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AnnA rogowSkA
Archiwum Państwowe w Kielcach

Archiwum Państwowe w kielcach w międzynarodowym 
projekcie APex

S ł o w a  k l u c z o w e:  baza danych, informacja archiwalna, projekt międzynarodowy

K e y w o r d s :  database, archival information, international project

S t r e s z c z e n i e :  Artykuł stanowi podsumowanie pracy Archiwum Państwowego 
w Kielcach w międzynarodowym projekcie Archives Portal Europe Network of Excellence 
– APEx, mającym na celu rozwijanie Europejskiego Portalu Archiwalnego, powstałego 
w latach 2009–2012 w ramach prac projektu APEnet. Wynikiem trzyletniej pracy w pro-
jekcie jest publikacja przeszło 144 000 opisów na poziomie jednostki archiwalnej w ra-
mach pomocy archiwalnych do 1728 zespołów. Dzięki udziałowi w projekcie APEx Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach umożliwiło nowoczesny i bezpłatny dostęp do informacji 
o znacznej części swojego zasobu w szerszym kontekście bogatych europejskich zbiorów 
archiwalnych. Wyszło naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu użytkowników na szybkie 
i efektywne docieranie do interesujących ich informacji. Publikacja informacji o zasobie, 
a w przyszłości także samego zasobu w postaci cyfrowej na Europejskim Portalu Archi-
walnym sprzyja budowaniu wizerunku Archiwum Państwowego w Kielcach jako insty-
tucji nowoczesnej i przyjaznej wobec obywateli.

A b s t r a c t :  The article summarises results of the participation of the State Archive in 
Kielce in the APEx Archives Portal Europe Network of Excellence international project, 
aimed at expansion of Archives Portal Europe, developed in 2009–2012 as part of the 
APEnet project. As a result of three-year-long involvement in the project, almost 144,000 
entries at archival unit level for 1,728 fonds archival aids have been published. Thanks to 
participation in the APEx project, the State Archive in Kielce has enabled free-of-charge, 
state-of-the-art access opportunities to a large proportion of its holdings in a broader 
context of Europe’s rich archival resources. This has been a response to growing user 
demand for fast and efficient information retrieval. The publication of information on 
the holdings, and in future – of the digitalised holdings themselves on Archives Portal 
Europe, fosters the building of an image of the State Archive in Kielce as a modern and 
user-friendly institution.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 15‑25
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Idea Międzynarodowego Portalu Archiwalnego powstała w 2004 roku na 
XV Międzynarodowym Kongresie Archiwalnym w Wiedniu. Już wtedy myśla-
no o założeniu portalu adresowanego do archiwów i ich użytkowników w wy-
miarze międzynarodowym 1, a za jego poprzedników uznać można takie pro-
jekty, jak np. EuAN, LEAF czy MICHAEL oraz archiwalne portale MRA czy 
uNESCO 2. Rozwój technologii informatycznych sprawił, że archiwa oferują co-
raz więcej usług polegających na wykorzystaniu Internetu w celu udostępniania 
swoich zbiorów. Ich stale rozwijające się kompetencje w wykorzystaniu nowych 
technologii zostały zauważone przez Komisję Europejską, która zaakceptowa-
ła stworzenie Internetowego Dostępu do Dokumentów i Archiwów w Europie, 
możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy specjalistów z różnych 
krajów europejskich w Rekomendacji z dnia 14 listopada 2005 roku 3. Rozpoczę-
cie prac nad portalem stało się możliwe dopiero w 2009 roku. Powołany wów-
czas projekt – APEnet (Archives Portal Europe Network), realizowany w latach 
2009–2012 w ramach programu europejskiego e-Contentplus 4, był zarządzany 
przez Archivos Estatales w Hiszpanii. Jego głównym celem było utworzenie Eu-
ropejskiego Portalu Archiwalnego (APE – Archives Portal Europe), który jako 
wspólna inicjatywa archiwów narodowych Zjednoczonej Europy, poprzez Inter-
net, miał zapewnić wszystkim Europejczykom łatwy dostęp do informacji o ar-
chiwach i przechowywanych przez nie materiałach archiwalnych. Zadania wy-
nikające z działalności projektu podjęło początkowo konsorcjum 12 instytucji 5,  

1 A. Krochmal, APEX – stan prac i plan działań do 2015 r., wystąpienie na spotkaniu 
uczestników projektu w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w War-
szawie, dn. 25 kwietnia 2014 r., prezentacja dostępna na stronie Naczelnej Dyrekcji Ar-
chiwów Państwowych: http://archiwa.gov.pl/images/stories/Projekty%20NDAP%20i%  
20archiw% C3%B3w%20pa%C5%84stwowych/Prezentacja%20A_%20Krochmal.pdf [do-
stęp: 2.08.2015].

2 A. Laszuk, APEnet – projekt Europejskiego Portalu Archiwalnego w 2011 r., http://www.
archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=341:apenet-projekt-eu-
ropejskiego-portalu-archiwalnego-w-2011-r&catid=68:realizacje-midzynarodowych-  
standardow-archiwalnyc&Itemid=13 [dostęp: 2.08.2015].

3 Dziennik urzędowy unii Europejskiej z 29 listopada 2005 r.; 2005/535/EC.
4 Program zainicjowany Decyzją nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 

9 marca 2005 r. ustanawiającą wieloletni program wspólnotowy, mający na celu zwiększe-
nie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie.

5 Projekt realizowany był na podstawie umowy pomiędzy Komisją Europejską a Minister-
stwem Kultury i Archiwum Narodowym Hiszpanii, z dn. 8 grudnia 2008 r. Opierając 
się na tym porozumieniu, Archiwum Narodowe Hiszpanii, jako koordynator projektu, 
zawarło bilateralne umowy z poszczególnymi partnerami. W projekcie uczestniczyło 
12 krajów: Grecja, Hiszpania, Holandia, Finlandia, Francja, łotwa, Niemcy, Malta, Polska, 
Portugalia, Słowenia i Szwecja, http://www.archiwa.gov.pl/pl/wspolpraca-i-projekty/pro-
wadzone-przez-ndap/1302-apenet.html [dostęp: 2.08.2015].
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w tym Fundacja Europeana 6. W trakcie trwania prac do konsorcjum dołączali 
nowi członkowie i w ostatnim etapie trwania projektu było ich 18 ,w tym tak-
że Polska, reprezentowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 7. 
W ramach projektu udało się zrealizować jego główne zadania: zdefiniowano 
logiczny i fizyczny model portalu, podjęto działania w kierunku zapewnienia 
interoperacyjności między portalem a Europeaną, wypracowano strukturę za-
wartości portalu. Jednocześ nie upowszechniano wiedzę o projekcie 8. Wynikiem 
3-letniej pracy uczestników konsorcjum było stworzenie portalu, dającego moż-
liwość przeszukiwania zawartych w nim danych w ilości 14,5 mln opisów jedno-
stek archiwalnych, publikacji linków do 63 mln stron zdigitalizowanych materia-
łów archiwalnych, udostępnienie 98 000 pomocy archiwalnych i przewodników 
po zasobie, stanowiących łącznie materiał z 63 instytucji w 14 krajach europej-
skich 9. Strona polska przekazała 2 mln opisów na poziomie jednostki archiwal-
nej i dostęp do 70 000 skanów 10, co dało jej piąte miejsce pośród biorącej udział 
w projekcie szesnastki 11.

6 Europeana, sztandarowy projekt unii Europejskiej – biblioteka cyfrowa, wirtualne mu-
zeum i archiwum, mające na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowe-
go Europy w Internecie, działa od 20 XI 2008 r. w ramach inicjatywy uE i2010 na rzecz 
bibliotek cyfrowych, więcej informacji na http://www.europeana.eu/portal/.

7 W dn. 15 stycznia 2009 r. umowę z partnerem hiszpańskim podpisała dr Barbara Ber-
ska, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, http://www.archiwa.gov.
pl/pl/wspolpraca-i-projekty/prowadzone-przez-ndap/1302-apenet.html (stan na dzień 
2.08.2015).

8 http://archiwa.gov.pl/pl/wspolpraca-i-projekty/prowadzone-przez-ndap/1302-apenet.
html [dostęp: 6.08.2015].

9 A. Matejak, Udział archiwów polskich w projekcie APEx, wystąpienie na konferencji „Pol-
skie zbiory w Europeanie”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Zarządza-
nia Informacją w Toruniu w dniach 18–19 października 2012 r., prezentacja dostępna na: 
http://www.icimss.edu.pl/?id=77 [dostęp: 6.08.2015].

10 Pierwotnie zakładano, że baza IZA z archiwów uczestniczących będzie najpierw skonwer-
towana do ZOSiA a następnie do formatu XML i EAD, jednak wobec trudności w II etapie 
projektu stworzono narzędzie informatyczne do konwersji danych bez przenoszenia ich 
do ZOSiA. W ten sposób nastąpiła konwersja danych w 8 archiwach, w pozostałych 2, 
które korzystały z ZOSiA, dane dostały się do portalu w pierwotnie zakładany sposób, 
ponieważ cyfrowe dokumenty zajmują ogromne miejsce na serwerach portalu, zadecy-
dowano, że dane opisowe będą wysyłane do portalu, natomiast cyfrowe obrazy dokumen-
tów będą pobierane bezpośrednio od archiwów uczestniczących poprzez bezpośrednie 
linki do miejsc ich przechowywania na serwerach archiwów w krajach członkowskich, 
A. Krochmal, APEx – stan prac i plan działań do 2015 roku. Informacja o pracach wy‑
konanych w latach 2009–2012 w ramach realizacji projektu europejskiego APEnet, http://
www.archiwa.gov.pl/pl/wspolpraca-i-projekty/prowadzone-przez-ndap/1302-apenet.html 
[dostęp: 6.08.2015].

11 Informacja o pracach wykonanych w latach 2009–2012 w ramach realizacji projektu euro‑
pejskiego APEnet.
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Kontynuację dzieła podjętego w ramach projektu APEnet podjął kolejny 
projekt APEx (Archives Portal Europe Network of Excellence), zainicjowany 
w trakcie spotkania podsumowującego realizację APEnetu w Madrycie. Przed-
sięwzięcie było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Progra-
mu szczegółowego na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Infor-
macyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP), a rolę koordynatora projektu przyjęły 
Narodowe Archiwa Holenderskie 12. Prace podjęły wszystkie kraje uczestniczą-
ce w APEnet oraz nowi partnerzy – instytucje i archiwa narodowe z 33 krajów 
– Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Niemiec, Grecji, Gruzji, Węgier, Liechten-
steinu, Litwy, łotwy, Luxemburga, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, 
Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz 
Międzynarodowe Centrum Badań Archiwalnych ICARuS 13.

W sferze wyzwań, jakie czekały na uczestników projektu, na pierwszy 
plan – oprócz administrowania projektem, rozszerzania działalności na kolejne 
kraje, zwiększenia ilości dostępnych danych, wysunęły się prace nad rozwojem 
funkcjonującego już w sieci portalu 14, udoskonalanie standardów archiwalnych, 
rozbudowa narzędzi informatycznych do załadunku danych, poprawa jakości 
publikowanych informacji, rozwijanie funkcjonalności portalu, co dawało coraz 
doskonalsze możliwości wyszukiwania i katalogowania danych, połączeń z por-
talami społecznościowymi, tworzenia wirtualnych wystaw, instalowania map 
wskazujących lokalizację poszczególnych archiwów, itp. Poza typowo techniczny-
mi zadaniami partnerzy projektu zajmowali się promocją portalu w Europie, or-
ganizowaniem konferencji, spotkań, działaniami dążącymi do utrzymania w cią-
głości funkcjonowania portalu po zakończeniu prac w ramach projektu APEx, 
a także pracą nad pogłębianiem interoperacyjności z portalem Europeana 15. 
umożliwienie łatwego transferu danych i obiektów zdigitalizowanych do portalu 
Europeana, który jest wspólnym punktem dostępu do zbiorów udostępnionych 

12 http://www.apex-project.eu/index.php/en/about-apex [dostęp: 6.08.2015].
13 Wszystkie instytucje biorące udział w projekcie wymieniono na stronie projektu APEx 

http://www.apex-project.eu/index.php/en/about-apex/12-public/about-us/overview/2-
-about-us [dostęp: 6.08.2015].

14 Publikację rozpoczęto z początkiem 2012 r. J. Leśniewska, Udany debiut w sieci, http://
www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=385:udany-debiut-
-w-sieci-europejski-portal-archiwalny-&catid=68:realizacje-midzynarodowych-standar-
dow-archiwalnyc&Itemid=13 [dostęp: 2.08.2015].

15 Więcej informacji o szczegółowym podziale prac w ramach projektu można odnaleźć na 
stronie projektu APEx http://www.apex-project.eu/index.php/en/about-apex/2-uncategor
ised/31-work-packages [dostęp: 6.08.2015].
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w formie cyfrowej przez organizacje kulturalne w całej unii Europejskiej, zapew-
niłoby ciągłość ich publikacji po zakończeniu prac projektu APEx. Istnieją jednak 
problemy wynikające ze specyfiki oferowanych przez archiwa danych. Jednym 
z nich jest to, że Europeana koncentruje się głównie na zdigitalizowanych obiek-
tach, Europejski Portal Archiwalny zawiera informacje także o obiektach nie-
zdigitalizowanych, natomiast te zdigitalizowane pokazuje w pełnym kontekście 16. 
Warto nadmienić, że Europeana publikuje przeszło 1,5 mln obiektów cyfrowych 
z polskich bibliotek i repozytoriów. Polski wkład w Europejski Portal Archiwalny 
to około 3 mln opisów jednostek archiwalnych i to jedynie z polskiego państwo-
wego zasobu archiwalnego 17.

W 2015 roku program APEX zakończył swą działalność. W październiku 
2014 roku przedstawiciele projektu APEx w Hadze podpisali umowę, na mocy 
której powstała Archives Portal Europe Foundation (APEF), mająca na celu pod-
trzymanie funkcjonowania Europejskiego Portalu Archiwalnego. W listopadzie 
2014 roku podczas spotkania w Turynie powołano Zarząd Fundacji. Z począt-
kiem marca 2015 roku zatrudniono pierwsze osoby mające pracować nad roz-
wojem portalu i nad administrowaniem finansami fundacji. Akces do udziału 
w przedsięwzięciu zgłosiły jako pierwsze archiwa Holandii, Belgii, Szwecji, Lu-
xemburga, Hiszpanii i Szwajcarii. Fundacja ma być współfinansowana przez kra-
je członkowskie, a wysokość opłat będzie kalkulowana na podstawie wysokości 
produktu narodowego. Jeśli opłata będzie za wysoka, kraje będą mogły częściowo 
zamienić wkład finansowy na pracę w ramach wsparcia logistycznego lub admi-
nistracyjnego portalu i samej fundacji 18.

Przygotowywanie i publikowanie danych w Europejskim Portalu Archi-
walnym było jednym z głównych celów osiągniętych przez uczestników projektu 
APEx. Projekt rozpoczynał pracę, mając w portalu 14,5 mln opisów jednostek, 
w kwietniu 2014 roku było ich już 36 mln z linkami do ponad 125 mln skanów, 
w 2015 roku zaś portal umożliwiał dostęp do przeszło 224 mln opisów na pozio-
mie jednostki archiwalnej 19.

16 A. Matejak, Udział archiwów polskich w projekcie APEx.
17 Dane z maja 2015 r.
18 Pismo przewodniczącego Zarządu Fundacji APEF do wszystkich partnerów projektu APEx 

informujące o ukonstytuowaniu się fundacji z zaproszeniem do przyjęcia członkostwa fun-
dacji, z dn. 4.03.2015 r., udostępnione przez dr Annę Krochmal z NDAP, a także artykuł: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/continuity-archives-portal-europe-ensured 
[dostęp: 3.08.2015].

19 Dane z maja 2015 r. (liczba prezentowanych materiałów wzrastała bardzo dynamicznie, na 
co wskazują porównane dane z początku i połowy maja 2015 r. – 224 691 382 opisów jedno-
stek archiwalnych 2942 instytucji w ciągu 20 dni liczba publikowanych jednostek wzrosła 
o niemal 4 mln, a liczba publikujących instytucji o 600), www.archivesportaleurope.com.
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Zadaniem strony polskiej 20 było dostarczenie do portalu 1 mln danych opi-
sowych na poziomie jednostki archiwalnej i linków do 300 000 skanów 21. Dane 
te należało przygotować do konwersji i publikacji oraz zweryfikować pod kątem 
możliwości ich szerszego udostępnienia.

Archiwum Państwowe w Kielcach przystąpiło do współpracy z Europej-
skim Portalem Archiwalnym w 2012 roku w ramach projektu APEx. Głównym 
zadaniem, jako partnera projektu, było przygotowanie i przesłanie do publikacji 
w portalu jak największej liczby elektronicznych opisów jednostek archiwalnych 
(dane z bazy IZA). Było to bardzo trudne, wymagało bowiem przeglądu wszyst-
kich inwentarzy zamieszczonych w bazie IZA, skonfrontowania ich z danymi 
w bazie SEZAM celem ustalenia ich kompletności, dokładnego przeglądu za-
wartości kompletnych inwentarzy i wytypowaniu tych, które nie zawierają da-
nych drażliwych i innych, mogących podlegać prawu o ochronie danych oso-
bowych. Ostatnim etapem przygotowania danych był żmudny proces walidacji 
wszystkich pól opisu, polegający m.in. na analizie kilkuset błędnie wpisanych 
dat krańcowych jednostek (z których np. pierwsza była późniejsza od drugiej), 
polegającej w większości przypadków na wglądzie bezpośrednio do jednostki 
archiwalnej, usunięciu zbędnych znaków na początku i końcu opisów (spacje, 
znaki ENTER, kropki na końcu tytułów jednostek), przy okazji kilkakrotnych 
przeglądów wyeliminowano także część błędów literowych w wyrazach. W wy-
niku tych prac w 2013 roku udało się przesłać do publikacji w portalu przeszło 
114 000 opisów jednostek archiwalnych zawartych w 1493 zespołach 22, przesłano 
także dane opisowe na poziomie zespołu archiwalnego pobrane z bazy danych 
SEZAM. Kolejną porcję danych, zawierającą niemal 30 000 opisów, przekazano 
w lipcu 2015 roku.

Archiwum Państwowe w Kielcach włączyło się także w działania mające na 
celu propagowanie wiedzy o projekcie APEx i Europejskim Portalu Archiwalnym 
poprzez czynny udział w zebraniach polskich partnerów projektu – wystąpienie 
z prezentacją multimedialną pt. „Archiwum Państwowe w Kielcach w Europej-

20 Akces do udziału w projekcie (prócz Archiwum Państwowego w Kielcach) zgłosiło Archi-
wum Główne Akt Dawnych, Archiwum Narodowe w Krakowie oraz archiwa państwowe 
w Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lesznie, Koszalinie, Olsztynie, Przemyślu, 
Radomiu, Szczecinie, Toruniu oraz w Warszawie, A. Krochmal, APEX – stan prac.

21 A. Matejak, Udział archiwów polskich w projekcie APEx.
22 W 2013 r. strona polska opublikowała do portalu 220 000 nowych opisów jednostek ar-

chiwalnych, które zostały przekazane przez 3 archiwa państwowe w Kielcach, Rzeszo-
wie i Olsztynie, z czego dane wysłane przez Archiwum Państwowe w Kielcach zawierały 
114 000 opisów, liczba ta postawiła kieleckie archiwum wśród najaktywniejszych uczestni-
ków projektu.
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skim Portalu Archiwalnym”  23 podczas zebrania członków projektu APEx dnia 
25 kwietnia 2014 roku w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz pre-
zentację Europejskiego Portalu Archiwalnego szerszemu gronu słuchaczy pod-
czas międzynarodowej konferencji „Colloqia Jerzy Skowronek Dedicata”, orga-
nizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Instytut Pamięci 
Narodowej w Warszawie w dniach 21–22 maja 2015 roku 24. Przedstawiono wów-
czas genezę powstania portalu i działalność osób powołanych do jego stworzenia 
i rozwijania projektów. W dalszej części omówiono funkcjonalności portalu, ze 
szczególnym uwzględnieniem szerokich możliwości poszukiwań, archiwizowa-
nia wyników, a także statystyki ilustrujące wciąż wzrastające zainteresowanie 
zarówno instytucji przesyłających dane o swoich zbiorach, jak i użytkowników 
w Europie i na świecie.

Dzięki pracy członków konsorcjum w projekcie APEx rozwijany przez 
nich Europejski Portal Archiwalny oferuje wiele nowoczesnych funkcjonalności 
ułatwiających poszukiwania. Podstawowe informacje o portalu oraz większość 
opisów pól wyszukiwania są dostępne w językach narodowych. Widok startowy 
oferuje także galerię najciekawszych dokumentów wybranych przez członków 
projektu. Eksplorację zawartych w portalu danych można przeprowadzić na wie-
lu płaszczyznach, począwszy od wpisania słów kluczowych w polu wyszukiwa-
nia na stronie głównej, po zaawansowane, polegające na precyzyjnym określeniu 
różnorodnych kryteriów poszukiwań. Można również skorzystać z gotowej listy 
tematów już poszukiwanych przez użytkowników portalu, przełożonej na języki 
narodowe. Po zakończeniu pracy istnieje możliwość zapisywania i katalogowania 
wyników poszukiwań w opcji MY PAGES, a także podzielenia się odnalezionymi 
informacjami na popularnych portalach społecznościowych bezpośrednio z por-
talu. Te ostatnie funkcjonalności wymagają uprzedniego zalogowania, które jest 
bezpłatne. Załączone do portalu mapy pomagają zlokalizować instytucję prze-
chowującą pożądane materiały na mapie bezpośrednio z portalu 25.

Portal umożliwia przeglądanie i przeszukiwanie informacji pochodzących 
z jednej wybranej instytucji publikującej dane. Wystarczy otworzyć zakładkę za-
wierającą katalog, wybrać kraj i instytucję, a następnie otworzyć pełną listę publi-
kowanych przez nią pomocy archiwalnych lub te samą listę w podziale na kate-

23 Prezentacja dostępna na stronie: http://archiwa.gov.pl/images/stories/Projekty%20
NDAP%20i%20archiw%C3%B3w%20pa%C5%84stwowych/Prezentacja%20A_%20Ro-
gowska.pdf [dostęp: 6.08.2015].

24 A. Rogowska, Dostęp online do archiwów zjednoczonej Europy na przykładzie Europejskie‑
go Portalu Archiwalnego.

25 Portal stale się rozwija. Te i inne funkcjonalności można wypróbować osobiście pod adre-
sem: www.archivesportsleurope.net.
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gorie. Pozwala to na szybki przegląd zawartości zasobu archiwum. W przypad-
ku Archiwum Państwowego w Kielcach mamy możliwość przeglądania pomocy 
archiwalnych w postaci opisów na poziomie zespołu archiwalnego oraz inwenta-
rzy elektronicznych do pokaźnej części zasobu, ilustrującej różnorodne aspekty 
działalności władz, instytucji oraz osób prywatnych na terenie województwa kie-
leckiego w jego historycznych i obecnych granicach. Publikowane zbiory podzie-
lono (podobnie jak w bazie SEZAM) na kilkanaście kategorii.

Najliczniejszą kategorię ponad 500 inwentarzy stanowią pomoce do ze-
społów akt administracji ogólnej z okresu od I połowy XIX wieku po lata współ-
czesne, tu szczególnie cenne i ciekawe są pomoce archiwalne dotyczące akt 
Naczelników Powiatów, Rządu Gubernialnego Kieleckiego, liczącego przeszło 
17 tys. jednostek archiwalnych, akt CK Komend z okresu zaboru austriackiego, 
pod którym ziemia kielecka była przez krótki okres podczas I wojny światowej, 
starostw powiatowych, akt gmin, kilku miast, zarządów miejskich, akt rad naro-
dowych szczebla powiatowego, gminnego i gromadzkiego, urzędów miast i gmin 
oraz współczesnych – urzędów rejonowych oraz komisji wyborczych.

W kategorii „administracja specjalna” znajduje się 97 inwentarzy akt 
urzędów, począwszy od najstarszych XIX-wiecznych, takich jak Urząd Lekarski 
Guberni Radomskiej, kilku powiatowych urzędników do spraw włościańskich, 
urzędników do spraw powinności wojskowej, przedwojennych komend powia-
towych policji państwowej, straży pożarnej, nadleśnictw, powiatowych urzędów 
ziemskich, urzędów skarbowych, powojennych pełnomocników ministerstw do 
spraw skupu czy podatków, inspektoratów szkolnych, po instytucje najnowsze, 
jak np. Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych – Okrę-
gowa Delegatura w Kielcach.

Dział dotyczący instytucji finansowych zawiera 66 inwentarzy zespołów 
akt banków, kas spółdzielczych i oszczędnościowych oraz instytucji ubezpiecze-
niowych, z których najcenniejszy przez swoją unikatowość i bogactwo zawartego 
materiału jest inwentarz zespołu archiwalnego Dyrekcja Ubezpieczeń w Warsza‑
wie z I połowy XIX wieku, wyszczególnione w nim teczki zawierają opisy ówcze-
snej zabudowy powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego i stopnickiego 
byłej guberni radomskiej.

Kategoria „instytucje gospodarcze” zawiera 57 pomocy archiwalnych do 
zespołów akt zakładów przemysłowych działających w wieku XX na terenie Kie-
lecczyzny, w tym znanych w całym kraju, tj. Fabryki Wyrobów Nożowniczych 
„Gerlach” w Drzewicy, Kieleckiej Fabryki Pomp „Białogon” w Białogonie, Skar-
żyskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „FOSKO” w Skarżysku-Kamiennej czy 
Stadniny Koni w Michałowie. Dostępne są także 22 inwentarze organizacji ce-
chowych.
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W dziale „instytucje kultury” Archiwum Państwowe w Kielcach opubli-
kowało 7 inwentarzy dotyczących zawartości materiałów wytworzonych przez 
kieleckie instytucje kulturalne, takie jak Muzeum Narodowe, Filharmonia świę-
tokrzyska i Teatr im. Stefana żeromskiego czy słynne na całą Polskę Muzeum 
Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie, a ponadto inwentarzy dotyczących 
materiałów pozostałych po wydawanych w międzywojennych Kielcach periody-
kach „Radostowa” i „Gazeta Kielecka”.

Dział „instytucje nauki i oświaty” oferuje 135 inwentarzy akt szkół zdo-
minowanych przez różnego szczebla szkoły profilu ogólnokształcącego, głównie 
ludowe, powszechne, podstawowe, licea oraz szkoły o profilu nauczycielskim, 
do ciekawszych należą pomoce do zespołów pozostałych po działalności szkół 
o profilu zawodowym, jak choćby Państwowego Studium Teatralnego w Kiel-
cach, działającego przy kieleckim Teatrze im. Stefana żeromskiego, Medycznego 
Studium Zawodowego w Miechowie czy Państwowego Liceum Ceramicznego 
w Opocznie.

Kategoria „instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości” zawiera 
w większości datowane na wiek XIX i początek XX inwentarze akt notariuszy, 
akta sądów gminnych i sądów pokoju oraz więzień.

Dział instytucje ochrony zdrowia jest reprezentowany przez jedynie 7 in-
wentarzy powojennych akt szpitali i instytucji pomocy społecznej, głównie z te-
renu powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

W kategorii dotyczącej instytucji wyznaniowych udostępnione zosta-
ły 3 pomoce archiwalne do XIX-wiecznych zespołów akt Dekanatu Kieleckiego 
w Kielcach, Zgromadzenia Księży Wikariuszy Kolegiaty Kieleckiej w Kielcach oraz 
Kieleckiego Dozoru Kościelnego.

Kategoria „partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne” ofe-
ruje olbrzymi zbiór inwentarzy akt pozostałych po działalności Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej z terenu województwa kieleckiego, do którego wchodzą 
akta komitetów powiatowych, miejskich, gminnych oraz zakładowych, a także 
pomoce do poszukiwań w aktach organizacji młodzieżowych Związku Socja-
listycznej Młodzieży Polskiej. Mniej licznie reprezentowane są pomoce do ze-
społów akt lokalnych komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Frontu 
Jedności Narodu czy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

W kategorii dotyczącej spółdzielczości przeszukiwać można 54 inwentarze 
akt spółdzielni działających na terenie Kielecczyzny od międzywojnia po czasy 
współczesne.

W dziale „stowarzyszenia i związki” kieleckie archiwum publikuje 41 in-
wentarzy zespołów wytworzonych przez różnego charakteru instytucje społeczne, 
począwszy od najstarszych, tj. XIX-wiecznego Oddziału Kieleckiego Rosyjskiego 
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Towarzystwa Dobroczynności, działającego w międzywojniu Związku Stowarzy‑
szeń Muzyczno‑Śpiewaczych w Kielcach, utworzonego po II wojnie światowej Kie-
leckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, po najnowsze powstałe 
pod koniec XX wieku, jak choćby Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Miechowskiej.

