, k. 35.

55 Tamże, sygn. 2718, Rady Robotnicze – obecne kierunki pracy Rad Robotniczych, k. 54-55; 
tamże, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach 
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie 
woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 9-10.

56 Tamże, k. 6-7.
57 Tamże, sygn. 2719, Plan działania w związku z akcją zmniejszenia przerostów zatrudnienia 

w przedsiębiorstwach uspołecznionych, k. 55.
58 Tamże, sygn. 2703, Plan pracy na III kwartał 1957 r. Komisji Przemysłu, k. 49-51.
59 Tamże, Plan pracy na I kwartał 1957 r. branży przemysłowej (spożywczego, ceramicznego, 

skórzanego i chemicznego), k. 5.
60 Tamże, sygn. 2714, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych 

województwa kieleckiego”, k. 73.



RADY ROBOTNICZE W WOJEWóDZTWIE KIELECKIM 147

było w radzie robotniczej Zakładów Metalowych w Skarżysku-Kamiennej – 
niecałe 39%. W prezydiach natomiast stan upartyjnienia przedstawiał się jeszcze 
korzystniej dla PZPR. W przeważającej części największych zakładów Kielec-
czyzny działacze partyjni dysponowali większością. Najbardziej upartyjnionymi 
prezydiami rad robotniczych były te działające w Wytwórni Chemicznej nr 8 
w Pionkach oraz Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim. Je-
dynie w KZWM aktywiści z PZPR nie posiadali większości w prezydium.

Elementem nadzoru nad radami stała się także powołana na posiedze-
niu Egzekutywy KW 27 grudnia 1956 roku komisja problemowa do spraw rad 
robotniczych 61. I sekretarz Franciszek Wachowicz wyjaśnił, jak w praktyce po-

61 Tamże, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach 
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie 
woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 18.

Tabela 2. Liczba oraz przynależność do PZPR członków rad robotniczych i ich 
prezydiów w wybranych zakładach przemysłowych województwa kieleckiego

Zakład

Rada robotnicza Prezydium

liczba 
członków

przynależność 
do PZPR

liczba 
członków

przynależność 
do PZPR

Kieleckie Zakłady Wyrobów 
Metalowych 31 16 5 2

Fabryka Samochodów 
Ciężarowych w Starachowicach 81 42

brak 
danych

brak  
danych

Huta im. Marcelego Nowotki 
w Ostrowcu świętokrzyskim 94 58 11 7

Zakłady Metalowe 
w Skarżysku-Kamiennej* 59 23 14 7

Zakłady Metalowe im. Generała 
„Waltera” w Radomiu 87 37 15 8

Wytwórnia Chemiczna nr 8 
w Pionkach 50 25 7 5

Razem 402 201 52 29

Zob. uwaga do tabeli 1.

Źródło: APK, KW PZPR, sygn. 2715, k. 8; tamże, Sprawozdanie z działalności Rady Robotniczej 
Wytwórni Chemicznej nr 8 [w Pionkach], k. 11.
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winna funkcjonować. W jego opinii, jej zadaniem miało być „przygotowywa-
nie materiałów na Egzekutywę i Plena KW […] Komisja powinna informować 
Egzekutywę, przy pomocy jakich form są realizowane uchwały KC, KW”. W jej 
skład wchodziły wykwalifikowane osoby oraz pilnujący poprawności politycznej 
pracownicy aparatu partyjnego. Wachowiczowi wtórowali inni członkowie Egze-
kutywy, którzy twierdzili, że komisje powinny być kierowane przez kierownika 
wydziału lub sekretarza. Miały się one zbierać z różną częstotliwością, w zależno-
ści od „problemów i potrzeb” 62, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu 63. Członkowie 
komisji problemowej zostali zobowiązani do brania udziału w posiedzeniach rad 
robotniczych 64. Komisja nie działała jednak sprawnie, w krótkim bowiem czasie 
od powołania podjęto decyzję o jej reorganizacji 65. Choć w pierwszym okresie 
stwierdzono, że „radom pomogła nie za wiele” 66, to jednak w ocenie Egzekutywy 
KW z pierwszej połowy 1958 roku przyznano, że komisja problemowa stała się 
bardziej „pożyteczna”, kiedy idea rad sukcesywnie zyskiwała aprobatę ze strony 
pracowników większości zakładów przemysłowych 67. Podjęto też wówczas de-
cyzję o połączeniu komisji ds. rad robotniczych z komisją przemysłu w jedną – 
przemysłu i samorządów robotniczych 68.

Innym sposobem kontroli było wysyłanie przedstawicieli KW na posiedze-
nia rad robotniczych w poszczególnych zakładach przemysłowych. Dzięki temu 
gwarantowano lepsze rozeznanie w sytuacji i możliwość szybkiego reagowania 69. 
Ponadto prowadzono szeroko rozumianą „pomoc” w pracach organizacyjnych 
rad dotyczących np. wybierania ich członków, opracowania statutu oraz planu 

62 Tamże, sygn. 214, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Kielcach w dniu 27 XII 
1956 r., k. 70-74.

63 Tamże, sygn. 2703, Problemowy plan pracy sektora przemysłu hutniczo-górniczego oraz 
Komisji ds. Rad Robotniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 70.

64 Tamże, k. 73.
65 Tamże, Plan pracy Komisji Plenum KW ds. Rad Robotniczych na IV kwartał 1957 r., k. 83; 

tamże, sygn. 2715, Problemowy plan pracy sektora przemysłu hutniczo-górniczego oraz 
komisji ds. rad robotniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 20-23.

66 Tamże, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach 
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie 
woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 19.

67 Komisja nadal podejmowała liczne zabiegi upowszechniające koncepcję działalności rad 
robotniczych w zakładach przemysłowych województwa kieleckiego. Zob. np. tamże, 
sygn. 2713, Notatka o pracy Komisji Rad Robotniczych, k. 74-75.

68 Tamże, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w Kielcach w sprawie pracy rad robotniczych 
oraz dotychczasowego przebiegu Konferencji Samorządu Robotniczego, k. 45.

69 Tamże, sygn. 2703, Kwartalny plan pracy Wydziału Ekonomicznego KW obejmuje okres 
od 1.III – 30.IV [1957r.], k. 25.
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działania 70. Wszystko te zabiegi zmierzały do zagwarantowania poprawności po-
litycznej w jej pracach.

Na skutek prowadzonych zabiegów, zmierzających do pełnej kontroli nad 
radami robotniczymi, KW PZPR w Kielcach był regularnie informowany o ich 
funkcjonowaniu. W 1957 roku instruktorzy zawiadomili, że występują „trudności 
w powoływaniu rad robotniczych w zakładach przemysłu kluczowego”. Sytuację 
taką odnotowano m.in. w Opocznie i Opatowie. Powiatowym oraz miejskim in-
stancjom partyjnym zalecono przeprowadzić gruntowną analizę sytuacji w tych 
zakładach, gdzie rady jeszcze nie istniały. Chodziło głównie o to, by w nowo po-
wstających radach zdecydowaną inicjatywę i przewagę w jej działaniach mieli 
członkowie PZPR 71.

Przedstawiciele KW jednoznacznie określili, że błędne interpretowanie 
roli rady robotniczej jest głównym powodem osłabienia zainteresowania ich 
działaniem ze strony robotników. W konsekwencji miało to doprowadzić do za-
hamowania powstawania, rozwoju rad, a także niskiej aktywności ich członków 
w kolejnych miesiącach 72.

Słabość rad robotniczych spowodowana była brakiem zainteresowania 
części pracowników funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Tak np. tłumaczono od-
wołanie spotkania zakładowego komitetu PZPR z udziałem przedstawicieli sa-
morządu w Koneckich Zakładach Odlewniczych: „narada musiała być odwołana 
z powodu niskiej frekwencji, a robotnicy w tym samym czasie woleli leżeć koło 
zakładu niż przyjść na naradę, chociaż byli zapraszani”  73. Nawet jeśli pracownik 
przedsiębiorstwa był członkiem rady robotniczej, to i tak często nie angażował się 
w jej działalność. Powodami takiej postawy mogły być: ogólna obojętność załóg, 
ograniczone kompetencje rady, ale także brak odpowiedniej wiedzy ekonomicz-
nej oraz technicznej, która była potrzebna do podejmowania decyzji. Stąd wielu 
jej przedstawicielom zarzucano zbytnią bierność i brak działania 74.

Osobnym zagadnieniem, które budziło zainteresowanie KW PZPR w Kiel-
cach, był stosunek środowiska robotniczego do koncepcji rad. W związku z tym 
zalecano przeprowadzenie ankiet w wybranych zakładach przemysłowych. Nie-
stety, w dokumentach nie zachowały się ich wyniki. Można jednak domniemy-

70 Tamże, Plan pracy sektora górniczo-hutniczo-odlewniczego za I i II kw[artał] 1957 r., 
k. 36; tamże, Problemy do planu pracy na III kwartał proponowane przez Wydz[iał] Eko-
nomiczny KW, k. 66.

71 Tamże, Problemowy plan pracy sektora przemysłu hutniczo-górniczego oraz Komisji ds. 
Rad Robotniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 72.

72 Tamże, sygn. 2714, Tezy do referatu pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów prze-
mysłowych województwa kieleckiego”, k. 48.

73 Tamże.
74 Tamże.
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wać, że w pierwszym okresie istnienia cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
pracowników zakładów. W miarę upływu czasu, wraz ze zniesieniem ich czę-
ściowej suwerenności, a co za tym idzie rozczarowaniem ich działalnością oraz 
odbudową pozycji niższych instancji aparatu partyjnego, robotnicy zrezygnowali 
z angażowania się w ich prace.

Przewidywano, że aktywność rad robotniczych zwiększy się poprzez za-
interesowanie ich funkcjonowaniem związków zawodowych. Zaliczono tu takie 
kwestie, jak powoływanie związków, rozwój, szkolenia oraz „zwalczanie wszyst-
kiego co hamuje właściwą pracę i rozwój rad”  75. Pomimo nalegań KW, związki 
zawodowe nie zaangażowały się w prace w samorządzie robotniczym. Nie orga-
nizowano ani szkoleń 76, ani wspólnych spotkań, mających na celu wymianę do-
świadczeń 77. Sytuacja uległa pewnej poprawie w 1958 roku 78, jednak i tak wydaje 
się, że była daleka od oczekiwań.

Do KW napływały informacje o znikomym zainteresowaniu KP i KM 
PZPR problematyką rad robotniczych i nieudzielania im odpowiedniego wspar-
cia w rozwijaniu działalności. W związku z tym z inspiracji Egzekutywy oraz 
Plenum KW zlecono przeprowadzenie kontroli we wszystkich instancjach par-
tyjnych szczebla powiatowego i miejskiego. Podobne zarzuty wysuwano wo-
bec komitetów zakładowych oraz fabrycznych, które często były zaangażowane 
w „rozróbki personalne”, a tym samym „wypuściły z rąk” sprawy merytoryczne, 
oddając je pod kuratelę samorządu. Zdaniem instruktorów z Wydziału Ekono-
micznego KW, jednym z powodów była lansowana teza, że od momentu „utwo-
rzenia rad komitety fabryczne winny zaniechać zajmowanie się kwestiami pro-
dukcji” a skupić się wyłącznie na pracy politycznej 79.

75 Tamże, sygn. 2703, Problemowy plan pracy sektora przemysłu hutniczo-górniczego oraz 
Komisji ds. Rad Robotniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 71.

76 Szkolenia dla członków rad robotniczych leżały także w gestii Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

77 Tamże, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach 
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie 
woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 18; tamże, sygn. 2708, Plan pracy 
komisji problemowych pionu ekonomicznego KW [PZPR] Kielce, k. 18.

78 Tamże, sygn. 2713, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w Kielcach w sprawie pracy Rad Robot-
niczych oraz dotychczasowego przebiegu Konferencji Samorządu Robotniczego, k. 45.

79 Tamże, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach 
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie 
woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 20; tamże, sygn. 2708, Plan pracy 
komisji problemowych pionu ekonomicznego KW [PZPR] Kielce, k. 19; tamże, sygn. 2703, 
Problemowy plan pracy sektora przemysłu hutniczo-górniczego oraz Komisji ds. Rad Ro-
botniczych na III i IV kwartał 1957 r., k. 73.
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Przedstawiciele partii dostrzegali pewne sukcesy rad robotniczych. 
W pierwszych miesiącach 1957 roku do najlepszych zaliczono rady działają-
ce w Zakładach Metalowych im. Generała „Waltera” w Radomiu, KZWM oraz 
Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej. Pozytywnie oceniono tak-
że niektóre przedsięwzięcia rad w FSC, jak i w Hucie im. Marcelego Nowotki 
w Ostrowcu świętokrzyskim. Jednak duża ich liczba, głównie w mniejszych za-
kładach województwa kieleckiego, od momentu powołania nie przejawiała oznak 
jakiejkolwiek działalności 80.

Obok sukcesów, częściej jednak wymieniano problemy i błędy w pracy 
samorządu robotniczego. Egzekutywa KW za najpowszechniejsze uznała: brak 
planów pracy, zajmowanie się jedynie sprawami bieżącymi, co prowadziło do 
okresowej bezczynności rad robotniczych; niewykorzystywanie ustawowych 
możliwości do zmiany funkcjonowania zakładów przemysłowych; niewielkie 
przywiązanie do kwestii wsparcia budownictwa mieszkaniowego poprzez prze-
znaczenie części funduszu zakładowego; znikome zainteresowanie upowszech-
nianiem mechanizmów służących do poprawy wyników produkcyjnych, tj. 
współzawodnictwa pracy, organizowania narad, np. w sprawie poprawy jako-
ści produkowanych towarów bądź uruchomienia produkcji ubocznej; oderwa-
nie się członków rad od problemów robotniczych, nieskładanie sprawozdań ze 
swojej działalności, brak kontaktów z pracownikami oraz niewywieranie presji 
ukierunkowanej na poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa 81. Ra-
dom robotniczym zarzucano angażowanie się w sprawy, które nie powinny być 
przedmiotem ich zainteresowań. W pierwszej kolejności wymieniano ingerowa-
nie w kwestie personalne i zajmowanie się wątkami „błahymi oraz pobocznymi 
leżącymi w gestii Rad Zakładowych”.

Z nielicznych dokumentów szczegółowo opisujących funkcjonowanie 
nowej instytucji samorządu robotniczego wyłania się obraz aktywnego i dość 
sprawnie działającego organu, angażującego się w wyjaśnienie wielu wewnątrz-
zakładowych problemów. W przypadku Radomskiej Wytwórni Papierosów oraz 
Wytwórni Chemicznej nr 8 w Pionkach dotyczyły one m.in. kwestii: zatrudnie-
nia (m.in. przesunięć pracowników administracyjnych do pracy na wydziałach 
bezpośrednio zaangażowanych w produkcję oraz redukcji etatów), wprowadze-
nia dwuzmianowości robotników odpowiedzialnych za naprawę i konserwację 

80 Tamże, sygn. 2704, Informacja o wyniku zadań gospodarczych w kluczowych zakładach 
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy na terenie 
woj[ewództwa] kieleckiego za okres I półrocza 1957 r., k. 17.

81 Tamże, sygn. 2713, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w Kielcach w sprawie pracy Rad 
Robotniczych oraz dotychczasowego przebiegu Konferencji Samorządu Robotniczego, 
k. 46-47.
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urządzeń oraz maszyn, poprawy dyscypliny pracy, premii dla załóg, zaangażowa-
nia się w budowę mieszkań dla pracowników oraz likwidacji patologii zakłado-
wych 82. Rada robotnicza z KZWM, jako pierwsza w województwie, opracowała 
regulamin pracy zakładu usprawniający jego funkcjonowanie 83.

Ważnym zagadnieniem funkcjonowania rad pozostawała kwestia „mo-
ralnego prowadzenia się jej członków”. Zdarzało się, że wykorzystywali oni sta-
nowiska do tolerowania nadużyć czy wręcz sami inspirowali zachowania pa-
tologiczne. Było tak m.in. w Radomskich Zakładach Obuwia, gdzie tamtejszy 
przewodniczący rady robotniczej został przyłapany na regularnych kradzieżach 
surowca 84. Nadużycia istniały także w przyznawaniu nagród w FSC w Staracho-
wicach. Tamtejszy samorząd oskarżono, że w tej sprawie „ignorował głosy załóg”, 
a sam problem został potraktowany jako „nieistotny, [a] tych którzy go podno-
sili, określano mianem szkodliwych rozrabiaczy”. Całe prezydium rady ukarano 
usunięciem z zajmowanych stanowisk, a przewodniczącego, za nieuzasadnione 
pobieranie pieniędzy, dodatkowo naganą partyjną 85. Nieprawidłowości zdarzały 
się także w innych dużych zakładach przemysłowych Kielecczyzny, np. w Skarży-
sku-Kamiennej, Ostrowcu świętokrzyskim oraz Ćmielowie. Bez wątpienia było 
to dość powszechne zjawisko, z którym nie udawało się uporać ani organizacjom 
partyjnym, ani administracjom zakładów. Było ono o tyle istotne, o ile stwarzało 
negatywny wizerunek samej rady w środowisku robotniczym. Wśród niektórych 
załóg panował pogląd, że służą wyłącznie do obsadzenia kolejnych stanowisk, by 
„załatwić przywileje dla swoich”.

Rady robotnicze obnażyły niedomagania systemu gospodarczo-społecz-
nego PRL. świadczyły o słabości organizacji partyjnych oraz centralnych i tere-
nowych struktur państwowych. Wiele problemów, którymi się zajmowały, mo-
gło być rozwiązanych bez ich udziału, nie wymagały one bowiem powoływania 
specjalnej instytucji samorządu robotniczego, który tak naprawdę dbał o wiele 
spraw, jakimi były: produkcja, zatrudnienie, pensje, budownictwo mieszkanio-
we dla robotników, walka z przestępczością gospodarczą, BHP itp. Wymienio-

82 Zob. szerzej: tamże, sygn. 2713, Sprawozdanie Rady Robotniczej przy Radomskiej Wy-
twórni Papierosów za 1957 r., k. 76-95; tamże, Prace Rady Robotniczej przy Radomskiej 
Wytwórni Papierosów, k. 109-123; tamże, sygn. 2715, Sprawozdanie z działalności Rady 
Robotniczej Wytwórni Chemicznej nr 8 [w Pionkach], k. 12-17.

83 Tamże, Regulamin pracy dla pracowników KZWM Kielce, k. 38-39.
84 Tamże, sygn. 2714, Referat pt. „Doświadczenia rad robotniczych zakładów przemysłowych 

województwa kieleckiego”, k. 71.
85 Tamże, sygn. 2722, Notatka Wydziału Ekonomicznego KW PZPR o stanowisku egzekutyw 

KF i KP PZPR w Starachowicach odnośnie podziału nagród i wniosków w tej sprawie, 
k. 11; tamże, sygn. 2705, Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w FSC Starachowice na 
odcinku rozdziału nagród w 1958 r., k. 15-18.
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nych kwestii nie udało się załatwić w okresie wcześniejszym, pomimo że wiele 
z nich leżało właśnie w gestii administracji zakładów, niższych instancji PZPR 
czy związków zawodowych.

Aparat partyjny podjął skuteczną próbę ograniczenia funkcji rad. Ich 
główne zadanie sprowadzono do zajmowania się kwestiami gospodarczymi, 
a wszelkie inicjatywy o charakterze politycznym spotykały się z jednoznacznym 
odporem ze strony aktywistów PZPR. Były one wyłącznym uprawnieniem par-
tii komunistycznej, a nie samorządu robotniczego. W okresie izolowania rad, 
a działo się to od połowy 1957 roku, funkcjonowały już dużo mniej sprawnie. 
Największe sukcesy odnosiły w pierwszych miesiącach swojego istnienia. Z cza-
sem pracownicy zakładów przemysłowych, którzy liczyli na pomoc, rozczarowy-
wali się ich działalnością. Nie były one w stanie spełnić robotniczych postulatów 
i tym samym zdecydowanie traciły na popularności. Stanowiło to wygodny dla 
aparatu partyjnego pretekst do redukowania znaczenia rad i poddawania ich co-
raz większej kontroli.

Stale zwiększająca się liczba rad powodowała coraz wyraźniejszy opór 
i niezadowolenie aparatu partyjnego. Pojawiały się wówczas głosy o wzrastają-
cym chaosie, a nawet możliwym „rozpadzie socjalizmu”  86. Każda niezależność, 
wychodząca poza możliwości mocno ograniczonej akceptacji aktywistów PZPR, 
a więc wszystko to, na co sama partia komunistyczna nie miała decydującego 
wpływu, było automatycznie czymś niebezpiecznym, zagrożeniem dla systemu 
czy „kontrrewolucją”.

uprawniona wydaje się ocena wskazująca, że rady robotnicze były słabe 
i pozbawione szerszej autonomii w tych przedsiębiorstwach, gdzie aparat par-
tyjny był silnie rozbudowany i posiadał znaczną pozycję w oddziaływaniu na 
pracę zakładu. Większą niezależność przejawiały z kolei te z nich, które były 
bardziej zinterioryzowane w świadomości robotników, a przede wszystkim te, 
gdzie istniały ograniczone – ilościowo i organizacyjnie – komitety PZPR, któ-
rych działalność była znikoma, a możliwości wpływu na administrację i załogę 
nieznaczne. Dodać do tego warto, że duża liczba instancji partii komunistycznej 
na poziomie zakładowym, po wydarzeniach 1956 roku, była bardzo słaba, jej 
rola skrupulatnie podważana, a pozycja marginalizowana. Pierwszy kryzys, jaki 
dotknął PZPR w 1956 roku na szczeblu centralnym, ze zdwojoną siłą ujawnił 
się w jej lokalnych strukturach. Głównym zadaniem tych struktur było jednak 
systematyczne odbudowywanie pozycji, przede wszystkim kosztem względnie 
istniejącej niezależności samorządu robotniczego i reprezentujących go robot-
ników przemysłowych.

86 M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo, s. 173.
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Aparat PZPR nie mógł sobie pozwolić na nawet chwilową utratę kontroli 
nad środowiskiem robotniczym. Impuls do zmian wyszedł więc od przedstawicie-
li partii. Władysław Gomułka na IV Kongresie Związków Zawodowych w kwiet-
niu 1958 roku stwierdził, że instytucji samorządu nie można zawężać wyłącznie 
do rad, ale obejmować on musi również związki zawodowe, a przede wszystkim 
komitety PZPR. Znamienny wydaje się szczególnie jeden fragment przemówie-
nia wygłoszonego przez I sekretarza KC, który stanowi klasyczny przykład wizji 
kierownictwa PZPR dotyczącej roli partii w zakładach przemysłowych: „ograni-
czenie samorządu robotniczego do rad robotniczych utrudnia również komite-
tom zakładowym realizację kierowniczej roli partii w zakładzie pracy”  87. Stało 
się więc oczywiste, że zmiany będą zmierzały nie tylko w kierunku odbudowy jej 
pozycji, ale także ustawowego i administracyjnego wzmocnienia aparatu PZPR, 
stanowiącego nieodłączny element zarządzania przedsiębiorstwami.

Zaledwie kilka miesięcy później powołano konferencje samorządu robot-
niczego, które – zgodnie ustawą z grudnia 1958 roku – dawały możliwość sil-
niejszego i skrupulatniejszego oddziaływania partii na załogi robotnicze 88. Głów-
nym celem tego pomysłu było więc – w myśl instrukcji KC – „skoordynowanie 
działalności rady robotniczej i rady zakładowej przy politycznym kierownictwie 
organizacji partyjnej w kierunku wspólnego analizowania i rozwiązywania wę-
złowych problemów produkcyjnych i socjalno-bytowych załogi”  89.

Konferencje podporządkowały sobie zarówno rady robotnicze, jak i za-
kładowe 90. Zakończyło to działalność samorządu robotniczego, wykazującego 
większą niezależność od struktur partyjno-państwowych. Poddano go skrupulat-
niejszej kontroli aparatu PZPR. Od 1958 roku wywierał on decydujący wpływ na 
jedno z charakterystycznych osiągnięć polskiego Października, jakim były rady 
robotnicze. Nie wpisywały się one bowiem w koncepcję „zmian kontrolowanych”, 
które miał na myśli Władysław Gomułka.

87 T. Rabska, Samorząd robotniczy, s. 72.
88 APK, KW PZPR, sygn. 2710, Referat „Rozwój Kielecczyzny w latach 1959–1965 i zadania 

pracy partyjnej”, k. 13. Na temat KSR zob. też: K. Kloc, Historia samorządu robotnicze-
go w PRL 1944–1989, Warszawa 1992, s. 158-159; M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo, 
s. 194-207; L. Gilejko, Samorząd robotniczy a polityka płac, Warszawa 1965, s. 22-25.

89 APK, KW PZPR, sygn. 2713, Rady robotnicze a Konferencje Samorządu Robotniczego, 
k. 49.

90 Tamże, sygn. 9, Sprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej w Kielcach za okres od 1956 do 1959 r., s. 24.
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„nie ma, nie wiem, nie będzie”. zmagania ze spekulacją 
i czarnym rynkiem w województwie kieleckim  
w latach 1981–1983 w świetle akt wojewódzkiej komisji 
do walki ze Spekulacją w kielcach 1

S ł o w a  k l u c z o w e :  czarny rynek, spekulacja, gospodarka, niedobór, społeczeństwo, 
konsumenci, województwo kieleckie.

K e y w o r d s :  black market, speculation, economy, shortage, society, consumers, Kielce 
Voivodeship.

S t r e s z c z e n i e :  Tematem artykułu są działania antyspekulacyjne podejmowane przez 
Wojewódzką Komisję do Walki ze Spekulacją w Kielcach. Okres stanu wojennego w Pol-
sce charakteryzował się ogromnymi trudnościami gospodarczymi, które bezpośrednio 
wpływały na pogarszającą się sytuację życiową Polaków. Dekada rządów ekipy Edwarda 
Gierka rozbudziła oczekiwania konsumenckie, jednak kryzys gospodarczy skutecznie 
je ostudził. Ogromne niedobory wszelkiego rodzaju towarów w „normalnej” sprzeda-
ży były jednymi z najważniejszych bolączek ówczesnych Polaków. Kielecczyzna na tle 
reszty kraju nie wyglądała lepiej. Kolejki, puste pułki stały się nieodłącznym elementem 
ówczesnej rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji ludność szukała dostępu 
do towarów na czarnym rynku. Walka ze spekulacją była trwałym elementem peerelow-
skiej rzeczywistości. Kryzysy ekonomiczne sprawiały, że czarnorynkowy handel nasilał 
swoje działanie. Nie inaczej było w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Ciężar 
walki ze spekulacją spadł na barki Komisji do Wali ze Spekulacją, której wojewódzki od-
dział powstał w trzecim kwartale 1981 r. Sprawozdania kieleckiej Komisji pokazują nie 
tylko formę walki z lokalnym czarnym rynkiem, ale także zasady jego funkcjonowania. 
Przytoczone w aneksie dokumenty są ilustracją „spekulacyjnej” rzeczywistości pierwszej 
połowy dekady lat osiemdziesiątych.

1 Niniejszy tekst jest poszerzoną wersją referatu On the other side of the counter. Black Market 
of the Articles of Consumption in Poland in the 80 wygłoszonego na konferencji Disclosing 
Invisible Society: Informal and Concealed Social Networks under Communism, która miała 
miejsce w Wilnie w dniach 5–6 XII 2014 r.
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A b s t r a c t :  The paper outlines anti-profiteering campaigns led by the Voivodeship 
Board for Profiteering Suppression in Kielce. Poland’s martial law period was charac-
terised by enormous economic strain, which directly translated into deteriorating living 
standards of the Poles. The decade of Edward Gierek’s rule awakened consumer expecta-
tions, but the economic crisis was effective in stifling them again. Enormous shortages of 
all kinds of goods at “regular” sales outlets were among the harshest problems faced by 
contemporary Poles. The Kielce region fared no better than the rest of the country. Queues 
and empty shelves became an integral part of daily reality. No wonder then that under 
the circumstances people tried to obtain desirable goods on the black market. Fighting 
profiteering practices became a fixed part of the Polish socialist reality. Economic crises 
only intensified the operation of the black market. It was no different when martial law 
was introduced. The burden of fighting speculation fell to the Board for Profiteering Sup-
pression, whose branch for the voivodeship was established in the third quarter of 1981. 
The reports of the Kielce board illustrate not only the methods used to fight the local 
black market, but also its ways of operation. The documents, quoted in the appendix, give 
a good illustration of how profiteering worked in the first half of the 1980s.

Niemal wszystkie najistotniejsze kryzysy polityczne w PRL miały swój po-
czątek w kłopotach ekonomicznych reżimu. Zmiany ekip, które rządziły krajem, 
dokonywały się według podobnego schematu: słabnąca gospodarka i pogarszające 
się realia życia społeczeństwa stawały się bezpośrednią przyczyną wystąpień spo-
łecznych. Nie inaczej było w latach siedemdziesiątych XX wieku. Rządzącą od de-
kady ekipę Gierka „zdmuchnęły” zarówno ogłoszona podwyżka cen w lipcu 1980 
roku, jak i wywołana nią miesiąc później fala strajków na Wybrzeżu w sierpniu 
tego samego roku. Ich bezpośrednią przyczyną były błędy polityki ekonomicznej, 
stale pogarszające się warunki zaopatrzenia rynku i wzrastające ceny. Zastąpienie 
Edwarda Gierka przez Stanisława Kanię w sierpniu 1980 roku oraz kolejna zmiana 
– w październiku 1981 roku, kiedy to pierwszym sekretarzem KC PZPR został gen. 
Wojciech Jaruzelski, nie powstrzymały narastającego kryzysu 2.

Trzeci kwartał 1981 roku w Polsce był pod względem trudności gospodar-
czych jeszcze gorszy niż pierwsze półrocze. Wprowadzona od początku tego roku 
reglamentacja sprzedaży mięsa i jego przetworów, zaś w kolejnych miesiącach 
objęcie nią kolejnych grup towarów nie poprawiły dramatycznej sytuacji. Wyniki 
skupu żywca, w porównaniu do okresu letniego, były niższe średnio o kilkanaście 
procent, natomiast w porównaniu do września 1980 roku aż o 31,5%. Wpływy de-
wizowe państwa w handlu zagranicznym także były niepokojąco niskie – w cią-
gu pierwszych dziewięciu miesięcy było ich aż o 25% mniej niż rok wcześniej. 
Jednak zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja dotyczyła zaopatrzenia ludności 

2 Zob. np.: A. Friszke, Rewolucja Solidarności 1980–1983, Kraków 2014.
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w podstawowe artykuły, która cechowała się „rosnącą z dnia na dzień nadwyżką 
pieniądza nad dostawami towarów i usług oraz znacznymi brakami w zaopatrze-
niu w szereg podstawowych artykułów żywnościowych. […] Całkowite załama-
nie się równowagi rynkowej jest następstwem rozregulowania mechanizmów 
ekonomicznych, kreowania nadmiernego popytu przy jednoczesnym obniżaniu 
się efektów produkcyjnych”. Wzrastający fundusz płac (średnio o 25%) nie szedł 
w parze ze wzrostem wydajności, która spadła (w przemyśle o 13,4%, w budow-
nictwie o 19,3%). Za wzrostem dochodów społeczeństwa (o niemal 30%) nie na-
dążały dostawy rynkowe, które wzrosły jedynie o 5% 3 W listach od obywateli, 
które napływały do Biura Listów i Inspekcji Komitetu Centralnego PZPR, pro-
blem braku towarów oraz coraz powszechniejsza spekulacja pojawiał się bardzo 
często. Pisano m.in.: „Różni kombinatorzy sprzedają wszystkie artykuły po wie-
lokrotnie wyższych cenach. Denerwuje ludzi szczególnie to, że właściwe władze, 
organa kontroli i milicji obywatelskiej zupełnie nie reagują na szerzący się po-
wszechnie paskarski handel. Coraz więcej napływa głosów domagających się po-
łożenia kresu szerzącej się spekulacji podstawowymi artykułami żywnościowymi 
i przemysłowymi, która głównie uderza w rodziny o najniższych zarobkach”  4. 
Fatalne nastroje społeczeństwa pogłębiały krążące plotki i pogłoski o rychłej (już 
od 1 stycznia 1982 r.) i wysokiej (od 300 do 500%) podwyżce cen większości ar-
tykułów. Reakcja społeczna była bardzo łatwa do przewidzenia – ludzie zaczęli 
masowo wykupywać towary dostarczane do sklepów 5.

Wobec coraz trudniejszej sytuacji politycznej (istniejąca NSZZ „Soli-
darność”) i ekonomicznej w niedzielę 13 grudnia 1981 roku ukonstytuowała się 
w nocy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która uchwaliła wprowadzenie 
w kraju stanu wojennego. Wprowadzono godzinę policyjną, ograniczono możli-
wość poruszania się poprzez zakaz zmiany miejsca pobytu. Dodatkowo z dniem 
1 lutego 1982 roku, w ramach tzw. „I etapu reformy gospodarczej”, wprowadzo-
no przepowiedziane w plotkach nowe, wyższe ceny na szereg artykułów 6. Co 
ciekawe, jak pokazuje sondaż przeprowadzony przez Ośrodek Badania Opinii 
Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Ra-
dio i Telewizja” na temat planowanych podwyżek cen (badanie przeprowadzono 
w styczniu 1982 r.), niemal 70% badanych uznawało konieczność ich przepro-

3 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (dalej: KC PZPR), sygn. LXIX/239, Ocena sytuacji gospodarczej po 3 kwarta-
łach 1981 roku, Warszawa, 19 X 1981 r., brak paginacji.

4 AAN, KC PZPR, sygn. XI/1065, Informacja o treści listów skierowanych do Komitetu 
Centralnego PZPR w czerwcu 1981 r., k. 577.

5 Zob. źródło nr 1.
6 Dziennik ustaw 1982, nr 7, poz. 52.
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wadzenia. Jednocześnie jednak tylko 55% respondentów było przekonanych, że 
podwyżki przyniosą większą dostępność towarów w sklepach, natomiast 87% ba-
danych uważało, że wzrost cen będzie zbyt wysoki 7.

Wszystkie te zabiegi stały się asumptem do nasilenia praktyk czarnorynko-
wych. Znawca tej tematyki, Jerzy Kochanowski, określił politykę państwa wobec 
nielegalnego handlu słowem „sinusoida”, chcąc w ten sposób podkreślić zmie-
niające się natężenie antyspekulacyjnych działań oraz praktyk czarnorynkowych. 
W okresach względnego spokoju, kiedy zaopatrzenie społeczeństwa było na do-
statecznym poziomie, czarny rynek „wyciszał się”. W chwilach kryzysu natomiast 
wybuchał z całą intensywnością 8. Taką przysłowiową iskrą był właśnie 13 grudnia.

Walka z czarnym rynkiem w realiach stanu wojennego spoczęła przede 
wszystkim na barkach Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją 9. Miała ona 
organizować i koordynować zwalczanie spekulacji na poziomie centralnym, na-
tomiast komisje wojewódzkie i terenowe – w poszczególnych województwach 
i miastach. utworzona 10 sierpnia 1981 roku, była w prostej linii dziedziczką ist-
niejącej w pierwszych dziesięciu powojennych latach Komisji Specjalnej do Wal-
ki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 10. Niemal niezmieniona nazwa 
w porównaniu do wciąż żywej w pamięci poprzedniczki z całą pewnością mogła 
wywołać w społeczeństwie przykre wspomnienia sprzed niemal trzydziestu pię-
ciu lat 11. Co ciekawe, jednak potrzeba „sprawiedliwości społecznej”, którą winno 

 7 Dodać należy, że sondaż był przeprowadzony na losowo wybranej grupie mieszkańców 
Warszawy, zaś jego przedmiotem były propozycje podwyżek, a nie ich zmodyfikowana 
wersja przedstawiona przez Komitet Gospodarczy Rady Ministrów, co z całą pewno-
ścią rzutuje na reprezentatywność jego wyników: Komunikat o badaniach sondażowych 
Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewi-
zji „Polskie Radio i Telewizja” na temat stanu wojennego i podwyżek cen w: Stan Wojen-
ny w dokumentach władz PRL 1980–1983, red. B. Kopka, G. Majchrzyk, Warszawa 2001, 
s. 164-165. W Biurze Listów i Inspekcji KC PZPR zachowało się natomiast wiele głosów 
obywateli, którzy z wielką nadzieją przyjęli podwyżkę cen – zob. np. list T. S. z Kielc: AAN, 
KC PZPR, sygn. XI/1065, Wybór listów nr 76, Warszawa, sierpień 1981, k. 266.

 8 J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010, 
rozdział 3.

 9 J. Kochanowski, Zmagania ze smokiem… Działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spe-
kulacją (1981–1987), „Przegląd Historyczny” 2010, z. 4, s. 611-640.

10 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, wstęp i opraco-
wanie D. Jarosz i T. Wolsza, Warszawa 1995. Komisja doczekała się wielu opracowań regio-
nalnych. Na temat działalności kieleckiej delegatury Komisji Specjalnej zob.: R. Kwiecień, 
Kielecka Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym, Kielce 2003, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. D. Jarosza.

11 Co ciekawe, początkowo komisja z lat 80. XX w. miała nosić nazwę „Nadzwyczajna”, jed-
nak nie wyrazili na to zgody posłowie, obawiając się, i słusznie, skojarzeń z czasami Feliksa 
Dzierżyńskiego. J. Kochanowski, Zmagania ze smokiem, s. 621.
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zapewnić państwo poprzez walkę z nielegalną dystrybucją towarów, sprawiła, że 
powstanie komisji przyjęto z pewnymi nadziejami. W listach do KC PZPR pisa-
no np.: „Działania antyspekulacyjne rządu spotykają się z aprobatą społeczną. 
Wskazuje się, że powinny one być prowadzone systematycznie, a kary wymierza-
ne osobom żerującym na trudnej sytuacji powinny być bardzo wysokie, tak by 
stanowiły skuteczną zaporę przeciw spekulacji” 12.

Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją w Kielcach powstała w trze-
cim kwartale 1981 roku. Na jej czele zwyczajowo stawał wicewojewoda. W Kielcach 
przez większość omawianego okresu funkcję tę sprawował Marian Obara. ślady 
pierwszych działań komisji pochodzą z listopada 1981 roku. Wówczas na terenie 
województwa przeprowadzono 1095 kontroli 13. Kolejne miesiące, już w realiach 
stanu wojennego, przyniosły intensyfikację działań wymierzonych w czarny ry-
nek: w lipcu 1982 roku odbyły się 1291 kontrole, w sierpniu – 3,2 tys., we wrześniu 
2,2 tys., w listopadzie 1,2 tys., w grudniu 1,3 tys., zaś w lutym i kwietniu 1983 roku 
przeprowadzono odpowiednio 825 i 918 kontroli 14. Ich przedmiotem były przede 
wszystkim „jednostki handlu uspołecznionego”, czyli sklepy detaliczne, zakłady 
produkcyjne, punkty handlu prywatnego, bazary i targowiska, meliny, miejsca 
nielegalnego uboju i handlu mięsem, samochody dostawcze.

Skupienie uwagi na sklepach detalicznych było spowodowane upatrywa-
niem w nich głównego rezerwuaru towarów, które następnie znajdowały swo-
ją drogę na czarny rynek. Kontrole wykazywały nagminne ukrywanie towarów 
przez obsługę sklepów, sprzedaż „pokątną”, „protekcyjną” i „pozareglamentacyj-
ną”. Nierzadko dochodziło do rozdzielania towarów pomiędzy pracownikami 
sklepów tudzież najbliższej rodziny sprzedających. Bardziej szczegółowe kontrole 
wykazywały, że częstym przewinieniem były oszustwa na wadze sprzedawanych 
towarów bądź zawyżanie cen. Podobnie było w zakładach gastronomicznych – 

12 AAN, KC PZPR, sygn. XI/1065, Informacja o treści listów do Komitetu Centralnego PZPR 
w sierpniu 1981 roku, k. 583.

13 Zob. źródło nr 1.
14 AAN, urząd Rady Ministrów (dalej: uRM), sygn. 32/139, Meldunek o wynikach zwalcza-

nia spekulacji w miesiącu lipcu 1982 r. w województwie kieleckim, Kielce, 9 VIII 1982 r., 
k. 12; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w miesiącu sierpniu 1982 r. w wo-
jewództwie kieleckim, Kielce, 10 IX 1982 r., k. 19; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania 
spekulacji w województwie kieleckim w miesiącu wrześniu 1982 r., Kielce, 11 X 1982 r., 
k. 27; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w listopadzie 1982 r. w woje-
wództwie kieleckim, Kielce, 10 XII 1982 r., k. 41; tamże, Meldunek o zwalczaniu spekulacji 
w województwie kieleckim w miesiącu grudniu 1982 roku, Kielce, styczeń 1983 r., k. 48; 
tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w m-cu lutym 1983 r. w województwie 
kieleckim, Kielce, 10 III 1983 r., k. 62; Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w mie-
siącu kwietniu 1983 r., w województwie kieleckim, Kielce [brak daty], k. 78.
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tylko w styczniu 1983 roku na 25 przeprowadzonych kontroli w 24 miejscach 
stwierdzono „przestępstwa, wykroczenia lub inne karalne nieprawidłowości”  15.

Przedmiotem transakcji spekulacyjnych było niemal wszystko. O ile bez-
apelacyjnych „liderów” było dwóch, tj. mięso i alkohol, to w sprawozdaniach 
komisji odnajdziemy praktycznie każdy towar 16. System reglamentowanej sprze-
daży (popularne „kartki”) w warunkach fatalnego zaopatrzenia towarowego nie 
sprawdzał się i prokurował sprzedaż towarów poza nim 17. Dodatkowo podwyżki 
z początku 1982 roku sprawiły, iż w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku 
mieszkańcy województwa kieleckiego nie wykupili kilkunastu procent przysłu-
gujących im przydziałów 18. Oznaczało to ni mniej ni więcej, że uwaga konsumen-
tów kierowała się w stronę czarnego rynku, gdzie poszukiwane artykuły mogły 
być bardziej dostępne.

Najbardziej dotkliwy był jednak brak reglamentowanych towarów. Do-
stępne na „kartki” słodycze (popularne „krówki” i „irysy”) na czarny rynek tra-
fiały bezpośrednio z zakładów cukierniczych „Kielczanka”. Jak obliczano, wartość 
tylko jednej wykrytej transakcji wyniosła 2,3 mln zł 19. Z kolei w innym miejscu 
ujawniono nielegalną sprzedaż 6 ton słodyczy wartych 2,8 mln zł 20. W Busku-
-Zdroju w styczniu 1983 roku poza systemem reglamentacji sprzedano 73 kilo-
gramy słodyczy, 630 paczki papierosów, 134 kilogramy cytrusów, 163 kilogramy 
smalcu, 122 kilogramy masła, 266 kilogramów cukru, 30 kilogramów margaryny 
oraz 38 kilogramów słoniny 21.

15 Tamże, Meldunek o zwalczaniu spekulacji w województwie kieleckim w miesiącu styczniu 
1983 r., Kielce, luty 1983 r., k. 59.

16 Spekulacyjny handel mięsem i alkoholem zostały znakomicie opisane w: D. Jarosz, 
M. Pasztor, Afera mięsna. Fakty i konteksty, Warszawa 2004; K. Kosiński, Historia pijań-
stwa w PRL, Warszawa 2008.

17 Jednocześnie „kartki” same stawały się bardzo poszukiwanym towarem, także na czarnym 
rynku. Wśród najbardziej typowych, spekulacyjnych działań wymieniano: nierzetelne 
rozliczanie się z wydawanych kart przez zakłady pracy, wydawanie kart dla osób wymel-
dowanych (którym karty nie przysługiwały), a także na osoby już nieżyjące: AAN, uRM, 
sygn. 32/139, Meldunek o zwalczaniu spekulacji w miesiącu kwietniu 1983 r. w wojewódz-
twie kieleckim, k. 79. Na temat sprzedaży reglamentowanej zob. np.: M. Fuszara, Patologie 
systemu reglamentacji, w: Umowa o kartki, red. J. Kurczewski, s. 169-193.

18 Zob.: G. Miernik, Życie codzienne w stanie wojennym na przykładzie województwa kielec-
kiego. Wybrane problemy, w: Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981–1983, red. P. Go-
towiecki, Ostrowiec świętokrzyski 2013, s. 67-69.

19 AAN, uRM, sygn. 32/139, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w listopadzie 
1982 r. w województwie kieleckim, Kielce, 10 XII 1982 r., k. 49.

20 Zob. źródło nr 4.
21 AAN, uRM, sygn. 32/139, Meldunek o zwalczaniu spekulacji w województwie kieleckim 

w miesiącu styczniu 1983 r., Kielce, luty 1983 r., k. 57.
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Do bardzo poszukiwanych towarów należały także: odzież, obuwie oraz 
artykuły gospodarstwa domowego. Wiele branż z tych gałęzi przemysłu na po-
czątku 1982 roku odnotowywało pokrycie potrzeb konsumenckich średnio na 
poziomie 50-60%, przy czym poszczególne asortymenty, jak np. ubrania dziecię-
ce, bielizna, pościel czy też obuwie, były na poziomie 30-40% 22. Problem obuwia 
okazał się na tyle poważny, że rozpoczęto nawet sondowanie pomysłu, aby naby-
cie pary butów było zaznaczane pieczątką w dowodzie osobistym, na co ostatecz-
nie nie zgodził się Minister Spraw Wewnętrznych, zaś przewodniczący Komisji 
Zaopatrzenia Ludności i usług Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach apelo-
wał o „zabezpieczenie minimum sprawiedliwości przy zakupie butów”  23.

Jak już wspomniano, dostawy towarów nie były w stanie zaspokoić wyni-
kających z reglamentacji przydziałów. Niektóre dodatkowe trudności dla klien-
tów wynikały z niezwykle prozaicznej, lecz uciążliwej kwestii niezgodności wiel-
kości opakowań do nominałów wynikających z kart zaopatrzenia. Przykładem 
takim były proszki do prania sprzedawane w kartonach po 0,7, 0,8 i 1 kg, podczas 
gdy nominał kartki pozwalał jedynie na zakup 300 g proszku. Jak odnotowywano 
w sprawozdaniu: „Klienci organizują się w grupy, aby zebrać w sumie dostateczną 
ilość kartek umożliwiających zakup odpowiedniej ilości całych opakowań”  24. Do 
podobnych sytuacji dochodziło przy wydawaniu talonów na obuwie dziecięce, 
gdzie „rozmiarówka” produkowanych butów nie pokrywała się ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem 25. Niemożność kupienia niektórych przysługujących ludziom 
towarów miano rekompensować poprzez tzw. sprzedaż wiązaną, np. za dostar-

22 Przykładowo, przemysł meblarski szacował zapotrzebowanie na swoje wyroby w I półro-
czu 1982 r. na 900 mln zł, natomiast był w stanie zapewnić pokrycie na ok. 25% tej kwoty. 
Dostawy sprzętów gospodarstwa domowego (pralki, chłodziarki, zamrażarki, odkurzacze 
i kuchenki gazowe) zapewniały realizację potrzeb na poziomie 40-50%. Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach (dalej: APK), Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach (dalej: WRN), 
sygn. 472, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach Komisja Zaopatrzenia i usług, Kielce, 
18 II 1982 r., k. 75-76.

23 Tamże, Protokół nr 3/82 z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności i usług WRN, od-
bytego w dniu 29 kwietnia 1982 r. pod przewodnictwem Zygmunta Piotrowskiego Prze-
wodniczącego Komisji, k. 133; Protokół nr 2/82 z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Lud-
ności i usług WRN w Kielcach, odbytego w dniu 25 marca 1982 r. pod przewodnictwem 
Ob. Zygmunta Piotrowskiego – Przewodniczącego Komisji, k. 97.

24 Tamże, Informacja o sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności oraz funkcjonowania 
reglamentacji, Kielce, 18 II 1982 r., k. 62-63; por.: J. Muszyńska, A. Osiak, D. Wojtera,  
Obraz codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, Kraków, Warszawa, Warszawa 
2006, s. 117.

25 APK, WRN Kielce, sygn. 472, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach Komisja Zaopa-
trzenia i usług, Kielce, 18 II 1982 r., k. 78.
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czenie do sklepu makulatury klient był uprawniony do zakupienia papieru toale-
towego, pończoch lub pasty do zębów 26.

Podwyżka z początku 1982 roku właściwie niewiele zmieniła w czarnoryn-
kowych realiach: „W związku z wprowadzeniem nowych cen z dnia 1 lutego 1982 
roku sytuacja na odcinku spekulacji w województwie nie uległa istotniejszym 
zmianom. Decyduje o tym nie tyle cena, co brak towarów na rynku”  27.

Jakiekolwiek artykuły dowiezione do sklepów były natychmiast wyku-
pywane. Przed sklepami tworzyły się kolejki. Pośród kolejkowiczów nierzad-
ko dochodziło do formułowania dość ostrych wypowiedzi na temat ówczesnej 
rzeczywistości. Wiele krytyki spadało na załogi sklepowe, które – w ich mnie-
maniu – były odpowiedzialne za trudności gospodarcze. Negatywny obraz 
sprzedawcy, rozpowszechniany przez oficjalną propagandę, ulegał w ten sposób 
utrwaleniu. Małgorzata Mazurek, badająca to zjawisko, zauważyła, że krytyka 
ekspedientek była elementem szerszej krytyki systemu, podkreślając jednocze-
śnie, iż łatwiej i bezpieczniej było oskarżać sprzedawcę o nieuczciwość niż wyra-
żać wątpliwości w stosunku do zasad funkcjonowania obowiązującego modelu  
gospodarki 28.

Analizy sklepowych książek skarg i zażaleń świadczą o tym, że społeczeń-
stwo obarczało właśnie sprzedawców za puste półki i kolejki 29. W jednym ze spra-
wozdań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach napisano: „Społeczeństwo 
krytykuje obojętność sprzedawców wyrażającą się w zdawkowych beztroskich 
odpowiedziach: »nie ma«, »nie wiem«, »nie będzie« – występuje to we wszystkich 
pionach, a szczególnie drażni w sklepach spożywczych” 30.

Zachowanie ekspedientek i kwestia ich postrzegania przez klientów to jed-
na strona medalu 31. Prawdopodobnie o wiele bardziej negatywny wpływ na ich 

26 Tamże, Protokół nr 1/82 z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności i usług WRN 
w Kielcach, odbytego w dniu 23 lutego 1982 r., pod przewodnictwem Ob. Stanisława Be-
zaka – członka Komisji, k. 2.

27 AAN, uRM, sygn. 32/139, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w miesiącu lipcu 
1982 r. w województwie kieleckim, Kielce, 9 VIII 1982 r., k. 13.

28 M. Mazurek, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989, Warszawa 
2010, s. 72, 91-95.

29 APK, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach (dalej: WSS Społem 
Kielce), sygn. 2/68, Sprawozdanie ze sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków przez „Społem” WSS w Kielcach w okresie od 1 X do 31 XII 1982 r., Kielce 
20 I 1983 r., k. 1-3.

30 APK, WRN Kielce, sygn. 472, Informacja o sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności oraz 
funkcjonowania reglamentacji, Kielce, 18 II 1982, k. 65-66.

31 J. R. Turcan z uniwersytetu w Glasgow odnotował w czasie kilku tygodniowych pobytów 
we Wrocławiu w latach 70., iż sprzedawcy w sklepach rzadko byli zainteresowani sprze-
dażą czegokolwiek zainteresowanym. Problemem nie był brak personelu, ponieważ – jak 
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ocenę miały kwestie penalizacji, a raczej jej braku, za popełnione akty speku-
lacyjne. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego można było zauważyć 
niezwykle pobłażliwe działania wobec osób, które popełniały nadużycia w han-
dlu. W informacji przygotowanej przez Państwową Inspekcję Handlową w paź-
dzierniku 1981 roku czytamy, iż „represje służbowe” w stosunku do nieuczciwych 
sprzedawców ograniczały się „do stosowania upomnienia, nagany, przestrzeżenia 
– nawet w przypadkach rażąco większej sprzedaży w stosunku do pozyskanych 
nominałów. […] Nie do rzadkości należały przypadki, w których dyrekcje nie sto-
sowały represji służbowych, mimo znacznego przekraczania sprzedaży, […] baga-
telizowały wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób odpowiedzialnych za zaistniały 
stan rzeczy”  32. Wprowadzenie stanu wojennego nie przyniosło daleko idących 
zmian. Pomimo że w lutym 1983 roku sytuacja miała ulec poprawie i efektywność 
kontroli oraz „polityka karania” nie wzbudzały istotniejszych zastrzeżeń 33, to już 
w marcu pisano, że „efekty kontroli są znikome”. Pomimo faktu, że wiele ujawnio-
nych przestępstw spekulacyjnych kwalifikowało się do skierowania do sądu, to 
najczęściej stosowano „porządkowe kary dyscyplinarne” bądź „zwrócenie uwagi 
na piśmie”  34. Krążąca wówczas w społeczeństwie popularna anegdota o profeso-
rze uniwersytetu, który podczas awantury w autobusie podawał się za kierownika 
sklepu mięsnego, wiele mówi o postrzeganiu sprzedawców 35.

Bardzo interesujących i wiele mówiących danych dostarczają efekty ogól-
nopolskiej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Handlową 
w Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” w 1982 roku. W po-
łowie (na 8,8 tys.) skontrolowanych przypadków wykazano bardzo wiele niepra-
widłowości: oszustwa na niekorzyść nabywców, ukrywanie towarów, sprzedaż 
protekcyjną, naruszanie przepisów o sprzedaży reglamentowanej. Straty wynieść 
miały niemal 35,5 mln złotych. W tym samym czasie kontrola wewnętrzna „Spo-

zauważył Turcan – liczba osób zatrudnionych w sklepach była wysoka (jak na brytyjskie 
standardy), J. R. Turcan, Some Observations on Retail Distribution in Poland, „Soviet Stu-
dies” 1977, vol. XXIX, no. 1, s. 128.

32 AAN, Państwowa Inspekcja Handlowa (dalej: PIH), sygn. 15/16, Informacja o działalności 
Państwowej Inspekcji Handlowej w związku z ustaleniami kontroli w zakresie prawidło-
wości funkcjonowania systemu rozliczania jednostek handlu detalicznego z otrzymanej 
masy mięsnej dla potrzeb realizacji kart zaopatrzenia, Warszawa, 6 XI 1981 r., k. 127.

33 AAN, uRM, sygn. 32/139, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w m-cu lutym 
1983 r. w województwie kieleckim, Kielce, 10 III 1983 r., k. 64.

34 Tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w m-cu marcu 1983 r. w wojewódz-
twie kieleckim, k. 70.

35 „W autobusie doszło do kłótni. Jeden z mężczyzn krzyczy: – Pan wie, kim ja jestem?! Jestem 
kierownikiem sklepu mięsnego! Stojąca obok kobieta zwraca się do koleżanki: – Znam go, 
to profesor na uniwersytecie! Ale widzę, że ostatnio cierpi na manię wielkości…”. Dowcipy 
PRL-u, czyli jak wyśmiewano władzę i ustrój w Polsce Ludowej, Poznań 2010, s. 15.
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łem” przeprowadziła ponad 117 tys. kontroli, ujawniając nieprawidłowości jedy-
nie w 14 tys. przypadków na łączną kwotę 17,2 mln zł. Państwowa Inspekcja Han-
dlowa skierowała niemal 5 tys. wniosków o zastosowanie sankcji służbowych, 
z czego 2 tys. w stosunku do kadry kierowniczej. Nie wykonano 374 wniosków, 
w tym 180 w stosunku do kadry kierowniczej. Województwo kieleckie przodo-
wało w tym zestawieniu, nie zrealizowano tam bowiem 17% wniosków, co było 
trzecim wynikiem w Polsce, zaraz za województwem bydgoskim (20%) i łodzią, 
gdzie liczba niezrealizowanych sankcji sięgnęła jednej czwartej. Według PIH nie-
efektywne kontrole własne „Społem” były spowodowane tym, „że pracownicy 
służb branżowych i komórek kontroli są zatrudnieni w tych samych spółdziel-
niach, co osoby przez nich kontrolowane i są przez nich dobrze znane z racji 
kontaktów zawodowych, [skutkuje to] nierozliczaniem pracowników kontroli 
odpowiednio do efektów ich działań i niewyciąganiem słusznych wniosków per-
sonalnych w przypadku powtarzania się bezwynikowych kontroli”  36.

Przykład „Społem” nie był wyjątkowy. W świetle sprawozdań Komisji 
w województwie kieleckim większość jednostek przejawiać miało „liberalny sto-
sunek […] do zwalczania spekulacji”. Najczęstszą karą miało być „»zwrócenie 
uwagi na piśmie«, co w myśl postanowień Kodeksu Pracy nie [było] karą dys-
cyplinarną”. Co więcej, wiele jednostek (jak np. wojewódzki CPN, Dom Książki 
czy też Handlowa Spółdzielnia Inwalidów) nie nadesłały sprawozdań z kontroli, 
inne (Polmozbyt, Domy Towarowe Centrum czy Centrala Rybna) takowych nie 
przeprowadziły wcale 37. W styczniu 1983 roku pisano: „obecnie stosowane rygo-
ry służbowe w stosunku do osób popełniających przestępstwa lub wykroczenia 
o charakterze spekulacyjnym są na ogół pozorne. Do rzadkich przypadków nale-
żą zwolnienia z pracy i to głównie w związku z zapadłymi skazującymi wyrokami 
sądowymi lub orzeczeniami kolegiów do spraw wykroczeń. Ryzyko utraty pracy, 
odsunięcia od towaru lub licznych powiązań z ludźmi dysponującymi towarem 
jest niewielkie”  38. Dla autorów meldunku było oczywiste, że utrata zajmowanego 
stanowiska oznaczała „odcięcie” od źródła towarów.

Zachowane w Archiwum Akt Nowych źródła Wojewódzkiej Komisji do 
Walki ze Spekulacją w Kielcach są znakomitym źródłem do odtworzenia kry-
zysowej codzienności Polaków w okresie stanu wojennego. Niestety, brak jest 
ciągłości – brakuje meldunków z pierwszych miesięcy od wprowadzenia stanu 

36 AAN, PIH, sygn. 15/19, Informacja o efektach kontroli przeprowadzonych w 1982 r. 
w spółdzielniach zrzeszonych w „Społem” Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców, 
Warszawa, 11 II 1983 r., k. 48-52.

37 Zob. źródło nr 4.
38 Zob. źródło nr 3.
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wojennego. Zamieszczone w aneksie źródłowym 39 wybrane cztery sprawozda-
nia z działalności Komisji pozwalają na bliższe zapoznanie się z jej działalnością 
i sposobami zwalczania spekulacji na terenie będącym pod jej jurysdykcją. Nale-
ży jednak podkreślić, że wiele uwag generalnych dotyczących codziennych pro-
blemów i bolączek mieszkańców, zawartych w meldunkach, czyni z nich źródło 
niezwykle przydatne do badań nad historią społeczną PRL.

Aneks źródłowy

Źródło 1

Archiwum Akt Nowych, urząd Rady Ministrów, sygn. 32/139, k. 2-9.

[k. 2] Sprawozdanie Komisji Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Kielcach, 
Kielce, dnia 3 grudnia 1981 r.

Sytuacja na rynku w miesiącu listopadzie 1981 r. nie uległa istotniejszym zmia-
nom w stosunku do stanu przedstawionego w sprawozdaniu z dnia 4 XI 1981 r. Nadal 
trwa masowy wykup artykułów spożywczych i przemysłowych, jakie dostarczane są do 
sklepów. aPanuje powszechne przekonanie, że z dniem 1 stycznia 1982 roku ceny zo-
staną wysoko podniesionea. Powszechnie wymienia się poglądy w rozmowach między 
ludźmi, że zarówno artykuły żywnościowe, jak i przemysłowe zdrożeją po pierwszym 
stycznia o a300a do a500%a.

W sytuacji zaopatrzeniowej ludności obok braków towarów na pełne pokrycie 
kartkowe, o czym informowano w poprzednim sprawozdaniu, coraz ostrzej zarysowu-
je się brak aziemniakówa. Jest to wynikiem niewystarczających zapasów w handlu na 
zaopatrzenie w okresie zimy i wynikająca stąd konieczność ograniczonych dostaw do 
sklepów.

Na wolnym rynku ceny artykułów spożywczych i przemysłowych wykazują 
pewną stabilizację na bardzo wysokim poziomie osiągniętym w poprzednich okresach. 
Niektóre jednak towary, głównie spożywcze, nadal drożeją, chociaż dynamika wzrostu 
cen jest powolniejsza. Przewidujemy, że w miesiącu grudniu, w związku ze zwiększo-
nym zapotrzebowaniem artykułów spożywczych na święta, ceny nadal będą rosły.

W ostatnim okresie ujawniły się główne kierunki działań spekulacyjnych w wo-
jewództwie:

39 W przytoczonych dokumentach ujednolicono zapisy dat, poprawiono oczywiste błędy li-
terowe oraz gramatyczne i ortograficzne. W przypisach tekstowych odnotowano wszelkie 
podkreślenia i notatki naniesione w oryginałach dokumentów. Imiona i nazwiska osób 
oskarżanych o spekulację i czarnorynkowe praktyki zastąpiono inicjałami.
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– ukrywanie przed nabywcami towarów w sklepach uspołecznionych i odmowa sprze-
daży. aZjawisko to nie maleje i dotyczy w głównej mierze artykułów przemysłowych;
– zbywanie na targach towarów wcześniej wykupionych w sklepach, w tym przede 
wszystkim rajstop, obuwia, wyrobów futrzarskich, odzieżowych oraz papierosów;
[k. 3] – bnielegalny handel w miejscu zamieszkania mięsem i jego przetworami, cnapo-
jami alkoholowymi i zbywaniem samogonucb.

Aktywność zwalczania spekulacji w miesiącu listopadzie znacznie wzrosła. Do-
tyczy to głównie działań jednostek M[ilicji]O[bywatelskiej] i P[aństwowej] I[nspekcji]
H[andlowej]. Ogółem przeprowadzono w województwie 1085 kontroli:
– jednostek detalicznych handlu uspołecznionego – 329,
– magazynów – 35,
– zakładów produkcyjnych – 17,
– punktów handlu prywatnego – 149,
– bazarów i targowisk – 27,
– melin pijackich i miejsc nielegalnego handlu alkoholem – 370,
– miejsc nielegalnego uboju zwierząt rzeźnych i handlu mięsem – 12,
– u podejrzanych o produkcję samogonu – 19,
– skontrolowano 127 samochodów dostawczych na trasach, hurtownie i magazyny 
da sklepy i kioski, oraz zorganizowano dwie blokady dróg w celu stwierdzenia, czy mię-
so i żywiec nie są wywożone nielegalnie poza województwo.

W wyniku podjętych działań:
– wszczęto 51 postępowań przygotowawczych,
– sporządzono 86 wniosków do kolegiów do spraw wykroczeń,
– ukarano mandatami 59 osób na sumę 27 800 zł,
– ujawniono towarów ukrytych przed nabywcami na sumę 848 429 zł,
– zakwestionowano towarów na sumę 1 522 800 zł,
w tym: 399 kg mięsa, 71 butelek spirytusu, 109 butelek wódki, 1500 butelek wina, 180 
litrów bimbru i zacieru,
– w trybie służbowym ukarano 9 osób,
– sporządzono 66 wystąpień pokontrolnych, w tym 10 w sprawie ukarania w trybie 
służbowym pracowników handlu uspołecznionego.
[k. 4] Oceniając kierunki rozwoju spekulacji, przedstawiamy niektóre przykłady cha-
rakteryzujące metody działań i środowiska, z których wywodzą się ujawnieni sprawcy:
– na zapleczu sklepu nr 619 W[ojewódzkiego] P[rzedsiębiorstwa] H[andlu] W[ew-
nętrznego] we Włoszczowie ujawniono ukryte towary tekstylno-odzieżowe w metrażu 
o wartości 71 500 zł. Jednocześnie w czasie przeszukania w mieszkaniu kierowniczki 
tegoż sklepu ujawniono tkaniny w metrażu wartości ponad 50 tys. zł,
– w domu handlowym W[ojewódzkiego] P[rzedsiębiorstwa] H[andlu] O[dzieżą] „Lo-
tos” w Busku-Zdroju ujawniono ukrytą przed nabywcami konfekcję męską i damską 
wartości e85e 035 zł,
– Komenda Miejska MO w Kielcach przeprowadziła przeszukanie w zabudowaniach 
Z[…], właściciela zakładu wyrobów nagrobkowych, podejrzanego o nielegalny handel 
alkoholem. ujawniono i zakwestionowano e1200e butelek wina produkcji krajowej,
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– we wsi Przełom, gm. Mniów, przeprowadzono przeszukanie w zabudowaniach T[…], 
kierowcy P[rzedsiębiorstwa]T[ransportu]H[andlu]W[ewnętrznego] w Kielcach i za-
kwestionowano e34e butelki spirytusu, e105e butelek wódki, e35e butelek oleju jadalnego, 
80 paczek żelatyny spożywczej oraz e100e litrów oleju silnikowego,
– K[omenda]M[iejska] MO w Kielcach w czasie przeszukania w zabudowaniach E[…] 
zam. w Kielcach, prowadzącego prywatną hodowlę pieczarek, zakwestionowano e300e 

butelek wina, które zakupił z nieznanego dotychczas źródła w celu dalszej odsprzedaży 
z zyskiem,
– w Zaborowicach, gm. Mniów, podczas przeszukania w pomieszczeniach stanowią-
cych własność S[…] – kierownika baru G[minnej]S[półdzielni] „Zaborowieżanka”, 
a podejrzanego o nielegalny handel alkoholem, ujawniono i zakwestionowano 17 bute-
lek spirytusu,
– w dniu 12 XI [19]81 r. na targu w Jędrzejowie zatrzymano Z[…], pracownika Huty 
Katowice, któremu zakwestionowano 345 sztuk rajstop damskich.
[k. 5] W tym samym dniu na targu w Jędrzejowie zatrzymano A[…], mieszkankę 
Kielc, studentkę V-go roku W[yższej]S[zkoły]I[nżynierskiej] w Radomiu, której ode-
brano 38 sztuk rajstop;
– KM MO Skarżysko-Kamienna w czasie przeszukania w zabudowaniach M[…] za-
kwestionowała 138 kg mięsa wołowego, pochodzącego z nielegalnego uboju;
– w czasie przeprowadzonej operacji siłami MO w łagowie na spekulantów, zajmują-
cych się nielegalnym handlem mięsem, zakwestionowano 197 kg kiełbasy, 50 kg woło-
winy i 14 kg boczku, ogólnej wartości 95 tys. zł,
– we wsi Sępf gm. Radoszyce przeprowadzono przeszukanie w zabudowaniach J[…] 
i zakwestionowano aparaturę do produkcji bimbru oraz e80e litrów zacieru;
– w sklepie „Delikatesy” w Kielcach zatrzymano gS[…] i [E[…] – pracowników zakładu 
„Prema” w Kielcach, usiłujących zrealizować hpodrobione kartki nah alkohol i papiero-
sy. S[…] został decyzją Prokuratora tymczasowo aresztowanyg.

Obok działań antyspekulacyjnych w jednostkach handlu uspołecznionego i miej-
scach publicznych, przeprowadzono kontrolę w trzech zakładach pracy w celu ustalenia 
prawidłowości wydawania kart zaopatrzeniowych. Kontrolą objęto okres III-kwartału 
1981 r. i ustalono, że:
– w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów w Sędziszowie h45h pracowników złożyło niepraw-
dziwe oświadczenia, w których stwierdzili, iż nie posiadają gospodarstw rolnych powy-
żej 0,5 ha. Na podstawie tych oświadczeń otrzymali wyższe przydziały mięsa, niż im się 
należały.

Dla 27 członków rodzin pracowników tego zakładu wydano karty zaopatrzenia 
o większym przydziale mięsa, niż im się to należało.

Ponadto 4 członków rodzin pracowników hpobierało podwójneh karty zaopa-
trzeniowe, to jest w miejscu zamieszkania z urzędu Gminy i w miejscu pracy rodzice 
pobierali na nich takie karty.
[k. 6] łącznie w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów wydano karty zaopatrzeniowe na 
mięso w nominale wyższym o h111h kg od należnego;
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– w Lokomotywowni Pozaklasowej P[olskich]K[olei]P[aństwowych] w Sędziszowie 
35 pracowników złożyło nieprawdziwe oświadczenia, że posiadają gospodarstwa po-
niżej 0,5 ha, na skutek tego otrzymali dla siebie i członków rodzin karty zaopatrzenia 
o nominale wyższym, niż im to przysługiwało. Ponadto na skutek nieprawidłowej kwa-
lifikacji uprawnień wydano dla 231 pracowników i ich rodzin karty wyższej katego-
rii zaopatrzenia. łącznie w Lokomotywowni pracownicy i członkowie rodzin zostali 
uprawnieni do zakupu mięsa i jego przetworów w ilości o h1872h kg większej, niż to 
wynika z przepisów.
– Analogiczne nieprawidłowości stwierdzono w usługowo-Produkcyjnej Spółdzielni 
Pracy „Przełom” w Starachowicach, w wyniku czego w skontrolowanych przypadkach 
stwierdzono, że pracownicy tego zakładu otrzymali karty na zaopatrzenie w mięso 
o h24h kg wyższe, niż im to przysługiwało.

iłącznie w tych trzech zakładach stwierdzono wydanie kart zaopatrzenia o no-
minale wyższym jo 2307 kg.j W tym zakresie prowadzone są nadal kontrole w innych 
zakładach pracy Kielecczyznyk.i

Zakaz sprzedaży targowiskowej mięsa i jego przetworów jest przestrzegany. 
Mimo to istnieje nielegalny ubój zwierząt rzeźnych. Sprawcy dokonują uboju i prze-
twórstwa mięsa w swoich zabudowaniach i tam też następuje sprzedaż. Zjawisko to 
nadal utrzymuje się we wsiach i w małych miasteczkach położonych głównie w pobliżu 
większych aglomeracji. lNie jest to zjawisko nowe. utrzymuje się ono od dziesiątków lat, 
a nasila lub słabnie w zależności od zaopatrzenia rynku.l Z naszego rozpoznania wynika, 
że głównym podłożem nielegalnego uboju i obrotu mięsem ljest nierozwiązana sprawa 
zaopatrzenia wsi i małych miast w mięso.l Co prawda obecnie ludność w tych miejsco-
wościach otrzymała karty zaopatrzenia, lecz na skutek braku odpowiedniej wielkości 
masy towarowej przydziały są bardzo skąpe lub zostały całkowicie wstrzymane.
[k. 7] mPozostało tak zwane „samozaopatrzenie” się, które jest głównym źródłem nie-
legalnego uboju, przetwórstwa i handlu mięsem. Problem zaopatrzenia wsi i małych 
miast wzbudza wielem dyskusji i niezadowolenia, głównie wśród coraz liczniejszych 
grup ludności utrzymującej się nze źródeł pozarolniczych, a przede wszystkim nauczy-
cieli, pracowników administracji, robotników małych zakładów produkcyjnych i usłu-
gowych, służby zdrowia i innych, którzy mimo posiadanych kartek nie mogą zaopatrzyć 
się w żywność w sektorze uspołecznionym.n

Rynek towarów przemysłowych nie istnieje. Sklepy są puste, Zaopatrzenie 
uległo znacznemu pogorszeniu od czasu powzięcia decyzji sprzedaży wielu towarów 
przemysłowych za żywiec. Nadal istnieje w województwie system zapisów na listy 
chętnych do nabycia towarów przemysłowych. Inne wyroby, jak obuwie, odzież, bieli-
zna, sprzedawane są w miarę ich dostaw do sklepów dla oczekujących w kolejkach. To-
wary wykupione zostają niezwłocznieo, w kolejkach panuje wielkie pzdenerwowanie, 
dochodziło nadal do demolowania sklepówp. Między innymi zdemolowano w listopa-
dzie sklep obuwniczy w Jędrzejowie. W tej sytuacji jakikolwiek system rozprowadzania 
towarów staje się natychmiast nierealnyo, bowiem dostawy towarów są coraz mniejsze, 
a ilość nabywców rośnie.



„NIE MA, NIE WIEM, NIE BęDZIE”. ZMAGANIA ZE SPEKuLACJą 169

Główny ciężar zwalczania spekulacji ponosi Milicja Obywatelska i Państwowa 
Inspekcja Handlowa. Zarówno ilość użytych sił, jak również wysiłki kontroli uzasad-
niają powyższe stwierdzenie. W działaniach kontrolnych i różnego rodzaju operacjach 
antyspekulacyjnych prowadzonych w listopadzie udział wzięło:
– funkcjonariuszy MO – 556
– członków O[chotniczej]R[ezerwy]M[ilicji]O[bywatelskiej] – 115
– pracowników kontroli zawodowej – 22
– inspektorów kontroli społecznej – 62
[k. 8] Sprawność i skuteczność działań MO i kontroli państwowej jest wysoka, podej-
mowane przedsięwzięcia są zasadne i przynoszą oczekiwane rezultaty. świadczą o tym 
uzyskiwane wyniki. Członkowie Związków Zawodowych i organizacji włączają się do 
działań antyspekulacyjnych na miarę swoich możliwości a także potrzeb wynikają-
cych z planowanych przedsięwzięć. Do działań kontrolnych angażowani są wyłącznie 
przez jednostki MO, bowiem inne organa kontroli państwowej i wewnętrznej czyn-
nika społecznego nie organizują. pNie mają również takich zaleceń od swoich władz 
zwierzchnichp.

qSkuteczność działania organów kontroli wewnętrznej w listopadzie wyraźnie 
osłabła. W[ojewódzki] Z[wiązek] S[półdzielni] R[olniczych] przeprowadził 71 kon-
troli w podległych mu punktach sprzedaży detalicznej, magazynach, hurtowniach, 
piekarniach i suszarniach, jednak żadnych poważniejszych przypadków spekulacji 
nie ujawniono. rStwierdzono liczne drobne nieprawidłowości, stanowiące uchybienia 
służbowe.rq

Nieco bardziej skutecznie, jak w poprzedzającym okresie, działała kontrola we-
wnętrzna „Społem”. W przedsięwzięciach antyspekulacyjnych brało udział 11 pracowni-
ków kontroli wewnętrznej. ujawnili oni w 4 sklepach towary ukryte przed nabywcami 
na sumę 83 115 zł, skierowali 2 wnioski do Kolegiów do Spraw Wykroczeń i 8 wniosków 
do dyrekcji o ukaranie w trybie służbowym podległych pracowników.

Pogotowie PIH otrzymało 17 informacji. W 7 przypadkach interweniowano 
niezwłocznie, w wyniku czego w 1 przypadku informacja została potwierdzona, a w 6 
informacje okazały się nieprawdziwe. Pozostałe sprawy załatwiono w trybie zwykłym, 
ponieważ do natychmiastowej interwencji nie nadawały się.

sDziałalność informacyjno-propagandowa prowadzona jest według potrzeb. Nie 
stwierdzamy przypadków odmowy publikacji i nie napotykamy na przeszkody przy 
współdziałaniu ze środkami masowego przekazu.s

[k. 9] W listopadzie orzecznictwo w Kolegiach do Spraw Wykroczeń uległo wydat-
nemu zaostrzeniu. Do 20 XI 1981 r. Kolegia rozpoznały 55 spraw o spekulację, z tego 
w trybie przyspieszonym 26 spraw. W sprawach występowało 95 osób obwinionych.

Karę grzywny wymierzono obwinionym:
– do 1000 zł – 6%
– od 1000 do 3000 zł – 44%
– od 3000 do 5000 zł – 44%
– od 5000 do 10 000 zł – 18%
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sZwraca uwagę fakt znaczna ilość wymierzonych grzywien powyżej 5 tys. zło-
tych, czego w ubiegłym okresie nie było.s

W 17 rozpoznanych sprawach orzeczono przepadekt zakwestionowanych towa-
rów. uW 10-ciu przypadkach orzeczenia kolegia postanowiły przekazać dla opinii pu-
blicznej poprzez środki masowego przekazu.u

W miesiącu grudniu wysiłki wszystkich instytucji ukierunkowane zostaną 
w trzech głównych kierunkach, o których mówimy w pierwszej części sprawozdania. 
Jest to podyktowane istniejącą sytuacją, a także przewidywanych wzrostem fali speku-
lacji w okresie przedświątecznym.

Opracował:
Stanisław Żołądekv

a-a Podkreślenie odręczne.
b-b Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
c-c Podkreślenie odręczne.
d Tak w tekście.
e-e Podkreślenie odręczne.
f W tekście Sępie.
g-g Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
h-h Podkreślenie odręczne.
i-i Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie z odręcznym dopiskiem: 

Warto podjąć ten temat „zimy” w skali kraju.
j-j Podkreślenie odręczne.
k W tekście: kielecczyzny.
l-l Podkreślenie odręczne.
m-m Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
n-n Podkreślenie odręczne.
o-o Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie z odręcznym dopiskiem: „to 

się powtarza prawie w każdym województwie”.
p--p Podkreślenie odręczne.
q-q  Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
r-r Podkreślenie odręczne.
s-s Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
t W tekście: przypadek.
u-u Podkreślenie odręczne.
v Poniżej podpis nieczytelny.

Źródło 2

Archiwum Akt Nowych, urząd Rady Ministrów, sygn. 32/139, k. 11-16.

[k. 11] Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w miesiącu lipcu 1982 r. w woje-
wództwie kieleckim, Kielce, dnia 9 sierpnia 1982 r.

W miesiącu lipcu br. utrzymywała się na ogóła stabilna sytuacja rynkowa. Na-
stąpiło pełne zabezpieczenie potrzeb ludności w pieczywo, mleko, sery, makaron, cu-
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kier, tłuszcze roślinne oraz owoce i warzywa. Na rynku mięsnym dominowało mięso 
wołowe, co spowodowało odkładanie w pierwszej połowie miesiąca zakupów mięsa 
przez ludność. Natomiast w drugiej połowie nastąpiło spiętrzenie zakupów, wobec cze-
go zachodziła potrzeba lokalnych i czasowych ograniczeń sprzedaży, zmierzających do 
umożliwienia zakupu jak największej ilości nabywców. W trzeciej dekadzie lipca wpro-
wadzono dwukrotne dostawy dzienne mięsa i jego przetworów do sklepów, co pozwo-
liło pokryć przydziały na karty zaopatrzeniowe.

W zakresie zaopatrzenia w artykuły przemysłowe nadal występowały braki to-
warów we wszystkich grupachb i branżach. Najbardziej dokuczliwe społecznie są braki 
obuwia, wyrobów przemysłu tekstylnego i gospodarstwa domowego. Dużo niezadowo-
lenia, zwłaszcza na rynku wiejskim, powodują braki materiałów budowlanych [oraz] 
środków produkcji [i] ochrony roślin.

Zmianie uległa struktura sprzedaży, bowiem udział artykułów spożywczych 
wzrósł z 39,1% do 47,9%, a przemysłowych spadł z 60,9% do 52,1%.

W drugim półroczu 1982 r. przychody pieniężne ludności wyniosą ponad 
22 mld zł i będą o około 5 mld wyższe niż przewidywana ilość towarów.

Szacuje się, że potrzeby wynikające z pokrycia towarowego na karty zaopatrze-
nia zostaną w pełni zaspokojone. Jedynie skomplikowana sytuacja wystąpi na rynku 
mięsnym, ponieważ województwo dysponuje zapasem 3800 ton wołowiny, a tylko 300 
ton wieprzowiny. Podobnie jak w lipcu może występować wstrzymanie się ludności 
z nabywaniem wołowiny w oczekiwaniu na mięso wieprzowe i jego przetwory. Może to 
powodować pod koniec miesiąca
[k. 12] nasilenie zakupów i zakłócenie w zaopatrzeniu sklepów. Dostawy pozostałych 
grup towarów spożywczych nie będą na ogółc odbiegały od stanu pierwszego półrocza 
i miesiąca lipca.

Dalszemu pogorszeniu ulegnie i tak już bardzo trudna sytuacja na rynku arty-
kułów przemysłowych we wszystkich grupach towarów. Przykładowo: w oparciu o do-
tychczas oferowane przez przemysł dostawy ocenia się, że zaopatrzenie w obuwie dla 
ludności powyżej 15 lat wyniesie około 45% podaży drugiego półrocza 1981 r., w wyroby 
konfekcyjne 45% i dziewiarskie 65%. Dostawy magnetofonów będą zmniejszone o 20%, 
telewizorów czarno-białych o 15%, radioodbiorników 65%. Zapotrzebowanie na sprzęt 
gospodarstwa domowego pokryte zostanie w około 30%.

Zapewnione zostanie minimum zaopatrzenia dla dzieci do lat 15, co zostało ob-
jęte programem operacyjnym.

W miesiącu lipcu br. przeprowadzono w województwie ogółem 1291 kontroli, 
z tego:
– na bazarach i targowiskach – 36
– w punktach sprzedaży detalicznej – 631
– w magazynach i hurtowniach – 42
– u producentów towarów rynkowych – 27
– konwojentów samochodów dostawczych – 48
– sklepów i stoisk prywatnych – 336
– w zabudowaniach prywatnych – 16
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W zorganizowanych kontrolach udział wzięło ogółem 643 osoby, w tym:
– funkcjonariusze MO – 267
– pracownicy kontroli państwowej i wewnętrznej – 178
– kontrolerzy społeczni – 198

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono wiele przestępstw i wykro-
czeń, za które:
– wszczęto postępowań przygotowawczych – 21
– skierowano wniosków do kolegium d/s Wykroczeń – 52
[k. 13] – kontrole wewnętrzne przekazały spraw organom ścigania – 3
– ujawniono ukrytych towarów przed nabywcami wartości – 225 598 zł
– zakwestionowano towarów wartości – 227 382 zł.

W miesiącu lipcu nie stwierdzono naruszenia zasad wydawania kart zaopatrze-
niowych. Natomiast w dalszym ciągu stwierdza się nieprawidłowości w realizacji tych 
kart przez jednostki detalicznego handlu uspołecznionego. Sprowadzają się one głów-
nie do:
– braków odcinków kart zaopatrzenia w stosunku do ilości sprzedawanego towaru (do-
tyczy to głównie mięsa i jego przetworów oraz alkoholu),
– przyjmowania różnych innych od obowiązujących nominałów przy sprzedaży alko-
holu i papierosów.

W związku z wprowadzeniem nowych cen z dnia 1 lutego 1982 r. sytuacja na 
odcinku spekulacji w województwie nie uległa istotniejszym zmianom. Decyduje o tym 
nie tyle cena co brak towaru na rynku. Główne metody działania spekulantów to:
– ukrywanie towarów przed nabywcami,
– spekulacyjne gromadzenie towarów i dalsza ich odsprzedaż z zyskiem.