W dziale zawierającym akta urzędów stanu cywilnego i akta metrykalne 
zamieszczono kompletną ewidencję wszystkich przechowywanych w kieleckim 
archiwum zespołów akt metrykalnych i stanu cywilnego, przyjętych do zasobu 
do półrocza 2015 roku, liczącą przeszło 300 pomocy archiwalnych.

Dział dotyczący wojska i organizacji paramilitarnych jest reprezentowany 
przez jeden inwentarz akt pozostałych po działalności Czternastego Pułku Jam‑
burskiego im. M. Aleksandrownej w Pińczowie z lat 1908–1914.

W dziale poświęconym zbiorom, kolekcjom, spuściznom oraz aktom ro-
dzin istnieje możliwość przeglądu inwentarzy dotyczących zbiorów osób prywat-
nych, które w sposób szczególny zapisały się w historii regionu świętokrzyskiego 
– żołnierzy, działaczy politycznych, nauczycieli, regionalistów, których rodziny 
zadecydowały o przekazaniu tych szczególnych dokumentów kieleckiemu archi-
wum, a także zbiory map oraz jeden z najstarszych i najcenniejszych w zasobie 
kieleckim – Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych, w którym znajduje 
się najstarszy, przechowywany w Archiwum Państwowym w Kielcach dokument, 
pochodzący z 1357 roku.

Katalog zamyka kilkanaście inwentarzy zespołów wytworzonych przez 
związki zawodowe, głównie z II połowy XX wieku, działające na terenie woje-
wództwa kieleckiego nie tylko w zakładach pracy o charakterze przemysłowym, 
lecz także w środowiskach urzędniczych i nauczycielskich.

Do publikacji w portalu przekazano 1728 inwentarzy elektronicznych, sta-
nowiących ponad połowę zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, oczywi-
ście jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zespołów 26. Można stwierdzić, że przed-
stawiają one dość reprezentatywny obraz zasobu archiwum, choć brak jeszcze 
elektronicznych inwentarzy największych i najbardziej chyba pożądanych przez 
korzystających zespołów: przedwojennego urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego 
i Rządu Gubernialnego Radomskiego.

Jako partner projektu APEx Archiwum Państwowe w Kielcach publikuje 
na portalu dane dotyczące części przechowywanych przez siebie materiałów ar-
chiwalnych, a także dodatkowe informacje na temat samej instytucji. Różnorod-
ność zamieszczonych tam informacji sprawia, że portal jest atrakcyjny dla osób, 
które interesują się przeszłością Kielecczyzny zarówno w ujęciu hobbistycznym, 

26 Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach liczy 3231 zespołów archiwalnych (wg spra-
wozdania Statystycznego KN-1 za 2014 r.), Archiwum Państwowe w Kielcach, registratura 
własna.
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jak i dla profesjonalnych naukowców. Do grupy tej można zaliczyć także publi-
cystów, nauczycieli – nie tylko historii, a także w coraz większym zakresie osoby 
i instytucje poszukujące informacji o własności. Dzięki udziałowi w projekcie 
APEx Archiwum Państwowe w Kielcach umożliwiło nowoczesny i bezpłatny do-
stęp do informacji o znacznej części swojego zasobu w szerszym kontekście bo-
gatych europejskich zbiorów archiwalnych. Wyszło naprzeciw rosnącemu zapo-
trzebowaniu użytkowników na szybkie i efektywne docieranie do interesujących 
ich informacji. Publikacja informacji o zasobie, a w przyszłości także samego za-
sobu w postaci cyfrowej na Europejskim Portalu Archiwalnym sprzyja budowa-
niu wizerunku Archiwum Państwowego w Kielcach jako instytucji nowoczesnej 
i przyjaznej wobec obywateli.
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Forum edukatorów Archiwalnych – nowa inicjatywa  
w życiu archiwów

S ł o w a  k l u c z o w e :  edukacja archiwalna, edukator archiwalny, Forum Edukatorów 
Archiwalnych, działalność edukacyjna archiwów, funkcja edukacyjna archiwów, kształ-
cenie archiwistów, formy działalności edukacyjnej archiwów, lekcja archiwalna, film edu-
kacyjny

K e y w o r d s :  archival education, archival educator, Forum of Archival Educators, edu-
cational activity of archives, educational function of archives, archival training, forms of 
educational activity of archives, archival lesson, educational film

S t r e s z c z e n i e :  W artykule przedstawiono genezę, cele i założenia oraz działalność 
Forum Edukatorów Archiwalnych, które utworzono w dniu 25 października 2014 r. w To-
runiu z inicjatywy Agnieszki Rosy oraz Huberta Mazura. Wzorem w tej materii było 
Forum Edukatorów Muzealnych oraz Zespół Roboczy Pedagogiki Archiwalnej i Eduka-
cji Historycznej w Niemczech. Forum Edukatorów Archiwalnych w zamyśle inicjatorów 
powinno mieć również otwarty i ogólnodostępny charakter, oparty na osobistym zaanga-
żowaniu archiwistów oraz tych wszystkich, których interesuje problematyka działalności 
edukacyjnej archiwów. Celem Forum jest m.in. stworzenie płaszczyzny służącej wymia-
nie refleksji i poglądów oraz doświadczeń praktycznych dotyczących edukacji archiwal-
nej, integrowanie archiwistów zajmujących się działalnością edukacyjną, budowanie sieci 
współpracy, organizacja spotkań dotyczących edukacji archiwalnej, upowszechnianie 
dobrych praktyk w zakresie edukacji w archiwach, edukacyjnych, promowanie działal-
ności edukacyjnej archiwów. Forum Edukatorów Archiwalnych ma charakter interdy-
scyplinarny, integruje archiwistów z przedstawicielami różnych dyscyplin: pedagogiki 
i dydaktyki, dydaktyki historii, muzealnictwa i bibliotekoznawstwa, a w dalszej, ambit-
nej perspektywie psychologii i socjologii. Głównym osiągnięciem FEA są trzy spotkania. 
Pierwsze z nich w kwietniu 2015 r. poświęcono lekcjom archiwalnym. Kolejne spotkanie 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 27‑39
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zorganizowano w grudniu 2015 r., pochylając się nad problematyką happeningów i gier 
miejskich w działaniach edukacyjnych archiwów. Ostatni raz FEA obradowało w czerw-
cu 2016 r. nad zagadnieniem wykorzystania filmu w edukacji archiwalnej.

A b s t r a c t :  The article outlines the genesis, aims and assumptions, as well as activities of 
the Archival Educators’ Forum, founded on October 25, 2014, in Toruń, on the initiative 
of Agnieszka Rosa and Hubert Mazur. It was modelled on the Museum Educators’ Forum 
and the Working Group of Archival Pedagogy and Historical Education in Germany. The 
Forum, as designed by its founders, ought to be openly accessible to the general public, 
drawing on personal involvement of archivists and all those interested in educational 
opportunities provided by archives. The aim of the Forum is to provide a platform for 
sharing ideas as well as practical experience in the fields of archival education, integrating 
archivists who deal with educational activities, establishment of a co-operative network, 
organisation of meetings on archival education, dissemination of good practices in archival 
education, as well as comprehensive promotion of archival education. The Archival 
Educators’ Forum is interdisciplinary in nature as it sets out to integrate archivists with 
representatives of other disciplines, such as pedagogy and teaching methodology, history 
teaching methods, museum science and library science, and – hopefully in the future 
– psychology and sociology. The Forum’s main achievements so far have been three 
meetings. The first one, organised in April 2015, was devoted to archival lessons. The 
second one was held in December 2015 and focused on happenings and urban gaming in 
archival educational activity. The Forum last met in June 2016 to debate the uses of films 
in archival education.

Działania popularyzatorskie i kulturalno-oświatowe są obecne w polskich 
archiwach od wielu dziesięcioleci. W ostatnim czasie obszar ten coraz częściej 
określany jest mianem działalności edukacyjnej archiwów, co widoczne jest m.in. 
w piśmiennictwie, portalach internetowych archiwów państwowych czy spra-
wozdawczości. Funkcja edukacyjna archiwów nie jest jednak jeszcze dojrzała 
i ugruntowana 1, o czym świadczy jej marginalizowanie w bieżącej pracy archiwów, 
niekiedy też jej negowanie i kwestionowanie przez samych archiwistów. Często 
także jest ona mylona z działalnością promocyjną lub informacyjną, a najczę-
ściej sprowadzana tylko do popularyzacji wiedzy o archiwach i zasobie. Na temat 
aktywności archiwów na niwie edukacji istnieje też wiele mitów i stereotypów. 
Najczęściej podnosi się rzekomy brak predyspozycji archiwów do działań w tej 
mierze. Mocno przesadzone są też stwierdzenia o wyjątkowej czasochłonności 

1 Zob.: A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012; taż, Nowy profil w zawodzie 
archiwisty – pedagog archiwalny, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, 
K. Stryjkowski, Poznań 2014, s. 133-140.
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takich inicjatyw i ogromnych środkach finansowych do tego potrzebnych. Tym-
czasem można wymienić przynajmniej kilka archiwów państwowych, które od-
nalazły się w materii edukacyjnej, a ich oferta w tym względzie jest nowoczesna 
i atrakcyjna. Bezzasadne są również opinie, że archiwa nie zastąpią nigdy insty-
tucji oświatowych, bo przecież nikt wobec nich takich oczekiwań nie zakłada. 
Nic zatem dziwnego, że pojawiają się głosy wzywające do zaprzestania działań 
edukacyjnych w archiwach 2.

Z jednej strony działania edukacyjne archiwów powinny być uzupełnie-
niem i wzbogaceniem szkolnej edukacji historycznej, z drugiej zaś placówki te 
winny zaistnieć na kulturalnej mapie miast i regionów, a ich oferta powinna być 
traktowana na równi z propozycjami bibliotek, muzeów czy IPN. W obu przypad-
kach archiwa państwowe mają szanse stać się instytucją kształtującą świadomość 
i kulturę historyczną społeczeństwa. Istotny jest oczywiście aspekt popularyza-
torski – przybliżanie obywatelom archiwów jako instytucji, ich zadań i funkcji 
oraz zasobu. Działalność edukacyjna archiwów to nie tylko przyjmowanie wy-
cieczek, organizowanie prelekcji, wystaw czy ogólnie współpraca ze szkołami, 
to także wszelkie działania mające na celu kształcenie użytkownika archiwum, 
a także kształcenie i dokształcanie zawodowe archiwistów. Zasięg oddziaływania 
edukacyjnego archiwów obejmować zatem może całe społeczeństwo, potencjal-
nych, przyszłych i obecnych użytkowników 3.

W ostatniej dekadzie obserwujemy duże zmiany w omawianym obszarze, 
zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Jednak działalność edu-
kacyjna archiwów nadal nie rozwija się we właściwym kierunku i tempie. Wiele 
form edukacyjnych nie spełnia wymogów dydaktycznych, popełniane są błędy 4. 

2 Por. P. Gut, O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu, w: Silva re‑
rum opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, red. 
W. Chorążyczewski, M. Hlebionek, Toruń–Warszawa 2012, s. 151-160; H. Mazur, W obronie 
edukacji w archiwach. Kilka uwag i refleksji na marginesie artykułu Pawła Guta „O miej‑
sce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu”, „Archiwista Polski” (dalej: 
AP), R. 18, 2013, nr 2 (70), s. 49-62; tenże, Czy możliwe jest historical edutainment w archi‑
wach państwowych? Przykłady stosowania rozrywki i zabawy w działalności edukacyjnej 
archiwów państwowych w Polsce (mps referatu wygłoszony na V międzynarodowej 
konferencji naukowej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, Wrocław 8–10 wrześ nia 
2014 r., w posiadaniu autora).

3 A. Rosa, Nowy profil w zawodzie archiwisty; taż, Użytkownik jako element systemu infor‑
macyjnego (mps referatu wygłoszonego na sympozjum naukowym pt. „Komputeryzacja 
i digitalizacja w archiwach”, Olsztyn 27–28 października 2014 r., w posiadaniu autorki).

4 J. Leśniewska, Miejsce badań regionalnych prowadzonych na terenie działania Archiwum 
Państwowego w Płocku w realizacji funkcji udostępniania materiałów archiwalnych, w: Ar‑
chiwa jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza, red. 
L. Franciszkiewicz, Płock 2008, s. 40-52; G. Tyrchan, M. Szczepaniak, Rozszerzanie oferty 
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Słabym ogniwem są zwłaszcza lekcje archiwalne, oparte głównie na metodach 
podających gotową wiedzę, koncentrujące się na przekazie wiadomości zamiast 
na kształtowaniu umiejętności, kompetencji czy postaw 5. Rzadko stosowane 
są formy aktywizujące, kształcące określone umiejętności, uczące krytycyzmu, 
zapoznające z pracą historyka i archiwisty. Szczególnie odczuwalny jest brak 
warsztatów 6. Wiele niedociągnięć zaobserwować można również w materii wy-
stawienniczej 7. Ciągle sporo do życzenia pozostawia też edukacyjna aktywność 
archiwów w Internecie 8.

Obowiązujące modele kształcenia uniwersyteckiego archiwistów niemalże 
zupełnie pomijają wyposażanie absolwentów w wiedzę i kompetencje w zakresie 
prowadzenia działań edukacyjnych 9. O ile przez władze archiwalne i stowarzy-
szenia organizowane są szkolenia w różnych obszarach działania archiwów, o tyle 
doskonalenie zawodowe archiwistów w dziedzinie edukacji właściwie nie istnie-
je 10. Wszystko to rzutuje negatywnie na kulturę dydaktyczną archiwistów.

Antropologizująca się archiwistyka w coraz większym stopniu zwraca się 
ku człowiekowi jako twórcy dokumentacji, jako użytkownikowi materiałów ar-
chiwalnych oraz jako ich „opiekunowi” – archiwiście gromadzącemu, opracowu-
jącemu, zabezpieczającemu i udostępniającemu archiwalny zasób 11. Przedmiotem 

edukacyjnej archiwów państwowych. Nowy kierunek i wymóg czasu, „Poznański Rocznik 
Archiwalno-Historyczny”, R. 16, 2013, s. 81-94.

5 H. Mazur, Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy 
w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, AP, R. 19, 2014, nr 4 (76), 
s. 39-59.

6 H. Ciechanowski, Warsztaty w archiwach, w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pa‑
miętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 wrześ nia 2012 r., red. 
W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 501-522.

7 D. Chyła, Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno‑zachodniej w latach 
2000–2010 z punktu widzenia muzealnictwa, AP, R. 16, 2010, nr 4 (60), s. 37-61.

8 J. Wojdon, Internetowe zasoby archiwów w nauczaniu historii – marzenia i rzeczywistość, 
„Archeion”, t. 107, 2004, s. 333-353.

9 W. Chorążyczewski, Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie in‑
formacyjnym, w: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów 
Polskich Olsztyn 6–8 wrześ nia 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, 
s. 51; A. Kulecka, Modele kształcenia archiwistów a archiwum jako ośrodek badań regional‑
nych, w: Archiwa, jako ośrodki, s. 7-16.

10 Jedynym wyjątkiem stały się warsztaty „Edukacja w archiwum”, zorganizowane w ramach 
VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w 2012 r. we Wrocławiu; szerzej zob. 
H. Mazur, Warsztaty „Edukacja w archiwum”, Wrocław 5 wrześ nia 2012 (W ramach VI Po‑
wszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 wrześ nia 2012 r.), „świętokrzyskie 
Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 2, Kielce 2013, s. 275-280.

11 A. Rosa, O pożytkach z refleksji antropologicznej – funkcja edukacyjna archiwów, w: Ar‑
chiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. „Toruńskie Konfrontacje Archi-



FORuM EDuKATORóW ARCHIWALNYCH – NOWA INICJATYWA 31

archiwistyki w jej nowej archiwozoficznej odsłonie 12, zarówno na gruncie prak-
tycznym, jak i teoretycznym, są także pracownicy archiwów zajmujący się szero-
ko rozumianą sferą działań publicznych, w tym również archiwiści-edukatorzy, 
ich wykształcenie, kompetencje, doświadczenia i osiągnięcia.

Rozwój działalności edukacyjnej archiwów uzależniony jest od szeregu 
systemowych zmian, potrzebuje pewnych bodźców i różnorakiej stymulacji. 
Przede wszystkim chodzi o zmiany w mentalności, o uświadomienie archiwi-
stom potrzeby i konieczności prowadzenia działań edukacyjnych. Zasadniczym 
elementem tych zmian musi być wyodrębnienie się środowiska edukatorów ar-
chiwalnych poprzez integrację archiwistów zajmujących się tym obszarem aktyw-
ności archiwów i stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i wiedzy 
o prowadzonych działaniach edukacyjnych oraz budowanie sieci współpracy.

W nurcie refleksji nad zmianami i przewartościowaniami pojawiła się myśl 
o utworzeniu Forum Edukatorów Archiwalnych 13. Z inicjatywy Agnieszki Rosy 
i Huberta Mazura 25 października 2014 roku w Toruniu powstało Forum Eduka-
torów Archiwalnych, wzorowane na utworzonym w 2006 roku Forum Edukato-
rów Muzealnych. Jest to organizacja zrzeszająca zarówno pracowników dużych 
muzeów narodowych, jak i małych regionalnych. Ma ona charakter niesformali-
zowany, obywatelski i otwarty. Cele i założenia Forum Edukatorów Muzealnych 
wyznacza Deklaracja założycielska uchwalona podczas spotkania założycielskie-
go 30 marca 2006 roku w Nieborowie 14. Inspiracją dla powstania Forum Eduka-
torów Archiwalnych jest też działający w Niemczech Zespół Roboczy Pedagogiki 
Archiwalnej i Edukacji Historycznej („Arbeitskreis Archivpädagogik und histo-
rische Bildungsarbeit”) 15.

Forum Edukatorów Archiwalnych w zamyśle inicjatorów powinno mieć 
również otwarty i ogólnodostępny charakter, oparty na osobistym zaangażowa-

walne”, t. 1, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 203-211; taż, Archiwa między 
historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” (da-
lej: AKZ), 2008, nr 2, s. 99-127.

12 Zob.: W. Chorążyczewski, Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archi‑
wistyki, w: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kul‑
turowym, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 4, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, 
A. Rosa, Toruń 2014 [w druku].

13 H. Mazur, A. Rosa, O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji, AKZ 2014, 
nr 5 (7), s. 169-181.

14 P. Górajec, Forum edukatorów muzealnych, w: Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kon‑
tekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. M. Szeląg, 
Warszawa 2012, s. 11-14.

15 H. Mazur, Niemiecka pedagogika archiwalna i polska edukacja muzealna – dwa wzorce 
dla działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, w: Nowe funkcje archiwów, 
s. 141-156.
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niu archiwistów oraz tych wszystkich, których interesuje problematyka działal-
ności edukacyjnej archiwów.

Przed Forum Edukatorów Archiwalnych postawiono zatem następujące cele:
•	 stworzenie	 płaszczyzny	 służącej	wymianie	 refleksji	 i	 poglądów	oraz	 do-

świadczeń praktycznych dotyczących edukacji archiwalnej,
•	 budowanie	 sieci	 współpracy,	 organizacja	 spotkań	 dotyczących	 edukacji	

archiwalnej, umożliwiających prezentację i wymianę koncepcji oraz do-
świadczeń,

•	 integrowanie	archiwistów	zajmujących	się	działalnością	edukacyjną,	zmie-
rzające do wyodrębnienia się grupy edukatorów archiwalnych (specjalistów 
w zakresie działalności edukacyjnej archiwów), a także wsparcie rozwoju 
zawodowego edukatorów archiwalnych poprzez organizację konferencji, 
sympozjów, szkoleń, warsztatów,

•	 uświadamianie	środowisku	archiwistów	wagi	i	znaczenia	edukacji	archi-
walnej, umocnienie pozycji funkcji edukacyjnej w archiwach i stymulowa-
nie jej rozwoju, prowadzenie działalności badawczej w zakresie edukacji 
archiwalnej oraz upowszechnianie wiedzy o niej,

•	 upowszechnianie	dobrych	praktyk	w	zakresie	edukacji	w	archiwach,	dąże-
nie do podniesienia jakości oferty edukacyjnej archiwów, wypracowywa-
nie standardów i modeli edukacyjnych, pomoc i doradztwo metodyczne 
w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych,

•	 działalność	na	rzecz	uświadomienia	 istoty	edukacji	archiwalnej	w	syste-
mie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej, wspomaganie kształce-
nia nauczycieli,

•	 promowanie	działalności	edukacyjnej	archiwów,	propagowanie	archiwów	
w społeczeństwie, współpracę między archiwami a instytucjami edukacyj-
nymi, kulturalnymi i naukowymi.

Cele te realizowane są poprzez:
•	 wymianę	doświadczeń	z	zakresu	edukacji	archiwalnej,
•	 wspieranie	działań	edukacyjnych	podejmowanych	przez	archiwa,
•	 promocję	działalności	edukacyjnej	archiwów,
•	 określenie	kompetencji	i	profilu	zawodowego	edukatora	archiwalnego,
•	 organizację	szkoleń,	warsztatów,	spotkań	dla	edukatorów	archiwalnych,
•	 rozwijanie	 i	 szerzenie	 form,	 metod	 i	 środków	 kształcenia	 stosowanych	

w archiwach,
•	 współpracę	z	innymi	instytucjami	kultury	obecnymi	w	przestrzeni	eduka-

cyjnej,
•	 badanie	rynku	usług	edukacyjnych	archiwów.
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Forum Edukatorów Archiwalnych ma charakter interdyscyplinarny, inte-
gruje archiwistów z przedstawicielami różnych dyscyplin: pedagogiki i dydaktyki, 
dydaktyki historii, muzealnictwa i bibliotekoznawstwa, a w dalszej, ambitnej per-
spektywie psychologii i socjologii. Przede wszystkim jednak jest platformą wy-
miany doświadczeń, miejscem spotkań, oferującym integrację i wsparcie, a także 
formą dokształcania zawodowego archiwistów zajmujących się edukacją 16.

Przedmiotem i głównymi formami działalności Forum Edukatorów Ar-
chiwalnych są konferencje, sympozja i seminaria, służące wymianie poglądów 
i opinii, a tym samym dyskusji nad działalnością archiwów, a także szkolenia 
i warsztaty, doskonalące określone umiejętności praktyczne. Wysoce pożądana 
jest tu zatem interdyscyplinarna i międzyinstutcjonalna współpraca archiwistów 
z muzealnikami, dydaktykami historii, nauczycielami, doradcami metodyczny-
mi, kuratoriami oświaty i również Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania FEA, oba w Toruniu. Pierwsze spo-
tkanie FEA, inicjujące jego działalność, odbyło się w dniach 24–25 kwietnia 2015 
roku w budynku Collegium Humanisticum uMK 17. Poświęcone było tematyce 
lekcji archiwalnych, w ramach spotkania odbyły się także warsztaty dotyczące 
lekcji przeprowadzone przez dydaktyków z Zakładu Dydaktyki Historii i Wie-
dzy o Społeczeństwie uMK. Gości powitali inicjatorzy i pomysłodawcy FEA 
Agnieszka Rosa z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Hubert Mazur 
z Archiwum Państwowego w Kielcach. Następnie głos zabrali przedstawiciele 
władz uMK: prof. Waldemar Chorążyczewski – prodziekan Wydziału Nauk Hi-
storycznych uMK, prof. Waldemar Rozynkowski – dyrektor Instytutu Historii 
uMK, a następnie Beata Herdzin – dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu 
oraz dr Katarzyna Minczykowska-Targowska – wiceprezes Zarządu i kierownik 
archiwum Fundacji im. Gen. E. Zawackiej.

Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie przez organizatorów 
założeń, celów i idei FEA. Pierwszej części obrad przewodniczył prof. Waldemar 
Chorążyczewski. Jako pierwszy wystąpił Stanisław Roszak z Zakładu Dydaktyki 
Historii i Wiedzy o Społeczeństwie uMK, który przybliżył możliwości współpra-
cy archiwów ze szkołami i nauczycielami. Monika Klimowicz z Muzeum Pałacu 
w Wilanowie opowiedziała o doświadczeniach, działalności i genezie Fo rum Edu-

16 Manifest założycielski FEA, [on-line] http://edukacjaarchiwalna.pl/?page_id=28, [dostęp: 
19.02.2016]. Zob. też: A. Rosa, Czyżby edukacyjny boom w archiwach?, „APLA. Biuletyn 
Archiwum Państwowego w Lublinie” 2014, nr 3 (13); H. Mazur, A. Rosa, Forum Eduka‑
torów Archiwalnych, „Archeion”, t. 116, 2015, s. 716-719; A. Rosa, W stronę nowej jakości 
w działalności edukacyjnej archiwów, „Wiadomości Historyczne” 2016, nr 1, s. 15-17.

17 Szerzej zob.: H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych – manifest założycielski, 
AP, R. 19, 2014, nr 4 (76), s. 7-10.
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katorów Muzealnych. Przedmiotem wystąpienia Marleny Jabłońskiej z Zakładu 
Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej uMK była rola działalno-
ści edukacyjnej archiwów w budowaniu ich pozycji w społeczeństwie. Tomasz 
Piekarski – dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku – przedstawił edukację 
archiwalną z perspektywy szefa placówki. Referat Pawła Zielonego z Biura udo-
stępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN traktował o doświadczeniach pionu 
archiwalnego IPN w zakresie organizacji lekcji archiwalnych.

Drugą część obrad poprowadziła Katarzyna Minczykowska-Targowska – 
wiceprezes Zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Pierwszym referentem 
był Hubert Mazur z AP w Kielcach, który skoncentrował się na analizie celów, 
metod i środków dydaktycznych na lekcjach archiwalnych, przedstawiając naj-
częściej popełniane błędy. Tematyką lekcji archiwalnych oraz współpracą ar-
chiwistów z nauczycielami zajął się Marek Szczepaniak z Oddziału w Gnieźnie 
AP w Poznaniu. O wykorzystaniu źródeł archiwalnych w edukacji historycznej 
mówiły Violetta urbaniak z Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Teresa 
Stachurska-Maj z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Warszawie. Jako ostatnia wystąpiła Agnieszka Kudełka z Ośrodka 
Karta, która przedstawiła działalność edukacyjną tego archiwum społecznego.

Drugim komponentem spotkania były warsztaty w zakresie organizacji 
lekcji archiwalnych przygotowane i prowadzone przez Agnieszkę Wieczorek 
i Małgorzatę Strzelecką z Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie 
uMK. Pierwszy dzień spotkania zamknęła dyskusja na temat lekcji archiwalnych 
oraz celów i przyszłości Forum Edukatorów Archiwalnych. Drugi dzień wypełni-
ły wizyty w Archiwum Państwowym w Toruniu oraz Fundacji Generał Elżbiety 
Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej.

W I spotkaniu Forum wzięło udział około 80 osób. Byli to przedstawiciele 
uniwersytetów: Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickiego uniwersytetu 
Lubelskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu; przedstawiciele władz archiwalnych 
i archiwów państwowych: Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archi-
wum Głównego Akt Dawnych, Archiwów Państwowych w Białymstoku, Byd-
goszczy, Gdańsku, Kielcach, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie 
Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Płocku, Kutnie, Gnieźnie, Radomiu, 
Siedlcach, Ełku, Toruniu, Warszawie, Zamościu i Zielonej Górze; przedstawicie-
le Narodowego Instytutu Audiowizualnego; przedstawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej: Biura udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Oddziału w Bia-
łymstoku, Delegatury w Bydgoszczy, Oddziału w Poznaniu i Oddziału w War-
szawie; przedstawiciele Archiwum Gdańskiego uniwersytetu Medycznego; 
przedstawiciele Ośrodka KARTA i Fundacji Gen. Elżbiety Zawackiej, a także in-
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nych archiwów społecznych, ośrodków dokumentacyjnych i lokalnych archiwów 
społecznych; przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz Forum 
Edukatorów Muzealnych; przedstawiciele archiwów zakładowych, składnic akt 
i archiwów bieżących oraz liczni sympatycy edukacji w archiwach 18.

Drugie spotkanie FEA odbyło się w dniach 4–5 grudnia 2014 roku również 
na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w budynku Collegium Huma-
nisticum. Poświęcone było happeningom i grom miejskim organizowanym przez 
archiwa. Spotkanie towarzyszyło zorganizowanej przez Instytut Historii i Archi-
wistyki uMK konferencji V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, obradującej 
w dniach 3–4 grudnia pod hasłem „Archiwistyka uniwersalna – archiwistyka 
lokalna”.

Pierwszy dzień obrad poprzedzony był zwiedzaniem towarzyszącej przedsię-
wzięciu wystawy archiwalnej w Archiwum Państwowym w Toruniu pt. „Mrocz na 
strona życia”, autorstwa pracownika tegoż archiwum – Dariusza Chyły. Wystawa 
tematyką nawiązywała do wystawy zorganizowanej w archiwum dwa lata wcze-
śniej, również towarzyszącej Toruńskim Konfrontacjom Archiwalnym, pt. „Afir-
macja życia – szczęście i radość w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu”.

II spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych rozpoczęło się przemówie-
niem wprowadzającym w problematykę gier miejskich i edukacji archiwalnej, któ-
re wygłosili organizatorzy spotkania Hubert Mazur z AP w Kielcach i Agnieszka 
Rosa z uMK w Toruniu. Tego dnia zaprezentowano pięć wystąpień. Dwa z nich 
wygłosili dydaktycy, trzy kolejne dotyczyły już konkretnych gier miejskich zorga-
nizowanych lub współorganizowanych przez archiwa.

Pierwszy referat pt. Edukacja w przestrzeni miejskiej – refleksja dydaktycz‑
na wygłosiła Joanna Szady, dydaktyczka z Katolickiego uniwersytetu Lubelskie-
go. Jej wystąpienie dotyczyło omówienia walorów dydaktycznych gier miejskich, 
a także metod stosowanych w edukacji w przestrzeni miejskiej. Prelegentka cie-
kawie zaprezentowała rodzaje tego typu aktywności edukacyjnej i walory z niej 
płynące.

Kolejny referat pt. Gry miejskie w pracy historyka wygłosiła Agnieszka 
Gumińska z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN KśZpNP w Gdań-
sku. Prelegentka omówiła gry miejskie organizowane przez gdański oddział 
IPN, wskazując jednocześnie na ich wartość edukacyjną, sposób przeprowadza-
nia i przygotowania. Omówiła scenariusze tych gier, które znajdują się w ofercie 
gdańskiego IPN, a także przedstawiła trudności, jakie napotyka w czasie ich re-
alizacji – wskazując np. na różnego typu pozwolenia, o których edukator orga-
nizujący tego typu formę dydaktyczną powinien pamiętać, np. z urzędu miasta 

18 Zob. też: A. Rosa, Sprawozdanie z I spotkania Forum Edukatorów Archiwalnych, AP, R. 20, 
2015, nr 2 (78), s. 110-114.
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i instytucji kultury odnośnie do eksploatowania konkretnych miejsc w przestrze-
ni miejskiej czy też od rodziców dzieci biorących udział w zabawie odbywającej 
się poza terenem szkoły i samodzielnie spacerujących po mieście.

Bartosz Pawlak, dydaktyk z uniwersytetu Opolskiego, w wystąpieniu pt. 
Tarnów ‘46 jako przykład larpa osadzonego w realiach historycznych, omówił tę 
formę aktywności edukacyjnej, wykorzystującej przestrzeń miasta jako środek 
dydaktyczny (LARP – live action role‑playing) na przykładzie quasi-gry miejskiej, 
osadzonej w realistycznej rzeczywistości Tarnowa z 1946 roku. W grę taką za-
angażowanych jest zazwyczaj kilkadziesiąt osób odgrywających konkretne role 
związane z historycznymi wydarzeniami według ustalonego scenariusza, sceno-
grafią jest natomiast miasto wraz z infrastrukturą, budynkami i przedmiotami, 
odnoszącymi się do przeszłości i odgrywanego scenariusza. uczestnicy LARPa 
przenoszeni są do przeszłości, widzą, czują i przeżywają będące przedmiotem gry 
wydarzenia z przeszłości, są ich autentycznymi uczestnikami.

Hanna Krajewska, dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w War-
szawie i pomysłodawczyni Warszawskich Pikników Archiwalnych, w wystąpie-
niu pt. Miejska gra terenowa zorganizowana podczas Piątego Warszawskiego Pik‑
niku Archiwalnego opowiedziała o możliwościach organizowania gier miejskich 
w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem możliwości, jakie daje technologia 
geolokalizacji. Omówiła grę miejską zorganizowaną w czasie piątego pikniku ar-
chiwalnego. uczestnicy gry za pomocą darmowej aplikacji na telefon brali udział 
w podchodach, w ramach których odnajdywali określone lokalizacje, w tym mie-
li możliwość poznania i odwiedzenia warszawskich instytucji archiwalnych. Jak 
podkreśliła prelegentka, wykorzystanie technologii geolokalizacji nie tylko spo-
wodowało unowocześnienie zabawy, ale także promowało instytucje archiwalne 
wśród pasjonatów tego typu rozwiązań, osób, które na co dzień wykorzystują 
technologię GPS w poznawaniu przestrzeni publicznej.

Ostatni referat tego dnia wygłosiła Marlena Jabłońska z uMK w Toruniu, 
która od dwóch lat razem z Agnieszką Rosą i przedstawicielami Studenckiego 
Koła Naukowego Archiwistów uMK organizuje miejskie gry o tematyce archi-
walnej, osadzone w przestrzeni toruńskiej starówki. W referacie pt. Gra miejska 
„Kapsuła czasu” – projekt, promocja, organizacja omówiła grę zorganizowaną 
w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w 2015 roku we współpracy z Ar-
chiwum Państwowym w Toruniu. Ze względu na duże zainteresowanie omawia-
na gra miała dwie edycje, drugą zorganizowano w czasie obchodów międzyna-
rodowego dnia archiwów tego samego roku. Prelegentka przedstawiła scenariusz 
gry, realizowane w jej ramach zadania, nakłady finansowe i osobowe. Podkreśliła 
także walory edukacyjne i promocyjne gry „Kapsuła czasu”.

Pierwszy dzień spotkania Forum zakończono dyskusją podsumowującą 
i uroczystą kolacją.
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W czasie drugiego dnia obrad również zaprezentowano pięć referatów. 
Trzy pierwsze, wygłaszane przez pracowników archiwów państwowych, porusza-
ły tematykę gier miejskich i happeningów zorganizowanych w tych instytucjach. 
Dwa ostatnie referaty miały charakter teoretyczny i dotyczyły odbiorców działań 
edukacyjnych archiwów, osobno została omówiona docelowa grupa odbiorców 
działań oświatowych archiwów i osobno wszyscy pozostali klienci działalności 
edukacyjnej archiwów.

Pierwszy referat pt. Smok, wisielec i zawalona wieża – o organizacji hap‑
peningów w Archiwum Państwowym w Opolu wygłosiła Aleksandra Starczew-
ska-Wojnar z AP w Opolu. uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się 
z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi przygotowanymi w związku z or-
ganizacją omawianych imprez. Prelegentka wsparta przez Marię Osikę, również 
z opolskiego archiwum, przedstawiła sposób organizacji archiwalnych happenin-
gów, których głównym celem jest popularyzacja wiedzy o zasobie opolskiego ar-
chiwum i jego zawartości, od pomysłu aż po realizację, włączając w to promocję, 
przebieg, sposób i drogi zdobywania środków, a także pojawiające się w trakcie 
realizacji problemy i sposoby radzenia sobie z nimi.

Justyna Górska z Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Mal-
borku wygłosiła referat pt. Malbork śladami przeszłości – gra miejska jako forma 
niekonwencjonalnej lekcji historii. Prelegentka zrelacjonowała przebieg gry miej-
skiej stworzonej na podstawie materiałów archiwalnych, zaczerpniętych z zasobu 
tamtejszego archiwum. Dokładnie omówiła przygotowanie, przebieg, finansowa-
nie gry miejskiej. Opowiedziała także o trudnościach związanych z organizacją 
dużych przedsięwzięć edukacyjnych w archiwach państwowych.

Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak z gnieźnieńskiego oddziału AP 
w Poznaniu w wystąpieniu zatytułowanym Możliwości wykorzystania gry miej‑
skiej jako metody edukacyjnej do popularyzacji zasobu archiwalnego przedstawili 
sposoby wykorzystania gry miejskiej jako formy służącej upowszechnianiu wie-
dzy o archiwum i jego zasobie. Prelegenci mają ogromne doświadczenie w za-
kresie organizacji różnorodnych form edukacyjnych kierowanych do uczniów 
różnych typów szkół, a także współpracy ze środowiskiem oświatowym, dydak-
tykami, metodykami, nauczycielami i dyrektorami szkół. W każdym roku w tym 
archiwum realizowanych jest kilka dużych projektów edukacyjnych, większość 
z nich powstaje w wyniku współpracy ze środowiskiem szkolnym.

Dwa ostatnie referaty zgodnie z założeniami organizatorów wzajemnie się 
uzupełniały. Pierwszy z nich wygłosił Hubert Mazur z AP w Kielcach. W wy-
stąpieniu pt. Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – środowi‑
sko oświatowe scharakteryzował odbiorców działalności oświatowej archiwów, 
omówił formy realizacji tych działań, krytycznie przyjrzał się także dotychczas 
podejmowanym inicjatywom. Drugi referat pt. Formy działalności edukacyjnej 
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archiwów i ich odbiorcy – otoczenie społeczne, będący uzupełnieniem tez przed-
stawionych przez Huberta Mazura, wygłosiła Agnieszka Rosa z uMK w Toruniu. 
Prelegentka zajęła się scharakteryzowaniem pozostałych odbiorców działalności 
edukacyjnej archiwów, podzieliła ich na grupy, omówiła potrzeby edukacyjne 
każdej z nich, sposoby badania ich potrzeb edukacyjnych, a także docierania do 
nich z przygotowaną przez archiwa ofertą edukacyjną, scharakteryzowała także 
formy edukacyjne, które mogą być stosowane w działalności edukacyjnej archi-
wów, kierowanej do tych różnych odbiorców.

Obrady zakończyły się dyskusją podsumowującą, w czasie której omówio-
ne zostały główne problemy pojawiające się w archiwach w związku z organi-
zacją działań edukacyjnych. Na plan pierwszy wysuwają się dwa najważniejsze, 
z których pierwszy dotyczy finansowania przedsięwzięć edukacyjnych. Zwłasz-
cza w archiwach państwowych brak jest stałego wsparcia finansowego, system 
grantowy wymaga planowania z ogromnym wyprzedzeniem, a ponadto wsparcie 
doraźne to obecnie za mało, archiwa często muszą starać się o dofinansowanie 
działań edukacyjnych od instytucji z zewnątrz, np. władz samorządowych, pry-
watnych przedsiębiorców itp. Drugi wyłoniony podczas spotkania problem do-
tyczy braku wsparcia ze strony władz archiwalnych w dokształcaniu archiwistów 
w zakresie edukacji i promocji w archiwach. Wśród licznych konferencji, szkoleń 
i tematycznych spotkań organizowanych przez służbę archiwalną, głównie doty-
czących opisu zasobu, jego digitalizacji czy kształtowania, brakuje tych poświę-
conych tematyce szeroko rozumianej popularyzacji.

W drugim spotkaniu FEA wzięło udział blisko 70 osób – przedstawicie-
li różnego typu archiwów – państwowych, społecznych, wyodrębnionych, IPN, 
kościelnych, ośrodków uniwersyteckich, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych, a także innych instytucji kultury – bibliotek, muzeów i organizacji poza-
rządowych.

Kolejne spotkanie Forum odbyło się w czerwcu 2016 roku w Warszawie, 
jako wydarzenie towarzyszące konferencji „Educare Necesse est… Ale jak i dla-
czego?”. Przewodnim hasłem obrad było „Film w edukacji archiwalnej, edukacja 
archiwalna w filmie”. Spotkanie otworzył „Przegląd edukacyjnych inicjatyw filmo-
wych w polskich archiwach”, przeprowadzony przez Huberta Mazura i Agnieszkę 
Rosę. Kolejno dr Barbara Techmańska z uniwersytetu Wrocławskiego zajęła się 
dydaktycznymi walorami filmu w edukacji historycznej. Następnie przedstawio-
ne zostały konkretne przedsięwzięcia filmowe archiwów państwowych w Kaliszu, 
Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Hubka i dr Tomasz Matuszak z AP 
w Piotrkowie Trybunalskim pokazali, jak wyglądała realizacja przedsięwzięcia fil-
mowego tegoż archiwum. Joanna Chojecka, dyrektor AP w Koszalinie, zaprezen-
towała cykle filmowe „Z Archiwum K” i „Karty Historii”. Przedmiotem wystąpie-
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nia dr Grażyny Schlender, dyrektor AP w Kaliszu, był projekt Kaliskie Archiwum 
Filmowe. Ostatnim elementem obrad był pokaz filmu „Warszawa 1935” z komen-
tarzem dr Violety urbaniak z AP w Warszawie. Trzecie Spotkanie Forum zakoń-
czono dyskusją oraz zwiedzaniem Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Na dwuletni dorobek Forum Edukatorów Archiwalnych składa się nie-
wątpliwie organizacja trzech spotkań oraz rozpoczęcie przygotowań do panelu 
„Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach” w ramach VII Powszechnego 
Zjazdu Archiwistów Polskich, który odbędzie się w Kielcach we wrześniu 2017 
roku. Forum Edukatorów na miarę swoich możliwości funkcjonuje również 
w sieci dzięki profilowi na portalu Facebook oraz stronie WWW. Odbywa się 
to nie bez trudności, głównie z uwagi na problemy natury finansowej i kadro-
wej. Odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma powstanie i funkcjonowanie Forum 
Edukatorów Archiwalnych na działalność archiwów państwowych? – jest trudne 
z uwagi na brak prowadzenia badań w tym zakresie. Niekwestionowanym zy-
skiem jest bez wątpienia wykrystalizowanie się środowiska osób zajmujących 
się edukacją w archiwach oraz ożywienie dyskusji na temat edukacji, co z ko-
lei pozwala na wymianę poglądów i doświadczeń. Wydaje się także, że pewnym 
pokłosiem działań Forum jest zauważalne podnoszenie jakości inicjatyw eduka-
cyjnych w niektórych archiwach. Ale jednocześnie niewątpliwym ograniczeniem 
w pracach Forum jest ustawodawstwo archiwalne oraz czynniki natury mental-
nościowej. Wciąż poważnym problemem jest niezbyt liczny udział pracowników 
archiwów państwowych w kolejnych spotkaniach. Prawdopodobnie nie wynika 
on z braku zainteresowania edukacją, a raczej z braku woli kierownictwa do de-
legowania pracowników do uczestnictwa w pracach Forum.
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Полоністика в фондах Державного архіву  
Вінницької області

S ł o w a  k l u c z o w e :  działalność archiwalna, województwo Winnickie, polonika, źró-
dła archiwalne

K e y w o r d s :  keywords: archival activities, voivodeship of Winnica, materials of polisch 
origin, primary sources

Р е з ю м е:  В статті коротко представлена історія архівної страви у Вінницькій 
області, починаючи від Брацлавського воєводства (XVI ст.) та обгрунтовується 
проняття архівної полоністики. Поза тим представлена суспільно-етнічна харак-
теристика джерел вінницької архівної полоністики. Автор детально перелічує та 
коротко описує головні фонди, що формують вказане явище, зокрема, судові ар-
хіви різного рівня ХVI–ХIХ ст., архів гродських та земських книг ХVIII ст., пере-
писи населення з ХVIII ст., приватні архіви польскої шляхти, колекція документів 
римсько-католицьких деканатів ХVIII ст., нотаріальний архів і військові архіви по-
чатку ХХ ст., а також документи польских національно-культурних общин ХХ ст. 
Цінність для дослідників долі польського населення на Вінничині мають архіви 
репресивних органів радянського періоду.

S t r e s z c z e n i e:  W artykule pokrótce przedstawiono dzieje działalności archiwalnej 
w obwodzie Winnickim, począwszy od Województwa Bracławskiego (XVI w.), a także 
wyjaśniono pojęcie poloników. Poza tym omówione zostały cechy społeczno-etniczne 
źródeł winnickiej polonistyki archiwalnej. Autor szczegółowo wylicza i podaje krótką 
charakterystykę podstawowych polskich źródeł w szczególności: archiwów sądowych 
różnych poziomów XVI i XIX w., archiwum ksiąg grodzkich i ziemiańskich z XVIII w., spisu 
ludności z końca XVIII w., prywatnych archiwów polskiej szlachty, zbiorów dokumentów 
dekanatów rzymskokatolickich XVIII w., archiwów notarialnych i wojskowych 
z początku XX w. oraz dokumentów polskich wspólnot narodowo-kulturowych XX w. 
Dużą wartość dla badaczy losów ludności polskiej w regionie winnickim mają również 
archiwa organów represyjnych okresu radzieckiego.
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A b s t r a c t :  The article outlines the history of archival activities in the Vinnytsia district 
in the Bracław Voivodeship (16th cent.), as well as explaining the notion of archival 
Polish studies. Moreover, the social and ethnic characteristics of the Vinnytsia Polonica 
have been discussed. The author lists and briefly discusses the principal fonds which 
document the said phenomenon: in particular, various 16th- and 19th-century court 
archives, 18th-century town and gentry court registers, a late-18th-century census, private 
archives of Polish gentry, collections of 18th-century Roman-Catholic deanery archives, 
early-20th-century notary and military archives, as well as 20th-century documentation 
of Polish national and cultural communities. Valuable to researchers in the history of the 
Vinnytsia region Poles are also the archives of Soviet-period repressive institutions.

Архівна справа на землях, які нині утворюють Вінницьку область, за-
родилася ще в другій половині ХVІ ст., коли було створено Брацлавське во-
єводство й розпочали діяльність шляхетські суди: ґродський, земський та 
підкоморський. Перша конкретна вказівка на існування місця концентра-
ції архівних документів у Вінниці сягає 1580 р., коли через необережність 
сталася пожежа дерев’яного Вінницького замку, в якій згоріла переважна 
більшість королівських надавчих актів на маєтки місцевій шляхті, межових 
обводів та інших юридичних паперів, переданих тією ж шляхтою на збері-
гання в старостинську адміністрацію та приватним особам. Таким чином, 
від початків місцевої архівістики до нас йде сумна традиція суттєвих втрат 
документів. Вона актуальна й донині, чому промовистим доказом стала ка-
тастрофічна пожежа 2004 року в Кам’янець-Подільському архіві.

Після переведення у 1598 р. адміністративного центру воєводства 
з Брацлава до Вінниці земський та гродський архіви Брацлавського воєвод-
ства зберігалися в Вінницькому замку на острові на р. Бог.

Під час Хмельниччини та подальшої Руїни Вінницький архів ак-
тових книг зазнав нових непоправних втрат. Після відновлення у 1700 р. 
судово-адміністративних установ Речі Посполитої на теренах Брацлавщини 
їх урядникам вдалося розшукати всього кілька актових книг ХVII ст. і жод-
ної ХVІ-го.

Впродовж ХVIII ст. архів гродських та земських книг зберігався при 
Вінницькому ґродському суді. Нині залишки цієї колекції належать до зі-
брання Центрального державного історичного архіву України у Києві. Там 
же зберігається ще один малодосліджений масив вінницької полоністики – 
колекція документів магістрату XVIII ст. Після ІІ-го поділу Речі Посполитої 
та створення у 1796 р. Брацлавського намісництва гродські і земські книги 
стали основою для нововідкритого архіву при Брацлавському верхньозем-
ському суді. Оскільки 1797 р. Брацлавське намісництво ліквідовано, а разом 
з ним і верхньоземський суд, то архів давніх актових книг надалі зберігався 
при Вінницькому повітовому суді.
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У зв’язку зі створенням у 1852 р. при Київському університеті ім. св. 
Володимира архіву давніх актів книги Брацлавського воєводства ХVII–ХVIII 
ст. були перевезені з Вінниці до Києва. На теренах сучасної Вінниччини за-
лишилися тільки відомчі архіви держустанов повітового рівня та муніци-
пальних органів. В часі реформ 60–80-х рр. ХІХ ст. значну частину держуста-
нов було ліквідовано, а натомість створено чимало нових. Архівні документи 
закритих судових установ було перевезено до Кам’янця-Подільського та 
Києва (відповідно до адміністративно-територіальної приналежності пові-
ту). Актові книги судових установ за період 1793–1872 рр. було виокремле-
но з фондів і на їх основі у 1880 р. сформувалися Кам’янець-Подільський 
та Київський нотаріальний архіви. Інші документи передано на зберігання 
в архіви губернських правлінь.

Наприкінці ХІХ ст. Вінниця динамічно розвивалася і невдовзі посіла 
значне місце серед міст губернії за впливом і економічно потугою. Цей новий 
статус призвів до того, що у 1909 р. саме тут було відкрито 2-й в Подільській 
губернії окружний суд, дія якого поширювалася на 7 південно-східних повітів. 
При канцелярії старшого нотаріуса цього суду було створено Вінницький но-
таріальний архів, до якого були передані документи з Кам’янець-Подільського 
нотаріального архіву, які стосувалися цих теренів.

Перші кроки з організації архівної справи в краї після ліквідації ца-
ризму були зроблені військовими. В липні 1918 р. при штабі 2-го Поділь-
ського корпусу в м. Вінниці організовано військово-історичний відділ, що 
займався збором документів, залишених на території губернії частинами 
армій Південно-Західного фронту.

В 1920 р. у м. Вінниці при Подільському губернському відділі народної 
освіти була створена архівна секція охорони пам’яток давнини, мистецтва 
і природи. У тому ж році при ній відкрито Подільський обласний архів, який 
складався з архівного, бібліотечного і бібліографічного відділів.

Місцем розташування архівної установи визначались «Мури», як 
найдавніша споруда міста, до того ж частково вільна і за своїми розмірами 
придатна для подібних цілей. Відоме рішення Вінницької міської Думи від 
23 січня 1919 року про передачу приміщення Мурів (без церкви) Товариству 
охорони історичних пам’яток з метою облаштування тут музею 1. У справі, 
присвяченій цьому питанню, є і згадка про розташування у колишньому 
єзуїтському кляшторі «Державного воєнного архіву» 2. Надалі архівні уста-
нови у Вінниці ніколи не залишали Мурів. сьогодні це – корпус № 1 облас-
ного архіву.

1 ДАВіО. – ф. 230. – Оп. 1. – спр. 1923. – Арк. 5.
2 ДАВіО. – ф. 230. – Оп. 1. – спр. 1923. – Арк. 31 зв.
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Після утвердження в Україні більшовицького режиму та ліквідації 
усіх старих царських установ постало питання про необхідність формуван-
ня універсальної архівної установи для зберігання історичних матеріалів. 
Навесні 1922 р. у Вінниці розпочато створення Подільського губернського 
історичного архіву для зберігання дореволюційних архівних документів. 
З Кам’янця до Вінниці було перевезено документи губернських установ, а та-
кож частини повітових. губернський історичний архів був підпорядкований 
Подільській комісії по вивченню історії партії та історії революції. З його за-
снування бере початок історія сучасного Державного архіву Вінницької об-
ласті (далі – ДАВіО).

Перш, ніж перейти до анотування полоністики з фондів Державного 
архіву Вінницької області, варто зробити окремі зауваження щодо терміно-
логії. В класичному варіанті значення терміну полоністика – це сукупність до-
кументів, творів літератури та мистецтва, інших видів інформації про життя 
та культурно-освітню діяльність етнічних поляків на чужій етнічній терито-
рії. стосовно ж Правобережної України і східного Поділля зокрема питан-
ня має розглядатися дещо ширше. Враховуючи тривале перебування земель 
сучасної Вінницької області в складі Польського Королівства (1569–1793 рр.) 
та існування в часи Російської імперії на теренах її західних губерній поль-
ської дворянської національно-культурної автономії (1793–1832 рр.), термін 
«полоністика» дотично до цих регіонів треба розуміти дещо ширше. Регіо-
нальна полоністика є частиною загальної української історії, адже упродовж 
XVIII – першої третини ХІХ ст. офіційною мовою судово-адміністративних 
установ Правобережної України (крім Західного Поділля у XVIII ст.) була 
польська, дворянство як вищий суспільний стан за етнічним складом було 
польським або окатоличеним і спольщеним руського походження, цивільне 
право аж до 1840 р. – литовський статут та коронні конституції. Відтак має-
мо величезний масив польськомовних офіційних документів, які стосуються 
місцевої історії, головними суб’єктами якої виступало все те ж польське або 
спольщене руське дворянство. Ці документи також є складовою частиною 
полоністики.

Документальне зібрання Державного архіву Вінницької області вклю-
чає історичні джерела за період від захоплення Російською імперією Пра-
вобережної України у 1793 р. до наших днів. Обмежена кількість фондоут-
ворювачів та окремих документів сягає попередніх часів Речі Посполитої 
(XVII–XVIII ст.). За незначними винятками документи архіву стосуються 
подій, які відбулися в межах сучасної Вінницької області. слід пам’ятати, 
що адміністративні кордони сучасної області не співпадають чітко з межами 
давніших адміністративно-територіальних утворень, до яких входили землі 
краю, який ми називаємо східне Поділля або Брацлавщина. Тому документи 
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місцевого характеру частково розосереджені в архівних установах суміжних 
областей. В першу чергу це стосується Хмельницької області, меншою мірою 
– житомирської, Київської, Одеської та Черкаської.

Часи Речі Посполитої представлені у ДАВіО фондом Комісії зі збору по-
жертви десятого гроша на утримання війська по Брацлавському повіту та части-
ною справ Директора училищ Подільської губернії і Брацлавського магістрату. 
У складі останньої збірки (ф. 495) зберігаються три справи за 1791–1792 рр. 
міського магістрату м. Брацлава, який був створений згідно постанови Чо-
тирирічного сейму у 1791 р.

Значна кількість документів часів існування Речі Посполитої міститься 
в оригіналах та засвідчених копіях у фондах підкоморських, межових апеляцій-
них та повітових земських (з 1832 р. – уїздних) судів. У складі ДАВіО є 5 фондів 
повітових підкоморських судів на 21 справу за 1797–1811 рр. Вони були введені 
законом 6 лютого 1797 р. В компетенцію цих судів входив розгляд питань 
про межі земельних володінь. суд складався з підкоморія і його помічника 
– комірника. В 1810 р. підкоморські суди були замінені межовими судами, 
від яких залишилося 6 фондів межових апеляційних судів на 107 справ за 1798–
1846 рр. Посади підкоморіїв і комірників були ліквідовані іменним указом 
11 січня 1832 р., а в указі сенату від 23 листопада 1836 р. роз’яснювалось, що 
підкоморії повинні іменуватись старшими, а комірники – молодшими зем-
лемірами. В 1840 р. межові суди на Поділлі були ліквідовані.

У фонді літинського межового апеляційного суду містяться оригіналь-
ні документи про відмежування земель сіл Дяківців, Зиновинців, Кожухова 
та ін., починаючи з 1612 р., а також засвідчені копії та витяги з документів, 
найдавніший з яких відноситься до 1442 р. За характером це надавчі акти, 
купчі, межові декрети, покази свідків тощо. Між іншим, серед вказаних 
документів міститься витяг з акту відмежування Великого Князівства ли-
товського від Польщі (1546 р.). Загалом же судові фонди містять величезну 
кількість межових справ із засвідченими копіями актів гродського та зем-
ського судів Брацлавського воєводства, люблінського коронного трибуналу, 
королівських надавчих актів, інших документів, оригінали яких до нашого 
часу не збереглися. Важливими з точки зору дослідження подільської поло-
ністики є справи про слідство над учасниками польського повстання 1831 р., 
зокрема про захоплення повстанцями м. Бар, про польську таємну організа-
цію серед учнів Вінницької гімназії та ін. Окремі судові справи засвідчують 
факти нелегального відкриття у 60-х рр. ХІХ ст. поляками-поміщиками при-
ватних польськомовних шкіл та переслідування їх за це царською владою.

Інша група фондів, у яких відклалися оригінальні документи часів Речі 
Посполитої – це фонди повітових православних духовних правлінь. У них 
містяться окремі привілеї уніатських митрополитів та молдавських митро-
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политів священикам на парафії, а також презенти та ерекції дідичів тим же 
церквам та священикам за середину – другу половину ХVIII ст., метричні 
книги останньої чверті того ж сторіччя.

Одним з найінформативніших, а відтак і найцінніших, типів історичних 
джерел, що зберігаються в архіві є актові книги повітових земських судів за 1800–
1832 рр. та актові книги уїздних судів (1833–1872 рр.). Усього в ДАВіО зберігається 
11 таких фондів, до яких загалом належить 16003 справи. Ці суди створювалися 
в 1796 р. після відкриття Брацлавського намісництва. Розглядали криміналь-
ні та цивільні справи місцевого дворянства, селян, а також суперечки, що 
виникали між міщанами та шляхтою або селянами. В 1797–1830 рр. на Пра-
вобережній Україні замість повітових судів діяли земські повітові суди. їх 
матеріали частково потрапили у фонди повітових судів. ліквідовані у 1872 р. 
згідно з указом сенату від 5 липня 1871 р.

Оскільки службовий особовий склад земських судів становили зде-
більшого дворяни-поляки, дозволено було залишити мовою судочинства 
польську. А резолюції і вироки головних судів мали писатися і польською, 
і російською мовами.

У цих збірках містяться десятки тисяч актів різноманітного характеру, 
в т.ч. копії документів ХV–ХVIII ст. з приватних та судових архівів (шляхетні 
родоводи, цехові статути, межові декрети, надавчі акти, інвентарі маєтків, 
скарги та маніфести тощо), орендні та заставні контракти на маєтки, корчми, 
ставки, винокурні, фабрики; запродажні угоди; описи маєтків, фільварків, 
корчем, млинів, панських будинків, бібліотек та архівів у них; копії докумен-
тів про підтвердження дворянства, витяги метричних записів тощо. Актові 
книги 40–70-х рр. ХІХ ст. містять багато інформації про розвиток цукрової 
промисловості, про торгівлю збіжжям, цукром, горілкою та пов’язане із цим 
чумакування, про хижацьке винищення лісів з метою забезпечення цукро-
вих заводів пальним.