W pierwszym kwartale br. nie notowaliśmy już przypadków dostarczania przez 
konwojentów do sklepów detalicznych pieniędzy zamiast towarów. Obecnie ujawnia 
się coraz więcej tego rodzaju przypadków, zwłaszcza przy dostawach napojów alkoho-
lowych.

Obok klasycznej spekulacji wystąpiło zjawisko nadmiernego bogacenia się głów-
nie przez grupę ludzi świadczących prywatnie różnego rodzaju usługi i prowadzących 
działalność handlową na zasadach agencyjnych. Podstawowe źródło tego bogacenia się 
polega na tym, że wzrostowi cen na usługi i towary nie towarzyszy wzrost podatków 
i odpłatności przez ajentów na rzecz instytucji, z którą zawarta została umowa.
[k. 14] W bieżącym roku skontrolowano w województwie wszystkie sklepy prowadzone 
przez ajentów w pionach W[ojewódzkiej]S[półdzielni]S[pożywców „Społem], WZSR, 
W[ojwódzkiego]P[rzedsiębiorstwa]H[andlu]W[ewnętrznego] oraz częściowo w Spół-
dzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej i innych mniejszych organizacjach handlowych. 
Stwierdzono, że:
– poza nielicznymi wyjątkami administracja handlu uspołecznionego nie dokonała ko-
rekty umów w zakresie wielkości obrotów i odpłatności przez agentów,
– agenci osiągali dwu i trzykrotnied większe obroty i zyski,
– wielu agentów poszerzało działalność handlową poza zakres umowy, a także więk-
szość z nich wprowadzała do obrotu towar poza ewidencjąe, osiągając dodatkowe zyski,
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– w niektórych hurtowniach naruszono zasady bezgotówkowego obrotu i sprzedawano 
agentom towary za pieniądze. W ten sposób agent unikał kontroli i przywłaszczał sobie 
dodatkową marżę należną przedsiębiorstwu. Przykładowo – agent prowadzący restau-
rację w miejscowości Słowik pod Kielcami nabył w ciągu 4 miesięcy ponad 20 tys. bu-
telek wódki w kieleckiej hurtowni WSS „Społem”, za którą zapłacił gotówką. W ten spo-
sób, obok normalnego zysku przywłaszczył sobie marżę w wysokości ponad 3 mln zł.

Po wprowadzeniu nowych cen na alkohol z dniem 5 lipca br. i skierowaniu części 
napojów alkoholowych do pozareglamentacyjnejf sprzedaży nastąpił masowy wykup. 
W pierwszych dniach był on podyktowany zaspokojeniem faktycznego zapotrzebowa-
nia ludności. Jednakże pod wpływem różnych dyskusji prowadzonych przez środki ma-
sowego przekazu ukształtowało się przekonanie, że:
– cena alkoholu jest niska,
– w najbliższym czasie zniesiona zostanie reglamentacja alkoholu, a w wolnym obrocie 
nastąpi znaczna podwyżka cen.

W miesiącu czerwcu sprzedano łącznie w województwie (na kartki, zaopatrze-
nie restauracyjne i inne) w przeliczeniu na 100[-procentowy] spirytus 109 tys. litrów, 
a w lipcu 211 tys. litrów, czyli o 93,2% więcej, i jeszcze popyt nie został zaspokojony. 
Występowały i występują braki wszystkich rodzajów napojów alkoholowych.
[k. 15] Na czarnym rynku cena za jedną butelkę pół litra wódki spadła z około jednego 
tysiąca do 800 zł i ostatnio utrzymuje się na tym poziomie. Wnioskujemy, że spekulanci 
wykupują alkohol i przetrzymują w oczekiwaniu na nowe, wyższe ceny.

Specjalnych grup operacyjnych do walki ze spekulacją w miesiącu lipcu nie po-
woływano, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Działały grupy kontrolne na dotychczasowych zasadach.
Działalność Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją ukierunkowana zo-

stała między innymi na zapewnienie skuteczności ścigania i wymiaru kary dla ujaw-
nionych spekulantów. Duży nacisk położono, aby obok kar wymierzonych przez sądy 
i kolegia do spraw wykroczeń kierownictwo służbowe jednostek handlowych podejmo-
wało środki dyscyplinujące podległych im pracowników. Jednocześnie systematycznie 
analizowano realizację wystąpień i wniosków pokontrolnych, zmierzających do ograni-
czenia pola działania spekulantom oraz usprawnienia funkcjonowania handlu.

Do kierownictwa wojewódzkich dyrekcji i zarządów pionów handlowych wpły-
nęło w lipcu ogółem 156 wystąpień. Rozpatrzono i załatwiono 115, a pozostaje w zała-
twieniu 41 wystąpień.

ukarano służbowo ogółem 63 pracowników karami porządkowymi, włącznie do 
odwołania z zajmowanych stanowisk, a jednego zwolniono z pracy.

Kolegia do spraw wykroczeń rozpatrzyły sprawy przeciwko 78 obwinionym, 
z czego ukarały:
– jedną osobę karą aresztu zasadniczego,
– karą grzywny:
– do 1000 zł – 5 osób
– od 1001 do 3000 zł – 15 osób
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– od 3001 do 5000 zł – 51 osób
– od 5001 do 10 000 zł – 2 osoby
– od 10 001 do 15 000 zł – 2 osoby

W ośmiu przypadkach orzeczono przepadekg zakwestionowanego mienia, a w 12 
przypadkach karą dodatkową: podanieh do publicznej wiadomości i ukaraniei.
[k. 16] Oceniamy, że polityka represyjna kolegiów jest adekwatna do popełnionych wy-
kroczeń.

jW województwie jest 73 urzędy miast, miast i gmin oraz gmin. Dotychczas kpo-
wołano terenowe komisje do walki ze spekulacją przy 54 urzędachk, z tego przy wszyst-
kich urzędach miejskich. W skład dotychczas powołanych komisji kwchodzą 184 oso-
byk. Obok tego zorganizowano 141 zespołów kontrolnych w składzie od 2 do 6-ciu osób. 
Prace organizacyjne związane z powołaniem i wprowadzeniem do działania tereno-
wych komisji do walki ze spekulacją trwają nadal.j

Dążymy do tego, aby w bieżącym kwartale zakończyć sprawy organizacyjne 
i podjąć działania zmierzające do aktywizacji pracy nowo powołanych komisji.

[podpis nieczytelny]

a W tekście: naogół.
b Dopisane ręcznie.
c W tekście: naogół.
d W tekście: trzy krotnie.
e W tekście: ewidencje.
f W tekście: poza reglamentacyjnej.
g W tekście: przypadek.
h W tekście: podania.
i W tekście: ukarania.
j-j Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
k-k Podkreślenie w tekście.

Źródło 3

Archiwum Akt Nowych, urząd Rady Ministrów, sygn. 32/139, k. 55-61.

[k. 55] Meldunek o zwalczaniu spekulacji w województwie kieleckim w miesiącu stycz-
niu 1983 r., Kielce, dnia lutego 1983 r.

Zaopatrzenie rynku nie uległo w styczniu odczuwalnej zmianie. Podobnie jak 
w ostatnim kwartale 1982 r. ustabilizowana była sytuacja na odcinku towarów reglamen-
towanych. Występowały tu jedynie braki zamienników na alkohol i papierosy, a przede 
wszystkim kawy i wyrobów czekoladowych. Poza tym na rynku żywnościowym uległo 
poprawie zaopatrzenie w jaja, utrzymuje się wystarczająca podaż owoców i warzyw oraz 
oliwy jadalnej. Poprawie ulega zaopatrzenie w wyroby mleczne, głównie w sery twarde 
i twarogi. Nadal występują braki herbaty oraz przypraw naturalnych.
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Na rynku wyrobów przemysłowych nadal występują duże braki. Szczególnie 
mocno odczuwalny społecznie jest brak obuwia zimowego, bielizny, wyrobów odzie-
żowych, pościelowych, gospodarstwa domowego i do wyposażenia mieszkań. Każda 
dostawa tych wyrobów jest natychmiast wykupywana. Istnieje również wielki popyt na 
towary luksusowe, w tym futra, wyroby skórzane, telewizory i inne.

Tutaj, podobnie jak w innych asortymentach towarów przemysłowych, każda 
dostawa jest niezwłocznie wykupywana niezależnie od ceny oferowanego wyrobu.

W ramach przeciwdziałania oraz ścigania spekulacji przeprowadzono w miesią-
cu styczniu:
– 3 operacje wojewódzkie siłami MO, aparatu kontroli zawodowej i czynnika społecz-
nego, głównie robotników i członków ORMO,
– 306 kontroli stanu zabezpieczenia mienia społecznego,
– 599 kontroli prawidłowości przepływu masy towarowej od producentów przez hur-
townie i magazyny do sieci detalicznej, z tego:
– w punktach detalicznych – 425
– w magazynach i hurtowniach – 44
– u producentów towarów rynkowych – 76
[k. 56] – w punktach skupu płodów rolnych – 28
– w punktach usługowych – 16
– konwojentów sam.[ochodów] dostawczych – 7

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono wiele nieprawidłowości zwią-
zanych z brakiem codziennego nadzoru kierownictwa nad pracą podległych służb, 
niewłaściwie prowadzonej dokumentacji w placówkach sprzedaży detalicznej i usługo-
wych, ochrony mienia społecznego i innych. Obok tego ujawniono szereg przestępstw 
i wykroczeń, za które:
– wszczęto postępowań przygotowawczych – 17
– PIH i kontrole wewnętrzne przekazały organom ścigania spraw – 8
– skierowano wniosków do kolegiów d/s wykroczeń – 85
– ukarano mandatami osób – 136
– ujawniono ukrywanych przed nabywcami towarów [o] wartości 520 875 zł
– zakwestionowano towarów będących przedmiotem spekulacji [o] wartości 615 892 zł 
i 500 dol. uSA

W przeprowadzonych działaniach antyspekulacyjnych udział brało ogółem 
932 osoby, z tego:
– funkcjonariusze MO – 397
– kontrolerzy zawodowi – 276
– robotnicy – 153
– członkowie ORMO – 94
– inspektorzy kontroli społecznej – 12

W zakresie funkcjonowania systemu reglamentacji sytuacja jest następująca:
– na odcinku wydawania kart zaopatrzeniowych nie notuje się poważniejszych uchy-
bień i nieprawidłowości, a także nie ujawnia się przestępstw lub wykroczeń. Oceniamy, 
że na ogół system wydawania kart zaopatrzenia dla ludności funkcjonuje prawidłowo.
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[k. 57] – W zakresie realizacji kart zaopatrzenia w sieci detalicznej oraz rozliczania 
personelu tych placówek z odcinków kart zaopatrzenia w stosunku do sprzedanej masy 
towarów reglamentowanych występują jeszcze nieprawidłowości. W styczniu br. ujaw-
niono między innymi, że:
– w sklepie spożywczym WSS [„Społem”] w Busku-Zdroju stwierdzono, że dokona-
no sprzedaży poza kartami zaopatrzenia 73 kg wyrobów czekoladowych i cukierków, 
630 paczek papierosów, 134 kg owoców cytrusowych, 163 kg smalcu, 122 kg masła, 
226 kg cukru, 30 kg margaryny oraz 38 kg słoniny. Sprawa została skierowana do or-
ganów ścigania, a kierownika sklepu i jego zastępcę zwolniono z pracy. Przestępstwo 
ujawniła kontrola wewnętrzna WSS [„Społem”] w Kielcach,
– w klubokawiarni w Odrowążu ujawniono brak pokrycia kartkowego na 788 paczek 
papierosów objętych reglamentacją. Materiały skierowano do organów ścigania, a ze 
sprzedawcą rozwiązano umowę o pracę. Sprawę ujawniła kontrola wewnętrzna P[rzed-
siębiorstwa]u[powszechniania]K[siążki]iP[rasy] „Ruch” w Kielcach.

Obok naruszania zasad i systemu reglamentacji notuje się różne przejawy dzia-
łań spekulacyjnych, a przede wszystkim ukrywanie towarów, odmowaa sprzedaży 
w detalicznych punktach handlu uspołecznionego – sprzedaż protekcyjną, odsprzedaż 
z zyskiem towarów wykupionych wcześniej w handlu uspołecznionym. To kierunki 
działalności spekulacyjnej charakteryzują ujawnione w styczniu br. sprawy, a między 
innymi:
– K[…] kierownik sklepu GS nr 42 w Parszowie koło Starachowic ukryła przed nabyw-
cami napoje alkoholowe, zapałki i inne towary [o] wartości ponad 92 tys. zł.
– w domu towarowym w Suchedniowie pracownik stoiska nr 4 ukrył przed nabywcami 
farby olejne [o] wartości 37 tys. zł.
– kierownik sklepu spożywczego nr 42 GS „S[amopomoc] Ch[łopska]” w Mircu ukrył 
przed nabywcami wódkę, wino, koncentrat pomidorowy, zapałki, kisiel i paluszki [o] 
ogólnej wartości ponad 97 tys. zł.
[k. 58] – kierownik sklepu WPHW ze sprzętem technicznym we Włoszczowie ukrył 
przed nabywcami wyroby [o] wartości ponad 32 tys. zł. W tej sprawie zapadł już wyrok 
Sądu Rejonowego we Włoszczowie w trybie przyspieszonym. Oskarżony skazany został 
na 30 tys. grzywny i 3 tys. kosztów postępowania sądowego.
– Komenda Rejonowa [MO] w Kielcach przeprowadziła przeszukanie w zabudowa-
niach J[…], [u] której zakwestionowano środki piorące [o] wartości ponad 80 tys. zł. 
Ob. K[…] wykupiła w handlu uspołecznionym kilkaset paczek proszków do prania, 
które następnie odsprzedała miejscowej ludności z zyskiem.
– Komenda Rejonowa [MO] w Starachowicach zakwestionowała M[…] skóry lisie [o] 
wartości ponad 85 tys. zł oraz 10 tys. zł gotówki pochodzącej ze sprzedaży tych skór. 
Sporządzono wniosek do kolegium do spraw wykroczeń oraz przekazano materiały do 
Izby Skarbowej celem przeprowadzenia odrębnego postępowania podatkowego.
– Komenda Rejonowa [MO] w Jędrzejowie zatrzymała pracownika hurtowni W[oje-
wódzkiego]Z[arządu]G[minnej]S[półdzielni „Samopomoc Chłopska”], który wynosił 
10 butelek wódki nabytej w tej hurtowni.
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– Przeprowadzona przez inspektorów PIH kontrola w stacji obsługi samochodów nr 15 
w Skarżysku-Kam.[iennej] wykazała, że:

– wystawiono 14 fikcyjnych rachunków na naprawy samochodów. Od wartości 
fikcyjnieb wykazanej robocizny pracownicy otrzymali prowizję,
– sprawdzono 56 rachunków i stwierdzono, że naliczono koszty robocizny na 
sumę ponad 39 tys. zł, mimo że żadnych robót nie wykonano. Za koszty robo-
cizny zapłacili nabywcy zakupujący w tej stacji części do samochodów osobo-
wych.
– ustalono, że w kontrolowanej stacji sprzedano 13 akumulatorów do samocho-
dów osobowych bez pobrania 50% kaucji od wartości akumulatora. Sprzedano 
akumulatory na podstawie dokumentów nie upoważniających do nabycia bez 
wpłacenia kaucji.
– w 191 przypadkach nie uwidoczniono na fakturach za wykonanie usług w ra-
mach gwarancji 10% bonifikaty na rzecz przedsiębiorstw ponoszących kosztyc 
gwarancji.

[k. 59] Stwierdzono również przypadki złego wykonywania usług przy konserwacji sa-
mochodów, a także nieewidencjonowanied wykonanych usług. Sprawę przekazano do 
Prokuratury.

– W związku z sygnałami o nielegalnym handlu książkami PIH przeprowadziłae 
kontrolę w składnicy oraz w „Domu Książki” w Kielcach. Stwierdzono, że składnica 
otrzymała 60 egz. encyklopedii przeznaczonej do księgarni nr 3 w Kielcach. Kierownik 
składnicy T[…] zatrzymał dla siebie 12 egz., a do księgarni przekazał 48 egzemplarzy. 
W księgarni personel zatrzymał dla siebie dalszych 16 egzemplarzy, tak, że do sprzedaży 
wyłożono tylko 32 egzemplarze.

Obok przedstawionych przykładów nadal ujawnia się działania na szkodę konsu-
mentów w zakładach gastronomicznych oraz kupujących w sieci detalicznej. Szczególnie 
rozpowszechnione są oszustwa na wadze, mierzef i jakości sporządzanych potraw, napo-
jów, głównie kawy i pobierania wyższych cen. O nasileniu różnego rodzaju nieprawidło-
wości świadczy fakt, że na 25 przeprowadzonych przez PIH kontroli w 24 placówkach 
stwierdzono przestępstwa, wykroczenia lub inne karalne nieprawidłowości.

W obrocie napojami alkoholowymi zapewniona jest ciągła sprzedaż na karty 
zaopatrzeniowe. Natomiast w wolnej sprzedaży napojów alkoholowych często brakuje. 
Dostawy są niezwłocznie wykupywaneg bez względu na ich wielkość, mimo że kierow-
nicy sklepów ograniczają ilość do 5, a nawet 2 butelek dla jednego nabywcy. Szczegól-
nie gorączkowe poszukiwania wódki notowano w trzeciej dekadzie stycznia w związku 
z ogłoszoną podwyżką cen.

Izba Skarbowa realizowała zadania w zakresie zwalczania przestępczości po-
datkowej zarówno wśród osób prowadzących zarejestrowaną działalność, jak również 
tych, którzy podjęli działalność gospodarczą nielegalnie. W m-cu styczniu zakończono 
20 kontroli i dochodzeń i w 20 przypadkach ustalono przestępstwa. ujawniona suma 
ubezpieczeń podatkowych wynosi ogółem 1116 tys. zł, w tym:
[k. 60] – dwaj zarejestrowani podatnicy spowodowali uszczuplenia podatku na sumę 
728 tys. zł,
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– osiemnastu niezarejestrowanych podatników nie uiściło należności dla Skarbu Pań-
stwa na sumę 388 tys. zł.

W prowadzonych sprawach dokonano zabezpieczenia mienia wartości 
1038 tys. zł na rzecz należności dla Skarbu Państwa.

W związku z ujawnionymi przypadkami przestępstw i wykroczeń o charakterze 
spekulacyjnym, a także innymi nieprawidłowościami w obrocie towarowym wojewódz-
kie zarządy i dyrekcje przedsiębiorstw handlowych otrzymały w styczniu 184 wystąpie-
nia od organów ścigania, kontroli państwowej oraz własnych kontroli wewnętrznych. 
Załatwionych zostało 210 wniosków i wystąpień, w tym 98 z poprzednich miesięcy. Po-
zostaje do załatwienia 112 spraw, które wymagają dłuższego okresu czasu na ich całko-
witą realizację.

W wyniku przekazanych wniosków dotyczących spraw personalnych ukaranych 
służbowo zostało 34 pracowników handlu uspołecznionego, z tego 5 osób zwolniono 
z pracy. Z dotychczasowej praktyki wynika, że bardziej zdecydowanie działają na od-
cinku eliminowania nieuczciwych pracowników dyrekcje PuPiK „Ruch”, C[entrali]
P[rzemysłu]N[aftowego], spółdzielczość mleczarska, a ostatnio coraz bardziej stanow-
czo postępuje kierownictwo WSS „Społem”. Nadal duży liberalizm występuje w handlu 
państwowym podległym WPHW oraz [w] pozostałych pionach spółdzielczych.

Kolegia d/s wykroczeń ukarały w styczniu 8 obwinionych o wykroczenia speku-
lacyjne. We wszystkich przypadkach wymierzono kary grzywny w granicach:
od 1001 do 3000 zł – 1
od 3001 do 5000 zł – 2
od 5001 do 10 000 zł – 3
powyżej 10 000 zł – 1

W jednej sprawie orzeczono przepadek mienia będącego przedmiotem spekulacji 
oraz w jednym orzeczono karę dodatkową podania do publicznej wiadomości o ukara-
niu.
[k. 61] Polityka karaniah poprzez sądy nie ulega zmianie. Wymierzane kary wi postępo-
waniu przyspieszonym i zwykłym są analogiczne jak w ubiegłym roku.

jW celu zaktywizowania sił społecznych zorganizowano w styczniu spotkanie 
Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją z wyróżniającymi się robotnikami za-
kładów pracy, członkami W[ojewódzkiej]K[omisji]K[ontroli] S[połecznej] i ORMO 
oraz pracownikami różnych instytucji, społecznymi kontrolerami – zaangażowanymi 
w zwalczaniu spekulacji.

W spotkaniu udział wzięli: kWojewoda Kielecki, Sekretarze Komietów Woje-
wódzkich PZPR, Z[jednoczonego]S[tronnictwa]L[udowego] i S[tronnictwa] D[emo-
kratycznego], Komendant Wojewódzki MO oraz Pełnomocnik K[omitetu]O[brony]
K[raju], Komisarz Wojskowy na woj. kieleckie.kj

Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym wyniki zwalczania spekulacji 
w województwie w 1982 r. oraz główne kierunki działania na 1983 r. uczestnicy spo-
tkania, głównie robotnicy, przekazali w toku dyskusji oceny i stosunek załóg zakładów 
pracy jednoznaczniel potępiający to dokuczliwe zjawisko społeczne, mdalszą gotowość 
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do czynnego udziału w zapobieganiu i ściganiu spekulacji oraz npozytywnie ocenili 
program działania na 1983 r. Domagano się bardziej surowego wymiaru kary dla ujaw-
nionych spekulantów oraz radykalniejszycho działań zmierzających do oczyszczenia 
aparatu handlu uspołecznionego z nieuczciwych pracowników.m

Na zakończenie spotkania wręczono p6 medali zap umacnianie porządku publicz-
nego oraz p43 dyplomyp uznania Wojewody Kieleckiego i Komendanta Wojewódzkie - 
go MO.n

Przewodniczący Wojewódzkiej
Komisji do Walki ze Spekulacją

Marian Obaraq

a W tekście wyraz nadpisany odręcznie nad przekreślonym wyrazem: ochrona.
b W tekście: fikcyjne.
c W tekście: kosztów.
d W tekście: nie ewidencjonowanie.
e W tekście: przeprowadził.
f W tekście: miarze.
g W tekście: wykrywane z przekreślonymi odręcznie literami kry i nadpisanymi ponad literami 

kupy.
h W tekście: karnia z nadpisaną odręcznie literą a.
i Dopisane ręcznie.
j-j Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
k-k Podkreślenie w tekście.
l W tekście wyraz nadpisany odręcznie nad wyrazem jednocześnie.
m-m Podkreślenie w tekście.
n-n Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
o W tekście radykalnejszych.
p-p Podkreślenie w tekście.
q Podpis nieczytelny.

Źródło 4

Archiwum Akt Nowych, urząd Rady Ministrów, sygn. 32/139, k. 82-89.
Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w miesiącu maju 1983 r. w województwie kielec-
kim.

[k. 82] W m-cu sprawozdawczym asytuacja na rynku żywnościowyma województwa 
przedstawiała się następująco:

Zadowalającob przebiegało czaopatrzenie w podstawowe artykuły żywnościowe.c 
Dobre było zaopatrzenie w sery, twarogi, pieczywo cukiernicze, wyroby cukiernicze, 
przetwory owocowo-warzywne. Wyjątek stanowią wyroby czekoladowe i czekolada, 
których stwierdzono stałe niedobory.

W godzinach popołudniowych w sklepach ogólnospożywczych występowały 
sporadyczne braki mleka i śmietany. Wynikało to z nieprzyjmowania przez spółdziel-
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czość mleczarską zwrotów mleka i wysokich temperatur. Również w godzinach popo-
łudniowych notowano braki pieczywa pszennego, a szczególnie bułek i rogali. W sta-
łej sprzedaży znajdują się ryby wędzone, marynowane i garmażerka rybna. Natomiast 
odczuwa się stale braki śledzi solonych i konserw rybnych. Najbardziej niekorzystnie 
kształtowała się sytuacja w zaopatrzeniu w kawę naturalną, herbatę, przyprawy korzen-
ne. Odstępstwo od reglamentacji tłuszczów, szczególnie roślinnych i masła, nie spowo-
dowało braków tych artykułów w pierwszych dniach m-ca czerwca. cNa rynku towarów 
przemysłowychc występowała w dalszym ciągu niska podaż w stosunku do potrzeb.

Każda dostawa i prawie każdego towaru była natomiast wykupowana. Szcze-
gólnie poszukiwane były meble, dywany, bielizna pościelowa i osobista, koce, firanki, 
sprzęt gospodarstwa domowego, rowery, żarówki, tkaniny, odzież skórzana, ubiory, 
pończochy, rajstopy, zeszyty szkolne. Dostrzega się pewne symptomyd stabilizacji sprze-
daży w obuwiu. Jednak nie są osiągalne dla nabywców trampki, tenisówki. Duże zainte-
resowanie notowano zakupami obuwia letniego.
[k. 83] W okresie sprawozdawczym eorgana kontroli zawodoweje przeprowadziły 
84 kontrole, w tym:
– w uspołecznionych punktach sprzedaży detalicznej – 37
– u producentów towarów rynkowych – 15
– w innych obiektach – 32
W czasie kontroli poszczególnef organy stwierdziły:
Państwowa Inspekcja Handlowa w okresie sprawozdawczym przeprowadziła 68 kon-
troli, w tym nieprawidłowości stwierdzono w 41 przypadkach.
Nieprawidłowości polegały na:
– ukrywaniug towarów i sprzedaży protekcyjnejg – 1
– naruszaniui przepisów o reglamentacji – 1
– oszustwachj na niekorzyść nabywców – 6
Niżej podane przykłady charakteryzują występujące zjawiska i formy działalności prze-
stępczej:
– ajent sklepu spożywczego GS w łopusznie w 1982 r. ukrył obroty na wartości 
2 804 175 zł przez wyłączenie z raportów faktur. Faktury były wystawiane przez Z[akład] 
O[brotu]A[rtykułami]S[pożywczymi]iP[rzemysłowymi] we Włoszczowie i C[entralę]
S[półdzielczo-]P[rzemysłową] „Kielczanka” w Kielcach i m.in. dotyczyły 6030 kg cu-
kierków. Cukierki te sprzedał poza systemem reglamentacji. Sprawę przekazano orga-
nom ścigania i Izbie Skarbowej.
– kierownik sklepu GS w Mniowie ukrył przed nabywcami cukierki i herbatniki warto-
ści 4860 zł oraz wprowadził do obrotu poza ewidencją pieczywo [o] wartości 10 160 zł. 
Przeciwko kierownikowi sklepu skierowano wniosek do kolegium.
łącznie w m-cu maju br. PIH skierowałak:
– do organów ścigania – 3 sprawy
– do sądu – 2 sprawy
– do kolegium – 34 sprawy
– wniosków dyscyplinarnych odnośnie 59 osób, w tym 3 z wnioskiem o rozwiązanie 
stosunku pracy.
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[k. 84] Izba Skarbowa – przeprowadziła 23 kontrole i dochodzenia, z tego w 15 przy-
padkach ujawniono przestępstwa podatkowe.
Przestępstwa podatkowe ujawniono wobec:
– podatników zarejestrowanych – 3 sprawy
– podatników niezarejestrowanych – 12
ujawniona w tych kontrolach suma uszczupleń podatkowych wynosiła 2523 tys. zł, 
w tym:
– u zarejestrowanych podatników – 1037 tys. zł
– u niezarejestrowanych podatników – 1486 tys. zł

Na poczet uszczupleń zabezpieczono kwotę 528 tys. zł.
W powyższym temacie charakterystyczny jest przykład, gdzie mieszkaniec Kielc, 

trudniący się handlem ciągnikami, w latach 1981–82 dokonał zakupu 22 ciągników na 
terenie północnej Polski, sprzedając je [następnie] ze znacznym zyskiem w wojewódz-
twie kieleckim i tarnobrzeskim. uzyskane z tego tytułu nadwyżki wynosiły 1708 tys. zł, 
czym naraził skarb państwa na uszczuplenie podatku w kwocie 1341 tys. zł.
Okręgowy Urząd Cen – w okresie sprawozdawczym przeprowadził na terenie woje-
wództwa kieleckiego kontrole w 3 jednostkach i we wszystkich zostały stwierdzone nie-
prawidłowości w ustalaniu cen. Ogółem sprawdzono prawidłowość 113 cen regulowa-
nych, z tego 109 ustalonych było nieprawidłowo.
Nieprawidłowości w tym zakresie charakteryzują następujące przykłady:
– Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu „Budowa Góra” w łącznej k. Kielc ustaliły 
w I kwartale br. ceny regulowane na kwarcyt, zawyżając w każdym przypadku procent 
narzutu i wycenę robocizny bezpośredniej i materiałów bezpośrednio zużywanych do 
produkcji. […] W wyniku sprzedaży po nieprawidłowo ustalonych cenach w okresie od 
1 IV 1983 r. do 23 V 1983 r. uzyskano nienależne kwoty wartości 801 650 zł. W wyniku 
kontroli polecono nienależne kwoty zwrócić nabywcom oraz 801 650 zł przekazać do 
budżetu państwa. Ponadto polecono na przyszłość stosowanie prawidłowych
[k. 85] cen.
– Fabryka urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Konwent” w Końskich zawyżyła 
narzuty kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych, w wyniku czego stosowała nie-
prawidłowe ceny zbytu i detaliczne na miejscowe wyroby. Na zbadanych 100 cen zbytu 
i jedną detaliczną wszystkie były nieprawidłowe.
W wyniku nieprawidłowych cen przedsiębiorstwo kontrolowane uzyskało niena-
leżną kwotę 1954 tys. zł, którą polecono zwrócić nabywcom wyrobów. Ponadto taką 
samą kwotę polecono przekazać do budżetu państwa.
Z przyczyn dotychczas nie wyjaśnionych informacja z P[aństwowej]I[nspekcji] S[ku-
pu]iP[rzetwórstwa]A[rtykułów]R[olno-Spożywczych]l odnośnie kontroli w m-cu maju 
wpłynęła po napisaniu meldunku.
Organa MO w miesiącu maju br. przeprowadziły kontrole w 420 placówkach handlo-
wych, w wyniku czego:
– wszczęto 15 postępowań przygotowawczych o przestępstwo spekulacyjne,
– wszczęto 16 postępowań podatkowych,
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– skierowano 33 wnioski o ukaranie przez Kolegium,
– ukarano mandatami karnymi 104 osoby na kwotę 59 800 zł,
– sporządzono 47 wystąpień do administracji państwowej i gospodarczej,
– zabezpieczono towary będące przedmiotem spekulacji na sumę 441 tys. zł,
– ujawniono towary ukryte przed nabywcami na wartość 1 080 190 zł.

mW działaniach kontrolnych brało udział:m

– 227 funkcjonariuszy MO,
– 107 przedstawicieli mzałóg pracowniczych i czynnika społecznegom,
– 47 kontrolerów zawodowych,
– 76 członków mORMO.
Tendencje i zjawiska w zakresie spekulacji w okresie sprawozdawczym ilustrują nastę-
pujące przykłady:m

– Komenda Rejonowa MO w Kielcach wszczęła postępowanie przygotowaw.[cze] prze-
ciwko kierowniczcen sklepu GS w Piekoszowie i konwojentowi GS w Rudzie Straw-
czyńskiej o sprzedaż z pominięciem sklepu po cenach spekulacyjnych wódki o wartości 
119 600 zł.
Ponadto kierowniczka sklepu nie rozliczyła się z kart
[k. 86] zaopatrzenia na alkohol w ilości 2500 szt.
– Komenda Rejonowa MO w Starachowicach podczas przeszukania mieszkania miesz-
kanki Starachowic – nigdzie nie pracującej [-] ujawniła i zakwestionowała materiały 
z metrażu, obrusy [i] lalki produkcji radzieckiej [o] ogólnej wartości 52 000 zł. Towary 
te wymieniona zakupiła w sklepach handlu uspołecznionego celem odsprzedaży z zy-
skiem. Dochodzenie w toku.
– Komenda Rejonowa MO w Starachowicach w czasie przeszukania zabudowań miesz-
kańca [wsi] Lubieniao, gm. Brody, ujawniła i zakwestionowała środku piorące, fotele, 
artykuły elektryczne i papier kancelaryjny [o] ogólnej wartości 250 000 zł. Wymienione 
towary te nabył w jednostkach handlu uspołecznionego celem dalszej odsprzedaży.
– Komisariat Rejonowy MO w Miechowie ujawnił w sklepie gospodarstwa domowe-
go GS w Tczycy ukryte przez kierowniczkę sklepu towary [o] wartości 26 290 tys. zł. 
Sąd w trybie przyspieszonym ukarał kierowniczkę sklepu grzywną w kwocie 20 000 zł. 
u podejrzanej zabezpieczono mienie [o] wartości 116 000 zł.
pKontrole wewnętrznep działające w przedsiębiorstwach i spółdzielniach handlowych 
przeprowadziły w m-cu maju br. 949 kontroli w 1441 placówkach, w tym:
– w uspołecznionych punktach sprzedaży detalicznej – 788
– w magazynach i hurtowniach – 70
– u producentów towarów rynkowych – 129
– w punktach skupu – 37
[k. 87] – u konwojentów samochodów dostawczych – 28
– w innych obiektach – 89
W kontrolach brało udział 201 osób.
W wyniku kontroli wewnętrznych 1 sprawę skierowano do kolegium, a wobec 43 osób 
zastosowano kary dyscyplinarne.
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ujawniono ukrytych towarów [o] wartości 8534 zł. [Biorąc pod uwagę] Podjęte przez 
Wojewódzką Komisję do Walki ze Spekulacją działania mające na celu uaktywnienie 
kontroli wewnętrznych na działalność antyspekulacyjną, to efekty są raczej mierne.
W dalszym ciągu użyte w tym przedmiocie siły i środki nie równoważą efektów. Do 
tego należy zwrócić uwagę na liberalny stosunek kierownictwa tych jednostek do zwal-
czania spekulacji, co przejawia się wq zastępowaniu kierowania wniosków do Kolegium 
karaniem dyscyplinarnym we własnym zakresie.
Często kary te mają formę „zwrócenia uwagi na piśmie”, co w myśl postanowień Ko-
deksu Pracy nie jest karą dyscyplinarną. Z nadsyłanych informacji za m-c maj br. przez 
jednostki handlowe szczebla wojewódzkiego wynika, że „Polmozbyt”, Domy Towarowe 
„Centrum”, Centrala Rybna nie przeprowadziły kontroli w zakresie zwalczania speku-
lacji, a CPN, Dom Książki, Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, po-
mimo monitowania, nie nadesłały informacji z kontroli.
Terenowe Komisje do Walki ze Spekulacją, działające przy jednostkach administracji 
państwowej stopnia podstawowego, w okresie sprawozdawczym przeprowadziły kon-
trole placówek handlu detalicznego i targowisk. W kontrolach brało udział 162 zespoły 
kontrolne.
[k. 88] W wyniku tych kontroli:
– skierowano do Sądu – 3 sprawy
– skierowano do Kolegium – 11 spraw
– wystąpiono z wnioskami dyscyplinarnymi wobec 30 osób.
rWe wszystkich typach kontroli w zakresie spekulacji notuje się spadek ilości kontroli, 
jak i efektywności działania.
Dla poprawy sytuacji na tym odcinku podjęto działania. Wojewódzka Komisja [do 
Walki ze Spekulacją] na najbliższy okres nakreśliła następujące kierunki prac:r
s– poprzez jednostki terenowe administracji państwowej przeprowadzone zostaną we 
wszystkich ogniwach kontrole w zakresie prawidłowości rozdziału i obrotu materiałami 
budowlanymi. Dokonana w tym temacie kontrola w jednej Gminnej Spółdzielni wyka-
zała znaczne zaniedbania i przejawy spekulacji w tym temacie,
– przeanalizowany zostanie rynek mięsny w obiegu zamkniętym od sklepu do detalu 
odnośnie ubytków,
– przeprowadzone będą szkolenia pracowników handlu, jak i aparatu administracyjne-
go w zakresie zwalczania spekulacji,
– dokonane zostanie rozliczenie handlowych jednostek z realizacji dotychczasowych 
programów w zakresie zwalczania spekulacji.s

W okresie sprawozdawczym Kolegia rejonowe d/s Wykroczeń przy terenowych orga-
nach administracji państwowej stopnia podstawowego ukarały 60 sprawców wykro-
czeń, w tym w trybie postępowania przyspieszonego 1 osobę, wymierzając kary grzy-
wien. Wysokość grzywien oscylowała w następujących przedziałach kwotowych:
– od 1001 – do 3000 zł – 12
– od 3001 – do 5000 zł – 15
– od 5001 – do 10 000 zł – 21
– od 10 001 do 20 000 zł – 12
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Podstawą do ukarania były:
– ustawa o zwalczaniu spekulacji – 3 przypadki
– sprzedaż towarów z zyskiem – 5 przypadków
[k. 89] 
– ukrywanie towarów przed nabywcami – 19 przypadków
– nielegalna działalność handlowa – 4 przypadki
– nieuwidacznianiet cen na towarach, oszukiwanie nabywców co do ilości, wagi, gatun-
ku, ceny  – 29 przypadków
Ponadto kolegia:
– w 6-ciu sprawach orzekły przepadek skonfiskowanych towarów,
– w 13 przypadkach powiadomiono jednostki nadrzędne o źródłach i sposobie dokona-
nego wykroczenia,
– w 19 sprawach orzeczono karę dodatkową, tj. podanie [informacji] o ukaraniu do 
publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji do Walki

ze Spekulacją
Marian Obara

Wicewojewoda Kieleckiu

a-a Podkreślenie w tekście.
b W tekście: zadawalająco.
c-c Podkreślenie w tekście.
d W tekście: symptony.
e-e Podkreślenie w tekście.
f W tekście: poszczególny.
g W tekście: ukrywanie.
h W tekście: sprzedaż protekcyjna.
i W tekście: naruszanie.
j W tekście: oszustwa.
k W tekście: skierował.
l W tekście: PiSiPAR.
m-m Podkreślenie w tekście.
n W tekście: kierownicze.
o W tekście: łubieni.
p-p Podkreślenie w tekście.
q Dopisane odręcznie.
r-r Podkreślenie w tekście.
s-s Fragment zaznaczony odręcznie pionową linią na lewym marginesie.
t W tekście: nie uwidacznianie. 
u Podpis nieczytelny.
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Kielce

Problemy handlu i usług w województwie kieleckim  
w latach siedemdziesiątych XX wieku

S ł o w a  k l u c z o w e :  handel i usługi, gastronomia, niedobór artykułów spożywczych, 
kolejki sklepowe.

K e y w o r d s :  trade and services, gastronomy, food shortages, queues.

S t r e s z c z e n i e :  Niewydolność handlu i usług to jeden z najpoważniejszych proble-
mów, z jakim musiało sobie radzić społeczeństwo w realiach Polski Ludowej. Sytuacja 
ta nie uległa wielkiej zmianie w dekadzie gierkowskiej, którą zwykło się traktować jako 
okres „powszechnego dobrobytu”. Po krótkotrwałej poprawie zaopatrzenia rynku spo-
żywczego (co udało się osiągnąć głównie dzięki importowi towarów) w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych doszło do załamania pomyślnej koniunktury. Braki towarów były 
coraz bardziej odczuwalne, wydłużył się również czas dokonywania zakupów. Dyspro-
porcje pomiędzy popytem a podażą w handlu doprowadziły również do licznych działań 
nielegalnych. W latach 1971–1980 powszechne stało się ukrywanie towarów na zapleczach 
sklepowych, sprzedaż protekcyjna czy też zawyżanie cen. Wszystkie wymienione pro-
blemy znacznie utrudniały życie codzienne. Można również przypuszczać, że trudności 
w zakupach wywoływały dodatkowo negatywne skutki psychospołeczne i wpływały na 
wzrost frustracji polskiego społeczeństwa.

A b s t r a c t :  The inefficiency of trade and services was among the most serious prob-
lems which society had to cope with under the People’s Republic of Poland. This did 
not change significantly during the Gierek period, which tends to be viewed as an era 
of “general well-being”. After a short-lasted improvement in supplies to the food market 
(largely due to importation of goods), the second half of the 1970s saw a breakdown of 
the era of prosperity. Shortages of goods became more and more exasperating and shop-
ping time increased. The disproportion between the demand and supply also led to much 
illegal activity. In the years 1971–1980, it was common for shop staff to hoard goods at the 
back office or sell them to recommended individuals. Prices were also continually being 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 185–202



JAROSłAW DuLEWICZ186

raised. All these issues made citizens’ everyday life increasingly difficult. It can also be 
speculated that these shopping-related difficulties additionally caused negative psycho-
social consequences and aggravated the frustration of Polish society.

Handel i usługi w PRL kojarzą się najczęściej z długimi kolejkami w ocze-
kiwaniu po niezbędne artykuły, a także pustymi półkami w sklepach. Ponadto 
w pamięci wielu osób żyjących w tamtych czasach z całą pewnością pozostała 
niska jakość sprzedawanych produktów, niekulturalna i niefachowa obsługa (za-
równo w placówkach handlowych, jak i w zakładach gastronomicznych), a także 
wszelkie nieprawidłowości związane z „walką” o dobra konsumpcyjne dostępne 
w punktach sprzedaży (m.in. ukrywanie towaru, sprzedaż „spod lady”, obsługa 
poza kolejnością, zawyżanie cen itp.) 1.

Podrzędny status handlu w gospodarce socjalistycznej był skutkiem za-
stosowania w powojennej Polsce radzieckiego wzorca dystrybucji, który de-
finiował usługową rolę handlu jako nieproduktywną. Dodatkowo przemiany 
struktury własnościowej handlu w latach 1947–1948 2, a także założenia progra-
mowe władz partyjno-państwowych, w których koszty obrotu handlowego były 
maksymalnie ograniczane 3, doprowadziły w późniejszych latach do niewydol-
ności tej sfery gospodarki. Należy także podkreślić, że problemy handlu i usług 
w okresie PRL wpisują się w szersze zagadnienie niedoboru w gospodarce so-
cjalistycznej 4.

1 Wymienione zjawiska wpisują się w tzw. teorię rynku sprzedawcy. Charakteryzował się on 
strukturalną przewagą popytu nad podażą, która sprawiała, że usługi i towary, niezależnie 
od ich jakości, i tak znajdowały zbyt. W takiej sytuacji nabywcy byli zmuszeni ubiegać się 
o towar u sprzedawców. Zob.: Teoria handlu socjalistycznego, red. A. Wakar, Warszawa 
1966, s. 266.

2 Okres ten w literaturze przedmiotu określany jest mianem „bitwy o handel”. Zob.: J. Kaliń-
ski, Bitwa o handel. 1947–1948, Warszawa 1971.

3 M. Mazurek, Społeczeństwo kolejki: o doświadczeniach niedoboru 1945–1989, Warszawa 
2010, s. 72.

4 Janos Kornai, twórca teorii gospodarki niedoboru, uważał, że niedobór był czymś więcej 
niż tylko faktem niezaspokajania popytu. Kornai za niedobór uznawał także nieadekwat-
ność struktur popytu i podaży oraz wiele innych zjawisk towarzyszących procesowi zaku-
pów, wywołanych trudnościami bądź brakiem danych dóbr konsumpcyjnych. Wśród tych 
zjawisk wymieniał: wyczekiwanie (kolejka), wymuszona substytucja (margaryna zamiast 
masła), poszukiwanie towaru, rezygnacja z zakupu, jeśli szukanie stawało się zbyt uciąż-
liwe. Tak rozumiane zjawiska niedoboru mogły się pojawić we wszystkich sferach życia 
gospodarczego, m.in. w konsumpcji indywidualnej i zbiorowej czy też w produkcji. Zob.: 
M. Mazurek, Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010, s. 14. Więcej: 
J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985; tenże, Wzrost, niedobór, efektywność: 
makrodynamiczny model gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1986.
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W artykule postaram się przedstawić najbardziej charakterystyczne nega-
tywne zjawiska, które występowały w placówkach handlowo-usługowych w woje-
wództwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku. W tekście zostały wy-
korzystane przede wszystkim sprawozdania z kontroli przeprowadzanych przez 
Państwową Inspekcję Handlową (PIH) 5 oraz jej okręgowy inspektorat w Kielcach, 
a także artykuły publikowane w prasie w omawianym okresie. Ponadto bazę źró-
dłową stanowią materiały zachowane w zespołach archiwalnych poszczególnych 
komitetów (centralny, wojewódzki, miejskie, zakładowe) Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR), związków zawodowych i władz państwowych.

W latach 1956–1970 ekipa rządząca na czele z Władysławem Gomułką 
przyjęła model rozwoju oparty na utrzymywaniu konsumpcji na jak najniższym 
poziomie. Można było kupić pralkę „Franię”, dostać po latach mieszkanie z kuch-
nią bez okna, w połowie polskich domów pojawiły się także telewizory. Wszystko 
to jednak stanowiło tylko minimum zaspokajania potrzeb polskiego społeczeń-
stwa. Dlatego też po kryzysie grudniowym w 1970 roku 6 polityka nowych władz 

5 Państwowa Inspekcja Handlowa została powołana 21 września 1950 r. dekretem Rady Pań-
stwa. Inspekcja koncentrowała swoje działania na takich sprawach, jak: rozdzielnictwo 
masy towarowej, ochrona mienia, zwalczanie spekulacji i nielegalnego handlu, przestrze-
ganie ustalonych cen oraz marż zarobkowych itp. Zob.: Dekret z dnia 21 września 1950 r. 
o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.u. 1950, nr 33, poz. 396). W kolejnych latach prze-
pisy regulujące kompetencje PIH były kilkukrotnie zmieniane. Zob.: Dekret z dnia 9 kwiet-
nia 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej 
(Dz.u. 1954, nr 15, poz. 56); ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Han-
dlowej (Dz.u. 1958, nr 11, poz. 39); Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 
25 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. 
o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.u. 1969, nr 26, poz. 206); Zarządzenie Ministra 
Handlu Wewnętrznego z dnia 24 grudnia 1969 r. w sprawie zakresu inspekcji organów 
Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznio-
nych jednostkach świadczących usługi dla ludności (M.P. 1970, nr 2, poz. 17).

6 Wieczorem 12 grudnia 1970 r. władze partyjno-państwowe, za pośrednictwem radia i tele-
wizji, poinformowały społeczeństwo o zmianach cen. Z dniem następnym drożało 46 grup 
artykułów, w tym: mięso i jego przetwory średnio o 17,6%, mąka o 16%, ryby o 11,7%, 
powidła i dżemy o 36,2%. Rekompensatą miało być obniżenie cen 40 towarów, głównie 
przemysłowych, takich jak: telewizory o 19,2%, pralki o 17% czy odkurzacze o 15%. Wia-
domość o podwyżce cen artykułów spożywczych została przyjęta przez społeczeństwo 
z niezadowoleniem i doprowadziła do wystąpień robotniczych na Wybrzeżu, które zostały 
krwawo stłumione przez milicję i oddziały wojskowe. Wydarzenia grudnia 1970 r. znalazły 
swoje miejsce w literaturze przedmiotu. Zob. np.: J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, prze-
bieg, konsekwencje, Warszawa 2012; S. Cenckiewicz, Gdański grudzień ’70. Rekonstrukcja 
– dokumentacja – walka z pamięcią, Warszawa 2009; B. Danowska, Grudzień 1970 roku 
na Wybrzeżu Gdańskim. Przyczyny – przebieg – reperkusje, Pelplin 2000; Grudzień 1970 
w dokumentach MSW, wybór, wstęp i oprac. J. Eisler, Warszawa 2000; J. Karpiński, Płonie 
komitet (grudzień 1970 – czerwiec 1976), Warszawa 1990.
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zakładała znaczny wzrost konsumpcji i poziomu życia społeczeństwa. Sukces ten 
jednak w głównej mierze był zasługą pożyczek zagranicznych i życia na kredyt 7.

Dla poprawienia atmosfery w kraju i zdobycia wiarygodności już w drugim 
dniu po objęciu stanowiska I sekretarza Edward Gierek zapowiedział poprawę 
położenia materialnego rodzin najniżej uposażonych i wielodzietnych. Następ-
nie 1 stycznia 1971 roku została ogłoszona decyzja rządu i prezydium Centralnej 
Rady Związków Zawodowych o podwyżce płac (w latach 1971–1975 pensje rosły 
przeciętnie o 7,2% rocznie), rent i emerytur dla 5,2 mln osób, a 8 stycznia poda-
no wiadomość o stabilizacji cen artykułów żywnościowych w latach 1971–1972. 
Ponadto w celu poprawy sytuacji wśród ludności wiejskiej od 1 stycznia 1972 
roku zniesiono obowiązkowe dostawy, którymi obarczeni byli chłopi. Te decyzje 
i obietnice stworzyły kapitał społecznego zaufania dla nowych władz 8.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku do sklepów trafia-
ło coraz więcej produktów żywnościowych 9. W 1974 roku dostawy dla handlu 
zwiększyły się o 59% w stosunku do 1970 roku. W rezultacie nastąpił także znacz-
ny wzrost konsumpcji żywności w Polsce, przy równoczesnych zmianach jako-
ściowych, wyrażających się w spadku spożycia przetworów zbożowych i ziemnia-
ków. Zwiększył się natomiast udział artykułów dostarczających białko zwierzęce 
(mięso, ryby, mleko, jaja itp.) 10.

Silnie rozbudzone na początku lat siedemdziesiątych XX wieku aspira-
cje konsumpcyjne ludności nie miały jednak trwałych podstaw w efektach po-
grudniowej polityki ekonomicznej. Społeczeństwo polskie żyło ponad stan, 
nieświadome niebezpieczeństw, które niosło zadłużenie kraju i brak przemian 
struktury gospodarki. Konsekwencje nieodpowiedzialnej polityki i niewydolno-
ści centralnie kierowanej gospodarki ujawniły się już w drugiej połowie dekady 

 7 G. Babiński, Przemiany społeczno-zawodowe w Polsce w latach 1945–1995 (analiza ogólna 
trendów), w: Zbiorowy portret Polaków: współczesne społeczeństwo polskie w perspektywie 
socjologicznej, red. G. Babiński, T. Paleczny, Kraków 1997, s. 63-64.

 8 M. Zaremba, Bigosowy socjalizm. Dekada Gierka, w: Polacy wobec PRL. Strategie przysto-
sowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003, s. 195.

 9 Wzrost produkcji żywnościowej w omawianym okresie (zwłaszcza mięsa i mleka) był 
możliwy przede wszystkim dzięki rosnącemu udziałowi artykułów importowanych. Przy-
kładowo import zbóż i pasz zwiększył się z 2,7 mln ton w 1970 r. do 8,6 mln ton w 1977 r. 
Znacznie więcej sprowadzano również innych towarów żywnościowych, takich jak: ryż, 
ziarno kakaowe, herbata, kawa. Zob.: Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Cen-
tralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1802 (mikr. 2912), Sprawozdanie Ze-
społu ds. opracowania zasad polityki cen na podstawowe artykuły żywnościowe, k. 532.

10 W latach 1970–1978 w Polsce zanotowano wzrost spożycia (na jedną osobę) m.in.: mięsa 
z 53 do 70,6 kg; ryb z 6,3 do 7,3 kg; masła z 6 do 8,8 kg; jaj z 186 do 218 stuk. Zob.: AAN, 
KC PZPR, sygn. 1780 (mikr. 2949), O dalszą poprawę wyżywienia narodu i rozwoju rolnic-
twa, k. 106; J. Gliszczyński, M. Syrek, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1980, s. 99.
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gierkowskiej. umocniły się dysproporcje między dynamiką przyrostu dochodów 
nominalnych ludności, wynoszącą średniorocznie 11%, a dynamiką dostaw to-
warów na rynek na poziomie 10%. Były one ważnym źródłem nasilającej się in-
flacji. W rezultacie spadło również tempo wzrostu dochodów realnych ludności 
do 21%. Po 1978 roku około 20% rodzin w kraju wyraźnie odczuło skutki kryzy-
su. Ponadto – wobec coraz trudniejszego dostępu do towarów i konieczności ich 
przepłacania – realne dochody były niższe od prezentowanych przez oficjalną 
statystykę 11. Oczywiście wymienione procesy zachodzące w polskiej gospodarce 
miały swoje odbicie w pracy handlu i usług. Braki towarów były coraz bardziej 
odczuwalne, wydłużył się również czas dokonywania zakupów (o czym w dalszej 
części artykułu).

W tym miejscu należy zastanowić się, jak przedstawiała się sytuacja w za-
kresie handlu i usług w województwie kieleckim? Czy zjawiska dostrzegalne na 
arenie ogólnopolskiej były również widoczne na Kielecczyźnie? A jeśli tak, to czy 
występowały z takim samym natężeniem? Warto również spróbować zdefiniować 
procesy specyficzne dla tego obszaru, jeżeli takie w ogóle miały miejsce.

Obiektywnie należy przyznać, że w latach siedemdziesiątych XX wieku 
dokonano pewnego postępu w rozwoju sieci handlowo-usługowej w wojewódz-
twie kieleckim (podobnie zresztą, jak i w całym kraju), dzięki czemu mogła ona 
w większym stopniu zaspokajać rosnące i zróżnicowane potrzeby lokalnych spo-
łeczności, a w konsekwencji poprawić jakość życia zarówno mieszkańców miast, 
jak i terenów wiejskich. Dodatkowo, w rezultacie wspomnianych zmian, sfera 
działalności usługowej oraz drobna wytwórczość zaczęły odgrywać coraz więk-
szą rolę w rozwoju całego województwa.

W 1971 roku w województwie kieleckim funkcjonowało 10 670 punktów 
sprzedaży (uspołecznionych i prywatnych), w tym 7556 sklepów. Natomiast 
wskaźnik liczby ludności przypadającej na jedną placówkę handlową wyno-
sił 178 osób 12. W całej dekadzie gierkowskiej zanotowano pewną poprawę pod 
tym względem. W 1979 roku na jeden sklep przypadało 171 osób. Zmniejszyła 
się natomiast sieć placówek handlowych. W tym samym roku w województwie 
czynnych było 6207 punktów sprzedaży 13. Nie należy jednak rozpatrywać tego 
zjawiska w negatywnych kategoriach. Trzeba bowiem pamiętać, że w połowie lat 
siedemdziesiątych XX wieku przeprowadzono w Polsce reformę podziału admi-
nistracyjnego. Na mocy wspomnianych decyzji zlikwidowano 17 województw 
i 5 miast wydzielonych (Warszawa, łódź, Kraków, Wrocław i Poznań), a na ich 

11 J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012, „Seria 39/89”, t. 3, s. 113. Zob. też: W. Rosz-
kowski, Najnowsza historia Polski 1970–1980, cz. 5, Warszawa 2011, s. 113-124.

12 Rocznik statystyczny województwa kieleckiego 1972, Kielce 1972, s. 320-321.
13 Rocznik statystyczny województwa kieleckiego 1980, Kielce 1980, s. 296.
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miejsce wprowadzono 49 województw 14. W rezultacie wspomnianych zmian ob-
szar województwa kieleckiego (jak i wszystkich pozostałych istniejących przed 
reformą) został znacznie zredukowany. Z jego granic zostały wyłączone duże 
ośrodki miejskie, takie jak: Radom, Pionki i Kozienice. Naturalnym procesem 
było zatem zmniejszenie liczby punktów sprzedaży w województwie.

Warto również wspomnieć, że na Kielecczyźnie w latach 1970–1977 szyb-
ciej niż średnio w kraju rosły zarówno dochody ludności, jak też wiążące się 
z tym obroty w handlu. W dekadzie gierkowskiej możliwości nabywcze ludności 
wzrosły o 236,5%, a sprzedaż detaliczna o 240,3%. średnie krajowe wskaźniki 
w tym samym okresie były niższe po stronie przychodów o 23,8%, a w zakresie 
sprzedaży o 19,1%. Niestety, za wspomnianymi osiągnięciami nie nadążał roz-
wój sieci handlowej w województwie. W kraju na 1000 mieszkańców przypadało 
313 m2 powierzchni handlowej, a w województwie kieleckim jedynie 272,1 m2. 
Niekorzystnie kształtowała się również sytuacja pod względem liczby punktów 
sprzedaży detalicznej na 1000 mieszkańców (37 miejsce w kraju wśród wszyst-
kich województw) i wielkości sklepów (29 miejsce w kraju) 15.

Problematyczne jest niestety przedstawienie rozwoju sieci usługowej 
w województwie. W Roczniku statystycznym za 1971 rok uwzględnione są tylko 
wybrane rodzaje usług, brakuje natomiast informacji o ogólnej liczbie placówek. 
Z kolei całościowe dane można przytoczyć dla 1979 roku, kiedy to w wojewódz-
twie kieleckim funkcjonowało 5900 placówek usługowych (2338 punktów uspo-
łecznionych i 3562 prywatnych) 16.

Istotnym elementem sieci usługowej w województwie w omawianym okre-
sie były zakłady gastronomiczne. Przykładowo, w 1978 roku sieć gastronomiczna 
na Kielecczyźnie liczyła 302 placówki otwarte o 19 923 miejscach konsumpcyj-
nych, 94 punkty gastronomiczne oraz 234 zakłady żywienia zbiorowego przyza-
kładowego o 15 885 miejscach. Wskaźnik liczby miejsc konsumpcyjnych na 1000 
mieszkańców wynosił w województwie 19,7 (przy średniej krajowej – 33,9). Pod 
tym względem województwo kieleckie zajmowało dopiero 39 miejsce w kraju. 
Nieco lepiej sytuacja przedstawiała się w miastach Kielecczyzny, gdzie wspo-
mniany współczynnik wynosił 35 osób na jedno miejsce konsumpcyjne (na wsi 
było to 79 osób na miejsce) 17.

14 ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz 
zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.u. 1975, nr 16, poz. 91).

15 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Państwowa Inspekcja Handlowa – Okrę-
gowy Inspektorat w Kielcach (dalej: PIH w Kielcach), sygn. 150, Sprawozdanie z kontroli 
planowanych za 1978 r., k. 26-27.

16 Rocznik statystyczny województwa kieleckiego 1980, Kielce 1980, s. 314-315.
17 APK, PIH w Kielcach, sygn. 150, Sprawozdanie z kontroli planowanych za 1978 r., k. 29.
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„Dobry rynek” wymagał nie tylko odpowiedniej ilości poszukiwanych 
w sklepach towarów i sprawnego działania handlu, lecz także właściwego funk-
cjonowania sieci usług, które zaspokajały różnorodne potrzeby społeczeństwa. 
Jednakże wraz z rozwojem sieci punktów handlowo-usługowych w wojewódz-
twie z reguły nie szła w parze jakość i rzetelność świadczonych przez nie usług.

W trakcie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów PIH w 1976 roku 
ujawniano liczne nieprawidłowości. Na 1115 skontrolowanych sklepów poważne 
wykroczenia stwierdzono w 226 (20,3%) placówkach handlowych 18. Najczęściej 
spotykaną formą spekulacji były oszustwa na szkodę klientów, np. w jednym 
ze sklepów w Kielcach ustalono, że ceny artykułów zostały zawyżone na łącz-
ną kwotę 22 tys. zł. Nagminnie oszukiwano też nabywców kwiatów. Tylko jeden 
sprzedawca z Ostrowca świętokrzyskiego, pobierając wyższą zapłatę od klientów, 
uzyskał 6,4 tys. zł nielegalnego zysku. Z kolei w jadłodajni „łysogórska” w Kiel-
cach ajent nie ewidencjonował w raportach rachunków na zakup mięsa i innych 
przetworów. Podczas kontroli inspektorzy PIH stwierdzili, że wartość tego to-
waru wynosiła 45 tys. zł. W innych zakładach gastronomicznych było podob-
nie. W kawiarni „Samantha” w Kielcach ujawniono handel towarami własnymi, 
z którego czerpano nielegalne zyski 19.

Klienci byli oszukiwani także w inny sposób. Pracownicy gastronomii po-
dawali konsumentom gorsze i tańsze zamienniki produktów, przyjmując zapła-
tę jak za właściwy artykuł. Ponadto w restauracjach często nalewano zbyt małą 
ilość napojów alkoholowych 20. Dodatkowo zdarzało się, że podawany alkohol, 
zwłaszcza wódka, miał zaniżoną moc 21, co prawdopodobnie było spowodowane 
dolewaniem wody do butelek. Podczas wielu inspekcji pracownicy PIH stwier-
dzali także nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy antyalkoholowej. 

18 AAN, Państwowa Inspekcja Handlowa (dalej: PIH), sygn. 1/15, Informacje o wynikach 
kontroli przeprowadzonych przez PIH w jednostkach detalicznych handlu mięsem i prze-
tworami mięsnymi, k. 173.

19 APK, PIH w Kielcach, sygn. 2, Działalność Okręgowego Inspektoratu Państwowej In-
spekcji Handlowej w Kielcach w 1976 r., k. 37; APK, PIH w Kielcach, sygn. 148, Infor-
macja o wynikach kontroli realizacji postanowień Decyzji Nr 127/75 Prezydium Rządu 
z dnia 8.X.1975 r. w sprawie zwalczania nielegalnego obrotu produktami rolnymi i Decyzji 
Nr 118/76 Prezydium Rządu z dnia 16.IX.1976 r. w sprawie wprowadzenia maksymalnych 
cen mięsa, podrobów, tłuszczów zwierzęcych surowych oraz owoców i warzyw sprzeda-
wanych na targowiskach, k. 347-349.

20 APK, PIH w Kielcach, sygn. 145, Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakładach ga-
stronomicznych na terenie woj. kieleckiego w okresie od 11.II. do 7.III. 1975 r., k. 2-4; Wejście 
od kuchni, „Słowo Ludu” 1977, nr 262; Krajobraz z konfliktem, „Słowo Ludu” 1978, nr 277.

21 APK, PIH w Kielcach, sygn. 152, Informacja o ciekawszych ustaleniach kontrolnych po-
czynionych w III kwartale 1978 r., k. 55. Zob. też: Gastronomia od kuchni, „Głos Pracy” 
1978, nr 241.
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Mieszkańcy województwa mieli liczne uwagi, zwłaszcza w tej ostatniej sprawie. 
Wiele narzekań dało się usłyszeć od osób zamieszkujących małe miejscowości, 
gdzie wybór dań obiadowych w placówkach gastronomicznych był bardzo mały 
– przy jednoczesnym nadużywaniu sprzedaży napojów alkoholowych 22. Rozgo-
ryczona mieszkanka Kielce napisała: „W Daleszycach jest kawiarnia pod nazwą 
››Jodełka‹‹, prowadzona przez osobę prywatną, W kawiarni tej sprzedawany jest 
alkohol w postaci koniaków, piwa, wina. Nic by w tym nie było złego, gdyby ob-
sługa tej kawiarni nie sprzedawała alkoholu naszym mężom i synom wówczas, 
gdy są już mocno pijani. u pani prowadzącej kawiarnię można kupić butelkę 
wina za wszystko co się przyniesie – ziemniaki, zboże, kurę itp. Nasi mężowie 
okradają więc swoje rodziny i przepuszczają ciężko zapracowane pieniądze kosz-
tem najbliższych”  23.

Podobnie było w Wiślicy, gdzie w trakcie kontroli w barze „Turysta” stwier-
dzono, że zakład dysponował zaledwie jedną potrawą z puszki konserwowej 
podawaną z chlebem, a w bufecie można było zamówić tylko jajko na twardo. 
Ponadto w zakładzie brakowało napojów chłodzących. W placówce dużą popu-
larnością cieszył się natomiast alkohol, który „w bufecie sprzedawano obficie”  24.

Z kolei wśród głównych problemów odnotowanych w kozienickiej ga-
stronomii można wymienić brak oferty dań zastępczych posiłków mięsnych, 
w restauracjach nie było również jadłospisów – niejednokrotnie zdarzało się, że 
w menu na dany dzień figurowało wiele potraw, a w chwili zamówienia okazy-
wało się, że żadna z nich nie była dostępna 25. Natomiast w kawiarniach z produk-
tów typowych dla tego rodzaju placówek często można było zamówić tylko kawę. 

22 AAN, PIH, sygn. 5/68, Notatka służbowa dla Ministra Handlu Wewnętrznego w sprawie 
publikacji na temat nieprawidłowości w pracy handlu, które ukazały się w prasie krajowej 
w czerwcu 1976 r., k. 2.

23 AAN, KC PZPR, sygn. XI/1064, Informacje Biura Listów i Inspekcji. Wybór listów nr 22. 
Tematyka: wypowiedzi dotyczące zaopatrzenia rynku, wzrostu cen, kosztów utrzymania, 
k. 329-330. Wiele podobnych przykładów można odnaleźć w prasie ukazującej się w wo-
jewództwie kieleckim w omawianym okresie. Zob. np.: Królowo, trzy pięćdziesiątki i bigos!, 
„Słowo Ludu” 1975, nr 34; Bar zlikwidowano, „Przyjaciółka” 1978, nr 46.

24 APK, PIH w Kielcach, sygn. 149, Sprawozdanie z kontroli obsługi handlowej i gastrono-
micznej w sezonie letnim oraz ludności rolniczej w okresie wzmożonych prac polowych, 
k. 252. W większych miastach było podobnie. Przykładowo, w Ostrowcu świętokrzyskim 
w lokalu „Wyroby garmażeryjne” – największej piwiarni w mieście – nieliczne potrawy, 
które można było spożyć w placówce, były najczęściej niesmaczne i niestarannie przy-
rządzone. Natomiast niesłabnącym popytem cieszyła się jedynie „zupa chmielowa”. Zob.: 
Przed sezonem turystycznym, „Walczymy o Stal” 1976, nr 23.

25 Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Komitet Miejski PZPR w Kozienicach (da-
lej: KM PZPR w Kozienicach), sygn. 12, Protokół ze wspólnego posiedzenia Egzekutywy 
KM PZPR i Prezydium MRN w Kozienicach odbytego w dniu 24 kwietnia 1973 r., k. 20.
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Przykładowo, udając się do kafejki przy hotelu „Energetyk”, należało zapomnieć 
o napojach gazowanych, ciastkach czy lodach. W placówce na starannie skompo-
nowane menu składało się z konieczności jajko na twardo albo śledź jako zakąska 
do koniaków 26.

Nie najlepszy obraz gastronomii w województwie kieleckim uzupełnia 
wygląd kawiarni, sal restauracyjnych, zapleczy i sanitariatów. W 1973 roku pra-
cownicy PIH sprawdzali m.in., w jaki sposób był wprowadzany w życie program 
poprawy usług gastronomii otwartej. Niestety, na podstawie dokonanych inspek-
cji stwierdzono, że odgórne zalecenia nie były należycie realizowane. Kontro-
le przeprowadzone w restauracjach w Radomiu i Starachowicach wykazały, że 
w łazienkach zarówno dla personelu, jak i konsumentów panował nieporządek, 
nie było mydła, ręczników, papieru toaletowego oraz szczoteczek do rąk. W za-
kładach gastronomicznych w Radomiu stwierdzono ponadto, że pracownicy nie 
wyparzali naczyń, mimo sprawnych urządzeń do tego celu. Wiele do życzenia 
pozostawiała estetyka i wyposażenie lokali. Sale konsumpcyjne były bardzo czę-
sto nieestetycznie przygotowane, stoliki nakrywano dziurawymi obrusami, nie 
wystawiano flakonów z kwiatami i serwetników. Ponadto meble, wykładziny 
podłogowe, zasłony i firanki był zniszczone 27. Panował brud (m.in. lepkie stoły, 
niedoczyszczone popielniczki, niedomyte sztućce) i ogólny bałagan, zwłaszcza na 
zapleczach lokali 28.

Wiele mówiło się również o braku fachowej obsługi i nieuprzejmym za-
chowaniu pracowników gastronomii. Przykładowo, w restauracji „Osiedlowa” 
w Kielcach kelnerka obsługiwała gości w sposób opieszały. Inspektorzy PIH mu-
sieli oczekiwać 50 minut na złożenie zamówienia, mimo że w tym czasie w sali 
znajdowało się tylko czterech klientów. Podobnie było w restauracjach „Roman-
tyczna” i „Smakosz” w Radomiu. Czasem dochodziło również do takiego rodzaju 
absurdu, że bufetowe w restauracjach odmawiały wydania potraw znajdujących 

26 Okruchy i dygresje. Kawiarnia nie-kawiarnia, „Budujemy Elektrownię” 1977, nr 13. Więcej 
przykładów nieprawidłowości w funkcjonowaniu wojewódzkiej gastronomii, zob.: AAN, 
PIH, sygn. 5/68, Informacje w sprawie publikacji prasowych na temat nieprawidłowości 
w pracy handlu, które ukazały się w prasie krajowej (zob. sprawozdania za maj, lipiec, 
sierpień 1972 r. oraz styczeń 1974 r.), k. 50, 81, 92, 143. Zob. też: AAN, PIH, sygn. 3/30, 
Przykłady niewłaściwej działalności zakładów gastronomicznych w okresie sezonu letnie-
go w 1972 r., k. 341.

27 APK, PIH w Kielcach, sygn., 141, Informacja z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu 
Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach za I kwartał 1973 r., k. 9. Zob. też: APK, PIH 
w Kielcach, sygn. 145, Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakładach gastrono-
micznych na terenie woj. kieleckiego w okresie od 11.II. do 7.III. 1975 r., k. 5.

28 APK, PIH w Kielcach, sygn. 152, Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzo-
nych w WPT „łysogóry” Oddział w Kielcach i Chęcinach, k. 96-99.
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się w sprzedaży 29. Wyniki inspekcji przeprowadzonych przez pracowników PIH 
potwierdza fragment pamiętnika mieszkanki Kozienic. Kobieta wspominała: „dla 
radości wszystkich powstało wiele zakładów gastronomicznych. Tylko nie we 
wszystkich jest sprawna obsługa. Przykładem jest bar ››Pod Giewontem‹‹, gdzie 
większość ludzi pracy korzysta z obiadów. Panie kelnerki bez nakrycia głowy pa-
radują przy naczyniach z potrawami. Są bardzo opieszałe, a przy bufecie często 
jest ich aż trzy. Ciągle tam brakuje noży i widelców. Kotlet schabowy trzeba jeść 
dwoma widelcami”  30.

Spekulacja i niegospodarność występowały nie tylko w sklepach i lokalach 
gastronomicznych. Podobnie było w spółdzielczości i zakładach produkujących 
towary na rynek lokalny. Pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Mięsnego w Kielcach wyrzucili na śmietnik prawie 33 tys. kg odpadków produk-
cyjnych, zamiast sprzedać je do przerobu. W związku z powyższym zakład poniósł 
stratę w kwocie 85 tys. zł. Z kolei Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Radosto-
wa” w Kielcach sprzedawała do żłobków i przedszkoli mleko zwykłe jako mleko 
„wyborowe”, oszukując w krótkim czasie nabywców na kwotę 16 tys. zł. Znaczną 
niegospodarność stwierdzono w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego 
„Pińczów”. Inspektorzy PIH ujawnili tam nieprawidłowości, które spowodowa-
ły straty w wysokości 32 mln zł. Dyrekcja przedsiębiorstwa dopuściła m.in. do 
zepsucia większej partii koncentratu pomidorowego, przecieru śliwkowego oraz 
wielu wartościowych wyrobów mięsno-warzywnych. W związku z poważnymi 
stratami finansowymi sprawa została skierowana do Prokuratury Wojewódzkiej 
w Kielcach 31.

Poważnym problemem była również jakość sprzedawanych towarów, a tak-
że świadczonych usług. W 1976 roku pracownicy Laboratorium Okręgowego In-
spektoratu PIH przeprowadzili analizy około 2500 próbek różnych towarów, przy 
czym zdecydowana większość (1400 próbek) została zakwestionowana. W trak-

29 APK, PIH w Kielcach, sygn. 145, Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w zakładach 
gastronomicznych na terenie woj. kieleckiego w okresie od 11.II. do 7.III. 1975 r., k. 5 i 7. 
Inne przykłady niewłaściwej i niekulturalnej obsługi, zob.: APK, PIH w Kielcach, sygn. 
178, Wycinki prasowe z działalności własnej jednostki za 1973 r., k. 21; APK, PIH w Kiel-
cach, sygn. 181, Wycinki prasowe z działalności własnej jednostki za 1976 r., k. 8. Także: 
Może za kwartał, może za rok?, „Słowo Ludu” 1976, nr 210; Najłatwiej – utrudniać, „Słowo 
Ludu” 1977, nr 215; Zraz i… prawo, „Słowo Ludu” 1977, nr 237; Gastronomiczny pasztet, 
„Słowo Ludu” 1977, nr 38.

30 Zbiór pamiętników na konkurs dotyczący przemian społecznych w Kozienicach i w regio-
nie związanych z budową Elektrowni „Kozienice”, pamiętnik nr 24, s. 2. Zbiór w posiada-
niu dr. Jerzego Paduszka.

31 APK, PIH w Kielcach, sygn. 2, Działalność Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspek-
cji Handlowej w Kielcach w 1976 r., k. 38. Zob. też: APK, PIH w Kielcach, sygn. 166, Spra-
wozdania zbiorcze dla kierownika resortu za 1977 r., k. 18-24.
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cie prowadzonych badań podważono jakość 100% próbek wyrobów cukierni-
czych, które zostały dostarczone do Laboratorium. Podczas analiz nie najlepiej 
wypadły również próbki: pieczywa zwykłego i półcukierniczego (50% zakwestio-
nowanych próbek); wędlin (35%); przetworów owocowo-warzywnych (ok. 50%); 
serów i twarogów (20%); lodów (ok. 80%); wyrobów garmażeryjnych (ok. 75%); 
wyrobów gastronomicznych (ok. 60%); zup regeneracyjnych (25%); naparów 
kawy (60%). Nieprawidłowości stwierdzano bardzo często także podczas inspek-
cji w poszczególnych sklepach. Przykładowo, w 1976 roku inspektorzy PIH wy-
kryli, że 8% wędlin posiadało zbyt dużą ilość wody, 27% wyrobów kulinarnych 
miało za niska zawartość mięsa; 17% produktów mleczarskich posiadało za mało 
tłuszczu, a 16% naparów kawy zawierało niewystarczającą ilość tego surowca 32.

Właściciele i kierownicy sklepów z reguły byli świadomi nieprawidłowo-
ści występujących w podległych im placówkach. Obawa przed konsekwencjami 
wykrycia nadużyć prowadziła często do prób przekupienia pracowników PIH. 
W jednym ze sklepów w Radomiu inspektorowi zaoferowano 10 tys. zł „za prze-
milczenie ustaleń inspekcyjnych”. W punkcie sprzedaży w Kielcach, który podle-
gał WSS,  „za zmianę treści protokołu inspekcji” pracownikowi PIH zapropono-
wano „poczęstunek w zakładzie gastronomicznym”  33. Spraw takich było więcej 34. 
Podczas inspekcji dochodziło również do scen humorystycznych. W trakcie 
kontroli baru o nazwie „uniwersalny” w Słupi Nowej inspektorzy PIH odkryli 
na zapleczu zakładu butelkę bimbru. Postanowili ją zarekwirować jako dowód 
sprzedaży nielegalnego alkoholu. Najwyraźniej inne zdanie w tej sprawie miała 
właścicielka lokalu, gdyż „butelka ta została wyrwana z rąk inspektora przez G.T. 
– wyrzucona przez okno kuchni oraz rozbita o kamień”  35.

Spotykało się jednak również mniej sumiennych pracowników PIH, którzy 
przyjmowali korzyści materialne za przemilczenie w protokołach inspekcyjnych 
nadużyć wykrytych w sklepach. W drugiej połowie omawianego okresu głośna 
była afera, w którą zamieszani byli inspektorzy kieleckiego oddziału PIH. Zo-

32 APK, PIH w Kielcach, sygn. 2, Działalność Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspek-
cji Handlowej w Kielcach w 1976 r., k. 35. O kiepskiej jakości artykułów spożywczych do-
nosiła bardzo często prasa. Zob. np.: Nie żałowali wody, bo klient i tak zapłaci, „Echo Dnia” 
1972, nr 44; My w sprawie złej jakości…, „Słowo Ludu” 1976, nr 285. Zob. też: APK, PIH 
w Kielcach, sygn. 181, Wycinki prasowe z działalności własnej jednostki za 1976 r., k. 20; 
APK, PIH w Kielcach, sygn. 182, Wycinki prasowe z działalności własnej za 1977 r., k. 46.

33 APK, PIH w Kielcach, sygn. 2, Działalność Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspek-
cji Handlowej w Kielcach w 1976 r., k. 46-47.

34 APK, PIH w Kielcach, sygn. 197, Sprawozdania zbiorcze i notatki dla kierownika resortu, 
k. 1-3.

35 APK, PIH w Kielcach, sygn. 152, Informacja o ciekawszych ustaleniach kontrolnych po-
czynionych w III kwartale 1978 r., k. 58.
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stali oni przyłapani na przyjmowaniu łapówek. Cała sprawa skończyła się w są-
dzie, a oskarżeni otrzymali surowe kary (m.in. pozbawienia wolności i wysokiej 
grzywny) 36.

Mimo rozwoju handlu i usług w omawianym okresie, społeczeństwo zgła-
szało wiele zastrzeżeń. Fatalna obsługa klientów przez personel, braki towaro-
we, powszechność kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu, były codziennością 
w omawianym okresie. Wydłużył się również przeciętny czas zakupów. Wzrósł 
on w Polsce z około 1 godziny w 1970 roku do około 1 godziny i 40 minut w 1976 
roku. Tylko 5% nabywców mogło zrobić zakupy artykułów spożywczych w jed-
nym sklepie, 38% dokonywało ich w 3 sklepach, a ponad 50% kupujących musiało 
udać się do jeszcze większej liczby placówek handlowych 37. Trudności w zakupach 
wywoływały negatywne skutki psychospołeczne i wpływały na wzrost frustracji.

Niezadowolenie mieszkańców województwa było potęgowane przez po-
wszechne braki towarów w sklepach. W 1976 roku pracownicy PIH przeprowa-
dzili kontrolę stanu zaopatrzenia placówek handlu w 30 podstawowych artykułów 
żywnościowych. Szczególnie dotkliwe dla klientów braki stwierdzono w następu-
jących produktach: słonina – 82,2% skontrolowanych sklepów nie posiadało od-
powiedniej ilości tego artykułu; smalec – 75,6% placówek; ryż – 59,7% sklepów; 
płatki zbożowe – 58,7% placówek 38.

Z upływem czasu braki w sklepach były coraz bardziej odczuwalne. Pod ko-
niec lat siedemdziesiątych XX wieku mieszkańcy województwa nie mogli nabyć 
podstawowych artykułów spożywczych. Inspekcje PIH przeprowadzone w 1978 
roku w placówkach handlowych największych miast województwa kieleckiego 
wykazały, że brakowało: bułki tartej, mąki tortowej, kaszy manny, mleka w prosz-
ku, smalcu, oleju, masła, wędlin, drobiu, mięsa i wielu innych produktów 39. Wy-
daje się to niemożliwe, ale na terenach wiejskich było jeszcze gorzej. W jednym 

36 Zob.: Śledztwo w sprawie grupy inspektorów PIH w Kielcach, „Słowo Ludu” 1976, nr 5; Wy-
rok w sprawie byłych pracowników PIH, „Słowo Ludu” 1977, nr 295; Wyrok w sprawie by-
łych pracowników PIH w Kielcach, „Słowo Ludu” 1978, nr 242.

37 AAN, KC PZPR, sygn. 1807 (mikr. 2976), Kierunki unowocześniania funkcjonowania 
handlu wewnętrznego, k. 529-532.

38 AAN, PIH, sygn. 1/15, Informacja o wynikach kontroli zaopatrzenia jednostek handlu de-
talicznego w art. żywnościowe wytypowane do kontroli przez PIH, k. 256.

39 APK, PIH w Kielcach, sygn. 150, Informacja o wynikach kontroli jednostek handlu deta-
licznego uspołecznionego w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze na 
terenie województwa kieleckiego, k. 138-140; APK, PIH w Kielcach, sygn. 149, Informacja 
o wynikach kontroli sieci handlu detalicznego w zakresie właściwej pracy handlu i prawi-
dłowości zaopatrzenia dużych aglomeracji miejskich i ośrodków przemysłowych, k. 347; 
APK, PIH w Kielcach, sygn. 149, Informacja o wynikach kontroli sieci handlu detalicznego 
w zakresie zaopatrzenia w wytypowane artykuły spożywcze, k. 211.
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z protokołów z kontroli PIH można przeczytać, że „w sposób katastrofalny przed-
stawia się sytuacja w zaopatrzeniu sklepów wiejskich”. Inspekcja przeprowadzona 
w placówkach handlowych na terenie gminy Morawica wykazała niedostateczne 
zaopatrzenie w pieczywo, artykuły mleczarskie i ryby we wszystkich punktach 
sprzedaży. W niektórych sklepach występowały również rażące braki nabiału, 
wędlin i masła 40.

W całym województwie kieleckim najbardziej odczuwano deficyt arty-
kułów mięsnych, który próbowano zmniejszyć m.in. przez wprowadzenie dni 
bezmięsnych 41. Problem był dodatkowo potęgowany przez złą jakość produktów 
mięsnych. Przykładowo, w 1976 roku w Polsce wskaźnik mięsa i wędlin wycofa-
nych lub niedopuszczonych do obrotu wynosił 18,6% (w 1975 r. – 0,9%). Ponadto 
niewłaściwą jakość konserw wykrywano w 50% badanych przypadków (w 1975 r. 
– 15,4%). Jakość mięsa przeznaczonego do obrotu detalicznego kwestionowano 
przede wszystkim ze względu na niewłaściwą obróbkę techniczną, pozostawienie 
skrzepów krwi, nadmierną ilość kości, zanieczyszczenie. Natomiast jakość wę-
dlin podważano głównie ze względu na: niedopieczenie, niedowędzenie, niedo-
parzenie, niewłaściwy smak i zapach 42.

Pod koniec omawianego okresu zaopatrzenie rynkowe w produkty mięsne 
uległo dalszemu pogorszeniu. Przykładowo, w Ostrowcu świętokrzyskim przed 
świętami Bożego Narodzenia w 1980 roku wprowadzono 50 tys. kartek na mię-
so i jego przetwory. Była to liczba zdecydowanie niewystarczająca, zwłaszcza że 
wydano je na dwa dni przed świętami. Ponadto ludzie nie akceptowali propono-
wanych do sprzedaży artykułów spożywczych. W ofercie handlowej brakowało 
szynki, schabu oraz boczku. Występowały również niedobory drobiu i ryb 43.

40 APK, PIH w Kielcach, sygn. 149, Informacja o wynikach kontroli w zakresie zaopatrzenia 
oraz funkcjonowania jednostek handlu uspołecznionego podległych CZSR „Samopomoc 
Chłopska”, k. 396.