Період існування Брацлавської губернії та намісництва в складі Російської 
імперії (1793–1797 рр.) представлений фондами губернських установ: намісницько-
го правління 3, цивільної 4, кримінальної 5 та казенної палат (до останньої увійшли 
матеріали Першої та Другої комісій Брацлавської губернії), верхньої розправи, 
совісного суду 6. У них міститься інформація про адміністративно-територіальні 
перетворення, про відкриття та функціонування митниць, конфіскацію маєтків 
учасників польського повстання під керівництвом Т. Костюшка та надання їх ро-
сійським дворянам, про переселення вільних землеробів у південні степи тощо.

3 фонд № 895.
4 фонд № 906, 23 справи.
5 фонд № 892, 40 справ.
6 фонд № 630, 9 справ.
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слід зазначити, що польська мова використовувалася у цей період не тільки 
при укладанні судових документів. Цікавий приклад її застосування під час пер-
ших переписів населення приєднаних до Росії територій. списки людності під 
час ревізії 1795 року укладалися двома мовами – російською та польською 7. 
фактично, йдеться про дублювання одного тексту у розташованих один на-
впроти другого аркушах. Традиційність ведення справочинства польською 
знайшла тут своє яскраве відображення – ця частина тексту відрізняється 
більшою впорядкованістю та одноманітністю у написанні імен та назв насе-
лених пунктів. До того ж, як правило, прослідковувалося прагнення імпер-
ських урядовців записувати імена українських селян на російський манер: 
Остапа – евстафієм, Параску – евпраксієй, гната – Ігнатієм. Натомість поль-
ський варіант запису здебільшого зберігав правдиве звучання імен.

У ДАВіО є три такі збірки ревізійних списків п`ятої ревізії, які дату-
ються 1795–1796 роками. Зберігаються вони серед справ липовецького 8, гай-
синського 9, Бершадського 10 повітових судів. Це величезні за обсягом фоліан-
ти, що мають від тисячі до двох тисяч сторінок і містять списки селян майже 
цілих повітів. Для прикладу: у другій з зазначених справ записані реєстри 
щонайменше 72 населених пунктів гайсинського та Ольгопільського повітів.

Невеликий, на дві справи, фонд Могилів-Подільської військово-слідчої 
комісії в політичних справах (ф. 807) містить слідчу справу про вилучення 
1863 р. у касира Хоньковецького маєтку дворянина Килярського пісень та 
віршів антиурядового змісту.

Документів з історії римо-католицької церкви у фондах архіву відклалося 
значно менше, ніж з історії православ’я. Це пояснюється, насамперед, тим, що 
кількість парафіян-католиків була незмірно меншою від числа православних, 
а значить і католицьких храмів, у порівнянні з православними, на Поділлі було 
небагато.

Найважливіші документи з історії костелу відклалися в копіях у актових 
книгах земських повітових судів першої третини XIX ст. За своїм характером це 
переважно різні надавчі акти: ерекції, фундушеві записи тощо, також трапляються 
документи земельних межувань, декрети легітимаційних комісій на ксьондзів та 
ченців-шляхтичів. Наприклад, третейський декрет у справі про поземельну су-
перечку між Вінницьким домініканським кляштором та вінницькими міщана-
ми (1801 р.) містить у собі важливу інформацію до історії монастиря XVІI–XVІІІ ст. 
Зокрема, домініканці представили суду оригінали та автентичні копії таких доку-
ментів: запис вінницького війта Парфена Омеляновича домініканському мо-

 7 Полное собрание законов Российской империи, Т. ХХІІІ. – № 17253.
 8 ДАВіО. – ф. 608. – Оп. 1. – спр. 39.
 9 ДАВіО. – ф. 471. – Оп. 4. – спр. 1.
10 ДАВіО. – ф. 635. – Оп. 1. – спр. 11.
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настиреві на хутір – 3 червня 1641 p.; привілей короля Владислава IV Вінниць-
кому домініканському монастирю на хутір Омеляновича – 24 вересня 1641 р.: 
акт передачі хутора від Парфена Омеляновича ченцям-домініканцям з описом 
меж – 28 липня 1645 p.; Маніфест монахів-домініканців проти вінницького старо-
сти л. Калиновського про незаконне відібрання у них хутора Омеляновича і оса-
дження на його місці с. Писарівки – 9 травня 1730 р.

Відомо ще чимало документів ХVIII ст. близьких за змістом до вищеназва-
них. З надавчих документів, виявлених у актових земських книгах, найважливіши-
ми є такі: ерекція князя Єжи-Олександра любомирського на відновлення по Руїні 
костелу в м. Чернівцях – 23 січня 1728 р.; фундушевий запис кн. Четвертинського на 
фундацію домініканського монастиря в м. Комаргороді – 1746 р.; ерекція брацлав-
ському костелу від короля Августа ІІІ – 1739 р.; ерекція кн. любомирського костелу 
м. Красного – 1755 р.; зібрання фундушевих записів для костелу погребищенського 
(з 1754 р. до поч. ХІХ ст.); фундушевий запис с. Ярошинського костелу с. Дзигівки 
Ямпільського повіту – 14 квітня 1804 р.; угода гр. Потоцького з монахами, про бу-
дівництво костелу в Тульчині на Новому Місті – 1814 р.; дозвіл на будівництво костелу 
в Новій Прилуці від г. Борженцької барону Труше – 1820 р.

У книзі записів Махнівського земського повітового суду за 1806 р. відклалася 
кілька документів останньої чверті XVIII ст. до історії костелу м. Білилівки: 1) на-
давчий документ кн. Марії Радзивілл 20 березня 1777 p. про дарування на костел, 
цвинтар, город і всякі будівлі господарські 5 моргів землі біля рогу мурованої ба-
шти в замку білилівському, яку передає на резиденцію пробоща; орної землі – три 
волоки хелмінські і 10 моргів, хутір підданого Хведька Котелянця та інше майно; 
2) Рішення Варшавської едукаційноі комісії про відкриття при білилівському костелі 
парафіяльної школи на кошти кн. Радзивілл (5 січня 1778 p.); 3) Надавчий документ 
від нового дідича Білилівки гр. Петра Потоцького настоятелеві костелу К. Ост-
ровському на 40 моргів орної землі та частину запусту на пасовисько (26 вересня 
1781 р.); 4) Інвентарі пробоства білилівського за 1786–1788 pp., складені Київською 
воєводською комісією, у яких зазначено, що до костелу належало 5 кріпаків (вка-
зано навіть їх імена); 5) Опис майна, що залишилось по смерті настоятеля костелу 
К. Островського (20 квітня 1796 р.).

Надзвичайно широка інформація з історії римо-католицької церкви міс-
титься у фонді № 737 «Колекція документів римсько-католицьких деканатів: 
Києво-Васильківського, сквирського, Богуславсько-Уманського, Махнів-
сько-липовецького, Звенигородського, Таращанського, Радомишльсько-
го, Кам’янець-Подільського – 1762–1869 pp.». Тут відклалися метричні книги, 
укази Могилівської римо-католицькоі консисторії, акти візитацій бернардинських 
та капуцинських монастирів Подільської губернії кін. XVIII – поч. XIX ст. (Яр-
молинецького та Янівського – бернардинських, Дунаєвецького, Збризького, Він-
ницького та Кунянського – капуцинських).
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Переважна більшість костельних метрик міститься у об’єднаному 
фонді-колекції метричних книг церков, костелів та рабинатів № 904. Переважно 
тут відклалися майже без винятків метрики костелів, які входили до деканатів: 
Брацлавсько-гайсинського, Вінницького, літинського, Могилівського та Ям-
пільського за 1873–1917 pp. Давніші метричні книги (кін. XVIII – 1860-х pp.), а також 
костелів Балтсько-Ольгопільського, Махнівського (Бердичівсько-липовецького) 
та сквирського деканатів, які тепер розташовані на території Вінницької облас-
ті, збереглися лише за окремі роки.

Деканати та костели представлені також кількома окремими фондами, 
у яких відклалися метричні книги, листування з парафіянами та вищими орга-
нами духовного управління, укази луцько-житомирської римсько-католицької 
духовної консисторії, сповідальні списки, передшлюбні опитування та ін. Йдеть-
ся про такі деканати: літинський (ф. 711, 1873–1879 pp.). Ямпільський (ф. 712, 
1872–1878, 1886 pp.); та про такі костели: Білопільський (ф. 741, 1784–1911 рр.), 
Брацлавський (ф. 802, 1799–1829 pp.), Вінницький (ф. 803, 1796–1814 pp.), Пи-
ківський (ф. 409, 1788–1908 рр.), Уланівський (ф. 653, 1855–1917 pp.).

ДАВіО завершив роботу над укладанням зведеного каталогу метричних 
книг. Нині цей реєстр опубліковано на офіційному сайті архіву 11 і дослідники 
можуть ним скористатися. Зазначимо, що незначна кількість метричних книг, 
сповідних списків православних та римо-католицьких парафій відклалася 
в фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Інформація про них 
теж подана у нашому каталозі.

Деяка інформація про католицькі храми відклалася і у фондах орга-
нів місцевого самоврядування та нотаріату. Наприклад, у фонді «Нотарі-
ус м. жмеринки Щабельський» (ф. 65) міститься документи про будівництво 
1911 р. у м. жмеринці костелу.

Доволі широко в архівних збірках представлені фонди навчальних 
закладів. Найважливішими з них є фонди Директора училищ Подільської 
губернії, до якого увійшли матеріали Української окружної школи, що іс-
нувала у серцевинній дільниці Вінниці – поєзуїтських «Мурах» з серед-
ини 1770-х рр., Барської школи при уніатському монастирі (1820-і рр.), 
гайсинсько-Брацлавської повітової школи (1819–1821 рр.).

Посада директора училищ Подільської губернії була введена указом 
сенату від 26 січня 1803 р. В 1803–1831 рр. цей посадовець підпорядковувався 
попечителю учбового округу Віленського університету, з 1832 р. – попечите-
лю Харківського учбового округу, з 1834 – попечителю Київського учбового 
округу. Здійснював нагляд за навчальним процесом в міністерських школах, 
училищах та гімназіях. Директор училищ Подільської губернії був одночас-

11 http://davio.gov.ua/pub/book/davio-mk-2012.pdf
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но і директором Подільської гімназії (документи якої складають більшість 
документів фонду № 844). В 1775 р. у вінницьких “Мурах” едукаційною ко-
місією Речі Посполитої була відкрита т. зв. “Українська школа” (“українська” 
– термін географічний), фундатором якої був О. Пясочинський. Навчалися 
у ній головним чином дворяни. Школу закрито у 1793 р. у зв’язку з передачею 
приміщень для губернських присутніх місць. Відновила вона свою діяль-
ність у грудні 1798 р. З 1804 р. діяла на правах Подільської гімназії. 27 верес-
ня 1814 р. реорганізована в Подільську губернську гімназію. Згідно розпо-
рядження Ради Харківського університету від 13 жовтня 1832 р. Подільську 
губернську гімназію з Вінниці переведено до Кам’янця-Подільського, у Він-
ниці створено гімназію повітового рівня.

Кількість фондів ДАВіО особового походження дорадянського періоду, 
які можна вважати полоністикою, є порівняно невеликою. Зокрема це фонди 
магнатів Потоцьких, грохольських, Щербатових. Вони містять переважно при-
ватні листи, фотографії, частково – документи юридичного та господарського 
характеру. Наприклад, у фонді графів грохольських (ф. 866, 81 справа) зберіга-
ються Протоколи засідань комісії Ради Подільського сільськогосподарського 
товариства, справи про діяльність Польського виконавчого комітету в Росії; 
Вінницького товариства пам’яток старовини, землеробського синдикату; 
повідомлення про одруження, смерть членів родини Потоцьких; матеріали 
про діяльність лікарні; особисте та ділове листування, лист з повідомленням 
про епідемію холери в м. Вінниці; господарчо-майнові документи – звіти 
про діяльність маєтку, молочної ферми; кошторис на будівництво флігеля; 
накладні на перевезення вантажу тощо.

Уже в 2015 р. до архіву від приватних осіб надійшли у розсипі матеріали 
приватного листування родини поміщиків лубєнських. Нині триває упоряд-
кування цієї збірки та формування окремого особового фонду на 20 справ та 
236 документів.

Перебування на Поділлі польських легіонів у складі Австро-угорського 
окупаційного корпусу у 1918 р. відображено в справах фондів Вінницького 
окружного суду та Прокурора Вінницького окружного суду. Зокрема в за-
значених документах міститься інформація про сутички та бої польських 
військових частин з місцевими селянами у Брацлавському та Вінницькому 
повітах в квітні 1918 р. (ф. 172, оп. 1, т. 2, спр. 299, арк. 130) Інформація допо-
внюється донесенням Подільського губернського комісара командиру поль-
ського військового корпусу у Вінниці про конфлікти польських легіонерів 
з населенням в різних повітах губернії з позиції помсти за польських по-
міщиків, яке містися в матеріалах фонду цього посадовця. (ф. Р-1196, оп. 1, 
спр. 4, арк. 68). В тому ж фонді відклалася копія мирного договору між укра-
їнськими селянами та польськими вояками. (ф. Р-1196, оп. 1, спр. 15, арк. 1).
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В фондах архіву відклалася велика кількість документів з історії 
національно-культурного, освітнього та релігійного життя польської націо-
нальної меншини Поділля в 1920-х – поч. 1930-х рр., матеріали про діяльність 
польських національних сільських рад. Відповідно до постанови уряду ра-
дянської України від 1924 р. для жителів сіл, в яких проживало понад 500 пред-
ставників національних меншин створювалися національні органи місцево-
го самоврядування (сільські ради). Діяльність подібних польських утворень 
відображена в фондах Вінницького, гайсинського, Могилів-Подільського, 
Тульчинського окружних виконавчих комітетів, районних виконавчих ко-
мітетів та сільських рад. Вони містять справи про реєстрацію громад при 
римо-католицьких костелах, описи культового майна, заяви ксьондзів про 
відречення від релігійного сану тощо. Такого ж виду документи містяться 
у фондах районних виконавчих комітетів.

Матеріали про діяльність польських національних шкіл на Вінниччині 
в 1920-х рр., особові справи учителів цих шкіл міститься в фондах окружних 
інспектур народної освіти.

Політика комуністичної партії відносно польської національної мен-
шини Поділля у 20-і – 30-і рр. ХХ ст. відображена в матеріалах польських 
секцій окружних та Вінницького обласного комітетів КП(б)У.

Величезний масив документів, які висвітлюють долю поляків Вінниччини 
в роки масових репресій містить колекція справ на репресованих та переміще-
них в роки Другої світової війни громадян (ф. Р-6023, 77999 одиниць зберігання). 
Вона передавалася в архів Управлінням сБУ у Вінницькій області протягом 1994–
1995 рр. електронний поіменний реєстр репресованих осіб, чиї архівно-слідчі 
дані зберігаються в архіві, також розміщено на нашому сайті 12. У цьому році 
архів, спільно з генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці, запо-
чаткував проект з копіювання цих матеріалів, ідентифікації осіб польської націо-
нальності та визначення місць розстрілів жертв репресій.

Описи майна релігійних общин, реєстраційні картки релігійних това-
риств 1920-х – 1930-х рр. знаходяться у фондах гайсинського (ф. Р-681) та 
Тульчинського (ф. Р-2216) окружних управлінь робітничо-селянської міліції. 
Певна частина цих документів стосується католицьких громад.

Нарешті, матеріали фонду уповноваженого в справах релігій Він-
ницького облвиконкому містять інформацію про функціонування римо- 
-католицької церкви у області в повоєнний період.

Отже, короткий огляд архівних матеріалів ДАВіО з історії поляків схід-
ного Поділля свідчить про великий джерельний потенціал для дослідження їх 
історії. У цьому вбачаємо перспективи не лише для праці українських дослід-
ників, але здебільшого для співпраці між науковцями України та Польщі.

12 http://davio.gov.ua/pub/book/sps_r.pdf
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Streszczenie :  Wraz z rozwojem administracji federalnej ilość wytwarzanej przez nią 
dokumentacji zwiększała się znacznie, co odbijało się negatywnie na warunkach jej prze-
chowywania. Niemalże do końca XIX w. w uSA nie istniał zapis prawny regulujący okre-
sowe niszczenie bezwartościowej dokumentacji. Wraz z powołaniem Archiwum w 1934 r. 
i przejmowaniem dokumentacji z agencji federalnych pojawił się problem brakowania 
kopii oraz bezwartościowych dokumentów. Przy ustalaniu procedur brakowania korzy-
stano z rozwiązań przyjętych w europejskich archiwach. Archiwum Narodowe objęło 
także nadzór nad materiałami archiwalnymi przechowywanymi w siedzibach agencji 
federalnych. W sierpniu 1939 r. Kongres uSA wprowadził ustawę Disposal Act of 1939, 
określającą jednolitą procedurę niszczenia dokumentacji wytworzonej przez administra-
cję federalną. Szefowie agencji federalnych zostali zobowiązani do przekazywania Archi-
wiście uSA wykazów dokumentów przewidzianych do brakowania, on z kolei po kon-
sultacji z Radą Archiwum Narodowego przesyłał zbiorcze wykazy akt do Kongresu. Dnia 
7 lipca 1943 r. Kongres uSA wprowadził kolejną ustawę Disposal Act of 1943 dotyczącą 
brakowania dokumentacji rządu federalnego. Dawała ona agencjom federalnym prawo 
do ciągłego niszczenia dokumentacji tego samego typu na podstawie harmonogramów 
brakowania przesyłanych do Archiwum Narodowego. Dnia 6 czerwca 1945 r. nastąpiła 
kolejna zmiana w ustawie Disposal Act, stworzono ogólne harmonogramy brakowania 
dla dokumentacji administracyjnej wytwarzanej przez każdą agencję federalną. Pozwa-
ło to określić czas przechowywania grup dokumentów i ograniczyć ilość bezużytecznej 
dokumentacji przetrzymywanej przez administracje federalną. Wprowadzone przez 
Archiwum Narodowe wykazy i harmonogramy brakowania oraz współpraca w zakre-
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sie zarządzania dokumentacją pozwalały kontrolować proces narastania państwowego 
zasobu archiwalnego. Rolę Archiwum Narodowego w procesie zarządzania dokumenta-
cją w agencjach federalnych zwiększyło zarządzenie wykonawcze prezydenta Harrego S. 
Trumana z 25 wrześ nia 1946 r., które zobowiązywało administrację federalną do stoso-
wania się do zaleceń Archiwum Narodowego. ustawa Federal Records Act z 5 wrześ nia 
1950 r. ujednolicała dotychczasowe prawo i ustanawiała nowe zapisy w zakresie archiwum 
i zarządzania dokumentacją. Dnia 19 października 1984 r. prezydent Ronald Reagan pod-
pisał ustawę powołującą samodzielną agencję federalną National Archives and Records 
Administration (NARA). ustawa National Archives and Records Administration act we-
szła w życie 1 kwietnia 1985 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W prawie amerykańskim 
brak jest pojęcia narodowego, państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego, 
zaś definicja materiałów archiwalnych jest zdecydowanie węższa. Prawo amerykańskie 
nie wyróżnia jednostek organizacyjnych tworzących archiwa zakładowe i składnice akt. 
ustawodawca umieścił w Kodeksie Stanów Zjednoczonych także przepisy dotyczące bra-
kowania dokumentacji, w myśl których Archiwista uSA samodzielnie ustala zasady kla-
syfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania 
oraz zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Abstract :  Together with the evolution of federal administration, the volume of the 
documentation which it produced grew considerably, affecting the conditions in which 
it was stored. Almost until the end of the 19th century, the uSA had no legal regulations 
concerning periodical disposal of useless records. When the Archives were established 
in 1934 and federal agency documentation was taken over, the problem of copies and 
worthless records to be disposed of appeared. When disposal procedures were first 
defined, solutions used in European archives were applied. The National Archives took 
the management of archival materials stored by federal agencies. In August 1939, the uS 
Congress introduced the Disposal Act of 1939, which specified unified procedures for 
disposal of records produced by federal administration. Heads of federal agencies were 
obligated to pass lists of records for disposal on to the Archivist of the uS, the Archivist in 
turn passing summarised lists of records to the Congress, following consultation with the 
National Archives Council. On July 7, 1943, the uS Congress introduced the Disposal Act 
of 1943, which pertained to the disposal of the federal government’s records. It authorised 
federal agencies to perform continuing disposal of same-type documentation, basing 
on disposal schedules sent to the National Archives. On June 6, 1945, the Disposal Act 
was altered once more as general disposal schedules for administrative documentation 
produced by each federal agency were developed. This made it possible to specify the 
retention periods for document groups and thus limit the volume of useless records held 
by federal administration. The disposal lists and schedules as well as co-operation in 
records management enabled control of growing state archival resources. The role of the 
National Archives in the process of records management in federal agencies was enhanced 
by Harry S. Truman’s executive regulation of September 25, 1946, which ruled that 
federal administration comply with the guidelines of the National Archives. The Federal 
Records Act of September 5, 1950, unified the hitherto binding laws and established 
new regulations in terms of records archiving and management. On October 19, 1984, 
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President Ronald Reagan signed a bill which set up an independent federal agency called 
the National Archives and Records Administration (NARA). The National Archives and 
Records Administration Act came into force on April 1, 1985, and has remained valid 
until the present day. The American law lacks the notions of national, state and non-
state archival records, and the definition of archival materials is considerably narrower. 
Moreover, the uS law does not specify organisational units to act as corporate archives or 
records storage. The uS Code includes specifications pertaining to the disposal of records, 
according to which the Archivist of the uS independently determines the principles for 
classification and qualification of records in terms of retention periods as well as non-
archival records disposal principles and procedures.

Organizacja i działalność Archiwum Narodowego uSA rzadko były opi-
sywane w literaturze archiwalnej w Polsce. Stosunkowo najwięcej na temat tego 
archiwum można się dowiedzieć z artykułu T. Manteuffla pt. Archiwum Narodo‑
we Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 1. Kilkadziesiąt lat później temat ten 
podjęli K. Klimiuk Archiwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – or‑
ganizacja i działalność  2 oraz J. Skowronek Z pobytu w archiwach amerykańskich 
i polskich w USA  3. Szereg informacji o poszczególnych problemach archiwistyki 
amerykańskiej przynoszą artykuły: P. Bewicza Appraisal and disposal. Dyskurs 
archiwistyczny o selekcji archiwalnej na łamach „The American Archivist”  4 oraz 
Postmodernistyczny dyskurs o tożsamości archiwisty na łamach „The American Ar‑
chivist”   5; M. Peterlejtnera Federalne materiały archiwalne w zbiorach Biblioteki 
Kongresu w kontekście amerykańskiej sieci archiwalnej  6; L. Pudłowskiego Nowe 
trendy w archiwistyce amerykańskiej (Na marginesie zjazdu Stowarzyszenia Archi‑
wistów Amerykańskich) 7 i Model cyklu życia dokumentacji  8, także H. Wajsa Era 

1 T. Manteuffel, Archiwum Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Archeion”, 
t. 15, 1937/1938,s. 58-64.

2 K. Klimiuk, Archiwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – organizacja i działal‑
ność, „Teki Archiwalne”, t. 10, 2009, s. 31-46.

3 J. Skowronek, Z pobytu w archiwach amerykańskich i polskich w USA, „Archeion”, t. 93, 
1994, s. 7-38.

4 P. Bewicz, Appraisal and disposal. Dyskurs archiwistyczny o selekcji archiwalnej na łamach 
„The American Archivist”, „Archiwista Polski” 2013, nr 2, s. 15-30.

5 P. Bewicz, Postmodernistyczny dyskurs o tożsamości archiwisty na łamach „The American 
Archivist”, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2012, nr 3, s. 11-54.

6 M. Peterlejtner, Federalne materiały archiwalne w zbiorach Biblioteki Kongresu w kontek‑
ście amerykańskiej sieci archiwalnej, „Archiwista Polski” 2008, nr 3, s. 77-90.

7 L. Pudłowski, Nowe trendy w archiwistyce amerykańskiej (Na marginesie zjazdu Stowarzy‑
szenia Archiwistów Amerykańskich), „Archeion”, t. 103, 2001, s. 119-127.

8 Tenże, Model cyklu życia dokumentacji, „Archeion”, t. 115, 2014, s. 177-225.
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– Electronic Records Archives  9. W Polsce ukazały się ponadto recenzje opraco-
wań i przegląd czasopism amerykańskich publikowane na łamach „Archeionu” 
oraz „Archiwisty Polskiego”. Informacje dotyczące archiwistyki amerykańskiej 
odnaleźć można ponadto w niektórych artykułach i opracowaniach poświęco-
nych kształceniu archiwistów, współpracy i programom międzynarodowym oraz 
w sprawozdaniach z pobytu archiwistów polskich w ważnych prywatnych insty-
tucjach naukowych 10.

Wraz z rozwojem administracji federalnej, szczególnie po 1861 roku, ilość 
wytwarzanej przez nią dokumentacji znacząco się zwiększała, co odbijało się ne-
gatywnie na warunkach jej przechowywania. W 1870 roku niektórzy urzędnicy 
federalni sugerowali potrzebę samodzielnego niszczenia bezużytecznej doku-
mentacji. Niemalże do końca XIX wieku w uSA nie istniał zapis prawny regulu-
jący okresowe niszczenie bezwartościowej dokumentacji. W 1889 roku uchwa-
lono pierwsze przepisy zezwalające agencjom federalnym na przesyłanie raz 
w roku do Kongresu listy akt rekomendowanych do zniszczenia. Powołana wów-
czas specjalna komisja, złożona z przedstawicieli Senatu i Izby Reprezentantów, 
miała otrzymywać od szefów agencji federalnych raporty dotyczące dokumenta-
cji nieposiadającej wartości gwarantującej jej dalsze przechowywanie. Za zgodą 
Kongresu można było zbędną dokumentację zniszczyć lub sprzedać. Kongres 
wydał ośmiokrotnie zgodę na brakowanie dokumentacji na mocy ustawy z 1889 
roku. W 1912 roku Kongres uSA przyjął poprawki do ustawy z 1889 roku, na-
kazujące szefom departamentów wykonawczych przedstawianie Bibliotekarzowi 
Kongresu wykazu dokumentów do wybrakowania. Jednocześnie prezydent uSA 
zachował prawo do przeniesienia dokumentacji zlikwidowanej agencji do innej 
jednostki administracji federalnej. Procedura brakowania nie odegrała jednak 
większej roli w ograniczeniu liczby przechowywanej dokumentacji aż do czasu 
powstania Archiwum Narodowego uSA w Waszyngtonie 11. Wraz z powołaniem 
Archiwum w 1934 roku i przejmowaniem dokumentacji z agencji federalnych 
pojawił się problem brakowania kopii oraz bezwartościowych dokumentów. Przy 
ustalaniu procedur brakowania korzystano z rozwiązań przyjętych w archiwach  
europejskich 12.

9 H. Wajs, Era – Electronic Records Archives, „Archeion”, t. 111, 2009–2010, s. 27-37.
10 Por.: W. Stępniak, Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, 

Warszawa 1997.
11 V. Gondos, J. Franklin Jameson and the birth of the National Archives, 1906–1926, Filadelfia 

1981, s. 6-10; H.P. Beers, Historical Development of the Records Disposal Policy of the Federal 
Government Prior to 1934, „The American Archivist” 1944, vol. 7, nr 3, s. 186 i nn.

12 W tym m.in. proponowanych przez Gustawa Kaleńskiego w artykule pt. Brakowanie Akt, 
który w 1942 r. wybitni amerykańscy archiwiści, tacy jak: Peter C. Brooks, Oliver W. Hol-
mes oraz Ernst Posner, rekomendowali do publikacji w „The American Archivist”.
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W myśl ustawy National Archives Act z 1934 roku polityka przejmowania akt 
przez Archiwum Narodowe była podporządkowana zadaniu zabezpieczania mate-
riałów archiwalnych powstałych w administracji federalnej 13. Kwalifikacji i klasy-
fikacji archiwalnej dokonywała Rada Archiwum Narodowego (National Archives 
Council). Składała się ona z sekretarzy departamentów, przewodniczących Komi-
tetu Bibliotecznego Senatu i Izby Reprezentantów, bibliotekarza Kongresu, sekre-
tarza Smithsonian Institution 14 oraz Archiwisty uSA, kierującego Archiwum Naro-
dowym 15. Archiwista uSA miał obowiązek przejmować do archiwum wytypowane 
przez radę dokumenty. W lutym 1936 roku Rada Archiwum Narodowego określiła 
szczegółowo kryteria przejmowania dokumentacji, które obejmowały:

•	 wszelką	dokumentację	aktową	i	nieaktową	agencji	federalnych,	która	nie	
jest w bieżącym użytkowaniu lub której grozi zniszczenie z uwagi na złe 
warunki przechowywania, starszą niż 50 lat;

•	 wszelką	dokumentację	aktową	i	nieaktową	agencji	federalnych,	które	prze-
stały istnieć i nie posiadają sukcesora prawnego;

•	 wszelką	dokumentację	aktową	i	nieaktową,	którą	Rada	lub	szef	agencji	fe-
deralnej specjalnym zarządzeniem zakwalifikują do przekazania do zaso-
bu Archiwum Narodowego.
Przepisy prawne wprowadzone przez Radę Archiwum Narodowego zo-

bowiązywały każdego szefa agencji federalnej do dostarczenia Archiwiście uSA 
wykazów dokumentacji, uzupełnionych o uproszczony inwentarz, zawierający 
podział na serie oraz datację teczek. Archiwista uSA na podstawie tych wyka-
zów dokonywał przejęcia materiałów archiwalnych, które przechodziły pod jego 
ochronę prawną. Istniała ponadto możliwość przyjęcia archiwaliów od osób pry-
watnych w charakterze daru 16.

Transfer dokumentacji do Archiwum Narodowego przewidziano także 
w wypadku: konieczności ich ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
i czasowej przerwy w działalności agencji federalnej. W pierwszej kolejności 
powinno się przejmować najstarsze i najbardziej wartościowe akta o znaczeniu 
ogólnokrajowym. Archiwista uSA miał możliwość odmówienia transferu akt 

13 R.A. Ross, The National Archives: The Formative Years, 1934–1949, w: Guardian of Heritage: 
Essays on the History of the National Archives, Waszyngton 1985, s. 33; W.F. Bridsall, The 
Two Sides of the Desk: Archivist and the Historian, 1909–1935, „The American Archivist” 
1975, vol. 38, nr 2, s. 168-173.

14 Smithsonian Institution, fundacja założona w 1846 z siedzibą w Waszyngtonie, upowszech-
niająca naukę.

15 R.A. Ross, The National, s. 34. Zob. nr 1: History and legal authority of the records appraisal 
functions, w: Appraisal and Disposition Policies in NARS, oprac. zbiorowe, Waszyngton 
1983.

16 S.B. Child, What is Past is Prologue, „The American Archivist” 1942, vol. 5, nr 4, s. 218.
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do archiwum w sytuacji braku środków i pomieszczeń do ich przechowywania. 
Agencje przekazujące materiały do Archiwum Narodowego były zobowiązane 
oddać je w stanie uporządkowanym (zaopatrzone w spisy zdawczo-odbiorcze), 
pokryć koszty transportu spoza Waszyngtonu oraz wyeliminować grupy bezwar-
tościowych dokumentów 17.

Archiwum Narodowe objęło także nadzór nad materiałami archiwalnymi 
przechowywanymi w siedzibach agencji federalnych, gdzie przy pomocy wykwa-
lifikowanego personelu przeprowadzano inspekcje, mające na celu ocenę doku-
mentacji. Inspektorzy Archiwum Narodowego mieli obowiązek przeglądania 
wszystkich dokumentów agencji federalnych, zanim Kongres uSA wyda zgodę 
na ich zniszczenie. Taka procedura pozwalała zachować najważniejsze dokumen-
ty nie tylko z punktu widzenia administracji, lecz również badaczy (historyków, 
socjologów i politologów). Stanowiła wzór dla brakowania dokumentacji w archi-
wach niższego szczebla – stanowych, miejskich, gminnych itd. 18 Aby zapobiec sa-
mowolnemu zniszczeniu dokumentacji przez agencje federalne, Archiwista uSA 
otrzymał prawo nadzoru nad procedurą brakowania. W przypadku konieczności 
wybrakowania dokumentów (nieposiadających wartości historycznej) musiał on 
przesłać do Kongresu wykaz takich dokumentów – dopiero po jego aprobacie 
mógł wybrane dokumenty zniszczyć 19.

Inspekcje przeprowadzone przez pracowników Archiwum Narodowego 
pokazały skalę zniszczenia i rozproszenia (po bibliotekach, stowarzyszeniach 
czy wśród osób prywatnych) państwowego zasobu archiwalnego Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej 20. Ważne dla historii kraju dokumenty, znane 
z XIX-wiecznych publikacji źródłowych, zostały zniszczone lub zagubione 21. 
Niemożliwą do oszacowania liczbę dokumentów wywieziono ze Stanów Zjed-
noczonych, co po części wynikało z braku centralnej instytucji archiwalnej. Tak 
było w przypadku dokumentów dowództwa armii brytyjskiej w Ameryce Pół-

17 News Notes, „The American Archivist” 1945, vol. 8, nr 3, s. 265-268. Zob.: okólnik nr 46-25 
pt. General Accessioning Policy of the National Archives (Waszyngton 1945).

18 O.W. Holmes, The Evaluation and Preservation of Business Archives, „The American Archi-
vist” 1938, vol. 1, nr 4, s. 172 i n. 

19 NARA and the Disposition of Federal Records: Laws and Authorities and Their Implementa‑
tion, oprac. zbiorowe, Waszyngton 1989, s. 10-14.

20 R.W. Krauskopf, The Hoover Commission and Federal Recordkeeping, „The American Ar-
chivist” 1958, vol. 21, nr 4, s. 372; The WPA Historical Records Survey: a guide to the unpu‑
blished inventories, indexes, and transcripts, oprac. L.L. Hefner, Chicago 1980, s. 4-8.

21 Takim przykładem mogą być akt kapitulacji Yorktown oraz traktat pokojowy zawarty mię-
dzy Wielką Brytanią a uSA, podpisany w Paryżu 30 listopada 1782 r. R.G. Adams, The 
Character and Extent of Fugitive Archival Material, „The American Archivist” 1939, vol. 2, 
nr 2, s. 85 i n.
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nocnej, które kolejni dowódcy zabierali ze sobą, powracając do Wielkiej Bryta-
nii. Wiele dokumentów trafiało w ręce prywatne w trakcie działań wojennych, 
np. jak w czasie rewolucji amerykańskiej. Prywatni właściciele sprzedawali je 
kolekcjonerom lub bibliotekom 22. Część kolekcji i zbiorów trafiło do bibliotek 
lub naukowych stowarzyszeń amerykańskich w wyniku braku rozróżnienia ar-
chiwaliów i zbiorów manuskryptów historycznych. ustawa The National Archives 
Act z 1934 roku wprowadziła rozróżnienie między dokumentacją osobistą urzęd-
nika a dokumentacją urzędową związaną z piastowanym przezeń urzędem czy 
stanowiskiem. Dała prawo Archiwiście uSA do inspekcji narodowego zasobu 
archiwalnego i przejmowania wybranych materiałów do państwowego zasobu 
archiwalnego 23. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął negatywnie na ówczesny 
kształt zasobu Archiwum Narodowego, było wypożyczanie akt z urzędów przez 
inne instytucje lub osoby prywatne. Materiały archiwalne ginęły w wyniku zanie-
dbań osób odpowiedzialnych za ich przechowywanie oraz braku odpowiednich 
zapisów w prawie. Problemy Archiwum Narodowego z odzyskaniem akt z rąk 
prywatnych wiązały się z oparciem prawa amerykańskiego na zasadzie common 
law  24. Dlatego też wydane przed 1934 rokiem wyroki chroniące własność prywat-
ną stanowiły precedens, uniemożliwiający niekiedy przejęcie materiałów archi-
walnych przez archiwum w Waszyngtonie 25.

W sierpniu 1939 roku Kongres uSA wprowadził ustawę Disposal Act of 
1939, określającą jednolitą procedurę niszczenia dokumentacji wytworzonej 
przez administrację federalną. Szefowie agencji federalnych zostali zobowiąza-
ni do przekazywania Archiwiście uSA wykazów dokumentów do brakowania, 
on z kolei po konsultacji z Radą Archiwum Narodowego przesyłał zbiorcze wy-
kazy akt do Kongresu. Wykazy musiały być przygotowywane każdorazowo dla 
większej partii dokumentów. Zatwierdzała je (w całości lub częściowo) komisja 
Kongresu. Akta mogły zostać sprzedane, zniszczone lub przekazane do instytucji 
kulturalno-edukacyjnych 26.

Po rozpoczęciu II wojny światowej Archiwum Narodowe zostało zaliczo-
ne do grupy agencji federalnych, których działalność była niezbędna dla bez-
pieczeństwa narodowego 27. Na początku 1941 roku Archiwum Narodowe rozpo-
częło wdrażanie programu zarządzania dokumentacją (records administration 

22 Tamże, s. 87 i n.
23 C.W. Garrison, The Relation of Historical Manuscripts to Archival Materials, „The Ameri-

can Archivist” 1938, vol. 2, nr 2, s. 97.
24 Prawo tworzone przez sądy na zasadzie precedensu, przeciwstawiane prawu stanowionemu.
25 R.G. Adams, The Character, s. 89-95.
26 E.J. Leahy, Reduction of Public Records, „The American Archivist” 1940, vol. 3, nr 1, s. 30 i n.
27 News Notes, „The American Archivist” 1942, vol. 5, nr 1, s. 62.
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program), który miał obejmować ujednolicenie i rozwój systemu kwalifikacji 
i klasyfikacji dokumentacji w administracji federalnej 28. Dyskutowano także nad 
pomysłem stworzenia sieci regionalnych repozytoriów akt federalnych w celu 
zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej poza Dystryktem Kolumbia 29. Wy-
nikało to z potrzeby wspierania agencji federalnych w kwalifikacji archiwalnej 
dokumentów i procesie ich brakowania. W tym celu Archiwum Narodowe wy-
dało około 100-stronicowy informator o prowadzonej działalności, skierowany 
do pracowników agencji federalnych – Manual of Information About the National 
Archives for Government Officials (Waszyngton 1941). Opublikowano również bi-
bliografię dotyczącą instytucji archiwalnych w uSA – Selected Bibliography on 
the History, Organization, and Activities of Archival Agencies oraz wykaz agencji 
federalnych – List of Federal Word War Agencies. Obie prace miały służyć jako 
materiał informacyjny i pomocniczy dla pracowników archiwum 30. W tym roku 
Kongres uSA przyjął również uchwałę zezwalającą na niszczenie wybranych par-
tii dokumentów po ich sfotografowaniu lub zmikrofilmowaniu 31.

W 1942 roku Archiwiście uSA dano prawo do żądania przeniesienia 
do zasobu Archiwum Narodowego całej dokumentacji z agencji federalnych. 
W przypadku dokumentów starszych niż 50 lat szef agencji mógł je zatrzymać 
po pisemnym poświadczeniu o ich bieżącej użyteczności. Dotyczyło to również 
dokumentacji zlikwidowanych jednostek administracyjnych, których funkcje 
zostały przeniesione na sukcesora. W tym czasie Kongres uSA wprowadził po-
prawkę do ustawy z 1939 roku, częściowo ułatwiając procedurę składania spisów 
akt przeznaczonych do brakowania. Ten zapis dotyczył wyłącznie archiwaliów 
wytworzonych przez administrację federalną 32.

Dnia 7 lipca 1943 roku Kongres uSA wprowadził kolejną ustawę Disposal 
Act of 1943 dotyczącą brakowania dokumentacji rządu federalnego. Dawała ona 
agencjom federalnym prawo do ciągłego niszczenia dokumentacji tego samego 
typu na podstawie harmonogramów brakowania (records schedules) 33 przesy-

28 Podobną działalność od 1941 r. prowadził w ramach Stowarzyszenia Amerykańskich Archi-
wistów komitet Committee on Records Administration. Zob.: F.B. Evans, Archivist and Records 
Managers: Variation on a Theme, „The American Archivist” 1967, vol. 30, nr 1, s. 44 i n.

29 O.W. Holmes, The Problem of Federal Field Office Records, „The American Archivist” 1943, 
vol. 6, nr 2, s. 81-104; R.B. Morris, Federal Field Records, „The American Archivist” 1943, 
vol. 6, nr 2, s. 115-122.

30 Reviews of Books, „The American Archivist” 1942, vol. 5, nr 2, s. 104 i n.; Shorter Notices, 
„The American Archivist” 1942, vol. 5, nr 2, s. 113 i n.

31 News Notes, „The American Archivist” 1941, vol. 4, nr 1, s. 67.
32 News Notes, „The American Archivist” 1942, vol. 5, nr 4, s. 262.
33 Records schedule – harmonogram określający okres przechowywania, niszczenia lub 

przekazywania do archiwum określonych serii dokumentacji.



NADZóR ARCHIWALNY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W XX WIEKu 61

łanych do Archiwum Narodowego. Wykazów brakowania stosowanych przed 
1943 roku używano nadal w odniesieniu do dokumentacji wytworzonej dawniej 
oraz po zlikwidowaniu agencji federalnych 34. W 1943 roku ilość wytwarzanych 
w agencjach federalnych akt wynosiła około 100 tys. stóp sześciennych 35 rocz-
nie, zaś administracja federalna przechowywała około 18 mln stóp sześciennych 
dokumentacji 36. W tym okresie Archiwum Narodowe uzyskało szerokie upraw-
nienia w zakresie brakowania dokumentacji. Skutkiem tego było wydanie zgody 
na wybrakowanie ponad 42 tys. bezużytecznych dokumentów 37. Zorganizowa-
no również stałą konferencję Inter agency Records Administration Conference, na 
której przedstawiciele agencji federalnych omawiali problemy związane z zarzą-
dzaniem dokumentacją 38.

W czerwcu 1944 roku Rada Archiwum Narodowego ogłosiła rezolucję, 
w myśl której Archiwum Narodowe mogło rewindykować materiały agencji fe-
deralnej, które bezprawnie znalazły się w posiadaniu innej jednostki. Od tego 
roku Archiwum Narodowe rozpoczęło nową politykę przejmowania dokumen-
tacji z agencji federalnych. Szef agencji federalnej w porozumieniu z Archiwistą 
uSA przygotowywał serie akt, które zobowiązany był przekazywać do archiwum 
z określoną częstotliwością. Tak np. raporty administracyjne przekazywano do 
Archiwum Narodowego co trzy lata 39. urzędy federalne zaczęły coraz częściej 
zwracać się do archiwum z prośbą o ocenę i wybrakowanie niepotrzebnej doku-
mentacji, jak również o pomoc przy procesie wytwarzania akt 40.

W 1945 roku Archiwista uSA postulował budowę dodatkowego gmachu 
Archiwum Narodowego pod Waszyngtonem, w którym agencje federalne mo-
głyby czasowo przechowywać i udostępniać akta 41. W lutym tego roku Archiwum 
Narodowe wydało podręcznik How to Dispose of Records: a Manual for Fede‑

34 R.H. Bahmer, Records Administration, „The American Archivist” 1943, vol. 6. nr 3, s. 169-175.
35 W uSA rozmiar zespołu/zbioru podaje się w stopach sześciennych – jednostce miary ob-

jętości. Stopa sześcienna jest definiowana jako objętość sześcianu o długości boków rów-
nej 1 ft. 1ft³= 0.02831685m³. 

36 T. Cook, What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future 
Paradigm Shift, „Archivaria”, t. 43, 1997, s. 26. Problem braku powierzchni magazynowej 
dotyczył także archiwów stanowych. Ch.M. Gates, The Administration, s. 138 i n.

37 Reviews of Books, „The American Archivist” 1944, vol. 7, nr 4, s. 257. Zob.: załącznik nr 1 
History and legal authority of the records appraisal function do Appraisal and Disposition.

38 Konferencja została później przemianowana na Information and Records Administration 
Conference.

39 News Notes, „The American Archivist” 1945, vol. 8, nr 1, s. 88; P.C. Brooks, Archival Proce‑
dures for Planned Records Retirement, „The American Archivist” 1948, vol. 11, nr 4, s. 310.

40 M. Cross Norton, Some Legal Aspects of Archives, „The American Archivist” 1945, vol. 8, 
nr 1, s. 3.

41 News Notes, „The American Archivist” 1945, vol. 8, nr 1, s. 87.
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ral Officials (Waszyngton 1945), który miał pomóc agencjom rządu federalnego 
w brakowaniu dokumentacji. Zawierał on opis procedur i metod postępowania 
w przypadku niszczenia bezużytecznej dokumentacji, a także podstawowe wy-
tyczne do właściwej kwalifikacji i klasyfikacji akt 42.

Kolejna zmiana w ustawie Disposal Act nastąpiła 6 czerwca 1945 roku, 
stworzono ogólne harmonogramy brakowania dla dokumentacji administracyj-
nej (housekeeping records) 43 wytwarzanej przez każdą agencję federalną. Pozwało 
to określić czas przechowywania grup dokumentów i ograniczyć ilość bezuży-
tecznej dokumentacji przetrzymywanej przez administracje federalną. Wpro-
wadzone przez Archiwum Narodowe wykazy i harmonogramy brakowania oraz 
współpraca w zakresie zarządzania dokumentacją pozwalały kontrolować proces 
narastania państwowego zasobu archiwalnego, były także środkiem do oszczę-
dzenia tysięcy dolarów 44.

Rolę Archiwum Narodowego w procesie zarządzania dokumentacją 
w agencjach federalnych zwiększyło zarządzenie wykonawcze prezydenta Har-
rego S. Trumana z 25 wrześ nia 1946 roku, które zobowiązywało administrację 
federalną do stosowania się do zaleceń Archiwum Narodowego. Kwestia ta stała 
się następnie jednym z zagadnień, nad którymi od 1947 roku pracowała specjal-
na komisja Hoover Commission w ramach grupy roboczej Task Force Report on 
Records Management  45. W 1949 roku Archiwum Narodowe zostało bowiem zali-
czone do urzędów wykonujących usługi ogólnopaństwowe, gdyż było odpowie-
dzialne za kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego i eliminację bezwarto-
ściowej dokumentacji 46. Dlatego na mocy ustawy z 30 czerwca 1949 roku Federal 
Property and Administrative Services Act zostało włączone do nowo powstałego 
urzędu General Services Administration  47. W związku z nowymi obowiązkami 
dotyczącymi zarządzania bieżącą dokumentacją Archiwum Narodowe zostało 

42 Reviews of Books, „The American Archivist” 1945, vol. 8, nr 3, s. 202 i nn.
43 Housekeeping records – dokumentacja (np. finansowa, kadrowa) wspólna dla każdej jed-

nostki administracji federalnej.
44 News Notes, „The American Archivist” 1942, vol. 5, nr 4, s. 262; P.C. Brooks, Archival, s. 308 

i n.; I. Perlman, General Schedules and Federal Records, „The American Archivist” 1952, 
vol. 15, nr 1, s. 27-30. 

45 R.W. Krauskopf, The Hoover, s. 373-379; F.B. Evans, Archivist, s. 50 i n.
46 R.W. Krauskopf, The Hoover, s. 381 i nn.; L. Genicot, The Problem of Modern Archives, „The 

American Archivist” 1950, vol. 13, nr 4, s. 329-339; W.C. Grover, Recent Developments in 
Federal Archival Activities, „The American Archivist” 1951, vol. 14, nr 1, s. 3.

47 urząd powołany w 1949 r., wspierał on funkcjonowanie administracji federalnej. Na jego 
powołanie wpłynęły potrzeby agencji federalnych związane ze skutecznym i oszczędnym 
zarządzaniem dokumentacją bieżącą, nie zaś historyczną przechowywaną w Archiwum 
Narodowym. Panowała także tendencja, z uwagi na rozwój administracji w czasie II wojny 
światowej, do łączenia agencji federalnych w nowe jednostki. O.W. Holmes, The National 
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przemianowane na National Archives and Records Service (NARS), a w ramach 
archiwum powołano nowy oddział – Dział Zarządzania Dokumentacją (Records 
Management Division) 48. utrata statusu autonomicznej agencji federalnej budziła 
obawy o marginalizację archiwum i ukierunkowanie ich pracy na zarządzanie 
bieżącą dokumentacją.

ustawa Federal Records Act z 5 wrześ nia 1950 roku ujednolicała dotychcza-
sowe prawo i ustanawiała nowe zapisy w zakresie archiwum i zarządzania doku-
mentacją. Z mocy ustawy agencje federalne musiały wytwarzać dokumentację 
adekwatną do ich funkcji, wprowadzając programy zarządzania dokumentacją, 
które miały zapewnić wydajne i oszczędne tworzenie i przechowywanie akt. Szef 
urzędu General Services Administration przekazał nadzór nad programem zarzą-
dzania dokumentacją Archiwiście uSA. Nałożył na niego obowiązek wprowadza-
nia standardów i procedur w tym zakresie, a także kierowania regionalnymi repo-
zytoriami dokumentów federalnych, w których akta niewykorzystywane bieżąco 
mogłyby być selekcjonowane i niszczone lub przekazywane do Archiwum Naro-
dowego. ustawa wprowadzała także zmiany w systemie kancelaryjnym instytu-
cji federalnych. Stworzono nowe ogólne harmonogramy kontroli dokumentacji 
(general records control schedules) 49, które pozwalały na jej kwalifikację oraz okre-
ślenie czasu przechowywania. Wyeliminowano także tworzenie i przechowywa-
nie licznych kopii dokumentów. ustawa nakładała na agencje federalne odpowie-
dzialność prawną za tworzenie i niszczenie dokumentacji, a także ułatwiała pracę 
archiwistów 50. Dawała również możliwość współpracy w zakresie rozmieszczenia 
zasobu archiwalnego w skali kraju, gdyż Archiwum Narodowe otrzymało prawo 
przekazania wybranych materiałów archiwalnych (zgromadzonych w zasobie lub 
wyznaczonych do przejęcia) do stowarzyszeń i instytucji publicznych lub eduka-
cyjnych. Wraz z wprowadzeniem wspomnianej wyżej ustawy aspekt zarządzania 
dokumentacją zaczął dominować w ramach archiwistyki 51.

Archives at a Turn in the Road, „The American Archivist” 1949, vol. 12, nr 4, s. 339-342; 
L.H. Butterfield, The Scholar’s, s. 353.

48 J.G. Bradsher, The National Archives: Serving Government, the public, and Scholarship, 
1950–1965, w: Guardian of Heritage: Essays on the History of the National Archives, Wa-
szyngton 1985, s. 51.

49 General records schedule (common recordd schedule, comprehensive records schedule, 
general schedule) – ogólny harmonogram określający okres przechowywania, niszczenia 
lub przekazywania do archiwum określonych serii dokumentacji wspólnych dla całej ad-
ministracji federalnej.

50 H.E. Angel, Federal Records Management Since the Hoover Commission Report, „The Ame-
rican Archivist” 1953, vol. 16, nr 1, s. 14-17; R.W. Krauskopf, The Hoover, s. 384; General 
Schedules and Federal Records, „The American Archivist” 1952, vol. 15, nr 1, s. 31 i n.

51 Zob.: O.W. Holmes, Areas of Cooperation Between the National Archives and State Archi-
ves, „The American Archivist” 1951, vol. 14, nr 3, s. 213-222; W.D. McCain, Some Sugge‑
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Dalsze przepisy prawne wprowadzone w 1951 roku przez urząd General 
Services Administration, któremu podlegało Archiwum Narodowe, nakazywały 
agencjom federalnym stworzenie do 1954 roku harmonogramów brakowania dla 
wszystkich dokumentów przechowywanych w ich siedzibach. Harmonogramy te 
musiały być zatwierdzone przez Archiwum Narodowe. W 1951 roku administra-
cja federalna przechowywała 22 mln stóp sześciennych akt; rocznie wytwarzano 
ich 3,4 mln stóp sześciennych, a niszczono 2,1 mln 52. Drastycznie rosnąca licz-
ba wytwarzanych przez administrację i rząd federalny akt (w latach 1935–1951) 
doprowadziła do stanu sprzed powołania Archiwum Narodowego w 1934 roku 
Agencje federalne w sposób niekontrolowany gromadziły akta w każdym dostęp-
nym pomieszczeniu, narażając je na uszkodzenie lub zniszczenie 53.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemem narastającego zasobu 
archiwalnego było stworzenie w latach pięćdziesiątych XX wieku sieci archiwów 
przejściowych – Federal Records Centers. Liczba przechowywanych w nich akt 
sięgnęła 9,5 mln stóp sześciennych do 1968 roku 54. Przechowywane tam akta 
były poddawane selekcji, ważniejsze trafiały do Archiwum Narodowego, zaś 
bezużyteczne niszczono. W 1950 roku Archiwum Narodowe posiadało w swoim 
zasobie ponad 900 tys. stóp sześciennych akt, po utworzeniu sieci federalnych 
archiwów przejściowych liczba ta spadła w 1952 roku do około 800 tys., a w 1957 
do 775 tys. 55 W 1955 roku roczny przyrost akt w agencjach federalnych wynosił 
około 3 mln stóp sześciennych, co równało się ilości brakowanych rocznie akt. 
Szacowane oszczędności, z powodu zwiększonego brakowania dokumentacji, 
wynosiły rocznie ponad 2 mln dolarów 56. Sieć archiwów przejściowych pozwo-
liła również zmniejszyć liczbę składnic akt w agencjach federalnych ze 104 do 75 
(w 1952 r.), natomiast procent akt nieobjętych procedurami brakowania spadł 
w tym okresie z 44 do 5%. Nastąpił również wzrost wykorzystania zasobu re-
pozytoriów dokumentów federalnych z 1,8 mln udostępnień w 1956 do 6,1 mln 

stions for National Archives Cooperation with the State Archives, „The American Archivist” 
1951, vol. 14, nr 3, s. 225-228.

52 H.E. Angel, Federal, s. 16. Archiwista uSA przejął również uprawnienia związane z kwali-
fikacją archiwalną dokumentacji federalnej. 

53 W.C. Grover, Recent Developments in Federal Archival Activities, „The American Archivist” 
1951, vol. 14, nr 1, s. 6.

54 H.G. Jones, The Records of a Nation: Their Management, Preservation, and Use, Nowy Jork 
1969, s. 175-180; R.H. Bahmer, The Management of Archival Institutions, „The American 
Archivist” 1963, vol. 26, nr 1, s. 3 i n.; D.R. McCoy, The National Archives: America’s Mini‑
stry of Documents, 1934–1968, Chapel Hill 1978, s. 278 i n.

55 J.J. Hammitt, Government Archives and Records Management, „The American Archivist” 
1965, vol. 28, nr 2, s. 219-222.

56 Sieć archiwów przejściowych udostępniała agencjom federalnym prawie 1,5 mln doku-
mentów rocznie. News Notes, „The American Archivist” 1952, vol. 15, nr 4, s. 375 i n.
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w 1968 roku 57. Rozwój sieci archiwalnej oraz wprowadzenie procedur brako-
wania akt pozwalał mieć nadzieje, że uda się rozwiązać problem braku miejsca 
na przechowywanie dokumentacji, chociaż w 1957 roku Kongres zobowiązał 
agencje rządu federalnego do przekazania do NARS dokumentacji starszej niż 
50 lat 58.

W latach sześćdziesiątych XX wieku wzrastający problem braku miejsca 
w magazynach dotknął także wszystkie archiwa przejściowe, które wymagały 
rozbudowy lub przeniesienia w inne miejsce. W 1967 roku przechowywały one 
prawie 7 mln stóp sześciennych akt, z czego mniej niż połowa posiadała ewiden-
cje lub inwentarze i była objęta harmonogramami brakowania. urzędy federalne 
przechowywały wówczas prawie 26 mln stóp sześciennych dokumentacji, z czego 
połowa była w użyciu bieżącym 59.

W 1970 roku federalne archiwa przejściowe mieściły już ponad 10 mln stóp 
sześciennych akt, odwoływano się do nich około 8,5 mln razy 60. W repozytoriach 
w ramach działów archiwalnych gromadzono całą dokumentację federalną z da-
nego regionu, z której najważniejsza część po kwalifikacji archiwalnej miała trafić 
do gmachu archiwum w Waszyngtonie, na co nie pozwalały ówczesne warunki 
lokalowe. Należy pamiętać, że od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku Dział 
Dokumentacji Mechanicznej (Machine‑Readable Archives Division) Archiwum 
Narodowego prowadził w agencjach federalnych inspekcję w celu rozpoznania 
i kwalifikacji wytwarzanej przez nie dokumentacji mechanicznej 61. Od końca lat 
siedemdziesiątych XX wieku ilość brakowanej dokumentacji znacznie zmalała, 
wpływ na to miały m.in. przepisy prawne zabraniające niszczenia niektórych ro-
dzajów dokumentacji oraz wzrost liczby pozwów sądowych, w których akta sta-
nowiły materiał dowodowy 62.