41 W województwie kieleckim (zwłaszcza w większych miastach) w połowie omawianego 
okresu potrzeby w zakresie zaopatrzenia sieci handlowej w mięso i jego przetwory były 
zaspokajane jedynie w 50%. Zob.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach 
(dalej: AIPN Ki), Wojewódzki urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach (dalej: WuSW 
w Kielcach), sygn. 014/232, Sprawa operacyjnego sprawdzenia w związku z nastrojami 
niezadowolenia w postaci negatywnych komentarzy dotyczących sytuacji ekonomicznej 
w kraju. Słowny opis zagrożenia, k. 12. Dalsze informacje o problemach deficytu artykułów 
mięsnych w woj. kieleckim, zob. np.: APK, Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach (dalej: 
KW PZPR w Kielcach), sygn. 1769, Informacje z terenu woj. kieleckiego dla KC PZPR. 
Sektor Informacji Partyjnej w Warszawie, k. 6 i 59-60; APK, KW PZPR w Kielcach, sygn. 
1833, Informacja KW MO w Kielcach, k. 148-149.

42 AAN, PIH, sygn. 5/66, O działalności PIH w zakresie kontroli jakości dla Polskiego Komi-
tetu Normalizacji i Miar (według wzoru opracowanego przez PKNiM), k. 117.

43 APK, Komitet Miejski PZPR w Ostrowcu świętokrzyskim (dalej: KM PZPR w Ostrowcu 
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Problemy były również z nabyciem artykułów przemysłowych. Brakowa-
ło garnków i wiader emaliowanych, oleju do maszyn, a także kos, ich liczba tylko 
w minimalnym stopniu pokrywała potrzeby. Przykładowo w magazynach Za-
kładu Gospodarczego w Końskich można było znaleźć szklanki i garnki o małej 
pojemności, na które nie było nabywców. Przedsiębiorstwo nie posiadało w ogó-
le przydziału farb i lakierów, a dostawy innych towarów nie pokrywały zapo-
trzebowania 44. Nie najlepiej przedstawiało się również zaopatrzenie w materiały 
budowlane, trudno było kupić m.in.: rury zwykłe i ocynkowane, armaturę wod-
no-kanalizacyjną, grzejniki żeliwne, wapno, eternit płaski, pustaki siporex, szkło 
okienne, cegłę dziurawkę oraz płytki ceramiczne. W Ostrowcu świętokrzyskim 
potrzeby na wymienione materiały były zaspokajane w około 40%. Na trudno 
dostępne artykuły przemysłowe klienci składali podania; od chwili ich złożenia 
do otrzymania wymienionych surowców nierzadko upływało półtora roku 45.

Braki w sklepach nie zawsze wynikały z niedostępności poszczególnych 
towarów w magazynach, czasem były spowodowane niekompetencją osób odpo-
wiedzialnych za zamówienia. Przykładowo w 1977 roku podczas inspekcji sieci 
handlu wiejskiego w województwie kontrolerzy PIH stwierdzili, że w 3 punk-
tach sprzedaży na 6 skontrolowanych nie było zwykłego mydła do prania. W tym 
samym czasie w magazynach hurtowych przechowywano 35 ton tego artykułu. 
Trudności były również z zaopatrzeniem w popularny w tamtych czasach pro-
szek do prania „ixi”. Nie można było go nabyć we wszystkich skontrolowanych 
sklepach, natomiast w magazynach przechowywano 22 tys. opakowań 46.

Odrębną kwestią była jakość obsługi klientów przez pracowników handlu. 
Wiele uwag krytycznych i niezadowolenie społeczeństwa wywoływała sprzedaż 
atrakcyjnych towarów „spod lady” lub bezpośrednio z zaplecza magazynowego.  

świętokrzyskim), sygn. 382, Informacja o zamierzeniach w zakresie produkcji artyku-
łów spożywczych dla poprawy zaopatrzenia rynku miasta Ostrowca z uwzględnieniem 
zamierzeń inwestycyjnych w rozwoju tej produkcji, k. 60-62. Zob. też: APK, KM PZPR 
w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 381, Informacja o realizacji wniosków z kampanii 
przedzjazdowej, wyborczej do Sejmu i WRN oraz do samorządów mieszkańców zgło-
szonych pod adresem władz administracyjnych miasta, k. 36; APK, Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej (dalej: PMRN) w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 183, Wystąpienie Ko-
misji Handlu na sesji MRN w sprawie oceny działalności handlu w mieście, k. 58-61.

44 APK, PIH w Kielcach, sygn. 167, Informacja dotycząca nieprawidłowości stwierdzonych 
w działalności jednostek handlowych i gastronomicznych podległych Wojewódzkiemu 
Związkowi Spółdzielni Rolniczych w Kielcach w I półroczu 1978 r., k. 96.

45 APK, KM PZPR w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 374, Informacja na temat aktualnej 
sytuacji zaopatrzenia rynku w Ostrowcu oraz przygotowania ostrowieckiego handlu do 
sezonu jesienno-zimowego 1978/79, k. 16.

46 APK, PIH w Kielcach, sygn. 150, Sprzedaż komisyjna, zapasy nadmierne, elastyczny sys-
tem przecen, k. 10; Klient nie stąpa po różach, „Słowo Ludu” 1977, nr 254.
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Najbardziej pożądane artykuły trafiały bardzo często do ograniczonej grupy 
nabywców, wywodzących się z samych pracowników handlu bądź też ich zna-
jomych 47. Powszechne było także podwyższanie cen produktów w sklepach bez 
konkretnej przyczyny. Ekspedientka kiosku spożywczego w Kozienicach zapy-
tana, „dlaczego 16-złotowy salceson kosztuje u niej 20 zł za kilogram”, szczerze 
wyznała, „że przecież wszyscy tak robią, to i ona może”  48.

Klientów irytowało również częste zamykanie sklepów w godzinach, w któ-
rych powinny one normalnie funkcjonować, bez określonej przyczyny. Często 
na drzwiach placówek handlowych pojawiały się kartki: „zaraz wracam”, „wy-
szłam do banku” czy też „wyszłam na prześwietlenie”  49. Klienci w Kozienicach 
nie ukrywali zdziwienia, kiedy któregoś dnia na drzwiach placówki handlowej 
pojawiła się informacja: „wyszłam na naradę”  50. Natomiast w jednym ze sklepów 
w Wiślicy kartka głosiła: „wyszłam do Buska – zaraz wracam”. Problem w tym, że 
z Wiślicy do Buska-Zdroju jest około 17 km. Zakładając, że komunikacja autobu-
sowa na tym odcinku była „znakomita” – podróż w obie strony musiała zająć co 
najmniej dwie godziny 51.

47 APR, PMRN w Kozienicach, sygn. 23, Koreferat Komisji Zaopatrzenia Ludności na te-
mat przygotowania placówek handlu detalicznego i gastronomii do sezonu turystycznego, 
k. 85-87. Zob. też: Są zalecenia i harmonogramy a mleko sprzedaje się spod lady…, „Słowo 
Ludu” 1973, nr 47; Lepszy i gorszy klient?, „Słowo Ludu” 1974, nr 233; Dopiero na żądanie 
PIH?, „Słowo Ludu” 1977, nr 257; Kiedy możemy oczekiwać poprawy pracy handlu, „Bu-
dujemy Elektrownię” 1977, nr 18; APK, Miejska Rada Związków Zawodowych w Ostrow-
cu świętokrzyskim (dalej: MRZZ w Ostrowcu świętokrzyskim), sygn. 2, Sprawozdanie 
z działalności MRN w Ostrowcu św. w latach 1971–1974, k. 81. Podczas kontroli sklepów, 
przeprowadzanych cyklicznie przez PIH, ujawniano wiele nielegalnych działań pracowni-
ków handlu. Do takich należało: ukrywanie towarów, odmowy sprzedaży, sprzedaż pro-
tekcyjna, pobieranie wyższych należności, posiadanie towarów poza ewidencją, zaniżanie 
jakości wyrobów. Zob.: AAN, PIH, sygn. 5/66, Informacje o wynikach przeprowadzonych 
kontroli przez PIH w październiku 1975 r., k. 76.

48 Okruchy i dygresje. Rozbrajająca szczerość, „Budujemy Elektrownię” 1977, nr 14.
49 APK, PIH w Kielcach, sygn. 149, Sprawozdanie z kontroli obsługi handlowej i gastrono-

micznej w sezonie letnim oraz ludności rolniczej w okresie wzmożonych prac polowych, 
k. 258.

50 APR, Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Kozienicach (dalej: KMG PZPR w Kozienicach), 
sygn. 29, Informacja z realizacji zadań za I półrocze b.r., oceny przygotowania handlu i ga-
stronomii do sezonu turystycznego oraz akcji żniwnej, k. 4. Zob. też: Okruchy i dygresje, 
„Budujemy Elektrownię” 1975, nr 21; Piszą do nas. Wprowadzanie klientów w błąd, „Słowo 
Ludu” 1976, nr 273. Dalsze przykłady problemów występujących w handlu, zob. np.: APR, 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i urząd Powiatowy w Kozienicach (dalej: PPRN 
i uP w Kozienicach), sygn. 118, Protokół z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności 
odbytego w dniu 22 października 1971 r., k. 33-34.

51 APK, PIH w Kielcach, sygn. 182, Wycinki prasowe z działalności własnej za 1977 r., k. 31.
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Trudną sytuację w handlu dodatkowo potęgowało jeszcze niewłaściwe 
rozmieszczenie sieci tych placówek w miastach województwa 52. Problem był 
szczególnie widoczny w nowo budowanych osiedlach mieszkaniowych, gdzie 
często brakowało punktów sprzedaży, a mieszkańcy byli zmuszeni odbywać dłu-
gie „wyprawy”, by zakupić potrzebne produkty. Niewystarczająca liczba sklepów 
w nowych dzielnicach była najczęściej spowodowana niewykonywaniem planów 
inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa budowlane. Przykładowo, w 1975 roku 
w Polsce program stworzenia podstawowej sieci handlu i usług, towarzyszącej 
budownictwu mieszkaniowemu, udało się zrealizować w 79,6%. W kolejnych 
latach było zdecydowanie gorzej, w 1976 roku było to 49,3%, w 1977 – 69,5%, 
a w pierwszym półroczu 1978 jedynie 25,0% przewidzianych inwestycji handlo-
wo-usługowych 53.

Nie najlepsza sytuacja aprowizacyjna w województwie kieleckim (podob-
nie jak w całym kraju), zwłaszcza w drugiej połowie omawianego okresu, była 
tematem licznych komentarzy społeczeństwa. W listach do KC PZPR pytano np.: 
„Czy Partia naprawdę nie wie, jaka jest sytuacja w kraju na odcinku zaopatrzenia 
ludności nie tylko w artykuły mięsne, bo o tym w ogóle szkoda mówić. Sytuacja 
jest taka, że w małych miastach i miasteczkach człowiek pracujący nie ma co do 
garnka włożyć” – pisał mieszkaniec Kielc 54. Podobnych komentarzy było więcej. 
Zrezygnowany mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej w liście do władz partyjnych 
stwierdzał: „Dlaczego jeszcze kilka lat temu można było kupić kiełbasy szynko-
wej, parówkowej, a tej po 44 zł/kg było pod dostatkiem w moim mieście Skar-
żysku. W dużych miastach była szynka, baleron – słowem wszystko. Od roku, 
a szczególnie pół, nie można nic kupić, dosłownie nic, nawet tej podłej kiełbasy 
po 44 zł za kg nigdzie nie ma. Plany wykonane są z nadwyżką (tak głosi propa-
ganda), więc gdzież te artykuły mięsne?”  55.

Z upływem czasu padały coraz mocniejsze słowa skierowane do władz, 
jak np.: „za okupacji żyło się lepiej” lub „niech w kolejkach stoją również żony 

52 Problem ten występował m.in. w Kozienicach. W pierwszej połowie dekady gierkowskiej 
większość placówek handlowo-usługowych była zlokalizowana w centrum miasta, a ich 
brak był odczuwalny w nowo budowanych osiedlach. W związku z tym ludzie narzekali: 
„gdyby jeszcze Kozienice posiadały dobrze funkcjonującą sieć handlową, nie musieliby 
mieszkańcy wyjeżdżać po zakupy do Warszawy, Radomia, Puław czy Lublina”. Zob.: Zbiór 
pamiętników…, pamiętnik nr 40, s. 5.

53 AAN, KC PZPR, sygn. 1807 (mikr. 2976), Kierunki unowocześniania funkcjonowania 
handlu wewnętrznego, k. 534.

54 AAN, KC PZPR, sygn. XI/1063, Informacje BLiI. Wybór listów nr 13. uwagi i wypowiedzi 
dotyczące wzrostu cen i braków w zaopatrzeniu rynku w niektóre artykuły, k. 261.

55 AAN, KC PZPR, sygn. XI/288, Informacja BLiI. Analiza wybranych problemów porusza-
nych w listach do instancji partyjnych w 1975 r., k. 259-260.
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dygnitarzy, a nie mają dostawy wędlin do domów”. W Kielcach w przypadku bra-
ku mleka w proszku i kaszy manny kierownicy sklepów spotykali się z wieloma 
przykrymi uwagami i wypowiedziami. Padały m.in. następujące sformułowania: 
„jak to jest w Polsce – tyle lat po wojnie i my nie możemy kupić tego co chce-
my”, a także „co nasze dzieci mają jeść”  56. Z kolei wśród pracowników Elektrowni 
„Kozienice” mówiono, że „należałoby na 2 lub 3 godziny przerwać pracę, to wów-
czas zaopatrzenie się poprawi”  57.

Twierdzono, że na złą sytuację w handlu i usługach wpłynęła błędna poli-
tyka rządu, przekupstwo, łapownictwo, a także nagminne wykupywanie towarów 
i artykułów przez ludzi mających najwięcej czasu, tj. rencistów, emerytów, miesz-
kańców okolicznych wsi, którzy „okupowali” kolejki również w nocy 58. Z powodu 
braków artykułów żywnościowych wyrażane były negatywne opinie w stosunku 
do wsi. Problem ten pojawia się w korespondencji skierowanej do władz partyj-
no-państwowych. Piszący twierdzili, że rolnicy żerują na trudnościach odczu-
wanych przez ludność miejską. Wysuwano propozycje, aby w miastach usuwać 
z kolejek rolników starających się zakupić mięso 59. Wiele krytycznych uwag do-
tyczących pracy handlu można odnaleźć na łamach lokalnej prasy ukazującej się 
w omawianym okresie 60.

W realiach Polski Ludowej funkcjonowanie placówek handlowo-usłu-
gowych (w tym gastronomii) było powszechnie krytykowane. Problemy, które 
zostały przedstawione w artykule, w większym lub mniejszym natężeniu wystę-
powały na terenie całego kraju. Wpływ na to miały przede wszystkim słabo rozwi-
nięta sieć sklepów spożywczo-przemysłowych i brak wykwalifikowanych kadr 61.  

56 APK, PIH w Kielcach, sygn. 150, Informacja o wynikach kontroli jednostek handlu deta-
licznego uspołecznionego w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze na 
terenie województwa kieleckiego, k. 140.

57 APK, KW PZPR w Kielcach, sygn. 1768, Informacja KW MO w Kielcach, k. 27.
58 APK, Komitet Zakładowy PZPR przy Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim 

(dalej: KZ PZPR przy Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim), sygn. 187, 
Informacje o przebiegu zebrań w OOP Huty im. M. Nowotki odbytych dla zapoznania 
członków i kandydatów PZPR z treścią listu I Sekretarza KC PZPR, k. 21-26.

59 AAN, KC PZPR, sygn. XI/1065, Informacja o głównych problemach występujących w lis-
tach do instancji w 1980 r., k. 514.

60 Zob. np. artykuły w „Walczymy o Stal”: W zaopatrzeniu kiosków nie widać poprawy (1971, 
nr 33); W naszym mieście (1972, nr 22); Bezradność czy niedbalstwo (1972, nr 28); Ostro-
wiecka sieć handlowa zbyt mała (1978, nr 47) oraz w „Budujemy Elektrownię”: Kiedy mo-
żemy oczekiwać poprawy pracy handlu? (1977, nr 18); Praca placówek handlowych będzie 
lepsza (1977, nr 19); Jest taki kiosk… (1973, nr 6); O lepszy styl pracy handlu (1973, nr 11); 
O handlu i zaopatrzeniu (1974, nr 11); Przepraszam remanent (1974, nr 20).

61 Do pracy w handlu i gastronomii zniechęcały ciężkie warunki, kontakt z nieuprzejmymi 
i często nietrzeźwymi klientami, a także niskie płace. W 1977 r. płaca w handlu wynosiła 
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Kłopoty wynikały również z powodu odgórnego przydzielania towarów dla po-
szczególnych miast, a także złej organizacji pracy.

Dodatkowo dysproporcje pomiędzy popytem a podażą w handlu prowa-
dziły do działań nielegalnych. W latach siedemdziesiątych XX wieku powszechnie 
można było obserwować zjawisko ukrywania towaru na zapleczach sklepowych, 
sprzedaż protekcyjną, zawyżanie cen itp. Dochodziło również do poważniejszych 
wykroczeń, a nawet przestępstw gospodarczych. Kradzieże, marnotrawstwo 
i niegospodarność często występowały w spółdzielniach produkujących na rynek 
spożywczy. Wszystkie te działania prowadziły do wielomilionowych strat i często 
kończyły się wyrokami w sądach różnej instancji.

Kolejnym problemem były braki artykułów konsumpcyjnych w punktach 
sprzedaży, które były potęgowane przez niską jakość dostępnych produktów. 
Wydaje się, że były one najbardziej dotkliwe dla zwykłego człowieka i znacz-
nie utrudniały codzienne życie. Nie powinien zatem dziwić fakt, że niewydol-
ność sieci handlowo-usługowej była tematem licznych uwag ze strony klientów, 
o czym było już wspomniane. Analizując problemy handlu i usług, nie można 
także zapomnieć o tym, że wpisywały się one w gospodarkę niedoboru wynikają-
cą z uwarunkowań systemowych państw socjalistycznych.

3180 zł, natomiast w tym samym roku średnia płaca ogółem w województwie kieleckim 
kształtowała się na poziomie 3711 zł. Różnica była zatem znacząca. Nie powinien zatem 
dziwić fakt, że w handlu i w usługach występowała znaczna fluktuacja kadr. Przykładowo, 
w 1975 r. wskaźnik osób zwolnionych z pracy w handlu wynosił 20,1%, a w usługach – 
29,4%. Zob.: APK, PIH w Kielcach, sygn. 150, Sprawozdanie z kontroli planowanych za 
1978 r., k. 31; J. Dulewicz, Codzienność robotników w zakładach pracy województwa kielec-
kiego w latach siedemdziesiątych XX wieku, „świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historycz-
ne”, t. 3, Kielce 2014, s. 172. 
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MArcIn MedyńSkI
Skarżysko‑Kamienna

książka uchwał wsi rejów gminy Suchedniów powiatu kielce 
z lat 1925–1939

S ł o w a  k l u c z o w e :  samorząd, gromada wiejska, sołtys, uchwały gromadzkie, pożycz-
ki narodowe, straż pożarna, szkolnictwo.

K e y w o r d s :  self-government, village community, village-leader, national loans, fire 
service, education.

S t r e s z c z e n i e :  Publikowany tekst to znajdująca się w posiadaniu autora książka 
uchwał wsi Rejów z lat 1925–1939; stanowi ona uzupełnienie zespołu Akta gminy Su-
chedniów, przechowywanego w Archiwum Państwowym w Kielcach. Rejów, wieś leżąca 
obecnie w granicach miasta Skarżysko-Kamienna, do 1954 r. stanowił odrębną gromadę 
wiejską wchodzącą w skład gminy Suchedniów. uchwały dotyczą bardzo różnorodnych 
spraw: obsady stanowiska sołtysa i jego zastępcy, składek i świadczeń gromadzkich, stra-
ży pożarnej, korzystania przez gromadę z pastwisk i lasów, szkoły powszechnej, budowy 
dróg, składek na dozbrojenie armii, włączenia Rejowa do miasta Skarżysko-Kamienna, 
walki z chwastami i szkodnikami i innych. Dzięki temu publikowany dokument ukazuje 
wszelkie aspekty działalności gromady wiejskiej w okresie międzywojenym.

A b s t r a c t :  The published text is the 1925–1939 Act Book of the Rejów village, owned 
by the present author. It supplements the fonds of the Suchedniów Municipality files 
held at the State Archive in Kielce. Rejów, now a village within the town limits of 
Skarżysko-Kamienna, was until 1954 a separate village community and part of the mu-
nicipality of Suchedniów. The acts cover a variety of matters: the appointment of the 
village head and his deputy, community dues and benefits, fire fighting, communal use 
of pastures and forests, running an elementary school, road building, contributions to 
increase military armament, inclusion of Rejów into the town of Skarżysko-Kamienna, 
fighting weeds and pests, and other issues. In view of this, the published documents il-
lustrate a range of activities of an interwar village community.
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Prezentowany dokument zatytułowany Książka uchwał wsi Rejów gminy 
Suchedniów powiatu Kielce uzupełnia przechowywany w Archiwum Państwo-
wym w Kielcach zespół nr 141 Akta gminy Suchedniów 1.

Wpisów dokonywano w specjalnie do tego celu przygotowanej księdze 
formatu 345 mm (długość) na 220 mm (szerokość), oprawionej w półpłótno 
i przewiązanej na górze bloku sznurkiem, który służył do zabezpieczenia księgi 
lakową pieczęcią Wydziału Sejmiku Powiatowego Kieleckiego 2 (w opisywanym 
egzemplarzu pieczęci brak). Na licu umieszczono drukowaną nalepkę w sece-
syjnych ramkach, uzupełnioną atramentowymi wpisami (które oznaczam kur-
sywą): „Kksiążka [sic!] uchwał wsi Rejów gminy Suchedniów powiatu Kielce”; 
ten sam tekst (już bez błędu) figuruje na stronie tytułowej księgi. Kolejne stro-
ny księgi to drukowane dwustronnie formularze podzielone na trzy kolumny: 
pierwsza (szerokości 36 mm) z nagłówkiem „Punkty omawianego wniosku”, 
druga (szer. 126 mm) z nagłówkiem „Data porządek dzienny i treść uchwały” 
oraz trzecia (szer. 36 mm) z nagłówkiem „Adnotacje o wykonaniu”. Księga nie 
została spaginowana w druku ani odręcznie. Brak oznaczenia drukarni, która ją 
wykonała.

W zespole Akta gminy Suchedniów zachowało się pięć książek uchwał gro-
mad wiejskich z terenu tej gminy: wsi Gózd, Stokowiec, Suchedniów Wschodni, 
Suchedniów Zachodni i Zalezianka 3. Wszystkie zapisywane były w identycznych 
księgach, przygotowanych przez Wydział Powiatowy Sejmiku Kieleckiego i prze-
kazanych gromadom. Najwcześniejsza zapisana w księgach uchwała zapadła 
8 czerwca 1925 roku w Stokowcu, kolejne: 12 czerwca 1925 roku w Suchednio-
wie Wschodnim, 23 czerwca 1925 roku w Goździe, 16 sierpnia 1925 roku w Su-
chedniowie Zachodnim i 22 sierpnia 1926 w Zaleziance. Wszystkie te księgi są 

1 Informacje o zespole archiwalnym, http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl& 
mode=show&zespoly_id=21785 [dostęp: 24 III 2014].

2 Wydział powiatowy (powszechnie nazywany „wydziałem sejmiku powiatowego”), organ 
wykonawczy powiatu, wybierany przez sejmik powiatowy; kierował nim starosta. Do 
kompetencji wydziału należał m.in. nadzór nad organami samorządu gminnego. Zob.: 
Dekret Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla ob-
szarów Polski byłego zaboru rosyjskiego (Dziennik Praw Nr 13, poz. 141).

3 Odpowiednio sygn.: 17, 18, 19, 20, 21. Stanowi to bardzo nikły procent prowadzonych ksiąg, 
skoro w okresie międzywojennym w skład gminy Suchedniów wchodziły też wsie: Bara-
nów, Berezów, Błoto, Bugaj, Czerwona Górka, Dalejów, Jaśle, Jędrów, Jęgrzna, Kamionki, 
Kleszczyny, Konstantynów, Kruk, Krzyżka, łączna, Michniów, Osełków, Ostojów, Pastew-
nik [Pasternik], Podłazie, Podzagnańcze [Podzagnańszcze], Stawik, Wierzbka, Zagórze, 
Zajamnie, Zaskale, Zaszosie. W 1933 r. wsie te tworzyły 21 gromad, w 1938 r. na skutek 
nowego podziału gmina liczyła 20 gromad. S. Piasta, Leksykon Suchedniowa, Suchedniów 
2012, s. 107.
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przewiązane sznurkiem, który na tylnej wyklejce opieczętowany jest pieczęcią 
lakową z orłem i napisem w otoku „Wydziału Sejmiku Pow. Kieleckiego” i adno-
tacją „W księdze niniejszej przenumerowano i przesznurowano 50 /:pięćdziesiąt:/ 
kart. Kielce dn. 31 grudnia 1925”, opatrzoną pieczęcią „PRZEWODNICZąCY 
WYDZIAłu POWIATOWEGO / Sejmiku Kieleckiego / STAROSTA” i parafą 
starosty.

Porównanie ksiąg zachowanych w kieleckim archiwum pozwala na usta-
lenie, że publikowana księga pierwotnie składała się z 50 kart. Brakuje w niej 
czterech zapisanych kart (widoczne ślady wyrwania), cztery zaś kolejne karty 
są z ubytkami (niekiedy ze szkodą dla tekstu; w przypadku niemożności rekon-
strukcji określonego fragmentu tekstu miejsce to zaznaczono następująco: [---]). 
Obecnie księga liczy 26 kart. Brak zatem 20 kart, które nie były zapisane.

Wpisów do ksiąg dokonywały różne osoby – w większości protokołów 
wskazano sekretarza, który je sporządził. Początkowo protokoły podpisywali 
wszyscy zgromadzeni (co w niniejszej edycji zaznaczono w przypisach), później 
tylko protokolant i przewodniczący lub jedna z tych osób. Numeracja protoko-
łów nie jest konsekwentna – najpierw numerowano je w obrębie roku, później 
narastająco. Niektóre protokoły spisywano, dzieląc je odpowiednio na rubryki, 
inne bez zachowania podziału, na całej szerokości strony.

Nie są znane koleje losu publikowanego dokumentu. Do września 1939 
roku księga przechowywana była zapewne wśród dokumentów rady gromadz-
kiej wsi Rejów. W okresie okupacji niemieckiej znalazła się prawdopodobnie 
pod opieką rodziny jednego z członków rady gromadzkiej, Jana Banaszewskie-
go 4, później poniewierała się być może, służąc jako zabawka dla dzieci (w tym 
czasie zapewne wyrwano brakujące karty, wycięto kilka marginesów, pojawiły 
się też zapiski i rysunki dziecięce). Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dro-
gą wymiany trafiła do zbiorów Marcina Medyńskiego, w których znajduje się  
do dziś.

Dla potrzeb edycji księgę spaginowano, przy czym w paginacji uwzględ-
niono również te zapisane karty, które zostały wyrwane. Pominięto uwagi pro-
tokolanta dotyczące dokonanych poprawek w tekście. Przy edycji księgi zastoso-
wano projekt instrukcji wydawniczej Ireneusza Ihnatowicza 5; odmiennie jednak 
zaznaczono niemożliwe do zrekonstruowania fragmenty tekstu.

4 świadczyć o tym mogą dziecięce wpisy „Banaszewska Helena, rejów Nr 28” na ostatniej 
stronie księgi. Jan Banaszewski młodszy (p. przypis 23) miał córkę Celinę Helenę, ur. 13 VI 
1929 r. Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Akta gminy Suchedniów (dalej: 
AgS), sygn. 267, k. 35v.

5 I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX 
wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, 1962, s. 99-124. 
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1. Książka uchwał – okładka (fot. Marcin Medyński)
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2. uchwała gromadzka z 26 stycznia 1929 r. w sprawie składki na straż pożarną (fot. Marcin 
Medyński)
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Tekst źródłowy

[s. 2] 24 VI 1925 r.
uchwała zebrania wiejskiego wsi Rejów
Na skutek polecenia Kieleckiego Starostwa z dnia 30 kwietnia za L. 100/6. Wójt Gminy 
Suchedniów Paweł Zaręba 6 wyznaczył zebranie wiejskie na dzień dzisiejszy na godz. 
1900 celem przeprowadzenia wyborów sołtysa i jego zastępcy, ponieważ kadencja obec-
nego sołtysa i jego zastępcy już się skończyła, oraz wyznaczenia sołtysowi wynagro-
dzenia za pełnienie przez niego obowiązków. Na zebranie przybyło 27 osób z ogólnej 
liczby 52 osób, mających prawo głosu na zebraniu wiejskim. Zebrani pod przewod-
nictwem Wójta Gminy wszystkimi głosami uchwalili wybrać dwóch kandydatów na 
sołtysa, a mianowicie: Stanisława Suligowskiego 7, syna Józefa, lat 45 i Maksymiliana 
Pająka, s. Ignacego, lat 45. Zebrani proszą Starostwo o wyznaczenie sołtysem Suligow-
skiego jako więcej odpowiadającego temu stanowisku. Wobec tego, że w roku bieżącym 
sołtys nie otrzymuje z urzędu Gminnego żadnego wynagrodzenia, zebranie wsi Rejów, 
z mocy ustawy o samorządzie z roku 1864 8, uchwala opodatkować każdy dom miesz-
kalny we wsi Rejowie po jednym złotym corocznie na korzyść sołtysa oraz tytułem 
wynagrodzenia dwa procent od zbieranych każdorazowo podatków. Zebrane pieniądze 
na wynagrodzenie sołtysa sołtys pobiera jednorazowo 9.

[s. 4] 29 V 1926 r.
uchwała zebrania gromadzkiego wsi Rejów
Na zwołane na dzień dzisiejszy zebranie gromadzkie przybyło 26 osób z ogólnej licz-
by 51 mających prawo głosu na zebraniach gromadzkich.
Przewodniczy sołtys wsi Stanisław Suligowski.
Zebranym ogłoszono treść decyzji Wydziału Powiatowego Sejmiku Kieleckiego z dnia 
24 IV 1926 r. L. Gm. 71/606 w przedmiocie unieważnienia uchwały zebrania gromadz-
kiego wsi Rejów z dn. 24 VI 1925 r. Nr. 3. o uchwaleniu wynagrodzenia dla sołtysa. Treść 
powyższej decyzji zebrani jednogłośnie przyjęli do wiadomości 10.

 6 Paweł Zaręba (ur. 1878), wójt gminy Suchedniów w latach 1919–1929. APK, AgS, sygn. 6, 
k. 2r; S. Piasta, Leksykon Suchedniowa, s. 448.

 7 Stanisław Suligowski (ur. 24 III 1880 w Bzinie, zm. 29 XII 1947 w Rejowie), s. Józefa i Ro-
zalii z Barwickich (1. voto Suligowska, 2. voto Sabatowska), rolnik, cieśla, długoletni sołtys 
Rejowa. Żonaty ze Stanisławą z Sabatowskich (ur. 25 VI 1975 w Rejowie, ślub 17 I 1900 
w Bzinie). Stanisław mieszkał w Rejowie od 1888 r. W okresie, gdy był sołtysem, mieszkał 
w domu nr 23. APK, AgS, sygn. 266, k. 433v-434r oraz sygn. 267, k. 18v-19r; uSC w Suche-
dniowie, księga zgonów 1947 r.

 8 ukaz z 19 lutego (2 marca) 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich (Dziennik Praw Królestwa 
Polskiego, t. 62, s. 36-93).

 9 Pod uchwałą 16 podpisów i 13 nazwisk osób niepiśmiennych.
10 Pod uchwałą 16 podpisów. Przy uchwale adnotacja: „Odpis uchwały przedłożono Wydzia-

łowi Powiatowemu dnia dn. 31 V 1926 r. № 3061”.
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[brak karty/kart]

[s. 7] [dotyczy wyborów władz ochotniczej straży pożarnej w Rejowie:] jako Prezes pan 
Biskup Edward 11, jako Wiceprezes pan Rzeszowski Władysław, jako sekretarz pan Mier-
nik Szczepan, jako skarbnik pan Suligowski Stanisław, jako Gospodarz pan Mazur 
Stanisław, wreszcie jako zastępcy panowie Waglewski Jan 12, Katerżawa Roman 13 i Soja 
Stanisław. Do Komisji Rewizyjnej wchodzą: jako przewodniczący pan Skrzypczyń-
ski Bolesław, jako członkowie panowie Banaszewski Zygmunt i Banaszewski Wacław. 
W końcu zebrani przystępują do wyboru naczelnika i dowódców oddziałów. Na wnio-
sek pana Rzeszowskiego Władysława wszyscy zebrani wybierają na naczelnika Straży 
pana Biskupa Edwarda, na zastępcę naczelnika Kowalika Wacława 14, na dowódców Od-
działowych pana Klimczaka i pana Waglewskiego Józefa 15.
Po skończonych wyborach ogłoszono jeszcze raz wybór Zarządu, po czym zebranie 
zakończono 16.

[s. 8] uchwała zebrania gromadzkiego wsi Rejów gminy Suchedniów powiatu Kielec-
kiego odbytego w lokalu szkoły powszechnej we wsi Rejów w dniu 26 I 1929 r.
Na zebranie dzisiejsze na ogólną liczbę 62 uprawnionych do głosowania na zebraniu 
gromadzkim wsi Rejów przybyło 62.
Przewodniczy p.o. wójta gminy Suchedniów Wincenty Sołkiewicz.
Po ustaleniu listy obecnych i stwierdzeniu prawomocności dzisiejszego zebrania prze-
wodniczący przedsta[wił zebrany]m sprawę wyboru dwóch k[andydatów na sta]nowi-
sko sołtysa i jego zastępcy [---] kadencja ich urzędowania [---]
[--- prze]wodniczącego zebrani [--- ar]t. 17 i 71 ustawy o samorządzie [s. 9] gminnym, 
wybrać na stanowisko sołtysa wsi Rejów na okres od 1929 do 1932 mieszkańca wsi do-
tychczasowego sołtysa Stanisława Suligowskiego, syna Józefa, ur. 1880 r., i na zastępcę 
sołtysa wsi Rejów Stanisława Wiśniewskiego 17, syna Wincentego, ur. w roku 1892 r., za-

11 Edward Biskup, s. Stanisława i Anny, nauczyciel. W Rejowie mieszkał od 1920 r. (przybył 
z Iwonicza), w XI 1933 r. wyprowadził się do Skarżyska-Kamiennej. APK, AgS, sygn. 267, 
k. 125v-126r.

12 W księgach ludności stałej nazwisko zapisane w wersji: Waglowski. Jan Waglowski (ur. 
11 IX 1866 w Kamiennej, zm. 22 VI 1938 r. w Rejowie), s. Filipa i Apolonii z Bilskich, rolnik. 
Żonaty z Bronisławą ze Stojeckich. W Rejowie mieszkał od 1890 r. APK, AgS, sygn. 267, 
k. 27v-28r.

13 W księgach ludności stałej nazwisko pisane w wersji: Katerżaba. APK, AgS, sygn. 267, 
k. 99v-100r.

14 Wacław Jan Kowalik (ur. 19 X 1902 w Rejowie), s. Antoniego i Barbary z Krzepkowskich. 
Mieszkał w Rejowie. 10 I 1930 skazany na 1 rok więzienia. APK, AgS, sygn. 266, k. 267v-269r.

15 Józef Waglowski (ur. 20 XII 1904 w Rejowie), s. Jana i Bronisławy ze Stojeckich, urzęd-
nik-magazynier. APK, AgS, sygn. 267, k. 27v-28r.

16 Pod uchwałą 23 podpisy i 7 nazwisk osób niepiśmiennych.
17 Stanisław Wiśniewski (ur. 25 II 1892 w Suchedniowie Zachodnim), s. Wincentego i Joanny 

z Dulębów, rolnik. APK, AgS, sygn. 267, k. 52v-53r.
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mieszkałego w Rejowie, gdzie posiada 11 mórg ziemi i zabudowania mieszkalne. Prze-
wodniczący stwierdza, że wyżej wymienieni zostali wybrani przez aklamację.
Jednocześnie zebrani uchwalają tytułem pensji dla Sołtysa po 3 zł z domu, na wniosek 
Edwarda Biskupa, która po uchwaleniu przez Sejmik Powiatowy Kielecki w wynagro-
dzeniu dla sołtysów gminy Suchedniów nie będzie przyznana 18.

[s. 11] uchwała z zebrania gromadzkiego z dnia 26 I 1929 r.
Zebrani uchwalają na rzecz Straży Pożarnej w Rejowie po 50 gr (pięćdziesiąt groszy) 
jako składkę członka popierającego 19.

[s. 12] 14 II 1931 r.
uchwała zebrania gromadzkiego wsi Rejów, gminy Suchedniów.
Na zwołane na dzień dzisiejszy na godz. 1800 zebranie wiejskie wsi Rejów przybyło 32 osób 
uprawnionych do głosowania na zebraniach z ogólnej liczby 63 osób mających to prawo.
Przewodniczy sołtys wsi Stanisław Suligowski.
Protokółuje pomocnik sekretarza gminy Zygmunt Pasek.
Przewodniczący sołtys wsi oświadczył, iż Spółka Akcyjna „Ekonomja” wniosła sprawę 
przeciwko ogółowi włościan wsi Rejów do Sądu Okręgowego w Radomiu o usunię-
cie ogółu włościan wsi Rejów z gruntu rzekomo przez ogół zajmowanego przestrzeni 
30 mórg w granicach: od południa – grunta wsi Rejów, od wschodu – wieś Młodzawy, 
od północy i zachodu Bzin i Bzinek. Jak wynika z odpisu doręczonego w dniu 12 II 
1931 r. sołtysowi wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu w tej sprawie – Sąd Okręgowy 
nakazał usunięcie ogółu włościan wsi Rejów z tego gruntu i zasądził na rzecz Spółki 
Ekonomja od ogółu włościan wsi Rejów kosztów sporu 220 zł.
Wobec tego, że ogół włościan wsi Rejów wymienionego wyżej gruntu, którego dochodzi 
Spółka Ekonomja – nie używał i nie używa, że grunt ten z górą lat 60 został podzielony 
[s. 13] pomiędzy właścicielami osad tabelowych wsi Rejów oznaczonych numerami 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, i 13 jako należący do tych osad i przez tych właścicieli przez cały czas 
grunt powyższy był wyłącznie posiadany, że wobec tego ogół włościan wsi Rejów nic 
z tym gruntem nie ma wspólnego i niesłusznie został w tej sprawie pozwany do Sądu 
i obciążony kosztami – z tych względów zebrani członkowie ogółu wsi Rejów postana-
wiają wybrać w charakterze pełnomocników Jana Banaszewskiego, Romana Katerżawę 
i Feliksa Banasia, którym polecić wnieść do Sądu odpowiednią obronę w sprawie po-
wyższej – z prawem ustąpienia pełnomocnictwa adwokatowi 20.

[s. 15] 7 XI 1931 r.
uchwała zebrania wiejskiego wsi Rejów, gminy Suchedniów.
Na zwołane na dzień dzisiejszy zebranie wiejskie wsi Rejów przybyło 56 osób upraw-
nionych do głosowania na zebraniach wiejskich.

18 Pod uchwałą 33 podpisy i 3 nazwiska osób niepiśmiennych.
19 Pod uchwałą 21 podpisów i 3 nazwiska osób niepiśmiennych.
20 Pod uchwałą 29 podpisów i 3 nazwiska osób niepiśmiennych.
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Przewodniczy sołtys wsi Rejów Stanisław Suligowski.
Protokołuje Zygmunt Pasek, pomocnik sekretarza gminy.

Porządek dzienny:
1/ Sprawa skomasowania jednoklasowej szkoły powszechnej w Rejowie z 7-klasową 
szkołą powszechną w Bzinie, gminie, gm. Bliżyn.
2/ Wolne wnioski.

Wynik obrad:
Zgromadzeni mając na względzie, że w Rejowie dotychczas znajduje się jednoklasowa 
szkoła powszechna, niżej zorganizowana, zaś wieś posiada około 200 dzieci w wieku 
szkolnym, gdy tymczasem w obecnej szkole może pobierać naukę zaledwie kilkadzie-
siąt osób, że Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie (po) zarządziło skomasować 
szkołę w Rejowie z 7-klasową szkołą powszechną w Bzinie, gm. Bliżyn, uzależniając 
jednak skomasowanie szkoły od opodatkowania się gromady Rejów na przeprowadze-
nie ogrodzenia szkoły w Bzinie na przestrzeni około 1500 m2, przy czym przypuszczalny 
koszt tych robót wyniesie około 4000 zł – na wniosek Stanisława Sobolewskiego posta-
nawiają opodatkować się na ten [s. 16] cel w wysokości 2 zł (dwa) miesięcznie od każde-
go małżeństwa, które to dopłaty będą ściągane do czasu ściągnięcia całej należnej sumy 
4000 zł. W wypadku nieuiszczenia przez osobę zobowiązaną dwóch następujących po 
sobie składek takowe zostaną przymusowo wyegzekwowane przez sołtysa wsi Rejów.
Do inkasowania tych składek zebrani postanawiają jednogłośnie wybrać spośród siebie 
4 poborców, a mianowicie: Pawła Miernika, Bolesława Wójcickiego, Ignacego Sabatow-
skiego i Stanisława Soję, którzy będą zbierali składki za pokwitowaniami.
Równocześnie Zgromadzeni postanawiają wybrać spośród siebie Komisję Rewizyjną 
w następującym składzie: Ignacy Fornal, Piotr Sabatowski, Antoni Szustak i na zastęp-
ców członków Komisji Rewizyjnej Mieczysława Błasiaka, Edwarda Dawidowicza i Wła-
dysława Rzeszowskiego.
Równocześnie zebrani akceptują w dalszym ciągu Komitet Budowy Ogrodzenia, który 
się składa ze Stanisława Sobolewskiego, Stanisława Wiśniewskiego i Jana Kucewicza.
Zarazem Zgromadzenie zwraca się do Rady Gminnej gminy Suchedniów oraz Wydzia-
łu Powiatowego w Kielcach o udzielenie gromadzie wsi Rejów subsydium na budowę 
ogrodzenia w wysokości wg swego uznania 21.

[s. 18] 2 VII 1932 r.
Protokół zebrania wiejskiego wsi Rejów, gminy Suchedniów.
Na skutek polecenia Starostwa Kieleckiego z dnia 8 VI 1932 r. L. Gm. 4/97/32 zostało 
zwołane na dzień dzisiejszy zebranie gromadzkie wsi Rejów celem wyboru 2 kandyda-
tów na stanowisko sołtysa.
Na zebranie przybyło 35 osób z ogólnej liczby 67 osób uprawnionych do głosowania na 
zebraniach wiejskich.

21 Pod uchwałą 46 podpisów, w tym jedna osoba podpisana trzema krzyżykami.
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Zebrani pod przewodnictwem wójta gminy Wincentego Sołkiewicza po naradzeniu się 
między sobą postanowili jednogłośnie wybrać przez aklamację dwóch kandydatów na 
stanowisko sołtysa, a mianowicie: Stanisława Suligowskiego, syna Józefa, lat 52, właści-
ciela 4-morgowej osady rolnej, dotychczasowego sołtysa i 2/ Stanisława Wiśniewskiego, 
syna Wincentego, lat 37, właściciela 11 mórg ziemi.
Wybrani kandydaci wybór przyjęli.

[brak karty/kart]

[s. 21] 2 II 1934 r. o zwołaniu zebrania na dzień 18 II 1934 r.
Protokół z posiedzenia Radnych Gromadzkich wsi Rejów, gminy Suchedniów.
I/ Rada Gromadzka na dzisiejszym posiedzeniu uchwaliła zwołać w dniu 18 bm. ze-
branie i tym samym poprosić Zarząd Straży Ogniowej Ochotniczej wsi Rejów w całym 
komplecie celem zdania sprawozdania z działalności.
II/ Za zwołanie Zarządu czynimy odpowiedzialnym wiceprezesa pana Rzeszowskiego 
Władysława.
III/ Rada Gromadzka przyjęła wniosek radnego pana Sabatowskiego Piotra w celu wy-
stąpienia za pośrednictwem gminnej Rady do Dyrekcji Lasów Państwowych w Rado-
miu, [dla] uzyskania kamienia znajdującego się na terenie lasu państwowego leśnictwa 
Rejów (kamionki).
IV/ Jak również zobowiązać tych mieszkańców wsi Rejów, którzy to nie odrobili szalwar-
ku 22 za lata ubiegłe, aby go wykonali do dnia 15 IV br. we wsi Rejów obowiązkowo 23.

[s. 22] Sprawa szarwarku na drodze gminnej wsi Rejów
Protokół z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów, gm. Suchedniów z dnia 16 IV 
1934 r.
Po zagajeniu i zapoznaniu radnych z poczynioną już do dnia dzisiejszego pracą szar-
warkową na drodze gminnej w Rejowie, Rada Gromadzka w liczbie 20 radnych posta-
nowiła jednogłośnie wysłać delegację z memoriałem do Zarządu Gminy Suchedniów 
w celu pomocy gminnej w rozpoczętej już budowie drogi we wsi Rejów.
Rada Gromadzka wsi Rejów, wychodząc z założenia, iż Rejów jako jedna z najwięk-
szych wsi gminy Suchedniów ponosiła dotąd duże ciężary szarwarkowe na rzecz gminy 
– przeto wieś Rejów nie może być pozostawiona własnym siłom, jak wynikałoby z do-
tychczasowych postanowień Rady Gminnej.
Co zaś do kolejności budowy dróg, to Rada wsi Rejów uważa za wskazane, iż Rejów na-
leży postawić na pierwszym miejscu. Z uwagi, iż Rejów liczy ludności ponad dwa tysią-
ce, że Rejów posiada drogę w najokropniejszym stanie, gdyż jedna połowa wsi z każdą 
wiosną i po każdym ulewnym deszczu bywa zalewana powodzią, zaś druga połowa jest 
podmokłą i piaszczystą, tak że pieszo trudno jest przejść [---]

22 Szarwark, szalwark – powinność dostarczenia ludzi i sprzężaju do budowy lub naprawy 
dróg gminnych; także świadczenie pieniężne na ten cel.

23 Pod uchwałą wykaz 13 nazwisk.
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[brak karty/kart]

[s. 25] Wydzierżawienie terenu łowieckiego wsi Rejów
Protokół z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów z dnia 20 XI 1934 r.
W dniu dzisiejszym Rada Gromadzka w liczbie 11 (jedenastu) członków i panem Su-
ligowskim przewodniczącym Rady Gromadzkiej na czele jednogłośnie uchwaliła wy-
dzierżawić teren łowiecki gruntów wsi Rejów i pieniądze uzyskane z terenu łowieckiego 
przelać na rzecz Straży Ochotniczej Pożarnej wsi Rejów.
Jednocześnie członkowie Rady Gromadzkiej w dniu dzisiejszym uchwalili upomnieć 
resztę członków Rady Gromadzkiej, aby przybywali na zebrania, gdyż w przeciwnym 
razie odniesiemy się do władz zwierzchnich o lekceważenie swych obowiązków i o ni-
niejszym powiadomić nieobecnych członków 24.

[s. 26] W sprawie studni gromadzkiej
Protokół z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów z dnia 10 III 1935 r.
Rada Gromadzka wsi Rejów w liczbie 11 członków i [z] przewodniczącym na czele przy-
jęła do wiadomości i jednocześnie uchwaliła jednogłośnie, a mianowicie: co do budowy 
nowych studzien nie jesteśmy w stanie ich budować, gdyż po sprawdzeniu takiej liczby, 
jaką posiadamy w naszej wsi, tj. 44 studzien, w zupełności uważamy za wystarczające, 
z których nadmieniamy na gromadzkie:
1) u Gnata Józefa (betonowa)
2) ,, Sabatowskiego Piotra ,,
3) ,, Banaszewskiego Jana starszego ,,
4) ,, Wójcickiego Bolesława ,,
5) ,, Rzeszowskiego Władysława ,,
6) stok 25 u Skrzypczyńskiego Bolesława
jak również przyjęto do wiadomości i pouczono interesantów w sprawie załatwień 
w urzędzie Gminy do godz. 1200.

[s. 27] Protokół spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej w Rejowie, które odbyło się 
w dniu 24 V 1935 r. w domu podsołtysa pana Stanisława Wiśniewskiego.
Na posiedzeniu radni gromadzcy, Buchalski Jan, Rzeszowski Władysław, Stojecki Jan, 
Skrzypczynski Bolesław, Nowek Jan, Fąfara Jan, Bzymek Jan, Klijewicz Zygmunt, Bana-
szewski Jan, Rybicki Edward, Sabatowski Piotr oraz przew. sołtys Suligowski Stanisław.
Protokółuje Piotr Sabatowski.

Porządek obrad:
1/ Sprawa braku pastwisk dla bydła.
2/ uruchomienie robót szalwarkowych na drodze w Rejowie.

24 Pod uchwałą 13 podpisów.
25 Stok, sztok – zdrój, ruczaj, struga, strumień, krynica.
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3/ Zwolnienie Stanisława Wiśniewskiego od odrabiania szarwarku.
4/ Wolne wnioski.

Przebieg i wynik obrad:
do pkt. 1. Przewodniczący wyjaśnia Radzie, że na skutek żądań niektórych radnych, jak 
i mieszkańców wsi spowodowanych brakiem pastwiska gromadzkiego i niemożnością 
ugajania 26 bydła w pobliskich lasach państwowych, został zmuszony do zwołania dzisiej-
szego posiedzenia Rady Gromadzkiej dla omówienia tej tak bardzo delikatnej sprawy. 
Po długiej dyskusji Rada Gromadzka postanawia jednogłośnie: stwierdzić: a. że Groma-
da wsi nie posiada własnych pastwisk, b. że dotąd mieszkańcy wsi Rejów za niewysoką 
opłatą ugajali bydło w lasach państwowych, c. że ludność gromady jest małorolną i na 
gruntach o glebie najlichszej, d. że podstawą egzystencji ludności gromady, która jest 
osiadłą w przeważnej części na gospodarstwach od ½ do 2-morgowych, jest utrzymanie 
przynajmniej 1 krowy, d. że w roku 1935 Nadleśnictwo Suchedniów odmówiło całkowicie 
ugajania naszego bydła w lasach państwowych. [s. 28] 2. na skutek powyższych faktów 
zwrócić się z prośbą do władz gminnych i władz państwowych o przyjście z pomocą 
ludności wsi Rejów w postaci zezwolenia za jak najniższą opłatę na coroczne ugajanie 
bydła w lasach państwowych.
Do pkt. 2 radny Piotr Sabatowski wnosi, że już nadeszła pora na uruchomienie robót 
szarwarkowych na drodze gminnej w Rejowie i że te roboty należy zakordować, by 
przez to dać możność odrobienia szarwarku płatnikom w proporcjonalnej mierze. Po 
krótkiej dyskusji Rada Gromadzka postanawia jednogłośnie zakordować roboty szar-
warkowe w takiej mierze, że 1 dniówka piesza ma się równać utłuczeniu 1 m3 kamienia, 
zaś 1 dniówka konna przywiezieniu 2½ m3 a dwukonna 4 m3.
Do pkt. 3 radny Piotr Sabatowski wyjaśnia Radzie, że pan Stanisław Wiśniewski oddaje 
lokal swój 27 bezinteresownie na potrzeby Radzie Gromadzkiej i w wypadkach innych, 
na skutek powyższego stawia wniosek, by Rada wystąpiła z wnioskiem do Zarządu 
Gminnego o zwolnienie pana Stanisława Wiśniewskiego od świadczeń szalwarkowych, 
co będzie odszkodowaniem za wymienione przysługi oddawane przez pana Wiśniew-
skiego na rzecz Rady.
Rada Gromadzka uznając powyższy wniosek za całkowicie słuszny i bez dyskusji po-
stanawia uchwalić.

[s. 29] W sprawie wybrania członków do komisji rolniczej
Protokół z posiedzenia Rady gromadzkiej wsi Rejów z dnia 28 VII 1935 r.
Rada Gromadzka wsi Rejów w liczbie 11 członków i [z] przewodniczącym na czele przyję-
ła do wiadomości i jednocześnie uchwaliła jednocześnie, a mianowicie: Wybrać na człon-
ka do komisji rolnej Bolesława Skrzypczyńskiego, który zgodził się przyjąć mandat.
Poniżej protokółu wymienia się obecnych posiedzenia dzisiejszego, a mianowicie: Piotr 
Sabatowski, Jan Banaszewski, Pająk Maksymilian, Władysław Koperek, Władysław 

26 ugaj, ugajanie – zbieranie posuszu i gałęzi w lesie, dozwolone za opłatą. Tu w znaczeniu 
wgajania, tj. wprowadzania bydła do lasu na wypas.

27 Dom nr 75 w Rejowie.
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Rzeszowski, Antoni Szustak, Stanisław Zdziech (zastępca), Bolesław Skrzypczyński, Jan 
Fonfara, Leon Michnowski.

[s. 30] Protokół spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów, które odbyło się 
w dniu 10 V 1936 r. o godz. 1800 w domu pana Wiśniewskiego Stanisława w Rejowie.
Na zebranie stawili się, niżej wymienieni radni:
panowie 1) Suligowski Stanisław 2) Kozakiewicz Stanisław 3) Grabosz Stanisław 
4) Obara Stanisław 5) Klijewicz Zygmunt 6) Skrzypczyński Bolesław 7) Nowek Jan 
8) Banaszewski Jan 9) Fąfara Jan 10) Zdziech Stanisław 11) Szustak Antoni 12) Bzymek 
Jan 13) Stojecki Jan 14) Michnowski Leon 15) Koperek Władysław 16) Sabatowski Piotr 
17) Wiśniewski Franciszek 18) Rybicki Edward 19) Wiśniewski Stanisław.

Porządek obrad:
pkt 1. Zagajenie i wybór protokólanta, oraz dwóch asesorów posiedzenia.
pkt 2. Sprawa włączenia wsi Rejów do miasta Skarżyska-Kamiennej 28.
pkt 3. Wolne wnioski.

Wynik obrad:
Zebranie Rady zagaił przewodniczący sołtys wsi Rejów pan Stanisław Suligowski, któ-
ry zaproponował Radzie wybór na protokólanta Sabatowskiego Piotra, a na asesorów 
pp. Skrzypczyńskiego Bolesława i Klijewicza Zygmunta [---] 29.

[brak karty/kart]

[s. 33] Protokół spisany z zebrania Rady Gromadzkiej wsi Rejów, które się odbyło w dniu 
18 X 1936 r. w Rejowie.
Obecni radni gromadzcy:
1) Stanisław Suligowski 2) Jan Nowek 3) Jan Banaszewski 4) Władysław Koperek 5) Zyg-
munt Klijewicz 6) Franciszek Wiśniewski 7) Edward Rybicki 8) Jan Fąfara 9) Leon 
Michnowski 10) Jan Bzymek.

28 Formalne starania o włączenie części gruntów wsi Rejów (a także wsi Milica, Bzin i Bzi-
nek) do Skarżyska-Kamiennej rozpoczęła uchwała nr 72 Rady Miasta Skarżyska-Kamien-
nej z dn. 12 grudnia 1935 r. (chodziło przede wszystkim o tereny użytkowane przez Pań-
stwową Fabrykę Amunicji i Wytwórnię Węgla Aktywnego). Spotkało się to ze sprzeciwem 
ww. wsi oraz gmin, które miały utracić część obszaru. Mimo to przyłączenia do miasta 
doszły do skutku, lecz dopiero w 1939 r. (na mocy rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Skarżysko-Kamienna w po-
wiecie i województwie kieleckim, Dz.u. Nr 30, poz. 202). Pozostała część wsi Rejów została 
włączona w granice miasta Skarżyska-Kamiennej z dniem 1 stycznia 1954 r. K. Zemeła, 
Skarżysko-Kamienna – nadanie praw miejskich, Skarżysko-Kamienna 2003, s. 57-62; S. Pia-
sta, Leksykon Suchedniowa, s. 322; T. Wojewoda, Skarżysko w latach 1918–1939, w: Dzieje 
Skarżyska-Kamiennej. Monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich, red. K. Zeme-
ła, P. Kardyś, Skarżysko-Kamienna 2013, s. 209.

29 Przy uchwale adnotacja: „Odpis protokółu wysłano do urzędu Gminnego w dniu 1 V 
1936 r.”.
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Przewodniczył Stanisław Suligowski, protokółował Piotr Sabatowski.
Porządek dzienny:

1) Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania. 2) Wybory Lokalnego Komitetu 
„Daru Narodowego”, celem dokonania zbiórki ofiar na Fundusz Obrony Narodowej 30. 
3) Zmiana stróża nocnego we wsi Rejów. 4) Wolne wnioski.

Wynik obrad:
Pkt 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Gromadzkiej został odczytany i przyjęty 
bez poprawek.
Pkt 2. Przewodniczący Rady pan Stanisław Suligowski odczytał odezwę Wojewódzkie-
go Komitetu [s. 34] „Daru Narodowego”, wskazując na jej wzniosły cel i proponując 
Radzie wybór Komitetu Lokalnego, który w myśl odezwy będzie podporządkowany 
Komitetowi Gminnemu. Po wysłuchaniu powyższego Rada Gromadzka bez dyskusji 
dokonała wyboru Komitetu w osobach panów radnych, Banaszewskiego Jana, Francisz-
ka Wiśniewskiego, Michnowskiego Leona i Bzymka Jana.
Pkt 3. Przewodniczący oznajmił Radzie, że dotychczasowy stróż nocny od dłuższego 
czasu nie spełnia należycie swych obowiązków, gdyż jest chory i niedołężny i że groma-
da wsi Rejów domaga się, by wynająć stróża innego. Rada Gromadzka, po obszernym 
przedyskutowaniu sprawy, postanowiła jednogłośnie wynająć na stróża pana Jana Ko-
walika, syna Ludwika, na miejsce dotychczasowego stróża Marcelego Dulęby 31, z tym 
że Jan Kowalik obejmie stróżostwo z dniem 1 X br. za wynagrodzeniem po pięćdziesiąt 
groszy miesięcznie od każdego asekurowanego domu. Wynagrodzenie stróżowi mają 
wypłacać osobiście właściciele domów.
Pkt 4. W wolnych wnioskach niemal wszyscy radni stwierdzili, iż na kanale roboczym 
Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, który przecina drogę w Rejo-
wie, i na rzece Kamionce nie ma mostów, a dotychczasowe bardzo prymitywne kładki 
pogniły i powaliły się, co spowodowało, [s. 35] że ludzie w tych miejscach przedostają 
się na czworaka z jednej strony na drugą tak kanału, jak i rzeki.
Wobec powyższego Rada Gromadzka postanowiła zwrócić się po raz drugi do Zarządu 
Gminnego z prośbą, by Zarząd Gminny zainteresował się tym stanem rzeczy. Należy 

30 Fundusz Obrony Narodowej (FON), utworzony na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej (Dz.u. Nr 28, poz. 225) 
„dla zasilenia środków, przeznaczonych na cele obrony Państwa”, głównie na dozbrojenie 
armii i wojskowy program inwestycyjny. Funduszem zarządzał Minister Spraw Wojsko-
wych. Fundusz gromadził środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości 
państwowych pozostających pod zarządem wojska, dotacji skarbu państwa oraz darów 
i zapisów osób prywatnych i instytucji. Dary przyjmowano w postaci gotówkowej i rze-
czowej (nieruchomości, kosztowności, zboże i in.). Wg niepełnych danych, wpłaty i daro-
wizny od ludności wyniosły do maja 1939 r. ok. 37,7 mln zł. Gotówkę zużyto na dozbraja-
nie armii, złoto i srebro wywieziono w 1939 r. za granicę. Szerzej: M. Gieleciński, Wojenne 
i powojenne losy Funduszu Obrony Narodowej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”, 
t. 23, 2000, passim.

31 Marceli (Marcel) Dulęba (ur. 16 I 1874 w Suchedniowie), s. Wawrzyńca i Julianny Malic-
kiej, rolnik, zam. w Rejowie. APK, AgS, sygn. 266, k. 48v-49r oraz sygn. 267, k. 60v-61r.
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nadmienić, że tą drogą, o której mowa, wszyscy mieszkańcy Rejowa przechodzą i prze-
jeżdżają, gdyż ona łączy wieś Rejów z Państwową Fabryki Amunicji i z miastem Skar-
żyskiem-Kamienną.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

[s. 36] Protokół spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów gm. Suchedniów 
pow. kieleckiego, które odbyło się w dniu 19 XII 1936 r. w lokalu pana Stanisława Wi-
śniewskiego w Rejowie.

Obecni radni gromadzcy:
1) Sabatowski Piotr 2) Koperek Władysław 3) Klijewicz Zygmunt 4) Nowek Jan 5) Oba-
ra Stanisław 6) Bzymek Jan 7) Banaszewski Jan 8) Suligowski Stanisław 9) Stojecki Jan 
10) Wójcicki Bolesław 11) Rybicki Edward. Przewodniczył Piotr Sabatowski.

Porządek dzienny:
Wybory sołtysa i podsołtysa.

Wynik wyborów:
Przewodniczący zebrania wyborczego 32 stwierdził, iż liczba obecnych radnych jest wy-
starczająca do przeprowadzenia wyborów. Przewodniczący zebrania wyborczego wy-
znaczył 15-minutowy okres czasu na zgłoszenie kandydatów. Ponieważ zgłoszono tylko 
dwóch kandydatów, tj. Stanisława Suligowskiego, syna Józefa, lat 56 [s. 37] i Stanisława 
Wiśniewskiego, s. Wincentego, lat 45, przeto uznano ich za wybranych, a mianowicie 
Suligowskiego Stanisława na sołtysa, a Wiśniewskiego Stanisława na podsołtysa. Gło-
sowania nie było.

[s. 38] Protokół spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów, które odbyło się 
w dniu 12 VI 1937 r. w domu pana Stanisława Wiśniewskiego w Rejowie.

Porządek dzienny:
1) Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
2) Sprawa szarwarku.
3) Sprawa pobudowania kładki na kanale roboczym Państwowej Fabryki Amunicji 
w Rejowie.
4) Sprawa niszczenia ostów.
5) Wybory stróża nocnego.

Na posiedzenie stawili się radni:
1) Jan Stojecki 2) Zdziech Stanisław 3) Wiśniewski Stanisław 4) Banaszewski Jan 5) Sa-
batowski Piotr 6) Koperek Władysław 7) Szustak Antoni 8) Suligowski Stanisław 9) Kli-
jewicz Zygmunt 10) łukomski Józef 11) Fąfara Jan.
Przewodniczył sołtys pan Suligowski Stanisław.
Protokółował radny Sabatowski Piotr.

Wynik obrad:
1) Protokół został odczytany i przyjęty bez poprawek

32 Przewodniczącym był Piotr Sabatowski.
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pkt 2. a) Do punktu drugiego, przewodniczący Rady stwierdza, że niektórzy spośród 
podatników szarwarkowych są bardzo wzorowymi i przykładnymi płatnikami, nato-
miast większość podatników jest bardzo [s. 39] oporna, przy czym podaje do wiadomo-
ści radnym gromadzkim i prosi, by każdy z nich w miarę swych możności powiadomił 
innych, że obecnie szarwark będzie rygorystycznie przestrzegany, że o ile podatnicy nie 
odrobią lub nie zapłacą szarwarku w umówionym terminie, to do takowych zostaną 
zastosowane środki przymusowe i jednocześnie będą ukarani aresztem.
b) Po wysłuchaniu oświadczenia Przewodniczącego zabrał głos radny pan Koperek Sta-
nisław, który zakomunikował zebranym, że zdarzają się wypadki sprzedawania kamie-
nia szarwarkowego, który był zwieziony jako szarwark i pokwitowany, że dopuścił się 
tego ostatnio pan Ciok Władysław, który sprzedał około 22 m3 kamienia szarwarkowe-
go na drodze we wsi Rejów.
Rada Gromadzka z przykrością przyjęła do wiadomości powyższe wydarzenie i posta-
nowiła jednogłośnie powiadomić o tym wypadku Zarząd Gminny celem pociągnięcia 
winnego do odpowiedzialności.
c) Na wniosek przewodniczącego, Rada Gromadzka postanowiła zakordować zwózkę 
kamienia szarwarkowego na rok 1937, tak by przywiezienie 2 m3 kamienia równało się 
jednej dniówce jednokonnej. Jednocześnie Rada Gromadzka postanowiła zaapelować 
do Gromady wsi Rejów, aby [s. 40] w miarę możności płatników szarwark był odrabia-
ny punktualnie i w większej ilości niż został wymierzony, a ową nadwyżkę zaliczać na 
konto lat przyszłych po wybudowaniu drogi w Rejowie.
d) Rada Gromadzka zwraca uwagę na to, że droga w Rejowie jest bardzo ruchliwą, że 
korzysta z niej prawie wszystka ludność gminy i innych dość odległych okolic, a przede 
wszystkim korzystają z tej drogi lasy państwowe, że droga w Rejowie jest bardzo uciąż-
liwa, tak że wprost nie można patrzeć na mękę koni i pastwienie się nad nimi woźniców. 
Wskutek powyższego Rada Gromadzka postanawia zwrócić się z prośbą do Zarządu 
Gminnego o wydatniejszą pomoc przy budowie omawianej drogi, a przede wszystkim 
o pomoc w postaci dniówek konnych.
e) Rada Gromadzka zważywszy, że w interesie lasów państwowych jest, by drogę w Re-
jowie wybudować jak najprędzej, gdyż to spowoduje tańszy wywóz, a tym samym przy-
czyni się do korzystniejszego sprzedawania materiałów. Z uwagi na powyższe Rada 
Gromadzka postanawia zwrócić się z prośbą przez Zarząd Gminny Suchedniów do 
Nadleśnictwa w Suchedniowie o zezwolenia na bezpłatny wywóz kamienia z lasu, który 
leży złożony w kamionki obok pól Rejowskich.
pkt 3. Rada Gromadzka stwierdza: że w Rejowie [s. 41] na kanale roboczym Państwowej 
Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, który przecina drogę wiodącą przez wieś 
Rejów, jest kładka, która w swoim czasie została wybudowana przez wyżej wymienioną 
firmę, że od dłuższego czasu kładka ta znajduje się w takim stanie, że zagraża bezpie-
czeństwu publicznemu, gdyż może się wydarzyć wypadek śmierci lub ciężkiego kalec-
twa, że Rada Gromadzka już zwracała się do Zarządu Gminnego o pobudowanie nowej 
kładki, wreszcie że sami mieszkańcy gromady wsi Rejów wnieśli podanie do Zarządu 
Gminnego w powyższej sprawie.
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Wskutek niezałatwienia dotychczas powyższej sprawy, Rada Gromadzka postanowiła 
zwrócić się jeszcze raz do Zarządu Gminnego w Suchedniowie z prośbą o pobudowanie 
omawianej kładki lub mostu na kanale roboczym Państwowej Fabryki Amunicji.
pkt 4. Przewodniczący przypomniał o tępieniu ostów, pouczając o tym, jaką szkodę 
przynosi zachwaszczenie pól ostem, przy czym zobowiązał wszystkich radnych, by każ-
dy z nich pouczył swych najbliższych o tym, że zachwaszczone pola ostem są szkodą 
w gospodarstwach, za co właściciele ich będą karani.
pkt 5. Rada Gromadzka postanowiła uznać za stróża nocnego pana Mieczysława Suli-
gowskiego.

[s. 42] Protokół. Spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów, które odbyło się 
w dniu 26 X 1937 r. o godzinie 1700 w domu pana Suligowskiego Stanisława w Rejowie.
Na zebranie przybyli niżej wymienieni radni:
1) Suligowski Stanisław 2) Banaszewski Jan starszy 33 3) Bzymek Jan 4) Koperek Włady-
sław 5) Pająk Maksymilian 6) Stojecki Jan 7) Fonfara Jan 8) Zdziech Stanisław 9) Wi-
śniewski Franciszek 10) Wójcicki Bolesław 11) Banaszewski Jan młodszy 34 12) Klijewicz 
Zygmunt 13) Leon Michnowski.

Porządek obrad:
1) Zagajenie i wybór protokólanta i dwóch asesorów posiedzenia.
2) Sprawa włączenia wsi Rejów do miasta Skarżysko-Kamienna.
3) Wolne wnioski.

Wynik obrad:
Zebranie Rady zagaił przewodniczący, sołtys wsi Rejów, pan Stanisław Suligowski, któ-
ry zaproponował radzie wybór na protokólanta Leona Michnowskiego, a na [s. 43] ase-
sorów Banaszewskiego Jana starszego i Zdziecha Stanisława. Wniosek przewodniczą-
cego przyjęto jednogłośnie. Następnie przewodniczący objaśnił radnym, iż magistrat 
miasta Skarżysko-Kamienna poczynił starania u władz wyższych o włączenie wsi Rejów 
do miasta powyżej wymienionego i że zebranie dzisiejsze rady zostało zwołane celem 
wyrażenia przez nią zgody na powyższe, lub sprzeciwu, oraz by Rada Gromadzka ujaw-
niła swą opinię. Na skutek powyższego rozwinęła się bardzo szeroka i żywa dyskusja, 
niemal wszyscy radni zabierali kolejno głos. Po wyczerpaniu się dyskusji i po podaniu 
przez przewodniczącego omawianej sprawy pod głosowanie – radni jednogłośnie gło-
sowali przeciw włączeniu wsi Rejowa do miasta Skarżysko-Kamienna. Postanowienie 
swe Rada Gromadzka motywuje tym, że wieś Rejów leży w oddaleniu 5 km, a w niektó-

33 Jan Banaszewski (ur. 22 X 1871 w Rejowie, zm. 12 XII 1948 tamże), s. Henryka i Joanny 
z Sabatowskich, rolnik, ślusarz, kolejarz. Żonaty z Feliksą z Sobolewskich. Mieszkali w Re-
jowie, w domu nr 82. W protokołach określany jako „starszy”. APK, AgS, sygn. 267, k. 58v-
59r; APK, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skarżysku Kościelnym, sygn. 
116, akt nr 135.

34 Jan Banaszewski (ur. 19 VI 1900 w Suchedniowie Zachodnim), s. Michała i Marianny z Ko-
rusów, kowal. Żonaty z Anną z Koperków. Mieszkali w Rejowie, w domu nr 50. APK, AgS, 
sygn. 267, k. 35v-36r.
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rych punktach nawet o siedem km od miasta. Skutkiem czego wieś Rejów przez długi 
przeciąg czasu, [s. 44] sięgający może nawet do kilkudziesięciu lat, nie będzie mogła 
korzystać z dobrodziejstw miejskich. Jedynie tylko na małorolnych włościan, którzy nie 
są w stanie wypłacać świadczeń gminnych, spadłby o wiele większy ciężar świadczeń 
miejskich. Co w rezultacie swym spowodowałoby wielką krzywdę żyjącej w skrajnej 
nędzy ludności wsi Rejów, a ubiegającemu się miastu przysporzyłoby tylko kłopotu.
Wolnych wniosków nie było 35.

[s. 45] Protokół spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej wsi Rejów, które się odbyło 
13 II 1938 r w domu pana sołtysa wsi Rejów, Stanisława Suligowskiego.
Na zebranie przybyli niżej wymienieni radni: 1) Stanisław Suligowski (sołtys) 2) Bole-
sław Skrzypczyński 3) Jan Stojecki 4) Stanisław Wiśniewski 5) Franciszek Wiśniewski 
6) Zygmunt Klijewicz 7) Jan Banaszewski 8) Jan Banaszewski młodszy 9) Jan Fąfara 
10) Jan Bzymek 11) Leon Michnowski 12) Piotr Sabatowski.
Przewodniczył Suligowski St.
Protokółował Sabatowski Piotr

Porządek obrad:
1) Sprawa dostawy kamienia, sposobem szarwarkowym, na budującą się drogę w Re-
jowie
2) Sprawa porządkowa, dotycząca posiadaczy psów
3) Sprawa ochrony drzewek owocowych i ogrodów przed zalewem owadów
4) Wybór dwóch członków do Komisji Kwalifikacyjnej gruntów w Rejowie.

Wynik obrad:
Po zagajeniu zebrania, przewodniczący sołtys pan Stanisław Suligowski wyjaśnił do 
pkt. 1, że w Rejowie jest mało posiadaczy koni, a tym samym jest mało szarwarkowych 
dniówek konnych. Ponieważ urząd Gminny nie [s. 46] przydziela dla Rejowa szalwar-
kowych dniówek konnych z innych gromad, dlatego Rada na dzisiejszym posiedzeniu 
zajmie się wyszukaniem sposobu dostawienia kamienia do budowy drogi w Rejowie. 
Po dłuższej dyskusji, Rada nie mogąc znaleźć innego sposobu, powzięła jednogłośnie 
uchwałę zaangażować również piesze dniówki do zwózki kamienia, wymierzając za jed-
ną dniówkę pieszą dostawienie ½ m3 kamienia, zaś dla jednej dniówki konnej 1½ m3 
kamienia.
Ponadto na wniosek radnego pana Skrzypczyńskiego Bolesława Rada postanowiła dodat-
kowo opodatkować na rzecz budującej się drogi każdego właściciela nieruchomości po 
zł 10 (dziesięć) z zamianą na 5 m3 kamienia; z warunkiem że te zł 10 (dziesięć) będą zali-
czone do normalnego szarwarku w przyszłych latach, po wybudowaniu drogi w Rejowie.
Wreszcie, Rada postanawia jednogłośnie, że wszystkie zaległości szarwarkowe, jak rów-
nież i uchwalone przez Radę dodatkowe opodatkowanie, mają być odrobione lub wpła-
cone do sołtysa w terminie do dnia 15 V br. Jednocześnie Rada postanawia powołać 

35 Przy uchwale adnotacja: „Odpis protokółu wysłano do urzędu gminnego w dniu 28 X 
1937 r.”.
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do pomocy sołtysowi komitet drogowy w osobach panów radnych: Skrzypczyńskiego 
Bolesława, Wiśniewskiego Stanisława, Stojeckiego Jana i Fąfary Jana.
Do pkt. 2. Przewodniczący wyjaśnia, że na skutek [s. 47] zarządzenia Władz, właściciele 
psów są zobowiązani takowe trzymać na uwięzi i w podwórzach zamkniętych, nie stosu-
jących się do takowego zarządzenia będzie się pociągać do odpowiedzialności karnej.
Rada przyjęła powyższe do wiadomości i postanowiła pouczyć w tej sprawie właścicieli 
psów.
Do pkt. 3. Przewodniczący, omawiając szkody, jakie powoduje w sadach i ogrodach ro-
bactwo, a w szczególności korniki, stawia wniosek, by wybrano Komisję, która weźmie 
na siebie obowiązek opieki nad drzewkami i ogródkami z obowiązkiem pouczenia nie-
świadomej ludności i pobudzenia jej do walki ze wspomnianymi szkodnikami. Po wysłu-
chaniu Rada postanowiła jednogłośnie powołać Komisję dla ochrony roślin w osobach 
panów radnych Bzymka Jana i Wiśniewskiego Franciszka. Jednocześnie Rada postano-
wiła przyjąć jako zwyczaj powoływanie takiej komisji corocznie w miesiącu lutym.
Do pkt. 4. Do Komisji Kwalifikacyjnej gruntów dla wsi Rejów, na wniosek przewodni-
czącego, Rada postanowiła powołać panów radnych Fąfarę Jana i Stojeckiego Jana.
Wolnych wniosków nie było.

[s. 48] Protokół spisany z posiedzenia Rady Gromadzkiej w dniu 15 I 1939 r. o godz. 
1540 przy udziale 21 członków Rady i przewodniczącego zebrania sołtysa pana Suligow-
skiego z następującym programem obrad: 1) Zagajenie i wybór rady. 2) Zakupienie ka-
rabinu maszynowego. 3) Gradobicie. 4) Wybór do Rady Gminnej. 5) Lokal. 6) Wolne 
wnioski.
I. Po zagajeniu zebrania przez przewodniczącego zwrócił się pan Klijewicz do zebra-
nych z apelem do intensywnej pracy nowej Rady Gromadzkiej, następnie przystąpiono 
do wyboru sekretarza, na którego powołano Kazimierza Kowalika.
II. Zakupienie karabinu maszynowego
Pan Klijewicz odczytał apel Rady Gminnej, która postanowiła zakupić maszynowy 
karabin. Zebrani, chcąc w jak najszybszym tempie zebrać możliwą sumę, postanowili: 
gromadę Rejów podzielić na 5 obwodów, wybierając do każdego obwodu po 2 radnych 
celem zebrania odpowiedniej sumy:
1/ pan Golara i pan Banaszewski Lucjan
2/ pan Tatar 36 i pan Żołądek
3/ pan Koperek Piotr i pan Sukuła Bronisław
4/ Kowalik Kazimierz i pan Szustak
5/ pan Kasprzycki i pan Połęka
Nad całością zbierania składek i ogólny nadzór nad dopilnowaniem do osiągnięcia 
[s. 49] jak największej sumy wybrani zostali pan Klijewicz i pan Suligowski, którzy rów-
nież mają uzyskać odpowiednie imienne listy i kwitariusze.

36 Stanisław Tatar (ur. w 1907 r.), s. Józefa i Stanisławy z Janików, rymarz. W Rejowie miesz-
kał od 1929 r. (przybył z Włoszczowy). APK, AgS, sygn. 267, k. 30v-31r.
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III. ubezpieczenie od gradobicia
Pan Klijewicz odczytał ankietę o powszechnym ubezpieczeniu od gradu.
Po dyskusji postanowili zebrani niniejsze ubezpieczenie przekazać Radnym Gminnym 
celem zorientowania się jak najbliższe gromady ustosunkują się.
IV. Wybór 2 radnych do Rady Gminnej
Jako kandydatów postawiono: pan Żołądek, pan Klijewicz, pan Waglewski, pan Szu-
stak, pan Tatar. Pan Waglewski kandydatury się zrzekł. Zarządzono tajne głosowanie 
i do komisji skrutacyjnej wybrano: panowie Kasprzycki, Banaszewski, Suligowski, gło-
sów otrzymali panowie Klijewicz 13, Tatar 11, Szustak 8, Żołądek 7. Do Rady Gminnej 
wybrani zostali pan Klijewicz, pan Tatar.
V. Lokal
Na wniosek pana Klijewicza, by lokal pana Marcinkowskiego 37 zwolnić od podatku 
szarwarkowego, w zamian pan Marcinkowski będzie dawał lokal pod zebrania, na co 
pan Marcinkowski się zgodził.
VI. Wolne wnioski: pan Szustak, by brama koło pana Mrugalskiego była zawsze otwar-
ta, co przekazano Radnym Gminnym.

[s. 50] Protokół zebrania rady Gromadzkiej w Rejowie z odbytego zebrania z porząd-
kiem dziennym:
1/ Zmiana w wystawionych kandydatach do rady Gminnej.
2/ Sprawa obecności na wyborach do Rady gminnej.
Na zebranie przybyło 15 radnych i zebranie zaczęto o godz. 1900.
1/ Po otwarciu zebrania przez przewodniczącego pan Tatar oznajmił, że część Rejowa 
przechodzi pod teren Skarżyska i z tego powodu kandydat, mianowicie pan Klijewicz, 
odpada z Radnych gromady w Rejowie, prosił o wystawienie nowych kandydatów.
Zebrani postanowili, żeby kandydat z poprzedniego zebrania z następną kolejnością 
głosów był wystawiony jako kandydat do Rady Gminnej. Następną ilość głosów miał 
pan Tatar i pan Szustak, pan Szustak zrzekł się kandydatury, więc został pan Żołądek.
II. Wybory do Rady gminnej mały odbyć się w dzień roboczy i zostali powiadomieni 
w tak krótkim czasie, że zwolnienia z pracy trudno było otrzymać i na skutek porozu-
mienia telefonicznego pana Tatara z wójtem Rada Gromadzka wystawiła upoważnienie 
panu Suligowskiemu do oddania głosów na pana Tatara i pana Żołądka.
Dnia 9 II 1939 r.

[s. 51] Protokół z odbytego zebrania Rady Gromadzkiej, odbytego w dniu 9 III 1939 r. 
o godz. 1820 w lokalu pana Marcinkowskiego z porządkiem dziennym:
1) Budowa drogi
2) Sprawa pastwiska
3) Wolne wnioski

37 Lokal Jana Marcinkowskiego w domu nr 37 (spadkobierców Jana Waglowskiego) w Rejo-
wie. APK, AgS, sygn. 267, k. 248v-249r.
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Na zebranie przybyło 14 radnych i po otwarciu zebrania przez przewodniczącego pana 
Suligowskiego zabrał głos pan Tatar o konieczności budowy drogi przez Rejów, zazna-
czył, że na Radzie Gminnej gmina postanowiła dopomóc Gromadzie w Rejowie, tylko 
żeby mieszkańcy postarali się o kamień na budowę drogi.
W dyskusji zapisali się do głosu pan Waglewski, pan Połenko. Pan Waglewski zaznaczył, 
żeby zebrani wyznaczyli paru ludzi, którzy by obliczyli, ile metrów bieżących konieczne 
jest budować, ile m3 kamienia potrzeba będzie i [dla] dopilnowania [aby] przy układa-
niu kamień był odpowiedni i przynaglenia opornych.
Pan Polenko popierał wniosek pana Waglewskiego, zaznaczając, by nie obciążać go-
spodarzy.
Pan Suligowski zaznaczył, że nawierzchnia drogi może być tylko brukowana, ponieważ 
z materiału miejscowego na ter bardzo szybko się zużywa: i w tym celu powinno być 
zwołane walne zebranie całej Gromady [s. 52] i omówienie od paru lat powtarzającej 
się sprawy.
Zebrani radni postanowili wybrać:
I. Komisję budowy drogi, do której wybrali pana Tatara, pana Żmijewskiego, Latosa, 
Waglewskiego, Banaszewskiego, Zagdana, Koperka, Grochowina, Żołądka i Zdziecha. 
Wybrana komisja ma przygotować możliwie dokładny kosztorys budowy drogi, żeby na 
walnym zebraniu można było ciężar budowy drogi odpowiednio rozłożyć.
II. Sprawa pastwiska. Pan Tatar zaznaczył, żeby tę sprawę możliwie wcześniej załatwić, 
pan Suligowski zaznaczył, że w Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, kiedy zała-
twiali tą sprawę poprzednio, mówili, żeby zawsze podawać odcinek lasu, żeby oni sami 
nie wyznaczali często niedogodnych dla gromady.
Radni Gromady postanowili wybrać teren w lesie i do tego celu wybrani zostali pan 
Koperek, pan Banaszewski i pan Sykuła.
Pan Tatar zaznaczył, by po wybraniu terenu zwrócić się do Dyrekcji Lasów w Radomiu, 
o ile piśmiennie nie da się załatwić, to zwrócić się osobiście [do] pana Połenka, żeby 
wybranie terenu i napisanie prośby nie trwało dłużej jak tydzień. Wolnych wniosków 
nie było, zebranie zakończono o godz. 2020.