Archiwum Narodowe w latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowa-
dziło, na polecenie sądu rejonowego w Waszyngtonie, najbardziej skompliko-
waną w swojej historii operację związaną z przejmowaniem akt. Polegała ona 
na nadaniu kwalifikacji archiwalnej i zabezpieczeniu dokumentów FBI, w tym 
pięciu mln teczek spraw z terenowych biur FBI. Kilkunastoosobowa grupa archi-

57 D.R. McCoy, The National, s. 245, 278.
58 R.W. Krauskopf, The Hoover, s. 394; R.A. Shiff, The Archivist’s Role in Records Management, 

„The American Archivist” 1956, vol. 19, nr 2, s. 111-120.
59 H.G. Jones, The Records, s. 164-179; W.R. Petrowski, Research, Anyone? A Look at the Fede‑

ral Records Centers, s. 581-592.
60 News and Notices, „Prologue” 1970, vol. 2, nr 1, s. 34-39.
61 T.W. Durr, Some Thoughts and Designs about Archives and Automation, 1984, „The Ameri-

can Archivist” 1984, vol. 47, nr 3, s. 271-289.
62 T. Huskamp Peterson, The National Archives: Substance and Shadows 1965–1980, w: Guar‑

dian of Heritage: Essays on the History of the National Archives, Waszyngton 1985, s. 78.
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wistów z NARS przeprowadziła ekspertyzę około 18 tys. teczek w Waszyngtonie 
i kilku innych miastach. Efektem tych prac był 200-stronicowy raport opisujący 
stan akt i plan dalszego działania 63.

Drugi duży projekt dotyczył kwalifikacji archiwalnej materiałów (ok. 
500 tys. stóp kwadratowych) sądu dystryktu Waszyngton. Z inicjatywy NARS 
powołano specjalny komitet, który miał opracować szczegółowe wytyczne do 
przechowywania i brakowania tych dokumentów 64. Zatwierdzone przez NARS 
w 1980 roku harmonogramy i wykazy brakowania akt sądu wywołały kontro-
wersje wśród stowarzyszeń naukowych i prywatnych badaczy. Wyrażono obawę, 
iż wraz z brakowaniem dokumentacji sądowej mogą zostać zniszczone ważne 
dokumenty historyczne. W wyniku protestów Archiwista uSA Warner ogłosił 
moratorium na brakowanie dokumentacji, przeprowadził także rewizję harmo-
nogramów brakowania, które rozpoczęto dopiero w 1983 roku 65. Zaproponowany 
wówczas proces systematycznej kwalifikacji i brakowania akt przyniósł rezultaty, 
gdyż w kolejnych latach liczba niszczonych akt przewyższała liczbę przejmowa-
nych do repozytoriów dokumentów.

Na przełomie 1983 i 1984 roku Izba Reprezentantów złożyła projekt wy-
dzielenia NARS ze struktury General Services Administration, który opracowali 
J. Brookes oraz G. English. W październiku 1984 roku obie izby Kongresu uzgod-
niły wspólną wersję ustawy, którą następnie przesłano prezydentowi do podpi-
su. Dnia 19 października 1984 roku prezydent Ronald Reagan podpisał ustawę 
powołującą samodzielną agencję federalną National Archives and Records Admi‑
nistration (NARA) 66. ustawa National Archives and Records Administration act 
weszła w życie 1 kwietnia 1985 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego 67.

W prawie amerykańskim brak jest pojęcia narodowego, państwowego 
i niepaństwowego zasobu archiwalnego, zaś definicja materiałów archiwalnych 
jest zdecydowanie węższa. Archiwista uSA jest odpowiedzialny za przejmowa-
nie do zasobu NARA dokumentacji, której wytwórcami są: agencje federalne, 

63 S.D. Steinwall, Appraisal and the FBI File Case: For Whom Do Archivists Retain Records?, 
„The American Archivist” 1986, vol. 49, nr 1, s. 52-63; The National Archives and Records 
Service: The Path Ahead, „Prologue” 1980, vol. 12, nr 3, s. 84.

64 Zob.: rozdział 33 z 44 części United States Code, strona internetowa u.S. Government Prin-
ting Office, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uSCODE-2011-title44/pdf/uSCODE-2011-t-
itle44-chap33.pdf. 

65 R.M. Warner, The National Archives: A Memoir, 1980–1985, w: Guardian of Heritage: Essays 
on the History of the National Archives, Waszyngton 1985, s. 85.

66 Szerzej zob.: B. Nowożycki, Archiwum Narodowe we współczesnym systemie prawnym Sta‑
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Archeion”, t. 115, 2014, s. 73-96.

67 Tamże s. 91. Zob.: strona internetowa u.S. Government Printing Office, http://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/uSCODE-2010-title44/pdf/uSCODE-2010-title44-chap21.pdf.
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Kongres uSA, urząd Architect of the Capitol oraz Sąd Najwyższy 68. Wartość do-
kumentacji określana jest na podstawie kwalifikacji i klasyfikacji przeprowadza-
nej przez pracowników NARA. Archiwum Narodowe uSA gromadzi materiały 
o wartości historycznej. Brak instytucji archiwów wyodrębnionych w uSA powo-
duje, że Archiwista uSA posiada bezpośredni nadzór nad dokumentacją całości 
rządu i administracji federalnej. Prawo amerykańskie nie wyróżnia jednostek or-
ganizacyjnych tworzących archiwa zakładowe i składnice akt.

W Kodeksie Stanów Zjednoczonych ustawodawca umieścił także przepi-
sy dotyczące brakowania dokumentacji, w myśl których Archiwista uSA samo-
dzielnie ustala zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu 
na okresy jej przechowywania oraz zasady i tryb brakowania dokumentacji nie-
archiwalnej 69. Ma on obowiązek ogłosić przepisy dotyczące sporządzania wyka-
zów i harmonogramów brakowania akt, procedur brakowania oraz standardów 
kopiowania akt przeznaczonych do wybrakowania. Natomiast szef agencji fede-
ralnej musi przedłożyć Archiwiście uSA wykazy i harmonogramy brakowania 
akt: skopiowanych, nieposiadających wystarczającej wartości administracyjnej, 
prawnej i badawczej oraz tych, których okres przechowywania minął. Archiwi-
sta uSA, wyrażając zgodę na zniszczenie dokumentacji, ma również obowiązek 
kontroli przedstawionych przez szefa agencji wykazów i harmonogramów brako-
wania 70. Po ich kontroli, jeśli nie ma przesłanek do dalszego przechowywania do-
kumentacji, powinien ogłosić plany związane z wykonaniem tej czynności. Może 
on również samodzielnie przeprowadzić brakowanie akt w zasobie Archiwum 
Narodowego, jeśli nie było to wykonane w agencji federalnej, z której pochodzą 
(do czego wymagana jest pisemna zgoda szefa agencji lub sukcesora). W agen-
cjach federalnych można wykonać brakowanie (po upływie określonego czasu) 
dokumentów tego samego typu, jak te które uprzednio dopuszczono do znisz-
czenia 71. W przypadku brakowania akt dotyczących zagrożenia dla zdrowia, życia 
lub mienia, decyzję podejmuje wspólnie szef jednostki federalnej oraz Archiwi-
sta uSA 72. Coroczny raport z brakowania dokumentacji musi być przedstawiony 
Kongresowi.

68 § 2107, rozdział 21, część 44 uSC.
69 Rozdział 33 z 44 części uSC, strona internetowa u.S. Government Printing Office, http://

www.gpo.gov/fdsys/pkg/uSCODE-2011-title44/pdf/uSCODE-2011-title44-chap33.pdf.
70 Archiwista uSA może zwracać się o pomoc w tej sprawie do komisji Kongresu uSA 

w szczególnych wypadkach. W rutynowym brakowaniu standardowej dokumentacji nie 
musi tego czynić. § 3303a, rozdział 33, część 44 uSC.

71 Wyjątkiem od procedury brakowania są zapisy odnoszące się do roszczeń i żądań wyda-
nych przez lub przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. § 3308-3309, rozdział 33, część 
44 uSC. 

72 § 3310, rozdział 33, część 44 uSC.
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W 1985 roku NARA objęło funkcje doradcze dla agencji federalnych w za-
kresie zarządzania ich dokumentacją elektroniczną. Wynikało to z prowadzo-
nego od 1984 roku projektu MARC/Life Cycle Tracking Project, który zakładał 
standaryzację opisu oraz wymiany informacji 73. Rok później NARA uruchomiło 
centrum informacyjne Records Administration Center, którego celem było wspie-
ranie programów zarządzania dokumentacją prowadzonych przez rząd federal-
ny. Pracownicy tego centrum mieli udzielać porad, opracowywać publikacje oraz 
przygotowywać materiały informacyjne dotyczące postępowania z dokumenta-
cją (np. broszura informacyjna Recordfacts skierowana do nowo zatrudnionych 
urzędników). usługi centrum były również skierowane do instytucji archiwal-
nych szczebla stanowego i lokalnego 74. W latach 1986–1988 z uwagi na rosnące 
wykorzystanie komputerów oraz przyrost dokumentacji mechanicznej w admi-
nistracji federalnej Archiwum Narodowe uSA przeprowadziło rewizję polityki 
kwalifikacji archiwalnej i brakowania dokumentacji. Pracom tym towarzyszyły 
dalsze badania nad wykorzystywaniem komputerów i systemów automatycznych 
w administracji 75.

W 1989 roku Dział Archiwum Narodowego Center for Electronic Records 
wprowadził unowocześnione zasady przejmowania dokumentacji elektronicznej, 
gdyż liczba pozyskanych dokumentów elektronicznych wzrosła ponad dwukrot-
nie (do ok. 14 tys. plików). Dwa wprowadzone wówczas programy APS i AERIC 
pozwalały na przetwarzanie i przechowywanie danych z prostych systemów kom-
puterowych 76. W 2000 roku, po latach badań, NARA rozpoczęło projekt związany 
z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną – Electronic Records Archives, który 
otrzymał znaczne wsparcie finansowe od rządu federalnego 77.

73 W.M. Holmes, E. Hedlin, T.E. Weir, MARC and Life Cycle Tracking at the National Archi‑
ves: Project Final Report, „The American Archivist” 1986, vol. 49, nr 3, s. 305-309.

74 News Notes, „The American Archivist” 1986, vol. 49, nr 2, s. 211; News and Notices, „Pro-
logue” 1986, vol. 18, nr 2, s. 138.

75 Generalne harmonogramy brakowania (GRS) służyły za narzędzie kwalifikacji archiwal-
nej oraz zarządzania dokumentacją. Miały na celu określenie długości przechowywania 
dokumentacji nieposiadającej wartości archiwalnej. Wprowadzony w już 1982 r. harmo-
nogram dla dokumentacji mechanicznej był nieskuteczny z uwagi na problemy z rozróż-
nieniem między dokumentacją archiwalną a rutynowo brakowaną w każdej agencji fede-
ralnej. Zob.: W. Cunliffe, M. Miller, Writing a General Schedule for Electronic Records, „The 
American Archivist” 1989, vol. 52, nr 3, s. 350-356.

76 Information Management Challenges in Managing and Preserving Electronic Records, Wa-
szyngton 2002, s. 15-31. Zob.: strona internetowa NARA, http://www.archives.gov/era/
about/history.html#formation oraz strona internetowa GAO, http://www.gao.gov/pro-
ducts/GAO-02-586.

77 H. Wajs, Era – Electronic Records Archives, „Archeion”, t. 111, 2009–2010, s. 27-37; News 
and Notices, „Prologue” 2000, vol. 32, nr 2, s. 130 i nn. Zob.: National Archives and Records 
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W 2005 roku Archiwum Narodowe powołało Komisję Doradczą ds. Archi-
wów Elektronicznych (Advisory Committee for the Electronic Records Archives), 
której zadaniem było wspieranie projektu Electronic Records Archives. Pierwsze 
testy projektu przeprowadzono w 2007 roku w czterech wybranych agencjach 
federalnych, rok później do archiwum napłynęły pierwsze dokumenty elektro-
niczne przekazane w ramach projektu. Wówczas Archiwum Narodowe weszło 
we współpracę z prywatnymi instytucjami, które wspierają projekty digitalizacji 
dokumentów 78.

Próbą zapanowania nad problemem narastającego zasobu było wprowadze-
nie procedury planowanego brakowania opartej na harmonogramach, a także 
utworzenie sieci archiwów przejściowych. Wszystko to jednak stanowiło pół-
środek, gdyż nie zdecydowano się na zaadaptowanie systemu kancelaryjnego 
opartego na wykazie akt. Problem przeniesiono na następne pokolenia, jedno-
cześnie doprowadzając do decentralizacji zasobu archiwalnego. Akta oceniano 
pod względem przydatności w badaniach naukowych oraz przyszłych potrzeb 
badaczy, marginalizując ich wartość dla aktotwórcy. Dlatego też w dyskursie 
archiwalnym pojawiła się koncepcja societal approaches  79, zakładająca, że spo-
łeczeństwo określa wartość dokumentów, które mają być zachowane jako jego 
dziedzictwo. (zmuszając tym samym archiwistów do aktywnego kształtowania 
zasobu). Rozwiązaniem problemu narastającego zasobu archiwalnego byłoby 
wprowadzenie w administracji federalnej i stanowej bezdziennikowego systemu 
kancelaryjnego oraz oparcie kwalifikacji i klasyfikacji archiwalnej na jednolitym 
rzeczowym wykazie akt.

Administration Annual Report 2000, s. 7, strona internetowa NARA, http://www.archives.
gov/about/plans-reports/performance-accountability/previous.html.

78 Zob.: strona internetowa NARA, http://www.archives.gov/era/about/history.html#forma-
tion.

79 Odejście od pojmowania roli archiwisty jako osoby dokonującej kwalifikacji i opisu do-
kumentacji zaowocowało pojawieniem się w dyskursie archiwalnym pojęcia – societal 
approaches. Zakładało ono czysto utylitarną funkcję archiwisty wobec społeczeństwa. 
H. Booms, Society and the Formation of a Documentary Heritage: Issues in the Appraisal of 
Archival Sources, „Archivaria” 1987, nr 24, s. 69-107.
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kancelaria dziekańska w kurzelowie w XiX wieku 
Przyczynek do dziejów kancelarii dziekańskich  
w królestwie Polskim

S ł o w a  k l u c z o w e :  dziekan, dekanat, kancelaria kościelna, Kurzelów

K e y w o r d s :  Kurzelów, Dean, deanery, church chanceries

S t r e s z c z e n i e :  Artykuł przedstawia charakterystykę kancelarii dziekańskiej w Kurze-
lowie w diecezji kieleckiej w XIX w., dokonaną na podstawie akt wytworzonych w 1863 r. 
Na jej podstawie omawia główne czynności dziekana, którymi były: rozsyłanie księżom 
w dekanacie tzw. kurend wraz z kursorią, czyli pism zawierających rozporządzenia rząd-
cy diecezji i władz państwowych, wizytowanie wszystkich parafii dekanatu i informowa-
nie o wynikach wizytacji konsystorz diecezjalny lub bezpośrednio biskupa, rozdzielanie 
olejów świętych i rubrycel pomiędzy poszczególnych księży w dekanacie, sprawy zwią-
zane ze śmiercią któregoś proboszcza, zwłaszcza zajęcie się zorganizowaniem pogrzebu, 
powierzenie parafii czasowemu administratorowi (zwykle najbliższemu proboszczowi), 
dopilnowanie spraw spadkowych po zmarłym, spisanie majątku kościelnego i prywatne-
go nieboszczyka, w tym uregulowanie pozostałych po nim długów, jeśli były takowe, oraz 
dopilnowanie spraw beneficjalnych.

A b s t r a c t :  The paper discusses the operation of deanery offices at Kurzelów in the 
Kielce Diocese in the 19th century, as seen in 1863 documentation. On this basis, the 
main activities of the dean can be outlined. They included dispatch to deanery priests of 
the so-called cursorial currendas, i.e. letters which contained regulations of deanery and 
state authorities; visiting all the parishes in the deanery and reporting on the visits to the 
diocesan consistory or directly to the bishop; distribution of the holy oils and liturgical 
guides to individual priests of the deanery; dealing with issues related to vicar deaths, 
particularly funeral arrangements and parish handovers to temporary administrators 
(usually, vicars of adjacent parishes), seeing to legacy issues, listing ecclesiastical and 
private property of the deceased, debt management if needed, as well as handling income-
related matters.
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Jednym z następstw Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku było powsta-
nie Królestwa Polskiego – namiastki państwa polskiego, pozostającej w ści-
słym związku z Rosją, każdy bowiem car miał być zarazem królem Królestwa 
Polskiego. Powstanie nowego państwa wymagało dostosowania do jego granic 
terytoriów i siedzib diecezji. Kościelne struktury organizacyjne zostały ukształ-
towane w Królestwie Polskim na mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita nobis 
z 30 czerwca 1818 roku. W wyniku jej postanowień utworzona została jedna me-
tropolia – warszawska, w skład której wchodziła archidiecezja warszawska i die-
cezje: krakowsko-kielecka, kujawsko-kaliska (z siedzibą we Włocławku, mimo 
podejmowanych prób przeniesienia jej do Kalisza i rezydowania w Kaliszu nie-
których biskupów), lubelska, płocka, podlaska (z siedzibą w Janowie Podlaskim), 
sandomierska i sejneńska, czyli augustowska 1.

Granice diecezji krakowsko-kieleckiej ukształtowane były wyjątkowo 
nienaturalnie: siedziba ordynariusza znajdowała się w Krakowie, stanowiącym 
politycznie odrębny organizm – Rzeczpospolitą Krakowską. Większa część te-
rytorium znajdowała się w Królestwie Polskim. W czasie ogłaszania bulli Ex im‑
posita nobis taka struktura organizacyjna miała uzasadnienie: w myśl postano-
wień Kongresu Wiedeńskiego Rzeczpospolita Krakowska miała pozostawać pod 
wspólnym zwierzchnictwem i nadzorem Austrii, Prus i Rosji. Stan ten wszakże 
zmienił się w 1846 roku, kiedy to Austria dokonała aneksji Krakowa z okolicą. Ale 
już wcześniej, bo po upadku powstania listopadowego, rząd carski nie dopuścił 
bp. Karola Skórkowskiego do wykonywania jurysdykcji kościelnej w Królestwie, 
a w 1833 roku mianował dla części diecezji położonej w Królestwie osobnego ad-
ministratora, ks. Adama Paszkowicza, co Stolica Apostolska aprobowała dekre-
tem nuncjatury wiedeńskiej z 29 kwietnia 1834 roku.

Tymczasem bardziej skomplikowanie kształtowały się dzieje zasobu archi-
walnego, a wcześniej jeszcze kancelarii konsystorza w Kielcach, które – jak poka-
zują najnowsze badania – szły nieco odmiennymi drogami. Dla ich przybliżenia 
musimy cofnąć się w chronologii. Dnia 13 czerwca 1805 roku papież Pius VII 
na mocy bulli Idefessum personarum ustanowił diecezję kielecką, a jej biskupem 
został mianowany ks. Wojciech de Boża Wola Górski. Postanowienia bulli we-
szły w życie jesienią 1807 roku i wówczas zaczął działać w Kielcach konsystorz 
biskupi. W 1818 roku na mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita nobis siedziba 
diecezji została przeniesiona do Sandomierza, a terytorium diecezji podzielono 
pomiędzy diecezję sandomierską i krakowską (krakowsko-kielecką), przy czym 

1 W. Jemielity, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818–1872, Lublin 1972, s. 10; 
B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), 
Kraków 1980, s. 203-208; W. Kujawski, Diecezja kujawsko‑kaliska. Opracowanie historycz‑
no‑źródłoznawcze, Włocławek 2011, s. 44-52, 84-92.
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niewielka część (tzw. dekanaty zawiślańskie) została przyłączona do diecezji lu-
belskiej. Tym samym dotychczasowy konsystorz kielecki winien zaprzestać dzia-
łalności, co miało nastąpić 31 grudnia 1818 roku. Tymczasem 30 grudnia tego 
roku bp krakowski Jan Paweł Woronicz ogłosił, że zachowuje w Kielcach „konsy-
storz zastępczy”. W rezultacie w Kielcach pozostały akta tych parafii i tych spraw, 
które dotychczas znajdowały się w gestii konsystorza diecezjalnego kieleckiego, 
a parafie zostały przyłączone do diecezji krakowskiej. W praktyce oznaczało to 
ciągłość produkcji aktowej w konsystorzu kieleckim, niezależnie od jego nazwy, 
przyporządkowania terytorialnego i struktury kanonicznej 2.

Car Aleksander II ukazem z 26 grudnia 1861 roku samowolnie uznał tę 
część diecezji krakowsko-kieleckiej za osobną diecezję, choć w sensie kościel-
nym nie zmieniło to ani jej statusu, ani tytułu rządców. Kanoniczne uregulowanie 
sytuacji tej „diecezji” nastąpiło na mocy bulli Leona XIII Ut primum catholicae 
Ecclesiae z 28 grudnia 1882 roku, w myśl której terytorium diecezji krakowskiej 
znajdujące się w granicach Królestwa Polskiego zostało przekształcone w diece-
zję kielecką 3.

W skład diecezji krakowsko-kieleckiej wszedł m.in. dekanat kurzelowski 
(pomijamy w tym miejscu jego historię, interesującą, ale niemającą dla nas zna-
czenia) 4. W 1863 roku należały do niego parafie: Kurzelów, Bebelno, Chrząstów, 
Czarnca, Kluczewsko, Konieczno, Krasocin, łopuszno, Oleszno, Secemin 
i Włoszczowa. W interesującym nas okresie dziekanem i zarazem proboszczem 
w Kurzelowie był ks. Aleksander Winczakiewicz, kandydat teologii, kanonik ho-
norowy kolegiaty w Kielcach, urodzony w 1815, a wyświęcony w 1838 roku. Wice-
dziekanem był ks. Józef Makowski, proboszcz w Koniecznie, ale z zachowanych 
dokumentów nie wynika, by w jakiś sposób współdziałał w wykonywaniu obo-
wiązków dziekańskich. W dekanacie natomiast było 14 księży, w tym 11 probosz-
czów. Wikariusze (po jednym) byli tylko w Kurzelowie i Włoszczowie. Wpraw-
dzie formalnie etaty dla wikariusza miały parafie w Chrząstowie i Olesznie, ale nie 
były one obsadzone. Ponadto w Kurzelowie zamieszkiwał rezydent – ks. Teodor 
Winczakiewicz, sądząc z nazwiska jakiś krewny dziekana 5. Zapewne niektórzy 

2 A. Kwaśniewski, Akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego jako zaczątek akt Konsy‑
storza Generalnego w Kielcach na podstawie zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 
(1797–1807), tekst złożony do druku w czasopiśmie „Archiva Ecclesiastica”.

3 B. Kumor, Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość” 1963, nr 17, s. 220; 
tenże, Ustrój, s. 45-46, 210-211; tenże, Powstanie diecezji kieleckiej i kolejne zmiany jej struk‑
tury terytorialnej, w: Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883–1983), Kielce 1986, 
s. 35-36.

4 B. Kumor, Organizacja, s. 202, 206.
5 Elenchus universi venerabilis cleri saecularis et regularis ejus partis dioeceseos Kielcenso‑  

‑Cracoviensis quae in Regno Poloniae sita est pro anno Domini 1864, [Kielce 1863], s. 19-22.

KANCELARIA DZIEKAńSKA W KuRZELOWIE W XIX WIEKu



ROLAND PREJS74

proboszczowie angażowali do pracy zakonników w charakterze nieformalnych 
wikariuszy 6, ale nie znamy ich nazwisk.

W 1867 roku (z mocą od 1 stycznia 1868), wskutek zarządzonej przez wła-
dze carskie reorganizacji sieci dekanalnej, tak by odpowiadała ona terytorialnie 
powiatom, dekanat kurzelowski uległ likwidacji 7.

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach przechowywane są akta dziekańskie 
poszczególnych dekanatów diecezji krakowsko-kieleckiej, później kieleckiej, wśród 
nich akta dziekańskie dekanatu kurzelowskiego. W tym miejscu należy stwierdzić, 
że archiwa dziekańskie nie cieszyły się dotąd specjalnym zainteresowaniem bada-
czy. Historycy korzystali z nich dość oszczędnie, a archiwiści skupiali uwagę na ar-
chiwach diecezjalnych i zakonnych, następnie na parafialnych. Dopiero w ostatnim 
czasie ukazało się dość wyczerpujące na ten temat studium ks. Pawła Wolnickiego, 
w którym znaleźć można zarówno charakterystykę archiwów dziekańskich, jak 
i próbę opisania czynności dziekana na podstawie zachowanych archiwaliów, jak 
również podobne mu w treści opracowanie Piotra Szkutnika o aktach dziekańskich 
w Brzeźnicy, należącej w XIX wieku do diecezji kujawsko-kaliskiej (włocławskiej). 
Niemniej nie jest to ostatnie słowo w omawianym tu zagadnieniu 8.

Badane akta dziekańskie dekanatu kurzelowskiego ułożone są w teczkach 
chronologicznych, które niekiedy obejmują akta z kilku kolejnych lat. Interesują-
ce nas akta stanowią jeden poszyt, zatytułowany Dekanat kurzelowski. Akta dzie‑
kańskie z roku 1863 i 1864, liczący 280 kart 9. Oprawiony jest w okładki papierowe. 

6 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ArKi), sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 34. O śmierci 
proboszcza w Krasocinie powiadomił dziekana reformat o. Bonawentura [prawdopodob-
nie Borek – nie podpisał się nazwiskiem], który przedstawił się jako zarządzający parafią 
w czasie choroby proboszcza. Por. też: R. Prejs, Słownik biograficzny zakonników francisz‑
kańskich Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r., Poznań 2004, s. 278.

7 B. Kumor, Organizacja, s. 221; tenże, Ustrój, s. 564-565.
8 P. Wolnicki, Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818–1918). 

Studium administracyjno‑kancelaryjno‑archiwalne, Częstochowa 2011; P. Szkutnik, Akta 
dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji, łódź 2012. P. Szkutnik 
opublikował ponadto kilka artykułów szczegółowych o aktach dziekańskich w XIX w., ale 
ponieważ zawarte w nich sądy zasadniczo znalazły się w cytowanej książce, stąd do arty-
kułów tych nie odsyłamy. Wymieniamy tylko niektóre z nich dla porządku: Akta dziekana 
dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka (1826–1854), „Biuletyn Szadkowski” 9 (2009), 
s. 63-85; Wartość źródłowa akt dziekańskich z XIX w. na przykładzie akt dziekana brzeźnic‑
kiego, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 94 (2010), s. 287-307; Zespół akt dekanatu 
szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, „Biuletyn Szadkowski” 
10 (2010), s. 39-58, 11 (2011), s. 37-52; Archiwum dziekana brzeźnickiego w połowie XIX w. 
w świetle protokołu zdawczo‑odbiorczego i norm prawnych, w: Archiwa kościelne w służbie 
społeczeństwu, red. M. Różański, łódź 2014, s. 131-142.

9 Pod tą samą sygnaturą – II DK – I/9 – znajduje się też drugi poszyt, zatytułowany Akta 
dziekana dekanatu Kurzelowskiego z r. 1859, liczący 207 kart. Nie zajmujemy się w tym 
miejscu jego zawartością.
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W obrębie poszytu akta są ułożone chronologicznie z niewielkimi odstępstwami 
od tej zasady, co ma miejsce wtedy, gdy załatwianie jakiejś sprawy ciągnęło się 
przez dłuższy czas i akta jej dotyczące są zszyte razem. Stan zachowania akt jest 
raczej dobry, choć brzegi kart są pogniecione, prawdopodobnie wskutek wcze-
śniejszego przechowywania w jakiejś pace lub skrzyni. Badaniami obejmujemy 
rok 1863.

Nic nie wskazuje na to, aby dziekan zatrudniał kogoś do prowadzenia kan-
celarii. Prowadził ją samodzielnie, może tylko w przygotowywaniu czystopisów 
posługiwał się kimś, kto odznaczał się czytelnym i kształtnym pismem, choć i to 
nie było zasadą. Nie wiadomo, czy takim pisarzem był wikariusz, czy może orga-
nista. Ale liczba spraw załatwianych przez kancelarię dziekańską nie wymagała 
zatrudniania jakiegoś kancelisty, przy założeniu, że dziekan przebywał w parafii 
i prowadził pracę kancelaryjną systematycznie. Wprawdzie P. Wolnicki i P. Szkut-
nik wymieniają dość liczny personel pomocniczy dziekana, m.in. poddziekaniego 
(wicedziekana), asesora, notariusza i skarbnika, ale nie byli to urzędnicy kancela-
rii dziekańskiej, lecz księża – proboszczowie poszczególnych parafii w dekanacie, 
którzy wymienione funkcje pełnili na zasadzie delegowania 10. W interesującym 
nas dekanacie kurzelowskim (oprócz wicedziekana) innych funkcji nie było albo 
przynajmniej źródła ich nie utrwaliły.

Zdaje się, że w prowadzeniu kancelarii dziekańskiej dziekan nie posługi-
wał się dziennikiem podawczo-odbiorczym. Wprawdzie – o czym dalej – miewał 
sporo spraw do załatwienia, ale nie było ich aż tyle, by przy systematycznej pracy 
nie orientował się, jakie pisma i do kogo wysyłał, zwłaszcza, jeśli zostawiał ich 
kopie lub na pismach wpływających umieszczał koncepty odpowiedzi. Zdaje się 
też, że nie wszystkie sprawy dziekan załatwiał na piśmie i chyba nie było takiej 
potrzeby. Jeżeli pozostawał w systematycznym kontakcie z księżmi z dekanatu, 
orientował się, co i gdzie ma miejsce, a w razie potrzeby interweniował osobiście, 
nie uciekając się do korespondencji 11.