[s. 53] Protokół z odbytego walnego zebrania w dniu 12 III 1939 r. o godz. 1600 w lokalu 
pana Marcinkowskiego z porządkiem obrad:
1) Zagajenie i wybór prezydium
2) Sprawa budowy drogi i opodatkowania
3) Sprawa pastwiska
4) Sprawa karabinu maszynowego
5) Wolne wnioski
1. Po zagajeniu zebrania przez pana Suligowskiego na asesorów poproszono panów Wi-
śniewskiego i Żmijewskiego, na sekretarza Kowalika.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia budowy drogi. K. Kowalik odczytał protokół z odby-
tego zebrania Rady gromadzkiej, wtajemniczając zebranych o komitecie budowy. Na-
stępnie pan J. Waglewski odczytał sprawozdanie Komitetu budowy drogi. Po dłuższej 
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dyskusji zebrani postanowili intensywniej pracować nad budową drogi i opodatkowali 
się po 1 m3 kamienia na bruk. Następnie pan Tatar zaznaczył, że będą zbierali zaległy 
szarwark i prosił o uchwalenie wartości 1 m3, wartość kamienia została uchwalona na 
2 zł 50 gr za 1 m3.
3. W sprawie pastwiska zwrócono się już do Nadleśnictwa w Suchedniowie o wyznacze-
nie pastwiska po obu stronach autostrady, tak by unikać przepędzań bydła.
4. W sprawozdaniu ze zbiórki na karabin maszynowy pan Suligowski nie mógł dać osta-
tecznego wyjaśnienia, zaznaczając, że nie wszystkie pieniądze wpłynęły i dotychczas 
wpłacił 192 zł.
[s. 54] 5. Wolne wnioski
Pan Suligowski zakomunikował, że dostał zawiadomienie z Gminy, by psy wiązać, po-
nieważ trafił się wypadek wścieklizny.

Protokół z posiedzenia Rady gromadzkiej w dniu 23 IV 1939 r. z porządkiem dzien-
nym:
1) Sprawozdanie komitetu budowy drogi i opracowanie dalszego planu
2) Wolne wnioski
1) Po odczytaniu protokółu z posiedzenia komitetu budowy drogi przez pana Waglew-
skiego, pan Tatar zaznajomił zebranych ze stanem budowy drogi i prosił o zwołanie 
walnego zebrania, by całą Gromadę wtajemniczyć w budowę drogi i przyjąć wniosek 
pana Tatara i ustalić porządek obrad: 1) Sprawozdanie komitetu budowy drogi. 2) Spra-
wa kamienia i ustalenie listy osób, które kamienia nie dostarczają. 3) Sprawa opodatko-
wania się. 4) Sprawa kolejki i niwelacja całej drogi. 5) Zaznajomienia zebranych o Ko-
misji Sanitarnej. 6) Wolne wnioski.
Rada gromadzka po opracowaniu porządku obrad i ich omówieniu postanowiła [s. 55] 
wyznaczyć stawkę jako opodatkowania się na budowę drogi po 5 zł od jednej rodziny 
i niniejsza opłata będzie zaliczona na rachunek przyszłego szarwarku.
Następnie do komisji sanitarnej [wy]brano: pan Suligowski, pan Stojecki Stanisław, pan 
Tatar, pan Koperek Piotr, pan Stojecki Bolesław.
Dnia 23 IV [1939 r.]

Protokół z walnego zebrania Gromady Rejów w dniu 24 IV [1939 r.] w lokalu pana 
Waglewskiego 38.
Z porządkiem obrad:
1) Zagajenie i wybór prezydium
2) Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia Rady gromadzkiej i Komitetu budo-
wy drogi
3) Budowa drogi a dostawa kamienia, niwelacja, odwodnienie
4) Opodatkowanie na budowę drogi
5) Obsianie pola

38 Lokal Józefa Waglowskiego w domu nr 37 w Rejowie (p. przypis 11 i 26).
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6) Sprawa pastwiska
7) Sprawa placu gromadzkiego
8) Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej 39

9) Wolne wnioski
1. Po otwarciu zebrania przez pana Suligowskiego na przewodniczącego zebrania wy-
brano p. Tatara, który poprosił na asesorów pana Banaszewskiego i pana Wydrzyńskie-
go, na sekretarza Kowalika.
[s. 56] 2. pan Kowalik odczytał protokół z posiedzenia Rady Gromadzkiej, następnie 
pan Waglewski odczytał sprawozdanie z Komisji budowy drogi.
3. Pan Tatar wyczerpująco zaznajomił z budową drogi i prosił o szybkie wywiązanie się 
z podjętych obowiązków, ponieważ kolejkę, którą pożyczyliśmy, mogą nam odebrać, 
następnie pieniądze, którymi rozporządzamy, muszą być użyte przede wszystkim na 
robociznę, a kamień powinien być dostarczony z szarwarku, następnie pan Tatar prosił, 
by kamień był układany w pryzmy foremne, by te nie były trudne i kłopotliwe dla od-
bioru. W sprawie odwodnienia, żeby wodę przepuścić wzdłuż drogi gminnej do auto-
strady, następnie do rzeki Kamiennej i w tej sprawie zwrócą się do urzędu Gminnego.
4. Sprawa opodatkowania. Pan Tatar podał wniosek, by w miejsce poprzedniego opodat-
kowania się po 1 m3 z morgi kamienia uchwalić 5 zł od rodziny, wniosek jednogłośnie 
przyjęto z tym, by uchwalone 5 zł było zaliczone do podatku szarwarkowego na rok 
1939.
5. Pan Suligowski zawiadomił, że będzie chodzić komisja w wyznaczonych w osobach 
panów Wiśniewskiego, Fąfary i Adamczyka i sprawdzać, czy wszystko pole obsiane i że 
dostał rozporządzenie, by na bieżący rok jednego kawałka nieużytku nie zostało.
6. Sprawa pastwiska. Pan Tatar był w nadleśnictwie i powiedziano mu, że odpowiedź na 
prośbę w tej sprawie otrzyma na 1 V.

39 Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej – potoczna nazwa wewnętrznej pożyczki państwowej 
na cele obrony państwa (rozbudowę lotnictwa wojskowego i artylerii przeciwlotniczej), 
zaciąganej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 1939 r., o dotacjach na rzecz Funduszu 
Obrony Narodowej i o inwestycjach z funduszów państwowych w okresie od dnia 1 kwietnia 
1939 r. do dnia 31 marca 1942 r. (Dz.u. Nr 25, poz. 165) i wykonującego ją rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1939 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa 
(Dz.u. Nr 26, poz. 176). W jej ramach przewidywano emisję Bonów Obrony Przeciw-
lotniczej o nominale 20 zł (z ceną emisyjną 17 zł), oprocentowanych 3% w skali roku, 
z terminem wykupu 1 VI 1944 r., oraz obligacji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej opiewa-
jących na 100 zł wartości lub wielokrotność tej kwoty, oprocentowanych 5% w skali roku, 
z terminem wykupu 1 VI 1954 r. Subskrypcja tej pożyczki trwała od 5 IV do 5 V 1939 r. (dla 
właścicieli gruntów rolnych przedłużona do 15 V 1939 r.). Wpłaty (minimum 1/3 zadekla-
rowanej kwoty) przyjmowano wyłącznie w gotówce, resztę kwoty należało uregulować do 
dnia 5 VII 1939 r. Bony wyemitowano 1 VI 1939 r., zaś do emisji obligacji nie doszło. Zob.: 
P. Bykowski, Polskie obligacje państwowe 1918–1939, Warszawa 2014, s. 92; Subskrypcja do 
15 maja tylko dla rolników, „Orędownik na Powiaty Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Między-
chód” 1939, nr 54.
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[s. 57] 7. Sprawa placu gromadzkiego. Pan Tatar wyjaśnił, że winni odrywania sztachet 
i wypasania trawy będą pociągani do odpowiedzialności i klucz będzie się znajdował 
u pana Wiśniewskiego, tak, że młodzież w każdej chwili będzie mogła korzystać z placu 
dla celów sportowych.
Następnie pan Tatar zaznajomił, że mieszkańcy Rejowa muszą dbać o estetyczny wy-
gląd ulicy i domów i prosił o utrzymanie porządku. [W] sprawie budowy drogi zwracać 
się do komisji sanitarnej.
8. Pan Tatar prosił mieszkańców, by raczyli w miarę możności składać ofiary na Pożycz-
kę Obrony Przeciwlotniczej, do składania ofiar upoważnieni zostali radni, którzy będą 
zbierali składki na budowę drogi.
Wolne wnioski. Pan Kowalik: gospodarze, którzy pragną budować płoty, mogą zwrócić 
się do pana Suligowskiego celem zaznajomienia się z cenami siatki drucianej i warun-
kami kredytowymi.

Protokół z posiedzenia Rady gromadzkiej w dniu 7 V 1939 r. z porządkiem dziennym:
1. Wybór sekretarza.
2. Przeniesienie kolejki na stronę drugą.
3. Sprawa pastwiska.
[s. 58] 4. Sprawa opornych płacenia szarwarku.
5. Wolne wnioski.
1. Sekretarzem został wybrany Dytkowski Michał na miejsce pana Kowalika Kazimie-
rza, który się zrzekł z powodu przydzielenia części Rejowa do miasta.
2. Pan Tatar dał myśl, ażeby po skończeniu niwelacji drogi od szosy kieleckiej w stronę 
p. Waglewskiego przenieść kolejkę na stronę drugą, tj. od szosy kieleckiej w stronę pana 
Błoniaka, i od razu zniwelować całą drogę. Na co znalazł jednogłośne poparcie od całej 
Rady.
3. Pan Tatar odczytał tekst prośby wysłanej do nadleśnictwa w Suchedniowie w spra-
wie pastwiska. Z powodu, że nadleśnictwo zwleka z odpowiedzią, Rada postanowiła 
natychmiast wysłać drugie pismo przez Sołtysa do nadleśnictwa w Suchedniowie o nie-
zwłoczne przydzielenie terenu do pasania krów.
4. W sprawie opornych płacenia szarwarku Rada Gromadzka postanowiła postępować 
względem tych ostro, aż do przedłożenia ich w gminie.
5. W wolnych wnioskach poruszono [s. 59] sprawę wywozu kamienia, który został za-
kupiony w lesie. Wywożącemu kamień Rada uchwaliła, że ma Sołtys dawać kartkę, któ-
rą wywożący ma przedłożyć gajowemu.
Zebranie zakończono o godz. 2030.

Protokół z posiedzenia Rady Gromadzkiej w dniu 8 VI 1939 r. z porządkiem dzien-
nym:
1. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania
2. Wybór przewodniczącego
3. Sprawa pisma do Zarządu Gminnego w sprawie odwodnienia
4. Zabawa
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5. Wolne wnioski
6. Sprawa Koperka i Szostaka
1. Przewodniczącym wybrano pana Suligowskiego.
2. Protokół został przyjęty przez zebranych radnych bez zastrzeżeń.
3. Pan Tatar dał wniosek o wysłanie pisma do Zarządu Gminnego w sprawie odwodnie-
nia części wsi, gdzie woda niszczy tereny łąk dwóch obywateli, powołując się na nich.
4. Zabawy termin ustalono na [s. 60] dzień 29 VI. Pan Waglewski został wybrany prze-
wodniczącym zabawy i na planie pierwszym miał wysłać pismo do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rejowie o plac.
5. Pan Waglewski podał wniosek, żeby Koperka Władysława i Szostaka Antoniego 
uwzględnić od zaległych podatków, a to z powodu, że ponieśli ciężkie straty, jakie wy-
rządziła powódź 40.
6. Wolnych wniosków nie było i zebranie zakończono o godzinie 1630.

40 Mowa o powodzi 16 V 1939 r., gdy po kilkudniowych ulewnych deszczach i po zbyt póź-
nym otwarciu upustu na stawidłach zalewu rejowskiego przelewająca się woda utworzyła 
wyrwę w grobli i popłynęła w kierunku Bzina, niszcząc na swej trasie wiele domów i zry-
wając most, a także zamulając okoliczne pola i łąki. J. Rell, Kalendarium ważniejszych 
wydarzeń z historii miasta Skarżyska-Kamiennej, w: Skarżysko i okolice, Kielce 1996, s. 26; 
A. Krajewicz, Rozmiary katastrofy w Skarżysku. Zagadka stawideł rejowskich, „Goniec 
Warszawski” 1939, nr 141.





kAroLInA ŚwIęcIcH
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Protokół wizytacji kanonicznej w parafii Leszczyny  
dn. 31 V – 1 VI 1939 roku

S ł o w a  k l u c z o w e :  kościół, parafia Leszczyny, wizytacja kanoniczna, Kościół katolic-
ki, historia Kościoła.

K e y w o r d s :  church, Leszczyny parish, canonical visitation, Catholic Church, history 
of the Church.

S t r e s z c z e n i e :  Sporządzanie akt związanych z regularnymi wizytacjami poszczegól-
nych parafii datuje się od wprowadzenia nakazu ich przeprowadzania, a więc od soboru 
trydenckiego. Większość z tych akt znajduje się w Archiwach Parafialnych. Zgodnie z po-
stanowieniami soboru trydenckiego wizytacji miał dokonywać biskup lub archidiakon 
z polecenia biskupa. W parafii św. Jacka w Leszczynach znajdują się księgi, zawierające 
protokoły z wizytacji kanonicznych, dokonywanych zarówno przez biskupów, jak i dzie-
kanów. Wpisywane są one w porządku chronologicznym. Każdy z protokołów pisany jest 
według tych samych zasad, co widać w dość schematycznym układzie treści. W omawia-
nym protokole znajdują się wzmianki o zarządzaniu kancelarią parafialną, prowadzeniu 
ksiąg kościelnych oraz aktów stanu cywilnego. W protokole szczególny nacisk kładziono 
na opis majątku kościelnego oraz opis organizacji działających na terenie parafii. Akta 
wizytacyjne są podstawowymi źródłami dla dziejów Kościoła. Ich wartość szczególnie 
wzrasta dla parafii św. Jacka w Leszczynach, jeżeli weźmie się pod uwagę, że większość 
wcześniejszych źródeł spłonęła w 1896 roku. Informacje o początkach kościoła pochodzą 
z wizytacji nowożytnych oraz zawartych w nich odpisów dokumentów. Obok kroniki pa-
rafialnej, jest to jedno z najcenniejszych źródeł historycznych dla danej wspólnoty para-
fialnej. Liczba zgromadzonych tam informacji ubogaca naszą wiedzę historyczną o kon-
kretnej wspólnocie wiernych w czasie i przestrzeni.

A b s t r a c t :  The provision of records concerning regular visits to individual parishes 
dates back to the Council of Trent which ruled that such visits be performed. The majority 
of these records are kept in parish archives. According to the Council of Trent regulations, 
the visits were to be made by bishops or archdeacons commissioned by bishops. St. Jack’s 
parish at Leszczyny holds books which contain reports on these canonical inspections 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 231‑248
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carried out by both bishops and deans. Entered chronologically, each of them follows 
the same order, which is reflected in the rather schematic arrangement of the content. 
The report under discussion contains references to parish office management, church 
book maintenance and vital records. The report focuses particularly on the description 
of the church property as well as organisations active in the parish. Inspection records 
provide primary sources for ecclesiastical history. Their value increases in particular for 
St. Jack’s parish at Leszczyny, if it is remembered that the majority of earlier sources were 
burnt in the 1896 fire. Information on the church’s beginnings is to be had from modern 
inspection records, complete with document copies. Apart from a parish chronicle, this 
is certainly one of the most valuable historical sources for a given parish community. The 
information contained therein enhances our historical knowledge concerning a particu-
lar community of worshippers in a particular time and space.

Historia kościoła św. jacka i parafii w Leszczynach

Według utrwalonej od pokoleń legendy św. Jacek miał nocować w miej-
scu, gdzie wznosi się obecnie świątynia poświęcona Jego czci. Budowę kościoła 
rozpoczął w 1600 roku ks. Andrzej Zagórny, proboszcz kielecki, dokończył zaś 
16 lat później biskup Marcin Szyszkowski 1. Fundatorem kościoła około 1610 roku 
był biskup krakowski Piotr Tylicki. W Wigilię Bożego Narodzenia roku 1619 bi-
skup krakowski Marcin Szyszkowski przydzielił opiekuna leszczyńskiej parafii, 
którym został św. Jacek Odrowąż, wielki dominikanin 2. Parafię erygował bp Mar-
cin Szyszkowski w 1628 roku (taka data istnieje na tablicy wmurowanej w pre-
zbiterium). Kościół został poświęcony przez biskupa laodycejskiego, sufragana 
krakowskiego Tomasza Oborskiego 20 października 1628 roku z woli biskupa 
Marcina Szyszkowskiego 3. Również z woli bp. Szyszkowskiego rocznica poświę-
cenia kościoła miała być obchodzona w pierwszą niedzielę po rocznicy wiktorii 
chocimskiej z 1621 roku 4. Informuje o tym dobrze zachowana tablica marmurowa 
w języku łacińskim, znajdująca się w prezbiterium: Templum hoc Deo et S. Hia-

1 M. Rawita-Witanowski, Dawny powiat chęciński, Kielce 2001, s. 197. Marcin Szyszkowski 
herbu Ostoja (1554–1630), biskup krakowski. Studiował w Rzymie, Bolonii i Padwie. Zob.: 
Z. Guldon, Szyszkowski Marcin, w: Świętokrzyski słownik biograficzny (dalej: śSB), t. 1, Do 
1795 r., red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 190-192.

2 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ADK), Akta Parafialne (dalej: AP), sygn. II 
PL-III/2, Opis Kościoła Leszczyńskiego z wszelkim jak wewnątrz tak zewnątrz inwenta-
rzem według punktów przepisanych z rozkazu Feliksa Turskiego Bp. Krakowskiego przez 
Wikariuszów Kieleckich, jako Plebanów w roku 1791 uczyniony, k. 38.

3 Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, Kielce 1999, s. 238. 
4 ADK, AP, sygn. II PL-III/2, Opis Kościoła Leszczyńskiego, k. 41.
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cynto confessori Sacrum, Rmus Dominus Thomas Oborski Episcopus Laodicensis 
Sufraganeus Cracoviensi A.D. 1628 die 20 octobris in honorem S. Hiacynti dedi-
cavit eius osso ac aliorum SS. Reliquias tribus altaribus inclusit. Memoria conse-
crationis eius agitus Dominica prima post de gratiarum actionis pro victoria de 
Thurcis AD 1621 reportata 5. W tłumaczeniu na język polski treść napisu na tablicy 
jest następująca: Tę świątynię wzniesioną Bogu i Św. Jackowi Wyznawcy poświęcił 
Najczcigodniejszy biskup Oborski Bp Laodycei sufragan krakowski Roku Pańskiego 
1628 dnia 20 października na cześć św. Jacka jego relikwie oraz innych świętych zło-
żył /zamurował/ w trzech ołtarzach. Pamiątkę jej konsekracji obchodzi się w pierw-
szą niedzielę po dniu dziękczynienia za odniesione zwycięstwo nad Turkami Roku 
Pańskiego 1621. Rocznicę poświęcenia kościoła, z woli zasiadającego wówczas na 
stolicy biskupiej Marcina Szyszkowskiego, współfundatora tej świątyni, obcho-
dzić miano w pierwszą niedzielę po 10 października, czyli dniu, w którym wojska 
polskie pokonały wojska tureckie pod Chocimiem. 

Potrzeba specjalnego uhonorowania zwycięstwa pod Chocimiem nie była 
sprawą wyłącznie polską. Stolica Apostolska w 1623 roku postanowiła, aby 10 paź-
dziernika cały świat chrześcijański obchodził jako Tentum Gratiarum Actionis 
pro victoria ex Turcis 6. 

Rozporządzenie biskupa, aby kościół leszczyński obchodził dzień swego 
poświęcenia w pierwszą niedzielę po 10 października, było jednym z wielu aktów 
dziękczynienia za odniesione zwycięstwo nad Turkami. Wiadomość o tym wyry-
ta została na kamieniu wewnątrz kościoła. Interesujące jest, jak owe informacje 
z umieszczonej w kościele tablicy przetworzone zostały przez miejscową ludność. 
Wobec tego, że wiedza ówczesnych, leszczyńskich włościan z takich dziedzin, 
jak geografia czy historia, była nikła, to „lud okoliczny spotykając na wydmach 
piaszczystych szczątki kości ludzkich, sądził w prostocie ducha, iż to właśnie pole 
było owym pobojowiskiem, stąd i nazwał miejsce to Turkiem” 7. Kościół został 
w dużym stopniu zniszczony podczas „Potopu” szwedzkiego w 1655 roku. Za cza-
sów biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego 8 w 1728 roku fundusze kościel-
ne wcielono do kolegiaty kieleckiej 9. W Słowniku geograficznym jest wzmianka, 
że parafia osobna istnieje tu od 1828 roku, ale akta matrymonialne sięgają 1811 

5 Cyt. za: M. Rawita-Witanowski, Dawny powiat, s. 197. 
6 Papież Grzegorz XV ogłosił dwie bulle odnoszące się do tej bitwy, w których tłumaczył 

wielkość wiktorii chocimskiej i jej znaczenie dla chrześcijaństwa.
7 W. Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego okolic Kielc, Kraków 1884, cz. 1, s. 8; 

tenże, Leszczyny, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 67, s. 265-266. 
8 Konstanty Felicjan Szaniawski (1668–1732), biskup krakowski. Studiował w Krakowie, 

gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw. Zob.: Z. Guldon, Szaniawski Konstanty Felicjan, 
w: śSB, t. 1, s. 187-188.

9 F. P. Nawarra, Monografia kościołów Dyiecezyi Kieleckiej, t. 2, Warszawa 1912, s. 20.
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roku 10. W 1896 roku część kościoła i plebanię strawił pożar. W 1897 roku dzięki 
staraniom ks. Wincentego Rozbana i ofiarności parafian świątynię odbudowano, 
a przy okazji znacznie powiększono 11. Kościół ponownie konsekrował bp Tomasz 
Teofil Kuliński 12 dnia 11 września 1898 roku 13. 

Plebania Leszczyny do końca XVIII wieku należała do dekanatu bodzen-
tyńskiego w województwie sandomierskim, w powiecie chęcińskim. Do parafii 
należały okoliczne wsie: Bęczków Ciekoty, Cedzyna, Leszczyny, Mąchocice, Ra-
dlin 14. W 1805 roku Papież Pius VII na mocy bulli Indefessum personarum, wyda-
nej 13 czerwca, powołał do istnienia diecezję kielecką. W jej skład weszły ziemie 
dotychczas należące do diecezji krakowskiej, chełmskiej i archidiecezji gnieźnień-
skiej. W 1807 roku bp kielecki Wojciech Jan Józef de Boża Wola Górski 15 doko-
nał nowego podziału administracyjnego diecezji i ostatecznie w 1809 roku die-
cezja kielecka liczyła 23 dekanaty. W 1818 roku Papież Pius VII bullą Ex Imposita 
Nobis dokonał nowego podziału diecezji w Królestwie Polskim; zniósł diecezję 
kielecką, a stolica biskupia została przeniesiona do Sandomierza. Ziemie diecezji 
kieleckiej włączono do diecezji lubelskiej, sandomierskiej i krakowskiej, w której 
znalazły się Kielce. W 1883 roku – po ogłoszeniu przez biskupa sandomierskiego 
Antoniego Sotkiewicza 16 bulli Ut primum catholicae Ecclesiae papieża Leona XIII 
(z 22 grudnia 1882 r.) – Kielce stały się ponownie siedzibą biskupstwa. Ordyna-
riuszem diecezji kieleckiej został biskup Tomasz Teofil Kuliński. Na obszarze die-
cezji funkcjonowało 229 parafii, w tym parafia św. Jacka w Leszczynach. Do roku 
1925 parafia Leszczyny należała do dekanatu kieleckiego diecezji kieleckiej. Kiedy 
w diecezji powstały nowe dekanaty, Leszczyny znalazły się w obrębie dekanatu 
daleszyckiego. Formalnie księża pracujący w parafii nie byli proboszczami, lecz je-
dynie administratorami. Samodzielne probostwo powstało w Leszczynach w 1933 
roku. W wyniku starań ks. Romualda Błaszczakiewicza bp Augustyn łosiński 
13 czerwca 1933 roku ogłosił parafię Leszczyny probostwem nieusuwalnym i be-

10 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, 
B. Chlebowski, W. Walewski, t. 5, Warszawa 1884, s. 174-175.

11 F.P. Nawarra, Monografia kościołów, s. 82. 
12 Tomasz Teofil Kuliński (1823–1907), biskup kielecki, profesor kieleckiego Seminarium. 

Zob.: D. Krześniak-Firlej, Kuliński Tomasz Teofil, w: śSB, t. 2, 1795–1918, red. J. Szczepań-
ski, Kielce 2009, s. 272.

13 M. Rawita-Witanowski, Dawny powiat, s. 199.
14 ADK, AP, sygn. II PL-III/2, Opis Kościoła Leszczyńskiego, k. 38.
15 Jan Wojciech Górski (1793–1818), eksjezuita, biskup i organizator diecezji kieleckiej. Zob.: 

W. Firlej, Górski Wojciech Jan, w: śSB, t. 2, s. 164.
16 Antoni Franciszek Ksawery Sotkiewicz (1826–1901), biskup sandomierski, profesor Semi-

narium w Sandomierzu i Akademii Duchownej w Warszawie. Zob.: W. Firlej, Sotkiewicz 
Antoni Franciszek Ksawery, w: śSB, t. 2, s. 436-437; J. Wiśniewski, Biskupi Sandomierscy, 
Radom 1913, brak ponumerowanych stron.
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neficjum niezależnym 17. Parafia św. Jacka w Leszczynach od 23 grudnia 1999 roku 
jest częścią dekanatu masłowskiego diecezji kieleckiej. Do parafii należą wioski: 
Leszczyny, Cedzyna, Mąchocice, Podmąchocice i Radlin. Do 1957 roku w jej skład 
wchodziły również: Ciekoty, Mąchocice Zagórne, Radostowa – obecnie parafia 
Brzezinki, a do 1997 roku do parafii należały także miejscowości: Bęczków-Niwy, 
Komorniki, Stara Wieś, Zaskale, Górki, obecnie parafia Bęczków.

Protokół wizytacji kanonicznej w parafii Leszczyny dn. 31 V – 1 VI 1939 roku

Postanowienia Soboru Trydenckiego w zakresie opieki duszpasterskiej 
ze strony hierarchii kościelnej nałożyły na nią obowiązek większej kontroli nad 
funkcjonowaniem diecezji, czemu miały służyć m.in. wizytacje ka noniczne pa-
rafii 18. W XVII stuleciu zaczęto wykorzystywać na szerszą skalę spisy i statystykę. 
Plebani mieli przedstawiać wizytatorowi metryki chrztów, ślubów, zgonów, wykaz 
wszystkich parafian, spis osób przystępujących do sakramentów wielkanocnych 
oraz do bierzmowania. Zgodnie z prawem kanonicznym, biskup ma obowiązek 
przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą 
uzasadnione przeszkody, wizytacja może się nie odbyć lub może być przeprowa-
dzona za pośrednictwem wysłannika specjalnie oddelegowanego przez biskupa. 
Wysłannikiem takim może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz 
generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyje-
chać wizytatorzy, którzy będą sprawdzać poziom nauczania dzieci i młodzieży. 
Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moral-
nego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła 
parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, 
budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup diecezjalny jest zobo-
wiązany co pięć lat okazywać papieżowi protokoły wizytacyjne. 

Wizytacje można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze 
podawały podobne informacje, jakie zawierały parafialne inwentarze, tzn. opis 
kościoła i jego majątku, wykazy księży pracujących w parafii itd. Natomiast wi-
zytacja wewnętrzna dotyczyła obyczajów wiernych i strony moralnej duchow-

17 Katalog duchowieństwa, s. 19-23. 
18 Problematyka wizytacji potrydenckich na terenie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej 

omówiona jest w we wstępie do wydawnictwa źródłowego Akta wizytacji generalnej diece-
zji inflanckiej czyli piltyń skiej z 1761 roku, oprac. S. Litak, Toruń 1998, s. XII-XXIV; tenże, 
Parafie Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, Lublin 2004, s. 28-35. Tam również szeroka 
literatura przedmiotu.
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nych oraz służby kościelnej. W parafiach pozostawał kwestionariusz wizytacyjny 
z adnotacją „do akt parafialnych” 19. W protokołach kładziono szczególny nacisk 
na prawidłowe prowadzenie inwentarza i właściwe przechowywanie sakramen-
tów. umieszczano również wzmianki o stanie kancelarii parafialnej, prowadzeniu 
ksiąg kościelnych oraz aktów stanu cywilnego. Akta wizytacyjne są podstawowy-
mi źródłami dla dziejów Kościoła. Należy zauważyć, że wizytacje odbywały się 
zazwyczaj po zmianie ordynariusza i miały zapewne, obok innych właściwych 
dla każdej z nich celów, zarejestrować stan diecezji w momencie jej obejmowa-
nia przez nowych biskupów. Ich wartość szczególnie wzrasta dla parafii św. Jacka 
w Leszczynach, jeżeli weźmie się pod uwagę, że większość wcześniejszych źródeł 
spłonęła w 1896 roku. Informacje o początkach kościoła pochodzą z wizytacji 
nowożytnych oraz zawartych w nich odpisów dokumentów. Obok kroniki para-
fialnej, jest to niewątpliwie jedno z najcenniejszych źródeł historycznych dla da-
nej wspólnoty parafialnej. Liczba zgromadzonych tam informacji ubogaca naszą 
wiedzę historyczną o konkretnej wspólnocie wiernych w czasie i przestrzeni. 

Każdy z kilkunastu protokołów, znajdujących się w parafii św. Jacka w Lesz-
czynach, pisany jest według tych samych zasad, co widać w dość schematycznym 
układzie treści. Zachowały się nieliczne wizytacje z XIX wieku. Spowodowane to 
było pożarem z 1896 roku. W dniu 31 maja 1939 roku odbyła się jedna z wielu wi-
zytacji kanoniczych w parafii Leszczyny. Protokół tej wizytacji sporządził ks. Jan 
Danilewicz na polecenie biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej Czesława Kacz-
marka. Ostatnia wizytacja, dokonana przed tą datą, odbyła się w 1918 roku na 
polecenie ks. biskupa Augustyna łosińskiego.

Prezentowane źródło składa się z 10 wyszczególnionych punktów, zwią-
zanych z budynkami parafii, cmentarzem i działalnością duszpasterską. Każda 
z tych pozycji zawiera opis majątku kościelnego. Wymienione zostały organizacje 
działające na terenie parafii. Były to: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie 
Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Podana jest liczba 
członków i ich działalność. Wymieniona jest także liczba pracowników zatrud-
nionych na plebanii i w kościele wraz z ich funkcjami. Wykazana jest również 
liczba parafian i nazwisko proboszcza.

Parafia podczas wizytacji liczyła 5017 osób. Proboszczem był ks. Romuald 
Błaszczakiewicz. W protokole wymieniono także organistę, Jana Pieniążka i po-
chwalono go za zasługi w działalności Akcji Katolickiej. Wymieniono trzy osoby, 

19 E. Markowska, Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymskokatolic-
kiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej, „Radzyński Rocznik Huma-
nistyczny”, t. 7, 2009, s. 26.
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za które opłacano ubezpieczenia – byli to: organista, kościelny i grabarz. W ostat-
nim punkcie wizytacji stwierdzono, że duża jest frekwencja na mszach św., do sa-
kramentów św. przystępuje zupełnie zadowalająca liczba osób. Wyszczególniono 
jedynie 9 osób, które nie były u spowiedzi w 1938 roku. Podano także zadłużenie 
parafii – wynosiło 800 zł.

Źródła archiwalne proweniencji kościelnej od dawna były cenione i wy-
korzystywane przez wielu historyków, nie tylko zajmujących się dziejami instytucji 
je wytwarzającej. Różnorodność tych materiałów, jak również rola, jaką odgrywał 
Kościół rzymskokatolicki w średniowiecznym i nowożytnym społeczeństwie, spra-
wiały, że obok informacji dotyczących spraw ściśle związanych z religią, dostarczały 
one także wiedzy o społeczeństwie i gospodarce w poszczególnych okresach. Przy 
pisaniu historii małych parafii jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych źródeł.

Tekst źródłowy

Protokół wizytacji kanonicznej w parafii Leszczyny dn. 31 V – 1 VI 1939 roku
W imieniu J. E. Ks. Dra (Jego Ekscelencji Księdza Doktora) Czesława Kaczmarka Bi-
skupa Ordynariusza diecezji Kieleckiej 20 dokonaliśmy wizytacji kanonicznej w parafii 
Leszczyny 21 i ustaliliśmy, co następuje: 

20 Czesław Kaczmarek (1895–1963) biskup kielecki w latach 1938–1963. ur. 16 IV we wsi Li-
sewo Małe w powiecie sierpeckim na północno-zachodnim Mazowszu. Seminarium Du-
chowne ukończył w Płocku, a 20 VIII 1922 r. został wyświęcony na kapłana. Niedługo po 
otrzymanych święceniach i prymicjach został wysłany na studia uniwersyteckie w Lille, 
gdzie uzyskał tytuł doktora. Z woli biskupa A. J. Nowowiejskiego ks. Kaczmarek w 1928 r. 
wrócił do Płocka. Otrzymał najpierw nominację na sekretarza Stowarzyszenia Młodzie-
ży Katolickiej, a od 1932 r. został dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 
Dn. 24 V 1938 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do publicznej wiadomości, iż 
Papież Pius XI mianował księdza prałata Czesława Kaczmarka biskupem kieleckim. No-
minat kanonicznie objął diecezję 3 IX, zaś następnego dnia sakry biskupiej nowemu ordy-
nariuszowi w katedrze kieleckiej udzielił arcybiskup Filip Cortesi – nuncjusz apostolski. 
Rządy biskupa Czesława Kaczmarka w diecezji kieleckiej trwały 25 lat. Dn. 20 I 1951 zo-
stał aresztowany pod zarzutami szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Stolicy 
Apostolskiej, faszyzacji życia społecznego, nielegalnego handlu walutami oraz kolaboracji. 
Od 14 do 22 IX 1953 w trakcie pokazowego procesu został osądzony i skazany na 12 lat wię-
zienia za prowadzanie działalności antypaństwowej i antyludowej; 4 IV 1957 r. władze PRL 
pozwoliły biskupowi na powrót do Kielc. Zmarł 26 VIII 1963. W 1990 biskup Kaczmarek 
został pośmiertnie uniewinniony i zrehabilitowany. http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/
ksieza_niezlomni/czeslaw_kaczmarek/ [dostęp: 16 I 2015]. 

21 Leszczyny – wieś, pow. kielecki, gm. Górno, diecezja kielecka, dekanat masłowski. Od 
wschodu z Leszczyn rozciąga się widok na święty Krzyż i świętą Katarzynę, od północy –  
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Parafia liczy 5017 dusz, proboszczem od 1929 roku jest Ks. Romuald Błaszczakiewicz 22. 
Ostatnia wizytacja była dokonana w 1918 roku przez Ks. Bpa A. łosińskiego 23. 

Góra Radostowa (450 m n.p.m.), na zachód – Pasmo Masłowskie. Najstarsze ślady osadnic-
twa na tych terenach wiążą się z epoką kamienia. świadczą o tym znaleziska archeologiczne 
w pobliżu Leszczyn.Najstarszym znanym dokumentem, w którym pojawia się informacja 
o Leszczynach, jest księga uposażeń biskupów krakowskich z 1529 r., ponieważ przed wie-
kami wieś Leszczyny znajdowała się w ich dobrach, w kluczu kieleckim. Leszczyny ad-
ministracyjnie należały do woj. sandomierskiego, a dokładniej do pow. chęcińskiego (zli-
kwidowany w 1796 r., przemianowany na pow. kielecki). Po trzecim rozbiorze Polski wieś 
dostała się pod panowanie Austrii. Krótko znajdowały się też Leszczyny w obrębie Księstwa 
Warszawskiego. Od 1816 r. w Królestwie Polskim. Leszczyny należały początkowo do woj. 
krakowskiego z siedzibą w Kielcach. W 1827 r. istniały tu dwie części: Leszczyny duchowne 
i Leszczyny rządowe górnicze; należały one do ekonomii rządowej Kielce. W 1837 r. Lesz-
czyny znalazły się w guberni krakowskiej. W 1841r. przemianowano gubernię krakowską na 
kielecką. W 1845 r. po połączeniu guberni kieleckiej i sandomierskiej Leszczyny znalazły się 
w powstałej guberni radomskiej. Od 1867 r. wieś przynależała do guberni kieleckiej, pow. 
kieleckiego, gm. Górno. Miejscowość rozsławił pisarz Stefan Żeromski, którego dzieciństwo 
i młodość związane było z pobliskimi Ciekotami, należącymi do 1957 r. do parafii św. Jacka 
w Leszczynach. Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, Warszawa 
1884, s. 174-175; M. Waldon, Bęczków – historia, Zagnańsk 2007, s. 34, 52-54. 

22 Romuald Błaszczakiewicz (1897–1973). ur. 31 I we wsi Zabrodzie, par. Żarnowiec, w pow. 
olkuskim. Szkoły średnie kończył w Warszawie i Olkuszu. W latach 1917–1922 studiował 
w Seminarium Duchownym w Kielcach. święcenia kapłańskie otrzymał 15 VI 1922 r. z rąk 
ks. bp. Augustyna łosińskiego. Pracował na wikariatach w Koziegłówkach i w katedrze 
kieleckiej do 15 V 1929 r. Następnie otrzymał nominację na proboszcza parafii Leszczyny 
(1929–1944 r.), gdzie aktywnie podjął duszpasterstwo parafialne. Nie ograniczał się do po-
sługi kapłańskiej w kościele. W wioskach oddalonych od kościoła spowiadał szczególnie 
ludzi starszych, otaczał opieką rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Prowadził konieczne re-
monty kościoła i zabudowań gospodarczych, działał w Katolickim Stowarzyszeniu Mło-
dzieży. Organizował spotkania młodzieży, pogłębiał jej religijność, rozwijał zainteresowa-
nia społeczne i artystyczne. Władza diecezjalna, a od września 1938 r. ks. bp Kaczmarek, 
ordynariusz diecezji, cenili zaangażowanie i doświadczenie duszpasterskie ks. Błaszcza-
kiewicza w pracy z młodzieżą zarówno z parafii, jak i diecezji. W grudniu 1941 r. ordyna-
riusz mianował ks. Romualda Błaszczakiewicza wicedziekanem, a od 1942 r. dziekanem 
kieleckim. W 1944 pełnił funkcję proboszcza parafii św. Wojciecha w Kielcach. Z probo-
stwa ustąpił w 1946 r., oddając się całkowicie pracy w kurii diecezjalnej, był kierownikiem 
Referatu Duszpasterskiego i wykładał teologię pastoralną. Był także wizytatorem księży 
dziekanów, egzaminatorem i sędzią prosynodalnym. Aresztowany 7 II 1952 r. i osadzo-
ny w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Oskarżony o prowadzenie polityki wrogiej 
obozowi socjalistycznemu, 13 I 1954 r. uznany za winnego, skazany na 15 lat więzienia. 
Ks. Błaszczakiewicz opuścił więzienie 18 V 1956 r. Zmarł 26 II 1972 r. w Kielcach. Pocho-
wany został na Starym Cmentarzu kieleckim. Ks. E. Chat, 50 lat służby kapłańskiej Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie, Kielce 2002, s. 119-120. 

23 Augustyn łosiński (1867–1937), biskup kielecki. ur. 8 I w Krzywiniszkach (obecnie ło-
twa), s. Jana i Petroneli. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Dyneburgu w 1885 wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Petersburgu. W latach 1888–1892 studiował na Akademii 
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1. Kościół – murowany, kryty blachą, ściany tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne 
utrzymane są bez zarzutu 24. 

 Tabernakulum drewniane, wkrótce zostanie zastosowane zamknięcie według 
wymagań Kongregacji 25. 

 Ołtarze wszystkie utrzymane schludnie i wzorowo. 
 Zakrystia – czysta, zaopatrzona w aparaty i argenterię 26. Bielizna bez zarzutu. 

Organy w stanie możliwym, niedawno remontowane. Ogrodzenie dookoła ko-
ścioła z kamieni z żelazną bramą, zbudowane przez obecnego księdza Probosz-
cza 27. 

2. Kaplic w parafii nie ma 28. 

Duchownej w Petersburgu. ukończył ją w stopniu magistra teologii. Na kapłana został 
wyświęcony 24 IV 1892. Rok później został prof. Seminarium Duchownego w Mohyle-
wie, a w 1903 jego rektorem. Dn. 26 IV 1910 prekonizowany przez Piusa X na biskup-
stwo kieleckie; diecezję objął 29 VI 1910. W czasie swoich rządów biskupich powiększył 
liczbę dekanatów z 8 do 24, utworzył także 22 nowe parafie. W 1917 wprowadził zjazdy 
duchowieństwa poszczególnych dekanatów. W 1927 zwołał I synod diecezjalny. Wizytacje 
w parafiach najczęściej odbywał pieszo, niektóre odwiedził nawet kilkanaście razy. Spro-
wadził do diecezji liczne zgromadzenia zakonne. W 1911 założył „Przegląd Diecezjalny” 
(w 1929 przemianowany na „Kielecki Przegląd Diecezjalny”). Mocno angażował się w pra-
cę społeczną, a szczególnie charytatywną, m.in. kierował kieleckim Tow. Dobroczynności, 
Komitetem Obywatelskim m. Kielc, był też protektorem działającego w diecezji od 1931 
związku „Caritas”. W 1921 założył Muzeum Diecezjalne. Znany był z dość radykalnego 
stanowiska wobec niektórych organizacji społecznych i politycznych, szczególnie zwią-
zanych z nurtem lewicowym. Przed I wojną światową dotyczyło to szczególnie ruchu za-
raniarskiego, w czasie wojny w największym stopniu obozu lewicy niepodległościowej. 
W latach 1914–1915 wyraźnie stał na pozycjach antylegionowych. W 1918 został czł. Rady 
Stanu. W 1918 r. założył w diecezji organizację o ambicjach politycznych: Polski Związek 
Ludu Katolickiego. Po przewrocie majowym biskup był mocno krytyczny wobec obozu 
sanacyjnego. Zmarł 30 IV 1937 w Kielcach, pochowany został w podziemiach katedry kie-
leckiej. M Przeniosło, Łosiński Augustyn, w: śSB, t. 2, s. 294-295. 

24 Kościół odnawiany był w 1928 i 1936 r. W latach 1925–1927, kiedy proboszczem parafii był 
ks. Józef Król (1925–1929), kościół został pokryty eternitem. Okazało się to niepraktyczne. 
W 1928 r. pokryto go blachą ocynkowaną. ADK, Akta Konsystorskie (dalej: AK) parafii 
Leszczyny, sygn. PL-2/1 a,b, k. 196-200.

25 Tabernakulum, według wymagań Kongregacji, musiało być ogniotrwałe, wykonane z me-
talu. Metalowe tabernakulum w 1939 r. wykonała firma „Zemper” z Krakowa. Wewnątrz 
złocone złotem dukatowym. Złocenia dokonał złotnik Żakowski z Kielc. Tamże.

26 Argenteria – naczynia ze srebra.
27 Brama główna – żelazna z 1905 r. Szerokość 2,5 m, przy filarach dwie furtki żelazne – 

szerokość 1 m. Brama wykonana przez Kłosowskiego z Samsonowa. Ogrodzenie – mur 
z kamienia, długości 200 m, otynkowany, pokryty płytami z kamienia tumlińskiego, od 
wschodu pokryty betonem. Tamże.

28 Kaplic w parafii nie było, ale od 1923 r. na placu przed kościołem (na kopcu) znajdowała 
się figura Matki Bożej. Tamże.
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3. Cmentarz Grzebalny opasany murem, z żelazną bramą, wewnątrz podzielony na 
kwatery, aleje utrzymane we wzorowym porządku. Celem udostępnienia miej-
sca dla nieochrzczonych i innowierców należałoby zrobić osobne wejście 29. 

4. Plebania – murowana, kryta blachą, wewnątrz i zewnątrz schludnie utrzymana. 
Budynki gospodarskie, jak: chlewy, stodoła i szopa, są w dobrym stanie i utrzy-
mane czysto 30. 

5. Dom Katolicki – drewniany, za ciasny na potrzeby parafii 31. 
6. Majątek kościelny – ogrodu owocowo-warzywnego jest około półtorej morgi, 

pola uprawnego dziesięć morgów i jedna morga łąki. Nadto probostwo dzierża-
wi od Dyrekcji Lasów Państwowych dziesięć morgów, z których część użytkuje 
służba kościelna. Stan zadłużenia parafii wynosi 800 zł. 

7. Służba kościelna – na podkreślenie zasługuje organista Jan Pieniążek – wzorowy 
katolik, dobry fachowiec, bardzo czynny pracownik w Akcji Katolickiej 32. Służba 

29 Cmentarz powstał w 1846 r. Położony nad Lubrzanką. Obejmował powierzchnię blisko 
dwóch hektarów. Teren cmentarza ogrodzono murem w 1929 r., a w 1930 wyłożono płyty 
z piaskowca na murze. Podzielony na cztery kwatery (w 1932 r.). Aleja główna – chod-
nik cementowy. Dn. 12.05.1992 został wpisany do rejestru zabytków woj. kieleckiego pod 
numerem A1130. Osobne wejście dla nieochrzczonych i innowierców nigdy nie zostało 
utworzone. Tamże.

30 Obok kościoła stała plebania i zabudowania gospodarcze. Plebania spłonęła podczas wiel-
kiego pożaru w 1896 r. Pożar miała wzniecić służba plebańska. Nowy budynek wzniósł 
z polecenia proboszcza ks. Wincentego Rozbana (1886–1900) majster M. Kozlak w 1897 r. 
Plebania z cegły i kamienia mieściła 5 pokoi, kuchnię, przedpokój i spiżarnię. Była kryta 
dachówką, którą w 1927 r. wymieniono na blachę. W budynku znajdowała się kancelaria 
parafialna. Obok plebanii powstały w 1921 r. kryte gontem: stodoła, chlewy, drwalka, piw-
nica i izba dla służby. W latach 1929–1932 prowadzono prace przy budynkach gospodar-
czych: zdrenowano ogródek i kawałek pola, stodołę pokryto dachem ze słomy. Tamże.

31 By zabezpieczyć liczne potrzeby duszpasterskie, w 1932 r. wybudowano drewniany dom 
parafialny (w spisie majątku funkcjonuje nazwa „Dom Katolicki”). Budowniczym był maj-
ster Jan Kaleta z Mąchocic Dolnych. Dom miał 15 m długości i 8 m szerokości. Mieścił salę 
pokaźnych rozmiarów (88 m2) oraz dwa pomieszczenia i sień. W 1934 do budynku dosta-
wiono werandę. W 1939 dom był już za ciasny na potrzeby parafii. Służył jednak jeszcze 
parafianom przez następne lata jako organistówka. Tamże.

32 Jan Pieniążek (1901–1979). ur. 18 I w Wawrzeńczycach, w pow. miechowskim. W 1918 r. zo-
stał skierowany do swojej pierwszej pracy, było to zastępstwo organisty w Bochni. Po kilku 
miesiącach trafił do parafii Leszczyny. Młody i niedoświadczony organista od razu przystą-
pił do tworzenia chóru. W 1920 r. został powołany do wojska. Jedenastomiesięczną służbę 
pełnił w Kielcach, na ten czas przerwał pracę w Leszczynach. Po odbyciu służby wojskowej 
w 1921 objął posadę organisty w Masłowie. W krótkim czasie założył chóry: męski, żeński 
i dziecięcy. Każdy z tych chórów miał własny repertuar, najczęściej opracowany przez Pie-
niążka. W 1923 r. powołany został do odbycia półrocznej uzupełniającej służby wojskowej 
w Kielcach. W 1927 Pieniążek ukończył, rozpoczętą pięć lat wcześniej, naukę w Biskupiej 
Szkole Muzycznej w Kielcach. W tymże roku opuścił na dwa lata Kielecczyznę, udając się 
do parafii Słaboszów w pow. miechowskim, gdzie pracował do kwietnia 1929 r. Po powro-
cie na Ziemię świętokrzyską objął ponownie posadę organisty w Leszczynach. Spotkał na 
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kościelna mieszka na organistówce 33, wynagrodzenie pobiera bezpośrednio od 
parafian. Do ubezpieczalni zgłoszeni są: organista, kościelny i grabarz, za któ-
rych składki regularnie opłacane są co miesiąc. 

8. Archiwum Parafialne – księgi metrykalne prowadzone są wzorowo pod każdym 
względem. Księgowość parafian, tj. książka kasowa, kronika, inwentarz kościel-
ny, książki o stanie dusz, ze stypendiami, bractw i organizacji religijnych, bierz-
mowanych, pierwszej komunii św. i teki z dokumentami, odpowiada wszelkim 
wymaganiom Władzy Diecezjalnej i może służyć za przykład solidnego prowa-
dzenia księgowości. Nie gorzej przedstawia się księgowość Akcji Katolickiej 34. 

swojej drodze ks. Romualda Błaszczakiewicza, wielkiego miłośnika śpiewu kościelnego, 
liturgicznego i ludowego. W krótkim czasie organista założył chór oraz scholkę młodzie-
żową i dziecięcą. Pracując z chórem w Leszczynach, utrzymywał nadal kontakty z Masło-
wem. W 1934 r. chóry z Masłowa i Leszczyn wyjechały do Rużomberku (obecnie Słowacja) 
na zaproszenie tamtejszych władz kościelnych, jako jedyni przedstawiciele Polski na ob-
chody 70-lecia urodzin ks. Andrzeja Hlinki (uznawanego do dziś przez Słowaków za Ojca 
Narodu). śpiewano „Sobótki” Feliksa Nowowiejskiego i „Modrą Wisłę” według opracowa-
nia Jana Pieniążka. Chór odniósł tam duży sukces, kompozytorowi wręczono pamiątkowy 
sztandar, z którym zespół wrócił do Polski. Pobyt Jana Pieniążka w Leszczynach trwał 
do 15 listopada 1943 r. Wtedy to opuścił na stałe Leszczyny i rozpoczął pracę najpierw 
w parafii św. Wojciecha w Kielcach, a potem znów w Masłowie, gdzie pracował do 1968 r. 
W 1964 w uznaniu zasług swojej działalności otrzymał od papieża Pawła VI medal „Pro 
Ecclesia et Pontifice”. Jan Pieniążek pisał, komponował, działał społecznie. Zostawił po 
sobie ogromny dorobek: blisko 150 melodii. Zmarł 23 X 1979 r. Świętokrzyskie nuty Jana 
Pieniążka, Kielce 1994, s. 4-10. 

33 W 1922 r. parafia kupiła organistówkę od Pawła Podhoreckiego, organisty pracującego 
w parafii za czasów ks. Józefa Kociszewskiego (1911–1916). Dom był drewniany, pokry-
ty gontem. Mieściły się w nim cztery pokoje i dwie kuchnie. ADK, AK, sygn.PL-2/1 a,b, 
k. 196-200.

34 Akcja Katolicka (dalej: A.K.) swoje powstanie zawdzięcza ruchowi katolickiemu we Francji, 
Belgii, Włoszech i Niemczech w XVIII i XIX w. Papież Pius XI przez A.K. rozumiał udział 
świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Nadał on A.K. ramy organizacyjne, for-
mując swoje postulaty w encyklice Ubiarcano z 23 XII 1922 r. Celem A.K., wg Piusa XI, było 
odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich 
dziedzin życia; podmiotem działania A.K. miały być organizacje, przedmiotem zaś – kształ-
towanie życia ludzkiego wg zasad wiary. W polskim Kościele zainteresowanie A.K. nastąpiło 
po ogłoszeniu encykliki Ubiarcano w 1922 r. We wrześniu 1928 r. utworzono Komisję Epi-
skopatu do spraw A.K. Decyzję utworzenia A.K. w Polsce przyspieszył list Sekretarza Stanu 
kard. P. Gasparriego z 10 IV 1929 do kard. Hlonda, w którym podkreślano rolę i konieczność 
powołania A.K. Konferencja Episkopatu (28–30 IV 1930) w Poznaniu postanowiła utworzyć 
A.K. typu centralistycznego, opierając się na statucie konstytucyjnym jednolitym dla całego 
kraju, który zatwierdził 27 XI 1930 Pius XI. Był to jedyny, poza Włochami, statut krajowy 
usankcjonowany powagą papieża. Kard. Hlond erygował 24 XI 1930 Naczelny Instytut A.K. 
(NIAK) z siedzibą w Poznaniu; patronem A.K. w Polsce obrano św. Wojciecha, a główną 
doroczną uroczystość wyznaczono na święto Chrystusa Króla. Od stycznia 1931 ukazywał 
się centralny organ A.K. „Ruch Katolicki”. W latach 1930–1932 ordynariusze poszczególnych 
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9. Stan Moralny Parafii – Msze św. w dni powszednie odprawiane są o g. 7:00 i 7:30, 
a w niedziele o g. 8:00 i 10:30. Frekwencja na Mszach św. jest duża, do sakramen-
tów św. przystępuje zupełnie zadowalająca liczba osób 35. u spowiedzi w roku 
ubiegłym nie było 9 osób. 
Nauki katechizmowe na sumie głoszone są według trzyletniego planu nauczania. 
Poza wspomnianymi naukami przeprowadza się katechizację stanową w pew-
nych okresach, np. o małżeństwie – przed i w czasie karnawału, poza tym po 

diecezji powołali diecezjalne instytuty A.K., z wyjątkiem diecezji warszawskiej i śląskiej, 
gdzie powstały tylko sekretariaty. Do 1934 istniejące organizacje katolickie (Ligę Katolicką 
i inne) związano organizacyjnie z A.K. Zwołany przez NIAK krajowy zjazd kierownictwa 
A.K., który odbył się w Krakowie 5–6 II 1934 r., postanowił przeprowadzić unifikację sto-
warzyszeń wchodzących w skład A.K., a episkopat 19 VI 1934 podjął decyzję ujednolicenia 
jej struktury. Opierając się na modelu włoskim opracowano statuty stowarzyszeń. Na tere-
nie Polski utworzono 4 organizacje, zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (dalej: 
KZM), Katolicki Związek Kobiet (dalej: KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (dalej: 
KZMM), Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (dalej: KZMŻ). W myśl statutu organizacyj-
nego A.K. rolę ośrodków dyspozycyjnych pełniły instytuty. Ośrodkiem kierowniczym A.K. 
na szczeblu diecezjalnym był powołany przez ordynariusza DIAK. Najniższą komórką orga-
nizacyjną była Parafialna lub Dekanalna A.K. Dla realizowania zadań, nakreślonych przez 
Piusa XI, organizowano wspólne msze św., zachęcano do udziału w rekolekcjach, pogłę-
bianiu wiedzy religijnej służyły kwadranse ewangeliczne lub katechizmowe podczas zebrań 
stowarzyszeń. Największym powodzeniem wśród młodzieży cieszyły się imprezy sportowe, 
wycieczki, przedstawienia, akademie, wieczornice, kursy, szkolenia zawodowe. Na zewnątrz 
A.K. oddziaływała przez publiczne odczyty religijne, akcje charytatywne, rozpowszechnianie 
prasy katolickiej, udostępnianie książek. Ważną funkcję w formacji członków A.K. spełniały 
czasopisma. Poza oficjalnym organem, ukazywały się diecezjalne biuletyny. Każda z kolumn 
miała ponadto własny organ: KZM – „Na Wyżyny” i „Przebojem”, KZK – „Zjednoczenie”, 
KZMM – „Przyjaciel Młodzieży”, KZMŻ – „Młoda Polska”. Wśród wszystkich działających 
grup parafialnych w Leszczynach najważniejsza była omawiana Akcja Katolicka, która za-
wiązała się w 1929 r., i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, istniejące od 
tego samego roku. Obie organizacje KSMM i KSMŻ weszły w skład Akcji Katolickiej. Cen-
trala organizacji mieściła się w Kielcach. Oba stowarzyszenia prowadziły przysposobienie 
rolnicze, a dziewczęta uczestniczyły w specjalnych kursach krawieckich. W 1934 r. powstała 
w parafii nowa komórka Akcji Katolickiej – Katolickie Stowarzyszenie Mężów. Na jej czele 
stanął organista p. Jan Pieniążek. Zapisało się 50 mężczyzn. Powołano też Katolickie Stowa-
rzyszenie Kobiet (dalej: KSK). Początkowo przystąpiło do niego 180 kobiet, później liczba 
ich zwiększyła się do 250. KSM miało wiele zadań. Członkinie obejmowały opieką osoby 
starsze i chore, odwiedzały je w domach, przyprowadzały do kościoła, by mogły skorzystać 
z sakramentów. Troszczyły się o samotne dzieci. Odwiedzały ubogich i chorych z opłatkiem 
i święconką. Doniosłą uroczystość przeżywali członkowie czterech kolumn Akcji Katolic-
kiej 26 października 1938 r., kiedy to bp Czesław Kaczmarek poświęcił sztandary dla obu 
organizacji. Akcja Katolicka, Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. łukaszyk, 
Z. Sułkowski, Lublin 1985, s. 227-234.

35 Dnia 26.05.1939 r. w parafii św. Jacka w Leszczynach do I Komunii świętej przystąpiło – 
147 osób; w tym samym roku sakrament chrztu otrzymało 186 dzieci, do bierzmowania 
przystąpiło 151 osób, a związek małżeński zawarło 54 pary. Archiwum Parafialne w Lesz-
czynach (dalej: APL), Księgi przystępujących do sakramentów świętych w 1939 r.
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nieszporach, dla młodzieży. W jednej tylko szkole nauki religii udziela nauczy-
cielstwo, w pozostałych zaś ks. wikary. 
Egzamin z katechizmu podczas wizytacji kanonicznej wykazał dużą i staranną 
pracę duszpasterstwa i bardzo dobrą znajomość zasad wiary wśród dzieci i mło-
dzieży. 
Z organizacji wymienić należy: K.S.M. 36, założone w r. 1934 i liczące 97 członków; 
K.S.K. 37, założone w r. 1934 i liczące członkiń 250; K.S.M.M., założone w r. 1929 

36 Katolickie Stowarzyszenie Mężów (dalej: Katolicki Związek Mężów), jedna z czterech central 
ogólnokrajowych organizacji stanowych (kolumn) należących do Akcji Katolickiej, powo-
łana w 1934 r., koordynująca i wspierająca działalność Katolickiego Stowarzyszenia Mężów 
(dalej: KSM). Struktura organizacyjna KZM opierała się na powstałych w parafiach Stowa-
rzyszeniach Mężów (Mężczyzn) Katolickich, skupiających oraz przygotowujących katolików 
do pracy w Akcji Katolickiej. Działalność tych stowarzyszeń koordynowały centrale diece-
zjalne. Po ujednoliceniu struktur i unifikacji stowarzyszeń wchodzących w skład Akcji Kato-
lickiej KSM miały stanowić na poziomie diecezjalnym i oddziałów parafialnych podstawowe 
ramy organizacyjne A. K. mężczyzn; istniejące centrale diecezjalne przyjęły po reorganizacji 
nazwę KSM, dostosowując się do ujednoliconej w całym kraju organizacji stowarzyszeń mę-
skich. KSM, jako organizacje o charakterze apolitycznym, skupiające mężczyzn (powyżej 
25 r. życia), prowadziły formację religijno-moralną i intelektualną swoich członków zgodnie 
z nauczaniem Kościoła, przygotowując ich do czynnego apostolstwa oraz szerzenia zasad 
katolickich we wszystkich dziedzinach życia. Do głównych zadań KSM należało upowszech-
nienie zasad religijno-moralnych w życiu indywidualnym i społecznym, kształtowanie po-
staw obywatelskich, rozwijanie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego „szerzenie oświaty”, pro-
pagowanie zasad higieny, wychowania fizycznego oraz ruchu trzeźwościowego. 

 W parafii św. Jacka w Leszczynach KSM został założony w 1934 r. Na czele stanął organista 
p. Jan Pieniążek. Początkowo stowarzyszenie liczyło 50 mężczyzn, a w 1939 r. 97 członków. 
Katolicki Związek Mężów, Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1196-1197.

37 Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (Katolicki Związek Kobiet), jedna z czterech ogólnopol-
skich organizacji stanowych (kolumn) wchodzących w skład Akcji Katolickiej, koordy-
nująca i upowszechniająca działalność Katolickich Stowarzyszeń Kobiet. KZK utworzony 
został w wyniku przekształcenia organizacyjnego powołanych od przełomu XIX i XX w., 
a rozwijających się w okresie międzywojennym, katolickich zrzeszeń niewiast (Katolic-
kie Stowarzyszenie Polek, Stowarzyszenie Młodych Polek). Po reorganizacji i ujedno-
liceniu struktur A.K. stowarzyszenia kobiece wchodzące w jej skład zorganizowane zo-
stały w diecezjalne KSK oraz ich oddziały parafialne (skupiały kobiety od 25 r. życia); 
patronką Stowarzyszeń była NMP, a święto patronalne obchodzono 25 marca. Głównym 
celem KSK było: krzewienie prawd wiary katolickiej i zasad moralnych w życiu indywi-
dualnym i społecznym, kształtowanie właściwego rozumienia spraw publicznych – przy 
zachowaniu apolityczności A.K., ukazywanie powołania i zadań kobiety, szerzenie nauki 
i oświaty, twórczości literackiej, dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, popularyzacja zasad 
życia społeczno-gospodarczego, higieny oraz działalność antyalkoholowa; organizowano 
konferencje, nabożeństwa i rekolekcje, poradnictwo specjalistyczne, kursy, wykłady, ko-
lonie, umożliwiano uczestniczenie w koncertach, przedstawieniach oraz turystyce. KZK 
był ogólnopolską organizacją skupiającą diecezjalne KSK, mającą na celu ujednolicenie 
kierunku ich prac przez opracowanie wspólnych programów, regulaminów i instrukcji, 
a także reprezentowanie Stowarzyszeń w kraju i za granicą. Organami prasowymi KZK 
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i liczące około 50 członków; K.S.M.Ż., założone w r. 1929 i liczące 105 członkiń 38. 
Wspomniane kolumny AK, nie tylko liczebnie, lecz głównie jakościowo, wyka-
zują żywą działalność. Nadto w parafii istnieją: Bractwo Różańcowe, Żywy Róża-
niec, III-ci Zakon św. Franciszka 39, P.D.R.W. i Krucjata Eucharystyczna z Kołem 
Ministrantów 40. 

były: „Zjednoczenie” i „Gazeta dla Kobiet”. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w parafii 
Leszczyny zostało założone w 1934 r. Początkowo liczyło 180 kobiet, a w 1939 r. 250 człon-
kiń. Katolicki Związek Kobiet, Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1195-1196. 

38 Katolicki Związek Młodzieży Męskiej, Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, dwie z czte-
rech ogólnopolskich organizacji stanowych (kolumn) wchodzących w skład Akcji Kato-
lickiej, ukierunkowane na koordynowanie, ujednolicenie, i upowszechnianie działalności 
Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej (dalej: KSMM) i Żeńskiej (dalej: KSMŻ) oraz 
ich reprezentowanie w kraju i za granicą. Liczne stowarzyszenia młodzieży powstały na 
przełomie XIX i XX w. (m.in. Katolickie Towarzystwo Młodzieży, Towarzystwo Opieki nad 
Młodzieżą) wraz z formowaniem i upowszechnianiem katolickiej myśli społecznej po ogło-
szeniu encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII oraz sukcesywnym rozwojem ruchu 
chrześcijańsko-społecznego; pierwszym etapem unifikacji tych stowarzyszeń było powoła-
nie w 1912 Związku Towarzystwa Młodzieży Polskiej Katolickiej, a w 1919 Zjednoczenia Sto-
warzyszenia Młodzieży Polskiej w Poznaniu, skupiających męskie i żeńskie stowarzyszenia 
młodzieżowe z różnych diecezji; w 1931 weszły one w skład Akcji Katolickiej; po reorgani-
zacji struktur A.K., zainicjowanej 19 VI 1934 przez Konferencję Episkopatu Polski, stowa-
rzyszenia i organizacje młodzieży męskiej i żeńskiej, wchodzące w jej skład, zorganizowane 
zostały w diecezjalne KSMM i KSMŻ oraz ich oddziały parafialne; skupiały one młodzież 
katolicką męską i żeńską (w wieku 14-30 lat, 14-18 lat za zgodą rodziców lub opiekunów); 
patronem stowarzyszeń był św. Stanisław Kostka. KSMM i KSMŻ miały charakter apoli-
tyczny. Do ich głównych zadań należało krzewienie prawd wiary katolickiej i zasad moral-
ności w życiu indywidualnym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu, 
praktyka miłosierdzia katolickiego, szerzenie oświaty i nauki zgodnej z doktryną katolicką, 
szerzenie ruchu trzeźwościowego, rozwijanie oświaty pozaszkolnej, przysposobienia zawo-
dowego, rolniczego; założone cele realizowane były przez: organizowanie konferencji, zjaz-
dów, kursów, porad prawnych, wykładów, rekolekcji, a także turystykę, zwiedzanie muze-
ów, wystaw. Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, 
Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1112-1117, 1197-1199. 

39 Liczba kół różańcowych powiększyła się za czasów ks. Błaszczakiewicza z 40 do 66. Ich 
liczba wzrosła ponownie przed II wojną światową – było ich 75. W parafii funkcjonowało 
9 kół różańcowych ojców, matek – 40, kawalerów – 2, panien – 15. Razem zaangażowanych 
w tę formę modlitwy było aż 990 osób. W 1933 r. w Leszczynach powołano Trzeci Za-
kon świętego Franciszka, tzw. Tercjarki; włączyły się 23 tercjarki profeski i 3 nowicjuszki. 
Odmawiały litanię i poznawały wskazówki do życia cnotami ewangelicznymi ze specjal-
nych pism. W 1938 powstała przy parafii Rodzina Seraficka, która składała się z 62 pro-
fesek i 4 nowicjuszek. Prężnie rozwijało się Apostolstwo Modlitwy, które w 1935 r. liczyło 
330 członków. Jego członkowie czytali „Posłańca”.

40 Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary funkcjonowało w parafii od 1934 r. Działało 45 kół, 
a każde z nich liczyło 10 osób. Członków obowiązywała modlitwa oraz coroczne ofiary na 
cele misji. W trosce o pobożność dzieci i młodzieży założono Krucjatę Eucharystyczną, 
którą opiekował się wikary ks. Adam Szafrański. Należało do niej ponad 200 dzieci. 
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Akcja Katolicka urządza Dzień Chorych, których otacza troskliwą opieką. 
Na szczególniejsze podkreślenie zasługuje fakt dużej ilości pism katolickich i to 
w stałej prenumeracie, nie mniej za szczęśliwą propagandę uważać należy wzo-
rowo prowadzony kiosk na cmentarzu kościelnym przez K.S.K 41. 

10. Stan ogólny parafii – strony dodatnie, które zasługują na specjalne podkreślenie, 
wymienić należy następujące: dobra znajomość zasad wiary u dziatwy i mło-
dzieży, żywe i gorące przywiązanie do wiary Kościoła Katolickiego, piękny roz-
wój Akcji Katolickiej, szacunek i miłość parafian dla swojego duszpasterza oraz 
ich karność i posłuszeństwo; dalej – ofiarność parafian na cele kościelne, na ko-
niec – dobry stan kościoła, plebanii i budynków gospodarczych. 
Bolączką pracy duszpasterskiej w parafii jest, że duża część parafian wyjeżdża na 
roboty sezonowe, co ujemnie oddziaływa na moralność wyjeżdżających. 
Nie wątpimy, że dzięki swej gorliwości kapłańskiej, Ks. Proboszcz otacza i nadal 
otaczać będzie szczególniejszą opieką tych właśnie imigrantów. 
Do bierzmowania podczas wizytacji 150 dzieci. 
Ks. Proboszczowi Romualdowi Błaszczakiewiczowi wyrażamy gorące uznanie 
za jego pracę owocną i ofiarną. 
Niechaj Bóg błogosławi Drogiemu Księdzu Proboszczowi, jego Pomocnikowi 42 
i wszystkim parafianom, żeby parafia Leszczyńska mogła co rychlej służyć za 
wzór dla innych i żeby w niej Chrystus czuł się jak w swoim królestwie! 

(-)+Fr. Sonik Bp S.K 43

Protokólant: 
(-) Ks. J. Danilewicz 44

41 Członkowie kół różańcowych prenumerowali „Rycerza Niepokalanej” (66 szt.) i spotykali 
się co miesiąc na spotkaniach formacyjnych. Do parafii docierały też inne tytuły: „Gość 
Różańcowy” z Pińczowa – w 100 egz., „Czytanki Księdza Nowakowskiego”, które rozdawa-
ły zelatorki. 

42 W pracy duszpasterskiej ks. Błaszczakiewiczowi pomagali ks. Jan Kurczab (1935–1936) – 
pierwszy wikariusz, zastępujący go na czas jego złego stanu zdrowia, ks. Adam Szafrań-
ski – wyznaczony na wikariusza 1 VIII 1936 r. Od 9 VIII 1937 – 17 VII 1938 wikariuszem 
był ks. Józef Nowak, po nim do tutejszej parafii mianowany został ks. Władysław Latała 
(1938–1944).

43 Franciszek Sonik, biskup sufragan kielecki (1885–1957), ur. 17 IX w Wawrzeńczycach, polski 
biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kielecki w latach 1936–1957. Dn. 16 XII 1935 
mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 24 II 1936. 
W latach 1937–1938 był wikariuszem generalnym i kapitulnym diecezji. W latach 1951–1957 
zarządzał diecezją w zastępstwie uwięzionego przez urząd Bezpieczeństwa biskupa diece-
zjalnego Czesława Kaczmarka. Zm. 27 XI 1957 w Kielcach. K. Lewicki, Nekrolog, „Nasza 
Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1958, nr 7, s. 357.

44 Jan Danilewicz (1895–1965). ur. 30 VII w miejscowości Antokol (pow. wiłkomierski) 
k. Kowna. W 1917 r. przybył do Polski. Zgłosił się do seminarium kieleckiego, po jego 
ukończeniu 9 V 1920 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza ks. bp. Augustyna 
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Zgodność powyższego odpisu z znajdującą się w aktach Kurii Biskupiej w Kielcach 
kopią protokółu wizytacji kanonicznej, dokonanej w parafii Leszczyny w dn. 31.V– 
1.VI.1939, niniejszym stwierdzam. 
Kielce, dnia 5 maja 1947 roku

Kanclerz Kurii Biskupiej 

łosińskiego. Po święceniach kapłańskich ks. Jan Danilewicz został skierowany na wikariat 
do Gnojna, probostwo do Dłużyc k. Wolbromia, Piotrkowic Jędrzejowskich, Sułoszowej. 
Ku zaskoczeniu samego ks. Danilewicza i księży w diecezji nowy rządca diecezji ks. bp 
Czesław Kaczmarek 6 XII 1938 r. powołał księdza proboszcza i dziekana z Sułoszowej na 
stanowisko skarbnika w kurii i doradcę w sprawach duszpasterskich. Ks. Danilewicz, jako 
jeden z najbliższych współpracowników ordynariusza, został aresztowany w 1951 r. i osa-
dzony w więzieniu mokotowskim. Dnia 30 III 1957 r. decyzją Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej umorzono śledztwo przeciwko ks. bp. Kaczmarkowi i osądzonym wraz z nim księ-
żom z braku dowodów winy. Pełna rehabilitacja skazanych nastąpiła dopiero 8 XI 1990 r. 
Zmarł 20 I 1965 r., pochowany na kieleckim cmentarzu. http://mtrojnar.rzeszow.opoka.
org.pl/ksieza_niezlomni/jan_danilewicz/ [dostęp: 19 I 2015].
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Archiwum Państwowe w Kielcach

Materiały archiwalne dotyczące zbrodni katyńskiej 
w zasobie Archiwum Państwowego w kielcach

S ł o w a  k l u c z o w e :  Zbrodnia Katyńska, Archiwum Państwowe w Kielcach, materiały 
archiwalne, rocznica, województwo kieleckie.

K e y w o r d s :  Katyn Massacre, The State Archive in Kielcach, archival materials, anni-
versary, Kielce Voivodeship.

Streszczenie: Artykuł stanowi prezentację i omówienie materiałów archiwalnych dotyczą-
cych Zbrodni Katyńskiej znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach. Archi-
walia te nie mogą mieć charakteru przełomowego i odkrywczego, jeśli chodzi o badania 
nad tym zagadnieniem. Nie są to materiały ani arcyciekawe, ani wyjątkowe. Ich znaczenie 
ze względu na jakość i ilość nie ma wiekopomnego znaczenia historycznego. Zamierze-
niem było po pierwsze wskazanie, że nawet w średnim archiwum, jeśli chodzi o wielkość 
zasobu, jakim jest Archiwum Państwowe w Kielcach, znajdują się skromne pamiątki do-
tyczące Zbrodni Katyńskiej. Piszący te słowa pragnął pokreślić, że tak niewielka liczba 
materiałów dotyczących Katynia jest efektem sytuacji politycznej, w jakiej znajdowała się 
Polska przez blisko pół wieku. śladowy charakter informacji o radzieckim mordzie nie 
tylko w kieleckim archiwum, ale w archiwach państwowych w ogóle, to wynik zatajania 
zbrodni przez władze komunistyczne. I wreszcie ostatnia kwestia. Włączenie się Archiwum 
Państwowego w Kielcach w obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej to forma uczczenia 
tego sowieckiego mordu, popełnionego na polskich oficerach wiosną 1940 r. Niech więc 
powyższy tekst, bez względu na ilość i jakość zaprezentowanych archiwaliów, będzie naj-
skromniejszą choćby próbą złożenia hołdu ofiarom tej „zbrodni nad zbrodniami”. 

A b s t r a c t :  The article discusses archival material pertaining to the Katyn massacre, 
held at the State Archive in Kielce. These materials may not be of breakthrough value 
when it comes to research into the massacre itself as they are neither of special interest 
nor otherwise remarkable. Their significance, due to quantity and quality, may appear 
historically negligible. The author aims to demonstrate that even an average sized ar-
chive (in terms of the volume of the fonds), such as the State Archive in Kielce, can hold 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 249‑269
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modest mementoes of the Katyn massacre. It is also the author’s intention to stress that 
this limited number of Katyn-related materials is a result of Poland’s political situation 
which persisted for around five decades. The negligible amount of information on the 
Soviet homicide, found not only in the Kielce archive, but in state archives in general, 
is the effect of the Communist authorities’ dissimulating the crime. Last, but not least, 
the Kielce State Archive’s joining in the celebrations of the Katyn massacre seventeenth 
anniversary is meant to commemorate the Soviet homicide of Polish army officers in the 
spring of 1940. Let this article serve as a modest attempt at paying tribute to the victims 
of this “crime of all crimes”.

Przypadająca w 2010 roku 70. rocznica jednego z najtragiczniejszych wy-
darzeń w najnowszej historii Polski, czyli Zbrodni Katyńskiej, zainspirowała śro-
dowisko kieleckich instytucji naukowych i kulturalnych do podjęcia inicjatywy 
jej uczczenia. W ramach uroczystości upamiętniających bestialski mord, popeł-
niony przez funkcjonariuszy NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł 
– Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) na polskich oficerach i policjantach, 
przygotowany został cykl wykładów poświęconych temu zagadnieniu. Do udzia-
łu w tym przedsięwzięciu włączyło się także Archiwum Państwowe w Kielcach. 
Efektem tego był wykład wygłoszony przez piszącego te słowa w Muzeum Histo-
rii Kielc, poświęcony materiałom archiwalnym dotyczącym Zbrodni Katyńskiej, 
znajdującym się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Po pięciu latach 
od wspomnianego odczytu, w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej nadeszła pora na 
ogłoszenie tekstu drukiem. 

Zarówno pojęcie Zbrodnia Katyńska, jak i będący dlań synonimem termin 
Katyń w historiografii, publicystyce, literaturze, sztuce, a zwłaszcza w pamięci 
i świadomości społecznej, ma wymiar symboliczny. Oznacza bowiem zbrodnie 
sowieckie w Polsce 1. Zbrodnia Katyńska jest więc pojęciem szerokim, obejmu-
jącym wymordowanie wiosną 1940 roku ponad 21 tys. polskich oficerów więzio-
nych w obozach na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przez 
NKWD. Ta „zbrodnia nad zbrodniami”  2, jak określił ją polski pisarz i malarz Jó-
zef Czapski, to nie tylko mord katyński sensu stricto, lecz także rozstrzelanie pol-
skich oficerów z obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Zatem „Katyń” to także 
cmentarze w Charkowie i Miednoje. 

Celem artykułu nie jest jednak analiza Zbrodni Katyńskiej. Nie czas tak-
że na omawianie podnoszenia sprawy Katynia przez propagandę i historiografię 
niemiecką, radziecką i polską – zarówno komunistyczną, jak i podziemną. Przed-
miotem niniejszych rozważań tym bardziej nie będą współczesne reperkusje poli-

1 J. Trznadel, Powrót rozstrzelanej armii, Komorów 1994, s. 9-10. 
2 Cyt. za: J. Trznadel, Powrót, s. 3.
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tyczne mordu katyńskiego. Wymienione wyżej kwestie autor pozostawia bardziej 
kompetentnym uczestnikom dyskursu – historykom dziejów najnowszych. Ni-
niejszy artykuł ma mieć charakter wybitnie archiwoznawczy, nie zaś historyczny. 
Jego celem jest prezentacja, usystematyzowanie i wreszcie omówienie tych ma-
teriałów archiwalnych, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Kielcach 
i odnoszą się do tematu Zbrodni Katyńskiej.

Już na samym początku należy zasygnalizować fakt, że w Archiwum 
Państwowym w Kielcach znajduje się bardzo niewiele materiałów dotyczących 
Zbrodni Katyńskiej. Sprawą oczywistą jest, że najważniejszych dokumentów do-
tyczących tego mordu szukać należy w archiwach rosyjskich, niemieckich, a tak-
że w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie oraz w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Niektóre dokumenty dotyczące Zbrod-
ni Katyńskiej ukazały się drukiem 3.

Prezentowany artykuł poprzedziła zespołowa kwerenda, przeprowadzona 
przez pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach w jego zasobie 4. Poszu-
kiwaniami objęto kilkanaście zespołów archiwalnych powstałych po 1940 roku. 
W wyniku kwerendy odnaleziono niewiele archiwaliów dotyczących Zbrodni 
Katyńskiej. Materiały te mają na ogół charakter fragmentaryczny i szczątkowy. 
Wynika to przede wszystkim z kompetencji terytorialnych centrali Archiwum 
Państwowego w Kielcach, które obejmują obszar miasta Kielc na prawach po-
wiatu, wszystkich gmin powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, 
kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, 
skarżyskiego, starachowickiego i staszowskiego, niektórych gmin powiatów: ko-
neckiego i włoszczowskiego oraz niektórych gmin wchodzących w skład woje-
wództw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego 5. W związku z powyższym 
do kieleckiego archiwum, zgodnie z zasadą pertynencji terytorialnej, trafiają ma-
teriały archiwalne powstałe na wspomnianym wyżej obszarze. Po drugie, archi-

3 Katyń. Dokumenty ludobójstwa. Dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 paź-
dziernika 1992 r., red. E. Wosik, Warszawa1992; Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeńcy nie 
wypowiedzianej wojny. Sierpień 1939 – marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995; Katyń. 
Dokumenty zbrodni, t. 2: Zagłada. Marzec – czerwiec 1940, red. A. Gieysztor, Warszawa 1998; 
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3: Losy ocalałych. Lipiec 1940 – marzec 1943, red. W. Materski, 
B. Woszczyński, Warszawa 2001; Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4: Echa Katynia. Kwiecień 
1943 – marzec 2005, red. W. Materski, E. Rosowska, B. Woszczyński, Warszawa 2006.

4 W kwerendzie prowadzonej pod kierunkiem dyrektora Archiwum Państwowego w Kiel-
cach Rafała Chałońskiego i kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych 
łukasza Guldona uczestniczyli archiwiści: łukasz Mularczyk, Małgorzata Rabiej, Rafał 
Rębosz i Hubert Mazur. 

5 Statut Archiwum Państwowego w Kielcach wprowadzony Decyzją Nr 14 Naczelnego Dy-
rektora Archiwów Państwowych z dnia 7 maja 2013 r.
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walia z okresu okupacji hitlerowskiej na Kielecczyźnie, które mogłyby zawierać 
aktowy efekt niemieckiej propagandy w sprawie katyńskiej, poniosły znaczne 
straty i zachowały się jedynie fragmentarycznie. Sprawą zasadniczą jest jednak 
fakt, że przez cały okres rządów komunistycznych w Polsce Zbrodnia Katyńska 
była albo konsekwentnie fałszowana, albo najczęściej ukrywana i zbywana mil-
czeniem. Okres PRL-u nie sprzyjał więc powstawaniu dokumentacji dotyczącej 
sprawy katyńskiej. Próżno zatem w aktach narosłych w kancelariach administra-
cji państwowej szukać wzmianek dotyczących Zbrodni Katyńskiej. 

Znajdujące się w Archiwum Państwowym w Kielcach skromne materiały 
dotyczące Zbrodni Katyńskiej podzielić można na trzy zasadnicze grupy, bio-
rąc pod uwagę przede wszystkim chronologię ich powstawania. Kryterium to 
wynika w dużej mierze z periodyzacji dziejów Polski, począwszy od wybuchu 
II wojny światowej do czasów współczesnych. W pierwszej kolejności będą to 
więc archiwalia z czasów okupacji niemieckiej, a ściślej powstałe po ujawnieniu 
mordu przez Niemców w kwietniu 1943 roku. Drugą grupę stanowi dokumenta-
cja wytworzona w okresie Polski Ludowej. Ostatnia część materiałów powstała 
po 1989 roku, czyli w realiach III Rzeczpospolitej. Ta chronologiczna klasyfikacja 
ma głębokie uzasadnienie, jeśli chodzi o treść i charakter omawianych dokumen-
tów. Materiały z lat 1943–1944 wytworzone przez okupacyjne władze niemieckie 
mają charakter propagandowy, antyradziecki. Wśród dokumentacji pochodzącej 
z okresu Polski Ludowej wyróżnić można akta proweniencji administracyjnej 
i partyjnej oraz akta powstałe w wyniku podziemnej działalności antykomuni-
stycznej. Zupełnie odmienny charakter ma rzecz jasna aktowa spuścizna orga-
nów funkcjonujących w Polsce po 1989 roku.

Jak już wyżej dwukrotnie wspomniano, Archiwum Państwowe w Kiel-
cach jest bardzo ubogie, jeśli chodzi o materiały archiwalne z czasów okupacji 
niemieckiej. Przede wszystkim w niewielkiej tylko części zachował się zespół 
Starostwo Powiatowe w Kielcach z lat 1940–1944 (Kreishauptmanschaft in Kiel-
ce), który zawiera wyłącznie księgi wytwórczości rolniczej, materiały zupełnie 
nieprzydatne, patrząc przez pryzmat omawianego tematu. Żadnych wzmianek 
dotyczących Zbrodni Katyńskiej nie odnaleziono też w Aktach miasta Kielc, Ak-
tach miasta Końskie, Aktach miasta Chęcin i Aktach miasta Przedborza, bardzo 
ubogich zresztą w materiały z okresu okupacji. Jedyną formą dokumentacji, któ-
ra przetrwała z czasów wojny, są trzy gazetki ścienne oraz plakat propagandowy 
znajdujące się w Zbiorze afiszów i plakatów. Najciekawszym wizualnie i jedno-
cześnie niosącym znaczny ładunek emocjonalny jest właśnie ten ostatni – pla-
kat zatytułowany „Katyń. Przestroga Europy!”  6. Jest on dość prosty, ale zarazem 

6 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 277. 
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niezwykle wymowny. Tłem dla niego jest mapa Europy. Nie ma żadnych wątpli-
wości, dlaczego twarz bolszewika i ręka szkieletu zamordowanego umieszczo-
na jest dokładnie nad Związkiem Radzieckim. Bura, jałowa kolorystyka mapy 
wyraża prawdopodobnie słabość Europy. Kontrastujący z nią czerwony napis 
symbolizuje z jednej strony przelaną krew polskich żołnierzy, z drugiej oczywi-
ście komunizm. Zakuta w kajdany, przebijająca się przez ziemię, dłoń oznacza, 
że bestialski mord, mimo prób tuszowania, i tak wyszedł na jaw. Napis Europa 
jest ciemniejszy od dołu, co stanowi symbol pewnego zepsucia, jakiegoś cienia, 
widma, które nadchodzi. Twarz bolszewicka jest trupia, stylizowana na głupca, 
wręcz karykaturalna. 

O ile opisywany plakat ma charakter artystyczny i odwołuje się głównie 
do emocji, to „Gazety ścienne »NOWINY« dla polskiej wsi” stanowią materiał 
głównie informacyjny i propagandowy. Najstarsza z nich pochodzi z kwietnia 
1943 roku i zawiera artykuł będący narzędziem niemieckiej propagandy zatytu-
łowany: „Odkryto straszną tajemnicę lasu na Koziej Górze pod Smoleńskiem. 
Bestialska Zbrodnia Moskali. Bolszewicy wymordowali przeszło 10.000 ofice-
rów b. armii polskiej – z obozu jeńców-oficerów nikt już nie powróci do kra-
ju”. Gazeta informuje o odkryciu przez niemieckie władze wojskowe, na stoku 
zalesionego wzgórza, zwanego Kozią Górą, masowych mogił pomordowanych 
oficerów polskich. W porośniętych młodym trzyletnim drzewostanem świerko-
wym grobach znaleziono leżące w kilku warstwach szczątki wojskowych, zwró-
cone twarzami ku ziemi, ze śladami kul w tylnych częściach czaszki. Część ofiar 
miała skrępowane ręce. „Nowiny” donosiły także, że „na zaproszenie wojsko-
wych władz niemieckich udała się samolotem do Smoleńska delegacja polska”. 
Jej badania, oparte na oględzinach znajdujących się na zwłokach mundurów, 
a także dokumentów ofiar, potwierdziły, że były to ciała polskich oficerów, jeń-
ców obozu w Kozielsku. Końcowa część artykułu dostarcza wiadomości o pro-
wadzonym przez niemieckie władze wojskowe śledztwie, jego wynikach, a także 
reakcji świata na wieść o tej zbrodni. Gazeta, oprócz tekstu, zawiera również 
ilustracje przedstawiające zwłoki pomordowanych żołnierzy, na zdjęciach uwi-
doczniono też delegatów polskich badających odnalezione przy ciałach rzeczy 
osobiste, a także księdza kanonika Jasińskiego z Krakowa modlącego się nad 
katyńskimi mogiłami 7.

Kolejny numer „Gazety ściennej »NOWINY« dla polskiej wsi” pochodzi 
z maja 1943 roku. Całość zatytułowana „Olbrzymie echo potwornej zbrodni bol-
szewików: Stalin zdemaskowany przed całym światem. Krew zamordowanych 
oficerów polskich woła o zemstę – ale Anglia życzy sobie, ażeby emigracja polska 

7 Tamże, sygn. 215. 
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1. Plakat „Katyń – przestroga Europy!”, Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór afiszów i pla-
katów, sygn. 277
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3. Gazetka ścienna „Nowiny”, Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 
215; Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 219

2. Gazetka ścienna „Nowiny”, Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 
215; Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 219
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w Londynie zatuszowała sprawę nieszczęśliwych ofiar terroru komunistycznego” 
zawiera kilka artykułów. Pierwszy pt. „Nie ujdzie to bezkarnie bolszewikom” sta-
nowi wybór głosów polskich czytelników z sprawie Zbrodni Katyńskiej. Drugi 
artykuł ma charakter sprawozdawczy i opisuje prace polskiej komisji badającej 
groby w lesie katyńskim. Ostatnia część zawiera spis nazwisk polskich wojsko-
wych, którzy – oddając głos redakcji – „zginęli z rąk bolszewicko-żydowskich 
katów”. Sformułowanie to wskazuje na antyżydowski i antybolszewicki charakter 
gazety. Także i w tej gazecie zamieszczono ilustracje przedstawiające osobiste rze-
czy pomordowanych oraz rozkopane mogiły 8. 

W Zbiorze Tadeusza Borowca odnaleziono kopie kilku egzemplarzy „Ku-
riera Kieleckiego”. Znajdują się w nich artykuły poświęcone Zbrodni Katyńskiej: 
Zbrodnie bolszewików potwierdza oświadczenie generała Kukiela w Londynie 
(23 IV 1943), Wyjazd drugiej delegacji do Katynia. Przedstawiciele Polskiego Czer-
wonego Krzyża na miejscu tragedii (18/19 IV 1943), Identyfikacja zwłok postępuje 
dalej (21 IV 1943), Odkryto masowe groby polskich oficerów (15 IV 1943), Wrażenia 
krakowskiego robotnika w lesie pod Katyniem i Tajemnice cmentarzyska w lesie na 
Koziej Górze (17 IV 1943) oraz lista ofiar katyńskich 9.

Mimo prowadzonych poszukiwań w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach nie udało się odnaleźć korespondencji jeńców więzionych w obozach 
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie z rodzinami pozostałymi w Polsce. Za 
przykład tego typu wiadomości może posłużyć karta pocztowa, wysłana przez 
Jana Hamerę z obozu w Równem, do rodziny zamieszkałej we wsi Stanowiska 
w powiecie koneckim. Dokument pochodzi z 29 marca 1940 roku i znajduje się 
w zespole Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy 10. Karta pocztowa stanowi za-
łącznik do dokumentacji ubiegania się o zasiłek przez Rozalię Hamerę, matkę 
Jana Hamery. Z materiałów tych wynika, że został on wywieziony w głąb Rosji, 
a jego dalsze losy są nieznane 11. 

Tak jak Zbrodnia Katyńska stanowiła narzędzie hitlerowskiej propa-
gandy antyradzieckiej, tak mord ten wykorzystywali także komuniści przeciw 
niemieckiemu wrogowi. świadczy o tym artykuł w ósmym numerze tygodnika 
„Nowa Polska” z 1944 roku pt. Staszów – Nowy Katyń. Egzemplarz gazety znalazł 
się w teczce zatytułowanej „Akta z terenu przyczółka 1944–1945”, wchodzącej 
w skład zespołu Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej (KW PPR) 
w Kielcach. Artykuł ten opisuje zbrodnię popełnioną 4 maja 1944 roku przez 
hitlerowców na cmentarzu w Staszowie. Mord ten został porównany do Zbrodni 

 8 Tamże, sygn. 219.
 9 APK, Zbiór Tadeusza Borowca, sygn. 1.
10 APK, Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy, sygn.158, s. 181, 182. 
11 Tamże, s. 177-180, 183.
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Katyńskiej, za którą winę, zgodnie z ówczesną propagandą sowiecką i polską, 
ponosić mieli Niemcy 12. 

Argument Zbrodni Katyńskiej wykorzystywany był także w działalności 
propagandowej polskiego podziemia antykomunistycznego. Przykładem tego jest 
ulotka „Katyń Puławski”, która na początku kwietnia 1946 roku rozprowadzana 
była na terenie powiatu kozienickiego 13. Jej odpisy znaleziono w zespole KW PPR 
oraz urząd Wojewódzki Kielecki z lat 1944–1950 14. ulotka traktuje o zbrodni po-
pełnionej przez urząd Bezpieczeństwa w Puławach na kilkunastu żołnierzach 
Armii Krajowej. Podobnie jak w przypadku Katynia, władze i wymiar sprawiedli-
wości próbowały zataić ten fakt przed opinią publiczną. Tekst ulotki porównuje 
zatem odnalezienie grobów ofiar bezpieki w Puławach do odkrycia masowych 
mogił w lesie katyńskim. 

Innym tego typu dokumentem, znajdującym się w aktach KW PPR, jest 
ulotka „Reduta Wolności” z listopada 1945 roku. Poza zapowiedzią walki o wolną 
i niepodległą Polskę zawiera ona rozważania dotyczące sytuacji politycznej kraju. 
Odwołuje się też do wydarzeń z okresu wojny i okupacji. Warto przytoczyć tekst 
ulotki odnoszący się do Zbrodni Katyńskiej. 

[…] Dziś kości tysięcy naszych braci i sióstr bohaterów bieleją w każdej części 
świata. Dziś tysiące grobów znajdziemy w całej Polsce i w Katyniu. Grobów tych, 
którzy oddali bez wahania swe zdolności, zdrowie i życie za świętą sprawę, za 
Ojczyznę. Dziś po całej Europie snują się jeszcze dymy po milionach zamordo-
wanych przez tych dwóch oprawców Hitlera i Stalina. Dziś o wielu zbrodniach 
pragną czynniki rządzące zapomnieć. Nie kończy się na tym. Grobów takich jak 
dziś przybywa. Sprawa Katynia jeszcze wciąż śpi w ciemnościach. Gdzie są polscy 
oficerowie internowani przez bolszewików 1939 r. Gdzie jest 2 miliony Polaków 
deportowanych w głąb Rosji. Gdzie znajduje się polska inteligencja z terenów za 
Bugiem – profesorowie uniwersytetów, gimnazjów, doktorzy, inżynierowie, tech-
nicy, właściciele majątków itd. Stalin okazał się godnym współzawodnikiem Hi-
tlera w tępieniu Polaków. Deportacje, obozy, rozstrzeliwania, Syberia, katorgi to 
przecież te same metody, które stosowali hitlerowcy […]  15. 

Dzięki zespołowi Powiatowe i Miejskie Oddziały urzędu Informacji i Pro-
pagandy województwa kieleckiego wiadomo, że tematyka Zbrodni Katyńskiej 
niekiedy podejmowana była podczas pogadanek, prelekcji, organizowanych przez 

12 APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Kielcach (dalej: KW PPR), 
sygn. 1, s. 129. 

13 R. śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, 
Kraków 2002, s. 195, 196. 

14 APK, KW PPR, sygn. 17, s. 35; urząd Wojewódzki Kielecki 1944–1950, sygn. 1241, k. 45.
15 APK, KW PPR, sygn. 17, s. 4-7. 
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ośrodki propagandy masowej, jakimi były np. świetlice. Jak wynika ze sprawoz-
dania z działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Częstochowie 
z 1945 roku, rozwijanie akcji informacyjno-propagandowej tegoż towarzystwa 
odbywać się miało m.in. poprzez wyświetlanie filmów. Obok takich tytułów, jak: 
„Gwiazda Północy”, „Bitwa za Rosję”, „Leningrad w czasie blokady” i „Pieśń Ro-
sji”, miano też pokazywać film zatytułowany „Tragedia Katyńska”  16. Powiatowy 
Odział urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach rozprowadzał natomiast na 
początku 1946 roku broszurę dotyczącą Katynia 17. Znamienne, że problematyka 
Zbrodni Katyńskiej poruszana była przez ośrodki propagandy komunistycznej 
obok takich tematów, jak: walka z chwastami, akcja siewna, akcja przesiedleńcza, 
przyjaźń polsko-radziecka, walka z reakcją, wybory, danina narodowa, gospo-
darka rolna itp. Nie trzeba chyba dodawać, że mord katyński przedstawiany był 
w postaci zafałszowanej, czyli jako zbrodnia popełniona przez hitlerowców. 

W ramach przygotowania tegoż artykułu kwerendę przeprowadzono rów-
nież w zespole: Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Wojewódzki w Kielcach. W jed-
nej jednostce odnaleziono Wykaz osób wywiezionych przez Niemców do obozów 
koncentracyjnych z terenu oddziału PCK w Radomiu – dokument z 1947 roku. 
Figurują w nim nazwiska dwóch osób: Alojzego Brzozowskiego i Janusza Czar-
neckiego, z adnotacją o ich ostatnim miejscu pobytu, którym w obu przypad-
kach był obóz w Starobielsku 18. Według informacji znajdujących się w Indeksie 
Osób Represjonowanych Ośrodka Karta wspomniany Janusz Czarnecki został 
rozstrzelany i pochowany w Charkowie. Rozbieżne dane osobowe Alojzego Brzo-
zowskiego, zawarte w indeksie i omawianym wykazie, nie pozwalają dociec, czy 
oba zapisy są tożsame i dotyczą jednej i tej samej osoby 19. Warto zwrócić też uwa-
gę na fakt, że wykaz osób wywiezionych przez Niemców do obozów koncentra-
cyjnych uwzględnia de facto także ofiary terroru radzieckiego. 

Zespół Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kiel-
cach dostarcza wielu interesujących informacji dotyczących upamiętniania ofiar 
Zbrodni Katyńskiej oraz obchodów jej kolejnych rocznic w III Rzeczpospolitej. 
Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach został 
powołany na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 20.

16 APK, Powiatowe i Miejskie Oddziały urzędu Informacji i Propagandy województwa kie-
leckiego, sygn. 7, s. 15, 16. 

17 Tamże, sygn. 19, s. 43. 
18 APK, Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 185, s. 55, poz. 23, 705. 
19 http://www.indeks.karta.org.pl/pl/wyszukiwanie.jsp [dostęp: 30 III 2012].
20 Komitet realizuje na podległym mu terenie zadania Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-

czeństwa. W szczególności jego zadaniem jest sprawowanie opieki nad miejscami walk 
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Najstarsze materiały w omawianym zespole dotyczące Zbrodni Katyńskiej 
związane są z pierwszymi inicjatywami podejmowanymi w wolnej Rzeczypospo-
litej, mającymi na celu upamiętnienie ofiar tego mordu. 

Opublikowanie w dniu 13 kwietnia 1990 roku komunikatu władz Związku 
Radzieckiego, w którym przyznano się, że mord na polskich oficerach w Katyniu 
został dokonany przez NKWD, umożliwiło Rzeczypospolitej oficjalne starania 
o budowę cmentarza w miejscu spoczynku polskich oficerów w lesie katyń-
skim. W sprawę utworzenia katyńskiej nekropolii zaangażowane były nie tylko 
władze naszego kraju, lecz także Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
Polska Fundacja Katyńska i stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z całej Polski 21. 
Aktowym efektem gromadzenia środków na wspomniany wyżej cel były pisma 
środowisk katyńskich kierowane do wojewody kieleckiego. I tak w piśmie z 25 
stycznia 1994 roku do włodarza województwa kieleckiego Stowarzyszenie Ofiar 
Katynia Polski Południowej Koło Rodzin Katyńskich w Kielcach zwróciło się 
z prośbą o włączenie obchodów 55-lecia Zbrodni Katyńskiej do „wojewódzkiego 
planu obchodów uroczystości patriotycznych” i zainteresowanie tą problematy-
ką „podległych ogniw władz terenowych, szkół i organizacji społecznych”  22. Do 
omawianej korespondencji załączona została kopia listu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Wałęsy z 14 grudnia 1993 roku, w którym przyjmuje on 
honorowy patronat nad obchodami 55. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 23. Podob-
ny charakter miało pismo Polskiej Fundacji Katyńskiej z 15 lutego 1994 roku, 
powołujące się na załączony do niego „Apel o pomoc w budowie cmentarzy 
katyńskich”  24. 

Zespół Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kiel-
cach dokumentuje sprawę wmurowania w kościele na Karczówce w Kielcach 

i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń 
i postaci, koordynowanie w tym zakresie działań administracji samorządowej, organizacji 
społecznych i stowarzyszeń oraz inicjatywy obywateli związane z upamiętnieniem miejsc 
pamięci narodowej, inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowych 
istniejących obiektów i znaków w miejscach pamięci narodowej, współdziałanie w organi-
zowaniu obchodów uroczystości związanych z rocznicami i uroczystościami patriotyczny-
mi, rozpatrywanie i przedstawianie Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w formie 
opinii i wniosków projektów wykonania lub rekonstrukcji trwałych znaków i obiektów 
upamiętniających walki i męczeństwo; Dziennik ustaw (dalej: Dz.u.) 1988, nr 2, poz. 2,  
Dz.u. 1996, nr 106, poz. 496, Dz.u. 2000, nr 31, poz. 382; APK, Notatka informacyjna do 
zespołu Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach.

21 http://federacja-katyn.org.pl/cmentarze_katyn.php [dostęp: 30 III 2012].
22 APK, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, sygn. 3, s. 42. 
23 Tamże, s. 43-46.
24 Tamże, s. 38-40.
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tablicy upamiętniającej zamordowanego w Katyniu majora Wincentego Cedro. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia z połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku byli 
mieszkańcy Karczówki. W porozumieniu z księdzem proboszczem kościoła pod 
wezwaniem św. Karola Boromeusza na Karczówce została wstępnie uzgodnio-
na lokalizacja płyty w kaplicy św. Barbary. W związku z powyższym z prośbą 
o zaakceptowanie projektu zwrócono się do Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Kielcach i Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Kielcach 25. Sprawa wykonania i umieszczenia w kościele na Karczówce 
pamiątkowej tablicy ku czci Wincentego Cedro podnoszona była na posiedzeniu 
Zarządu Miasta Kielc w dniu 19 lipca 1995 roku. Jak wynika z protokołu posie-
dzenia, Zarząd Miasta przyjął do wiadomości i nie wniósł żadnych uwag do tegoż 
projektu 26. W kwietniu 1996 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kiel-
cach nie wyraził zgody na lokalizację pamiątkowej płyty w kaplicy św. Barbary, 
dopuszczając jednocześnie możliwość jej umieszczenia w innym miejscu, np. 
w przedsionku kościoła 27. Stanowisko to podtrzymane zostało przez Wojewódzki 
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 28. Dodać trzeba, że w omawianej 
jednostce zachował się też projekt napisu tablicy 29.

Na uwagę zasługuje krótka notatka dotycząca obchodów 60. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej, przypadającej na 2000 rok. Dokument informuje, że uro-
czystości na terenie województwa świętokrzyskiego będą odbywać się pod egidą 
Wojewódzkiej Rady Kombatantów oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Kielcach. Jak wynika z notatki, obchody zainauguro-
wać miała uroczysta msza św. w kościele Garnizonowym. Następnie miał zostać 
oddany hołd pomordowanym przez złożenie kwiatów i wieńców pod „Pomni-
kiem Katyńskim” na cmentarzu Partyzantów w Kielcach oraz pod „Krzyżami Ka-
tyńskimi” w Hucie Szklanej. W siedzibach organizacji kombatanckich miały być 
następnie zorganizowane spotkania upamiętniające mord katyński 30. 

Z pełną akceptacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódz-
kiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach w marcu 2000 
roku spotkało się przedsięwzięcie Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodo-
wego w Kielcach, mające na celu upamiętnienie zamordowanego w Charkowie 
duchownego protestanckiego księdza majora Józefa Potockiego. Formą odda-
nia czci tej ofierze Zbrodni Katyńskiej miała być tablica wmurowana na fron-

25 Tamże, sygn. 4, s. 127; sygn. 4, s. 136.
26 Tamże, sygn. 5, s. 25, 26. 
27 Tamże, s. 20, 27.
28 Tamże, s. 19. 
29 Tamże, s. 28. 
30 Tamże, sygn. 9, s. 15. 
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towej elewacji budynku przy ulicy Sienkiewicza 3 w Kielcach 31. Korespondencja 
w przedmiotowej sprawie, zachowana w omawianym zespole, zawiera życiorys 
Józefa Potockiego oraz projekt napisu tablicy w brzmieniu: „Ks. mjr Jan Józef 
Potocki 1888–1940 kielczanin, duchowny protestancki, zasłużony w walce o nie-
podległość, naczelny kapelan-zwierzchnik duszpasterstwa ewangelicko-reformo-
wanego w Wojsku Polskim, zamordowany w Charkowie. W hołdzie kielczanie”  32. 
Ponadto do akt sprawy załączone zostały rysunki gmachu dawnej Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Radomiu – Stacji Kaznodziejskiej w Kielcach, obrazujące 
lokalizację tej wykonanej z czarnego granitu tablicy 33. 

Akta Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Kielcach zawierają dokumentację także innych inicjatyw podejmowanych 
w województwie świętokrzyskim w związku z upamiętnianiem ofiar Katynia. 
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach przypominało: 
„w okresie II Rzeczypospolitej w koszarach na Bukówce stacjonował 4 Pułk Pie-
choty Legionów Wojska Polskiego. Pułk o wspaniałej tradycji bojowej. Żołnierze 
tego pułku, słynni z męstwa i patriotyzmu Czwartacy […] we wrześniu 1939 roku, 

31 Tamże, s. 32-34.
32 Tamże, s. 36. 
33 Tamże, s. 37, 38.

4. Projekt napisu na tablicy upamiętniającej ks. mjr. Józefa Potockiego, wmurowanej na ścianie 
gmachu probostwa parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kiel-
cach, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9
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gdy wybuchła II wojna światowa walczyli z najeźdźcami. Wielu z nich (88) do-
stało się do sowieckiej niewoli. Podzielili los tysięcy żołnierzy WP pomordowa-
nych bestialsko w Katyniu, Charkowie i Twerze przez NKWD”  34. W 60. rocznicę 
tych wydarzeń Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, 
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 4. Pułku i Koło Rodzin Katyńskich po-
stanowiły uczcić pamięć Czwartaków poprzez wmurowanie na ścianie budynku 
koszar na Bukówce tablicy pamiątkowej, zwracając się o stosowną zgodę w dniu 
11 marca 2000 roku do Komendanta Wojskowego Centrum Szkolenia Dla Po-
trzeb Sił Pokojowych ONZ 35. Jako załącznik do pisma dołączono tekst napisu 
planowanej płyty, który miał brzmieć:  „1940 r. – 2000 r. Pamięci Żołnierzy 4 PP 
Leg. Wojska Polskiego Zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie, 
Twerze-Miednoje, Kijowie-Bykowni, Mińsku-Kuropatach i innych miejscach 
zagłady na terytorium b. ZSRR. Maj 2000 r. W hołdzie kielczanie”  36. Ponadto 
załączony został projekt usytuowania płyty, który informuje, że miał to być obiekt 

34 Tamże, sygn. 9, s. 48. 
35 Tamże, s. 49.
36 Tamże, s. 50.

5. Projekt napisu na tablicy upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w Kielcach (w koszarach 
na Bukówce), Archiwum Państwowe w Kielcach, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, Walk 
i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 9
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wykonany z czarnego granitu o wymiarach dł. 60 cm, szer. 40 cm, grub. 4 cm 37. 
Pomysł został zaakceptowany zarówno przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, jak i gospodarza obiektu – Komendanta Wojskowego Centrum Szkolenia 
dla Potrzeb Sił Zbrojnych ONZ w Kielcach 38. Wojewódzki Komitet Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w dniu 4 maja 2000 roku zaaprobował „zarówno formę 
artystyczno-plastyczną, jak i treść tablicy pamiątkowej i zawarte w niej przesłanie 
ideologiczne” i „zwrócił uwagę na walory artystyczne projektowanej tablicy”  39.

Z identyczną opinią Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Kielcach w maju 2000 roku spotkała się inicjatywa i projekt 
wzniesienia pomnika „Ofiar Zbrodni Katyńskiej” w Ostrowcu świętokrzyskim 40. 
Wcześniej o budowie tej formy upamiętnienia zamordowanych przez Sowietów 
żołnierzy zdecydowała Rada Miejska Ostrowca świętokrzyskiego w uchwale 
nr XXV/352/2000 z 12 kwietnia 2000 roku 41. W uzasadnieniu wspomnianego wy-

37 Tamże, s. 51.
38 Tamże, s. 48.
39 Tamże, s. 45.
40 Tamże, s. 85. 
41 Tamże, s. 86.

6. Projekt pomnika upamiętniającego ofiary Zbrodni Katyńskiej w Ostrowcu świętokrzyskim, 
Archiwum Państwowe w Kielcach, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa 
w Kielcach, sygn. 9
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żej normatywu wskazano, że aż ośmiu obywateli tegoż miasta zostało zamordo-
wanych na Wschodzie wiosną 1940 roku. Byli to: Feliks Badecki, Bogusław Dy-
biec, Henryk Piotr Chmielnicki, Edward Stanisław Dudziński, Bolesław Marian 
Otko, Tadeusz Kucharczak, Kazimierz Jeleń i Sławomir Józef Wardyński 42. Załą-
czona do uchwały Koncepcja-Program Aranżacji Symbolicznej Mogiły Obroń-
ców Rzeczypospolitej Polskiej Jeńców Wojennych Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 
roku została wykonana przez Tadeusza Karasińskiego. Według jej założeń po-
mnik miał stanąć na terenie przykościelnym kościoła pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w Ostrowcu świętokrzyskim. Głównym elementem aranżacji mogiły 
była rzeźba – księga ofiar Zbrodni Katyńskiej, otwarta na stronach odnoszących 
się do obywateli Ostrowca, wykonana z czerwonego piaskowca, dla której tło sta-
nowić miał las bezimiennych krzyży. Szczególnie interesujące w tym dokumencie 
są projekty pomnika, napisu, poszczególnych detali oraz plan sytuacyjny, wska-
zujący na jego lokalizację 43.

Akta Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa do-
starczają także informacji dotyczącej tablicy upamiętniającej policjantów i ofice-
rów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD, która miała być wmurowa-
na w przedsionku kościoła parafialnego w Stopnicy. Pomysłodawcą i fundatorem 
przedsięwzięcia był światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Kielec-
ki, Koło w Stopnicy. Zgodę na utrwalenie pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej 
w postaci płyty pamiątkowej wyraziła Kuria Diecezjalna w Kielcach, proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej w Stopnicy, Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kielcach oraz Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Kielcach 44. Do dokumentacji załączono projekt napisu tablicy w brzmieniu: 
„śP Policjanci i Oficerowie Wojska Polskiego z terenu Stopnickiego zamordowa-
ni przez oprawców NKWD w 1940 roku w Miednoje i Katyniu: st. poster. Wła-
dysław Lewicki, st. przod. Jan Górski, przod. Józef Sanecki, kpt. Jan Skrzyński, 
por. Kazimierz Godowski, por. Bolesław łącki, ppor. Jan Wawro oraz żołnierze 
Armii Krajowej podobwodu Stopnica „Storczyk” sierż. Edward Stachowicz, sierż. 
Józef Gruszewski, ppor. Tomasz Gromadzki, ppor. Anatol Borzędoski, por. Pa-
weł Janas, kpt. Zygmunt Grzegorczyk. Miłosierny Ojcze! Przyjmij męczenników 
za wolną Ojczyznę. W 57 rocznicę – Społeczeństwo Stopnicy. 1996”  45. Rozmiary 
tablicy wynosiły 800 × 600 × 30 cm. Miała zostać wykonana z czarnego granitu 
przez Kazimierza Mąkosza z Buska-Zdroju 46.

42 Tamże, s. 87.
43 Tamże, s. 90-99. 
44 Tamże, sygn. 5, s. 97, 99-103.
45 Tamże, s. 104, 105.
46 Tamże, s. 98.



MATERIAłY ARCHIWALNE DOTYCZąCE ZBRODNI KATYńSKIEJ 265

Jak wynika z danych znajdujących się w wymienionym wyżej zespole, ini-
cjatywa uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej w 2000 roku zrodziła się także w Ję-
drzejowie. Przewodniczący tamtejszego Koła Ruch Społeczny Akcja Wyborcza 
Solidarność zwrócił się do wojewody świętokrzyskiego z prośbą o wyrażenie 
zgody na zamieszczenie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar Katynia, która miałaby 
zawisnąć wewnątrz kościoła bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Pierwotny 

7. Projekt napisu na tablicy upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w ko-
ściele parafialnym w Stopnicy, Archiwum Państwowe w Kielcach, Wojewódzki 
Komitet Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 5
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napis na wykonanej z brązu tablicy miał brzmieć: „Pamięci 25 700 Polaków; ofice-
rów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji, więziennictwa, straży granicznej 
z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz osób cywilnych zamor-
dowanych przez NKWD na Wschodzie wiosną 1940 roku, z rozkazu Stalina i naj-
wyższych władz Związku Sowieckiego, w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni Koło 
RS AWS w Jędrzejowie”. Poniżej znaleźć miał się cytat Adama Mickiewicza „Jeśli 
ja o nich zapomnę, Ty Boże zapomnij o mnie”  47. Wkrótce projekt ten zatwierdzo-
ny został na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2000 
roku 48. Idea zamieszczenia obiektu upamiętniającego ofiary sowieckich mordów 
poparta została przez opata Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie. O zgodę na 
wmurowanie takiej tablicy w kruchcie klasztornej świątyni opat zwrócił się do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 13 października 2000 roku 49. Decyzją 
nr 165/2000 z 2 listopada 2000 roku świętokrzyski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków zezwolił na zamieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej Ofiarom 
Katynia. W myśl zaleceń konserwatorskich, obiekt o wymiarach nieprzekraczają-
cych 60 cm × 80 cm miał zostać wykonany z brązu lub czarnego granitu. Jak wy-
nika zarówno ze wspomnianej decyzji, jak i załączonego do niej rzutu poziomego 
przyziemia kościoła, płyta miała zostać umieszczona na ścianie południowego 
skrzydła transeptu, obok wejścia 50. Projekt omawianego przedsięwzięcia zyskał 
również akceptację Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa. Jednocześnie zastępca przewodniczącego tegoż komitetu w piśmie z 24 li-
stopada 2000 roku, kierowanym do Przewodniczącego Koła RS AWS w Jędrze-
jowie, dokonał korekty napisu na tablicy, który winien brzmieć: „Jeżeli zapomnę 
o Nich, Ty Boże zapomnij o mnie”  51.

Znacznie uboższe objętościowo materiały archiwalne dotyczące Zbrodni 
Katyńskiej znajdują się w zespole urząd Wojewódzki w Kielcach z lat 1975–2000. 
Pierwszym dokumentem jest pismo Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika z dnia 9 lutego 2000 roku do 
Wojewody świętokrzyskiego Wojciecha Lubawskiego. Informuje ono o powoła-
niu w 1999 roku Komitetu Honorowego pod przewodnictwem Jerzego Buzka, 
patronującego obchodom 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz specjalnego Ze-
społu międzyresortowego ds. organizacji obchodów tej rocznicy 52.Do pisma tego 

47 Tamże, sygn. 10, s. 247. 
48 Tamże, s. 246. 
49 Tamże, s. 248. 
50 Tamże, s. 243-245. 
51 Tamże, s. 242. 
52 APK, urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 

sygn. 3, s. 15.
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załączono „Program obchodów 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej”  53, opracowany 
przez wspomniany zespół. Jednocześnie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa zwróciła się do wojewody o przesłanie tegoż programu podległym mu służ-
bom i jednostkom samorządu terytorialnego. W zamyśle rady miał on stanowić 
podstawę do przygotowania programu obchodów na terenie województwa, po-
szczególnych powiatów i gmin w porozumieniu z lokalnymi strukturami Fun-
dacji Rodzin Katyńskich i środowiskami kombatanckimi. Według zaleceń adre-
sata pisma szczególną opieką w dniach uroczystości należało otoczyć wszelkie 
miejsca pamięci mordu katyńskiego 54. Do omawianej korespondencji załączona 
została także kopia zarządzenia nr 52 prezesa rady ministrów z dnia 16 wrześ nia 
1999 roku powołującego międzyresortowy zespół do spraw organizacji obcho-
dów 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 55 oraz Wykaz instytucji i osób odpowie-
dzialnych za realizację programu obchodów 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 56. 
W ślad za tym pismem Wojewoda świętokrzyski Wojciech Lubawski wystosował 
prośbę do prezydentów miast, burmistrzów miast i gmin oraz wójtów gmin wo-
jewództwa świętokrzyskiego o nadanie w miarę posiadanych sił i środków tym 
uroczystościom odpowiedniej oprawy. Wojewoda apelował także o włączenie 
w przygotowanie obchodów organizacji społecznych, środowisk kombatanckich 
i młodzieżowych 57. Odrębne pismo w przedmiotowej sprawie skierowane zosta-
ło do starostów powiatów województwa świętokrzyskiego, w którym wojewoda 
zobligował ich do opracowania i nadesłania programów powiatowych obchodów 
60. rocznicy „Katynia”  58. Listę materiałów dotyczących Zbrodni Katyńskiej w ze-
spole urząd Wojewódzki w Kielcach zamyka „Program Obchodów Wojewódz-
kich 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej” pod honorowym patronatem Wojewody 
świętokrzyskiego Pana Wojciecha Lubawskiego 59.

Zaprezentowane powyżej materiały, znajdujące się w zespole Wojewódzki 
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa urząd Wojewódzki w Kielcach, są 
dokumentacją stosunkowo młodą. Jednak w ciągu kilku następnych dziesięcioleci 
może okazać się niezwykle przydatną podstawą badania zagadnienia obchodze-
nia rocznic Zbrodni Katyńskiej i upamiętniania jej ofiar pomnikami i tablicami. 

Kończąc rozważania nad źródłami dotyczącymi Zbrodni Katyńskiej, wspo-
mnieć wypada o jeszcze jednej kategorii materiałów związanych pośrednio z tym 

53 Tamże, s. 18-21. 
54 Tamże, 15.
55 Tamże, s. 16-17.
56 Tamże, s. 22-24. 
57 Tamże, s. 14. 
58 Tamże, s. 25. 
59 Tamże, s. 26, 27. 
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zagadnieniem, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach. Mowa tu 
o dokumentacji powstałej przed 1940 rokiem i odnoszącej się do ofiar sowieckich 
mordów urodzonych, żyjących i pracujących na terenie Kielecczyzny. Kieleckie 
archiwum nie posiada co prawda w swym zasobie zespołów proweniencji woj-
skowej, ale pewna grupa akt z wojskowością związanych znajduje się w zespole 
urząd Wojewódzki Kielecki z lat 1919–1939 i Starostwo Powiatowe Kieleckie z lat 
1919–1939 60. Niewątpliwie w tym miejscu wymienić należy akta Komendy Wo-
jewódzkiej Policji Państwowej w Kielcach z lat 1919–1924, Komendy Powiatowej 
Policji Państwowej w Kielcach z lat 1919–1939 oraz fragmentarycznie zachowa-
ne akta innych komend powiatowych policji państwowej z terenu województwa 
kieleckiego, wytworzonych w okresie międzywojennym 61. Zawarte w nich dane 
służyć mogą odtworzeniu życiorysów niektórych poległych 62. Podobne znaczenie 
badawcze mogą mieć akta miast i akta gmin. 

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje do końca tematu, a zaprezentowane ar-
chiwalia zapewne nie zamykają listy materiałów dotyczących Zbrodni Katyń-
skiej, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach. Biorąc pod uwagę 
z jednej strony rozmiar i specyfikę zasobu, a z drugiej fragmentaryczność odnale-
zionych materiałów, mających zwykle postać jedynie wzmianek, uznać trzeba, że 
szereg informacji dotyczących mordu katyńskiego może kryć się w dziesiątkach 
jednostek archiwalnych. Odnalezienie każdej najdrobniejszej choćby wzmianki 
o sowieckiej zbrodni wymagałoby wielomiesięcznej, jeśli nie kilkuletniej kweren-
dy. Ogromny nakład środków i czasu na prowadzenie takich poszukiwań zapew-
ne przerósłby korzyści z nich wynikające. 

Zaprezentowane i omówione archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach dotyczące Zbrodni Katyńskiej nie mogą mieć charakteru przełomo-
wego i odkrywczego, jeśli chodzi o badania nad tym zagadnieniem. Nie są to ma-
teriały ani arcyciekawe, ani wyjątkowe. Ze względu na ich jakość i liczbę nie mają 
wiekopomnego znaczenia historycznego. Zamierzeniem autora było po pierwsze 
wskazanie, że nawet w średnim archiwum, jeśli chodzi o wielkość zasobu, jakim 
jest Archiwum Państwowe w Kielcach, znajdują się skromne pamiątki dotyczące 
Zbrodni Katyńskiej. Piszący te słowa pragnął pokreślić, że tak niewielka liczba 

60 W skład zespołu urząd Wojewódzki Kielecki I wchodzą akta wytworzone przez Wydział 
Wojskowy, natomiast w zespole Starostwo Powiatowe Kieleckie znajduje się dokumentacja 
Referatu Wojskowego. 

61 W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znajdują się akta Komend Powiatowych 
Policji Państwowej w: Będzinie, Częstochowie, Miechowie, Olkuszu, Opatowie, Opocznie, 
Przysusze, Radomiu, Zawierciu.

62 Zob. M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny. W 70. rocznicę ludo-
bójstwa, Kielce 2010.
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materiałów dotyczących Katynia jest efektem sytuacji politycznej, w jakiej znaj-
dowała się Polska przez blisko pół wieku. śladowy charakter informacji o radziec-
kim mordzie nie tylko w kieleckim archiwum, ale w archiwach państwowych 
w ogóle, jest wynikiem zatajania zbrodni przez władze komunistyczne. I wreszcie 
ostatnia kwestia. Włączenie się Archiwum Państwowego w Kielcach w obchody 
70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej to forma uczczenia pamięci o bestialsko zamor-
dowanych polskich oficerach wiosną 1940 roku. Niech więc powyższy tekst – bez 
względu na liczbę i jakość zaprezentowanych archiwaliów – będzie najskromniej-
szą choćby próbą złożenia hołdu ofiarom tej „zbrodni nad zbrodniami”. 
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Przegląd dokumentacji kartograficznej  
dotyczącej ziemi świętokrzyskiej  
w Archiwum Państwowym w Poznaniu

S ł o w a  k l u c z o w e :  dokumentacja kartograficzna, województwo świętokrzyskie, za-
sób Archiwum Państwowego w Poznaniu, mapy topograficzne.

Keywords :  cartographic documentation, świętokrzyskie Voivodeship, resource The 
State Archive in Poznan, topographic maps.

S t r e s z c z e n i e :  Artykuł prezentuje dokumentację kartograficzną dotyczącą Ziemi 
świętokrzyskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Autor szczegółowo opi-
sał 7 z 10 map przechowywanych w poznańskiej placówce, gdzie w większości badanego 
materiału stanowią mapy z powiatów Województwa świętokrzyskiego.

A b s t r a c t :  The article presents the cartographic documentation pertaining to the 
świętokrzyskie region, held at the State Archive in Poznań. The author has provided 
a detailed discussion of seven out of ten maps held at the Poznań archive, in which the 
majority of studied material consists of maps of świętokrzyskie Voivodeship’s poviats.

W zasobie Archiwum Państwowego znajduje się 10 map, które dotyczą zie-
mi świętokrzyskiej 1. Prezentowane dokumenty kartograficzne są mapami topo-
graficznymi, zostały wydane w ubiegłym stuleciu i w większości (poza jedną) są 
wykonane w skali liczbowej 1 : 100 000 2. Spis wszystkich dokumentów kartogra-
ficznych zamieszczono na końcu publikacji w formie tabelarycznej.

1 Rozumianej według dzisiejszego podziału administracyjnego. Pominięto jedyny plan 
miasta w zasobie Archiwum dotyczący miast województwa świętokrzyskiego: Kielce. Plan 
miasta, sygn. 53/991/0/Pl.m.177.

2 Skala 1 : 100 000, czyli 1 cm na mapie odpowiada 1 km w rzeczywistości.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 271‑276
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Mapa 1

Pierwszą z referowanych map znajdujących się w zasobie poznańskiego 
Archiwum jest Mapa geologiczna środkowej części Gór Świętokrzyskich, opraco-
wana przez Jana Czarnockiego 3 w 1919 roku. Na prawym marginesie umieszczono 
objaśnienia barw występujących na dokumencie. Źródło to powinno być niezwy-
kle interesujące dla geologów, zwłaszcza tych zajmujących się geologią terenów 
między Kielcami a łagowem.

Mapa 2

Cóż wspólnego może mieć miasto w województwie zachodnio-pomorskim 
z regionem świętokrzyskim? Jak widać, w przypadku kartografii, wiele! Mapa po-
wiatu Myślibórz zawiera bowiem na odwrocie Mapę powiatu sandomierskiego, 
która dotyczy podziału administracyjnego według stanu z dnia 1 sierpnia 1951 
roku. Mapa ta została jednak unieważniona i zachowana jest tylko częściowo 4 
(brakuje dolnej części mapy, m.in. z informacją o wydawnictwie). Ponadto na 
mapie umieszczono informację tylko do użytku służbowego egz. Nr 861. Widnie-
ją także pieczątki „poufne” czy „reprodukcja wzbroniona”, jak również poprzed-
nich właścicieli – Główny urząd Geodezji i Kartografii, Delegatura w Szczecinie 
(na górze) oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii, Wydział Zamiej-
scowy, Składnica Operatów i Map w Poznaniu (dwie pieczątki u dołu strony).

Mapa 3 i 4

Kolejne trzy mapy łączy pewna cecha, a mianowicie jej wydawca, którym 
był Główny urząd Pomiarów Kraju (GuPK). Mapę zatytułowaną Powiat buski 
i mapę Powiat pińczowski przygotował Wydział Pomiarów urzędu Wojewódzkie-
go w Kielcach (WPuW). Oba obiekty są mapami administracyjnymi i komuni-
kacyjnymi. Zawierają one dodatkowe znaki – pieczątki o treści „poufne” czy „do 
użytku służbowego”, zapewne przystawione przez wcześniejszego właściciela. Na 
dole przystawiono jeszcze pieczątki dotyczące przeprowadzonej inwentaryzacji 

3 Jan Czarnocki (1889–1951) – polski geolog pochodzący z Kielc, dyrektor Państwowego In-
stytutu Geologicznego w latach 1947–1951. Wydał 128 publikacji poświęconych głównie Gó-
rom świętokrzyskim. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czarnocki [dostęp: 1 VIII 2014].

4 Ponieważ mapa powiatu Myślibórz została wydana w 1958 r., a mapa powiatu sandomier-
skiego 7 lat wcześniej – w r. 1957 doszło do reformy administracyjnej, stąd zapewne czer-
wone ślady w postaci znaku „X” unieważniającego mapę.
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materiałów geodezyjnych, lecz nie podano roku, w którym tego dokonano. Na 
drugiej z opisywanych map widnieje jeszcze jeden stempel – Poznańskie Okręgo-
we Przedsiębiorstwo Miernicze.

Mapa 5

Tak jak sygnalizowano powyżej, wydawcą tej mapy jest GuPK, lecz Mapa 
powiatu jędrzejowskiego została przygotowana przez Warszawskie Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Kartograficzne (WOPK). Choć pierwotnie mapę sporządzono 
i wydano w 1952 roku – według podziału administracyjnego z dnia 1 sierpnia 
1951 roku – to trzy lata później dokonano na niej nadruku z umieszczeniem od-
powiedniej adnotacji po jej prawej stronie 5. W legendzie skreślono nazwy „gmi-
ny” i dopisano wyraz „gromady”.

Mapa 6

Wśród map przedstawiających ziemię i tereny związane z dzisiejszym wo-
jewództwem świętokrzyskim są również mapy, które pochodzą z publikacji za-
wierających ich zbiór – atlasów. W atlasie wydanym przez Ministerstwo Robót 
Publicznych w 1929 roku we Lwowie zatytułowanym 20 kart przeglądowych dorze-
cza Wisły, Bugu i Dniestru znajdziemy mapę dotyczącą rzeki Wisły na odcinku od 
Sandomierza do Tarnobrzega 6. Niestety, mapa ta jest trudniejsza w odbiorze niż 
poprzednie, a zaznaczono na niej przede wszystkim rzeki, potoki, rowy i wały.

Mapy 7a i 7b

W kolejnym atlasie znajdziemy dwie interesujące nas mapy, pierwsza 
z nich zatytułowana Mapa województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego, 
druga – Mapa województw: krakowskiego, kieleckiego i śląskiego. Wykonane zo-
stały przez Instytut Kartograficzny im. Eugeniusza Romera 7. Na pierwszy rzut 

5 O treści: WYDANIE TYMCZASOWE. Kolorem zielonym oznaczono granice admini-
stracyjne według stanu z dnia 3 XI 1954 r.

6 Mapa 6 b.
7 Eugeniusz Romer (1871–1955) – polski geograf, kartograf i geopolityk. W 1921 r. założył 

Instytut Kartograficzny Atlas (od 1924 r. Książnica-Atlas). Dwukrotny wiceprezydent Mię-
dzynarodowej unii Geograficznej. Jako pierwszy wydzielił regiony klimatyczne w Polsce 
<http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer> [dostęp: 1 VII 2014].
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oka wydaje się, że są one identyczne i rozróżnia je w zasadzie tylko kolorystyka 
(jedna z nich wyblakła), lecz po dokładnym przyjrzeniu się i zestawieniu można 
dostrzec, że na tej bledszej wersji brakuje m.in. podpisów pod mapą czy nazw 
miejscowości 8.

Zapewne niezwykle trudna okaże się próba odczytania map na zamiesz-
czonych w publikacji kopiach. Niech powyższy opis będzie zatem zachętą dla 
zainteresowanych do odwiedzenia Archiwum Państwowego w Poznaniu i bezpo-
średniego zapoznania się z dokumentami kartograficznymi.

Tabela 1. Spis dokumentów kartograficznych omówionych w artykule według kolejności 
referowania

1. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Mapa geologiczna środkowej części Gór świętokrzyskich
53/992/0/3.3/M.w.13
1919
W. Główczewski – Warszawa
1 : 100 000
Litografia
72 × 48

2. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Mapa powiatu Myślibórz
53/992/0/2.2/M.p.356
1958
Ppłk Warszawa
1 : 100 000
Druk
73 × 59

3. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Powiat buski, województwo kieleckie
53/992/0/M.p.23
1948
GuPK WPuW Kielce
1 : 100 000
Druk
75 × 62

4. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Powiat pińczowski, województwo kieleckie
53/992/0/2.2/M.p.417
1949
GuPK WPuW Kielce
1 : 100 000
Druk
51 × 70

8 Zob.: Miejscowość w Czechach, Ostrawa-Witkowice.
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5. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Mapa powiatu jędrzejowskiego
53/992/0/2.2/M.p.182
1952
GuPK WOPK Warszawa
1 : 100 000
Druk
74 × 68

6. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

20 map przeglądowych dorzecza Wisły, Bugu i Dniestru
53/992/0/A.Pol.8a/I-XX
1929
Ministerstwo Robót Publicznych
1 : 100 000
Druk
39 × 31

7. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

[Atlas Polski z podziałem na województwa]
53/992/0/A.Pol.10
1930
Książnica Atlas S.A. Lwów–Warszawa
1 : 1 000 000
Druk
40 × 38

Tabela 2. Spis dokumentów kartograficznych dotyczących ziemi świętokrzyskiej, 
nieomówionych w tekście

1. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Mapa powiatu Włoszczowa
53/992/0/2.2/M.p.661
1958
PPWK Warszawa
1 : 100 000
Druk
76 × 77

2. Tytuł:

Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

[Gostynin–Warszawa–łuków–Częstochowa–Jedrzejów–
Tarnobrzeg]
53/992/0/4.4/M.Pol.64
1800–1899
–
–
Druk
45 × 38
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3. Tytuł:
Sygnatura:
Rok wydania:
Wydawca:
Skala liczbowa:
Technika wykonania:
Rozmiar w cm:

Góry świętokrzyskie
53/992/0/4.4/M.Pol.176
1991
PPWK Warszawa–Wrocław
1 : 150 000
Druk
78 × 57

Dodatkowa bibliografia do poszerzenia tematu: Zadrożnyj M., Mapy i atlasy dru-
kowane XVI–XX w. oraz mapy topograficzne XIX–XX w. w zbiorach kartograficz-
nych AP w Poznaniu, „Archeion” 1984, t. 78, s. 241-257.
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Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu 
zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, red. M. Lenart, cz. 1: 
Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu, opole 2013, ss. 187 + dVd; 
cz. 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania, opole 2013, ss. 184

Istotne znaczenie w działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i pro-
mocyjnej archiwów państwowych spełniają rocznice ich powstania. Jubileusze 
stanowią zazwyczaj okazję do organizacji wystaw, konferencji naukowych i po-
pularnonaukowych, spotkań i wielu innych imprez. Pokłosiem tego rodzaju uro-
czystości bywają też publikacje o charakterze jubileuszowym wydawane z okazji 
rocznic powstania poszczególnych placówek 1. W ciągu minionych lat do rąk czy-
telników oddano kilka tego typu wydawnictw 2. 

W nurt ten wpisuje się publikacja Archiwum Państwowego w Opolu, bę-
dąca przedmiotem niniejszej recenzji. Jest to pierwszy tom serii Opera Extra-
ordinaria, który składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zatytułowana Nie-
zmienność idei i przemiany w cyklach czasu liczy 187 stron i zawiera 9 artykułów 
oraz płytę CD. Część druga pt. Bogactwo zasobu i przygoda poznania liczy 184 
strony, a w jej skład wchodzi 9 artykułów. 

We wprowadzeniu dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu Mirosław 
Lenart wyjaśnia tytuł publikacji Otwarty skarbiec pamięci, który nawiązywać ma 

1 Przykładowo: Księga pamiątkowa Jubileuszu 45-lecia Archiwum Państwowego w Siedlcach 
1950–1995, Siedlce 1997; 45 lat Archiwum Państwowego w Legnicy. 1953–1998. Materiały 
sesji naukowej, Legnica 1998.

2 Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związ-
ku z jubileuszem 80-lecia archiwum, red. E. Wierzbicka, L. Zabielski, Warszawa 2003; Ju-
bileusz 85-lecia Archiwum Państwowego w Płocku, oprac. L. Franciszkiewicz, Płock 2006; 
Mundus archii mundur memoriae. Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945–2005, red. 
M. Frankel, Szczecin 2007; Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811–2011. Przeszłość 
i współczesność, red. J. Drozd, J. Gołaszewski, Wrocław 2011; G. Schlender, Sześćdziesiąt lat 
działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów, Kalisz 2011; Archiwa i spo-
łeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961–2011, 
red. J. Chojecka, Koszalin–Pruszcz Gdański 2011; Archiwum w regionie, region w archi-
wum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932–2012, red. B. Kalinowska-Wójcik, 
Katowice 2012; Ex praesenti praeteritum. Księga pamiątkowa jubileuszu 60-lecia Archiwum 
Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku, Malbork 2012.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 279‑285
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do nowej formuły działalności opolskiego archiwum, zakładającej większą do-
stępność do przechowywanych archiwaliów. 

Artykuł Mirosława Lenarta to zbiór filozoficznych i antropologicznych 
refleksji na temat chrześcijańskich źródeł etosu pracownika służby archiwal-
nej. Autor ich początki dostrzega w Biblii, w słowach „jak oznajmia Pismo” oraz 
w działaniach mających na celu ochronę zwojów opisujących dzieło zbawienia, 
a zwłaszcza w męczeństwie św. Wawrzyńca – późniejszego patrona bibliotekarzy 
i archiwistów. Mirosław Lenart w interesujący sposób łączy też etos archiwisty 
z żywotem św. Hieronima, dostrzegając w archiwum, kojarzonym powszechnie 
z niedostępną i odizolowaną od życia strukturą, analogię do miejsc odosobnienia. 
Archiwum jest także przestrzenią „uchwycenia ludzkiego przemijania”, miejscem 
szczególnego doświadczania egzystencjalnych problemów człowieka zawartych 
w aktach, miejscem wzruszeń, nabierania dystansu i prowadzenia dialogu z „nie-
zmiennym cyklem ludzkiego istnienia”. Ostatni element artykułu to próba odpo-
wiedzi na pytanie o szczęście archiwisty. 

Dzieje archiwum miejskiego w Opolu do zakończenia II wojny światowej 
omówił Rafał Górny. Przedstawił on zasób archiwum, jego straty, warunki prze-
chowywania, obowiązujące instrukcje kancelaryjne. Nieco uwagi poświęcił też 
personelowi archiwum. Zwraca tu uwagę brak odniesień do literatury przedmio-
tu 3. Autor powołuje się na relację Ambrożego Grabowskiego dotyczącą archiwum 
miejskiego w Krakowie, nie zamieszczając przypisu bibliograficznego (s. 24). 

Barbara Sypko, opierając się na aktach osobowych, przedstawiła sylwetki 
21 byłych pracowników Archiwum Państwowego w Opolu. Podkreśliła trudne 
warunki ich pracy, a jednocześnie zaangażowanie i pasję zawodową. Wątpliwości 
budzić może zestawienie w jednym artykule biogramów zmarłych archiwistów 
z sylwetkami osób żyjących, a w archiwum już niepracujących. Autorka wybrnęła 
jednak z kłopotu dzięki podtytułowi artykułu – „wybrane biogramy z listy (nie)
obecnych”.

Tekst Aleksandry Starczewskiej-Wojnar traktuje o gromadzeniu i opraco-
waniu materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 roku. Bezpośrednio po 
wojnie akcję przejmowania, scalania i rewindykacji poniemieckich archiwaliów 
prowadziły archiwa w Katowicach i Wrocławiu, a od 1951 roku Powiatowe Archi-
wum Państwowe w Opolu. Prace te kontynuowano po przekształceniu placówki 
w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu. Szczególne zasługi w poszukiwa-
niu akt poniemieckich miał dyrektor Stefan Popiołek. Autorka bardzo drobiazgo-
wo omówiła dzieje gromadzenia zasobu opolskiego archiwum według aktotwór-
ców. Znacznie bardziej pobieżnie potraktowała aktywność na polu opracowania. 

3 S. Popiołek, Z dziejów archiwów górnośląskich w XVIII i XIX w. na przykładzie archiwów 
w Koźlu, Opolu i Wrocławiu, „Archeion”, t. 76, 1983, s. 95-102.
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Aleksandra Foltyn niezwykle szczegółowo przedstawiła pracę komisji me-
todycznej i działalność Archiwum Państwowego w Opolu w zakresie opracowa-
nia zasobu. Tekst został poparty solidnymi przypisami. Szkoda, że ten nieco kro-
nikarski artykuł zamknięto niezwykle skromnym podsumowaniem. Podkreślić 
trzeba jednak, że autorka pochyliła się nad działalnością komisji metodycznej, 
ponieważ w publikacjach tego typu pomijane jest na ogół to zagadnienie, a uwagę 
koncentruje się jedynie na pracy poszczególnych oddziałów.

Drugi artykuł pióra Aleksandry Foltyn poświęcony jest kształtowaniu za-
sobu Archiwum Państwowego w Opolu w latach 1953–2012. Pierwsze akta pla-
cówka ta przejęła w 1953 roku, kolejne w 1955 roku. Początkowo gromadzenie 
dokumentacji odbywało w sposób niezorganizowany, bez spisów zdawczo-od-
biorczych. Zmiana jakościowa nastąpiła w końcu lat pięćdziesiątych XX wieku 
po utworzeniu sieci Powiatowych Archiwów Państwowych. Aleksandra Foltyn 
szczególną uwagę zwróciła na zagadnienie przejmowania akt po Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. Mankamentem artykułu jest brak odniesień do litera-
tury przedmiotu 4.

Renata łuczków-Makłowicz zajęła się ewidencją, informacją, udostęp-
nianiem i popularyzacją materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym 
w Opolu. Zastrzeżenia budzi zestawienie w jednym artykule aż czterech obsza-
rów działania archiwum, każdy bowiem kwalifikuje się na osobny tekst. Roz-
ważania otwiera kilka akapitów poświęconych prowadzeniu ewidencji. Moje 
obiekcje budzą następujące słowa autorki: „coraz więcej inwentarzy ma postać 
wydruków komputerowych baz danych, jednak nadal w użyciu są również in-
wentarze kartkowe” (s. 133). Z perspektywy udostępniania i użytkownika nie ma 
różnicy, czy korzysta z „papierowego” inwentarza w formie książkowej, kartko-
wej czy wydruku z bazy danych. Istotą funkcjonowania baz danych w archiwach 
powinna być możliwość ich przeglądania w wersji elektronicznej (m.in. poprzez 
opcje „filtruj”, „wyszukaj”, „sortuj”), bez konieczności korzystania z wydruków. 
Dalsza część artykułu traktuje o różnych formach udostępniania zasobu archi-
walnego. Jednocześnie podano garść informacji o charakterze statystycznym. 
Omawiany tekst zamyka pobieżna charakterystyka działalności popularyzator-
skiej archiwum. W tej części artykułu brakuje przypisów odsyłających do źródeł 
i literatury przedmiotu 5.

4 I. Jurkiewiczowa, Z doświadczeń państwowych archiwów opolskich nad zabezpieczeniem 
akt najnowszych, „Archeion”, t. 52, 1969, s. 15-25.

5 S. Czech, Z życia kulturalno-oświatowego archiwów opolskich, „Archeion”, t. 48, 1968, s. 188, 
189; tenże, Działalność popularyzatorska archiwów Opolszczyzny (1953–1987), „Archeion”, 
t. 93, 1994, s. 385-388; M. Białokur, Problematyka regionalna w edukacji historycznej na 
przykładzie współpracy opolskich instytucji muzealnych, naukowych i oświatowych, w: Re-
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Przedmiotem rozważań Bernadety Gurbierz i Anety Malik jest bibliote-
ka Archiwum Państwowego w Opolu. Jest to komórka organizacyjna obecna 
w strukturze każdego archiwum, często jednak marginalizowana, a w publika-
cjach dotyczących archiwów nierzadko pomijana. Autorki w pierwszej części 
przedstawiły dzieje narastania księgozbioru, w drugiej dokonały jego charaktery-
styki, eksponując zwłaszcza starodruki. Jak wykazano, zasadniczy zrąb biblioteki 
opolskiego archiwum stanowi literatura fachowa z zakresu archiwistyki oraz pu-
blikacje poświęcone dziejom regionu. Autorki w swym tekście nadużywają typo-
wego dla nomenklatury archiwalnej sformułowania „zasób biblioteczny” (s. 143, 
144, 146, 147), który należałoby raczej zastąpić wyrazami: biblioteka, księgozbiór 
lub zbiory biblioteczne. 

Problemowi nadzoru nad archiwami zakładowymi poświęcony jest arty-
kuł Roberta Malińskiego. Autor oparł swe rozważania na przykładzie archiwów 
organów administracji samorządowej w latach 1990–2000. Na tle omówienia 
prawodawstwa, które było podstawą odrodzenia się samorządu terytorialnego, 
przybliżył działalność Archiwum Państwowego w Opolu na niwie kształtowania 
zasobu archiwalnego. Podniósł m.in. problematykę kontroli i ekspertyz przepro-
wadzanych w archiwach samorządowych, prowadzenia działalności szkoleniowej 
i instruktażowej, uzgadniania normatywów kancelaryjno-archiwalnych, opinio-
wania wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 

Pierwszy tom recenzowanej publikacji zamykają: komiks Nadzór archiwalny 
i gromadzenie zasobu. O Oddziale IV pół żartem, pół serio… autorstwa Jolanty Bu-
gaj oraz Wykaz byłych pracowników Archiwum Państwowego w Opolu.

Niezwykle trafnym zabiegiem było dołączenie do pierwszego tomu płyty 
DVD z niespełna godzinnym filmem, zawierającym wspomnienia byłych pra-
cowników Archiwum Państwowego w Opolu: Jana Cichonia, Janiny Domskiej 
i Janiny Budnik. Wypowiedzi byłych opolskich archiwistów połączono z prezen-
tacją dawnych fotografii związanych z archiwum. 

Druga część ma charakter historyczno-archiwoznawczy. Otwiera ją tekst 
Sławomira Marchela, który próbował odpowiedzieć na pytanie o rolę archiwisty 
w procesie kształtowania interpretacji historycznej. Swoje rozważania rozpoczął 
od przypomnienia definicji i typologii źródeł historycznych, metodologii ich ba-
dania, a także motywów zainteresowania historią, powołując się na wybitnych 
metodologów historii: J. Topolskiego, J. Maternickiego i W. Wrzoska. Autor słusz-
nie zauważył, że praca archiwisty opiera się na prawie i nauce, a tym samym gro-
madzeniu, przechowywaniu, zabezpieczaniu, opracowywaniu i udostępnianiu 

gion w edukacji historycznej. Nauka, doradztwo, praktyka. „Toruńskie Spotkania Dydak-
tyczne”, t. 3, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 161-168.



 RECENZJE   I OMóWIENIA 283

archiwaliów według określonego ładu społecznego. Poczynił interesującą uwagę, 
że w dobie cyfrowej technologii i zwiększającej się dostępności materiałów archi-
walnych poprzez Internet archiwista przestaje już być ich strażnikiem. Zanika też 
rola archiwisty jako interpretatora, a pojawia się funkcja moderatora, który wraz 
z użytkownikiem konstruuje obraz przeszłości. 

Wątek sfragistyczny zawarła w swym artykule Aleksandra Starczewska- 
-Wojnar, która przybliżyła pieczęcie gmin wiejskich w Rejencji Opolskiej od 
połowy XVIII do połowy XIX wieku. Po przedstawieniu ogólnych uwag sfragi-
stycznych w zakresie omawianego obszaru, Autorka skoncentrowała się na pie-
częciach świętych: Mikołaja, Jerzego i Floriana. W pierwszej kolejności naszkico-
wała sylwetki każdego z wymienionych wyżej świętych, a następnie zajęła się ich 
wizerunkami na wyobrażeniach napieczętnych konkretnych miejscowości. 

Sonia Szmechta przedstawiła dzieje Zakładów Tkackich „Fränkel” w Prud-
niku, które powstały w pierwszej połowie XIX wieku. W 1945 zostały znacjona-
lizowane, a w 2010 roku ogłoszono upadłość Prudnickich Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego im. Powstańców śląskich „Fotex”. W drugiej części artykułu autor-
ka poddała analizie zespół archiwalny Zakłady Tkackie „Fränkel” w Prudniku.

Przedmiotem przyczynkarskiego artykułu Tomasza Hellera są dzieje Kon-
sulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu i Bytomiu w latach 1920–
1939. Placówka ta odgrywała rolę szczególną w okresie ustalania granic Polski, 
polsko-niemieckich napięć, powstań śląskich i plebiscytu. Autor omówił działal-
ność konsulatu, jego strukturę, kadry. 

W drugim artykule Tomasz Heller zajął się weryfikacją narodowościową 
w powojennym Opolu. Prześledził działalność miejskiej komisji weryfikacyjnej 
przy Zarządzie Miejskim w Opolu od kwietnia 1945 roku do listopada 1946 roku. 
Wykorzystał w tym celu materiały archiwalne znajdujące się w zasobie Archi-
wum Państwowego w Katowicach (urząd Wojewódzki śląski) i Opolu (Zarząd 
Miejski w Opolu). 

Artykuł Justyny Sowińskiej traktuje o administracji Lasów Państwowych 
w Opolu w latach 1945–1969. Pierwszą część autorka poświęciła jej genezie i omó-
wieniu podstawowych aktów prawnych z okresu międzywojennego. Następnie 
przedstawiła zmieniającą się strukturę i organizację w okresie PRL. Wątpliwości 
budzi wskazany w tytule zakres chronologiczny, zdeterminowany, jak się wydaje, 
przez daty skrajne zespołu archiwalnego, będącego podstawą źródłową artykułu 
– Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Opolu 1945–1969. Tymczasem pod-
miot ten został zlikwidowany w 1975 roku.

W drugim tekście Justyna Sowińska zajęła Obchodami Milenijnymi na 
śląsku Opolskim. Właściwie jest to edycja siedmiu źródeł dotyczących wspo-
mnianego wydarzenia, które poprzedzono obszernym komentarzem poświęco-
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nym wydarzeniom 1966 roku w kraju i na Opolszczyźnie. Są to materiały in-
formacyjne pochodzące z zespołu Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu. Wydaje 
się, że lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczanie informacji o lokalizacji źródła 
(nazwy archiwum, zespołu, sygnatury i numerów stron) przed jego edycją, a nie 
na końcu, jak to uczyniła autorka. 

Tomasz Foltyn przedstawił podziały administracyjne śląska Opolskiego 
w latach 1973–2004. Tekst ten stanowi kontynuację artykułu Stefana Czecha, za-
wierającego analogiczne ustalenia w stosunku do lat 1945–1974. Przedmiotem 
rozważań Tomasza Foltyna są reformy administracyjne z lat 1972, 1975, 1990 
i 1998, których efektem były zmiany w podziałach administracyjnych na szczeblu 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. uzupełnieniem artykułu są mapy oraz 
instrukcje kancelaryjne i wykazy akt obowiązujące w omawianym okresie. 

Drugi tom recenzowanej publikacji zamyka tekst Sabiny Pachuty poświę-
cony dziejom Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego „unia” w Głubczycach. Ich za-
lążkiem był powstały w 1860 roku niewielki zakład. Autorka skoncentrowała się 
na omówieniu powojennej historii fabryki, która została zlikwidowana w 2001 
roku. Podstawą źródłową opracowania dziejów Zakładu Przemysłu Dziewiar-
skiego „unia” w Głubczycach był zespół archiwalny o tej samej nazwie, znajdują-
cy się w Archiwum Państwowym w Opolu. 

Dwa tomy recenzowanej publikacji to ważna pozycja wśród wydawnictw 
archiwów państwowych. Część pierwsza przybliża przede wszystkim dzieje 
i działalność Archiwum Państwowego w Opolu w zakresie kształtowania, gro-
madzenia, opracowania, ewidencji, udostępniania i popularyzacji zasobu archi-
walnego, a także zbiorów bibliotecznych. Z kolei druga część zgodnie z bardzo 
trafnym tytułem pokazuje bogactwo zasobu opolskiego archiwum. Szkoda, że 
skoncentrowano się na XX wieku i (nie licząc artykułów A. Starczewskiej-Wojnar 
i S. Szmechty) pominięto zupełnie archiwalia starsze. Rzecz jasna, zaprezento-
wany wycinek zasobu Archiwum Państwowego w Opolu może stanowić zachętę 
oraz inspirację dla badaczy i amatorów do zgłębiania materiałów archiwalnych 
znajdujących się w Archiwum Państwowym Opolu. W moim mniemaniu jest to 
swoiste zaproszenie do uwzględnionej w tytule tomu „przygody poznania”. Będąc 
przy tytułach, warto dodać, że niezwykle wymowny jest tytuł pierwszej części 
wydawnictwa. Pokazuje on bowiem constans ogólnych idei i wartości przyświe-
cających pracy archiwów i archiwistów, przy jednoczesnym ukazaniu dynamiki 
zmian w ich interpretacji oraz w praktycznej działalności archiwów. Wątpliwości 
budzi natomiast podtytuł całej publikacji Studia Zespołu Archiwum Państwowego 
w Opolu… Może on bowiem sugerować, że wydawnictwo stanowi monografię 
zespołu archiwalnego wytworzonego przez tę placówkę o nazwie Archiwum Pań-



 RECENZJE   I OMóWIENIA 285

stwowe w Opolu. Może bardziej fortunnym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie 
w tytule słowa „pracowników”.

Walory recenzowanej pracy podnosi na pewno jej oprawa, papier i cała 
strona wizualna. Szczególnie docenić wypada mnogość kolorowych ilustracji 
(37 w części pierwszej i 32 w drugiej). Szkoda jedynie, że zabrakło spisu ilustracji, 
map i tabel. 

Wniesione powyżej drobne uwagi i zastrzeżenia recenzenta nie mogą jed-
nak wpłynąć na finalną ocenę publikacji Archiwum Państwowego w Opolu. Jest 
to wydawnictwo ważne i potrzebne zarówno z punktu widzenia archiwistyki, jak 
i historii regionalnej. Przeplatające się dwa wątki: archiwo znawczy i historycz-
no-regionalny, mają istotne znaczenie dla promocji i popularyzacji wiedzy o Ar-
chiwum Państwowym w Opolu, czy archiwach w ogóle, a także dziejów śląska 
Opolskiego i ich dokumentacyjnej spuścizny.

HuBERT MAZuR  
Archiwum Państwowe w Kielcach





Szczekociny w opowiadaniach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna, 
red. k. koprowska, M. Skrzypczyk, A. wieczorek, Szczekociny 2014, ss. 231

Historia mówiona (oral history) stanowi jedną z prężniej rozwijających się 
dziedzin nauk historycznych. Dzieje się tak nie bez przyczyny, albowiem poprzez 
zbieranie, opracowywanie, a także publikowanie indywidualnych wspomnień lu-
dzi współcześnie żyjących dostarcza nowych informacji o dziejach społeczeństw, 
najczęściej z punktu widzenia jednostki. Tym samym spełnia się zapotrzebowa-
nie na historię mocno spersonalizowaną, często nieobiektywną, ale niepozbawio-
ną zaangażowania i uczuć, z czym nie bardzo mogła sobie do tej pory poradzić 
historiografia. Książka pod tytułem Szczekociny w opowiadaniach mieszkańców. 
Czasy przedwojenne i wojna jest doskonałym przykładem ilustrującym wagę i ak-
tualność problemu.

Redaktorami publikacji były trzy osoby: Karolina Koprowska, Mirosław 
Skrzypczyk oraz Anna Wieczorek, nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego 
w Szczekocinach. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że oprócz nich w szeroko 
zakrojonym projekcie uczestniczyło niemal trzydziestu uczniów tamtejszej pla-
cówki oświatowej. 

Tytuł książki Szczekociny w opowiadaniach mieszkańców. Czasy przed-
wojenne i wojna w pełni odpowiada jej treści. Pod względem chronologicznym, 
tematycznym i terytorialnym nie wykracza ona poza zakreślone cezury. Dzięki 
temu rzetelnie oraz uczciwie informuje czytelnika o tym, czego może on oczeki-
wać, co nie jest niestety regułą, zwłaszcza w przypadku rozpraw popularnonau-
kowych.

W krótkim wstępie (s. 7-9) wyjaśniono w sposób zwięzły motywy po-
wstania publikacji oraz złożono tradycyjne podziękowania współuczestnikom 
przedsięwzięcia. Następnie zamieszczono tekst autorstwa Piotra Filipkowskie-
go, pracownika naukowego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pt. Szczekociny: 
doświadczenie, pamięć, oopwieść, zapis… Lokalna tradycja mówiona (s. 11-17). 
W przystępnych słowach wyjaśnia on czytelnikom, najczęściej w sposób niezwią-
zany z historią jako nauką, charakter źródeł historycznych. Wiele uwagi poświęca 
specyficznemu materiałowi, na którym oparto przedmiotową publikację, czyli 
wywiadom ustnym. Nie sposób odmówić słuszności takiemu postępowaniu, 
gdyż takie świadectwa w zasadniczy sposób różnią się od „tradycyjnych” źródeł, 
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będących podstawą tworzenia historiografii. Dowodzi to gruntownej znajomo-
ści przez autora warsztatu historyka, a także pozwala uniknąć fundamentalnych 
błędów przez osoby chcące później wykorzystywać zawartość książki w swoich 
badaniach. 

Kolejny zamieszczony w publikacji tekst (s. 19-30) został napisany przez 
Mirosława Skrzypczyka, polonistę, głównego organizatora projektu oral history 
na gruncie Szczekocin. Rozpoczyna się on od zarysu dziejów miasta. Jest to za-
bieg niewątpliwie pożądany, lecz niestety został przeprowadzony zbyt skrótowo, 
poświęcono mu bowiem niewiele ponad stronę. Znacznie lepszy byłby w tym 
miejscu osobny rozdział, tym bardziej że napisanie go nie stanowiłoby większego 
problemu z uwagi na stan wiedzy o historii Szczekocin i liczbę osób zaangażowa-
nych w całość przedsięwzięcia.

Następnie autor przechodzi do omówienia założeń oraz metod badaw-
czych, którymi kierowano się przy realizacji projektu. Już sama organizacja pracy 
nad zbieraniem materiału budzi uznanie, gdyż została ona starannie zaplanowana 
i dokonana według obowiązującej w tej dziedzinie metodologii. Zgodnie z suge-
stią konsultanta Piotra Filipkowskiego wybrano metodę biograficzną, która – jak 
sama nazwa wskazuje – koncentruje się na opisie całego życia danych jednostek, 
a nie jakiegoś wąskiego jego fragmentu. Dzięki temu otrzymano przekaz mocno 
spersonalizowany, nacechowany ogromnym ładunkiem uczuć i emocji, a więc 
czymś często nieuchwytnym w źródłach pisanych.

Za niewątpliwą zaletę tekstu Mirosława Skrzypczyka należy uznać szcze-
gółowe opisanie sposobu przeprowadzania wywiadów oraz dalszej pracy z zebra-
nym materiałem. Dopiero po jego lekturze można w pełni docenić efekt końcowy. 
Na etapie wstępnym trzeba było nie tylko wytypować potencjalnych rozmówców, 
ale i przekonać ich do chęci współpracy. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku 
osób w podeszłym wieku nie jest to wcale takie proste, tym bardziej że rozmowy 
były jednocześnie nagrywane i filmowane. Każdy wywiad poprzedzało staranne 
przygotowanie. Zbierano informacje o historii miasta, starano się przygotować 
pytania związane z losami danego rozmówcy. Zastosowana metoda biograficzna 
polegała w praktyce na tym, że wywiad dzielono na dwie części. W pierwszej 
pozwalano respondentom na nieskrępowaną opowieść o historii ich życia, nato-
miast w drugiej przechodzono do przygotowanych wcześniej pytań. Często też 
w trakcie samego wywiadu pojawiały się nowe wątki, które starano się w miarę 
możliwości rozwijać.

Oczywiste jest, że praca nad zredagowaniem publikacji nie polegała wy-
łącznie na zebraniu materiału. Konieczne stało się również jego zinwentaryzo-
wanie (na płytach DVD), a następnie poddanie niezbędnej transkrypcji. Dopiero 
tak przygotowane wywiady stały się podstawą właściwej części książki.
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Publikacja została podzielona na dwie główne części. Pierwsza z nich, za-
tytułowana Szczekociny Przedwojenne, składa się z 9 następujących rozdziałów: 
Początek, Miasteczko, Życie codzienne, Życie religijne, Uroczystości, Czas wolny, 
Pałac, Szkoła i Relacje polsko-żydowskie. Druga, nosząca tytuł Wojna, posiada 
7 rozdziałów: Pierwsze dni wojny, Okupacja, Konspiracja, Tajne nauczanie, Repre-
sje, Getto i Zagłada oraz Koniec wojny. W każdym z nich zamieszczono krótkie 
relacje wybranych osób (zazwyczaj nieprzekraczające jednej strony) odnoszące 
się do konkretnego zagadnienia.

Redaktorzy, decydując się na odejście od układu książki, będącej zbiorem 
wspomnień układanych jedno po drugim, dokonali trafnego wyboru. Dzięki 
temu czytelnicy mogą bez problemu porównywać ze sobą relacje różnych osób 
dotyczące wybranej tematyki. Jest to znacznie łatwiejsze niż w przypadku, gdyby 
byli zmuszeni do odszukiwania interesujących ich fragmentów rozrzuconych po-
między kolejnymi opowieściami. Poza tym materiał zebrany w trakcie wywiadów 
jest w posiadaniu autorów i z powodzeniem może zostać wykorzystany do inne-
go rodzaju prac, np. biograficznych. 

Niezbędna ingerencja, której dokonano przy opracowywaniu wspomnień, 
spełniła swoje zadanie. Książkę czyta się łatwo i powinna być zrozumiała dla sze-
rokiego grona czytelników. Taki też zamiar niewątpliwie przyświecał autorom 
publikacji.

W tekście zamieszczone zostały przypisy mające na celu wyjaśnienie pro-
blemów lub konkretnych słów (najczęściej nazw własnych lub nazw ulic), które 
mogłyby wzbudzić wątpliwości zwłaszcza tych osób, które nie znają Szczekocin. 
Można jednak odnieść wrażenie, że redaktorom zabrakło na tym polu konse-
kwencji. Nie chodzi bynajmniej o to, aby każdy fakt był udokumentowany źró-
dłem archiwalnym lub publikacją naukową, ale o dającą się zauważyć w tekście 
dysproporcję. Dla przykładu w rozdziale dotyczącym pałacu (s. 115-139) obszer-
nie wyjaśniono dzieje tego obiektu, jednocześnie podając w przypisach wiele in-
formacji na temat jego właścicieli, a w rozdziale Miasteczko (s. 52-74) oraz Życie 
religijne (s. 75-89) ograniczono się do niezbędnego minimum. Również cała dru-
ga część książki pod względem liczby przypisów pozostawia pewien niedosyt.

Szkoda, że nie zdecydowano się na zamieszczenie w publikacji współcze-
snego planu miasta, zawierającego nazwy ulic. Dzięki temu można by z łatwością 
zlokalizować przytaczane w opowiadaniach miejsca, co może nie stanowi proble-
mu dla szczekocinian, albowiem oni doskonale to wiedzą (np. gdzie są położone 
ulica Paderewskiego, tzw. Ćwiczeniówka, czy sklep monopolowy Orlińskiego). 
Nie wiązałoby się to przecież z żadnym poważnym problemem natury technicz-
nej. Tym bardziej że publikacja zawiera aż 159 zdjęć, z których większość opatrzo-
no wyczerpującymi opisami.
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Na końcu książki, w części zatytułowanej Źródła (s. 229-231), znajduje się 
spis wszystkich wykorzystanych relacji. Zawiera on informacje o personaliach 
respondentów oraz osób przeprowadzających wywiad, a także tych, którzy spi-
sywali konkretną relację. W każdym przypadku podano dodatkowo datę roczną, 
odnoszącą się do czasu nagrania. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym formom 
komunikacji, autorzy zadbali o dołączenie do publikacji płyty DVD z wybranymi 
fragmentami rozmów. Pozwala to zainteresowanym zobaczyć i posłuchać naj-
starszych mieszkańców miasta, autentycznych świadków jego historii. 

Podsumowując rezultat ośmioletniej pracy kilkudziesięciu osób, należy 
stwierdzić, że bez wątpienia wypadł on pomyślnie. Co więcej, udział w projekcie 
miał dla wielu spośród jego uczestników odczuwalne walory edukacyjne oraz 
społeczne. Zaktywizował i zbliżył do siebie różne pokolenia mieszkańców Szcze-
kocin. Pod względem poznawczym jest także wartościowy, zostały bowiem spi-
sane i wydane wspomnienia, z których można z powodzeniem korzystać. Każdy, 
kto zajmował się historią Szczekocin lub regionalistyką, z pewnością to doceni, 
ponieważ źródła z tej kategorii (pamiętniki, dzienniki) są dla tamtego terenu nie-
zwykłą rzadkością. Z uwagi na swoją unikatowość mogą one pomóc w wyjaśnie-
niu różnych zagadnień interesujących miejscowych regionalistów. Równie do-
brze mogą także otwierać przed nimi nowe pola badawcze, które dopiero czekają 
na swoją realizację.

Na koniec należy wyrazić uznanie dla autorów za realizację niewątpliwie 
ambitnego, a także potrzebnego projektu. Książka Szczekociny w opowieściach 
mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna jest publikacją wartościową, zasługu-
jącą na polecenie wszystkim zainteresowanym historią Szczekocin oraz regiona-
listyką.

LECH FRąCZEK  
uniwersytet Jagielloński



omówienia

jan główka, Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu Staropolskim  
w okresie międzywojennym 1918–1939, kielce 2012, ss. 339

Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu Staropolskim w latach 1918–
1939 to temat szeroki i wymagający drobiazgowych badań. Ta gałąź przemysłu 
dominowała na omawianym terenie. Przedmiotem analizy autora publikacji 
są huty, odlewnie, przemysł maszynowy i narzędziowy, fabryki przemysłu wo-
jennego i produkujące na rzecz wojska, metalowy przemysł przetwórczy. Autor 
zwrócił uwagę nie tylko na gruntowne przekształcenia, którym podlegały nie-
które zakłady, na rozwój bazy technicznej, lecz również na częste zmiany w pro-
dukcji i dostosowywanie się do potrzeb odbiorców. Zainteresował się również 
ludźmi pracującymi w tej gałęzi przemysłu. Jan Główka rozpoczął swoją analizę 
od przedstawienia tradycji hutnictwa i przemysłu metalowego. Przedstawił też 
zaplecze surowcowe, rozwój komunikacji (zarówno drogowej, jak i kolejowej), 
energetyki i gazownictwa. Praca zawiera drobiazgowe opisy funkcjonowania po-
szczególnych zakładów, uwzględnia zatrudnienie i kierownictwo placówek (skład 
zarządów, właścicieli), m.in. Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Górniczo-Hut-
niczych i Fabryk, Odlewni „Stąporków”, Fabryki Odlewów Żelaznych, Warszta-
tów Mechanicznych Sz. Kronenbluma w Końskich i wielu innych.

Państwowy Bank Rolny. Dokumenty do dziejów Państwowego Banku Rolnego, 
t. 1: 1938–1944, łódź 2009, ss. 383; t. 2: Sprawozdania Państwowego Banku 
Rolnego za lata 1945–1948, kraków 2013, ss. 307; wstęp i opracowanie 
Mirosław kłusek

Tom 1 rozpoczyna wstęp i tekst na temat Państwowego Banku Rolnego 
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i okupacji niemieckiej. Następnie czytelnik 
może skorzystać z numerowanych 100 dokumentów, ułożonych chronologicznie. 
Większość ze źródeł pochodzi z Archiwum Państwowego w Krakowie. Do tomu 
dołączono również dodatkowe informacje dotyczące np. podstawowych założeń 
polityki gospodarczej okupanta, likwidacji aktywów przedwojennych w okresie 
okupacji czy choćby nastrojów wśród pracowników Banku w czasie wojny. Pu-
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blikacja została zaopatrzona w indeks nazwisk oraz przedsiębiorstw, zakładów 
przemysłowych, handlowych i organizacji gospodarczych.