Na zachowanych dokumentach dziekan rzadko przystawiał pieczęć, przy 
czym zawsze używał pieczęci tuszowej. Nie odnaleziono nigdzie użycia pieczęci 
lakowej, tym bardziej opłatkowej. Zawsze natomiast były pieczętowane – również 
pieczęcią tuszową – pisma przychodzące od rządcy diecezji lub z konsystorza. Co 
więcej, pisma z konsystorza były sporządzane na arkuszach mających w nagłów-
ku tytuł konsystorza i rubrykę na datę oraz numer dziennika podawczego. Pisma 
wychodzące z kancelarii dziekańskiej takich elementów nie miały 12.

10 P. Wolnicki, Urząd, s. 107-121; P. Szkutnik, Akta, s. 131-134.
11 P. Wolnicki (Urząd, s. 285-291) zauważył, że dziennik korespondencyjny mógł być prowa-

dzony w kancelarii dziekańskiej, ale nie musiał i nie było to regułą.
12 Por. ustalenia P. Szkutnika, Akta, s. 134-147.
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Jedną z głównych czynności dziekana było rozsyłanie księżom w dekana-
cie tzw. kurend wraz z kursorią, czyli pism zawierających rozporządzenia rządcy 
diecezji i władz państwowych. Praktyka była taka, że dziekan otrzymywał jeden 
egzemplarz rozporządzenia z konsystorza diecezjalnego, do otrzymanego pisma 
dołączał wykaz imienny wszystkich księży w dekanacie, czyli kursorię, po czym 
wysyłał gońca, który udawał się kolejno do poszczególnych parafii. Proboszcz, 
otrzymawszy kurendę, przepisywał jej treść do parafialnej księgi kurend, a na 
kursorii podpisywał się na znak, że zapoznał się z treścią dokumentu, po czym 
goniec z kurendą i kursorią udawał się do następnej parafii. Zakończywszy objazd 
parafii w dekanacie, oddawał dziekanowi dokument rozporządzenia wraz z listą 
podpisów księży, a dziekan oba dokumenty umieszczał w aktach dziekańskich 13.

Na podstawie zachowanych kursorii możemy odtworzyć marszrutę gońca: 
Kluczewsko, Oleszno, łopuszno, Krasocin, Włoszczowa, Czarnca, Konieczno, 
Bebelno, Secemin i Chrząstów. Z dat potwierdzenia przez proboszczów wynika, 
że objazd dekanatu zajmował gońcowi dwa dni, choć mogło to niekiedy wynikać 
z tego, że nie zastał proboszcza w parafii i musiał czekać na jego powrót 14.

W 1863 roku kursorie władzy diecezjalnej dotyczyły takich spraw, jak za-
powiedź bp. nominata Macieja Majerczaka, że przyjmie sakrę biskupią 15, zachęta 
do prenumeraty „Przeglądu Katolickiego”  16, wezwanie do rozszerzania w para-
fiach bractwa trzeźwości 17, upoważnienie dla proboszczów do dyspensowania 
wiernych od postu 18, wezwanie do składek na odbudowę kościoła św. Wojcie-
cha w Krakowie 19, miejsce i czas odprawiania przez duchowieństwo dorocznych 
rekolekcji 20, przypomnienie państwowych przepisów budowlanych 21, zbieranie 
materiałów do przyszłorocznej rubryceli, a raczej schematyzmu diecezjalnego 22. 
Szczególną kursorią było pismo administratora diecezji z 7 sierpnia 1863 roku, 
którym została zarządzona w diecezji żałoba kościelna po wywiezieniu przez 

13 Por. P. Wolnicki, Urząd, s. 317-321; P. Szkutnik, Akta, s. 174-181.
14 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 3.
15 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 5-6v, 12-13, odezwa z 15 I 1863.
16 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 14, odezwa z 9 XII 1862.
17 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 18, 115.
18 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 20.
19 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 31-32.
20 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 52-53.
21 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 56-57v, 60.
22 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 65-65v, 67-68, 72-90. Rubrycela, czyli kalendarz litur-

giczny, według ówczesnej praktyki była drukowana razem ze schematyzmem, czyli urzę-
dowym spisem parafii i duchowieństwa. O ile kalendarz liturgiczny układał zwykle jeden 
z profesorów seminarium duchownego, biegły w liturgice, to do schematyzmu nadsyłali 
materiał proboszczowie poszczególnych parafii, w szczególności podając liczbę wiernych, 
miejscowości należące do parafii, niekiedy także inne dane szczegółowe.
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władze carskie abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na zesłanie 23. W diecezji 
kieleckiej żałoba została odwołana z dniem 1 stycznia 1864 24. Wymienione spra-
wy mieszczą się w szeroko pojętym określeniu „współpraca z biskupem”  25.

Jako ciekawostkę można przywołać kursorię z 4 sierpnia 1863. Konsystorz 
informował w niej, że niejaki Wojciech Kochanowski, winny zabójstwa, nieza-
leżnie od kar przewidzianych prawem państwowym, został skazany na publiczną 
pokutę. Miał przez sześć niedziel klęczeć podczas całej mszy świętej w kruchcie 
kościoła, ponadto przed rozpoczęciem publicznej pokuty i po jej zakończeniu 
wyspowiadać się. Wynika z tego, że w II połowie XIX wieku istniała jeszcze prak-
tyka pokut publicznych. Poświadcza to pismo któregoś z proboszczów z 8 lipca 
1863 roku do dziekana, że niejaki Adam Murzynowski odbył publiczną pokutę, 
mającą trwać dwie niedziele, ale spowiedź odłożył do odpustu parafialnego 26.

Za pośrednictwem konsystorza diecezjalnego swoje zarządzenia rozsy-
łały proboszczom także władze państwowe, a dziekan również w tym wypad-
ku przekazywał je w formie kursorii. W 1863 roku dotyczyły one odczytywania 
manifestów carskich 27, poszukiwania podpalaczy w związku z częstymi pożara-
mi w wielu miejscowościach 28, rozdzielania druków i formularzy urzędowych 29, 
przekazywania akt stanu cywilnego i odsyłania ich duplikatów do właściwych 
władz państwowych 30, poszukiwania zbiegłych zakonników (władze państwo-
we podejrzewały ich o przyłączenie się do powstania styczniowego) 31, pieniędzy 
parafialnych ulokowanych w Banku Polskim i procentów od nich 32 czy wykazu 
propinacji wódki 33. W szczególności sporządzanie i przesyłanie do władz pań-
stwowych duplikatów ksiąg metrykalnych odbywało się w ten sposób, że pro-
boszczowie sporządzali wspomniane duplikaty, odsyłali je do dziekana, który je 
potwierdzał, a następnie przewoził lub przesyłał koleją do właściwej władzy pań-
stwowej – w tym wypadku do Sądu Policji Grodzkiej w Kielcach 34. Proboszczom 

23 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 55, 61, 64-64v, 71-71v. Szerzej o żałobie kościelnej po wy-
wiezieniu abp. Felińskiego zob.: H. E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 
1822–1895, Warszawa 1975, s. 292-297.

24 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 158-159.
25 P. Wolnicki, Urząd, s. 142-189; P. Szkutnik, Akta, s. 64-76.
26 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 9-10 (na piśmie brak miejsca wysłania, a podpis jest nie-

czytelny), 39-39v.
27 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 109, 111-111v., 119-119v, 122, 124.
28 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 4-4v.
29 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 15.
30 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 26, 27, 35, 145, 149.
31 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 28, 110-110v.
32 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 41-43.
33 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 101-107.
34 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 26, 27, 35, 145.
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zdarzało się, że nie przygotowali tych ksiąg na czas. Byli wówczas monitowani 
przez dziekana i różnie się tłumaczyli z zaniedbania w obowiązku 35. Zakres spraw 
przekazywanych dziekanowi kurzelowskiemu przez władze państwowe mieści się 
w szeroko pojętym określeniu „współpraca z władzami świeckimi”  36.

Dziekan odbywał w ciągu roku wizytację wszystkich parafii dekanatu, 
a o jej wynikach informował konsystorz 37. Wydaje się, że stwierdzonych uchybień 
nie załatwiał własną powagą, lecz decyzja co do ewentualnych zarządzeń powi-
zytacyjnych należała do konsystorza. Tak np. w 1863 roku konsystorz, opierając 
się na wynikach wizytacji dziekańskiej, polecił, aby w Czarncy. Krasocinie, Ko-
niecznie, łopusznie i Olesznie założyć ochronki dla dzieci, w Bebelnie cmentarz 
grzebalny otoczyć parkanem i naprawić budynki gospodarcze, w Czarncy, Kraso-
cinie, Koniecznie i łopusznie przeprowadzić remonty zabudowań plebańskich 38.

Do dziekana należało rozdzielanie olejów świętych i rubrycel pomiędzy 
poszczególnych księży w dekanacie 39 oraz przesyłanie tez do dorocznych egzami-
nów jurysdykcyjnych i zwracanie księżom dokumentów jurysdykcyjnych po ich 
uprzednim prolongowaniu przez konsystorz diecezjalny 40. Innym, ale w tym wy-
padku chyba okazyjnym zajęciem dziekana, było pozyskiwanie od proboszczów 
książek dla seminarium duchownego w Kielcach 41, a wraz z tym rozdzielenie 
pomiędzy poszczególnych księży intencji mszalnych do odprawienia, przy czym 
stypendia z tych mszy posłużyły na zakup książek dla seminarium. Z zachowa-
nych pism wynika, że ten ostatni obowiązek księża niezbyt chętnie brali na siebie, 
a jeśli już przyjęli msze do odprawienia z tego tytułu, nie powiadamiali władzy 
diecezjalnej o wypełnieniu zobowiązania i dziekan musiał słać stosowne moni-
ty 42. Na polecenie administratora diecezji dziekan ogłaszał też o poszukiwaniu 
właściciela znalezionych w Kielcach utensyliów kościelnych 43.

Wydaje się, że najwięcej czasu pochłaniały dziekanowi sprawy związane 
ze śmiercią któregoś proboszcza. Dziekan nie tylko musiał powiadomić o tym 
władzę diecezjalną i zająć się zorganizowaniem pogrzebu, ale powierzyć parafię 

35 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 146-148.
36 P. Wolnicki, Urząd, s. 195-228; P. Szkutnik, Akta, s. 81-90.
37 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 129-144.
38 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 16, 23-23v.
39 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 2, 31.
40 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 2, 18-21v.
41 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 65-65v.
42 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 14, 28-29, 41.
43 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 18. Zaprezentowany tu zakres czynności nie odbiega za-

sadniczo od ustaleń P. Wolnickiego, Urząd, s. 142-189, 379-392 i P. Szkutnika, Akta, s. 40-
90, 170-216. Różnice wynikają prawdopodobnie z tego, że w danym roku nie wszystkie 
sprawy wypadło dziekanowi załatwiać.
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czasowemu administratorowi (zwykle najbliższemu proboszczowi), dopilnować 
spraw spadkowych po zmarłym, spisać majątek kościelny i prywatny nieboszczy-
ka, w tym uregulować pozostałe po nim długi, jeśli były takowe, pilnować spraw 
beneficjalnych. Kwestie te obchodziły nie tylko władze kościelne, ale w równym 
stopniu państwowe, a dziekan musiał informować zarówno jedne, jak i drugie, 
co zrobiono i o wszystkim składać stosowne raporty. Wprawdzie w 1863 roku był 
tylko jeden taki wypadek – śmierć ks. Kacpra Białyckiego, proboszcza w Kraso-
cinie, zmarłego 1 czerwca 1863, ale korespondencja związana z załatwianiem roz-
maitych spraw trwała aż do wrześ nia 1863 roku, a dziekan musiał m.in. przejąć 
i zabezpieczyć akta stanu cywilnego, zlikwidować długi zmarłego, uregulować 
koszty pogrzebu, ustanowić jako tymczasowego administratora ks. Jana Bugaj-
skiego, wreszcie prowadzić sprawy spadkowe po zmarłym 44. Trudnym zadaniem 
dziekana było rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień pomiędzy duchowień-
stwem, jak też pomiędzy księżmi a świeckimi. Jednakże kary, jakie w takich sytu-
acjach wypadło niekiedy wymierzyć duchownym, np. z powodu danego zgorsze-
nia, nakładał konsystorz, a dziekan tylko egzekwował ich wykonanie 45.

Zdarzyły się sytuacje, że dziekan, może przez nieuwagę, włączył do akt 
kancelarii także korespondencję prywatną, np. list któregoś z proboszczów zale-
cający jakieś pigułki 46. Są to jednak bardzo sporadyczne wypadki.

* * *

Reasumując, należy zaznaczyć, że zachowane akta kancelarii dziekańskiej 
dają wgląd w rozmaitość spraw, jakie musiał załatwiać dziekan, ale także pozwa-
lają poznać tryb i sposób ich załatwiania. Pośrednio zatem stanowią materiał po-
zwalający poznać pracę dziekana, jak też jego gorliwość, odpowiedzialność i su-
mienność w wywiązywaniu się z obowiązków.

Zachowany materiał pozwala stwierdzić, że w diecezji kieleckiej w II poło-
wie XIX wieku dziekan rzeczywiście był łącznikiem pomiędzy władzą diecezjalną 
a duchowieństwem parafialnym. Wydaje się, że z jednej strony dziekan kurzelow-
ski raczej sumiennie spełniał te obowiązki, choć z drugiej strony nie widać, by 
odznaczał się inicjatywą czy nowatorstwem. Był raczej sumiennym wykonawcą 
zadań, jakie nakładały na niego prawo kanoniczne i doraźne rozporządzenia ad-
ministratora diecezji, ale na tym kończyła się jego rola. Trudno zresztą oczekiwać, 

44 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 34-38, 40-41, 50-51, 98.
45 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 39-39v. Ks. Jan Kolipiątek, pokłóciwszy się we Włoszczo-

wie z jakimś człowiekiem świeckim, w obecności innych ludzi świeckich używał ordynar-
nych wyrazów i zachowywał się w sposób nielicujący z godnością duchownego. Konsy-
storz ukarał go surową naganą, którą należało ogłosić mu w obecności innych księży.

46 ArKi, sygn. II DK – I/9, cz. 2, k. 24, 49.
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by było inaczej. Inicjatywa, jeśli miała mieć miejsce, należała do rządcy diecezji, 
dziekan natomiast był od wprowadzenia w życie zarządzeń władzy diecezjalnej 
i egzekwowania ich wykonania.

Badane akta potwierdzają, przynajmniej w jakimś stopniu, sąd P. Wolnic-
kiego, że dziekan, będąc zarazem proboszczem jednej z parafii w dekanacie, pro-
wadzenie kancelarii dziekańskiej łączył z prowadzeniem kancelarii parafialnej, 
a jedne i drugie akta przechowywał razem 47. Na tym opiera się nasz sąd, sformu-
łowany wyżej, że w przygotowywaniu czystopisów dziekan mógł posługiwać się 
organistą czy wikariuszem.

Ramy rozważań autora przekracza natomiast próba odpowiedzi, jak wy-
konanie obowiązków dziekanów wyglądało w skali diecezji. Wymagałoby to zba-
dania akt wszystkich kancelarii dziekańskich i przeprowadzenia odpowiednich 
studiów porównawczych. Niniejszy artykuł jest krokiem w tym kierunku.

47 P. Wolnicki, Urząd, s. 247-257; P. Szkutnik, Akta, s. 122-148.
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S t r e s z c z e n i e :  W artykule zaprezentowano, jak podkreślono w tytule, unikalne źródło 
historyczne w postaci trzech dzienniczków ucznia progimnazjum męskiego w Pińczowie, 
Adama Michalskiego. Dzienniczki pochodzą z lat: z klasy I progimnazjum – 1878/79, 
z klasy II progimnazjum – 1879/1880 oraz z klasy III progimnazjum – 1880/1881 i wypeł-
niane były ręcznym pismem w języku rosyjskim. Dzienniczek w każdym tygodniu miał 
być podpisywany przez wychowawcę klasowego oraz przez opiekuna lub rodzica ucznia. 
W praktyce, jak wynika z analizy wspomnianych źródeł, podpisy pojawiały się niere-
gularnie. Dzienniczek taki, zgodnie z regulaminem obowiązującym od 4 maja 1874 r., 
był prywatną własnością ucznia i nie podlegał archiwizacji wraz z innymi dokumentami 
szkolnymi. Tym większą stanowi atrakcję dla badaczy dziejów oświaty w Królestwie Pol-
skim, ponieważ dotychczas nie natrafiono na tego rodzaju źródło. W artykule scharakte-
ryzowano organizację i działalność progimnazjum w Pińczowie, a następnie szczegółowo 
opisano wspomniane dzienniczki, zwracając uwagę m.in. na degradację języka polskiego 
w epoce tołstojowskiej oraz uprzywilejowanie takich przedmiotów, jak języki klasycz-
ne czy język rosyjski. Zaprezentowano też sylwetki nauczycieli uczących w omawianym 
czasie w progimnazjum pińczowskim. Dzienniczki odzwierciedlają rozkład przedmio-
tów nauki szkolnej w poszczególnych tygodniach roku, tematy zadanych prac domowych 
oraz oceny, jakie otrzymał uczeń na lekcji i na zakończenie trymestru. Zaznaczone są 
także święta państwowe i religijne.

A b s t r a c t :  In accordance with the title, the article presents a unique historical source: 
three school record books of a junior secondary school student in Pińczów, Adam 
Michalski. Handwritten in Russian, the record books cover Class 1: 1878–1879, Class 2: 
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1879–1880 and Class 3: 1880–1881. The record book was to be signed by the class teacher 
and by the student’s parent or guardian on a weekly basis. In practice, as the record books 
demonstrate, it was signed only occasionally. Record books, following the May 4, 1874 
Regulation, were private property of students, and thus not subject to archival retention 
together with other school documentation. All that makes the source very attractive to 
researchers in the history of education in the Kingdom of Poland because, due to the 
above, no other source of this type has been found to date. The article characterises 
the organisation and operation of the Pińczów junior secondary school for boys, and 
then goes on to describe in detail the said record books, with special attention on the 
marginalisation of the Polish language in the Tolstoy period as well as prioritising certain 
school subjects, such as classical languages and Russian. The profiles of teachers of the 
said school in the said period are outlined. The record books document the student’s 
timetables for particular weeks of the year, homework assignments as well as grades 
received by the student in class and at the end of the trimester. State and religious holidays 
are also marked.

wprowadzenie

W ostatnim okresie do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach trafiło 
unikalne źródło w postaci trzech dzienniczków szkolnych ucznia progimnazjum 
męskiego w Pińczowie Adama Michalskiego 1. W dotychczasowych badaniach 
nad dziejami szkolnictwa średniego w Królestwie Polskim nikt jeszcze nie po-
woływał się na tego typu źródło, bowiem, jak należy sądzić, nie zachowało się 
ono w żadnych z archiwów ani w zbiorach rękopiśmiennych bibliotek i muzeów. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że dzienniczek taki, zgodnie z regula-
minem obowiązującym od 4 maja 1874 roku, był prywatną własnością ucznia 
i nie podlegał archiwizacji wraz z innymi dokumentami szkolnymi. uczeń miał 
obowiązek codziennie po przyjściu ze szkoły okazywać go rodzicom lub opieku-
nom 2. Do Archiwum Państwowego w Kielcach dzienniczki te trafiły z archiwum 
szkolnego placówki z bardzo odległą tradycją, sięgającą początku XVIII wieku 3, 
tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach im. Stefana żeromskiego, przeka-
zane przez dyrektora tej placówki mgr. Waldemara Pukalskiego. Zapewne oma-
wiane źródła trafiły do wyżej wymienionej szkoły w Kielcach z tego powodu, iż 

1 Archiwum Państwowe w Kielcach, zesp. Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 2, 3 i 4. 
2 A. Massalski, Collegium Gostomianum t. 2, Szkoła średnia w Sandomierzu w latach 1773–

1914, Sandomierz 2002, s. 180.
3 A. Massalski, Dzieje najstarszej szkoły średniej w Kielcach 1727–1945. I Liceum Ogólno‑

kształcące im. Stefana Żeromskiego, Kielce 2010, s. 20-43
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absolwent IV klasy progimnazjum w Pińczowie A. Michalski starał się, zgodnie 
z obowiązującymi wówczas przepisami, o przyjęcie do rządowego gimnazjum 
męskiego 4. Trudno stwierdzić, czy podjął naukę w gimnazjum w Kielcach w 1882 
roku, ale na pewno go nie skończył, nie figuruje bowiem w wykazach maturzy-
stów z lat 1886 i następnych 5. Wiadomo jest, że dzienniczek szkolny nie był wy-
magany do przedłożenia wraz z innymi dokumentami w wypadku starań o przy-
jęcie do gimnazjum. Zapewne z tego powodu dzienniczki jako zbędne materiały 
archiwalne nie zostały oddane zainteresowanemu lub w związku z wypadkami 
losowymi pozostały w szkolnym archiwum.

Progimnazjum w Pińczowie

Dzieje szkoły średniej w Pińczowie mają bardzo odległe korzenie. Pierw-
sze gimnazjum w tym mieście założone zostało przez jego właściciela Mikołaja 
Oleśnickiego w 1551 roku. Początkowo była to szkoła różnowiercza, stojąca na 
bardzo wysokim poziomie i ciesząca się dobrą opinią nie tylko w Polsce, ale tak-
że na terenie Europy. Wydarzenia polityczne i społeczne w kraju spowodowały 
upadek szkoły w 1565 roku. Odrodziła się ona jako szkoła średnia dopiero w roku 
1701 i stała się wówczas kolonią Akademii Krakowskiej. W czasach Komisji Edu-
kacji Narodowej była to szkoła podwydziałowa, a następnie w czasach porozbio-
rowych także niepełna szkoła średnia 6.

Niestety, dotychczas brak jest dobrze opracowanych dziejów szkoły do 
okresu jej działalności w II połowie XIX wieku. W tym okresie placówka prze-
żywała wzloty i upadki, bowiem dzięki staraniom Aleksandra Wielopolskiego na 

4 A. Massalski, Dzieje najstarszej szkoły średniej w Kielcach; tenże, Collegium Gostomianum, 
s. 190; K. Zapałowa, Andrzej Radek i jego współczesna rodzina, w: Wokół „Syzyfowych prac”. 
(Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku), Kielce 1999, s. 166. Kolegą A. Mi-
chalskiego był Jan Wacław Machajski (Andrzej Radek z Syzyfowych prac), który w 1882 r. 
po ukończeniu progimnazjum w Pińczowie podjął naukę w gimnazjum w Kielcach. Ma-
turę uzyskał w 1886 r.

5 Očerk istorii keleckoj mužskoj gimnazii za pervye pât´desât let eâ suŝestvovaniâ (1862–1912), 
Varšava 1913, s. 194 i n. [Może nie został przyjęty, ponieważ w progimnazjum uzyskiwał 
słabe wyniki w nauce].

6 H. Barycz, Powstanie, rozwój i upadek gimnazjum różnowierczego w Pińczowie (1551–1565), 
w: Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. J. Wyrozumski, Warszawa–Kraków 1979, s. 69-93; 
L. Hajdukiewicz, Szkoły pińczowskie w latach 1586–1914, w: Pińczów, s. 95-160; A. Massal-
ski, Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko‑radomskiej w latach 1833–1862, Kielce 
2001, s. 183-217; W. Grzelecki, Szkoły – kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588–1773. Pro‑
blematyka kształcenia i wychowania, Wrocław 1986, s. 36.
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krótko w latach 1864–1872 (nosiła wówczas nazwę powiatowej, czyli niepełnej 
szkoły średniej) została przekształcona w gimnazjum siedmioklasowe, dające 
uprawnienia do podjęcia studiów we wszystkich typach szkół wyższych 7.

Degradacja gimnazjum do stopnia czteroklasowego progimnazjum nastą-
piła w wyniku wprowadzenia reformy szkolnej, tzw. tołstojowskiej. W wyniku 
tych nowych uregulowań prawnych szkolnictwo średnie rządowe w Królestwie 
Polskim było całkowicie zrusyfikowane. Język polski występował w programach 
nauczania jedynie jako przedmiot nadobowiązkowy. urzędowy język rosyjski 
obowiązywał uczniów i nauczycieli nie tylko na lekcjach, ale także w ogóle na te-
renie szkoły oraz w miejscach publicznych. Program nauczania w szkołach śred-
nich był tak skonstruowany, że tygodniowa siatka godzin w progimnazjach była 
identyczna jak w czterech niższych klasach gimnazjum. Stąd absolwenci progim-
nazjów mogli kontynuować naukę począwszy od V klasy gimnazjów 8.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tygodniowej siatce godzin pro-
gimnazjum, gdy uczniem tego typu szkoły był A. Michalski, znajdowały się 
następujące przedmioty: religia rzymskokatolicka (łącznie we wszystkich kla-
sach – wraz z klasą wstępną: 12 godzin), język rosyjski z cerkiewnosłowiańskim 
(22 godziny), język łaciński (25 godzin), język grecki (11 godzin), matematyka 
(21 godzin), geografia (8 godzin), historia (4 godziny), język francuski (9 godzin), 
język niemiecki (9 godzin), kaligrafia i rysunki (11 godzin) oraz język polski jako 
nadobowiązkowy (10 godzin) 9. Spośród wyżej wymienionych przedmiotów na-
uczania język rosyjski, języki klasyczne i matematyka posiadały rangę przedmio-
tów głównych. Roczny kurs nauki kończył się egzaminami przejściowymi do 
następnej klasy. Niezdanie takiego egzaminu, nawet mimo pozytywnych ocen 
w ciągu roku, uniemożliwiało kontynuowanie nauki o klasę wyżej. W Rosji car-
skiej w owym czasie obowiązywała skala ocen od 1 do 5. Od 1873 roku zostały 
wprowadzone specjalne prace wakacyjne dla uczniów, które nadmiernie obciąża-
ły młodzież – były to zadania pisemne m.in. z języka rosyjskiego, arytmetyki, ję-
zyka łacińskiego, a od III klasy języka greckiego i algebry. Prace te obowiązywały 
do 1900 roku, potem zostały zlikwidowane 10.

Szkołą pińczowską w czasach A. Michalskiego kierował jako inspektor 
Rosjanin Antoni Iwanowicz Linniczenko [Liniczenko], wyznania prawosławne-
go, urodzony w Kijowie w 1843 roku w rodzinie mieszczańskiej. W 1866 roku 

7 K. Poznański, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku, Wrocław 1968, s. 147.
8 A. Massalski, Dzieje najstarszej szkoły, s. 303.
9 „Cirkulâr po upravleniû Varšavskim učebnym Okrugom”, Varšava 1872, nr 11, s. 575; R. Ku-

cha, Szkolnictwo Lublina w latach 1864–1915. Zarys dziejów, Lublin 1995, s. 111; A. Massal-
ski, Collegium Gostomianum, s. 137-138.

10 A. Massalski, Dzieje najstarszej szkoły, s. 311-312.
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ukończył studia fizyczno-matematyczne na uniwersytecie Kijowskim ze stop-
niem studenta rzeczywistego 11. Po studiach mianowany był nauczycielem historii 
naturalnej i geografii Imperium Rosyjskiego w greckounickim gimnazjum mę-
skim w Siedlcach. Ponieważ przedstawił w terminie dysertację naukową, został 
zatwierdzony w stopniu kandydata historii naturalnej w 1867 roku. Równolegle 
od wrześ nia 1867 został nauczycielem geografii i historii naturalnej w progim-
nazjum żeńskim w Siedlcach. W 1871 roku mianowano go wizytatorem męskiej 
i żeńskiej szkoły początkowej w Siedlcach. Z chwilą obowiązywania tzw. ustawy 
tołstojowskiej przeniesiono go z dniem 1 lipca 1873 roku do Pińczowa na stano-
wisko inspektora tamtejszego progimnazjum męskiego, gdzie pracował do 1888. 
Następnie został przeniesiony do Warszawy na stanowisko p.o. inspektora szkoły 
realnej, gdzie uczył także języka rosyjskiego i literatury, historii i geografii. Jego 
żoną była córką kapitana serbskiej służby Michaiła Czerdakina, Natalia, z którą 
miał dziesięcioro dzieci. Zmarł w Warszawie 19 grudnia 1889 roku 12.