Tom 2, także poprzedzony wstępem, przedstawia sytuację rolnictwa 
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Zawiera sprawozda-
nia Państwowego Banku Rolnego z 1945, 1946, 1947 i 1948 roku (do bilansu na 
1 stycznia 1949 r.). Każde sprawozdanie przynosi szczegółowe informacje na te-
mat funkcjonowania banku. Wymienione są osoby kierujące placówką. Na uwa-
gę zasługuje działalność kredytowa banku. Sprawozdania pochodzą z Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie. Autor korzystał również m.in. z zasobu Archiwum 
Państwowego w Kielcach. Publikacja kończy się indeksem nazwisk, rzeczowym 
i nazw geograficznych.

jerzy gapys, Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego 
w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, kielce 2012

Polityka okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie, któ-
ra zmierzała do uczynienia z tych ziem obszaru uzależnionego gospodarczo 
i politycznie od III Rzeszy (w praktyce rezerwuaru taniej siły roboczej i bazy 
żywnościowej), związana była m.in. z obniżeniem stopy życiowej jej obywateli. 
Prowadzono restrykcyjną politykę żywnościową (np. reglamentację żywności, 
pobór kontyngentów) i finansową (m.in. zamrożenie płac), co przyczyniło się 
do gwałtownej pauperyzacji szerokich rzesz społeczeństwa. Reakcją Polaków na 
te działania był rozwój działalności charytatywnej, zarówno prywatnej, jak i in-
sytucjonalnej. Duchowieństwo polskie włączyło się lub wręcz brało udział we 
współorganizowaniu tego typu inicjatyw w ówczesnej rzeczywistości wojennej. 
Problematykę książki ujęto w sześciu rozdziałach. W pierwszym przybliżono tło 
i warunki działalności dobroczynnej kleru w okresie okupacji niemieckiej. Roz-
dział drugi poświęcono działalności dobroczynnej księży w parafiach. W trzecim 
rozdziale przedstawiono zaangażowanie duchowieństwa diecezjalnego w akcję 
dobroczynną Caritas. Kolejny rozdział poświęcono działalności charytatywnej 
kapłanów w strukturach terenowych Rady Głównej Opiekuńczej, w ostatnim zaś 
omówiono ofiarność duchowieństwa diecezjalnego na rzecz RGO. 

Jednym z głównych czynników zachęcających księży do działalności do-
broczynnej były wypowiedzi Kościoła katolickiego w zakresie katolickiej na-
uki społecznej, apele hierarchów oraz formacja kapłańska prowadzona rów-
nież w czasie wojny (dni skupienia, rekolekcje, konferencje dekanalne). Wpływ, 
zwłaszcza na skalę i zakres tego zaangażowania, miało również prawodawstwo 
niemieckie, które w praktyce ograniczyło pracę opiekuńczą do działalności w ra-
mach RGO. Dlatego też skala indywidualnej pomocy księży w parafiach nie przy-
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brała szerszych rozmiarów. Do 1941 roku w kilku diecezjach, m.in. krakowskiej, 
sandomierskiej, a nade wszystko w tarnowskiej i kieleckiej, stosunkowo szeroką 
działalność prowadził Caritas. W diecezji tarnowskiej i częściowo krakowskiej 
struktury terenowe RGO budowano w oparciu o oddziały parafialne Caritasu. 
W akcję dobroczynną RGO zaangażowały się środowiska kapłańskie w całym 
kraju, z tym że najliczniej w diecezji krakowskiej, tarnowskiej, kieleckiej i sando-
mierskiej. Ogółem w placówkach opiekuńczych RGO na terenie GG pracowało 
1141 kapłanów. Poza udziałem personalnym, duchowni zebrali z datków parafian 
ponad 1 mln zł na cele społeczne RGO. 

Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach 
[1918] 1946–1954 [2013], wstęp: Marek jedynak, robert Piwko, inwentarz 
opracował zespół: Iwona czyżyk, Marek jedynak, robert Piwko, katarzyna 
Polit, łukasz kasza, Michał zawisza, wydawnictwo BArBArA i Instytut 
Pamięci narodowej, kielce–kraków 2014, ss. 121 + ss. 1225 na cd

Jest to pierwsza w regionie świętokrzyskim publikacja pomocy archiwal-
nych. W obszernym wstępie archiwiści z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach opisali funkcjonowanie Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach, 
działającego w latach 1946–1954. śladem po zbrodniczej działalności wojsko-
wych sędziów jest ponad 4000 jednostek aktowych. Akta te obecnie znajdują się 
niemal w całości w archiwum Delegatury IPN w Kielcach.

W niniejszym opracowaniu autorzy skupili się na prezentacji głównych 
zasad funkcjonowania Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach, przedstawie-
niu sylwetek sędziów, którzy odpowiadali za działalność wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości. W publikacji dokonano też analizy procesów archiwotwórczych 
zachodzących w registraturze tego sądu. Powstał w ten sposób rzetelny przewod-
nik po zespole archiwalnym akt stanowiących świadectwo tragicznych zdarzeń 
minionej epoki.

Marek jedynak, Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” (1957–1989), 
wydawnictwo BArBArA i Instytut Pamięci narodowej, kielce–kraków 2014, 
ss. 557

W książce przedstawione zostały dzieje najstarszego i przez szereg lat jedy-
nego zorganizowanego, autonomicznego i niezależnego od ZBoWiD środowiska 
kombatanckiego w Polsce „ludowej”.

Dla urzeczywistnienia celów postawionych przez najwyższe władze poli-
tyczno-wojskowe II RP grupa ta sformowała się spośród żołnierzy dwóch jed-
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nostek bojowych Armii Krajowej: Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” pod 
dowództwem por./płk. Jana Piwnika „Ponurego” (1943) oraz I batalionu 2. puł-
ku piechoty Legionów AK pod dowództwem por./mjr. Eugeniusza Gedymina 
Kaszyńskiego „Nurta” (1944). W sposób zorganizowany, lecz nieformalny, kom-
batanci działali w okresie PRL nieprzerwanie od 1957 do 1989 roku. Zadaniem, 
które postawili przed sobą, było upamiętnienie czynu zbrojnego AK w walce 
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej. Wokół tej myśli przez ponad 
trzydzieści lat skupiało się życie setek byłych partyzantów.

Poza udokumentowaniem dziejów najstarszego w Polsce kręgu weteranów 
AK, autor publikacji próbuje odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jaki wpływ na 
środowisko „Ponury”–„Nurt” miała polityka historyczna, funkcjonująca w PRL? 
Co powodowało, że grupa byłych żołnierzy zintegrowała się, objęła wspólny cel 
i przez kilkadziesiąt lat, w zwartym kolektywie, go realizowała? Jakie znaczenie 
miały miejsca, w których gromadzili się i działali weterani? Co ich różniło od in-
nych grup kombatanckich? Wreszcie, czy obrany kierunek – z perspektywy lat był 
właściwy i jakie przyniósł efekty? Czy środowisko „Ponury”–„Nurt” zrealizowało 
zadania powierzone żołnierzom Armii Krajowej rozwiązywanej w 1945 roku przez 
Komendanta Głównego i Radę Jedności Narodowej? Odpowiedzi na te i inne py-
tania znajdą Państwo w prezentowanej książce Niezależni kombatanci w PRL.

W listopadzie 2014 roku decyzją Czytelników monografia zwyciężyła w kon-
kursie Książka Historyczna Roku o Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii 
„Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”. 
Natomiast w maju 2015 roku decyzją jury publikacja otrzymała nagrodę I stopnia 
w kategorii „Monografii poświęconych drugiej konspiracji i innym formom opo-
ru społecznego w Polsce” w IV Konkursie Historycznym, organizowanym przez 
Fundację im. Jadwigi Chylińskiej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, wstęp, wybór 
i opracowanie Marek jedynak, wydawnictwo BArBArA i Instytut Pamięci 
narodowej, kielce–kraków 2014, ss. 427

Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” to zbiór 
źródeł dotyczących słynnych oddziałów Armii Krajowej, a przechowywanych 
w różnych miejscach, począwszy od archiwów państwowych, skończywszy zaś 
na zbiorach prywatnych. To nie tylko materiały wytworzone przez struktury AK, 
ale również przez niemieckie służby policyjne zwalczające polskie podziemie.

Publikowane dokumenty ukazują wiele nieznanych aspektów działalności 
AK nie tylko w regionie świętokrzyskim. Pozwalają bliżej poznać funkcjonowa-
nie konspiracji i partyzantki, a także ułatwiają analizę metod i środków rozpo-
znania ruchu oporu przez niemiecką policję bezpieczeństwa.
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Prezentowane archiwalia uzupełnione zostały szczegółowymi przypisami 
problemowymi oraz biograficznymi. W wyniku prac nad książką udało się roz-
szyfrować i zidentyfikować dziesiątki pseudonimów szeregowych żołnierzy zgru-
powań partyzanckich AK, bez których nie powstałaby legenda płk. Jana Piwnika 
„Ponurego”. Praca może być pomocna także rodzinom weteranów AK, które po-
szukują swoich korzeni.

Marian rutkowski, Z Ziemi Świętokrzyskiej na Ziemie Odzyskane, oficyna 
wydawnicza Politechniki wrocławskiej, wrocław 2014, ss. 455

Jest to cenna pozycja o walorach patriotycznych, historycznych i lokalnych. 
Marian Rutkowski (pracownik naukowy Instytutu Chemii i Technologii Nafty 
i Węgla Politechniki Wrocławskiej) opisał w niej historię swojego życia. Działacz 
konspiracyjny Armii Krajowej, a następnie żołnierz NSZ w oddziałach Brygady 
świętokrzyskiej walczył z nazistami oraz komunistami. Marian Rutkowski w cza-
sie wojny zatrudniony był w parowozowni w Kielcach Herbskich, węzłowej stacji, 
przez którą przejeżdżały transporty niemieckie na front, zapisywał w dzienniku 
wszelkie istotne dane, potrzebne potem w akcjach sabotażowych – wysadzania 
mostów, linii kolejowych itd. Przeszedł całą kampanię, od początku tworzenia 
się Brygady, aż na Zachód. Walczył z Niemcami i z partyzantką komunistyczną 
– Sowietami, którzy nacierali na Polskę za pomocą Gwardii Ludowej, kierowanej 
z Moskwy. Był ranny. Dotarł do Austrii, trafił do obozu jenieckiego, z którego wy-
zwolili go Amerykanie. Po wojnie wrócił do kraju, został aresztowany i osadzony 
w piwnicach bezpieki. Autor dokładnie opisuje, w jakich warunkach przetrzymy-
wano Polaków walczących o wolność ojczyzny. Obecnie emerytowany profesor 
zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń 
studentów, jest również prezesem honorowym Towarzystwa Ziemi Księskiej. 
Książka została wydana jako pierwsza w nowej serii zatytułowanej Dzienniki, pa-
miętniki i wspomnienia pracowników i emerytów Politechniki Wrocławskiej.

Częstochowa w czasie pierwszej wojny światowej. Historia. Język. Kultura, 
red. grzegorz Majkowski, częstochowskie Towarzystwo naukowe, 
częstochowa 2014, ss. 431

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe w dniach 17–18 października 2014 
roku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowało konferen-
cję naukową pt. „Częstochowa na początku XX wieku. W 100. rocznicę wybuchu 
I wojny światowej”. Publikacja jest zbiorem wystąpień wygłoszonych na tej konfe-
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rencji. Teksty zostały podzielone na trzy grupy: Historia, Język i Kultura. W części 
pierwszej poruszono zagadnienia związane m.in. z aktywnością Polskiej Orga-
nizacji Narodowej (Juliusz Sętowski), aprowizacją Częstochowy (ks. Paweł Wol-
nicki, Dariusz Złotkowski), szkolnictwem (Ryszard Stefaniak), stanem finansów, 
przemysłu i rzemiosła (Aleksander Gąsiorski, Franciszek Sobalski), ochroną zdro-
wia (Mieczysław Wyględowski), życiem religijnym (o. Zachariasz Sz. Jabłoński ZP, 
ks. Jan Związek). Na uwagę zasługują teksty na temat materiałów archiwalnych 
dotyczących Częstochowy w tym okresie oparte na zasobach konkretnych archi-
wów, np. Alicja Nowak opisała je na podstawie zasobu Archiwum Akt Nowych, 
a Robert Sikorski – na podstawie zasobów Archiwum Państwowego w Często-
chowie. W drugiej części książki Grzegorz Majkowski opublikował dwa teksty, 
poddając analizie treści „Gońca Częstochowskiego”. Natomiast w ostatniej trzeciej 
części można przeczytać o Częstochowie na łamach wybranej prasy (Tomasz A. 
Nowak, Zbigniew Stańczyk) i w świetle diariuszy (Andrzej Kuśnierczyk). Publi-
kację zamyka artykuł Piotra Ormana na temat cmentarzy z lat 1914–1918 w regio-
nie częstochowskim. Książka została wydana przez Częstochowskie Towarzystwo 
Naukowe.

Dobra ziemskie w województwie kieleckim według spisów z roku 1923 i 1925, 
opracowali edyta Majcher‑ociesa, Mieczysław B. Markowski, kielce 2014, 
ss. 142.

Publikacja składa się z rozbudowanego wstępu i materiału źródłowego. 
We wstępie podsumowano dotychczasowy stan badań nad historią ziemiaństwa 
w Polsce, z wyszczególnieniem ośrodków badawczych zajmujących się tą proble-
matyką. Następnie czytelnik może zapoznać się z wynikami dwóch spisów mająt-
ków ziemskich z roku 1923 i 1925, sporządzonych według powiatów. Spisy zostały 
przeprowadzone na użytek reformy rolnej przez Okręgowy urząd Ziemski w Kiel-
cach. Spis z 1923 roku obejmuje majątki liczące powyżej 100 ha, natomiast z 1925 te 
liczące powyżej 180 ha. Dane statystyczne zostały przedstawione według następu-
jącego schematu: nazwisko właściciela, jego narodowość i wyznanie, obszar i spo-
sób użytkowania gruntów (grunty orne, łąki, pastwiska, lasy, wody, ogrody i sady, 
nieużytki), przeprowadzona parcelacja, likwidacja serwitutów oraz aktywność po-
zarolnicza w majątkach (zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze). Badany 
obszar obejmuje województwo kieleckie z lat 1918–1939, czyli dotyczy również ta-
kich powiatów, jak: radomski, opoczyński, częstochowski, miechowski, będziński, 
olkuski. Publikacja została wzbogacona o indeks osób i miejscowości.

ZESPół REDAKCYJNY
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Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego kielcach za 2014 rok

PRZEJMOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

W 2014 roku zasób Archiwum Państwowego w Kielcach powiększył się 
o 25 nowych zespołów archiwalnych, na które składało się 9926 jednostek inwen-
tarzowych (j. inw.), 116,11 metrów bieżących (mb.). W liczbie tej zasób Oddziału 
Zamiejscowego w Sandomierzu powiększył się o 5 nowych zespołów, 2103 j. inw., 
33,43 mb. przejętych z archiwów zakładowych. Podobnie jak w ubiegłych latach, 
czynnikami kształtującymi zasób były nowe nabytki i dopływy z archiwów zakła-
dowych do istniejących zespołów oraz w mniejszym stopniu korekta ewidencji. 
Ponadto w ogólnej liczbie nabytków znajduje się 261 j. inw., 0,12 mb. materiałów 
archiwalnych, które zostały przyjęte do zasobu w wyniku kupna, np. Fotografie, 
widokówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego 
antykwariusza z Kielc z lat 1890–1947 oraz 32 j. inw., 0,04 mb. przyjęte w wyniku 
darowizny: dar p. Januariusza Glibowskiego do ww. zespołu oraz dar p. Zbignie-
wa Bielata do Zbioru afiszów i plakatów.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zasób Archiwum Państwowego w Kielcach 
liczył 4363 zespoły archiwalne, na które składało się 968 380 j. inw. (8152,12 mb.). 
W liczbie tej zasób Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu liczył 1132 zespoły 
archiwalne, 184 624 j. inw. (1463,75 mb.). 

Dla zobrazowania przejętych materiałów archiwalnych przedstawiono po-
niższą tabelę:

Tabela 1. Wykaz najbardziej interesujących materiałów archiwalnych przejętych w 2014 
roku

Lp. Nr 
zespołu

Nazwa  
zespołu

Daty 
skrajne

Rozmiar Rodzaj 
nabytkuj.a. mb.

1 2 3 4 5 6 7

1. 21/3251 Wojewódzki Zakład 
Weterynarii w Kielcach

1950–1989 68 1,00 nowy zespół

2. 21/3252 Zrzeszenie Lekarzy 
i Techników Weterynarii 
Oddział Kielce

1961–1981 1 0,03 nowy zespół

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 299‑316
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1 2 3 4 5 6 7

3. 21/2625 Prokuratura Powiatowa 
w Busku-Zdroju

1954–1973 116 2,50 dopływ

4. 21/3254 Biuro Studiów i Projektów 
Telekomunikacji 
„Teleprojekt” Oddział 
w Kielcach

1975–2008 811 7,50 nowy zespół

5. 21/1439 Areszt śledczy w Kielcach 1960–1994 55 0,92 dopływ

6. 21/1041 Więzienie w Kielcach 1919–1969 15 0,30 dopływ

7. 21/3253 Spółdzielnia Turystyczna 
„Turysta” w Kielcach

1957–2011 80 0,97 nowy zespół

8. 21/3255 Muzeum im. Przypkowskich 
w Jędrzejowie

1947–1979 24 0,15 nowy zespół

9. 21/3256 Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum im. Przypkowskich 
w Jędrzejowie

1969–1987 5 0,03 nowy zespół

10. 21/2575 Zakład Karny w Pińczowie 1961–1989 18 0,52 dopływ

11. 21/3258 ubezpieczalnia Społeczna 
w Ostrowcu świętokrzyskim

[1918]1934–
1951[1977]

1015 3,57 nowy zespół

12. 21/3262 Fotografie, pocztówki 
i dokumentacja 
epistolograficzna ze zbiorów 
Januariusza Glibowskiego, 
antykwariusza z Kielc

1890–1947 279 0,15 nowy zespół 
nabyty 
w większości 
w drodze 
kupna, 
a częściowo 
w drodze 
darowizny

13. 21/339 Najwyższa Izba Kontroli – 
Delegatura w Kielcach

1964–1980 313 2,70 dopływ

14. 21/3261 Księgi i akta hipoteczne 
sądów w Starachowicach

1828–1974 200 3,22 nowy zespół

15. 21/3263 Polskie Towarzystwo 
Naukowe Kultury Fizycznej 
Oddział w Kielcach

1969–1988 2 0,03 nowy zespół

16. 21/3266 Wojewódzki 
Komitet Stronnictwa 
Demokratycznego 
w Kielcach

1938–1989 1797 21,11 nowy zespół
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1 2 3 4 5 6 7

17. 24/1142 Kopalnie i Zakłady 
Przetwórstwa Siarki 
„Siarkopol” w Tarnobrzegu. 
Kopalnia w Jeziórku

1967–1999 252 4,75 nowy zespół

OPRACOWANIE ZASOBU

W 2014 roku opracowano całkowicie 9 zespołów archiwalnych: 
•	 21/3168	Archiwum	 rodziny	Krzymuskich	 z	 Kielc	 z	 lat	 1917–1997,	 11	 j.a.,	

0,11 mb.; 
•	 21/1457	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	w	Staracho-

wicach z lat 1957–1975, 39 j.a., 0,48 mb.; 
•	 21/1445	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	w	Busku- 

-Zdroju z lat 1961–1975, 21 j.a., 0,11 mb.; 
•	 21/1446	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	w	Jędrzejo-

wie z lat 1957–1975, 34 j.a., 0,22 mb.; 
•	 21/1448	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	w	Końskich	

z lat 1957–1975, 19 j.a., 0,12 mb.; 
•	 21/1458	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	w	Staszowie	

z lat 1961–1975, 6 j.a., 0,03 mb.; 
•	 21/1460	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	we	Włosz-

czowie z lat 1958–1975, 26 j.a., 0,14 mb.; 
•	 21/2633	Zakłady	Przemysłu	Owocowo-Warzywnego	„Pińczów”	w	Pińczo-

wie z lat 1962–1993, 269 j.a., 2,71 mb.; 
•	 21/2675	Związek	Zawodowy	Pracowników	Przemysłu	Spożywczego	i	Cu-

krowniczego Rada Zakładowa przy Zakładach Przemysłu Owocowo-Wa-
rzywnego „Pińczów” w Pińczowie z lat 1970–1981, 15 j.a., 0,14 mb.

łącznie w Archiwum opracowano: 440 j.a., 4,06 mb.
Ponadto zgodnie z Decyzją Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-

stwowych z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia wskazówek 
metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, 
przechowywanego w archiwach państwowych, Komisja Metodyczna zaopinio-
wała pozytywnie przyjęcie 19 zespołów jako opracowanych: 

•	 21/3165	 Szkoła	Podstawowa	w	Rzędowicach	 z	 lat	 1920–1960,	 1993–2008,	
46 j.a., 0,85 mb.; 
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•	 21/3169	Rada	Narodowa	Miasta	i	Gminy	w	Suchedniowie	z	lat	1975–1990,	
84 j.a., 1,44 mb.; 

•	 21/3170	Urząd	Miasta	 i	Gminy	w	Suchedniowie	 z	 lat	 1973–1990,	 185	 j.a.,	
2,30 mb., 

•	 21/3171	Miejska	Rada	Narodowa	w	 Suchedniowie	 z	 lat	 1973–1975,	 9	 j.a.,	
0,11 mb.; 

•	 21/3172	Gminna	Rada	Narodowa	w	Suchedniowie	z	lat	1973–1975,	10	j.a.,	
0,12 mb.; 

•	 21/3174	Akta	komisji	wyborczych	do	rady	gminy,	rady	powiatu	i	sejmiku	
wojewódzkiego oraz wójta z terenu gminy Charsznica z wyborów przepro-
wadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku, 6 j.a.; 0,04 mb.; 

•	 21/3175	Gminna	Rada	Narodowa	w	Radoszycach	z	lat	1973–1990,	129	j.a.,	
1,30 mb.; 

•	 21/3176	Urząd	Gminy	w	Radoszycach	z	lat	1973–1990,	111	j.a.,	1,59	mb.;	
•	 21/3177	 Powiatowa	 Kasa	 Chorych	w	Wierzbniku	 z	 lat	 1921–1939,	 11	 j.a.,	

0,03 mb.; 
•	 21/3178	 Powiatowa	 Kasa	 Chorych	 w	 Ostrowcu	 z	 lat	 1924–1950	 /1970/,	

80 j.a., 0,27 mb.; 
•	 21/3181	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Parkoszowicach	 z	 lat	 1916–2008,	 22	 j.a.,	

0,50 mb.; 
•	 21/3182	Gminny	Komitet	Frontu	Jedności	Narodu	w	Mircu	z	lat	1974–1981,	

2 j.a., 0,04 mb.; 
•	 21/3183	 Patriotyczny	 Ruch	 Odrodzenia	 Narodowego	 –	 Rada	 Gminna	

w Mircu z lat 1983–1989, 1 j.a., 0,02 mb.; 
•	 21/3184	Urząd	Gminy	w	Mircu	z	lat	1973–1990,	90	j.a.,	1,60	mb.;	
•	 21/3185	 Gminna	 Rada	 Narodowa	 w	 Mircu	 z	 lat	 1973–1990,	 55	 j.a.,	

1,30 mb.; 
•	 21/3186	 Gminna	 Rada	 Narodowa	 w	 Morawicy	 z	 lat	 1973–1990,	 43	 j.a.,	

1,06 mb.; 
•	 21/3187	Zakłady	Górniczo-Metalowe	„Zębiec”	w	Zębcu	z	lat	/1949/	1960–

1983, 247 j.a., 1,75 mb.; 
•	 21/3188	Urząd	Gminy	w	Łopusznie	z	lat	1973–1990,	112	j.a.,	1,92	mb.;	
•	 21/3189	 Gminna	 Rada	 Narodowa	 w	 Łopusznie	 z	 lat	 1973–1990,	 64	 j.a.,	

0,88 mb. 
Ponadto w bazie danych IZA zinwentaryzowano w postaci spisów robo-

czych 101 zespołów archiwalnych, liczących łącznie 19 783 j. inw., 217,30 mb., 
z czego 1 zespół (1002 j. inw., 9,95 mb.) stanowi zasób Oddziału Zamiejscowego 
w Sandomierzu. 

Do elektronicznej bazy danych IZA wprowadzono inwentarze 42 zespo-
łów (4098 j.a., 44,46 mb.).
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PROFILAKTYKA I KONSERWACJA ZBIORÓW

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzono prace nad 
zabezpieczaniem zasobu: pakowano je w pudła, teki archiwalne i obwoluty wy-
konane z materiałów bezkwasowych. Przeprowadzano też prace konserwator-
skie zagrożonych archiwaliów, m.in.: sklejano przedarcia, uzupełniano ubytki, 
oczyszczano mechanicznie, prostowano, usuwano przebarwienia (kąpiele wod-
ne), regenerowano strukturę papieru, rekonstruowano blok księgi, dokonywano 
renowacji pieczęci – poddawano je czyszczeniu i dezynfekcji jednostkowej. 

Ponadto w roku sprawozdawczym przekazano do Archiwum Państwowe-
go w Katowicach do konserwacji masowej (odkwaszanie) 540 j.a., 0,13 mb. ma-
teriałów archiwalnych z zespołu Zbiór afiszów i plakatów z lat 1917–1950 [1989]. 
Prace zostały wykonane. 

W Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu prowadzono lustrację połączo-
ną ze znakowaniem akt w następujących zespołach archiwalnych: Gminna Rada 
Narodowa w Tursku Wielkim, Akta gminy Wilczyce, Akta gminy Samborzec.

W pracowni digitalizacji Archiwum Państwowego w Kielcach w 2014 roku 
wykonano 21 152 skanów zabezpieczających, ponadto przez firmę zewnętrzną 
w ramach odpłatnego zlecenia wykonano 54 200 skanów zabezpieczających.

Ponadto świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „świętogen” w Kiel-
cach w ramach współpracy wykonało 374 102 fotografie cyfrowe akt stanu cywil-
nego z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach.

NADZÓR NAD NARASTAJĄCYM ZASOBEM ARCHIWALNYM

Na terenie kompetencji Archiwum Państwowego w Kielcach pod nad-
zorem archiwalnym znajduje się łącznie 457 archiwów zakładowych, w tym 
231 archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz  
226 archiwów zakładowych w organach i jednostkach organizacyjnych samo-
rządu terytorialnego. 

W roku sprawozdawczym powołano 1 nowe archiwum zakładowe w: Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach (j. samorządowa). 

Wykreślono z nadzoru 1 państwową jednostkę organizacyjną: Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział świętokrzyski 
w Kielcach, w związku z utratą samodzielności organizacyjnej. 

W 2014 roku wykonano 191 kontroli archiwów zakładowych (128 kontroli 
ogólnych w państwowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach samorządu 
terytorialnego, 62 kontrole problemowe archiwów uSC i archiwów zakładowych 
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urzędów gmin i byłych jednostek państwowych przechowujących materiały ar-
chiwalne oraz 1 kontrolę sprawdzającą – lustrację).

W roku sprawozdawczym rozpatrzono łącznie 433 wnioski na brakowa-
nie dokumentacji niearchiwalnej i wydano 334 zgody na brakowanie, zwalniając 
na makulaturę około 7611,69 mb. akt. Na liczbę 334 wyrażonych zgód składało 
się: 120 zgód dla państwowych (i b. państwowych) jednostek organizacyjnych na 
wybrakowanie 4667,21 mb. dokumentacji niearchiwalnej i 214 zgód dla samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych na wybrakowanie 2944,48 mb. dokumentacji 
niearchiwalnej. W tej ogólnej liczbie (334) zgód 38 udzielonych było z wyłącze-
niami i zastrzeżeniami. Również w odniesieniu do 55 wniosków przed wydaniem 
zgody formułowane były opinie pisemne o charakterze merytorycznym (zakłóco-
ne kryteria oceny wartości dokumentacji, konieczność bardziej dokładnego scha-
rakteryzowania brakowanej dokumentacji, wnioski o wyłączenie dokumentacji do 
ekspertyzy archiwalnej), przy czym zwracano również uwagę na braki w zakresie 
formalnym (niewłaściwe druki, brak wskazania kwalifikatora, będącego podstawą 
oceny, brak podpisów czy też budzące wątpliwość znaki kancelaryjne). 

Zaopiniowano 31 wniosków dotyczących brakowania dokumentacji nie-
archiwalnej podmiotów niepaństwowych w odniesieniu do 84,03 mb. doku-
mentacji.

Przeprowadzono 5 źródłowych ekspertyz archiwalnych do wniosków o wy-
danie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, nadesłanych z pań-
stwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których wykazano 
również dokumentację kategorii „BE”. Ekspertyzy przeprowadzono w: urzędzie 
Marszałkowskim Województwa świętokrzyskiego, Zakładzie Obsługi i Informa-
tyki urzędu Miasta Kielce; II urzędzie Skarbowym w Kielcach, świętokrzyskim 
urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Okręgowym urzędzie Górniczym w Kiel-
cach, Starostwie Powiatowym w Końskich.

W zakresie zmian w kwalifikacji archiwalnej dokumentacji w odniesieniu 
do dokumentacji kat. „BE” przeprowadzono 8 ekspertyz w: urzędzie Marszał-
kowskim Województwa świętokrzyskiego, Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach, Zakładzie Obsługi i Informatyki urzędu Miasta Kiel-
ce, Sądzie Rejonowym Kraków śródmieście Oddział Zamiejscowy w Miecho-
wie (dotyczącej akt Sądu Powiatowego w Miechowie), Prokuraturze Rejonowej 
w Starachowicach, Prokuraturze Rejonowej w Ostrowcu świętokrzyskim, urzę-
dzie Gminy w Solcu Zdroju, urzędzie Gminy w łącznej. 

Ponadto przeprowadzono ekspertyzę w urzędzie Gminy w Wojciechowi-
cach w odniesieniu do dokumentacji wywłaszczeniowej oraz dotyczącej realizacji 
inwestycji z lat 1975–1989. 

Zaopiniowano także 48 wniosków o wyrażenie zgody na brakowanie doku-
mentacji Poczty Polskiej, 2 wnioski o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji 
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PKP PLK S.A. Oddział w Kielcach i Oddział w Skarżysku-Kamiennej oraz 1 wnio-
sek dotyczący brakowania dokumentacji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
w Tarnowie Zakład w Kielcach dla Archiwum Akt Nowych, a także 11 wniosków 
dotyczących brakowania akt dla Archiwum Narodowego w Krakowie.

W 2014 roku przeprowadzono 2 oceny prac porządkowych, podlegających 
przekazaniu do archiwum materiałów archiwalnych z urzędu Gminy w Ma-
słowie i Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A. w Suchedniowie 
w upadłości.

W sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego 
w 2014 roku przeprowadzono w lokalu Związku Inwalidów Wojennych RP Od-
dział w Tarnobrzegu ekspertyzę akt Oddziału Powiatowego ZIW w Tarnobrzegu 
/1963, 1964, 1973–1975/, Zarządu Wojewódzkiego ZIW PRL i Zarządu Okręgowe-
go ZIW RP w Tarnobrzegu /[1974], 1975–1998, [1999–2004]/ oraz akt koła ZIW 
PRL i ZIW RP w Tarnobrzegu /1975–2014/. Ekspertyzę ww. akt ZIW przepro-
wadzono pod kątem ich ewentualnego uznania za materiały archiwalne. Ponad-
to przeprowadzono ekspertyzę archiwalną u p. Jana Jakubika w Busku-Zdroju 
i zabezpieczono w Archiwum Państwowym w Kielcach dokumentację byłego 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Zarząd Okręgu świętokrzyskiego 
w Kielcach z lat 1994–1996 w ilości 0,05 mb., która po uporządkowaniu zostanie 
formalnie wpisana do bazy danych SEZAM. W roku sprawozdawczym przepro-
wadzono 2 ekspertyzy archiwalne dokumentacji zlikwidowanych podmiotów: 
w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu świętokrzyskim (dotyczącą dokumen-
tacji zlikwidowanych: Zespołu Szkół w Bałtowie i Zespołu Szkół w Kunowie) 
i w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie (dotyczącą dokumen-
tacji zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Piaskach). Dokumentacja, uznana za 
materiały archiwalne, po uporządkowaniu będzie podlegała przekazaniu do Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach.

W 2014 roku przeprowadzono też rozpoznanie akt Ośrodka Migracyjnego 
Ksiąg Wieczystych (OMKW) w Nisku, będącego oddziałem zamiejscowym Sądu 
Okręgowego w Tarnobrzegu, w związku z przewidywaną likwidacją wszystkich 
ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych z końcem 2014 roku. W OMKW w Ni-
sku występują potencjalne materiały archiwalne z lat 2003–2014, które z chwilą 
likwidacji OMKW w Nisku powinny być przekazane do archiwum zakładowego 
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 

Na 3 kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia przeszkolono ogó-
łem 49 osób (9 z podmiotów państwowych i 40 z podmiotów samorządowych). 
W 2 warsztatach archiwalnych dla przedstawicieli niepaństwowych jednostek or-
ganizacyjnych, tworzących niepaństwowy zasób archiwalny ewidencjonowany, 
uczestniczyło 14 osób. W spotkaniu szkoleniowym w urzędzie Marszałkowskim 
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Województwa świętokrzyskiego nt. wdrażania przepisów instrukcji kancelaryjnej 
w systemie EZD uczestniczyło 55 osób, w konferencji nt. wybranych problemów 
postępowania z dokumentacją w urzędach obsługujących organy gmin i związ-
ków międzygminnych oraz starostwach powiatowych uczestniczyło 5 osób.

łącznie w konferencji, szkoleniach i warsztatach uczestniczyły 123 osoby. 

UDOSTĘPNIANIE I INFORMACJA ARCHIWALNA

W 2014 roku w Pracowni Naukowej im. Antoniego Rybarskiego w Archi-
wum Państwowym w Kielcach podczas 2189 wizyt przyjęto 828 użytkowników. 
łącznie z zasobu archiwalnego udostępniono 41 627 j.a., w tym 6484 j.a. w ko-
piach cyfrowych oraz do celów służbowych 12 533 j.a. W ramach wypożyczeń 
międzyarchiwalnych udostępniono 729 szpul mikrofilmów. W Oddziale Zamiej-
scowym w Sandomierzu w pracowni naukowej dla 147 użytkowników podczas 
365 odwiedzin udostępniono 1955 j.a. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 
roku najwięcej jednostek archiwalnych udostępniono dla celów naukowych – 
13 838, następnie genealogicznych – 11 836 i własnościowych – 4234. Jako naj-
częstsze powody wizyt w Archiwum zainteresowani podawali ustalenie stanów 
prawnych i praw własnościowych – 408 osób, potrzeba prowadzenia badań ge-
nealogicznych sprowadziła do pracowni 250 osób, badań naukowych – 221 osób, 
danych dla potrzeb socjalnych poszukiwały 2 osoby, do celów publicystycznych 
– 28 osób, a w innych celach – 160 osób.

Zgodnie z porozumieniem między Archiwum a świętokrzyskim Towarzy-
stwem Genealogicznym „świętogen” udostępniane są online kopie cyfrowe akt 
stanu cywilnego z zasobu AP w Kielcach na platformie geneteka.genealodzy.pl. 
Administratorzy serwisu zarejestrowali 30 921 wizyt w celu poszukiwań genealo-
gicznych w zasobie Archiwum.

Archiwum Państwowe prowadziło, podobnie jak w latach ubiegłych, wy-
pożyczenia międzyarchiwalne. W 2014 roku wypożyczono na zewnątrz 240 rolek 
mikrofilmów. Z archiwów państwowych do pracowni Archiwum Państwowego 
w Kielcach sprowadzono do badań genealogicznych i naukowych 354 rolki mi-
krofilmów. 

Wypożyczano również 25 jednostek aktowych dla potrzeb służbowych – 
w tym przypadku dla sądów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w Warszawie.

W roku sprawozdawczym łączna liczba kwerend przeprowadzonych 
przez Archiwum Państwowe w Kielcach wyniosła 2471 spraw. Nadal najwięcej 
użytkowników zainteresowanych jest kwerendami genealogicznymi, natomiast 
wśród zleceniodawców przeważają osoby prywatne z kraju. Do realizacji kwe-
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rend wykorzystywano w głównej mierze akta stanu cywilnego, akta urzędów za-
wierających dane dotyczące własności, akta urzędów, sądów, instytucji, zakładów 
pracy i spółek do celów socjalnych (w tym akta osobowe i płacowe), akta urzę-
dów posiadających dane w kwestiach potwierdzenia obywatelstwa, osiedlenia, 
wysiedlenia, repatriacji, pozostawienia mienia poza granicami RP i rekompen-
sat, akta rodzin i rodów, akta urzędów XIX-wiecznej administracji państwowej 
i samorządowej.

POPULARYZACJA ARCHIWUM I JEGO ZASOBU

W roku ubiegłym zasób archiwalny popularyzowano m.in. poprzez: wy-
stawy, konferencje, sesje, konkursy, wydawnictwa czy imprezy plenerowe propa-
gujące rolę Archiwum dla społeczeństwa. Należy tu więc wymienić:

Wystawy: 
•	 Wystawa	 stacjonarna	 „Z	 Zagnańska	 do	 Londynu.	 Szlakiem	 Mieczysła-

wa Białkiewicza i 2. Korpusu Polskiego” zorganizowana pod patronatem 
honorowym Wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby, we 
współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w ramach projektu 
wystawienniczego dofinansowanego przez NDAP.

 W uroczystym wernisażu wystawy, który odbył się 21 maja 2014 roku, 
udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samo-
rządowych na czele z Wojewodą świętokrzyskim, przedstawiciele instytucji 
naukowych, kulturalnych i oświatowych w regionie oraz reprezentanci in-
stytucji związanych z drogą wojskową Mieczysława Białkiewicza – płk Zbi-
gniew Koziarz, Prezes Stowarzyszenia „Pancerny Skorpion”, i kpt. Tomasz 
Motyl z 1. Batalionu Czołgów – Jednostki Wojskowej 3233 z Żurawicy.

 Najistotniejszym celem, jaki przyświecał organizatorom tego przedsię-
wzięcia, było zaprezentowanie (w nawiązaniu do obchodzonej w 2014 r. 
70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino) unikalnej kolekcji Mieczysława 
i Aleksandry Białkiewiczów, żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. W. An-
dersa, przechowywanej w Archiwum Akt Nowych i uzupełnionej materia-
łami archiwalnymi z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Radomiu, uSC 
w Zagnańsku, uSC w Smykowie oraz zbiorami prywatnymi Adama Rzad-
kowskiego, członka Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku 
Piechoty Legionów. 

 Wystawie towarzyszył katalog pt. Z Zagnańska do Londynu. Szlakiem Mie-
czysława Białkiewicza i 2. Korpusu Polskiego, zawierający krótki rys histo-
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ryczny bitwy pod Monte Cassino, historię życia twórców tak niespotykanej 
i cennej kolekcji oraz listę prezentowanych obiektów, uzupełnioną zdję-
ciami tych najciekawszych i najbardziej znamiennych dla dziejów naszej 
Ojczyzny. 

 W trakcie uroczystości zebrani goście mieli również możliwość obejrzeć 
w oryginale prowadzony w okresie trwania działań wojennych sztambuch 
Mieczysława Białkiewicza (wypożyczony z zasobu Archiwum Akt Nowych 
i przywieziony specjalnie na tę okoliczność przez dyrektora dr. Tadeusza 
Krawczaka), a także zobaczyć uzbrojenie i wyposażenie żołnierza Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas kampanii włoskiej, zaprezentowane 
przez Andrzeja Rudzińskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów. 

 Wystawa była dostępna dla wszystkich zainteresowanych od 22 maja do 
31 października 2014 roku, w tym również w trakcie obchodów święta Kielc 
(27-29 czerwca 2014 r.), Europejskich Dni Dziedzictwa (13-14 i 20-21 wrześ-
nia 2014 r.), a także podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego, jaki odbywał się w Kielcach w dniach 1-4 września 2014 roku.

Wystawy w ramach cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” – projekt eduka-
cyjny, dofinansowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych:

•	 Wystawa	obrazów	kieleckiej	malarki	Joanny	Pytlewskiej,	przedstawiająca	
pejzaże ziemi świętokrzyskiej;

•	 Wystawa	XIX	 i	XX-wiecznych	 fotografii	 kobiet	 ze	 zbiorów	prywatnych,	
użyczonych przez przedstawicieli rodzin kieleckich;

•	 Ekspozycja	 pamiątek	 po	 ofiarach	 Zbrodni	 Katyńskiej,	 udostępnionych	
przez rodziny pomordowanych, oraz wystawa publikacji ze zbiorów Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach i IPN Delegatura w Kielcach; 

•	 Wystawa	zbiorów	Policyjnej	Izby	Pamięci	w	Kielcach;
•	 Wystawa	użyczona	przez	IPN	Delegatura	w	Kielcach	pt.	„Miednoje	–	poli-

cyjny Katyń”;
•	 Wystawa	prezentująca	zasób	AP	w	Kielcach	pt.	„Kieleccy	archiwiści	1923–

1983”.
•	 „Archiwalia	dotyczące	wsi	polskiej	w	XIX	i	XX	wieku	ze	zbiorów	Archi-

wum Państwowego w Kielcach” oraz wystawa pocztówek przedstawiają-
cych dwory ziemiańskie na Kielecczyźnie (ze zbiorów prywatnych);

•	 Wystawa	 prezentująca	 zasób	 AP	 w	 Kielcach	 pt.	 „Z	 syberyjskiego	 albu-
mu” oraz wystawa pamiątek rodzinnych po zesłanych na Syberię w czasie 
II wojny światowej, użyczonych przez osoby prywatne;

•	 Wystawa	 fotografii	 prezentujących	miejsca	 pamięci	 narodowej	 z	 okresu	
I wojny światowej ze zbiorów prof. urszuli Oettingen; 
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•	 Wystawa	prezentująca	archiwalia	dotyczące	wsi	polskiej	w	XIX	i	XX	wieku	
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach;

•	 Wystawa	„Szlakiem	Kadrówki	–	w	stulecie	wymarszu	I	Kompanii	Kadro-
wej Józefa Piłsudskiego do boju o wolną Polskę”, użyczona przez Ośrodek 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Wystawy online: 
•	 „220.	rocznica	pobytu	Tadeusza	Kościuszki	w	Kielcach	(1794	r.)”,	prezentu-

jąca wybór dokumentów związanych z tą postacią, jak również dokumen-
ty dotyczące obchodów 100. rocznicy śmierci Naczelnika, jakie odbyły się 
w Kielcach w 1917 roku.

•	 „Wielka	Wojna	w	dokumencie	archiwalnym”,	przygotowana	dla	uczczenia	
100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, przedstawiająca wybór przecho-
wywanych w zasobie archiwalnym materiałów ulotnych: afiszy, plakatów, 
ulotek, broszur i gazet – dokumentów życia społecznego z lat 1914–1918.

Konferencje, sesje
•	 „Kielce	–	rok	1914”,	konferencja	naukowa,	jaka	odbyła	się	w	siedzibie	Ar-

chiwum Państwowego w Kielcach. Oprócz Archiwum w Kielcach, orga-
nizatorami byli: Muzeum Historii Kielc i Instytut Historii uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, a udział w niej wzięli przedstawiciele 
wiodących w regionie placówek naukowych i kulturalnych. 

 Obrady rozpoczęły się wykładem prof. Wiesława Cabana pt. Spory o drogi 
do niepodległości w XIX wieku, następnie prof. dr hab. Adam Massalski 
przypomniał sylwetki kielczan, żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, 
w tym również braci: Edmunda, Zygmunta, Leona i Feliksa Tadeusza Mas-
salskich, którzy służyli w tej Brygadzie. Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Kielcach Wiesława Rutkowska zaprezentowała wybór źródeł do dziejów 
Kielc w latach I wojny światowej, przechowywanych w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach, zaś Marcin Kolasa, kierownik Działu Gromadze-
nia i Dokumentacji Muzeum Historii Kielc, omówił źródła ikonograficzne 
do dziejów Legionów Polskich, przechowywane w zbiorach tej instytucji. 

 W drugiej części panelu dr Izabela Bożyk zaprezentowała mało znaną, lecz 
znaczącą dla okresu I wojny światowej, również związaną z Kielcami, po-
stać Jana Opielińskiego, oficera Legionów i członka POW, dr Marek Ma-
ciągowski, dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, nakreślił 
natomiast obraz Kielc, jaki zachował się we wspomnieniach rabina Moshe 
Nachuma Jerozolimskiego. Wystąpienie dr hab. prof. uJK Lidii Michal-
skiej-Brachy przybliżyło słuchaczom różnorodne aspekty życia i działal-
ności innego kieleckiego legionisty – wojewody Władysława Dziadosza. 
W kolejnym wykładzie dr hab. prof. uJK Małgorzata Przeniosło przed-
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stawiła działalność organizacji samopomocy społecznej na Kielecczyźnie 
w latach I wojny światowej, natomiast dr hab. prof. uJK urszula Oettingen 
omówiła miejsca pamięci I wojny światowej wpisane w krajobraz legiono-
wego miasta Kielce. 

 W trzeciej części konferencji mgr Kamila Cybulska (uJK) przybliżyła 
wybrane postaci kobiet zaangażowanych w działalność ruchu niepodle-
głościowego na Ziemi Kieleckiej w latach 1914–1918, prof. dr hab. Hanna 
Wój cik-łagan wystąpiła z wykładem pt. Józef Piłsudski i rok 1914 w nar-
racjach szkolnych z lat 30. XX wieku. Następnie głos zabrała dr hab. prof. 
uJK Grażyna Legutko, która omówiła wydarzenia 1914 roku zatrzymane 
na kartach twórczości Wacława Sieroszewskiego, Andrzeja Struga i Gusta-
wa Daniłowskiego, zaś mgr Alicja Malicka (uJK) nakreśliła ideę i przebieg 
poszczególnych marszów szlakiem kadrówki w latach 1924–1939.

 Konferencji towarzyszyły: prezentacja Kieleckiego Ochotniczego Szwa-
dronu Kawalerii im. 13. Pułku ułanów Wileńskich oraz Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów.

 Omawiane w trakcie powyższej konferencji zagadnienia – dzięki zróżni-
cowanej i nietypowej, rzadko poruszanej do tej pory tematyce – wzbudziły 
duże zainteresowanie społeczności, nie tylko z regionu świętokrzyskiego. 
Wyrazem tego były podziękowania, jakie przesłała Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, na ręce Wiesła-
wy Rutkowskiej – Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach, jako 
współorganizatora konferencji.

•	 „Społeczność	żydowska	w	Małopolsce”,	konferencja	naukowa,	zorganizowa-
na w ramach projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w lipcu 2014 
roku w Archiwum Państwowym w Kielcach. Wzięli w niej udział studenci 
i doktoranci Instytutu Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Konferencja skierowana była do studentów oraz doktorantów kierun-
ków humanistycznych (historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, 
filologów oraz przedstawicieli pokrewnych dziedzin nauki), a poruszane 
podczas niej tematy to: monografie środowisk żydowskich w Klimontowie, 
Pińczowie oraz powiecie sandomierskim, udział działaczy żydowskich w ru-
chu komunistycznym w województwie kieleckim w latach 1918–1939, echa 
pogromu w Krakowie (11 VIII 1945) na łamach prasy, działalność żydowskich 
klubów piłkarskich w Kielcach w okresie międzywojennym oraz szpitalnic-
two i opieka lekarska wśród ludności żydowskiej Kielc czy Wierzbnika.

Pozostałe konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Archiwum to: 
•	 16	stycznia	2014	roku,	Kielce,	Konferencja	metodyczna	dla	nauczycieli	pt.	

„Historia – matura 2015”, referat: Hubert Mazur, Rola archiwów w szkolnej 
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edukacji historycznej ze szczególnym uwzględnieniem lekcji archiwalnych 
online realizowanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach;

•	 11-12	września	2014	roku,	Kalisz,	Konferencja	pt.	„Dziedzictwo	kulturowe	
– wartości, ochrona, popularyzacja”, referat: Hubert Mazur, Archiwa pań-
stwowe a dziedzictwo kulturowe – popularyzacja i edukacja;

•	 8-10	września	2014	roku,	Wrocław,	V	Międzynarodowa	Konferencja	Na-
ukowa pt. „Edukacja–Kultura–Społeczeństwo”, referat: Hubert Mazur, Czy 
możliwe jest historical edutainment w archiwach państwowych? Przykłady 
stosowania rozrywki i zabawy w działalności edukacyjnej archiwów pań-
stwowych w Polsce;

•	 27	września	2014	roku,	Sandomierz,	sesja	naukowa	pt.	„Sandomierz	w	la-
tach Wielkiej Wojny”, referat: Piotr Pawłowski, Sandomierz i jego miesz-
kańcy w latach I wojny światowej.

Spotkania, promocje, imprezy plenerowe, lekcje archiwalne, konkursy
W 2014 roku odbyła się uroczystość odnowienia porozumienia o współ-

pracy pomiędzy Archiwum Państwowym w Kielcach, reprezentowanym przez 
p. dyrektor Wiesławę Rutkowską, a uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, reprezentowanym przez rektora prof. dr. hab. Jacka Semaniaka. Porozu-
mienie to oznacza stałe uczestnictwo we wspólnych projektach naukowych, edu-
kacyjnych i popularyzatorskich, służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat 
historii Międzyrzecza Wisły i Pilicy na podstawie m.in. zasobów Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach. 

W ramach powyższego porozumienia zainicjowany został cykl „Spotkań 
ze źródłem archiwalnym” – projekt edukacyjny, dofinansowany przez Naczel-
ną Dyrekcję Archiwów Państwowych, którego koordynatorem z ramienia uJK 
w Kielcach była dr Edyta Majcher-Ociesa, zaś z ramienia AP w Kielcach łukasz 
Guldon, kierownik Oddziału udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej. 

Od stycznia do grudnia 2014 roku odbyło się 10. z tego cyklu spotkań, sesji, 
podczas których przedstawiciele uJK w Kielcach, a także innych placówek nauko-
wych w regionie, takich jak: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, 
Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 
czy Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, oma-
wiali określone w programie tematy, zaś przedstawiciele Archiwum prezentowali 
(również w oryginale) dokumenty związane z tematyką wykładu.

Na inauguracyjnym spotkaniu, które odbyło się 29 stycznia 2014 roku, dy-
rektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska zaprezentowała 
założenia projektu, uwzględniającego m.in. zasady Strategii Archiwów Państwo-
wych – tworzenie wizerunku archiwów jako nowoczesnych i przyjaznych insty-
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tucji aktywnie uczestniczących w procesie edukacji społeczeństwa, współpracu-
jących także ze środowiskiem naukowym i przyczyniających się do podnoszenia 
świadomości historycznej i obywatelskiej społeczeństwa. 

Nieodłącznym punktem programu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” był 
także stały dyżur konsultantów projektu „Archiwa Rodzinne”, którzy zaintereso-
wanym uczestnikom spotkań udzielali porad w zakresie genealogii i zabezpiecza-
nia zbiorów prywatnych.
Wygłoszone wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:

•	 „Powstanie	Styczniowe	w	źródle	archiwalnym”	–	wykład	prof.	zw.	dr.	hab.	
Wiesława Cabana pt. Europa wobec Powstania Styczniowego. Kustosz Iwo-
na Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach – dalej: APK) zaprezen-
towała zebranym oryginalne archiwalia z lat 1863–1864. Podczas spotkania 
odbyła się promocja albumu Cieniom przodków naszych… W 150. rocznicę 
Powstania Styczniowego, a także 2 tomu „świętokrzyskich Studiów Archi-
walno-Historycznych”.

•	 „Wojsko	Polskie	w	źródle	archiwalnym”	–	wykład	mjr.	dr.	Tadeusza	Banasz-
ka pt. Relacje między społeczeństwem a wojskiem w województwie kieleckim 
w latach 1922–1939, wystąpienia: Mariusza Kowalskiego na temat działalno-
ści Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku ułanów 
Wileńskich, Zbigniewa Kowalskiego na temat działalności Kieleckiej Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej 2. Pułku Piechoty Legionów, Kamili Knapik 
na temat modelarstwa historycznego. Podczas spotkania Małgorzata Rabiej 
(APK) zaprezentowała zgromadzonym wyniki przeprowadzonej przez sie-
bie kwerendy, przedstawiła materiały archiwalne dotyczące dziejów Wojska 
Polskiego, pochodzące z zasobów kieleckiego Archiwum.

•	 „Kobiety	w	 źródle	 archiwalnym”	–	wykład	dr	Edyty	Majcher-Ociesy	pt.	
Kobieta w przemyśle w latach 1918–1939, dr Elżbiety Słabińskiej pt. Aktyw-
ność zawodowa kobiet inteligentek w latach 1918–1939. Iwona Pogorzelska 
(APK) zaprezentowała fotografie, afisze, plakaty oraz reklamy od połowy 
XIX do lat pięćdziesiątych XX wieku przedstawiające wizerunek kobiety 
w zasobie archiwalnym. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów Joanny 
Pytlewskiej, malarki pejzaży ziemi świętokrzyskiej, a także wystawa foto-
grafii kobiet z przełomu XIX i XX wieku, wypożyczonych przez Halinę 
Wójcik oraz rodzinę kpt. Mariana Pasternaka. Podczas spotkania przed-
stawicielki świętokrzyskiego Klubu Amazonek udzielały zainteresowanym 
porad w zakresie profilaktyki raka piersi.

•	 „Zbrodnia	katyńska	w	źródle	archiwalnym”	–	wykład	Marka	Jończyka	pt.	
Zbrodnia katyńska w źródłach archiwalnych. Wystąpieniu towarzyszyła bo-
gata w źródła prezentacja multimedialna Huberta Mazura (APK), który 
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zapoznał zgromadzonych z materiałami dotyczącymi Zbrodni Katyńskiej, 
znajdującymi się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

•	 „Policja	Państwowa	w	źródle	archiwalnym”	–	wykład	dr.	Dariusza	Burasa	
pt. Policja Państwowa w województwie kieleckim w latach 1919–1939, wy-
stąpienie Grażyny Szkonter na temat Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 
1939 r.”; łukasz Guldon (APK) zaprezentował wybrane dokumenty zwią-
zane z powstaniem i działalnością policji w okresie międzywojennym 
w województwie kieleckim.

•	 „Archiwiści	kieleccy” – wykład prof. zw. dr. hab. Adama Massalskiego pt. 
Kieleccy archiwiści. Anna Rogowska (APK) zaprezentowała wybrane ma-
teriały archiwalne dotyczące kieleckich archiwistów państwowych, pocho-
dzące z lat 1923–1983.

•	 „II	wojna	światowa	na	Kresach	Wschodnich” – referaty: Eweliny Klimczak 
pt. Wybuch II wojny światowej na Kresach Wschodnich, dr. Tomasza Do-
mańskiego pt. Materiały archiwalne dotyczące deportacji Polaków z Kresów 
Wschodnich II RP w zasobie b. OKBZpBP – IPN w Kielcach, Beaty Żelazny 
pt. Operacja „Bagration” w świetle prasy, Brunona Wojtasika pt. Kresowe 
pomniki II wojny światowej na terenie Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Z syberyjskiego albumu… fotografie 
ze zbioru Zbigniewa Wieczorka z Kielc”, podczas której słowo wstępne 
o dziejach rodziny Wieczorków wygłosiła kustosz Iwona Pogorzelska. Za-
prezentowane zostały również pamiątki rodzinne pp. Michniewskich.

•	 „Parcelacja	 majątków	 ziemskich	 po	 II	 wojnie	 światowej	 w	 świetle	 źró-
deł” – wykład dr. hab. Jerzego Gapysa pt. Protokoły parcelacyjne z terenu 
województwa kieleckiego jako źródło do badań nad ziemiaństwem, referat 
dr. hab. Mirosława Kłuska pt. Postępowanie administracyjne toczące się 
w II połowie lat 40. XX wieku w sprawach dotyczących podpadania pod 
przepisy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości 
nacjonalizowanych na jego podstawie. Grzegorz Skrzypek (APK) w po-
kazie multimedialnym przedstawił zebranym źródła dotyczące parcelacji 
majątków ziemskich po II wojnie światowej, pochodzące z zasobu Archi-
wum Państwowego w Kielcach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pocztó-
wek przedstawiających dwory ziemiańskie.

•	 „Miejsca	 pamięci	 z	 lat	 I	wojny	 światowej	w	 źródle	 archiwalnym”	–	wy-
kład dr hab. prof. uJK urszuli Oettingen pt. Miejsca pamięci z lat I wojny 
światowej w źródle archiwalnym. Paulina Kraska oraz Bartłomiej Gierasi-
mowicz (APK) dokonali prezentacji wybranych materiałów archiwalnych 
z zasobu kieleckiego archiwum dotyczących tematu sesji. Spotkaniu to-
warzyszyła wystawa zdjęć miejsc pamięci z okresu I wojny światowej au-
torstwa dr hab. urszuli Oettingen oraz wystawa zatytułowana „Szlakiem 
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kadrówki – W stulecie wymarszu I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskie-
go do boju o wolną Polskę”, wypożyczona z Ośrodka Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej w Kielcach.

•	 „Wizerunek	wsi	kieleckiej	w	XIX	i	XX	wieku” – wystąpienia: Agnieszki We-
rens pt. Szkolnictwo początkowe na wsi guberni kieleckiej w latach 1870–1914 
w świetle „Gazety Kieleckiej”, Ewy Kołomańskiej pt. Wieś kielecka w latach 
II wojny światowej. Postawy mieszkańców wsi wobec polityki niemieckich 
władz okupacyjnych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa, którą przygotowali 
pracownicy kieleckiego archiwum: Anna łucak, Anna Sulis i Hubert Ma-
zur. Na wystawie zaprezentowano plakaty obrazujące życie wsi, plany szkół 
oraz dokumenty z XIX i XX wieku.

Wydawnictwa
W roku sprawozdawczym w archiwum odbyły się również promocje pu-

blikacji:
•	 29	 stycznia	 2014	 roku	 –	 promocja	wydawnictwa	Cieniom przodków na-

szych… W 150. rocznicę Powstania Styczniowego – albumu prezentujące-
go wybrane materiały archiwalne, przechowywane w zasobie Archiwum 
Państwowego, oraz promocja 2 tomu wydawnictwa naukowego „święto-
krzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, wydawanego przy współudziale 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. 

•	 8	grudnia	2014	roku	–	promocja	publikacji	Instytutu	Pamięci	Narodowej	
Oddział w Krakowie, Delegatura w Kielcach pt. Inwentarz zespołu archi-
walnego Wojskowego Sądu Rejonowego Kielcach [1918] 1946–1954 [2013]. 
Miejsce promocji wybrane zostało nieprzypadkowo, zespół akt Wojsko-
wego Sądu Rejonowego Kielcach stanowi zasób Archiwum Państwowego 
w Kielcach, a dnia 30 lipca 2003 roku na zasadzie umowy użyczenia akta te 
zostały przekazane do Delegatury IPN w Kielcach. 

•	 z końcem 2014 roku został wydany kolejny, 3 tom „świętokrzyskich Stu-
diów Archiwalno-Historycznych”, czasopisma wydawanego we współpra-
cy z Kieleckim Towarzystwem Naukowym

Spotkania plenerowe
W dniach 26-28 czerwca 2014 roku Archiwum Państwowe uczestniczyło 

w obchodach kolejnego, organizowanego w naszym mieście święta Kielc – pro-
mowało tam cieszącą się dużym zainteresowaniem tematykę poszukiwań gene-
alogicznych. święto obchodzono pod hasłem: „Miasto z pasją tworzenia”, dlatego 
też jedną z form prezentacji działalności archiwalnej (w dniu 26 czerwca) były 
warsztaty konserwatorskie.
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Lekcje archiwalne
W roku sprawozdawczym (2014) Archiwum Państwowe w Kielcach konty-

nuowało współpracę z regionalnymi placówkami naukowymi, tj. uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz kieleckimi szkołami wszystkich szczebli. 
W ramach tej współpracy w Archiwum Państwowym w Kielcach i Oddziale Za-
miejscowym w Sandomierzu odbyły się 23 lekcje archiwalne dla młodzieży szkol-
nej, w tym także 2 zajęcia z zakresu konserwacji oraz 4 zajęcia fakultatywne dla 
studentów.

W roku sprawozdawczym Archiwum Państwowe w Kielcach odwiedzili 
też – w ramach objazdu naukowego – studenci historii i archiwistyki uniwersyte-
tu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz grupa studentów z ukrainy. Przyszli 
archiwiści i historycy mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy w ar-
chiwum, a w szczególności z pracą konserwatora oraz zadaniami z zakresu tak 
istotnej w obecnym czasie digitalizacji. 

W 2014 roku Archiwum uczestniczyło w Europejskich Dniach Dziedzic-
twa odbywających się 13-14 oraz 20-21 września 2014 roku pod hasłem „Dziedzic-
two – źródło tożsamości”. 

W ramach tych obchodów Archiwum Państwowe w Kielcach zorganizo-
wało lekcję archiwalną pt. Stefan Żeromski i jego rodzina w świetle materiałów 
archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (ze 
szczególnym uwzględnieniem licznych w tutejszym zasobie aktów urodzeń, mał-
żeństw i zgonów członków rodziny pisarza – w nawiązaniu do 150. rocznicy jego 
urodzin). 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa popularyzowana była wspo-
mniana wyżej wystawa „Z Zagnańska do Londynu. Szlakiem Mieczysława Biał-
kiewicza i 2. Korpusu Polskiego”. 

W Europejskie Dni Dziedzictwa wpisało się także wrześniowe „Spotkanie 
ze źródłem archiwalnym” zatytułowane II wojna światowa na Kresach Wschod-
nich.

Konkursy
We wrześniu 2014 roku, we współpracy z V L.O. im. ks. Piotra ściegienne-

go w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach współuczestniczyło w stworze-
niu konkursowego scenariusza lekcji archiwalnej w ramach Szkoły Odkrywców 
Talentów, organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Dnia 3 października 2014 roku w ramach V edycji Wielkiego Testu Wie-
dzy o Kielcach w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach odbył się II etap 
Szkolnego Testu Wiedzy o Kielcach, którego celem jest przede wszystkim popu-
laryzacja wiedzy o rodzinnym mieście wśród uczniów szkół kieleckich. Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Region 
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świętokrzyski oraz świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wśród 
patronów tej inicjatywy znaleźli się: Muzeum Historii Kielc, Marszałek Woje-
wództwa świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, GeoPark Kielce, 
Muzeum Narodowe w Kielcach Oddział Dialogu Kultur oraz Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach. Poza objęciem patronatem i udostępnieniem sal, Archiwum 
Państwowe w Kielcach uczestniczyło też w merytorycznej stronie testu, opraco-
wując pytania konkursowe.

W ramach kontynuacji projektu, zapoczątkowanego w 2013 roku, Archi-
wum Państwowe w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Edukacyjno-Muzeal-
nym „świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku objęło patronatem organizowany przez 
ten Ośrodek konkurs pt. „Nasi sąsiedzi Żydzi”. Celem konkursu jest zaintereso-
wanie uczniów historią regionalną dotyczącą życia Polaków i Żydów w dawnych 
miasteczkach – sztetlach, a także rozwijanie umiejętności krytycznego podej-
ścia do przekazu historycznego. Nadesłane prace oceniała Komisja Konkurso-
wa, w której składzie, oprócz przedstawicieli Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego 
„świętokrzyski Sztetl”, Muzeum Historii Kielc, Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Instytutu Historii uJK, świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Studenckiego Koła 
Naukowego „Judaica” przy uJK, była również dyrektor Archiwum Państwowego 
w Kielcach. Najlepsze prace konkursowe są wykorzystywane przez „świętokrzy-
ski Sztetl” w celach dydaktycznych, a jeden egzemplarz jest przekazywany do 
zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach.

Współpraca międzynarodowa
W dniu 3 czerwca 2014 roku – w ramach współpracy rozpoczętej rok wcze-

śniej – Archiwum Państwowe w Kielcach odwiedził prof. Yuriy Legun, dyrektor 
Archiwum Obwodowego w Winnicy na ukrainie. Efektem tej wizyty było m.in. 
rozszerzenie składu Rady Programowej „świętokrzyskich Studiów Archiwal-
no-Historycznych”, do uczestnictwa w której zaproszono szanownego gościa.

W 2015 roku przewidywana jest kontynuacja realizowanych w 2014 roku 
prac nad zasobem, udostępnianiem, popularyzacją Archiwum i archiwaliów oraz 
innych zadań statutowych archiwów państwowych. Prowadzone będzie dalsze 
zabezpieczenie zasobu, w tym skontrum i lustracja. Kontynuowane będą prace 
nad opracowaniem zasobu i nad ewidencją. Archiwum Państwowe w Kielcach 
spełniać będzie także zadania wynikające z uczestnictwa w rozpoczętych w 2014 
roku projektach i programach.

WIESłAWA RuTKOWSKA  
Archiwum Państwowe w Kielcach



Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” 
w 2014 roku

Projekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym” został przygotowany przez 
Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. Obejmował cykliczne, comiesięczne seminaria, które 
odbywały się w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 16.00 w siedzibie Archiwum 
Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57. Projekt spotkał się z pozy-
tywnym odbiorem ze strony środowiska historyków i społeczeństwa. W 2014 roku 
w siedzibie kieleckiego archiwum zostało zorganizowanych 11 spotkań. Podczas 
nich wystąpiło 20 prelegentów – naukowców, historyków, regionalistów, studen-
tów i doktorantów. Spotkania urozmaiciły dodatkowo m.in.: sesje studenckie, 
wystawy obrazów, modeli, pokaz umundurowania czy pokaz jazdy konnej grupy 
rekonstrukcyjnej 13. Ochotniczego Szwadronu Kawalerii ułanów Wileńskich. Or-
ganizatorzy nawiązali współpracę z organizacjami społecznymi działającymi w re-
gionie, np. podczas spotkania w marcu swoje stoisko wystawiły kieleckie „Ama-
zonki”, które udzielały informacji na temat profilaktyki raka piersi. Prezentowano 
również źródła pochodzące z zasobu archiwum kieleckiego i zbiorów prywatnych 
(m.in. rodziny Michniewskich, rodziny kpt. Mariana Pasternaka). Prezentacje do-
tyczyły konkretnych tematów spotkań, odbywały się zarówno w postaci pokazów 
multimedialnych, przedstawienia oryginałów dokumentów, jak i wystaw okolicz-
nościowych. W spotkaniach uczestniczyło wielu mieszkańców regionu. Archi-
wum Państwowe w Kielcach zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz 
lokalnych, instytucji, szkół, stowarzyszeń. Omawiany tu projekt został dofinanso-
wany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Informacje o spotkaniach ukazywały się co miesiąc na platformie cyfrowej 
Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach – Portalu Informa-
cji Kulturalnej Województwa świętokrzyskiego (http://pik.kielce.pl/page/36618/
galery; http://fri.net.pl/spotkania-ze-zrodlem) w postaci krótkich filmów-zapo-
wiedzi oraz prezentacji materiałów archiwalnych. 

Organizatorami „Spotkań ze źródłem archiwalnym” byli: Wiesława Rut-
kowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach i dr hab. prof. uJK Beata 
Wojciechowska – dyrektor Instytutu Historii uJK. Merytoryczny i organizacyjny 
nadzór nad projektem sprawowali: ze strony uniwersytetu dr Edyta Majcher-
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-Ociesa, natomiast z ramienia Archiwum – łukasz Guldon. W prace organiza-
cyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowali się studenci i dokto-
ranci uJK zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica”. Sekretarzami projektu zostali: 
Monika Poszalska i Aron Raszkiewicz. 

Dnia 29 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie z planowanego 
cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” i nosiło tytuł „Powstanie Styczniowe 
w źródle archiwalnym”. Inauguracyjny wykład Europa wobec Powstania Stycznio-
wego wygłosił prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, który w swoim wystąpieniu omó-
wił wpływ powstania styczniowego na postawę mocarstw europejskich. Następnie 
kustosz Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach) zaprezentowała 
zebranym oryginalne archiwalia z lat 1863–1864. Podczas spotkania odbyła się 
promocja albumu Cieniom przodków naszych… W 150. rocznicę Powstania Stycz-
niowego, a także 2 tomu „świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”.

Tematem kolejnego spotkania, które odbyło się dnia 26 lutego, było „Woj-
sko polskie w źródle archiwalnym”. Major dr Tadeusz Banaszek wygłosił referat 
Relacje między społeczeństwem a wojskiem w województwie kieleckim w latach 
1921–1939. W swoim wystąpieniu poruszył kwestie stosunków między społeczeń-
stwem a wojskiem oraz przedstawił wpływ Wojska Polskiego na życie ludności 
cywilnej. Następnie Małgorzata Rabiej (Archiwum Państwowe w Kielcach) za-
prezentowała zgromadzonym wyniki przeprowadzonej przez siebie kwerendy. 
Przedstawione w prezentacji materiały archiwalne dotyczyły dziejów Wojska 
Polskiego i pochodziły z zasobów kieleckiego Archiwum. Na spotkaniu wystą-
pił również Mariusz Kowalski, wiceprezes Fundacji Kieleckiego Ochotniczego 
Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku ułanów Wileńskich. Omówił on działalność 
stowarzyszenia, historię pułku oraz prezentację Podróż sentymentalna. Głos za-
brał także Zbigniew Kowalski, szef Kieleckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
4. Pułku Piechoty Legionów, który podobnie jak przedmówca prezentował hi-
storię oraz działalność swojego stowarzyszenia. Ostatnim prelegentem był Kamil 
Knapik, student IV roku historii uJK, uczestnik i laureat wystaw modelarskich. 
Opowiedział zgromadzonym o swojej pasji, którą jest modelarstwo wojskowe. 
Przybliżył obecnym proces tworzenia modeli i zaprezentował kilka z nich. Zebra-
ni goście mogli również obejrzeć eksponaty użyczone przez Kielecki Ochotniczy 
Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku ułanów Wileńskich (mundury oraz broń styli-
zowaną na okres dwudziestolecia międzywojennego).

Dnia 26 marca odbyło się trzecie „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”. 
Jego tematem były „Kobiety w źródle archiwalnym”. Podczas marcowego sym-
pozjum jako pierwsza głos zabrała dr Edyta Majcher-Ociesa (uJK), a jej wystą-
pienie nosiło tytuł Kobieta w przemyśle w latach 1918–1939. W swojej prezentacji, 
na podstawie kwerendy w zasobie archiwalnym archiwum kieleckiego i często-
chowskiego, referentka przedstawiła obecnym wizerunki kobiet będących wła-
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ścicielkami oraz współwłaścicielkami zakładów, członkiniami zarządów spó-
łek, robotnicami, członkiniami związków zawodowych. Następnie głos zabrała 
dr Elżbieta Słabińska, która wygłosiła wykład pt. Kobiety inteligentki w źródłach 
archiwalnych. W swoim wystąpieniu zaprezentowała wizerunki kobiet inteligen-
tek, poddając charakterystyce wykonywane przez nie zawody, m.in. nauczycielek, 
urzędniczek, pielęgniarek czy farmaceutek. Iwona Pogorzelska (APK) pokazała 
zgromadzonym fotografie, afisze, plakaty, oraz reklamy, ukazujące się od połowy 
XIX do lat pięćdziesiątych XX wieku, przedstawiające wizerunek kobiety w zaso-
bie archiwalnym. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów Joanny Pytlewskiej, 
malarki pejzaży ziemi świętokrzyskiej, oraz wystawa fotografii kobiet z przełomu 
XIX i XX wieku (wypożyczone przez Halinę Wójcik oraz rodzinę kpt. Mariana 
Pasternaka). Podczas spotkania przedstawicielki świętokrzyskiego Klubu Ama-
zonek udzielały zainteresowanym porad w zakresie profilaktyki raka piersi.

Czwarte spotkanie pt. „Zbrodnia Katyńska w źródle archiwalnym” odbyło 
się 30 kwietnia. Podczas spotkania Marek Jończyk (IPN Delegatura w Kielcach) 
zaprezentował wystąpienie pod tym samym tytułem. Przedstawił on najważ-
niejsze fakty dotyczące Zbrodni Katyńskiej. Wystąpieniu towarzyszyła bogata 
w źródła prezentacja multimedialna. Następnie głos zabrał starszy archiwista 
Hubert Mazur (APK), który zapoznał zgromadzonych z materiałami dotyczą-
cymi Zbrodni Katyńskiej, znajdującymi się w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach. Jako ostatni wystąpił ponownie Marek Jończyk, prezentując tym ra-
zem współczesne zdjęcia z Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska (budynki obozów 
specjalnych NKWD), Katynia, Kalinina (Tweru), Bykowni, Charkowa oraz Ku-
ropatów. Spotkaniu towarzyszyła wystawa udostępnionych przez rodziny pamią-
tek po pochodzących z Kielc ofiarach Katynia. Przedstawione zostały również 
publikacje poświęcone Zbrodni, które znajdują się w księgozbiorze Archiwum 
i Instytutu Pamięci Narodowej.

Dnia 28 maja odbyło się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”. Te-
matem spotkania była „Policja Państwowa w źródle archiwalnym”. Jako pierw-
szy głos zabrał dr Dariusz Buras, który wygłosił referat pt. Policja Państwowa 
w województwie kieleckim w latach 1919–1939. W swoim wystąpieniu przedsta-
wił początki policji państwowej, a także organizacje kulturalno-społeczne oraz 
gospodarcze zakładane przez policjantów. Następnie łukasz Guldon (APK) za-
prezentował wybrane dokumenty związane z powstaniem i działalnością policji 
w okresie międzywojennym w województwie kieleckim. Jako kolejna głos zabrała 
Grażyna Szkonter, która przedstawiła zebranym prezentację na temat Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Podczas swojego wystąpienia opowiedziała 
o jego powstaniu, działalności w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
a także o obecnych zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
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Dnia 25 czerwca odbyło się szóste spotkanie, a jego temat brzmiał „Kieleccy 
Archiwiści”. Jako pierwszy głos zabrał prof. zw. dr hab. Adam Massalski, którego 
wystąpienie dotyczyło kieleckich archiwistów od 1918 roku. Wykład wzbogacony 
został o liczne anegdoty i wspomnienia profesora z czasów, kiedy był pracow-
nikiem Archiwum Państwowego w Kielcach. Następnie Anna Rogowska (APK) 
zaprezentowała wybrane materiały archiwalne dotyczące kieleckich archiwistów 
państwowych, pochodzące z lat 1923–1983.

Siódme spotkanie odbyło się dnia 2 lipca i nosiło tytuł „Społeczność ży-
dowska w Małopolsce”. Spotkanie to przybrało formę konferencji naukowej, 
w której udział wzięli studenci oraz doktoranci Instytutu Historii uJK w Kiel-
cach. Moderatorami konferencji zostali prof. zw. dr hab. Mieczysław Markowski 
i dr hab. Jerzy Gapys, a jej sekretarzem Michał Brzoza. 

Dnia 24 września odbyło się spotkanie pod hasłem „II wojna światowa na 
Kresach Wschodnich”. Jako pierwsza głos zabrała mgr Ewelina Klimczak, któ-
ra zaprezentowała wystąpienie na temat wybuchu II wojny światowej na Kre-
sach Wschodnich. Kolejnym referentem był dr Tomasz Domański, który omówił 
kwestię deportacji Polaków z Kresów Wschodnich. Następna prelegentka mgr 
Beata Żelazny przedstawiła zgromadzonym temat Operacja „Bagration” w świe-
tle prasy. Ostatni z referentów mgr Bruno Wojtasik zapoznał obecnych z oko-
licznościami powstania wybranych pomników II wojny światowej na Kresach 
Wschodnich w Polsce, na Litwie, ukrainie i Białorusi. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa „Z syberyjskiego albumu… fotografie ze zbioru Zbigniewa Wieczorka 
z Kielc”, podczas której słowo wstępne o dziejach rodziny Wieczorków wygłosiła 
kustosz Iwona Pogorzelska. Zaprezentowane zostały również pamiątki rodzinne 
pp. Michniewskich.

Dziewiąte „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” odbyło się dnia 29 paź-
dziernika i nosiło tytuł „Parcelacja majątków ziemskich po II wojnie światowej 
w świetle źródeł”. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Jerzy Gapys. Przedstawił on 
prezentację zatytułowaną Protokoły parcelacyjne z terenu województwa kielec-
kiego jako źródło do badań nad ziemiaństwem. Referent przybliżył słuchaczom 
wybrane przez siebie najciekawsze protokoły. Następnie dr hab. Mirosław Kłu-
sek wygłosił wykład pt. Postępowanie administracyjne, toczące się w II połowie lat 
40. XX wieku w sprawach dotyczących podpadania pod przepisy dekretu PKWN 
o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości nacjonalizowanych na jego pod-
stawie. Zapoznał zebranych z wynikami przeprowadzonej przez siebie kweren-
dy oraz stanem badań (które aktualnie prowadzi) na temat parcelacji majątków 
ziemskich po II wojnie światowej. Następnie wystąpił starszy archiwista Grzegorz 
Skrzypek (APK), który w pokazie multimedialnym przedstawił źródła dotyczą-
ce parcelacji majątków ziemskich po II wojnie światowej, stanowiące zasób Ar-
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chiwum Państwowego w Kielcach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pocztówek 
przedstawiających dwory ziemiańskie.

Dnia 26 listopada odbyło się dziesiąte „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, 
zatytułowane „Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w źródle archiwalnym”. 
Podczas spotkania dr hab. urszula Oettingen przedstawiła pokaz multimedial-
ny pod tym samym tytułem. Zaprezentowane zostały zestawienia urzędów i ich 
struktur odpowiedzialnych na przestrzeni dziejów za miejsca pamięci. Następ-
nie Paulina Kraska oraz Bartłomiej Gierasimowicz (archiwiści z APK) pokazali 
zebranym wybrane materiały archiwalne z zasobu kieleckiego archiwum doty-
czące tematu spotkania. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć miejsc pamięci 
z okresu I wojny światowej autorstwa dr hab. urszuli Oettin gen oraz wystawa 
zatytułowana „Szlakiem kadrówki – W stulecie wymarszu I Kompanii Kadrowej 
Józefa Piłsudskiego do boju o wolną Polskę”, wypożyczona z Ośrodka Myśli Pa-
triotycznej i Obywatelskiej.

Ostatnie w 2014 roku, jedenaste spotkanie z cyklu „Spotkania ze źródłem 
archiwalnym” odbyło się 17 grudnia pod hasłem „Wizerunek wsi kieleckiej w XIX 
i XX wieku”. Pierwsza referentka mgr Agnieszka Werens przedstawiła wykład pt.  
Szkolnictwo początkowe na wsi w guberni kieleckiej w latach 1870-1914 w świetle 
„Gazety Kieleckiej”. W swoim wystąpieniu omówiła warunki pracy nauczycieli, 
a także problemy związane z zakładaniem i utrzymywaniem szkół początkowych 
na terenie wspomnianej guberni. Następnie głos zabrała Ewa Kołomańska (Mau-
zoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie). W swoim referacie zatytu-
łowanym Wieś kielecka w latach II wojny światowej. Postawy mieszkańców wsi 
wobec polityki niemieckich władz okupacyjnych omówiła źródła dotyczące takich 
zagadnień, jak: sytuacja polskiej wsi w okresie okupacji hitlerowskiej, zbrodnie 
nazistów na ludności wiejskiej czy miejsca samych zbrodni. Podczas spotkania 
została zaprezentowana wystawa poświęcona tej tematyce, którą przygotowali 
pracownicy kieleckiego archiwum: starszy konserwator Anna łucak, archiwista 
Anna Sulis i starszy archiwista Hubert Mazur. Wystawa obejmowała plakaty ob-
razujące życie wsi, plany szkół oraz dokumenty z XIX i XX wieku.

W trakcie spotkań czynny był punkt konsultacyjny „Archiwa Rodzinne”. 
Zainteresowani mieli także możliwość zapoznania się z ciekawymi publikacja-
mi Wydawnictwa uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kieleckiego Towarzystwa 
Naukowego, Biblioteki Publicznej w Końskich „Arslibris” oraz dokonania zaku-
pu wybranych z prezentowanych pozycji.

Cykl „Spotkania ze źródłem archiwalnym” będzie kontynuowany w 2015 
roku.

MONIKA POSZALSKA  
Kielce





rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce. konferencja naukowa 
archiwistów kościelnych w 75. rocznicę założenia Archiwum diecezjalnego 
w kielcach (1939–2014), dedykowana śp. ks. prof. Stanisławowi 
Librowskiemu, Archiwum diecezjalne w kielcach 23–25 maja 2014 roku

Specyficzne druki o charakterze personalno-administracyjno-liturgicz-
nym, wydawane przez instytucje Kościoła katolickiego na ziemiach historycznie 
polskich, były tematem konferencji naukowej zorganizowanej przez Archiwum 
Diecezjalne im. błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach oraz Towa-
rzystwo Przyjaciół przy tymże archiwum. Pomocy przy jej organizacji udzieliły 
ponadto: Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych, Metodologii i Nauk 
Pomocniczych Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Hi-
storii Kościoła w XIX i XX wieku KuL, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów 
Kościelnych KuL (ABMK), Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Historii uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy objęli: Biskup Kielec-
ki Kazimierz Ryczan, Stift Klosterneuburg i Prezydent Miasta Kielce Wojciech 
Lubawski. Wśród partnerów merytorycznych znaleźli się Wyższe Seminarium 
Duchowne w Kielcach (WSD), Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akade-
mickiego (ul. Wesoła 54), Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skar-
żysku-Kamiennej, świętokrzyski Instytut Teologiczny w Kielcach, Muzeum 
Historii Kielc, Archiwum Państwowe w Kielcach, Koło Historyczne Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach oraz „świętogen”. Liczba współorganiza-
torów i partnerów jest duża, ale tylko z pozoru, bowiem trzydniowa konferencja 
zgromadziła przedstawicieli środowisk naukowych, zwłaszcza archiwistów ko-
ścielnych, z całego kraju, a jej bogaty program w pełni uzasadniał tak szeroką 
platformę organizacyjną.

Rubrycele (po łacinie ordo, directorium, rubrycella) to kalendarze na cały 
rok liturgiczny, schematyzmy zaś (elenchus, schematismus, cathalogus) to katalogi 
duchowieństwa diecezjalnego. Tradycje ich edycji sięgają początku XVI wieku, ale 
zachowały się w większej liczbie dopiero od końca wieku XVIII, przy czym ich 
„złoty” okres przypada na XIX stulecie, kiedy to zwyczajem stało się coroczne ich 
drukowanie. Rubrycele i schematyzmy drukowały wtedy wszystkie polskie die-
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cezje i zakony, dlatego badacze dziejów Kościoła traktują je jako niezbędne do 
prawidłowego przedstawienia funkcjonowania struktur kościelnych w dawnych 
wiekach, konstrukcji biograficznych, a nawet demografii i statystyki historycznej. 

Rubrycele i schematyzmy dostarczają również mnóstwa niezastąpionych 
informacji pobocznych, np. w postaci marginaliów. Informują często o zakupach, 
długach, dziesięcinach, ale też anniwersarzach, gdyż niezadrukowane strony (co 
było częstą praktyką drukarską) służyły użytkownikom do spisywania niezbęd-
nych – ich zdaniem – informacji. Zasadniczo elenchusy zawierały spis hierarchii 
duchowieństwa katedralnego (kapituła, konsystorz, urzędy), wykaz duchowień-
stwa parafialnego, alumnów w seminariach, kościołów parafialnych, kaplic, filii 
(czasem cmentarzy), parafian, bractw, szpitali i przytułków, zmarłych kapłanów, 
tabel wschodów i zachodów słońca oraz faz księżyca. uwidaczniają się w nich 
odrębności diecezjalne, przemiany w organizacji Kościoła, a czasem administra-
cji państwowej. Wobec tego, że większość z nich zawiera dane osobowe, stanowią 
niejednokrotnie jedyne pewne źródła informacji o charakterze biograficznym. 
Szczególnie cenne są druki dla diecezji i zakonów na ziemiach utraconych wsku-
tek rozbiorów. Są odbiciem życia religijnego kościołów partykularnych, poziomu 
organizacyjnego kurii biskupich, które były odpowiedzialne za przygotowanie 
tychże druków, ale też niezbędnym źródłem danych demograficznych.

Na konferencji wystąpiło blisko trzydziestu prelegentów reprezentujących 
takie ośrodki naukowo-badawcze i archiwalne, jak: uniwersytet Opolski, Kato-
licki uniwersytet Lubelski, Ośrodek ABMK, uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, uniwersytet Jagielloński, 
uniwersytet Rzeszowski, PTH Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Archiwum 
Diecezjalne w Kielcach i Towarzystwo Przyjaciół tegoż archiwum, uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Archiwum Diecezjalne w Gliwicach, Opac-
two w Tyńcu, uniwersytet śląski, Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów 
w Krakowie oraz Archiwum Nazaretanek Prowincji Krakowskiej w Krakowie. 

Całość podzielono na dwa bloki tematyczne: „Rubrycele i schematy-
zmy diecezjalne w czasach staropolskich”, „Rubrycele i schematyzmy w czasach 
współczesnych (XIX–XX w.)”. W pierwszej części szczególną uwagę zwróciły 
prelekcje bp. Jana Kopca i ks. prof. Józefa Mareckiego, którzy skoncentrowali się 
na ww. drukach jako źródłach historycznych. W dyskusji zwrócono szczególną 
uwagę na zachowane schematyzmy rękopiśmienne, których przykładem może 
być opublikowany przed laty, przez prof. Waldemara Kowalskiego, schematyzm 
diecezji krakowskiej z tzw. kopiarza wiślickiego, przechowywanego w Archiwum 
Diecezjalnym w Kielcach. 

Z drugiego bloku tematycznego na szczególną uwagę zasługiwały referaty 
prof. Marii Dębowskiej, ks. prof. Mieczysława Różańskiego i prof. br. Michała 
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Gronowskiego OSB. Obszerna problematyka w nich poruszona, od kwestii elen-
chusów diecezji, które odpadły od Rzeczypospolitej po rozbiorach, po ich struk-
turę i kwestie umocowania w prawie kanonicznym, do schematyzmów zakon-
nych, „autonomicznych” w stosunku do druków diecezjalnych.

Równie ciekawe, jak obrady konferencyjne, były: objazd naukowy i zwie-
dzanie katedry kieleckiej, Archiwum Diecezjalnego, Muzeum Narodowego 
w Kielcach (Pałac Biskupów Krakowskich), kościołów w Tarczku i Bodzentynie, 
Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Wyższego Seminarium Duchownego 
w Kielcach. Zwłaszcza ostatni z wymienionych obiektów wzbudził olbrzymie za-
interesowanie, zarówno ze względu na jego historię, zgromadzony księgozbiór 
(w tym wspaniałe rękopiśmienne kodeksy liturgiczne), dzieła sztuki, jak i opro-
wadzających kleryków z Koła Historycznego WSD w Kielcach, wykazujących się 
wielkim znawstwem tematu oraz zaangażowaniem. 

Konferencja kielecka, zorganizowana przez Archiwum Diecezjalne i To-
warzystwo Przyjaciół Archiwum, miała wysoki poziom merytoryczny, zapre-
zentowała na arenie ogólnopolskiej środowisko kieleckie czynnie opracowujące 
rubrycele i schematyzmy, umożliwiła wymianę poglądów co do sposobów opra-
cowywania ich bibliografii, przyczyniła się także do konsolidacji ogólnopolskiego 
„środowiska” badaczy tego rodzaju źródeł. Pilną potrzebą jest zatem opubliko-
wanie materiałów konferencyjnych, aby nie został zaprzepaszczony wysiłek na-
ukowy i merytoryczny podjęty przez Archiwum oraz działające przy nim Towa-
rzystwo Przyjaciół. Na koniec należy podkreślić, że po publikacjach śp. ks. prof. 
S. Librowskiego byłoby to pierwsze na tak dużą skalę opracowanie ukazujące nie 
tylko stan badań, lecz również konkretne przykłady, mogące stać się podstawą do 
bibliografii ogólnopolskiej.

PIOTR KARDYś  
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego  

im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach





doktorancko‑studencka konferencja „kościół i społeczeństwo w Małopolsce 
do końca XVIII wieku”, kielce, 13‑14 maja 2014 roku

W dniach 13-14 maja 2014 roku odbyła się II edycja ogólnopolskiej inter-
dyscyplinarnej konferencji doktorancko-studenckiej pt. „Kościół i społeczeń-
stwo w Małopolsce do końca XVIII wieku”. Konferencja zorganizowana została 
przez Koło Naukowe Studentów Mediewistów oraz Koło Naukowe Studentów 
„Sarmatia”, działające przy Instytucie Historii uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach. Miejscem obrad był Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
w Kielcach. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie konferencji były: mgr 
Beata łakomiec i mgr Olga Rutkiewicz.

uroczystego otwarcia pierwszego dnia konferencji dokonała dyrektor In-
stytutu Historii uJK dr hab. prof. uJK Beata Wojciechowska. Następnie wykład 
inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha. Obrady konferencji 
podzielone zostały na dwa panele: „średniowiecze” i „Nowożytność”.

Moderatorem pierwszej części obrad panelu „średniowiecze” został prof. 
zw. dr hab. Krzysztof Bracha. Pierwszą prelegentką była mgr Dominika Mazur 
z uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która wygłosiła referat pt. Czy ktoś 
gra na dudach? Przyczynek do rozważań na temat znaczenia i postrzegania po-
staci błazna i gry na instrumencie w Małopolsce i nie tylko. Autorka wystąpienia 
zaprezentowała postać błazna jako elementu kultury i cywilizacji oraz dud jako 
instrumentu różnie postrzeganego przez odbiorców i artystów. Punktem wyjścia 
do rozważań była ikonografia kafli piecowych, które były nośnikami różnych zja-
wisk kulturowych.

Następną referentką tego panelu była mgr Katarzyna Pająk z Katolickiego 
uniwersytetu Lubelskiego, która wygłosiła referat pt. Meble w kościołach na ob-
szarze Małopolski w II połowie XV i na początku XVI wieku. Celem wystąpienia 
było zaprezentowanie późnogotyckiego meblarstwa kościelnego stosowanego na 
obszarze Małopolski. Referat ten połączony był z prezentacją multimedialną, ilu-
strującą omawiane zabytki.

Kolejno zabrał głos Patryk Szatan z uniwersytetu Jagiellońskiego, który 
omówił Problematykę reformy życia zakonnego w traktacie De tribus substantia-
libus religiosorum Jakuba z Paradyża. Prelegent przybliżył zagadnienia dotyczą-
ce dotychczasowej recepcji pisma De tribus substantialibus religiosorum Jakuba 
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z Paradyża. Podkreślił też znaczenie strony praktycznej wdrażania reformy życia 
zakonnego.

Podczas przerwy uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładu pra-
cowników Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na temat jego działalno-
ści. Ponadto prelegenci i goście wzięli udział w zwiedzaniu Ośrodka.

Drugą część panelu „średniowiecze” otworzył referat mgr Justyny Dziadek 
z uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Treści moralizatorskie w Ser-
mo in die nativitatis domini nos tri Iesu Christi Mikołaja Włoskiego. Prelegent-
ka skoncentrowała się głównie na treściach moralizatorskich, jakie kaznodzieja 
przekazywał swojemu audytorium. W referacie poruszyła kwestie warsztatu ka-
znodziejskiego, a więc zabiegów stosowanych przez predykanta w omawianym 
kazaniu, w celu łatwiejszego zapamiętania tekstu zarówno przez siebie, jak i przez 
audytorium. 

Kolejną prelegentką była mgr Ewelina Kaczor z uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. W swoim wystąpieniu pt. Peccata matrimonialia – wy-
kroczenia przeciw moralności małżeńskiej na podstawie piętnastowiecznej litera-
tury spowiedniczej ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała zagadnienia 
dotyczące XV-wiecznego spojrzenia na moralność małżeńską zawarte w cieka-
wym źródle, jakie stanowiła literatura spowiednicza. Był to ostatni referat wy-
głoszony podczas pierwszego dnia panelu „średniowiecze”. Zakończyła go cie-
kawa dyskusja.

Równolegle toczyły się obrady panelu „Nowożytność”. Moderatorem 
pierwszej części panelu była mgr Beata łakomiec. Pierwszym prelegentem był 
mgr inż. Mateusz Ćwikła z uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który 
przedstawił referat pt. Ziemia Sądecka jako region przenikania się wpływów róż-
nych kultur i religii. W trakcie wykładu prelegent zaprezentował pokaz multime-
dialny, który przybliżył uczestnikom ziemię sądecką wraz z jej zabytkami.

Tematem kolejnego referatu, wygłoszonego przez Agnieszkę Kanię z uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był Mikołaj Rej – przedstawiciel pol-
skiego odrodzenia. Obraz społeczeństwa Małopolski w utworze: „Krótka rozprawa 
między Panem, Wójtem a Plebanem”. Referentka przybliżyła słuchaczom życie 
małopolskiego szlachcica na przykładzie życiorysu Mikołaja Reja. Przytoczone 
fragmenty utworu Krótka rozprawa między Panem, Wójtem, a Plebanem ukazały 
XVI-wieczne stosunki społeczne na terenie Małopolski.

Następną prelegentką była mgr Monika Jankowska z uniwersytetu Gdań-
skiego. Jej wystąpienie nosiło tytuł Kasper Twardowski żałuje za grzechy młodości. 
Kościół w biografii i twórczości poety. Autorka poruszyła sprawę wpływu Kościoła 
na życie i twórczość poety Kaspra Twardowskiego. Szczególnie skupiła się na po-
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bycie Twardowskiego w Krakowie. Poprzez zarysowanie losów poety i jego dzieł 
ukazała relację Kościół–społeczeństwo w XVII-wiecz nym Krakowie. Referat ten 
zakończył pierwszą część panelu „Nowożytność”. Po dyskusji uczestnicy wzięli 
udział w zwiedzaniu Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Po przerwie zostały wznowione obrady panelu „Nowożytność”. Moderato-
rem tej części obrad został dr hab. Jacek Pielas. Pierwszy referat pt. Kościół i spo-
łeczeństwo w okresie nowożytnym wobec dzieła średniowiecznego na przykładzie 
fresków bizantyjsko-ruskich w kolegiacie sandomierskiej wygłosił ksiądz mgr Sta-
nisław Gurba z Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Prelegent zwrócił uwagę 
na fenomen, jakim było w sztuce sakralnej średniowiecznej w Polsce wkompono-
wanie fresków należących do malarstwa wschodniego w gotyckie wnętrze świąty-
ni rzymskokatolickiej. Autor przedstawił również wpływ m.in. Soboru Trydenc-
kiego i zmian idei religijno-artystycznych na późniejszą recepcję fresków.

Tematem następnego wystąpienia były Obrazy w stallach kościoła Bożego 
Ciała w Krakowie w świetle dekretów Soboru Trydenckiego. Referat wygłosiła mgr 
Monika Iwanek z Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Prelegentka skupiła się 
na historii i bogactwie form architektoniczno-rzeźbiarskich oraz malarskich ko-
ścioła Bożego Ciała w Krakowie.

Kolejno wystąpiła mgr Anna Wójtowicz z Katolickiego uniwersytetu Lu-
belskiego. Zaprezentowała referat pt. Kościół pod wezwaniem Nawrócenia św. 
Pawła w Krakowie jako przykład sztuki powstającej w kręgu Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego à Paulo na terenie Małopolski w XVIII wieku. Autorka 
przybliżyła zebranym zarówno dzieje Zgromadzenia Księży Misjonarzy, jak i hi-
storię późnobarokowego kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła.

Ostatni referat przed rozpoczęciem dyskusji zaprezentowany został przez 
mgr Agatę świątkowską z uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
nosił on tytuł Udział rodziny Podlodowskich z Przytyka w życiu politycznym i woj-
skowym w XVI stuleciu. Celem wystąpienia było przedstawienie aktywności i roli, 
jaką odegrała rodzina Podlodowskich z Przytyka na arenie politycznej i wojsko-
wej w XVI stuleciu.

Po dyskusji odbyły się kolejne wystąpienia. Jako pierwsza głos zabrała mgr 
Anna Penkała z uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W referacie zatytu-
łowanym „Prawem natury sukcesyja niedopełniona”. Spory o posagi wśród szlach-
ty małopolskiej w XVII i XVIII wieku prześledziła działania podejmowane przez 
szlachtę wobec niedopełnienia przez jedną ze stron regulacji zapisanych w przed-
ślubnej intercyzie. Wykorzystanie w pracy akt procesowych pozwoliło bliżej za-
poznać się z zagadnieniem szlacheckiej obyczajowości i mentalności.

Temat kolejnego wystąpienia to Kupcy żydowscy w gospodarce Opatowa 
w XVII i XVIII wieku. Referat wygłosił Wojciech Cedro z uniwersytetu Jana Ko-
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chanowskiego. Prelegent nakreślił zarys sylwetek żydowskich kupców opatow-
skich w XVII i XVIII wieku. ukazał również wpływ przemian gospodarczych 
na dzieje miasta, w tym osadnictwa oraz zainteresowań handlowych ówczesnych 
żydowskich mieszkańców Opatowa, omówił także ich wpływ na rozwój handlu 
w mieście. 

Ostatni referat pierwszego dnia obrad panelu „Nowożytność” wygłosił mgr 
Piotr Kominek z uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematem jego 
wystąpienia były Rozważania dotyczące wyznania wiary w polskich XVI-wiecz-
nych katechizmach katolickich. Prelegent skupił swoją uwagę na katechizmach Be-
nedykta Herbesta, Marcina Białobrzeskiego i Hieronima Powodowskiego, które 
były odpowiedzią na katechizmy protestanckie. Po wygłoszeniu ostatniego w tym 
dniu referatu nastąpiła dyskusja oraz zakończenie pierwszego dnia obrad.

Otwarcia drugiego dnia konferencji dokonały mgr Beata łakomiec oraz 
mgr Olga Rutkiewicz. uroczysty wykład inaugurujący drugi dzień konferencji 
wygłosił dr hab. Jacek Pielas. Podobnie jak pierwszego dnia, obrady konferencji 
podzielone zostały na dwa panele „średniowiecze” i „Nowożytność”.

Moderatorem panelu „średniowiecze” została mgr Olga Rutkiewicz. 
Pierwszy referat wygłoszony został przez mgr Izabelę Chat z uniwersytetu Opol-
skiego. Nosił on tytuł Obraz społeczeństwa mstowskiego w średniowieczu. Autorka 
przybliżyła historię jednego z najstarszych ośrodków osadnictwa w pobliżu Czę-
stochowy – Mstowa. Miasteczko to na przełomie XII i XIII wieku było jednym 
z najważniejszych ośrodków kościelnych i politycznych w północno-zachodniej 
Małopolsce. Referentka mówiła również o rozwoju gospodarczym, demograficz-
nym i przestrzennym miejscowości w średniowieczu.

Następny wykład pt. Bodzentyn jako ośrodek klucza majątkowego bisku-
pów krakowskich wygłoszony został przez mgr Paulinę Bies z uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego. Prelegentka omówiła powstanie oraz rozwój miejscowości Bo-
dzentyn, a także rolę biskupów krakowskich w tym procesie.

Autorką kolejnego wykładu pt. Władysław Łokietek jako benefaktor klasz-
torów małopolskich była mgr Marta Rajewska z uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Celem wystąpienia było określenie i przeanalizowanie moty-
wów, jakie kierowały Władysławem łokietkiem podczas dokonywania fundacji, 
nadań oraz innych dobrodziejstw wyświadczonych klasztorom w Małopolsce. 
Referat ten i późniejsza dyskusja zakończyły pierwszą część drugiego dnia obrad. 
uczestnicy zostali zaproszeni na wykład dotyczący działalności Ośrodka Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej oraz na jego zwiedzanie.

Po przerwie nastąpiło wznowienie obrad konferencji. Pierwszą prelegent-
ką była mgr Agnieszka Dudka z uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Za-
prezentowany referat nosił tytuł Rola zamków królewskich na Wyżynie Krakow-
sko-Częstochowskiej za panowania Władysława Jagiełły. Autorka zwróciła uwagę 
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na rolę obronną zamków znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej. Warownie te, oprócz funkcji obronnych, stanowiły również rezydencje sta-
rostów, ośrodki dystryktów, a także kluczy majątkowych. Nadania zamków były 
szansą na pomnożenie majątków możnowładców i awans dla mniej zamożnych 
rycerzy.

Kolejną prelegentką była Weronika Mieczkowska z uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jej referatu był Ceremoniał pogrzebowy kró-
lów polskich z dynastii Jagiellonów. Autorka omówiła szereg różnych czynności 
wykonywanych przez żyjących w momencie zgonu i w trakcie pogrzebu, które 
wynikały z przeświadczenia, że będą one miały wpływ na dalsze losy zmarłego. 
Celem jej wykładu była próba odtworzenia ceremoniału funeralnego królów pol-
skich z dynastii Jagiellonów.

Następnym referentem był mgr Krzysztof łapa z uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie. W swoim wystąpieniu pt. Polityka biskupa Zbignie-
wa Oleśnickiego wobec mieszczaństwa w świetle „Roczników czyli kronik sławnego 
Królestwa Polskiego” Jana Długosza prelegent nawiązał do poglądów biskupa na 
temat mieszczan, a także podjął się analizy przyczyn przychylnego stosunku hie-
rarchy do tej grupy społecznej.

Ostatni referat drugiego dnia obrad pt. Struktura urzędów i beneficjów 
kapituły kolegiackiej w Kielcach do początku XVI wieku został wygłoszony przez 
mgr Witolda Guca z uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor wy-
stąpienia przybliżył hierarchię urzędów oraz beneficjów kapituły kolegiackiej od 
czasów średniowiecza aż po początek XVI wieku. Referat ten zakończył obrady 
panelu „średniowiecze”, a jego zamknięcia dokonała mgr Olga Rutkiewicz.

Moderatorem pierwszej części panelu „Nowożytność” drugiego dnia kon-
ferencji został dr hab. Jacek Pielas. Obrady tej części konferencji otworzył wy-
kład mgr Magdaleny Kopeć z uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zatytułowany 
W służbie bliźniemu. Wikariusze kolegiaty Wniebowzięcia NMP a szpital kielecki. 
W trakcie referatu przedstawiony został zarys historii szpitala w okresie nowo-
żytnym na tle innych tego typu placówek w Polsce. Prelegentka przeanalizowała 
wyposażenie prepozytury szpitalnej, sposób zarządzania nią, a także codzienne 
funkcjonowanie placówki.

Kolejny referat pt. Parafia św. Jana Chrzciciela w Radomiu w latach 1507–
1548 wygłosiła mgr Anna Bernacka z uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Autorka przedstawiła zarówno zarys historii parafii, jak również jej działal-
ność w I połowie XVI wieku.

Następnym prelegentem był mgr Andrzej Król z uniwersytetu Rzeszow-
skiego. W swoim wykładzie pt. Kwestie sporne między szlachtą a duchowieństwem 
łacińskim na forum sejmiku w Sądowej Wiszni w latach 1587–1668. W swoim wy-
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kładzie poruszył kwestie, które stanowiły źródła konfliktów szlachty z ducho-
wieństwem łacińskim, m.in. uchwały sejmikujących w sprawie sposobu wyboru 
i wysokości dziesięcin, a także alienacji dóbr świeckich w ręce duchowieństwa. 
Referatem tym zakończono pierwszą część panelu „Nowożytność”. uczestnicy 
udali się na wykład dotyczący działalności Ośrodka Myśli Patriotycznej i Oby-
watelskiej, a także na zwiedzanie obiektu.

O poprowadzenie drugiej części panelu „Nowożytność” poproszona zo-
stała dr Dominika Burdzy. Ta część panelu zainicjowana została referatem wy-
głoszonym przez mgr Ewę Domagałę z uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 
Wystąpienie nosiło tytuł Wspólnota wyznaniowa a tożsamość etniczna – zmiany 
obrządku w kluczu muszyńskim biskupów krakowskich w XVIII wieku. Celem wy-
kładu było przedstawienie przypadków zmiany obrządku z grekokatolickiego na 
rzymskokatolicki w miejscowościach należących do klucza muszyńskiego bisku-
pów krakowskich.

Następny referat pt. Znaczenie i rola Kościoła w życiu codziennym miesz-
kańców parafii Leszczyny do końca XVIII wieku wygłosiła mgr Karolina święcich 
z uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prelegentka przedstawiła zarys dziejów 
parafii w Leszczynach, a także życie religijne parafii do końca XVIII wieku. Zwró-
ciła uwagę na niski poziom uświadomienia religijnego parafian, a także na rolę, 
jaką odgrywał proboszcz w życiu całej parafii.

Przedostatni referat tego panelu pt. Zarys parafii Nawojowa do końca XVIII 
wieku wygłoszony został przez mgr Magdalenę Pierzchałę z Katolickiego uni-
wersytetu Lubelskiego. Głównym celem wystąpienia było przedstawienie historii 
parafii Nawojowa do końca XVIII wieku.

Ostatni wykład drugiej części panelu zatytułowany Laska marszałkowska 
w ujęciu literackim. Mowa pogrzebowa Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ku czci 
marszałka Jana Stanisława Sapiehy wygłosiła mgr Paulina Mielnik z uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Prelegentka omówiła zagadnienie laski marszałkowskiej pod 
względem literackim. Podczas wystąpienia przedstawiona została również pre-
zentacja, będąca uzupełnieniem zagadnień poruszanych przez referentkę.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, po której dr Dominika Bur-
dzy ogłosiła zamknięcie konferencji. Organizatorzy podziękowali prelegentom za 
przybycie i wystąpienia.

BEATA łAKOMIEC  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach



konferencja „Społeczność żydowska w Małopolsce”, kielce, 2 lipca 2014 roku

Dnia 2 lipca 2014 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach odbyła się 
I konferencja naukowa pod tytułem „Społeczność żydowska w Małopolsce”. Zo-
stała ona zorganizowana w ramach cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” 
i była efektem współpracy Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Instytutu 
Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja miała na 
celu zaprezentowanie wyników badań studentów i doktorantów Instytutu Histo-
rii uJK dotyczących dziejów diaspory żydowskiej w Małopolsce. 

Obrady uroczyście otworzyła dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach 
mgr Wiesława Rutkowska. W słowach powitania, skierowanych do przybyłych 
uczestników i gości, podkreśliła znaczenie archiwów jako instytucji dbających 
o bezpieczeństwo i udostępnianie źródeł historycznych, które są fundamentem 
pracy naukowej każdego historyka oraz archiwisty. Pani dyrektor zwróciła rów-
nież uwagę na potrzebę popularyzowania działalności archiwów, czego doskona-
łym przykładem są „Spotkania ze źródłem archiwalnym”, skierowane do szero-
kiego grona miłośników historii.

Następnie głos zabrała dyrektor Instytutu Historii uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego dr hab. prof. uJK Beata Wojciechowska, która podziękowała licz-
nie zgromadzonym historykom, studentom oraz kielczanom za przybycie. Szcze-
gólne słowa podziękowania za owocną współpracę Instytutu Historii i Archiwum 
Państwowego oraz inicjatywę i organizację „Spotkań ze źródłem archiwalnym” 
skierowała pod adresem dr Edyty Majcher-Ociesy. Profesor Wojciechowska 
krótko zarysowała początki żydowskiego osadnictwa w Polsce, przypomniała, że 
większe rozmiary przybrało w XI wieku za panowania Władysława Hermana, 
a następnie przybliżyła długą tradycję badań nad historią i kulturą Żydów, re-
alizowanych także przez historyków związanych z uniwersytetem Jana Kocha-
nowskiego, wśród których znaleźli się m.in.: śp. prof. Zenon Guldon, prof. Jacek 
Wijaczka, prof. Jadwiga Muszyńska, prof. Waldemar Kowalski, śp. dr Adam Pen-
kalla, prof. Wiesław Caban, prof. Stanisław Wiech, prof. Mieczysław Markow-
ski, prof. Regina Renz, prof. Marta Pawlina-Meducka, dr hab. Jerzy Gapys oraz 
dr Edyta Majcher-Ociesa.

Po oficjalnym powitaniu nastąpiła część naukowa, nad którą czuwał dr hab. 
Jerzy Gapys. Jako pierwsza z prelegentów głos zabrała mgr Beata łakomiec, która 
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przedstawiła referat zatytułowany Żydzi w Klimontowie od XVII wieku do 1942 
roku. Prelegentka przedstawiła zebranym szeroką panoramę dziejów miasteczka. 
Pierwsi Żydzi pojawili się w Klimontowie wkrótce po jego lokacji: zostali wymie-
nieni jako płatnicy podatku pogłównego w rejestrach za lata 1662–1676. Ludność 
żydowska zamieszkująca Klimontów poniosła duże straty w XVII wieku, głów-
nie za sprawą II wojny północnej i późniejszej epidemii „morowego powietrza”. 
W 1663 roku Klimontów zamieszkiwało 129 Żydów, w 1766 liczba ta wzrosła do 
340 mieszkańców, by na przełomie XIX i XX wieku sięgnąć nawet 70% ogólnej 
liczby mieszkańców miasteczka. Referentka przybliżyła również strukturę zawo-
dową Żydów zamieszkujących Klimontów, przedstawiła opis synagogi, zróżnico-
wanie polityczne, działalność gminy wyznaniowej oraz okoliczności nieudanego 
bojkotu kupców żydowskich. Kres żydowskiej społeczności miasteczka przynio-
sła okupacja niemiecka. W czerwcu 1940 roku Niemcy utworzyli w Klimontowie 
getto skupiające około 4000 osób. Getto zlikwidowano na przełomie październi-
ka i listopada 1942 roku, kiedy to ocalałych Żydów przewieziono do Sandomie-
rza, a następnie do obozu koncentracyjnego w Treblince.

Kolejny referat, zatytułowany Społeczność żydowska w Pińczowie podczas 
I wojny światowej, wygłosiła prezes Towarzystwa Dawida Rubinowicza w Bo-
dzentynie mgr Justyna Staszewska. Pierwsze wzmianki o żydowskich osadnikach 
w Pińczowie pochodzą z 1576 roku, kiedy pobrano od nich 10 złotych podatku 
pogłównego. W przeciwieństwie do Klimontowa liczba ludności żydowskiej, za-
mieszkującej Pińczów w okresie potopu szwedzkiego, wzrosła głównie za sprawą 
migracji 550 rodzin, które przeniosły się z Rakowa, Wodzisławia i Szydłowca. 
W XVII i XVIII wieku Pińczów przeżywał okres świetności, zwłaszcza dzięki 
silnej pozycji gospodarczej miejscowych Żydów, którzy cieszyli się przywilejami 
ze strony właścicieli miasta. W XIX wieku kondycja finansowa Pińczowa uległa 
pogorszeniu, zaś I wojna światowa tylko przyspieszyła zmniejszenie znaczenia 
miasta. Wybuch wojny w 1914 roku skutkował nie tylko zniszczeniami w infra-
strukturze, ale również znacznym odpływem ludności. Liczba mieszkańców Piń-
czowa spadła o 3228 osób, w tym 1731 wyznawców judaizmu. Prelegentka dużo 
miejsca poświęciła omówieniu restrykcyjnych zarządzeń okupacyjnych władz 
austriackich, które wprowadziły obowiązek reglamentacji dóbr, ograniczały wy-
mianę handlową oraz nakazywały rekwizycję bydła i płodów rolnych. Skutkowa-
ło to zubożeniem kupców żydowskich, którzy – pomimo ryzyka kar i grzywien 
– prowadzili nielegalny handel obnośny. Sytuacja pińczowskich Żydów uległa 
poprawie z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Referat pt. Żydzi w powiecie sandomierskim w latach 1918–1939 wygłosił mgr 
Dariusz Kubalski. Głównym celem wystąpienia było ukazanie struktury narodowo-
ściowej mieszkańców powiatu sandomierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
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ludności żydowskiej. Przed I wojną światową w granicach powiatu zamieszkiwało 
25 850 Żydów, którzy stanowili 18% społeczeństwa. W wyniku działań zbrojnych 
oraz migracji liczba tej ludności znacząco zmalała: w Zawichoście spadła o 1947 
osób (57% całej populacji), w Staszowie o 2117 (31%), w Sandomierzu o 997 (27%), 
w Klimontowie o 958 (26%). Według Spisu powszechnego z 1921 roku w powie-
cie sandomierskim mieszkało 15 904 Żydów, co stanowiło 14% populacji całego 
powiatu. W latach 1918–1939 liczba ta systematycznie spadała: w 1931 powiat za-
mieszkiwało 15 427, zaś w 1939 roku 13 011 osób wyznania mojżeszowego. Referent 
tłumaczył ten fakt rolniczym charakterem oraz słabym zurbanizowaniem powiatu 
sandomierskiego, który był mniej atrakcyjnym miejscem do osiedlania niż powia-
ty: częstochowski, radomski, będziński czy kielecki. Najliczniejszą grupę stanowili 
Żydzi w wieku od 15 do 59 lat, co stanowiło 52,8% całej gminy. Struktura zawo-
dowa wyznawców judaizmu zamieszkujących powiat sandomierski nie odbiegała 
znacząco od reszty województwa kieleckiego – zajmowali się oni głównie rzemio-
słem i handlem. Prelegent przedstawił również działalność 8 gmin wyznaniowych, 
spośród których jedyną gminą wielką była gmina staszowska, licząca ponad 5 tys. 
osób. Dla porównania sandomierska gmina wyznaniowa w latach 1918–1939 liczy-
ła mniej niż 5 tys. osób i swym zasięgiem obejmowała miasto Sandomierz, gminy 
Obrazów, Wilczyce oraz miejscowości Samborzec i Dwikozy. 

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie mgr Katarzyny Zgryzy, 
która podjęła się przedstawienia trudnego tematu, jakim jest Udział działaczy 
żydowskich w ruchu komunistycznym w latach 1918–1938 w województwie kielec-
kim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Referentka przybliżyła funk-
cjonowanie Komunistycznej Partii Polski w okresie międzywojennym. Niestety, 
znacznym utrudnieniem w badaniach nad udziałem Żydów w KPP jest fragmen-
taryczność oraz rozproszenie materiałów źródłowych. Wynika to z faktu, że dzia-
łalność Komunistycznej Partii Polski była nielegalna i jej członkowie w obawie 
przed aresztowaniami unikali wytwarzania dokumentacji, która mogłaby następ-
nie stać się podstawą oskarżeń o sympatie komunistyczne. Cechą charaktery-
styczną KPP był jej internacjonalizm, czego dowodem było członkostwo w partii 
ludzi różnych narodowości: Polaków, Żydów, ukraińców i Białorusinów. Dane 
o liczebności członków KPP są jedynie szacunkowe. W przypadku wielu źródeł 
historycznych dotyczących tej partii jedynym sposobem odróżnienia żydowskich 
działaczy od polskich sympatyków KPP jest kryterium imienia i nazwiska, co 
wymaga dalszej weryfikacji. Badania prelegentki wykazały, że żydowscy dzia-
łacze KPP najczęściej rekrutowali się spośród rzemieślników i robotników, byli 
w wieku od 19 do 33 lat, stanu wolnego, w strukturach partyjnych zazwyczaj peł-
nili funkcje sekretarzy. Na koniec wystąpienia autorka przybliżyła sylwetki kilku 
Żydów zasłużonych dla Komunistycznej Partii Polski.
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Moderatorem drugiej części konferencji był prof. Mieczysław Markowski. 
Wznowione po krótkiej przerwie obrady zainaugurował Michał Brzoza, który 
wygłosił referat pt. Żydowskie kluby piłkarskie w Kielcach w latach 1918–1939. 
Wystąpienie było próbą przedstawienia aktywności sportowej kielczan wyzna-
nia mojżeszowego w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie materia-
łów archiwalnych oraz artykułów prasowych ukazujących się na łamach „Gazety 
Kieleckiej”. Żydowskie partie polityczne prowadziły różnorodne kampanie, ma-
jące zjednać im sympatyków. Jedną z form ich działalności było zakładanie oraz 
wspieranie działalności klubów sportowych. W przedwojennych Kielcach funk-
cjonowało kilka klubów piłkarskich o zróżnicowanym poziomie organizacyjnym 
i sportowym: Żydowski Klub Sportowy „ŻKS Makabi”, Żydowski Robotniczy 
Klub Sportowy „ŻRKS Hapoel-Robotnik”, Żydowski Robotniczy Klub Sportowy 
„Kraft-Siła”, Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego „Sztern-Gwiaz-
da”, Stowarzyszenie Robotniczego Wychowania Fizycznego „Jutrznia”, Żydowski 
Klub Sportowy „ŻKS Bar Kochba”, Klub Gimnastyczno-Sportowy „Młot” oraz 
Klub Sportowy „KS Odzież”. Głównym zadaniem żydowskich klubów piłkarskich 
było przygotowanie młodzieży do walki o niepodległość Palestyny. Działalność 
wielu z nich przerwał wybuch II wojny światowej. 

Tematem kolejnego wystąpienia, wygłoszonego przez Arona Raszkiewi-
cza, było Szpitalnictwo i opieka lekarska wśród kieleckich Żydów w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Początki zorganizowanej pomocy medycznej wśród kieleckich 
Żydów sięgają końca XIX wieku, kiedy to podczas epidemii gmina żydowska 
ufundowała własną stację ratunkową, w której chorzy mogli liczyć na lekarstwa 
i regularne posiłki. Zakładano liczne towarzystwa charytatywne, spośród których 
najstarszym było Towarzystwo Pomocy Dla ubogich Wyznania Mojżeszowego. 
W latach 1902–1908 wzniesiono budynek szpitala żydowskiego według projek-
tu architekta Stanisława Szpakowskiego, w którym leczono chorych na tyfus 
w czasie I wojny światowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości warunki 
sanitarne w Kielcach nie uległy poprawie. Fatalne warunki mieszkaniowe były 
bezpośrednią przyczyną wielu chorób. Przytoczone przez referenta raporty po-
licyjne pozwalają stwierdzić, że szczególnie złe warunki higieniczne panowały 
w mieszkaniach żydowskich na ul. Starowarszawskiej. Kolejnym problemem była 
kwestia utrzymywania chorych oraz wynagrodzenia personelu szpitalnego. Do-
piero od 1928 roku szpital żydowski był utrzymywany przez miasto, a od 1935 
roku wszedł w skład Szpitala Miejskiego im. św. Aleksandra. Referent przybliżył 
również koszty funkcjonowania szpitala, kadry, pobory medyków i pielęgniarek 
oraz sylwetki zasłużonych lekarzy: Józefa Lewinsona, B. Lwa (imię nieznane), Je-
rzego Fleszlera i Mojżesza Pelca.

Jako ostatnia głos zabrała mgr Beata Żelazny, która wygłosiła referat pt. 
Echa pogromu w Krakowie na łamach prasy. Wystąpienie było próbą wyjaśnie-
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nia przyczyn i ustalenia przebiegu tragicznych wydarzeń pogromu krakowskie-
go oraz późniejszej reakcji prasy polskiej i zagranicznej. W wyniku zajść, które 
miały miejsce 11 sierpnia 1945 roku, śmierć poniosła jedna osoba, a wiele zostało 
rannych. Prelegentka w sposób rzeczowy i wyważony omówiła szereg teorii i pre-
tekstów tłumaczących wybuch przemocy wobec Żydów w Krakowie, a następnie 
przedstawiła przebieg pogromu. Referentka dużo miejsca poświęciła omówie-
niu niejasności i kontrowersji narosłych wokół pogromu krakowskiego: udziału 
służb mundurowych, oskarżeń pod adresem sił niepodległościowych o inspiro-
wanie pogromu, możliwej prowokacji władz komunistycznych lub NKWD oraz 
sprzecznych informacji co do liczby ofiar. Osobnym zagadnieniem poruszonym 
w wystąpieniu była reakcja prasy, na łamach której rozgorzała dyskusja na temat 
antyjudaizmu w powojennej Polsce. Przykładem tego był felieton Mieczysława 
Jastruna Potęga ciemnoty, który spotkał się z licznymi artykułami polemiczny-
mi. Kończąc swoje wystąpienie, autorka zaznaczyła, że badania nad trudnymi 
i bolesnymi wydarzeniami wymagają solidnego przygotowania merytorycznego 
i wyważonych, pozbawionych uprzedzeń sądów.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień prof. Mieczysław Markowski rozpo-
czął dyskusję. Zgromadzeni goście zadali liczne pytania, dowodząc, że tematyka 
dotycząca historii Żydów w Małopolsce budzi żywe zainteresowanie. Następnie 
głos ponownie zabrała dyrektor Wiesława Rutkowska, która uroczyście zamknę-
ła obrady i skierowała słowa podziękowania do wszystkich referentów i gości. 
Po zakończeniu konferencji wszyscy zainteresowani wzięli udział w zwiedzaniu 
Archiwum Państwowego w Kielcach, w czasie którego można było zobaczyć pra-
cownie konserwatorskie, magazyny oraz bibliotekę archiwalną. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się wystawa czasowa zatytułowana „Z Zagnańska do Londy-
nu. Szlakiem Mieczysława Białkiewicza i 2. Korpusu Polskiego”.

MICHAł BRZOZA  
Kielce





konferencja „rok 1914”, kielce, 5 listopada 2014

Dnia 5 listopada 2014 roku w budynku Archiwum Państwowego w Kiel-
cach odbyła się konferencja naukowa „Kielce – 1914”. Jej organizatorem było 
Archiwum Państwowe we współpracy z Muzeum Historii Kielc oraz Instytutem 
Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Idea spotkania konfe-
rencyjnego wiązała się z setną rocznica wybuchu I wojny światowej, a także z datą 
Aktu 5 listo pada.

Cele konferencji określone zostały podczas uroczystego otwarcia. Sto lat 
temu w Kielcach doszło do wydarzeń istotnych dla historii miasta. Przez okres 
Polski Ludowej temat ten był przemilczany. Konferencja miała podjąć tematy 
związane z początkiem drogi do niepodległości, przybliżyć sylwetki znaczących 
postaci, także tych nieco zapomnianych. Istotne było również przedstawienie 
pamięci o tych wydarzeniach w świadomości ludzi okresu XX-lecia między-
wojennego.

Zebranych gości przywitali: dyrektor Muzeum Historii Kielc dr Jan Głów-
ka, dyrektor Archiwum Państwowego Wiesława Rutkowska, prodziekan Wydzia-
łu Humanistycznego uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. prof. uJK Lidia 
Michalska-Bracha oraz dr hab. prof. uJK urszula Oettingen. W czasie jedno-
dniowej konferencji wygłoszonych zostało czternaście referatów.

Pani dyrektor Wiesława Rutkowska podkreśliła znaczenie działalności Ar-
chiwum, które od lat dziewięćdziesiątych XX wieku gromadzi materiały o dużym 
znaczeniu dla historii regionu. Zacytowała także słowa Jana Pawła II, które stały 
się mottem spotkania: „świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się 
w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”.

Naukowa część konferencji rozpoczęła się wystąpieniem prof. dr hab. Wie-
sława Cabana. W referacie pt. Spory o drogi niepodległości Polski w XIX wieku 
przedstawił szerokie tło środowisk niepodległościowych. W 1807 roku powstało 
Księstwo Warszawskie, co skutkowało wprowadzeniem na tym terenie Kodeksu 
Napoleońskiego. Współpraca z Francją nie była jedynym pomysłem na odzy-
skanie niepodległości. Adam Jerzy Czartoryski opowiadał się za koncepcją od-
rodzenia Polski z terenów trzech zaborów, pozostającej w federacji z Rosją. Po 
Kongresie Wiedeńskim powstałe Królestwo Polskie zależne było od Rosji. Stan 
ten nie mógł zadowolić aspiracji narodowych wielu Polaków. W związku z tym 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 339‑344
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doszło do wybuchu powstania listopadowego, zakończonego klęską. Koncepcja 
zbrojnego wystąpienia powróciła trzydzieści lat później, kiedy to w wyniku kon-
spiracji wybuchło powstanie styczniowe. Nie wszyscy Polacy opowiadali się za 
walką zbrojną. Część emigracji niepodległość widziała w interwencji państw za-
chodnich. Należy zaznaczyć, że środowisko zajmujące się kwestią niepodległości 
Polski nie było jednolite. Toczyły się burzliwe dyskusje, spory na temat ustroju 
przyszłego państwa. Emigracyjny Hotel Lambert opowiadał się za ustrojem opar-
tym na Konstytucji 3 maja, natomiast działacze związani z ruchem rewolucyjnym 
dążyli do walki „za waszą i naszą wolność”. W II połowie XIX wieku pojawiły się 
nowe koncepcje ustroju, oparte na ówczesnych prądach intelektualnych.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Adam Massalski, który zaprezen-
tował dzieje słynnego w Kielcach rodu Massalskich. Przedmiotem wystąpienia 
uczynił czterech braci: Edmunda, Zygmunta, Leona i Feliksa Tadeusza, czynnie 
zaangażowanych w działalność w II Brygadzie Legionów. Swój referat oparł na 
bogatej bazie źródłowej: fotografiach, dokumentach i listach. Najstarszy z braci 
Edmund był absolwentem uniwersytetu Jagiellońskiego, a po odzyskaniu nie-
podległości zangażował się w działalność regionalną, sprawując urząd dyrektora 
Muzeum świętokrzyskiego. Służył w Legionach do kryzysu przysięgowego, brał 
udział w walkach na ukrainie Zakarpackiej, a po odzyskaniu niepodległości 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Zygmunt Massalski do Legionów wstąpił jako de-
zerter z wojska rosyjskiego. Jego losy zakończyła tragiczna śmierć podczas dzia-
łań wojennych. Młodsi z braci Leon i Feliks Tadeusz podtrzymywali rodzinne 
tradycje patriotyczne, brali udział m.in. w obronie Lwowa. Dzięki ich pasji foto-
grafowania przetrwały liczne zdjęcia rodzajowe, grupowe i portretowe. Zasługi 
rodziny Massalskich zostały docenione przez samego Józefa Piłsudskiego, który 
w specjalnej notce dziękował za działalność braci.

Niezwykle istotną kwestię źródeł do dziejów Kielc w latach I wojny świa-
towej poruszyła dyrektor Wiesława Rutkowska. Zaprezentowała podstawowe in-
formacje na temat zasobów Archiwum Państwowego w Kielcach, w którym jest 
4348 jednostek, czyli łącznie 8 km akt. Dokumenty stanowią doskonałe źródło do 
badań historycznych, filologicznych, socjologicznych czy kulturoznawczych. Za-
soby usystematyzowane są w bazie danych o nazwie SEZAM. Przedstawiła cha-
rakterystykę materiałów archiwalnych z lat 1914–1918. Wymieniła m.in.: doku-
menty instytucji ochrony i wymiaru sprawiedliwości, stowarzyszeń i związków, 
instytucji nauki i oświaty. świetny materiał, obrazujący życie codzienne ówcze-
snej społeczności, stanowią zbiory i kolekcje, archiwa prywatne, bogate w foto-
grafie, listy, pamiątki osobiste. W kolekcji Archiwum znajduje się również zbiór 
fotografii Strzelcy na polach w Szydłówku, a także warta uwagi Książka zbiorowa 
na pamiątkę wkroczenia i pobytu Legionów Polskich w Kielcach.
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Jako następny wystąpił pracownik Muzeum Historii Kielc Marcin Kolasa, 
który omówił źródła ikonograficzne obrazujące dzieje Legionów Polskich w zbio-
rach muzealnych. Kolekcja składa się z obrazów, rysunków, grafik i fotografii. Jest 
to ogromna baza źródłowa, skupiona w 50 pozycjach inwentarzowych. Ciekawy 
materiał stanowią zwłaszcza fotografie reportażowe. Przedstawiają one legioni-
stów podczas codziennych czynności, życie codzienne w okopach, obrazy kwater, 
cmentarze legionowe. Niewątpliwie istotne znaczenie mają albumy fotograficzne, 
będące obrazem życia jednostki lub grupy społecznej. Przykładem takich zbio-
rów fotografii może być np. album Franciszka Tomszy-Zapolskiego czy Album 
z okresu walk Legionów Polskich na Wołyniu.

Zarys biografii Jana Zdanowicza-Opielińskiego zaprezentowała w swo-
im referacie dr Izabela Bożyk. Jan Zdanowicz-Opieliński urodził się pod koniec 
XIX wieku. Był jednym z działaczy legionowych. Przebywał w bliskim otocze-
niu komendanta Piłsudskiego. Brał udział w kampanii legionowej. Posługiwał się 
pseudonimem Tadeusz Wojszar. Aktywnie działał na rzecz rozbudowy Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Przez krótki czas pełnił funkcję naczelnego komendanta 
tej organizacji. Związany był również z Kielcami. W 1918 roku śmierć przerwała 
jego błyskotliwą karierę. Postać Opielińskiego po II wojnie światowej została nie-
mal zapomniana. Nie doczekała się biografii. Referat dr Bożyk jest niewątpliwie 
świetnym przyczynkiem do badań nad życiorysem tego legionisty.

Niezwykle ciekawe wystąpienie Kielce we wspomnieniach rabina Moshe 
Nachuma Jerozolimskiego zaprezentował dr Marek Maciągowski. Rabin Jerozo-
limski był wpływową postacią, autorytetem religijnym. Pełnił funkcję generalne-
go inspektora szkół żydowskich w Rosji. Związany był z ortodoksyjnymi Żyda-
mi. Pozostawił po sobie doskonały materiał źródłowy w postaci korespondencji 
z władzami, korespondencji prywatnej oraz pamiętnika. W Kielcach przebywał 
od lipca 1914 do 1915 roku. Dla rabina władzę stanowili Rosjanie, cieszył się z ich 
wkroczenia do Kielc. Za wrogów uważał wojska austriackie i niemieckie, ale też 
w nieprzychylny sposób odnosił się do Polaków, nazywając ich „wrogami krwi”. 
Kielce w tym okresie przedstawił jako miasto wojny, przez które przechodziły 
różne wojska. Opisywał wygląd miasta, ewakuację rannych. Wspominał o ży-
dowskich organizacjach, tzw. herbaciarniach.

Kolejną prelegentką była dr hab. prof. uJK Lidia Michalska-Bracha. W wy-
stąpieniu przedstawiła postać Władysława Dziadosza, legionisty i wojewody kie-
leckiego. Dziadosz swoją działalnością bardzo przyczynił się do kultywowania 
pamięci legionowej. Jego życiorys przedstawia się imponująco. urodził się pod 
koniec XIX wieku w Tarnowie. Wychowany był w duchu patriotycznym. Zaanga-
żował się w działalność niepodległościową w Związku Walki Zbrojnej i w Związ-
ku Walki Czynnej. Nosił pseudonim „Kap”. Czynnie działał w Polskiej Organiza-
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cji Wojskowej. Jako legionista walczył pod Konarami, gdzie odniósł ciężkie ranny. 
Po odzyskaniu niepodległości jako oficer walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Od 1929 roku sprawował funkcję wicewojewody kieleckiego. Należał do organi-
zacji Związku Legionistów Polskich, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa, a także do 
Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Przebywał również w stałym 
kontakcie z Naczelnym Komitetem uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Następnie głos zabrała dr hab. prof. uJK Małgorzata Przeniosło. Wygłosiła 
referat pt. Organizacje samopomocy społecznej na Kielecczyźnie w latach I wojny 
światowej. Działanie samopomocowe było efektem prac komitetów obywatel-
skich, kontrolowanych przez Centralny Komitet Obywatelski. Tworzono komi-
tety gubernialne, powiatowe oraz gminne. W ówczesnym czasie prezesem kie-
leckiego Komitetu Obywatelskiego był biskup Augustyn łosiński, natomiast jego 
wiceprzewodniczącym Stanisław Michalski. Pomoc organizowano w różnych 
sekcjach, prowadzono cztery jadłodajnie, herbaciarnię i trzy ochronki. Komitet 
wydawał około 1200 posiłków dziennie. Podczas I wojny światowej z powodu 
braku wsparcia finansowego przez władze rosyjskie Komitet popadł w kłopoty 
finansowe. Trudną sytuację próbowano rozwiązać, szukając wsparcia z innych 
źródeł. Były to przede wszystkim datki z zagranicy, istotną rolę odegrała również 
pomoc Ignacego Paderewskiego i Henryka Sienkiewicza. Warto również wspo-
mnieć, że działalność pomocową prowadziła Rada Główna Opiekuńcza. Swoją 
pomoc koncentrowała głównie wokół dzieci: prowadziła ochronki, schroniska, 
zajmowała się przygotowywaniem posiłków. Rada Główna została rozwiązana 
w 1920 roku, natomiast działały pozostałe rady terenowe.

Wystąpienie dr hab. prof. uJK urszuli Oettingen oparte było na prezentacji 
fotografii. Autorka wskazała miejsca pamięci związane z I wojną światową i znaj-
dujące się w krajobrazie architektonicznym miasta. Wymieniła m.in. figurę i ta-
blicę z wkroczenia I Batalionu Kadrowego do Kielc, zlokalizowaną przy ul. Kra-
kowskiej. Wskazała na położony w centrum Kielc Pałac Biskupów Krakowskich, 
będący symbolem Kwatery Głównej Józefa Piłsudskiego, a także znajdujący się 
w niedalekiej odległości (przed Wojewódzkim Domem Kultury) Pomnik Czwór-
ki Legionowej. ślady pamięci znaleźć można również na kieleckim Ratuszu, gdzie 
wmurowana jest tablica upamiętniająca wejście strzelców do miasta. Ponadto na 
budynku kościoła św. Józefa Robotnika znajduje się tablica poświęcona 1. Pułko-
wi Piechoty Legionów, nawiązująca do mszy św., odbytej 5 września 1914 roku. 
Warto także wspomnieć o ciekawej inicjatywie marszu śladami I Kompanii Ka-
drowej z Krakowa do Kielc.

Kwestią roli kobiet w odzyskiwaniu niepodległości zajęła się w swoim refe-
racie Kamila Cybulska, doktorantka historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 
Wspomniała o polskiej tradycji udziału kobiet w życiu społecznym, które aktyw-
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nie działały już przed wybuchem I wojny światowej. Generalnie najczęstszą for-
mą aktywności była działalność filantropijna, organizowanie zbiórek pieniędzy. 
Czynna działalność kobiet na rzecz niepodległości wiązała się z ruchami lewico-
wymi i socjalistycznymi. łączyła się zazwyczaj z propagowaniem idei emancy-
pacyjnych. Kobiety działały zarówno w Polskiej Organizacji Wojskowej, jak rów-
nież w powstałej w 1913 roku Lidze Kobiet Pogotowia Wojskowego. Ich głównym 
zadaniem było wspieranie ruchu wojskowego poprzez organizację obchodów 
rocznic powstań narodowych, kolportaż ulotek i materiałów legionowych czy też 
krzewienie patriotyzmu. Kobiety odgrywały nieocenioną rolę podczas działań 
wojennych, angażując się w służby medyczne jako sanitariuszki, opatrując i pie-
lęgnując rannych.

Marszałek Józef Piłsudski na stałe wpisał się w historię i kulturę Polski. 
Kwestię kultu Naczelnika w II RP omówiła w swoim wystąpieniu prof. dr hab. 
Hanna Wójcik-łagan. Przedstawiła sposoby narracji na temat osoby Józefa Pił-
sudskiego w podręcznikach szkolnych z lat trzydziestych XX wieku. Ich podsta-
wową rolą było stworzenie mitu historycznego i kultu postaci. Na temat Naczelni-
ka powstało wiele gloryfikujących określeń, jak „lew litewski”, „skarb narodowy”. 
Dochodziło do mieszania się fałszu z prawdą, a w szczególności do przedstawia-
nia Piłsudskiego jako nieomylnego, bohaterskiego mędrca. Porównywano go do 
Napoleona, Józefa Poniatowskiego czy Waleriana łukasińskiego. W ówczesnym 
szkolnictwie funkcjonowały nawet odrębne podręczniki, których przedmiotem 
był życiorys i dokonania Naczelnika. Prace te były opatrzone dialogami, miały 
przystępną dla młodzieży formę. Autorka oceniła, że tego typu mity zniekształ-
cają obraz postaci historycznych, a jednocześnie budują wizję historii dla części 
społeczeństwa.

Wydarzeniami z 1914 roku nie zajmowała się wyłącznie historia, ale rów-
nież literatura piękna. Dr hab. prof. uJK Grażyna Legutko przedstawiła obraz 1914 
roku w twórczości Andrzeja Struga, Wacława Sieroszewskiego i Gustawa Dani-
łowskiego. Literaci należą niewątpliwie do kreatorów białej legendy Piłsudskiego, 
z wyjątkiem Andrzeja Struga, który odszedł od tej idei w 1926 roku. Każdy z nich 
wstąpił do służby z żywą wiarą w sens walki o niepodległość. Daniłowski uzna-
wany jest za kronikarza I Kompanii Kadrowej. W swoim dzienniku zawarł wiele 
faktów historycznych. Jeden z jego reportaży poświęcony jest okresowi kieleckie-
mu. Pisarstwo Daniłowskiego charakteryzuje się autentyzmem narracji, precy-
zją terminologiczną, a także prostotą składni i żywymi opisami batalistycznymi. 
Dziennik można uznać za barwną epicką opowieść żołnierską, mającą wzmoc-
nić morale żołnierzy. Swoje przeżycia ze służby wojskowej w formie diariusza 
przedstawił Andrzej Strug. ukazał małą prywatną historię, wykazując staranność 
o wierność faktom. Dziennik autora pełen jest przemyśleń, przeżyć frontowych, 
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emocji. Relacja Struga zawiera wiele kontrastów, prócz „pięknej wojaczki”, przed-
stawiał również brzydotę i szaleństwo instynktów. Do apologetów czynu zbrojne-
go zaliczony został Wacław Sieroszewski, który wybuch wojny określił mianem 
polskiego święta. W jego twórczości dominuje heroizm i podejście patriotyczne. 
Przekaz Sieroszewskiego nacechowany jest swoistą poetycką wzniosłością, ro-
mantyzmem. W jego twórczości znaleźć można zarówno apoteozę wodza, jak 
i prostych żołnierzy.

Jednym ze sposobów czczenia pamięci o legionach był Marsz Szlakiem 
Kadrówki. Referat na ten temat przedstawiła Alicja Malicka. Inicjatywy tego 
typu pozwalały utrwalić legendę i pamięć czynu legionowego. Były ważnym ele-
mentem wspólnej pamięci historycznej. Marsze Szlakiem Kadrówki jako swo-
ista zinstytucjonalizowana forma upamiętnienia „Czynu 6 Sierpnia” oparte były 
na tradycji obchodów rocznicowych, organizowanych w dniach 6 i 12 sierpnia 
w Kielcach i w Krakowie.

Na zakończenie obrad konferencji głos zabrał dyrektor Muzeum Józe-
fa Piłsudskiego w Sulejówku. Przedstawił główne cele i założenia tej placówki. 
Muzeum upowszechnia wiedzę na temat biografii Józefa Piłsudskiego, a także 
wyznawanych przez niego wartości: dumy narodowej i postawy patriotycznej, 
szacunku dla polskiej tradycji, tolerancji. Postać Piłsudskiego przedstawiona jest 
w szerokim kontekście historycznym, na tle epoki.

Dzięki ciekawej tematyce poruszanej w referatach konferencja zgromadzi-
ła liczną publiczność. Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się również wy-
stawy towarzyszące obradom: prezentacja Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13. Pułku ułanów Wileńskich  oraz Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów, wystawa planszowa pt. „Szlakiem 
Kadrówki”, wystawa pt. „Cmentarze z lat I wojny światowej na ziemi kieleckiej 
w fotografii urszuli Oettingen” oraz prezentacja wydawnictw Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Instytutu Historii uJK w Kielcach 
i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

AGNIESZKA KANIA, WOJCIECH CEDRO  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach



Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Policja w stylu retro”, Tokarnia, 
29 czerwca 2014 roku

W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 29 czerwca 2014 roku otwarto wy-
stawę pt. „Policja w stylu retro”, poświęconą historii Policji Państwowej w latach 
1919–1939 na Kielecczyźnie. 

Wystawa jest wydarzeniem wstępnym, zapowiadającym powstanie Poste-
runku Policji Państwowej w małym miasteczku, który będzie realizowany w trze-
cim etapie rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni. Głównym celem wystawy 
jest pokazanie warunków służby pełnionej przez funkcjonariuszy policji w małym 
miasteczku oraz zainteresowanie historią tej formacji służby państwowej.

W uroczystościach otwarcia wystawy wziął udział zastępca świętokrzyskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniew Kotarski, zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach mł. insp. Piotr Kania i Komendant 
Komisariatu Policji w Morawicy podkom. Jan Herman. Obecna była Grażyna 
Szkonter, przewodnicząca Oddziału w Kielcach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939 r.”, która udostępniła część materiałów archiwalnych do-
tyczących funkcjonariuszy Policji Państwowej, zaprezentowanych na omawianej 
wystawie. Na wystawę licznie przybyli członkowie Oddziału w Kielcach „Rodzi-
ny Policyjnej 1939 r.” oraz osoby zwiedzające Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej 
Janusz Karpiński, który przybliżył zebranym ideę zorganizowania ekspozycji 
„Policja w stylu retro”. Następnie głos zabrał insp. Zbigniew Kotarski, przypo-
minając, że rok 2014 jest rokiem jubileuszowym dla policji, która 95 lat temu na 
mocy ustawy sejmowej została powołana do życia. Przekazał wyrazy podzięko-
wania za zorganizowanie wystawy i wyraził nadzieję, że przypomni ona historię 
Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Otwarcie wystawy uświetniła rekonstrukcja historyczna w formie insceni-
zacji przedstawiającej zatrzymanie słynnej oszustki i doprowadzenie jej na prze-
słuchanie na Komisariat PP. W rolę oszustki wcieliła się Agnieszka Włodarczyk 
z Muzeum Wsi Kieleckiej, dzięki której powstała wystawa, natomiast role poli-
cjantów odegrała Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu PP w Radomiu 
z jej szefem Pawłem łuk-Murawskim. We wnętrzach spichlerza ze Złotej Piń-
czowskiej zaaranżowano Komisariat Policji Państwowej wraz z pomieszczeniami 
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towarzyszącymi, tj. pokojem przesłuchań, poczekalnią i aresztem. Pomieszczenia 
zostały wyposażone w oryginalne eksponaty, takie jak prycza, kubek na wodę, 
miska dla aresztanta, pieczątki, kałamarz i pióra czy rower policyjny. Na ścia-
nach zawisły fotografie pokazujące służbę funkcjonariuszy oraz ich czas wolny, 
sport i wypoczynek z rodzinami. Można było zobaczyć także zdjęcia z kolonii 
letnich w Kurozwękach i w Samsonowie, które były organizowane przez Stowa-
rzyszenie „Rodzina Policyjna” dla dzieci funkcjonariuszy policji. Jedno ze zdjęć 
przedstawiało st. post. Wojciecha Matałowskiego. urodził się 20 kwietnia 1885 
roku w Kielcach. Był legionistą. ukończył Okręgową Szkołę Przodowników 
PP w Kielcach. Był kierownikiem Komisariatu w Kielcach. W dniu 1 września 
1939 roku zgodnie z rozkazem wyszedł razem z obsadą Komisariatu w kierunku 
wschodnim do wyznaczonych miejsc koncentracji. Jego losy były nieznane do 
1992 roku, kiedy w Miednoje rozpoczęły się ekshumacje ofiar zbrodni sowieckiej. 
Wtedy okazało się, że był więźniem Ostaszkowa, został zamordowany w siedzi-
bie NKWD w Twerze (d. Kalinin). Jego grób znajduje się na jedynym na świecie 
policyjnym cmentarzu w Miednoje. Starszy posterunkowy Wojciech Matałowski 
został pośmiertnie odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepod-
ległości, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązowym Medalem 
za Długoletnią Służbę. Zwiedzający mogli również zobaczyć umundurowanie 
policjantów z lat 1918–1939 oraz ich uzbrojenie. Na zewnątrz spichlerza grupa 
rekonstrukcyjna zaprezentowała strzelający rower oraz szermierkę policjantów 
na bagnety.

Ogromne zainteresowanie zwiedzających wzbudził Pododdział Cykli-
stów PP na zabytkowych rowerach typu „łucznik”, które były produkowane przez 
Fabrykę Broni w Radomiu, wchodzącą w skład Państwowych Wytwórni uzbroje-
nia. Fabryka ta w okresie II Rzeczypospolitej była największym producentem ro-
werów w Polsce. Jej hasło reklamowe brzmiało: „Polski rower – na polskie drogi”. 
W latach 1936–1939 pośród 18 rodzajów rowerów: damskich, dziecięcych, spor-
towych, wyścigowych, turystycznych, wykonywano również rowery na potrzeby 
przysposobienia obronnego dla wojska i policji. Stosowano w nich nowoczesne, 
jak na owe czasy, rozwiązania techniczne, od mechanizmu napędowo-hamulco-
wego typu Torpedo, poprzez przyrząd „Cyklo”, czyli dzisiejszą przerzutkę, do ha-
mulców bębnowych włącznie. Jednym z najciekawszych typów rowerów był rower 
wojskowy oznaczony symbolem wz.35, tzw. strzelający rower. Jego cechą charakte-
rystyczną była specjalnie wzmocniona rama, uchwyty na karabin i solidny bagaż-
nik. Według cen katalogowych z 1936 roku rower ten kosztował około 200 zł.

Zaprezentowany przez członków grupy rekonstrukcyjnej pokaz szermier-
ki nawiązywał do sportowych zainteresowań funkcjonariuszy Policji Państwowej. 
Przy wszystkich komendach były kluby sportowe, których członkowie uprawiali 
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gimnastykę, piłkę „kopaną”, pływanie, narciarstwo, jazdę na rowerze. Komen-
danci wspierali swoich podkomendnych i namawiali do uprawiania sportu, jak 
również sami dawali przykład sprawności fizycznej. W 1927 roku Komendant 
Powiatowy Policji w Radomiu wysłał do Komendantów Posterunków następu-
jące pismo: „Tempo dzisiejszego życia wymaga, aby policjant umiał użytkować 
wszelkie środki lokomocji, w szczególności rower. Polecam zatem wszystkim 
kierownikom jednostek policji w powiecie radomskim przedłożyć mi wykaz sze-
regowych nieposiadających umiejętności jeżdżenia na rowerze. Objętych tym 
wykazem polecam przeszkolić w jeździe na rowerze”. Z dostępnych dokumentów 
wynika, że na 203 funkcjonariuszy 128 posiadało własne rowery, które bardzo 
często wykorzystywali do pracy służbowej. 

Województwo kieleckie stanowiło III Okręg Policji Państwowej, który 
dzielił się na komendy powiatowe, komisariaty istniejące w większych miastach 
i posterunki, będące najmniejszą jednostką organizacyjną terenowych struktur 
policji. Zależnie od usytuowania służbowego funkcjonowały posterunki gminne, 
kolejowe, graniczne i rzeczne. Do głównych zadań posterunków należało utrzy-
manie porządku i bezpieczeństwa obywateli, prowadzenie dochodzeń w takich 
sprawach, jak kradzieże, bójki, itp. We wszystkich sprawach organizacyjnych 
i wykonawczych podlegały one komendom powiatowym PP. 

Za pośrednictwem komendanta powiatowego Policji Państwowej komen-
dant posterunku realizował zadania wyznaczone przez administrację państwo-
wą. Funkcję komendanta posterunku pełnił niższy funkcjonariusz policji w stop-
niu przodownika lub st. przodownik. Stan osobowy posterunku składał się z 3-8 
posterunkowych i był zależny od stanu bezpieczeństwa na podległym terenie. 
Wyposażenie posterunków było bardzo skromne i to można było zobaczyć na 
wystawie. 

GRAŻYNA SZKONTER  
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna” Oddział w Kielcach





Sprawozdanie z realizacji II edycji konkursu „nasi sąsiedzi – Żydzi”

W przypadającym 16 stycznia 2014 roku Dniu Judaizmu została ogłoszona 
II edycja konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Podobnie jak w przypadku poprzed-
niej odsłony, konkurs miał na celu zdobycie wiedzy na temat relacji polsko-ży-
dowskich oraz jej popularyzację wśród uczniów ze szkół województwa święto-
krzyskiego. Organizatorami byli: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „świętokrzyski 
Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku, Instytut Historii uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ogłoszenie 
wyników nastąpiło 15 czerwca 2014 roku podczas XII Spotkań z Kulturą Żydow-
ską w Chmielniku.

Formuła drugiej edycji konkursu nie uległa zmianie. Rywalizacja odbywała 
się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgim-
nazjalnych. W konkursie mogli brać udział zarówno indywidualni uczniowie, 
jak i zespoły liczące maksymalnie trzy osoby. Przed uczestnikami postawiono 
zadanie przeprowadzenia wywiadu z osobą lub osobami pamiętającymi świę-
tokrzyskie sztetle, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedzkich relacji Polaków 
i Żydów. Praca konkursowa, którą należało dostarczyć w terminie do 15 kwietnia 
2014 roku do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „świętokrzyski Sztetl”, składa-
ła się z trzech części: nagrania utrwalonego za pomocą dyktafonu lub kamery 
w formie audio lub wideo, protokołu zawierającego informacje o osobie, z którą 
przeprowadzany był wywiad, oraz opracowanego wywiadu. Każda część pracy 
konkursowej (nagranie, protokół i wywiad) była poddawana ocenie, przy czym 
uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów.

Tematyka prac konkursowych była bardzo zróżnicowana. Oprócz powta-
rzającego się w wielu wywiadach tematu eksterminacji ludności żydowskiej przez 
okupantów niemieckich podczas II wojny światowej, pojawiły się ciekawe rela-
cje dotyczące szkolnych przyjaźni Polaków i Żydów, działalności gospodarczej 
mieszkańców sztetli oraz animozji między polskimi a żydowskimi sąsiadami. 
Kolejnymi zagadnieniami poruszanymi przez uczestników konkursu były wpływ 
Żydów na urbanistykę danego miasteczka (wygląd domów, synagog i kirkutów) 
oraz opisy żydowskich świąt religijnych i uroczystości rodzinnych. O tym, że są-
siedztwo Polaków i Żydów układało się na ogół pomyślnie, świadczą też liczne 
anegdoty, przytaczane przez osoby, z którymi przeprowadzany był wywiad.
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Wyboru laureatów dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka 
Dziarmaga (Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „świętokrzyski Sztetl”) – przewod-
nicząca, dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii uJK) – wiceprzewodniczą-
ca, dr Jan Główka (Muzeum Historii Kielc), Norbert Krzystanek (Kuratorium 
Oświaty w Kielcach), dr Marek Maciągowski (Ośrodek Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej), Lidia Pasich (świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach), Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach) oraz 
Michał Brzoza (Studenckie Koło Naukowe „Judaica”) – sekretarz.

I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła Julia Poniewierska, uczen-
nica Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Szydłowie, II miejsce przyznano 
ex aequo Marcelinie Furmańskiej z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Iwa-
niskach oraz Karolinie Pałęzie i Magdalenie Kamińskiej z Gimnazjum w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, zaś III miejsce, również ex aequo 
przypadło w udziale Karolinie Kaczor z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej 
Słupi im. bł. księdza Bronisława Markiewicza oraz Aleksandrze Romańskiej, Na-
talii Skrok, Monice Zimoląg i Małgorzacie Trznadel, reprezentującym Zespół 
Szkół im. St. Młodożeńca w Wilczycach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
I miejsce zajęły Kamila Cepil, Martyna Redka i Justyna Stępień z Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Komisja konkurso-
wa przyznała również wyróżnienia dla Wiktora Szmalca, Marcina Waligórskiego 
i Filipa Figurskiego, uczniów Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sob-
kowie, oraz Anny Kozak i Aleksandry Pająk, reprezentujących Gimnazjum im. 
Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku. Wszystkie nadesłane prace pre-
zentowały wysoki poziom merytoryczny. świadczy to o dużym zaangażowaniu 
uczniów. Na osobne słowa uznania zasługują nauczyciele, którzy czuwali nad 
przygotowaniem prac konkursowych oraz służyli podopiecznym pomocą i radą.

Zwycięzcy konkursu odebrali nagrody z rąk burmistrza Chmielnika Jaro-
sława Zatorskiego, dyrektora Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „świętokrzyski 
Sztetl” Agnieszki Dziarmagi, Jego Magnificencji Rektora uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach prof. Jacka Semaniaka, posłanki na Sejm RP Renaty 
Janik oraz senatora Krzysztofa Słonia. Druga edycja konkursu cieszyła się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Cieszy fakt, że konkurs „Nasi 
sąsiedzi – Żydzi” na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń edukacyjnych woje-
wództwa świętokrzyskiego.

MICHAł BRZOZA 
Kielce



narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”, kielce, 1 marca 2015 roku

W dniu 1 marca 2015 roku po raz piąty obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Oficjalne uroczystości i towarzyszące im im-
prezy (okolicznościowe spotkania, wykłady, prelekcje, pokazy filmów, wystawy) 
odbywały się w Kielcach oraz wielu innych miejscowościach województwa świę-
tokrzyskiego. 

O godz. 9.30 na cmentarzu Kielce-Piaski przed pomnikiem poświęconym 
pamięci żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego złożono wieńce 
i kwiaty. Przemawiała m.in. Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz. 
Główne uroczystości odbyły się w godzinach popołudniowych obok dawnego 
więzienia na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach. Po wystąpieniach Wojewody 
świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby oraz Naczelnika Delegatury Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Kielcach Leszka Bukowskiego, modlitwie prowadzonej 
przez ks. Stanisława Strycharczyka, kapelana Kieleckiego Szwadronu Kawalerii, 
Apelu Pamięci oraz oddaniu salwy honorowej wojewoda świętokrzyski, prezy-
dent Kielc i starosta kielecki w imieniu mieszkańców województwa świętokrzy-
skiego złożyli wieniec przy murze więzienia przy ul. Zamkowej, w miejscu gdzie 
wcześniej odsłonięto tablicę pamięci zamordowanych dwóch braci i szwagra 
generała Antoniego Hedy „Szarego”. Gdy zakończyły się oficjalne uroczystości, 
mieszkańcy Kielc mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego 
przez Instytut Pamięci Narodowej oraz wysłuchania pieśni Przysięga Andrzeja 
Kołakowskiego. Obchody na Wzgórzu Zamkowym zakończyły się występem ze-
społu De Press, który zaprezentował utwory z najnowszej płyty Myśmy rebelianci. 
Piosenki Żołnierzy Wyklętych.

Oprócz uroczystości na Wzgórzu Zamkowym, zarówno 1 marca jak 
i w dniach poprzednich, odbyło się kilka innych imprez zorganizowanych z oka-
zji Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. Już 26 lutego w Radiu eM Kielce w dwugodzinnej 
audycji poświęconej rocznicowej tematyce uczestniczyli Naczelnik Delegatury 
IPN w Kielcach Leszek Bukowski oraz historyk dr Ryszard śmietanka-Kruszel-
nicki. Od 26 lutego do 15 marca w Wojewódzkim Domu Kultury prezentowa-
na była wystawa, przygotowana przez IPN, zatytułowana „Proces krakowski 
działaczy WiN i PSL przed sądem komunistycznym”. Dnia 1 marca w Muzeum 
Narodowym w Kielcach dr Marek Jedynak wygłosił prelekcje o podziemiu nie-
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podległościowym funkcjonującym na Kielecczyźnie po 1945 roku. Również tego 
dnia odbył się po raz pierwszy w Kielcach bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, wzięło w nim udział około 700 osób. Po biegu głównym, 
na dystansie 10 km, przy Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, czekały 
na biegaczy m.in. pamiątkowe medale i wojskowa grochówka, a dla zwycięzców 
puchary. W parku miejskim biegano na krótszym dystansie 1963 metrów. Z kolei 
dnia 2 marca, z udziałem Marka Jończyka (historyka IPN), w dwóch kieleckich 
szkołach miały miejsce wykłady i prezentacje multimedialne, a w Wojewódzkim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie edukacyjne „Bohaterom Pamięć”.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony był tak-
że w innych miejscowościach, m.in. w Ostrowcu świętokrzyskim (przemarsz 
ulicami miasta, wykład i pokaz filmu), Bielinach (pokaz filmów), Bodzentynie 
(wyjątkowa oprawa artystyczna podczas uroczystego nabożeństwa), Chmielniku 
(wykład i pokaz filmu), łącznej (prelekcje dla młodzieży szkolnej), Miedzianej 
Górze, Połańcu i Starachowicach (prelekcje, pokazy filmów, spotkanie ze świad-
kiem historii).

Symbolicznym zakończeniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” było spotkanie „Żołnierze Wyklęci w źródle archiwal-
nym”, zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii 
uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy współudziale pracowników IPN, w ra-
mach cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym”. Dr Ryszard śmietanka-Kruszel-
nicki wygłosił prelekcję: Podziemie niepodległościowe w woj. kieleckim w latach 
1945–1950. Struktury, dowódcy, działalność, a Marzena Grosicka: Żołnierze Wy-
klęci a Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947. Prelekcjom towarzyszyły 
pokazy zdjęć oraz źródeł archiwalnych przygotowanych przez pracowników Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach

RYSZARD śMIETANKA-KRuSZELNICKI  
Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach



jubileusz 40‑lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. reginy renz, kielce, 
19 maja 2014 roku

Jubileusz prof. zw. dr hab. Reginy Renz był ukoronowaniem 40-lecia pra-
cy zawodowej Jubilatki. uroczystość prowadzili prorektor ds. nauki i współpra-
cy z zagranicą prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło i dyrektor Instytutu Historii 
dr hab. prof. uJK Beata Wojciechowska. Odbyła się ona na auli w rektoracie przy 
ul. Żeromskiego 5. Na jubileusz przybyło około 300 osób reprezentujących świat 
polityki, nauki i biznesu. 

Jubilatka otrzymała wiele listów gratulacyjnych, m.in. od profesorów: 
Henryka Samsonowicza, Stanisława Byliny, Stefana Kowala, Ryszarda Szczygła, 
Konrada Zielińskiego, Andrzeja Szwarca, Wiesława śladkowskiego, Wiesława 
Cabana, Jadwigi Muszyńskiej, Ryszarda Gryza, Stanisława Bryla, Andrzeja Felch-
nera. Wierszowane życzenia przesłała z Paryża zaprzyjaźniona z Jubilatką Agata 
Kalinowska-Bouvy. O Jubilatce pamiętali również rodzice Przemysława Gosiew-
skiego – Jan i Jadwiga Gosiewscy.

W pierwszej części „różanego” jubileuszu zabrali głos zaproszeni goście. 
Rektor uJK prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak podziękował Jubilatce za lata wspól-
nej pracy i jako pierwszy wręczył bukiet róż. Wspomniał również o udziale prof. 
zw. dr hab. Reginy Renz w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Profesor dr 
hab. Stanisław Adamczak (rektor Politechniki świętokrzyskiej) wręczył replikę 
lampy naftowej Ignacego łukaszewicza i nawiązał do zdolności negocjacyjnych 
Jubilatki. Przemawiali również: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koru-
ba i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Podkreślali zasłu-
gi prof. Reginy Renz w przekształceniu Akademii świętokrzyskiej w 2008 roku 
w uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, a w 2011 roku w uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Profesor dr hab. Kazimierz Karolczak (prorektor 
uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) 
stwierdził, że Kielcom nie mogło zdarzyć się nic lepszego niż prof. Regina Renz 
ze względu na jej zdolności negocjatorskie. Natomiast prof. zw. dr hab. Adam 
Massalski wspominał trudną drogę do utworzenia w Kielcach uniwersytetu kla-
sycznego i zauważył, że Jubilatka potrafi rozmawiać z drugim człowiekiem. Głos 
zabierali również: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner, prof. zw. dr hab. Teresa Kulak, 
prof. dr hab. Jan Lewandowski, prof. zw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, prof. zw. 
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dr hab. Wojciech Iwańczak, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, świętokrzyski 
kurator oświaty Małgorzata Muzoł, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach 
dr hab. Robert Kotowski oraz delegacja Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go uJK z dziekanem dr hab. prof. uJK Teodorą Król na czele.

Profesor zw. dr hab. Mieczysław B. Markowski podziękował Jubilatce 
w imieniu Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918–1945 za długoletnią współ-
pracę, a dr Edyta Majcher-Ociesa wręczyła upominek – Babę Jagę w świętokrzy-
skiej zapasce, wyprodukowaną w ćmielowskiej fabryce porcelany. W imieniu 
ośmiu doktorów wypromowanych przez prof. zw. dr hab. Reginę Renz (dr. Krzysz-
tofa Stępniewskiego, dr. Dariusza Burasa, dr. Ireneusza Cioska, dr Elżbiety Sła-
bińskiej, dr Edyty Majcher-Ociesy, dr. Tomasza Wójcika, dr. Tadeusza Banaszka, 
dr. Szymona Szarka) dr Elżbieta Słabińska podziękowała mentorce za życzliwą 
opiekę merytoryczną. Doktorzy wręczyli promotorce pamiątkowe zdjęcie przed-
stawiające ich wszystkich wraz z podpisami. Księgę jubileuszową 1 wręczyła Jubi-
latce dr Edyta Majcher-Ociesa.

Mimo załamania pogody i groźby powodzi na Kielecczyźnie, na uroczy-
stość przyjechali reprezentanci ośrodków naukowych z całej Polski: Krakowa, 
Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Lublina, Rzeszowa, łodzi, Częstochowy, Piotr-
kowa Trybunalskiego. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. Jadwiga 
Hoff, prof. zw. dr hab. Kazimierz Badziak, dr Ewelina Kostrzewska, prof. zw. dr 
hab. Ryszard Szwed, dr hab. Beata urbanowicz, prof. Edward A. Mierzwa, dr hab. 
Witold Chmielewski prof. uJK, prof. Zofia Ożóg-Winiarska.

W uroczystości wzięli udział również: reprezentacja Archiwum Państwo-
wego w Kielcach – dyrektor Wiesława Rutkowska, były dyrektor Rafał Chałoń-
ski, kustosz Iwona Pogorzelska, dyrektor Muzeum Historii Kielc dr Jan Główka, 
dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej dr Marek Maciągowski, 
kierownik Archiwum uJK Monika Marcinkowska oraz reprezentacja Wydzia-
łu Pedagogicznego i Artystycznego z dziekanem dr. hab. Sławomirem Koziejem 
prof. uJK na czele. 

W jubileuszu uczestniczyła również rodzina Jubilatki – mąż Janusz i cór-
ka Ewa.

W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Instytutu Historii uJK, 
pracownicy administracji uJK, byli pracownicy (m.in. prof. zw. dr hab. Barbara 
Szabat, dr Teresa Koba-Ryszewska, Zofia Wilczkowska) i uczestnicy seminarium 

1 Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani 
Prof. Reginie Renz, red. W. Caban, M. B. Markowski, J. Muszyńska, M. Przeniosło, Kielce 
2013. Księga zawiera 49 artykułów pracowników naukowych, ujętych w czterech następują-
cych tematycznych częściach: Po pierwsze gospodarka…, Z dziejów społeczeństwa polskiego, 
Kobiety w życiu codziennym (i nie tylko) oraz Polityka – wielka i mała. Publikację wzbogacił 
portret przedstawiający prof. Reginę Renz, wykonany przez Aleksandrę Potocką.
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doktoranckiego z Historii Polski i Powszechnej 1918–1945 (m.in. Justyna Staszew-
ska, Teresa Krowicka, dr Marcin łuczkowski, Jarosław Iwoła). Natomiast w pra-
cach organizacyjnych pomagały: Jolanta Cedro i Jolanta Sidorowicz (sekretariat 
Instytutu Historii).

W kolejnej części spotkania Jubilatka przedstawiła swoją drogę kariery za-
wodowej i edukacyjnej – od szkoły podstawowej, przez studia w Krakowie, po 
pracę na kieleckiej uczelni. Profesor zw. dr hab. Regina Renz wywodzi się z ziemi 
radomskiej, z Siemiradza. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Studia historyczne ukoń-
czyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1981 roku obroniła pracę 
doktorską w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, a habilitację uzyskała 
na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1990 roku. Po raz pierwszy 
funkcję rektora Jubilatka objęła w 2005 roku, jeszcze wówczas Akademii święto-
krzyskiej. Następnie była rektorem uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze-
go w Kielcach oraz uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoją pracę 
na tym stanowisku zakończyła w 2012 roku. W swoim wystąpieniu prof. zw. dr 
hab. Regina Renz wspominała osoby, z którymi współpracowała i które wywarły 
wpływ na jej dalsze życie, wymieniła m.in.: prof. zw. dr hab. Barbarę Szabat, prof. 
zw. dr. hab. Franciszka Ziejkę, prof. zw. dr. hab. Adama Massalskiego, dr. Leonar-
da Owczarka. Jubilatka wspominała chwile ważne i zaskakujące, ale również za-
bawne i wzruszające. 

Profesor zw. dr hab. Regina Renz jest autorką około 150 artykułów, kil-
ku prac zwartych i pod redakcją 2. W kręgu zainteresowań Jubilatki znajduje się 
historia społeczno-gospodarcza i kulturowo-obyczajowa na ziemiach polskich 
w dobie kapitalizmu. Publikacje dotyczą również życia codziennego społeczno-
ści w małych miasteczkach i wsiach, roli kobiet w dziejach, historii społeczności 
żydowskiej.

Spotkanie zakończyli prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. 
zw. dr hab. Marek Przeniosło i dyrektor Instytutu Historii dr hab. Beata Wojcie-
chowska prof. uJK, dziękując gościom za przybycie.

EDYTA MAJCHER-OCIESA  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 R. Renz, Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne 
i gospodarcze, Kielce 1984; tejże, Społeczności małomiasteczkowe w województwie kielec-
kim 1918–1939, Kielce 1990; tejże, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckie-
go w 1918–1939, Kielce 1994; tejże, Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. 
Dom–praca–aktywność społeczna, Kielce 2008; A. Penkalla, R. Renz, Żydzi ostrowieccy. 
Zarys dziejów, Ostrowiec 1996. Publikacje pod redakcją Jubilatki: Aktywność społecz-
no-kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce XIX i XX w., red. M. Meducka, 
R. Renz, Kielce 1995; Kultura Żydów polskich XIX–XX wieku, red. M. Meducka, R. Renz, 
Kielce 1992; Miasteczko polskie w XIX–XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe, red. 
M. Meducka, R. Renz, Kielce 1998.
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Helena kisiel (1925–2015)

urodziła się 4 lutego 1925 roku w Lublinie jako jedno z trojga dzieci Sta-
nisława i Karoliny z Rybackich. Ojciec był kolejarzem, matka zajmowała się do-
mem. W 1935 roku rodzina przeniosła się do Radomia. Z tym miastem, z krót-
ka przerwą po zakończeniu II wojny światowej, była związana przez następne 
osiemdziesiąt lat. Tu w 1943 roku na tajnych kompletach zdała maturę w Liceum 
Żeńskim im. dr. T. Chałubińskiego. Zagrożona 
wywozem na roboty do Niemiec rozpoczęła 
pracę w Inspekcji Budownictwa Naziemne-
go – jednej z wielu z instytucji należących do 
Niemieckich Kolei Wschodnich, a następnie 
pracowała jako kasjer w kasie stacyjnej w Ra-
domiu. 

Po zakończeniu wojny w 1945 roku zo-
stała delegowana do pracy w DOKP Wrocław, 
gdzie objęła stanowisko dyspozytora w Wy-
dziale Pasażerskim. Była wówczas jedyną ko-
bietą w Polsce na tym stanowisku. Pracowała 
tam do 1948 roku, następnie powierzono Jej 
funkcję kierownika pawilonu Ministerstwa Komunikacji na Wystawie Ziem 
Odzyskanych. Pracując, studiowała też na uniwersytecie Wrocławskim. Studia 
ukończyła w 1952 roku, broniąc pracę „Regiony gospodarcze śląska w XIX wie-
ku” napisaną u prof. Stronisława Inglota. Wcześniej, w 1951 roku, rozpoczęła pra-
cę w Archiwum Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, wiążąc się 
w ten sposób na następne czterdzieści lat z państwową służbą archiwalną.

W 1953 roku przeniosła się ponownie do Radomia i podjęła pracę w tamtej-
szym archiwum. W pierwszym okresie swojej pracy zajmowała się przede wszyst-
kim przejmowaniem i ewidencjonowaniem materiałów archiwalnych władz 
miejskich. Wizytowała też na polecenie władz Wojewódzkiego Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach placówki terenowe w Jędrzejowie, Końskich i Pińczowie. 

W 1959 roku objęła stanowisko kierownika radomskiego archiwum, któ-
rym zarządzała do 1986, tj. do chwili przejścia na emeryturę. W tym okresie 
obroniła pracę doktorską pt. „Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i Społecz-
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nej w Radomiu w latach 1815–1914” oraz ukończyła Studium Prawa i Admini-
stracji. Obok pracy związanej z bieżącym zarządzeniem archiwum, wiele czasu 
poświęcała innym zajęciom. Brała udział w pracach Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, uczestniczyła w pracach Centralnej Komisji Metodycz-
nej oraz Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Przez pewien czas 
(w 1964 r.) pełniła obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowe-
go w Kielcach. Wiele czasu poświęcała porządkowaniu zasobu radomskiego ar-
chiwum. Dzięki temu, że doskonale znała język niemiecki, rosyjski, metodykę 
archiwalną a także dzieje ustrojowe XIX wieku i instytucji okupacyjnych, upo-
rządkowała wiele zespołów archiwalnych wytworzonych przez różne instytucje, 
mające swą siedzibę w Radomiu (m.in. prawie wszystkie zespoły wytworzone 
przez niemieckie władze okupacyjne), nadzorowała też prace przy porządkowa-
niu zespołu Zarządu Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Radomiu guberni radom-
skiej, kieleckiej, lubelskiej i siedleckiej. Część tych zespołów, przede wszystkim 
akta Gubernatora Dystryktu Radomskiego, opracowała po przejściu na emerytu-
rę, kiedy była zatrudniona na stanowisku kustosza, a później na umowę-zlecenie. 
Inwentarz książkowy do ostatniego z nich należy uznać za wzorcowy.

Oprócz pracy zawodowej, wiele czasu poświęcała pracy społecznej, często 
związanej z realizacją jej osobistych zainteresowań. Była jednym z założycieli Ra-
domskiego Towarzystwa Naukowego. Szczególnie bliska jej sercu była działalność 
w radomskim oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Klubie Miło-
śników Radomia i Ziemi Radomskiej, a w ostatnim okresie życia w Społecznym 
Komitecie Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. 
W przypadku tego ostatniego warto podkreślić, że była autorką kilkudziesięciu 
biogramów zamieszczonych w wydawanym przez ten Komitet wydawnictwie pt. 
Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Radomiu. Działalność ta, oprócz pełnienia funk-
cji we władzach tych organizacji, skierowana była na realizację jej zainteresowań 
naukowych. Była autorką wielu artykułów i opracowań naukowych publikowa-
nych przede wszystkim w „Biuletynie Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 
„Archeionie” oraz w innych czasopismach naukowych. Była inicjatorem i organi-
zatorem wielu wydarzeń naukowych organizowanych w radomskim archiwum. 
Wymienić tu należy obchody 50-lecia istnienia radomskiego archiwum połączo-
ne z sesją naukową pt. „Archiwa warsztatem pracy historyka” czy też konferencję 
poświęconą problemom konserwatorskim miast kazimierzowskich oraz zatytu-
łowaną „Zbiory kartograficzne Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Ra-
domiu jako podstawa do badań naukowych”. Po wielu latach starań, kiedy była 
już na emeryturze, ukazało się wydawnictwo pt. Archiwum Państwowe w Rado-
miu. Przewodnik po zasobie, którego była redaktorem naukowym i autorką opisu 
zawartości kilkudziesięciu zespołów archiwalnych.
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Jej praca społeczna i zawodowa często znajdowała uznanie w oczach bez-
pośrednich przełożonych oraz władz państwowych i samorządowych. Odzna-
czona była Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi. Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych przyznał jej medal „Za Za-
sługi dla Archiwistyki” z okazji 30-lecia pracy w Państwowej Służbie Archiwalnej. 
Władze miasta Radomia przyznały jej medal „Bene merenti civitas Radomiensis” 
w uznaniu szczególnych  osiągnięć naukowych i pracy na rzecz miasta. 

Została pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu przy 
ul. Limanowskiego. Wraz z Jej odejściem środowisko archiwalne utraciło wybit-
nego archiwistę, nauczyciela, mentora i wychowawcę wielu pokoleń radomskich 
archiwistów, a także ciepłego i dobrego człowieka. 

KAZIMIERZ JAROSZEK  
Archiwum Państwowe w Radomiu





Maria kucharska (1952–2006)

urodziła się 10 grudnia 1952 roku w Starachowicach, była córką Jana i Ja-
niny Hert. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Lubieni, następnie w Stara-
chowicach, ukończyła tam I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. 
W 1971 roku rozpoczęła studia na Wydziale Historii uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie, które ukończyła w czerwcu 1976 roku, pisząc pracę magisterską 
z geografii historycznej.

Dnia 1 sierpnia 1976 roku rozpoczęła pracę 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Krako-
wie na stanowisku mł. archiwisty, a od 1 czerwca 1977 
roku na stanowisku asystenta naukowo-badawczego. 
W 1977 roku ukończyła Studium Kulturalno-Oświa-
towe na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
a w 1978 Studia Podyplomowe z Archiwistyki na uni-
wersytecie Warszawskim. 

W 1978 roku (1 XII) została zatrudniona w Wy-
dawnictwie Literackim w Krakowie na stanowisku 
specjalisty. Pełniła funkcję sekretarza redakcji histo-
rii oraz sztuki i teatru. W okresie od 1 września 1977 
roku do 31 marca 1982 wykonywała również pracę w wymiarze 1/2 etatu na stano-
wisku st. referenta ds. archiwum. Pracę w Wydawnictwie Literackim w Krakowie 
kontynuowała do 30 września 1988 roku. W trakcie trwania zatrudnienia w 1981 
roku podjęła studia podyplomowe z zakresu edytorstwa literackiego na Wydziale 
Filologicznym uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1.

Od 16 stycznia 1989 roku Maria Kucharska rozpoczęła pracę w Archiwum 
Państwowym w Kielcach Oddziale w Starachowicach na stanowisku archiwisty, 
a od 1 stycznia 1991 roku st. archiwisty. W tym czasie ukończyła też studia po-
dyplomowe z archiwistyki w zakresie opracowywania archiwaliów w systemach 
informatycznych na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2. Od 1 lutego 

1 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), akta osobowe pracowników, sygn. 292, 
s. 2.

2 Tamże, s. 47.

Maria Kucharska
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2001 roku pełniła obowiązki kierownika, w związku z przejściem na emerytu-
rę dotychczasowego kierownika Oddziału w Starachowicach, Tadeusza Kręgla. 
Z dniem 1 maja 2006 roku otrzymała nominację na kierownika Oddziału w Sta-
rachowicach. Pracowała tam do dnia 27 grudnia 2006 roku, kiedy to odeszła, 
pokonana przez chorobę nowotworową.

W czasie zatrudnienia w Archiwum Państwowym w Kielcach Oddziale 
w Starachowicach wykonywała wszystkie czynności merytoryczne w zakresie 
działalności Oddziału, związane z opracowaniem zasobu, informacji i udostęp-
niania, kwerend, obsługi komputerowych baz danych, kontroli archiwów zakła-
dowych oraz planowania i sprawozdawczości.

W kręgu Jej zainteresowań znajdowała się historia notariatu w Polsce, co 
zaowocowało m.in. referatem pt. Akta notariuszy ostrowieckich w zasobie Od-
działu w Starachowicach, wygłoszonym w 2003 roku na zebraniu naukowym, jak 
również opracowaniem zespołów archiwalnych dotyczących działalności nota-
riuszy z powiatu ostrowieckiego 3.

Swoją postawą, zaangażowaniem, zdolnościami organizacyjnymi wniosła 
duży wkład w adaptację oraz zagospodarowanie nowej siedziby Oddziału w Sta-
rachowicach przy ul. Hutniczej 14.

W 2004 roku rozpoczęła opracowywanie Informatora o zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach i Oddziałów, w zakresie zasobu Oddziału w Starachowi-
cach, który był kontynuowany po 2006 roku przez Wiesławę Rutkowska, kierow-
nika Oddziału w Starachowicach.

Maria Kucharska swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami dzie-
liła się z innymi pracownikami. Angażowała się także w działalność społeczną. 
W okresie od 10 marca 1999 do 12 października 2004 roku pełniła funkcję prezesa 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Starachowicach, była członkiem Rady 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Od 1989 roku należała do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, a od 2000 
roku była wykładowcą na kursach kancelaryjno-archiwalnych, zorganizowanych 
w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwi-
stów Polskich, Oddziału w Kielcach. Prowadziła tam zajęcia z zakresu rodzajów 
dokumentacji współczesnej i kwalifikacji dokumentacji archiwalnej. Maria Ku-
charska była członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych oraz podległych archiwów. Była ławnikiem w Sądzie Pracy 
w Starachowicach. W latach 1998–2002 sprawowała funkcję Przewodniczącej Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Archiwum Państwowym w Kielcach.

3 H. Mazur, Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 
1984–2011, „świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 1, 2012, s. 91.
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Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Elwira Szczepaniak, żegna-
jąc Panią Marię Kucharską, wspominała, że była „prawym i dobrym człowiekiem, 
[…] o wysokim poczuciu odpowiedzialności […] życzliwa […] skromna […]. 
Będziemy Ją wspominać z wdzięcznością i szacunkiem, a Jej osiągnięcia zawodo-
we wpiszą się do historii archiwów”  4. 

ANNA CHAłOńSKA  
Archiwum Państwowe w Kielcach

4 APK, akta osobowe pracowników, sygn. 292, s. 10. 





Alicja Makowska (1924–2014)

Alicja Makowska urodziła się 6 marca 1924 roku w Kielcach jako córka rze-
mieślnika Wincentego Makowskiego i Marii z Dzidowskich. Do 1939 roku ukoń-
czyła 6 klas szkoły powszechnej i 3 klasy Państwowego Gimnazjum im. bł. Kingi, 
a w latach okupacji kontynuowała naukę na tajnych 
kompletach tegoż gimnazjum i liceum. W tym cza-
sie odbyła kurs stenotypistów przy Prywatnej Szkole 
Handlowej w Kielcach (1940). W 1943 roku otrzymała 
świadectwo dojrzałości. W latach 1942–1943 zatrud-
niona była w charakterze referenta w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym w Kielcach, a później tartaku w Kielcach 
(1943–1944). Po wojnie podjęła studia na uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednocześnie 
zajmując się udzielaniem korepetycji. Dyplom magi-
stra filozofii w zakresie filologii polskiej na podstawie 
pracy „Cywilizacja mieszczańska w twórczości Rey-
monta” na Wydziale Humanistycznym uAM uzyskała 
9 lutego 1950 roku. Dwa lata później na tej samej uczelni otrzymała tytuł magistra 
filozofii w zakresie filologii angielskiej. Podczas studiów (w 1950 r.) pracowała 
w Centrali Skór Surowych Oddział Wojewódzki w Poznaniu jako pracownik 
umysłowy 1.

Istotną datą w życiu zawodowym Alicji Makowskiej był zapewne rok 1950, 
kiedy to 1 września została zatrudniona w Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym w Kielcach na stanowisku asystenta. Do pracy rekomendowali Ją: Edmund 
Massalski – dyrektor Państwowego Muzeum świętokrzyskiego, Zofia Żakowa 
– nauczycielka III Państwowej Żeńskiej Ogólnokształcącej Szkoły Stopnia Lice-
alnego w Kielcach oraz prof. uAM Zygmunt Szweykowski. W roku szkolnym 
1950/51 łączyła pracę w Archiwum z posadą nauczycielki w Państwowym Liceum 
Przemysłu Odzieżowego w Kielcach.

1 Biogram opracowano na podstawie: Archiwum Państwowe w Kielcach, akta osobowe pra-
cowników, sygn. 64; Archiwum Politechniki świętokrzyskiej w Kielcach, Akta osobowe 
pracowników, sygn. 5/33.
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W okresie zatrudnienia w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kiel-
cach korzystała z różnych form doskonalenia zawodowego. ukończyła kurs archi-
walny w Jarocinie (1950), kurs kartograficzny (1951), a także kurs dla kierowników 
Powiatowych Archiwów Państwowych w Warszawie (1955). W roku szkolnym 
1964/65, oprócz pracy w Archiwum, prowadziła wykłady z języka polskiego na 
Kursie dla Obcokrajowców przy Technikum Geologicznym w Kielcach.

Podczas pracy w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach na-
leżała do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Związku Zawodowego 
Pracowników Kultury. Biegle znała języki: angielski i niemiecki, słabiej rosyjski, 
łaciński i grecki. Wielokrotnie nagradzana była premiami pieniężnymi i dodat-
kami, np. w 1961 roku otrzymała nagrodę za przygotowanie wykazu akt dla prze-
mysłu wapiennego. „Wykazywała zalety systematycznej, dokładnej i wydajnej 
pracownicy naukowej”, „oddana z zamiłowaniem pracy archiwalnej”.

Zadania służbowe Alicji Makowskiej koncentrowały się na opracowaniu 
zasobu, pracach porządkowo-inwentaryzacyjnych i przygotowywaniu wstępów 
do inwentarzy zespołów archiwalnych. W ciągu 15 lat pracy opracowała pomo-
ce archiwalne m.in. do następujących zespołów: Archiwum Dóbr Staszowskich, 
Archiwum Dembińskich z Gór, Kancelaria Gubernatora Kieleckiego, Kielecka 
Drukarnia Gubernialna, Kancelaria Kieleckiego Gubernialnego Więzienia, Akta 
notariuszy kieleckich, miechowskich i olkuskich, Okręgowy urząd Ziemski oraz 
grupy zespołów Powiatowe urzędy Ziemskie. Alicja Makowska sporządziła 
również dokumentację kartograficzną Sądu Okręgowego w Kielcach oraz mapy 
i plany podworskie. W latach 1964–1965 zajmowała się opieką nad narastającym 
zasobem archiwalnym, która obejmowała: zatwierdzanie wykazów akt, wizyta-
cje składnic akt urzędów, instytucji państwowych i uspołecznionych, organizacji 
społecznych na terenie miasta Kielc i powiatu kieleckiego, rozpatrywanie wnio-
sków na brakowanie. Ponadto uczestniczyła w pracach Komisji Metodycznych. 
Do jej obowiązków należała także inwentaryzacja tematyczna materiałów do 
historii klasy robotniczej. Od 1952 roku przewodniczyła Wojewódzkiej Komisji 
Brakowania Akt w Kielcach. Prowadziła również dział rachunkowy biura Ar-
chiwum.

Alicja Makowska aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym Archiwum. 
Wspólnie z Bohdanem Ryszewskim z okazji czterdziestolecia opracowała za-
rys dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach, opublikowany w periodyku 
„Archeion”, t. 39, 1963. Na łamach tego czasopisma publikowała omówienia za-
wartości angielskich (t. 27, 1957; t. 28, 1958; t. 29, 1958; t. 32, 1960, t. 34, 1961; 
t. 36, 1962, t. 37, 1962) i amerykańskich (t. 30, 1959, t. 33, 1960; t. 39, 1963, t. 40, 
1964; t. 41, 1964; t. 42, 1965; t. 44, 1966) czasopism archiwalnych. Jest także autor-
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ką artykułów: Zarys historii Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego (1964–1956), w: Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego z okazji Zjazdu Jubileuszowego w Warszawie 19–21 X 1956, Warszawa 1956, 
s. 229-231; Materiały kartograficzne Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Kielcach i podległych mu archiwów państwowych, „Kwartalnik Historii Kultu-
ry Materialnej” 1959, nr 11, s. 130-131; Pracownicy najemni wielkiej własności na 
przykładzie dóbr sandomierskich Czartoryskich w XVIII wieku, w: Społeczeństwo 
staropolskie. Studia i szkice,  red. A. Wyczański, t. 2, Warszawa 1979; Anna Jasiel-
ska (1920–1983), w: Chrześcijanie, red. B. Bejze, t. 21, Warszawa 1955. Jej pióra jest 
też biogram archiwisty Jacka Jedlińskiego (1899–1966) w czasopiśmie „Archeion” 
(t. 44, 1966). Publikowała także artykuły, jest ponadto współautorką wydawnic-
twa Przykładowy wykaz miejscowości województwa kieleckiego ważniejszych pod 
względem historycznym wydanego, Kielce 1960. Przez wiele lat zajmowała się też 
tłumaczeniem książek z języka niemieckiego i angielskiego. 

Alicja Makowska była również autorką referatów, które wygłaszała na ze-
braniach naukowych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach (Pro-
blemy związane z porządkowaniem akt Urzędu Wojewódzkiego z lat 1919–1939; 
Samorząd Powiatowy – kancelaria gminna; Najstarsze mapy i plany w WAP 
w Kielcach). 

Dzień 30 grudnia 1965 roku był ostatnim dniem pracy Alicji Makowskiej 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach. Rezygnacja z posady ar-
chiwistki wynikała z faktu, że nie mogła już dłużej godzić zatrudnienia w ar-
chiwum z pracą nauczycielki na Kursie Języka Polskiego dla Cudzoziemców. 
W tym okresie brakowało osób posiadających przygotowanie do nauczania ję-
zyka polskiego z jednoczesną znajomością języka angielskiego. Z dniem 1 grud-
nia 1965 roku Alicja Makowska rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 w Kielcach jako nauczycielka i opiekunka grupy studentów afrykańskich. 
Równocześnie pracowała jako lektor języka angielskiego w Kielecko-Radomskiej 
Wieczorowej Szkole Inżynierskiej (godziny zlecone). Od 1 października 1966 do 
1995 roku rozpoczęła pracę jako lektor w pełnym wymiarze godzin na wspo-
mnianej wyżej uczelni, przekształconej następnie w Politechnikę świętokrzyską. 
Przez kilka lat kierowała Studium Języków Obcych Politechniki świętokrzyskiej, 
a także pełniła funkcję zastępcy kierownika tejże jednostki. W drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych prowadziła też nadzór naukowy nad kursami języków obcych, 
które organizował Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych NOT 
w Kielcach (była kierownikiem kursu języka angielskiego i niemieckiego).

Dnia 29 czerwca 1971 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycz-
nych, nadany przez radę Wydziału Historycznego na podstawie pracy „Prywat-
ne miasto Staszów i dobra staszowskie”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. 
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Stanisława Herbsta. Rozprawę wydano drukiem w 1981 roku (Prywatne miasto 
Staszów i dobra staszowskie, Warszawa 1981).

Alicja Makowska zmarła 26 sierpnia 2014 roku, została pochowana na 
Cmentarzu Nowym w Kielcach.

HuBERT MAZuR  
Archiwum Państwowe w Kielcach



jan naumiuk (1932–2014)

Profesor Jan Naumiuk urodził się 24 listopada 1932 roku w Janowie Pod-
laskim. W rodzinnym mieście ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólno-
kształcące. Zainteresowanie historią spowodowało, że po rocznej pracy nauczy-
cielskiej w wiejskiej szkole podstawowej w Klonownicy Wielkiej (pow. Biała 
Podlaska) w 1952 roku rozpoczął studia historyczne w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Gdańsku (obecnie uniwersytet Gdański). W toku seminarium magi-
sterskiego podjął badania nad Wielką Rewolucją Francuską i jej związkami z in-
surekcją kościuszkowską. Jego praca magisterska pt. „Stosunek rewolucyjnego 
rządu francuskiego do powstania kościuszkowskiego”, którą obronił w 1956 roku, 
została oceniona bardzo wysoko.

Warunki życiowe nie sprzyjały początkowo realizacji Jego aspiracji badaw-
czych. Nakaz pracy skierował Go na Kielecczyznę do Wydziału Oświaty ówcze-
snego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Z uwagi na staż nauczycielski 
i aktywność społeczną w czasie studiów postanowiono zarekomendować go do 
pracy w Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach, gdzie 
w okresie od sierpnia do grudnia 1956 roku pełnił funkcję instruktora. Następnie 
podjął pracę jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólno-
kształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

W pracy pedagogicznej potrafił zainteresować młodzież wykładanym 
przedmiotem przez wprowadzenie do programu nauczania elementów historii 
regionu, co było też w dużym stopniu efektem podjęcia przez Jana Naumiuka 
badań nad przeszłością Kielecczyzny. W październiku 1960 roku wrócił do pracy 
w kieleckim Zarządzie Okręgu ZNP, gdzie powierzono mu kierowanie Wydzia-
łem Pedagogicznym.

Jan Naumiuk nie porzucił zainteresowań naukowych. Wstępne wyni-
ki swoich poszukiwań publikował najpierw w prasie lokalnej, a po paru latach, 
w 1962 roku, opublikował drukiem pierwszą większą rozprawę naukową Z dzie-
jów rewolucji 1905–1907 w rejonie Skarżyska. Jego badania nad ruchem lewico-
wym zwróciły uwagę kierownictwa ówczesnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Kielcach. W lutym 1961 roku powierzono mu kierowanie Referatem Historii 
Partii, skąd w lipcu 1963 przeszedł do pracy w kieleckim Wojewódzkim Archi-
wum Państwowym. Powierzono mu funkcję dyrektora i kustosza, które sprawo-
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wał do maja 1964 roku. Pracę na nowym stanowisku rozpoczął od wygłoszenia na 
zebraniu naukowym pracowników archiwum referatu pt. Stan obecny i perspekty-
wy rozwoju WAP w Kielcach.

Zatrudnienie w Archiwum ułatwiło Mu pracę naukową. Ponieważ już na 
studiach zainteresował się kwestiami politycznymi i społeczno-ekonomicznymi, 
w polu Jego poszukiwań badawczych w dalszym ciągu znajdowały się polityczne 
ugrupowania lewicowe oraz działalność ruchu związkowego, głównie w okresie 
II Rzeczypospolitej. Intensywna praca badawcza zaowocowała kilkoma artyku-
łami w czasopismach naukowych oraz monografią zatytułowaną Klasowy ruch 
zawodowy metalowców w Zagłębiu Staropolskim w latach 1918–1939. Publikacja 
ta stała się podstawą nadania Mu w 1965 roku przez Radę Wydziału Filozoficz-
no-Historycznego uniwersytetu Jagiellońskiego naukowego stopnia doktora 
nauk humanistycznych.

Po uzyskaniu doktoratu zintensyfikował prace badawcze, a jednocze-
śnie aktywnie uczestniczył w życiu tworzącego się środowiska naukowego Kie-
lecczyzny. W 1969 roku opublikował dwie książki: Początki władzy ludowej na 
Kielecczyźnie 1944–1947 oraz Z dziejów związków zawodowych na Kielecczyźnie 
1944–1947. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku adiunkta w Kielec-
ko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Kielcach. Po dokonaniu oceny 
pracy dydaktycznej i dorobku naukowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego powołał Go z dniem 1 marca 1972 roku na stanowisko docenta. W Wyż-
szej Szkole Inżynierskiej, która niebawem przekształcona została w Politechnikę 
świętokrzyską, przez kilka lat prowadził wykłady z politologii oraz historii Polski 
Odrodzonej. Po likwidacji zajęć z przedmiotów społeczno-politycznych (nauki 
o polityce i filozofii marksistowskiej) objął wykłady z historii nauki i techniki 
oraz historii gospodarczej. 

W uczelni pełnił szereg funkcji służbowych i społecznych. W 1970 roku 
został mianowany dyrektorem Międzywydziałowego Studium Nauk Społecz-
nych. Funkcję tę sprawował do 1990 roku. Przez jedną kadencję pełnił funkcję 
prodziekana Wydziału Mechanicznego. Następnie kierował Katedrą Historii 
Nauki i Techniki. W 1984 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
a w 1994 roku profesora zwyczajnego. W ramach nowo utworzonego Wydziału 
Zarządzania i Modelowania Komputerowego zorganizowano Katedrę Nauk Hu-
manistycznych, której kierownictwo powierzono profesorowi Janowi Naumiuko-
wi. Przez kilka kadencji społeczność akademicka wybierała Go na członka senatu 
Politechniki świętokrzyskiej. Senat kilkakrotnie powierzał Mu przewodnictwo 
w różnych komisjach senackich i rektorskich. Przez jedną kadencję sprawował 
społeczną funkcję I sekretarza Komitetu uczelnianego (POP) Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej Politechniki świętokrzyskiej.
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Czynnie uczestniczył w życiu naukowym także poza Politechniką – przez 
dwie kadencje (w latach 1984–1989) był członkiem Komitetu Nauk Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk, zaś od 1988 do 1990 przewodniczył Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. W latach 1991–1992 sprawował funk-
cję przewodniczącego kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Mimo dużego obciążenia pracą dydaktyczną i społeczną systematycznie 
pracował nad rozprawą habilitacyjną. Monografia pt. Polska Partia Robotnicza 
na Kielecczyźnie została opublikowana w 1976 roku, a w styczniu następnego roku 
odbyło się kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Filozoficzno-Histo-
rycznego uniwersytetu Jagiellońskiego, która nadała Mu stopień doktora habili-
towanego nauk humanistycznych.

Rozprawa habilitacyjna Jana Naumiuka była jedną z pierwszych w Polsce 
całościowych monografii robotniczej partii komunistycznej w ujęciu regional-
nym. Recenzenci zgodnie podkreślali, że przyjęte przez autora badawcze metody 
historyczne, socjologiczne i politologiczne pozwoliły dokonać pogłębionej ana-
lizy dziejów PPR, jej roli i znaczenia w najnowszej historii regionu kieleckiego. 
Praca ta została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po habilitacji Jan Naumiuk aktywnie zajął się kształceniem młodych kadr 
naukowych. Pierwszych dwóch doktorów wypromował w 1980 roku. W następ-
nych latach również dwie osoby uzyskały stopień doktora za prace przygotowane 
pod Jego kierunkiem. Ponadto blisko trzydziestokrotnie był powoływany przez 
rady wydziałów do recenzowania dysertacji doktorskich z zakresu historii naj-
nowszej i politologii oraz do oceny dorobku naukowego osób ubiegających się 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Opiniował także dorobek naukowy 
kandydatów do tytułu profesora.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Jan Naumiuk ponownie podjął 
badania nad dziejami polskich związków zawodowych w kraju i na emigracji 
podczas II wojny światowej. Wyniki badań zostały opublikowane w 1981 roku 
jako samodzielny rozdział w pracy zbiorowej pt. Ruch zawodowy w Polsce. Zarys 
dziejów. W tym okresie Rada Wydziału Nauk Społecznych uniwersytetu śląskie-
go w Katowicach, biorąc pod uwagę znaczny dorobek naukowy, postanowiła wy-
stąpić z wnioskiem o nadanie Mu tytułu profesora nauk humanistycznych. Ten 
zaszczytny tytuł otrzymał od Rady Państwa PRL w dniu 27 września 1984 roku.

Wkrótce potem opublikował kolejną obszerną monografię zatytułowaną 
Na początku trudnej drogi. Ruch zawodowy w Polsce Ludowej w latach 1944–1949, 
w której przedstawił problemy odbudowy i rozwój ruchu zawodowego, znajdu-
jącego się już pod kuratelą Polskiej Partii Robotniczej, a także udział związków 
we wprowadzaniu systemu gospodarki centralnie planowanej. Omówił również 
działania związków zawodowych na rzecz rozwiązywania pracowniczych proble-
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mów socjalno-bytowych w PRL. Za tę pracę otrzymał nagrodę II stopnia Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Jan Naumiuk równolegle z pracą badawczą prowadził żywą dzia-
łalność popularyzatorską, ogłaszając ponad 100 artykułów prasowych, często 
występował w licznych audycjach radiowych. Czynnie uczestniczył w wielu kon-
ferencjach naukowych, na które był zapraszany przez różne instytucje naukowe 
krajowe i zagraniczne. Przez 18 lat (1972–1990) pełnił funkcję redaktora nauko-
wego serii wydawniczej „Nauki Społeczno-Ekonomiczne” Politechniki świę-
tokrzyskiej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1960 r.), 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 1976 r.), Kieleckiego Towarzystwa 
Naukowego (od 1962 r.). Należał również do Kieleckiego Klubu Literackiego, 
działającego przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W tych stowarzysze-
niach był wybierany na różne ważne funkcje.

Za osiągnięcia naukowe otrzymał trzy nagrody Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych, cenioną nagrodę 
regionalną im. Stanisława Staszica, dwie nagrody Miasta Kielc, dwie nagrody 
miesięcznika kulturalnego „Przemiany” oraz kilkanaście nagród Rektora Poli-
techniki świętokrzyskiej.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł w dniu 6 września 2014 roku. Został pochowany na Cmentarzu No-
wym w Kielcach.

STANISłAW MEDuCKI  
Politechnika świętokrzyska



zdzisława józefa królikowska (1934–2013)

urodzona 18 lutego 1934 roku w Ożarowie, córka Józefa i Marii Magdale-
ny z domu Kargulewicz. W rodzinnym Ożarowie ukończyła szkołę podstawową, 
a maturę zdała w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 
(1951) 1. W 1953 roku zawarła związek małżeński z Zenonem Królikowskim. Mieli 
4 córki. Mieszkali w Ożarowie, w Annopolu (od 1954 r.), a następnie w Sando-
mierzu (od 1974 r.).

Pierwszą pracę podjęła w Ożarowie (1951–1952), 
później była zatrudniona w Kopalni Fosforytów w An-
nopolu (1952–1954). W latach 1954–1976 nie pracowała 
zawodowo, zajmując się wychowaniem córek. Powróci-
ła do pracy jako pracownik w Wojewódzkim urzędzie 
Telekomunikacji (1972–1976), by następnie kontynu-
ować pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu, aż do przej-
ścia na emeryturę (1976–1988).

Dała się poznać jako sumienny archiwista i do-
ciekliwy badacz historii regionu. Posiadała dużą wiedzę, 
oczytanie i umiejętność obcowania z ludźmi. Doskonała 
znajomość historii Sandomierza zaowocowała licznymi 
artykułami publikowanymi w czasopismach naukowych, popularnonaukowych 
i prasie lokalnej, jak m.in.: „Echo Dnia”, „Przemiany”, „Sandomierski Gość Nie-
dzielny”, „Sandomierzanin”, „Studia Sandomierskie”, „Ożarów” – była inicjatorką 
powstania tego samorządowego pisma społeczno-kulturalnego (1999), „Zeszyty 
Sandomierskie”.

1 Tekst opracowano na podstawie: 50-lecie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu, red. 
P. Sławiński, Sandomierz 2006; 90 lat Sandomierskiego Oddziału PTK-PTTK 1910–2000. 
45 lat Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu 1955–2000, red. P. Sławiński, Sandomierz 
2000; K. Burek, Pięknym przymiotem jej osobowości była życzliwość. Pożegnanie śp. Zdzi-
sławy Królikowskiej, „Zeszyty Sandomierskie” 2013, nr 35, s. 77-78; M. Kwieciński, Pro 
memoria. Zdzisława Józefa Królikowska (1934–2013), „Ożarów”, 2013, nr 2, s. 62; Publikacje 
Zdzisławy Królikowskiej na łamach „Zeszytów Sandomierskich”, „Zeszyty Sandomierskie” 
2013, nr 35, s. 80; Zdzisława Królikowska, „Zeszyty Sandomierskie” 1994, nr 1, s. 28.

Zdzisława Józefa  
Królikowska

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2015, s. 375‑377
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Aktywnie działała w organizacjach i stowarzyszeniach społecznych. Na-
leżała do Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu (od 1976), pełniąc funk-
cję prezesa (1980–1982) i członka Zarządu Koła (1979–1980 i 1993–1994). Była 
również członkiem, a później prezesem Koła Grodzkiego Przyjaciół Sandomie-
rza przy PTTK oraz współzałożycielką i członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Sandomierzu (od 1981). Współtworzyła Społeczny Komitet Odnowy Cmen-
tarza Katedralnego w Sandomierzu (1992), pełniąc funkcję sekretarza Zarządu 
(1996). Należała też do założycieli Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego 
(1994), będąc członkiem Komisji Rewizyjnej TNS (1994–1998).

Za działalność w PTTK otrzymała tytuł Zasłużonego Przewodnika PTTK 
i została odznaczona Złotą Honorową Odznaką PTTK. Za zasługi w popularyza-
cji dziejów Sandomierza była dwukrotnie nominowania do nagrody „Sandomie-
rzanin Roku” (2004, 2010).

Zdzisława Królikowska zmarła 14 kwietnia 2013 roku i została pochowana 
na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. 

Najważniejsze publikacje Zdzisławy Królikowskiej:

Z. Królikowska, Był moim szkolnym kolegą, „Zeszyty Sandomierskie” 2001, nr 13, s. 35, 
[Wspomnienie o ks. Antonim Skwarze].

Z. Bażant i in., Beadeker Sandomierski, w: Notatnik Sandomierski, Sandomierz 1980, s. 83-
138 [Z. Królikowska opracowała hasła: Czachowski Dionizy, Frenkiel Bonawentura 
Adam Mieczysław (1858–1935), Hajnota, Hauke Bossak Józef, Korona sandomier-
ska, Kubeszewski Michał (1761–1831), Maciejowski Ignacy (Sewer), Pietraszewski 
Józef (1885–1965), Rzączyński Gabriel (1664–1737), Sedes Regni Principales, Sokol-
nicki Michał (1760–1816)].

Z. Królikowska, Ks. Kacper Kotkowski – ostatnie lata życia, „Zeszyty Sandomierskie” 1998, 
nr 8, s. 58-59. 

Z. Królikowska, Ksiądz Michał Kuczepiński (1788–1854), pleban ożarowski w latach 1825–
1854, „Zeszyty Sandomierskie” 2007, nr 24, s. 20.

Z. Królikowska, Michał Kubeszewski Rektor Szkoły Wydziałowej Sandomierskiej i jego 
wnuk Sewer Maciejowski, „Studia Sandomierskie”, t. 3, 1982, s. 481-492.

Z. Królikowska, Michał Kubeszewski. Pedagog, patriota, społecznik, „Zeszyty Sandomier-
skie” 1999, nr 9, s. 108-110.

Z. Królikowska, Pan Adam, „Zeszyty Sandomierskie” 1999, nr 10, s. 29-30 [Wspomnienie 
o Adamie Bieniu].

Z. Królikowska, Przydatność akt stanu cywilnego do różnych badań naukowych, mps 
w Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w Sandomierzu.

Z. Królikowska, Spotkanie z Seweryną, „Zeszyty Sandomierskie” 2013, nr 35, s. 79-80.
[Z. Królikowska], Z. świder, Kalendarium sandomierskie 1944–1980, w: Dzieje Sando-

mierza, red. H. Samsonowicz, t. 4, Dzieje Sandomierza 1918–1980, red. W. Czajka, 
Warszawa 1994, s. 285-314.
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Z. Królikowska, Wspomnienie o Wandzie z Plewińskich Pawlakowej (1905–1996), „Zeszyty 
Sandomierskie” 1996, nr 5, s. 51-52.

Z. Królikowska, Z dziejów Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomier-
skie” 1997, nr 7, s. 14-16.

PIOTR PAWłOWSKI  
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
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Błaszczakiewicz Romuald, ks. 234, 238, 240, 

243, 246, 247
Błoniak 228
Bogusławski Wojciech 121
Bokwa Jan 64
Borkowski Wojciech 21
Borowiec Tadeusz 256
Borzędowski Anatol 264
Bożyk Izabela 309, 341
Bracha Krzysztof 327
Branicka Teofila 30
Bronstein Izaak 80
Bryl Stanisław 353
Brzoza Michał 320, 336, 337, 350, 379
Brzozowski Alojzy 258
Buchalski Jan 215
Buchman Jakób 95
Budnik Janina 282
Bukowski Leszek 351
Buras Dariusz 313, 319, 354
Burdzy Dominika 332
Burek Krzysztof 375
Buzek Jerzy 266, 267
Bydłowski 103
Bykowski Piotr 227
Bylina Stanisław 353
Byrscy 122, 130, 132, 133
Byrska Irena 119-130, 132
Byrski Tadeusz 119-121, 123, 129, 131-133
Bzymek Jan 215, 217-219, 221-223

caban Wiesław 309, 312, 318, 333, 339, 353, 
354

Camus Albert 133
Cedro Jolanta 354

Cedro Wincenty, mjr 259, 260, 379
Cedro Wojciech 330, 344
Celmer Motł 105
Cenckiewicz Sławomir 187
Cepil Kamila 350
Chaskiel Zbarga 96
Chat Edward, ks. 240
Chat Izabela 330
Chałońska Anna 365, 379
Chałoński Rafał 251, 354
Chelemer Szlama 96
Chlebowski Bronisław 27, 234
Chmielewski Witold 354
Chmielnicki Henryk Piotr 264
Chojecka Joanna 279
Chościak-Popiel Wincenty 47
Cichoń Jan 282
Ciechanowicz Paulin 32
Ciecieląg Jerzy 27
Ciok Władysław 220
Ciosek Ireneusz 354
Ciołkosz Adam 108
Corneille Piotr 132
Cortesi Filip, abp 239
Cuper Grzegorz 123, 132, 133
Cupiał Jan 115
Cybulska Kamila 310, 342
Czacka Barbara 19
Czajka Wojciech 98, 375
Czapski Józef 250
Czarnecki Janusz 258
Czarnocki Jan 272
Czartoryski Adam Jerzy 339
Czech Stefan 281, 283
Czyżyk Iwona 293

Ćwikła Mateusz 328

dajtelbaum Mosze Lejba 104
Danieluk Aleksander 109, 112
Danilewicz Jan, ks. 238, 247, 248
Daniłowski Gustaw 310, 343
Danowska Bogumiła 187
Dawid Jan Władysław 43



INDEKS OSóB 385

Dawidowicz Edward 213
Dembińscy 20
Dembińscy z Gór 368
Dembińska Salomea 18
Dembińska z Morsztynów urszula 18, 19, 

21, 24, 30
Dębowska Maria 324
Długosz Jan 331
Domagała Ewa 332
Domański Tomasz 48, 313, 320
Domska Janina 282
Drawicz Andrzej 128, 129
Drozd Józef 279
Dudek Antoni 140
Dudka Agnieszka 330
Dudziński Edward Stanisław 264
Dulewicz Jarosław 185, 202, 379
Dulewski Stanisław 115
Dulęba Julianna z Malickich 218
Dulęba Marceli 218
Dulęba Wawrzyniec 218
Dumas Aleksander 132
Dybiec Bogusław 264
Dygasiński Adolf 43, 50
Dytkowski Michał 228
Dziadek Justyna 328
Dziadosz Władysław 309, 341
Dziarmaga Agnieszka 350
Dzieniakowska Jolanta 36
Dzierżyński Feliks 158

eisler Jerzy 187
Erlich Herszek 97
Erlichman Hinda 96
Erlichman Zelka 94

Fąfara Jan 215, 217, 219, 222, 223, 227
Felchner Andrzej 353
Figurski Filip 350
Filipkowski Piotr 287, 288
Filipowska-Szemplińska Jadwiga 104
Firlej Waldemar 52, 234
Fleszer Jerzy 336
Florian św. 283

Fonfara Jan 217, 221
Fołtyn Aleksandra 281
Fołtyn Tomasz 284
Fornal Ignacy 213
Franciszkiewicz Leszek 279
Frankel Maria 279
Frączek Lech 15, 19, 27, 290, 379
Fredro Aleksander 132
Friszke Andrzej 156
Frycz Stanisław 36
Frydman Chaim 96
Frydman Ewa 103
Frydman Matys (Mattis) 96, 104
Frydman Mordka 90
Frydman Naftali 104
Frydman Noach 105
Frydman Pinchas 104
Fudalewski Władysław 48
Furmańska Marcelina 350
Fuszara Małgorzata 160

gapys Jerzy 292, 313, 320, 333
Gasparri Pietro, kard. 243
Gauman Dawid 96
Gautier Leon 36
Gawlik Jan Paweł 125, 127, 128
Gąsiorowski Aleksander 296
Gelerenter Symcha 86
Gerszt Izrael Josek 86
Gibess Antoni 32
Gieleciński Marek 218
Gierasimowicz Bartłomiej 313, 321
Gierek Edward 156, 188
Gieysztor Aleksander 251
Gilejko Leszek 154
Ginsberg J. 96
Giraudoux Jean 132
Glibowski Januariusz 299
Gliszczyński Jeremi 188
Gliszczyński Stanisław 85
Główczewski W. 274
Główka Jan 291, 339, 350, 354
Gnat Józef 215
Godowski Kazimierz 264



INDEKS OSóB386

Golara 223
Goldberg Bajla 103
Goldberg Herszel 90
Goldberg Josek Boruch 85
Goldfarb Max Motł 104
Goldfarb Mendel 90
Goldhaar Michał 36
Goldman Jankiel 105
Goldsztaj Berek 102
Gołaszewski Janusz 279
Gombrowicz Witold 119, 120, 130-132
Gomułka Władysław 136, 137, 154, 187
Gosiewska Jadwiga 353
Gosiewski Jan 353
Gosiewski Przemysław 353
Gotowiecki Paweł 160
Górak Artur 140
Górny Rafał 280
Górski Andrzej 21
Górski Jan 264
Górski de Boża Wola Wojciech Jan Józef, 

bp 234
Grabosz Stanisław 217
Grabowski Ambroży 280
Grabowski Edward 112
Graszecki W. 45
Grinbal Jakow 105
Grinwald Beniamin 96
Grochowiecki Teodor 98
Grochowina 225
Gromadzki Tomasz 264
Gronowski Michał 325
Grosicka Marzena 352
Grotowski Jerzy 121
Gruszewski Józef 264
Gryglewicz Feliks 244
Gryz Ryszard 353
Grzegorczyk Zygmunt 264
Grzegorz XV, papież 233
Grzywna Józef 100
Guca Witold 331
Guldon Zenon 74, 232, 233, 333
Guldon łukasz 251, 311, 313, 318, 319

Gurba Stanisław, ks. 329
Gurbierz Bernadeta 282

Halpert Leon 52
Hamera Jan 256
Hamera Rozalia 256
Hator Jesod 102
Heda Antoni, ps. „Szary” 351
Heller Tomasz 283
Herbest Benedykt 330
Herbst Stanisław 370
Hercyk Boruch 101
Hercyk Rubin 103
Herman Jan 345
Herman Władysław 333
Hieronim św. 280
Hinsburg Josef 105
Hitler Adolf 257
Hlinka Andrzej, ks. 243
Hlond August, kard. 243
Hoff Jadwiga 354
Holzer Jerzy 92
Horowitz Abram 86, 90
Horowitz Lesser 86
Humnicka 52
Hurko Josif Władimirowicz 47, 49

Ihnatowicz Ireneusz 207
Inglot Stanisław 359
Iskra Małgorzata 121
Iwanek Monika 329
Iwańczak Wojciech 354
Iwański Gereon 109
Iwoła Jarosław 355

jabłoński Zachariasz Sz. 296
Jachimczyk Adam 120, 123, 130
Jackel Jan 24
Jakub z Paradyża 327, 328
Jakubik Jan 305
Jan Paweł II, papież 339
Janas Paweł 264
Jangfeldt Bengt 123



INDEKS OSóB 387

Janik Renata 350
Jankowska Liliana 126
Jankowska Monika 328
Janus Daria 20
Jarmundowicz Józef 25
Jarosz Dariusz 158, 160
Jaroszek Kazimierz 361, 379
Jarubas Adam 353
Jaruzelski Wojciech 156
Jasielska Anna 369
Jaskółka Izrael 90
Jedliński Jacek 369
Jedynak Marek 293, 294, 351
Jeleń Kazimierz 264
Jerozolimski Moshe Nachum 309, 341
Jerzy św. 283
Jończyk Marek 268, 312, 319, 352
Jurkiewiczowa Irena 281

kaczmarek Czesław, bp 238-240, 244, 247, 
248

Kaczmarkiewicz M. 96
Kaczor Ewelina 328
Kaczor Karolina 350
Kadłubek Wincenty 323
Kaleta Jan 242
Kaligula 133
Kalinowska-Bouvy Agata 353
Kalinowska-Wójcik B. 279
Kaliński Janusz 137, 186, 189
Kamińska Magdalena 350
Kania Agnieszka 119, 328, 344, 380
Kania Piotr 345
Kania Stanisław 156
Karasiński Tadeusz 264
Karbowniczek Tomasz 107, 380
Kardyś Piotr 217, 325, 380
Kargulewicz Maria Magdalena 375
Karolczak Kazimierz 353
Karpiński Janusz 187, 345
Kasprzakowa Janina 108
Kasprzycki 223, 224
Kasza łukasz 293

Kaszyński Eugeniusz Gedymin, ps. „Nurt” 
294

Katerżawa Roman, wł. Katerżaba 211, 212
Kazek Wawrzyniec 112
Kestenberg Josek 101
Kiryk Feliks 27, 74
Kisiel Helena 359
Kisiel Karolina z Rybackich 359
Kisiel Stanisław 359
Kisielewski Stefan 126
Klajnhod Moszek 102
Klijewicz Zygmunt 215, 217, 219, 221-224
Klimczak 211
Klimczak Ewelina 313, 320
Kłosowski 241
Kłusek Mirosław 291, 313, 320
Knapik Kamil 312, 318
Koba-Ryszewska Teresa 354
Kochan Majer 96
Kochanowski Jerzy 158
Kociszewski Józef, ks. 243
Kolasa Marcin 309, 341
Kołakowski Andrzej 351
Kołomańska Ewa 314, 321
Kominek Piotr 330
Koperek Piotr 223, 225, 226
Koperek Stanisław 220
Koperek Władysław 216, 217, 219, 221, 229
Kopeć Magdalena 331
Kopiec Jan, bp 324
Kopka Bogusław 158
Koprowska Karolina 287
Kornai Janos 186
Kosiński Krzysztof 160
Kostrzewska Ewelina 354
Kościuszko Tadeusz 309
Kotarski Zbigniew 345
Kotowski Robert 75, 81, 85, 92, 104, 354
Kotzebue Paweł 48
Kowal Stefan 353
Kowalik Antoni 211
Kowalik Barbara z Krzepkowskich 211
Kowalik Jan 218



INDEKS OSóB388

Kurczab Jan, ks. 247
Kurczewski Jacek 160
Kusewicki Mosze 105
Kusztal Magdalena 123
Kuśmierczyk Andrzej 296
Kwiecień Robert 158
Kwieciński Marcin 375

Lach Józef 49
Latawiec Krzysztof 140
Latała Władysław, ks. 247
Latos 225
Legun Yuriy 316
Legutko Grażyna 310, 343
Lemon Stefan 51
Lenart Mirosław 279, 280
Leon XII, papież 234, 246
Leszczow Aleksander 39
Leszczyński Zdzisław 108
Leśniak Franciszek 74
Lew B. 336
Lewandowski Jan 353
Lewicki Karol 247
Lewicki Władysław 264
Lewinson Józef 336
Librowski Stanisław, ks. 323, 325
Lipisz Lejba 86, 92
Lipowski Wojciech 75
Lipski Ludwik 111
Litak Stanisław 235
Litenblum Blimek 104
Litenblum Esterka 104
Lubawski Wojciech 266, 323
Lubodziecki 111
Luksemburg Róża 108

ładyka Teodor 108
łakomiec Beata 327, 328, 330, 332, 333, 

380
łapa Krzysztof 331
ławnik Józef 109, 112
łącki Bolesław 264
łosińska Petronela 240

Kowalik Kazimierz 223, 225, 227, 228
Kowalik Ludwik 218
Kowalik Wacław Jan 211
Kowalski Mariusz 312, 318
Kowalski Waldemar 324, 333
Kowalski Zbigniew 312, 318
Kozak Anna 350
Kozakiewicz Stanisław 217
Koziarz Zbigniew 307
Koziej Sławomir 354
Kozietulski H. 52
Kozlak M. 242
Kozłowski Józef 52
Kozłowski Ludwik 122
Krachulec Władysław 111
Krajewicz A. 229
Kraska Paulina 313, 321
Krawczak Tadeusz 308
Krawczyk Piotr 86
Krawczyński S. 133
Kręgiel Tadeusz 364
Krowicka Teresa 355
Król Andrzej 332
Król Józef, ks. 241
Król Teodora 354
Królikowska Zdzisława Józefa 375-377
Królikowski Zenon 375
Krześniak-Firlej Danuta 234
Krzymuscy 301
Krzystanek Karol 74
Krzystanek Norbert 350
Krzywicka Aneta 75
Kubalski Dariusz 73, 334, 380
Kucewicz Jan 213
Kucharczak Tadeusz 264
Kucharska Janina z Hertów 363
Kucharska Maria 363-365
Kucharski Jan 363
Kuchta Ryszard 38, 40, 41
Kudliński Tadeusz 124, 127
Kukiel Marian, gen. 256
Kulak Teresa 353
Kuliński Tomasz Teofil, bp 234
Kupferblum Marcus 95



INDEKS OSóB 389

Massalski Leon 309, 340
Massalski Zygmunt 309, 340
Matałowski Wojciech 346
Maternicki Jerzy 282
Materski Wojciech 251
Mazur Dominika 327
Mazur Hubert 27, 249, 251, 285, 310-312, 

314, 319, 321, 364, 370, 380
Mazur Stanisław 211
Mazurek Małgorzata 162, 186
Mąkosza Kazimierz 264
Meducka Marta 355
Meducki Stanisław 374, 381
Medyński Marcin 205, 207-209, 381
Merc Ksawery 32
Merc Salomea 17, 30
Merc Wawrzyniec 30
Miąso Józef 52
Michalska-Bracha Lidia 309, 339, 341
Michalski Stanisław 342
Michalski Stanisław 38, 43
Michniowscy 313, 317, 320
Michnowski Leon 217, 218, 221, 222
Mickiewicz Adam 266
Mieczkowska Weronika 331
Mielnik Paulina 332
Miernik Grzegorz 140, 160, 188
Miernik Paweł 213
Miernik Szczepan 211
Mierzwa Edward A. 354
Mieszkowski Antoni 36
Mikołaj św. 283
Mikłowski Antoni 32
Milutin Mikołaj 38
Miłosz Czesław 131
Miśkiewicz Benon 36
Mizia Tadeusz 43
Morozowicz Rufin 122
Moryciński Hugon 122
Motyl Tomasz 307
Mrugalski 224
Mularczyk łukasz 251
Muszyńska Jadwiga 74, 333, 353, 354

łosiński Augustyn, bp 234, 238, 240, 241, 
248, 342

łosiński Jan 240
łucak Anna 314, 321
łuczkowski Marcin 354
łuczków-Makłowicz Renata 281
łuczyńska Bronisława 32
łuczyński Florian 32
łuk-Murawski Paweł 345
łukasiński Walerian 343
łukaszczyk Romuald 244
łukaszewicz Ignacy 353
łukomski Józef 219

Machcewicz Paweł 139
Maciągowski Grzegorz 36
Maciągowski Marek 86, 309, 341, 350, 354
Magier Dariusz 140
Majakowski Włodzimierz 119, 123-127, 129, 

130
Majcher-Ociesa Edyta 27, 79, 80, 296, 311, 

312, 318, 333, 350, 354, 355, 380
Majchrzyk Grzegorz 158
Majkowski Grzegorz 295, 296
Makowska Alicja 367, 369, 370
Makowska Maria z Dzidowskich 367
Makowski Wincenty 367
Malicka Alicja 310, 344
Malik Aneta 282
Malinger Hilary 95
Maliński Robert 282
Małecka 24
Marchel Sławomir 282
Marcinkowska Monika 354
Marcinkowski Jan 224, 225
Marecki Józef 324
Markowska Elżbieta 238
Markowski Mieczysław Bolesław 75-77, 81, 

82, 98, 296, 320, 333, 336, 337, 354
Massalscy 340
Massalski Adam 309, 313, 320, 340, 353, 355
Massalski Edmund 309, 340, 367
Massalski Feliks Tadeusz 309, 340



INDEKS OSóB390

Owerłło Paweł 122
Ożóg-Winiarska Zofia 354

Pachuta Sabina 284
Paczkowski Andrzej 140
Paderewski Ignacy 342
Paduszka Jerzy 194
Pająk Aleksandra 350
Pająk Jerzy Zbigniew 39, 54
Pająk Katarzyna 327
Pająk Maksymilian s. Ignacego 210, 216, 

221
Paleczny Tadeusz 188
Pasek Zygmunt 212, 213
Pasisz Lidia 350
Pasternak Marian 312, 321, 381
Pasztor Maria 160
Paweł IV, papież 243
Paweł św. 329
Pawlina-Meducka Marta 81, 92-94, 101, 

103, 105, 120, 333
Pawłowski Piotr 311, 341, 377, 381
Pałka-Koruba Bożentyna 351, 353
Pelc Mojżesz 336
Penkalla Adam 333, 355
Penkała Anna 329
Persak Krzysztof 137
Pękosławski Stanisław 63
Pfeferman Lejbuś 90, 95
Piasecka Renata 85
Piasta Szymon 206, 210, 217
Pielas Jacek 329-331
Pieniążek Jan 238, 242-245
Pierzchała Magdalena 332
Piłsudski Józef 309, 314, 321, 342-344
Piotrowski Stanisław 36
Piotrowski Władysław 136
Piotrowski Zygmunt 161
Pipes Richard 124
Piramowicz Grzegorz 43
Pius VII, papież 234
Pius X, papież 241
Pius XI, papież 239, 243
Piwko Robert 293

Muszyńska Jolanta 161
Muzoł Małgorzata 354
Myśliński Krzysztof 57, 59, 62, 64, 69, 381

naj Mendel 86
Napoleon, cesarz 343
Nartonowicz-Kot Maria 353
Naumiuk Jan 371, 373, 374
Nawarra Franciszek Petroniusz 234
Niedzielski M. 65
Nielepiec Adam 16, 27, 28
Nirzyński Szczepan 25
Nisenbaum Abram 96
Nisencwajg Herszl 105
Nowak Alicja 296
Nowak Józef, ks. 247
Nowak Tomasz A. 296
Nowakowski Stanisław 121, 123
Nowek Jan 215, 217, 219
Nowowiejski Antoni Julian, bp 239
Nowowiejski Feliks 243
Nudelman Lejka 104

obara Marian 159, 179, 184
Obara Stanisław 217, 219
Oborski Tomasz 232, 233
Oczkowicz Beata 310, 351
Odrowąż Jacek 232
Oettingen urszula 308, 310, 313, 321, 339, 

342, 344
Okła-Drewnowicz Marzena 354
Opieliński Jan 309
Oprządkiewicz Franciszek 32
Orensztajn Chil Chaim 95
Orliński 289
Orliński Wincenty 24
Orłowski Stanisław 24
Orman Piotr 296
Osiak Aneta 161
Osiński Zbigniew 121
Osiowski Kazimierz 113
Ossowski Roman 43
Otko Bolesław Marian 264
Owczarek Leonard 355



INDEKS OSóB 391

Rell Józef 229
Renz Ewa 354
Renz Janusz 354
Renz Regina 77, 78, 80-82, 93, 101, 333, 353-

355
Rębosz Rafał 251
Rittel Stefan Ignacy 136
Rittner Tadeusz 132
Rogowska Anna 313, 320
Romańska Aleksandra 350
Romer Eugeniusz 273
Rosowska Ewa 251
Roszak Stanisław 282
Roszkowski Wojciech 189
Rotenberg Dawid 105
Rotenberg Mosze 104
Rozban Wincenty, ks. 234, 242
Rozenbaum Mordka 96
Różański Mieczysław 324
Rubinowicz Dawid 334
Rubinsztajn Icek 95
Rudnicki Kazimierz 121
Rudziński Andrzej 308
Rutkiewicz Olga 327, 330, 331
Rutkowska Wiesława 27, 309-311, 316, 317, 

333, 337, 339, 340, 350, 354, 364, 381
Rutkowski Marian 295
Rybicki Edward 215, 217, 219
Ryczan Kazimierz, bp 323
Rykowski Zbysław 140
Ryszewski Bohdan 368
Rzadkowski Adam 307
Rzepka Magdalena 121
Rzeszowski Władysław 211, 213-215, 217

Sabatowski Ignacy 213
Sabatowski Piotr 213-217, 219, 222
Sadowy Witold 121
Sadurski Ireneusz 22, 26
Saletra Wojciech 39
Samsonowicz Henryk 98, 353, 375
Sanecki Józef 264
Schlender Grażyna 279
Segal Josek 90

Piwnik Jan, ps. „Ponury” 294, 295
Płoski Arkadiusz 36
Podemski Maciej 32
Podhorecki Paweł 243
Podlodowscy 329
Pogorzelska Iwona 312, 313, 318-320, 354
Polanowski Leon 91
Polit Katarzyna 293
Połenko 225
Połęka 223
Połęza Karolina 350
Pomykalski Henryk 27
Poniatowski Józef 343
Poniewierska Julia 350
Popiel Paweł 52
Popiołek Stefan 280
Poszalska Monika 318, 321, 381
Potocka Aleksandra 354
Potocki Józef 260, 261
Powodowski Hieronim 330
Poznański Izrael 52
Poznański Karol 43
Pristiuk Timofiej 40, 41
Prószyński Konrad (Kazimierz Promyk) 50
Przeniosło Marek 353-355
Przeniosło Małgorzata 109, 111, 241, 310, 

342
Przewoźnik Andrzej 266
Psarski Romuald 31
Pytlewska Joanna 308, 312, 319

rabiej Małgorzata 251, 312, 318
Rabska Teresa 138, 140, 141, 154
Rafałowicz Gecel 96
Rajewska Marta 330
Rak vel Raczyńska Tekla 23-25
Rak vel Raczyński Ignacy 23-26
Rapaport Izrael Majer 86, 90, 91, 96
Raszkiewicz Aron 318, 336
Ratinow Adam 98
Rawita-Witanowski Michał 232-234
Rechowicz Henryk 109, 113
Redka Martyna 350
Rej Mikołaj 328



INDEKS OSóB392

Stanisław Kostka św. 246
Stańczyk Jan 115
Stańczyk Zbigniew 296
Starczewska-Wojnar Aleksandra 280, 283, 

284
Staszewska Justyna 334, 355
Staszyński Edmund 45, 52
Stefaniak Ryszard 296
Stegner Tadeusz 353
Stella-Sawicki Izydor 64
Stępień Justyna 350
Stępniewski Krzysztof 354
Stojecki Bolesław 226
Stojecki Jan 215, 217, 219, 221-223
Stojecki Stanisław 226
Stola Dariusz 137
Strug Andrzej 310, 343, 344
Strycharczyk Stanisław, ks. 351
Strzelecka Małgorzata 282
Stumpf Ludwik 121
Sukała Bronisław 223
Suligowska Rozalia z Barwickich 210
Suligowska Stanisława z Sabatowskich 210
Suligowski 224-229
Suligowski Józef 219
Suligowski Stanisław s. Józefa 210-215, 217-

219, 221-223
Sulimierski Filip 27, 234
Sulis Anna 314, 321
Sułkowski Zygmunt 244
Sumiński L. 45
Sykuła 225
Sypko Barbara 280
Syrek Mieczysław 188
Szabat Barbara 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48-52, 

54, 354, 355
Szafrański Adam, ks. 247
Szaniawski Jerzy 132
Szaniawski Konstanty Felicjan, bp 233
Szarek Szymon 354
Szarota Tomasz 140
Szatan Patryk 327
Szczawiński J. 123
Szczepaniak Elwira 365

Semaniak Jacek 311, 350, 353
Seredyński Michał 271, 381
Serzewicz Mordechaj 104
Sędziejewski Jan 20
Sętowski Juliusz 296
Siarkowski Władysław 233
Sidorowicz Jolanta 355
Siedlecki Sumer 95
Siekierska Jadwiga 124, 126
Sienkiewicz Henryk 342
Sienkiewicz W. 52
Sienniccy 36
Siennicka Wanda 36
Siennicki Stanisław 36
Siennicki Stefan 36
Sieradzka Zofia 123, 126
Sieroszewski Wacław 310, 343, 344
Sikorska Petronela 31
Sikorski Mikołaj 31
Sikorski Robert 296
Sirota Gerszon 105
Skierzyński Jerzy 122
Skórkowski K. 47
Skrok Natalia 350
Skrzypczyk Mirosław 287, 288
Skrzypczyński Bolesław 211, 215-217, 222, 

223
Skrzypek Grzegorz 313, 320
Skrzyński Jan 264
Słabińska Elżbieta 312, 319, 354
Sławiński Piotr 74, 75, 103, 375
Słoń Krzysztof 350
Sobalski Franciszek 296
Sobolewski Stanisław 213
Soja Stanisław 211, 213
Sołkiewicz Wincenty 211, 214
Sołtyk Kajetan 121
Sonik Franciszek, bp 247
Sotkiewicz Antoni Franciszek Ksawery, bp 

234
Sowińska Justyna 283
Spiro Mozes 86
Stachowicz Edward 264
Stalin Józef 253, 257, 266



INDEKS OSóB 393

Tośta Antoni 126
Trepka Tomasz 135, 382
Treugutt Stefan 126, 127
Trusiewicz J. 136
Trzciński Aleksander 117
Trznadel Jacek 250
Trznadel Małgorzata 350
Tuchman Wolf 95, 96
Turcan J. R. 162, 163
Turski Feliks, bp 232
Twardowski Kasper 328, 329
Tylicki Piotr, bp 232
Tymiński Maciej 136, 137, 140, 153, 154

unterman Alan 86
urbach Mejlech 83
urbanowicz Beata 354
urbański Krzysztof 74, 84, 86

wachowicz Franciszek 147, 148
Waglewski 224-229
Waglewski Jan, wł. Waglowski 211, 224, 225
Waglewski Józef, wł. Waglowski 211, 226
Waglowska Apolonia z Bilskich 211
Waglowska Bronisława ze Stojeckich 211
Waglowski Filip 211
Wajcman Izrael 105
Wajnberg Naja 96
Wajngarten Juda 90
Wajsbrot Lejbisz 105
Wakar Aleksy 186
Walczak Jan 109, 115
Waldon Maria 240
Walewski Władysław 27, 234
Waligórski Marcin 350
Wałęsa Lech 259
Wardyński Sławomir Józef 264
Wasserman Gerszon 96
Wawro Jan 264
Wawrzyniec św. 280
Weisbrot Icek 92
Werens Agnieszka 35, 314, 321, 382
Wernic Henryk 43
Wesołowski Tomasz 20, 21

Szczepański Jerzy 43, 234
Szczygieł Ryszard 353
Szekspir Wiliam 132
Szerman Abraham Icchak 105
Szerman Pinchas 105
Szkonter Grażyna 313, 319, 345, 347, 381
Szmalec Wiktor 350
Szmechta Sonia 283, 284
Sznifer Lejb Mendel 90, 97
Szostak Antoni 229
Szpakowski Stanisław 336
Sztalryt Ryfka 94
Szulman Matys 96
Szustak 223, 224
Szustak Antoni 213, 217, 219
Szwarc Andrzej 353
Szwarc Berek 86
Szwed Ryszard 354
Szweykowski Zygmunt 367
Szycówna Aniela 50
Szydłowski Roman 126-129
Szymkowicz-Gombrowicz Jerzy 131
Szyszkowski Marcin, bp 232, 233

Śladkowski Władysław 353
śmietanka-Kruszelnicki Ryszard 257, 351, 

352, 382
świątkowska Agata 329
świder Zdzisława 376
świetlikowa Franciszka 109
święcich Karolina 231, 332, 382

Tatar Józef 223
Tatar Stanisław 223-229
Tatar Stanisława z Janików 223
Teksla Józef 122
Telatycki Tadeusz 62-68
Tenenbaum Mordechaj 105
Tenenbaum Mordka 97
Tochterman Beniamin 96
Tochterman Lejka 104
Toliński Józef, gen. 17, 18, 32
Tomaszewski Jerzy 92
Topolski Jerzy 282
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Wyględowski Mieczysław 296
Wyspiański Stanisław 132

zabielski Ludwik 279
Zachariewicz Alfred 61
Zadrożnyj Mirosław 276
Zagdan 225
Zagórny Andrzej, ks. 232
Zakrzewski Andrzej 20
Zaleberg Josek 96
Zapolski-Tomsza Franciszek 341
Zaręba Paweł 210
Zarębski Maciej 75, 82
Zaremba Marcin 188
Zatorski Jarosław 350
Zawisza Michał 293
Zawisza Zofia 52
Zdanowicz-Opieliński Jan 341
Zdzichowska Janina 52
Zdziech Stanisław 217, 219, 221, 225
Zegadłowski Leon 98
Zeligfeld Zimra 105
Zemeła Krzysztof 217
Zgryza Katarzyna 335
Ziejka Franciszek 355
Zieliński 111
Zieliński Konrad 353
Ziętarski Jakub 21
Zimoląg Monika 350
Złotkowski Dariusz 19, 296
Zoberman Szyja 86, 92, 95, 97
Związek Jan, ks. 296
Zygmunt Kajetan 21
Zylberbogen Aron 100
Zyngier Froim 96

Żak Zofia 367
Żakowski 241
Żelazny Beata 313, 320, 336
Żeromski Stefan 240
Żmijewski 225
Żołądek 223-225
Żołądek Stanisław 170
Żółtkiewicz Wojciech 20

Wiącek Tadeusz 123
Wiech Stanisław 45-50, 333
Wieczorek Agnieszka 282
Wieczorek Anna 287
Wieczorek Zbigniew 313, 320
Wieczorkowie 320
Wielhorski Józef, gen. 18
Wielowiejski Stefan 52
Wierzbicka Elżbieta 279
Wijaczka Jacek 39, 232, 333
Wilczkowska Zofia 354
Wilk Hubert 27, 155, 382
Wiśniewska Joanna z Dulębów 211
Wiśniewski 225, 227, 228
Wiśniewski Franciszek 217, 218, 221-223
Wiśniewski Jan 234
Wiśniewski Stanisław 211, 213-217, 219, 222, 

223
Wiśniewski Wincenty 211, 214, 219
Witte Siergiej 51
Witte Teodor 45
Władyka Wiesław 140
Włodarczyk Agnieszka 345
Włoski Mikołaj 328
Wojciech św. 243
Wojciechowska Beata 317, 327, 333, 353, 355
Wojciechowski Kazimierz 50
Wojszar Tadeusz 341
Wojtasik Brunon 313, 320
Wojtera Dorota 161
Wolnicki Paweł, ks. 296
Wolsza Tadeusz 158
Wołowski Tadeusz 122
Wosik Ewa 251
Woszczyński Bolesław 251
Wójcik Bolesław 213, 215, 219, 221
Wójcik Halina 312, 319
Wójcik Tomasz 354
Wójcik-łagan Hanna 310, 343
Wójtowicz Anna 329
Wróblewski Henryk Hugo 36
Wrzosek Wojciech 282
Wyczański Andrzej 369
Wydrzyński 227



Indeks miejscowości

Bykownia 319
Bystrojowice 85
Bytom 283
Bzin 210, 212, 213, 217, 229
Bzinek 212, 217
Błoto 206

cedzyna 234, 235
Charków 250, 258, 260-262, 319
Charsznica 302
Chęciny 193, 252
Chmielnik 48, 51, 86, 104, 311, 316, 349, 

350, 352
Chwałki 85
Ciekoty 234, 235, 240
Cisów 43, 51
Czeladź 111
Czermin 85
Czerwona Górka 206
Częstochowa 19, 20, 71, 105, 258, 268, 275, 

295, 296, 330, 354

Ćmielów 152
Ćmińsk 52

dachanów 85
Dalejów 206
Daleszyce 192
Daromin 85
Dąbrowa 40, 42
Dąbrowa Górnicza 71, 111
Dębiany 85
Dłużyce k. Wolbromia 248
Dobrocice 85

Andruszkowice 85
Annopol 375
Antokol k. Kowna 247

Bałtów 305
Baranów 206
Baszowice 41, 51
Berezów 206
Bęczków 234, 235, 240
Bęczków Niwy 235
Będzin 71, 86, 105, 111, 115, 268
Biała Podlaska 238, 371
Bieliny 352
Bilcza 85
Bliżyn 213, 380, 381
Bobin 48
Bobrowniki 111
Bobrza 52
Bochnia 242
Bodzentyn 54, 325, 334, 352
Bogoria 73-75, 78, 85-87, 90, 91, 93, 102
Bolechowice 39
Bolmin 40, 46
Bolonia 232
Bożydar 85
Bożęcin 85
Brzegi 48
Brzezinki 39, 235
Brzeziny 40
Buenos Aires 132
Bugaj 206
Busko-Zdrój 48, 104, 140, 160, 166, 176, 199, 

264, 300, 301, 305
Bydgoszcz 43, 330
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Jędrów 206
Józefin 48
Jugoszów 85
Jurkowice 78

kalinin, d. Twer 319
Kalisz 279, 311
Kamień Plebański 85
Kamień łukawski 85
Kamionki 206
Katowice 17, 109, 279, 280, 283, 303, 373
Katyń 249-251, 256-258, 261, 262, 264, 265, 

269, 308, 319
Kichary Nowe 85
Kichary Stare 85
Kielce 16, 17, 27, 29, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 

47, 48, 57-65, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 82, 
86, 101, 104, 109, 110, 119-124, 126, 127, 
129-133, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 148, 
149, 152, 154-156, 158-167, 170, 173, 174, 
176, 177, 180-182, 187-202, 205-207, 229, 
231-234, 239-244, 247-253, 255-269, 
271, 272, 274, 285, 261-269, 271, 272, 
274, 285, 291-294, 296, 299-301, 303, 
305-321, 323, 325, 327, 328, 330, 331, 
333, 335-337, 339-342, 344-347, 349-
355, 359, 360, 363-365, 367-369, 371-
375, 379-382

Kielce Herby 72, 295
Kijów-Bykownia 262
Kleszczyny 206
Klimontów 73, 74, 76, 78, 81-83, 85-88, 90-

94, 96, 97, 102-104, 111, 310, 334, 335
Klonowica Wielka 371
Klosterneuburg 323
Kluczewsko 51
Kobierniki 85
Koćmierzów 85
Komorna 85
Komorniki 235
Komorów 250
Komorów gm. Mniów 54
Konary 342

Dwikozy 78, 85, 335
Dyminy 51
Dyneburg 240
Działoszyce 48
Dzierążnia 48

elbląg 279

gałkowice 85
Garbów 85
Garbów Nowy 85
Gdańsk 121, 161, 354, 371
Genewa 94
Gerlachów 85
Gilowice 111
Glasgow 162
Gliwice 324
Głubczyce 284
Gniezno 324
Gnojno 48, 248
Gołębice 85
Gostynin 275
Goszyce 52
Górki 235
Górno 49, 239, 240
Góry 368
Góry Wysokie 85
Gózd 206
Grodziec 111

Huta Szklana 260

Iwaniska 350
Iwonicz 211

janów 17
Janów Podlaski 371
Jarocin 368
Jaśle 206
Jedlicz 92
Jeziórko 301
Jędrzejów 20, 44, 167, 176, 265, 266, 275, 

300, 301, 359



INDEKS MIEJSCOWOśCI 397

łagisza 111
łagów 167, 272
łazy 111
łączna k. Kielc 181, 206, 304, 352
łęczyca 44
łojowice 85
łoniów 78
łopuszno 180, 302
łódź 76, 105, 113, 116, 136, 164, 189, 291, 

354
łukawa 85
łuków 275

Makoszyn 85
Maków 52
Malbork 279
Malice 85
Mariampol 17
Masłów 243, 305
Mąchocice 234, 235
Mąchocice Dolne 242
Mąchocice Zagórne 235
Michniów 206, 311, 321
Miechów 48, 182, 268, 304
Miednoje 250, 261, 264, 308, 346
Miedziana Góra 352
Miedzierza 256
Międzychód 227
Milczany 85
Milica 217
Milica-Pastwisko 71
Mińsk-Kuropaty 262
Mir 17
Mirzec 176, 302
Młodzawy 212
Mniów 51, 54, 180, 305
Mohylew 241
Monte Cassino 307, 308
Morawica 54, 302, 345
Moskwa 116, 295
Mostowa 330
Motkowice 48
Możajsk 17
Mściów 85

Konstantynów 206
Końskie 35, 181, 198, 252, 291, 301, 304, 359, 

382
Koprzywnica 73-75, 78, 81, 82, 85-88, 90, 

91, 93, 102, 104
Koszalin 279
Kowala 40
Kowno 17
Koziegłowy 20
Koziegłówki 240
Kozielsk 253, 256, 266, 319
Kozienice 192, 194, 199, 200
Koźle 280
Kraków 18, 19, 27, 32, 44, 47, 52, 64, 65, 80, 

121, 129, 140, 156, 161, 189, 213, 233, 241, 
244, 253, 257, 280, 291, 293, 294, 304, 
305, 310, 314, 323, 324, 327-330, 337, 
344, 353-355, 363

Kromołów 20, 51
Kruk 206
Krzywiniszki 240
Krzyżanowice 52
Krzyżka 206
Książ Wielki 51, 52
Kunów 305
Kuropaty 319
Kurozwęki 52, 346

Legnica 279
Lelów 21
Lenarczyce 85
Leningrad 258
Leszczyny 231-235, 237-246, 248, 332
Leśna 54
Lgotka 51
Lille 239
Lipnik 78
Lisiniec 71
Londyn 253, 256, 307, 315
Lubienia gm. Brody 182, 363
Lublin 38, 200, 235, 244, 245, 246, 279, 315, 

329, 331, 354, 359, 381, 382
Lucerna 93
Lwów 273, 275
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Pawłów 51
Pelplin 187
Petersburg 241
Pęczyny 85
Piaski 112, 305
Piekary 85
Piekoszów 39, 40, 51, 182
Pielaszów 85
Pilica 20
Pińczów 51, 72, 247, 300, 301, 310, 334, 359, 

382
Pionki 138, 141, 143, 147, 151, 152
Piotrkowice Jędrzejowskie 248
Piotrków Trybunalski 354
Płock 239, 279
Podłazie 206
Podmąchocice 235
Podzagnańcze (Podzagnańszcze) 206
Pojałowice 51
Polanów 85
Połaniec 73-75, 78, 81, 82, 85-87, 90, 91, 93, 

96, 104, 352
Poręba 112
Poręba Dzierżna 31
Poznań 36, 65, 138, 163, 189, 243, 271-273, 

276, 331, 355, 367, 381
Proszowice 15, 16, 27, 28, 31, 33, 48
Prudnik 283
Pruszcz Gdański 279
Przedbórz 252
Przełom gm. Mniów 167
Przemyśl 74, 75
Przysucha 268
Przytyk 329
Puławy 200, 257

rabsztyn 51
Radkowice 51
Radlin 234, 235
Radom 59, 71, 120, 123, 131, 140, 142, 143, 

147, 151, 167, 193, 200, 212, 214, 225, 234, 
258, 261, 268, 307, 331, 345-347, 359-
361, 379

Myszków 112
Myślibórz 272, 274

nadwiśle 46
Nawojowa 332
Niemca 112
Nieznanowice 52
Nisko 305, 375
Niwka 28
Niwki 112
Niżniów n. Dniestrem 17
Nowa Słupia 350
Nowy Jork 105
Nowy Tomyśl 227

obrazów 78, 85, 335
Ocinek 85
Odrowąż 176
Oględów 48
Ogrodzieniec 20
Oleszno 48
Olkusz 240, 268
Opatów 149, 268, 330
Opoczno 149, 268
Opole 279-285
Osełków 206
Osiek 73-75, 78, 81-83, 85, 86, 90, 91, 93
Ostaszków 250, 256, 266, 319, 346
Ostojów 54, 206
Ostrawa-Witkowice 274
Ostrowiec świętokrzyski 142, 143, 146, 147, 

151, 152, 160, 192, 197-199, 201, 263, 264, 
300, 302, 304, 305, 352, 355

Ostrołęka 85
Ostrów 54
Ożarów 94, 375

Padwa 232
Paradyż 327, 328
Parkoszowice 302
Parszów 176
Paryż 108, 131
Pastewnik (Pasternik) 206
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Słupcza 85
Słupia Nowa 195
Smoleńsk 253
Snochowice 51
Sobków 350
Solec-Zdrój 304
Sosnowiec 112
Stanisławów 17
Stanowiska pow. konecki 256
Stara Wieś 235
Starachowice 138, 142, 147, 152, 168, 176, 

182, 193, 300, 301, 304, 352, 363, 364, 
381

Starobielsk 250, 256, 258, 266, 319
Staszów 73-78, 80-83, 85-87, 90-97, 99-105, 

256, 301, 335, 350, 380
Stawik 206
Stoczek łukowski 130
Stokowiec 54, 206
Stopnica 48, 104, 264
Strochcice 85
Strzegów 31
Strzemieszyce 42, 112
Strzyżowice 112
Suchedniów 54, 176, 205-207, 210-214, 216, 

217, 219-221, 226, 228, 302, 305
Suchedniów Wschodni 206
Suchedniów Zachodni 206
Sulejówek 344
Sułoszowa 248
Sułoszów 48
Szczecin 272, 279
Szczekociny 15, 16, 18-23, 25-33, 52, 287-

290
Szczytniki 85
Szydłowiec 334
Szydłów 104, 350

Śmiechowice 85
świątniki 85
święcica 85
święta Katarzyna 240
święty Krzyż 240

Radostowa 235
Radoszki 85
Radoszyce 302
Radzyń Podlaski 140
Raków 334
Rejów 54, 205, 206, 210, 211-220, 221-226, 

228, 229
Romanówka 85
Równe 256
Różki 85
Ruda Strawczyńska 182
Rużomberk 243
Rytwiany 78
Rzeczyca Mokra 85
Rzeczyca Sucha 85
Rzeszów 354
Rzeżuśnia 51
Rzędowice 301
Rzym 232

Sadłowice 85
Samborzec 78, 85, 303, 335
Samsonów 51, 241, 346
Sandomierz 73-79, 81-83, 85-88, 90-93, 95-

100, 102-104, 140, 234, 273, 299, 302, 
306, 311, 315, 334, 335, 375-377, 380

Sędziszów 167, 168, 350
Sęp gm. Radoszyce 167, 170
Siedlce 279
Siekierno 54
Sielec 115
Siemiradz 355
Sierakówek k. Gostynina 130
Siewierz 112
Skalbmierz 48, 55
Skała 48
Skarżysko-Kamienna 62, 71, 72, 142-144, 

147, 151, 152, 167, 177, 200, 205, 211, 217-
221, 224, 229, 305, 323, 324, 371, 380, 
381

Słaboszów 242
Słomniki 55
Słowik k. Kielc 173
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Wojkowice 112
Wolbrom 15-17, 28-33
Wolsztyn 227
Wrocław 52, 186, 189, 276, 279, 280, 295, 

311, 354, 359
Wymyślin 44
Wysiadłów 85
Wysoka 112
Wzdół Rządowy 52, 54

zaborowice gm. Mniów 167
Zabrodzie 240
Zagnańsk 72, 240, 307, 315
Zagrody 85
Zagórze 112
Zagórze gm. Suchedniów 206
Zajamnie 206
Zajeziorze 85
Zakopane 113
Zalezianka 206
Zaryszyn 52
Zaskale 206
Zaszosie 206
Zawichost 73, 74, 76-78, 81-83, 85-87, 90, 

91, 93, 95, 96, 98
Zawiercie 112, 268
Zawierzbie 85
Zawisełcze 85
Ząbkowice 71, 112
Zębiec 302
Zdanów 85
Złota 85
Złota Pińczowska 345
Złotniki 48

Żarnowiec 51, 240
Żuków 85
Żurawica 85, 307
Żyrardów 116

Tarczek 325
Tarnobrzeg 273, 275, 301, 305, 375
Tarnopol 17
Tarnów 305, 341
Tczyca 182
Tokarnia 345
Toruń 235, 282, 363
Treblinka 334
Tułkowice 85
Tursko Wielkie 78, 303
Twer 262, 346
Tyniec 324

usarzów 85

wacyn 72
Waligóra 85
Warszawa 16, 18, 27, 36, 38, 43, 45, 47, 50, 

65, 75, 76, 78, 80, 81, 86, 92, 96, 98, 104, 
105, 108, 109, 121-124, 129, 130, 136, 137, 
139, 140, 154, 157, 158, 160-164, 186-189, 
197, 200, 227, 233, 234, 239, 240, 251, 
274-276, 279, 292, 306, 307, 315, 354, 
368-370, 375, 382

Wawrzeńczyce 242, 247
Węgrce 85
Wiedeń 105
Wieprzki 85
Wierzbka 206
Wierzbnik 302, 310
Wilczyce 78, 85, 303, 350
Wilno 155
Winnica 316
Wiślica 192, 199
Wiśniowa 78, 88
Wiśniówka 72
Włoszczowa 48, 70, 166, 176, 180, 223, 275, 

301
Wodzisław 334