Nauczycielem religii rzymskokatolickiej był ksiądz Józef Niewiarowski 13. 
Języka rosyjskiego uczył Stefan Reczyński, nauczyciel wyznania ewangelickiego, 
który także nauczał geografii i historii Rosji i Polski 14. Nauczycielem języka ła-

11 Tytuł „studenta rzeczywistego” nie był uznawany za stopień naukowy, lecz świadczył o za-
kończeniu uniwersyteckiego wykształcenia. Otrzymywał go absolwent uniwersytetu po 
wysłuchaniu pełnego kursu nauk i uzyskaniu średniej oceny za zdane egzaminy między 
3,5 a 4,5. średnia powyżej 4,5 uprawniała do uzyskania stopnia kandydata (kandydata 
nauk), uznawanego za stopień naukowy. S. Parka, Stopnie naukowe w Cesarskim Uniwer‑
sytecie Warszawskim (1869–1915), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 39, 2000, s. 132.

12 RGIAP, f. 733, op. 225, d. 275, Formulârnyj spisok o službe Antona Ivanoviča Linničenko, 
k. 25-31; AP Kielce, Akta s.c. parafii prawosławnej w Kielcach, sygn. 16/1874, k. 32-33, tam-
że sygn. 19a/1876, k. 12-13.

13 Ks. Józef Niewiarowski (1846–1926) ur. w Kielcach. ukończył Akademię Duchowną Rzym-
skokatolicką w Sankt Petersburgu ze stopniem mgr. teologii. W l. 1872–1873 był wikarym 
w Krzcięcicach. Następnie przez 4 lata nauczycielem religii w seminarium nauczycielskim 
w Jędrzejowie. Kolejnym miejscem pracy było progimnazjum w Pińczowie, gdzie przeby-
wał od 1877 do 1890 r. Po konfliktach z władzami rosyjskimi przeniesiony na nauczyciela 
religii w gimnazjum w Kielcach (1890–1903). Z Kielc wyjechał do miejscowości Grani-
ca, gdzie pełnił obowiązki kapelana tamtejszego kościoła. Zmarł w Kielcach jako emeryt. 
A. Massalski, Niewiarowski Józef (1846–1926), w: A. Massalski, J. Szczepański, Słownik bio‑
graficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 43-44.

14 Stefan Reczyński, wyznania ewangelickiego. ukończył studia prawnicze na uniwersyte-
cie w Moskwie ze stopniem studenta rzeczywistego. uczył j. rosyjskiego i literatury oraz 
historii i geografii w szkole powiatowej w Sieradzu w l. 1866–1867, w szkole powiatowej 
pedagogicznej w Koninie w l. 1867–1868 i w gimnazjum/progimnazjum w Pińczowie 
w l. 1869–1884. żonaty z Olgą Aleksandrowną Keler. RGIAP, f. 733, op. 202, d. 408, k. 5. 
Imennyj spisok činovnikov i učitelej Keleckoj učebnoj direkcji ot 1 ânvarâ 1871 g.; AP Kielce, 
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cińskiego i greckiego od 4 grudnia 1868 roku był Emanuel Raubal 15. Matematyki 
uczył Klemens Mierunowicz 16, języka francuskiego Antoni Pągowski 17, języka 
niemieckiego Gustaw Karsch 18, języka polskiego Wincenty Kirchner 19, nato-
miast nauczycielem klasy wstępnej był Leon Stodółkiewicz 20. Niestety, w do-

Akta s.c. parafii prawosławnej w Kielcach, sygn. 13/1872, k. 4-5; tamże, O. Pińczów, Akta 
s.c. par. rzym-kat. w Pińczowie, akt 105/1874, k. 182.

15 Emanuel Raubal (1820–1895), wyznania ewangelickiego, pochodził z Prus. Studiował na uni-
wersytecie Wrocławskim, nie uzyskał stopnia naukowego. Po studiach w l. 1862–1869 uczył 
w gimnazjum realnym w łodzi. Nauczyciel języków klasycznych w gimnazjum w Kielcach 
w l. 1869–1871, a później w Pińczowie do 1894 r. E. Kula, Nauczyciele szkół średnich guberni 
kieleckiej w latach 1867–1873, w: Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich 
w XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin, red. W. Caban, E. Kula i C. Jastrzębski, Kielce 2003, s. 91-107.

16 Klemens Andriejewicz Mierunowicz (1823–1884), syn duchownego prawosławnego, po-
chodził z Galicji. Po ukończeniu gimnazjum lwowskiego studiował filozofię na uniwersy-
tecie Lwowskim w l. 1839–1842 oraz prawo na uniwersytecie Wiedeńskim w r. 1842/43, ale 
studiów nie ukończył. Od 1850 r. był pomocnikiem nauczyciela gimnazjum w Tarnopolu. 
Przez 22 lata pracował w szkołach galicyjskich jako nauczyciel języka rosyjskiego. Na wła-
sną prośbę został przeniesiony do Królestwa Polskiego na pomocnika inspektora uniwer-
sytetu Warszawskiego z wynagrodzeniem 1500 rbs od 1 listopada 1872. Od 1 stycznia 1878 
do 1884 r. nauczyciel matematyki w progimnazjum pińczowskim, pensja 900 rbs rocznie. 
RGIAP, f. 733, op. 225, d. 309, Formulârnyj spisok o službe Klimentiâ Andreeviča Meruno‑
viča, k. 63-69.

17 Antoni Pągowski (1815– po 1892), wyznania rzymskokatolickiego, pochodzenia szlachec-
kiego. Służył w polskiej armii i w 1831 r. uciekł za granicę. ukończył studia prawnicze 
w Akademii Poitiers we Francji w 1853 r. Nauczyciel j. francuskiego w gimnazjum w Kiel-
cach w l. 1862–1866, następnie na 2 lata pozostawiony poza etatem. Od 1869 r. uczył w pro-
gimnazjum w Pińczowie. E. Kula, Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół 
średnich w Królestwie Polskim w latach 1862–1873, Kielce 2012, s. 124. 

18 Gustaw Karsch (1827–1885), wyznania ewangelickiego, pochodził z gub. warszawskiej. 
Otrzymał wykształcenie domowe i zdał egzamin na nauczyciela w szkołach powiatowych. 
Był nauczycielem j. niemieckiego w szkołach powiatowych w Rawie (1854), w Białej (1854–
1862). W Pińczowie, gdzie pracował do śmierci, oprócz j. niemieckiego czasowo uczył reli-
gii ewangelickiej. żonaty z Franciszką z Powierzów, miał troje dzieci. E. Kula, Nauczyciele 
szkół średnich, s. 98, 102.

19 Wincenty Kirchner (1850–1922), wyznania rzymskokatolickiego, syn Wincentego. ukoń-
czył uniwersytet Warszawski. Nauczał w l. 1877–1881 w progimnazjum w Pińczowie, a na-
stępnie w gimnazjum w Kielcach aż do 1910 r. Od 1891 r. posiadał rangę cywilną radcy 
stanu. Jeśli wierzyć pamiętnikarzom, cechowała go obawa przed rosyjskimi zwierzchnika-
mi. W Syzyfowych pracach S. żeromskiego był prototypem nauczyciela Sztettera. A. Mas-
salski, Dzieje najstarszej szkoły, s. 326, 353-354; tenże, Kirchner Wincenty (1850–1922), 
w: A. Massalski, J. Szczepański, Słownik biograficzny zasłużonych, s. 31.

20 Leon Stodółkiewicz (1845– po 1897), wyznania rzymskokatolickiego, syn Ignacego, urzęd-
nika. uczył się początkowo w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach, a następnie po prze-
kształceniu tej placówki w gimnazjum opuścił szkołę w 1866 r., nie kończąc klasy V. Zdał 
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stępnych źródłach drukowanych brakuje w wykazach nazwisk nauczycieli ka-
ligrafii, rysunków i śpiewu. Zapewne w interesujących nas latach przedmiotów 
tych dodatkowo nauczał L. Stodółkiewicz. Nauczyciele przedmiotów głównych 
i języków tygodniowo odbywali po 12 godzin obowiązkowych zajęć, natomiast 
pensum nauczycieli języków francuskiego i niemieckiego wynosiło 9 godzin ty-
godniowo, a nauczyciela kaligrafii 5 godzin. Zarobki nauczycieli w porównaniu 
z innymi urzędnikami na szczeblu powiatowym były stosunkowo wysokie. In-
spektor otrzymywał 1500 rbs rocznie wraz z różnego rodzaju dodatkami, np. 
bezpłatne mieszkanie czy dodatkowe gratyfikacje z tytułu prowadzenia lekcji 
w zastępstwie nieobecnych nauczycieli. Nauczyciele przedmiotów głównych 
otrzymywali około od 750 do 1250 rbs rocznie, natomiast pozostali zarabiali po 
500–700 rbs rocznie 21.

Zgodnie z przepisami z 1873 roku warunkiem przyjęcia chłopców do kla-
sy wstępnej był wiek od 8 do 10 roku życia, a także pozytywna ocena na egza-
minie z religii, umiejętności czytania i pisania po rosyjsku, liczenia do tysiąca 
i dodawania oraz odejmowania. Corocznie do progimnazjum w interesującym 
nas okresie uczęszczało około 200 uczniów 22. W zdecydowanej większości byli 
to uczniowie wyznania rzymskokatolickiego, czyli Polacy, oraz nieliczni ewan-
gelicy i prawosławni (dzieci urzędników i wojskowych Rosjan, stacjonującego 
w Pińczowie 41. Jamburgskiego pułku dragonów), od 8 do 10% uczniów sta-
nowili chłopcy wyznania mojżeszowego. Zapewne większość uczniów, podob-
nie jak w progimnazjum w pobliskim Sandomierzu, była pochodzenia miesz-
czańskiego, sporo było także synów okolicznej szlachty i urzędników. Młodzież 
pochodzenia chłopskiego stanowiła tylko niewielki procent ogółu 23. uczniowie 
zamiejscowi mieszkali na stancjach, przyczyniając się do wzrostu dochodów 
obywateli Pińczowa.

egzamin przed radą pedagogiczną gimnazjum kieleckiego i uzyskał uprawnienia nauczy-
ciela szkoły elementarnej. Następnie od 1 stycznia 1867 r. do 1 sierpnia 1873 r. uczył kolejno 
w szkołach elementarnych w Lentkowicach (pow. miechowski) i Sułoszowej (powiat ol-
kuski). Po zakończeniu pracy w szkolnictwie elementarnym objął stanowisko nauczyciela 
klasy wstępnej w progimnazjum w Pińczowie, gdzie pozostawał do 1889 r. Dodatkowo 
pełnił też funkcję nauczyciela gimnastyki, kaligrafii, śpiewu i wychowawcy klasowego. 
Przeniósł się potem do Kielc, gdzie pracował jako starszy nauczyciel w dwuklasowej szkole 
elementarnej męskiej z pensją porównywalną do otrzymywanej w progimnazjum w Piń-
czowie. Był żonaty, miał 4 synów i 2 córki. żona i dzieci były wyznania rzymskokatolickie-
go. AP Kielce, Kielecka Dyrekcja Szkolna, personalia, sygn. 3244, Formularz personalny 
Leona Stodułkiewicza [!], k. 5-16.

21 Cirkulâr 1872, nr 11, s. 580-581.
22 Biblioteka AP Kielce (BAPK), Obzor keleckoj guberni 1882, knlb.
23 A. Massalski, Collegium Gostomianum, s. 181.
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Od 1865 roku szkoła mieściła się w pałacu ordynackim, zwanym „bro-
warem”, który przeznaczył na ten cel właściciel budynku, margrabia Zygmunt 
Wielopolski 24.

Progimnazjum posiadało dość dobrze zaopatrzoną bibliotekę. Pod koniec 
XIX wieku roczny budżet wydatków na utrzymanie szkoły wynosił około 20 tys. 
rubli 25.

dzienniczek ucznia Adama michalskiego

Do zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach przekazane zostały trzy 
dzienniczki lekcji (журнал уроков). Wszystkie były wypełniane ręcznie piórem, 
atramentem koloru czarnego. Niektóre z zapisów dotyczących zadawanych lekcji 
wypełniane były często z dowolnie stosowanymi skrótami, a także niekiedy pisa-
ne slangiem uczniowskim, np. повтор, a nie повториение.

Pierwszy dzienniczek ucznia I klasy progimnazjum A. Michalskiego jest 
datowany na rok szkolny 1878/79. Zawiera on 80 ponumerowanych stron i od-
zwierciedla plan lekcji od 14 sierpnia 1877 do 30 maja 1879 roku, niestety brak 
ostatnich kilku kartek nie pozwala ustalić ocen ucznia na koniec roku. Strona ty-
tułowa posiada tekst: tytuł (jak wyżej), wykropkowane miejsce na imię i nazwisko, 
pod tym napis ученик […] класса, a następnie wykropkowane miejsce na wpi-
sanie nazwy szkoły. W tym wypadku A. Michalski wpisał I klasę П[инчовской] 
M[ужской] Прогимназии. Po ozdobniku widnieje napis w języku rosyjskim: 
сия тетрадь предъявляется надзирающему зе классом учителю каждоне-
дельно с подписью родителей или опекунов ученика [Ten zeszyt przedkłada 
się nadzorującemu klasę nauczycielowi (czyli wychowawcy) cotygodniowo z pod‑
pisem rodziców lub opiekunów ucznia]. Poniżej tego tekstu wykropkowane miej-
sce na rok szkolny – wypełnione przez właściciela dzienniczka: „1878/9 g.” Został 
on wydrukowany w zakładzie S. Burzyńskiego przy ul. Miodowej 1, za zezwole-
niem cenzury z 10 czerwca 1877 roku w Warszawie, w wydawnictwie księgarni 
Leona Glüksberga przy ul. Nowomiejskiej 14. Do k. 48 dzienniczek jest oryginal-
nym drukiem, natomiast dalsza część [k. 49-80] jest sporządzona zapewne przez 
A. Michalskiego, ręcznie atramentem, z zachowaniem układu identycznego jak 
w części drukowanej.

24 L. Hajdukiewicz, Szkoły pińczowskie, s. 155; M. Nowak, Zygmunt Wielopolski (1833–1902), 
hrabia, magnat, działacz społeczny i polityczny, zwolennik ugody z caratem. Właściciel or-
dynacji pińczowskiej, znany bibliofil i kolekcjoner, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, 
t. 2: 1795–1918, red. J. Szczepański, Kielce 2009, s. 489.

25 BAPK, Obzor keleckoj guberni 1896, s. 63.
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2. Fragment dzienniczka ucznia klasy I progimnazjum w Pińczowie, A. Michalskiego z roku 
szkolnego 1878/79. Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór dotyczący uczniów Pińczowskiego 
Męskiego Progimnazjum, sygn. 2

1. Strona tytułowa dzienniczka ucznia klasy I progimnazjum w Pińczowie, 
A. Michalskiego z roku szkolnego 1878/79. Archiwum Państwowe w Kielcach, 
Zbiór dotyczący uczniów Pińczowskiego Męskiego Progimnazjum, sygn. 2
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Na odwrocie strony tytułowej wydrukowany został kalendarz na 1877/8 
[ręczny dopisek „/9”] rok szkolny. Kalendarz w odpowiednich rubrykach obej-
muje okres od 1 sierpnia do 31 lipca. W pierwszej rubryce wykazane zostały dni 
tygodnia, w następnych czterech rubrykach dni poszczególnych miesięcy. Pod 
tekstem zawierającym powyższe dane jest zamieszczona uwaga, mówiąca o wol-
nych dniach od zajęć szkolnych w czasie szczególnie uroczystych świąt. Daty świąt 
wspólnych dla uczniów wszystkich wyznań zostały ujęte w nawiasy kwadratowe, 
dla uczniów wyznania prawosławnego oznaczono pogrubioną czcionką, katolic-
kiego kursywą, a mojżeszowego gwiazdką.

Następna strona [k. 3] zatytułowana jest Rozkład zajęć na [uczeń nie wpi-
sał jedynki rzymskiej – „I”] półrocze 1878/9 roku szkolnego. Poniżej tytułu znaj-
duje się tabela składająca się z siedmiu rubryk. W pierwszej z nich wypisane są 
godziny siedmiu zajęć lekcyjnych: pierwsza godzina od 9,00 do 10,00 i następne: 
od 10,00 do 11,00, 11,00 do 12,00 [od 12,00 do 12,30 była przerwa w zajęciach], od 
12,30 do 13,30, od 13,30 do 14,30 i od 14,30 do 15,30. W następnych rubrykach ko-
lejno wpisane są w języku rosyjskim dni tygodnia i przyporządkowane im lekcje. 
Poniedziałek – matematyka, łacina, rosyjski, geografia, kaligrafia; wtorek – łaci-
na, matematyka, łacina, polski; środa – łacina, rosyjski, matematyka, kaligrafia; 
czwartek – rosyjski, łacina, religia, geografia, piątek – łacina, matematyka, łacina, 
kaligrafia, sobota – rosyjski, łacina, religia, polski. Tylko w pierwszym tygodniu 
zajęć odstąpiono od przedstawionego powyżej rozkładu lekcji. Jak z powyższego 
wynika, tygodniowo na lekcje religii przeznaczone były 2 godziny, na lekcje ła-
ciny 8 godzin, matematyki 4 godziny, rosyjskiego 4 godziny, geografii 2 godziny, 
kaligrafii 3 godziny i polskiego 2 godziny.

Strony od 4 do 80 zawierają tygodniowe wykazy lekcji. Każda ze stron 
dzienniczka zawiera następujące rubryki: nad tabelą widnieje wydrukowany na-
pis месяц [miesiąc], następnie wykropkowane miejsce na wpisanie nazwy mie-
siąca i trzy pierwsze wydrukowane cyfry roku: 187, dalej miejsce na wpisanie 
ostatniej cyfry, czyli od karty 4 do 41 – cyfry 8, a potem od k. 42 do 80 – cyfry 
9. Pod tym nagłówkiem widnieje na wszystkich omawianych stronach tabela, 
zawierająca następujące rubryki: на когда задано [na kiedy zadano], учебный 
предмет [przedmiot nauczania], уроки [lekcje], замечания [uwagi]. Na każdej 
kolejnej karcie znajdują się trzy kolumny, przeznaczone dla kolejnych dni zajęć 
lekcyjnych.

Przykładowo należy podać, jak wyglądały zapisy w dzienniczku w ciągu ty-
godnia od 15 do 20 sierpnia 1878 roku. Pierwsze trzy dni zostały zapisane na s. 4. 
Zawiera ona następujące informacje: w nagłówku – месяц Август 1878. W tabeli 
w rubryce на когда задано [na kiedy zadano] widnieje kolejno zapis к понедель-
нику, к вторнику, к среде i dopisane ręcznie daty dzienne 15, 16, 17 [sierpnia]. 
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W trzech kolejnych rubrykach учебный предмет [przedmiot nauczania] wpisa-
ne są lekcje: pod datą понедельник 15 – латинский, математика, латинский, 
чистописание, польский [łacina, matematyka, łacina, kaligrafia, polski]; втор-
ник 16 – математика, латинский, русский, география [matematyka, łacina, ro‑
syjski, geografia]; среда 17 – русский, латинский, чистописание, закон божий 
[rosyjski, łacina, kaligrafia, religia]. W rubryce уроки [lekcje] zapisano w ponie-
działek 15, przy przedmiocie łacina: буквы выучиться в классе [liter nauczyć się 
w klasie]; przy przedmiocie matematyka: о числе выучиться в классе [o liczbie 
nauczyć się w klasie]; przy przedmiocie łacina: выучиться читать [nauczyć się 
czytać]; przy przedmiocie kaligrafia: ничего [nic nie zadano]; przy przedmiocie 
polski: не было [nie było]. We wtorek 16 przy przedmiocie matematyka zapisano: 
выучиться о 4 явления [!], łacina – ничего [nic nie zadano]; rosyjski – не было 
[nie było]; geografia – не было [nie było]. W środę 17 przy przedmiocie rosyjski 
– не было [nie było]; łacina – выучиться о буквах [nauczyć się o literach]; kali-
grafia – ничего [nic nie zadano]; religia – не было [nie było].

Na kolejnej stronie [5] w tabeli w rubryce на когда задано [na kiedy za‑
dano] widnieje zapis к четвергу, к пятницы, к субботе i dopisane ręcznie daty 
dzienne 18, 19, 20 [sierpnia]. W trzech kolejnych rubrykach учебный предмет 
[przedmiot nauczania] wpisane są lekcje: pod datą четверг 18 – латинский, мате-
матика, латинский, польский [łacina, matematyka, łacina, polski]; пятница 19 
– география, латинский, русский, з. божий [geografia, łacina, rosyjski, religia]; 
суббота 20 – математика, латинский, русский, чистописание [matematyka, 
łacina, rosyjski, kaligrafia]. W rubryce уроки [lekcje] zapisano w czwartek 18 – ła-
cina – выучится три статьи, matematyka – ничего, łacina – lupus et capra lupus 
et a [!], polski – ничего; w piątek 19, geografia – в классе, łacina – выучиться 
о раздел: бук [!], rosyjski – выучить: раз: чит [!]: и раз бук [!], religia – 6 воп-
росов выучиться; sobota 20, matematyka – выучиться однородных, łacina – 
выучиться читать и разб., rosyjski – читать и разсказ., kaligrafia – ничего.

Na s. 5 w prawym dolnym rogu pod rubrykami wydrukowano: Подпись 
Родителей [podpis rodziców]. Obok widnieje odręczny podpis w języku polskim 
/-/ F. Michalski oraz na prawo od niego także własnoręcznie, w języku rosyjskim 
/-/ К[лассный] Н[аставник] [wychowawca klasowy] Раубаль.

Na kolejnych kartach dzienniczka znajdują się podobne zapisy, obejmują-
ce dzień tygodnia, nazwy przedmiotów, zadawane treści i uwagi. Pierwszy zapis 
w rubryce замечания [uwagi] znajduje się pod datą 24 sierpnia 1878 roku i za-
wiera ocenę z religii: 4. W następnych tygodniach oceny pojawiają się jeszcze 
wielokrotnie. Są to oceny dobre i dostateczne z poszczególnych przedmiotów.

Dla porównania można przytoczyć zapisy w dzienniczku z przełomu listo-
pada i grudnia 1878 roku [s. 34-35].
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Na pierwszej z nich [s. 34] występują informacje: w nagłówku – месяц 
ноябрь [miesiąc listopad] 1878. W tabeli w rubryce на когда задано [na kiedy 
zadano] widnieje kolejno zapis к понедельнику, к вторнику, к среде i dopisane 
ręcznie daty dzienne 27, 28, 29 ноябрьa [listopada]. W trzech kolejnych rubry-
kach przedmiot nauczania wpisane są lekcje: pod datą понедельник [poniedzia‑
łek] 27 – математика, латинский, русский, география, чистописание [mate‑
matyka, łacina, rosyjski, geografia, kaligrafia]; вторник [wtorek] 28 – латинский, 
математика, латинский, польский [łacina, matematyka, łacina, polski]; средa 
[środa] 29 – латинский, русский, математика, чистописание [łacina, rosyjski, 
matematyka, kaligrafia]. W rubryce уроки [lekcje] zapisano, понедельник [po‑
niedziałek] 27 – математика: сделать один примерь, латинский – выучиться 
10 слов и написать; русский – читать две статьи; география – повторить 
о полуостровах; чистописание: ничего; вторник [wtorek] 28 – латинский 
– выучить 10 слов и напис[ать]; математика – выучиться и написать при-
меры; латинский – написать на чисто упражнение; польский – выучиться 
перевод и разбор; средa [środa] 29 – латинский – выучиться 10 слов; русский 
– выучиться читать и разсказать; математика – сделать одну задачу; чисто-
писание – ничего.

Na stronie następnej [s. 35] następujące informacje: w nagłówku – месяц 
[декабрь] 1878. W tabeli w rubryce на когда задано [na kiedy zadano] wid-
nieje kolejno zapis к четвергу, к пятницы, к субботе i dopisane ręcznie daty 
dzienne 30 [listopada], 1 i 2 [grudnia]. W trzech kolejnych rubrykach przedmiot 
nauczania wpisane są lekcje: pod datą четверг 30 – русский, латинский, з. бо-
жий, география [rosyjski, łacina, religia, geografia]; пятница 1 – латинский, 
математика, латинский, чистописание [łacina, matematyka, łacina, kaligra‑
fia]; суббота 2 – русский, латинский, з. божий, польский [rosyjski, łacina, 
religia, polski]. W rubryce уроки [lekcje] zapisano w czwartek 30 [listopada] 
русский – читать и разсказывать; латинский – выучиться 10 слов и склоне-
ние […], з. божий – выучиться 6 вопросов; география – повторить о мори-
ях; piątek 1 [grudnia] латинский – написать 10 слов и склонение, математика 
– написать одну задачу, латинский – написать на чисто упражнение; чис-
тописание – ничего; sobota 2 [grudnia] русский – читать и разсказывать, 
латинский – выучиться 5 слов и на […], з. божий – выучиться 8 вопро-
сов, польский – сделать перевод […]. Rubryka czwarta замечания [uwagi] 
w czwartek i w sobotę nie zawiera ocen, w piątek 1 grudnia, łacina – 4 oraz 
własnoręczny podpis nauczyciela po rosyjsku K[лассный] Н[аставник] Рау-
баль, a na końcu strony pod tekstem „подпись родителей” – podpis po polsku 
„Fr. Michalski”.
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Warto nadmienić, że na s. 61 w замечаниях [uwagach] znalazł się zapis: 
за жирание доски наказан арестом на час [za zatłuszczenie tablicy ukarany 
godzinnym aresztem – „kozą”] 26.

Pod datami 20 października i 11 grudnia 1878 oraz 23 marca 1879 roku na 
s. 23, 38 i 65 w dzienniczku odnotowane zostały, zapisane przez wychowawcę 
klasowego E. Raubala, oceny A. Michalskiego za I, II i III kwartał roku szkolnego 
1878/1879. Były one następujące:

Tabela 1. Oceny kwartalne A. Michalskiego z klasy I za trzy kwartały r. szk. 1878/79

Lp. Nazwa przedmiotu  
i ocenianych postaw

I kwartał  
– ocena

II kwartał  
– ocena

III kwartał  
– ocena

1 Поведение [sprawowanie] 4 4 4

2 Прилежание [pilność] 4 4 4

3 Внимание [uwaga] 4 4 4

4 Закон божий [religia] 4 4 4

5 Русский [j. rosyjski] 3 3 3

6 латинский [j. łaciński] 4 4 4

7 Математика [matematyka] 3 4 4

8 Польский [j. polski] 3 3 3

9 география [geografia] 4 3 3

10 Чистописание [kaligrafia] 3 3 3

źródło: AP Kielce, zesp. Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 2.

Na końcu wykazu z I kwartału znalazła się uwaga: состоит ученик – 7 в 2 
[po cyfrze 2 – słowo zamazane]. W II kwartale zapis ten brzmi: состоит ученик 
10 в 2 разряде i analogicznie w III kwartale: 6 в 2 разряде.

Drugi zeszyt to kolejny dzienniczek A. Michalskiego, ucznia II klasy pro-
gimnazjum w roku szkolnym 1879/80. Dzienniczek zawiera 90 ponumerowa-
nych stron i odzwierciedla plan lekcji od dnia 27 sierpnia/8 wrześ nia 1879 roku 

26 W 1874 r. ukazały się nowe przepisy na temat karności szkolnej, które przewidywały 20 róż-
nego rodzaju kar dla uczniów. Godzinna „koza” po lekcjach była karą numer 7 i mieściła 
się w kategorii łagodnych kar. Najsurowsze kary to 19.: zwolnienie ze szkoły bez prawa 
wstępu do żadnej innej szkoły („wilczy bilet”) i 20.: kara cielesna (wykonywana publicznie, 
w obecności wszystkich uczniów szkoły). Cirkulâr 1874, nr 6, s. 156.
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[s. 4] do 5/17 czerwca 1880 
roku [s. 79]. Strona tytułowa 
zawiera tekst: tytuł журнал 
уроков, pod którym dopisa-
no ręcznie: Адама Михаль-
ского, pod tym napis учени 
[…] класса, a następnie wy-
kropkowane miejsce na wpi-
sanie nazwy szkoły. W tym 
wypadku A. Michalski wpi-
sał II klasę i pozostawił nie-
wypełnione miejsce na na-
zwę szkoły (progimnazjum 
w Pińczowie). Brak również 
wypełnienia wykropkowa-
nego miejsca na wpisanie 
daty roku szkolnego. Pod 
tym widnieje napis w języ-
ku rosyjskim: сия тетрадь 
предъявляется надзираю-
щему зе классом учителю 
каждонедельно с подписью 
родителей или опекунов 
ученика [Ten zeszyt przed‑

kłada się nadzorującemu klasę nauczycielowi (czyli wychowawcy) cotygodniowo 
z podpisem rodziców lub opiekunów ucznia]. Dzienniczek został wydrukowany 
w Kielcach w drukarni spadkobierców Edwarda Kołakowskiego, o czym świad-
czy wydrukowany zapis: Кельцы в типографии наследников по Колаковским 
i data 1879 27. W odróżnieniu od powyżej omawianego dzienniczka drukowanego 
w Warszawie przez Burzyńskiego, brak jest zapisu o zgodzie cenzury. Na odwro-
cie strony tytułowej wydrukowany został kalendarz niczym nieróżniący się, poza 
datą (1879/80), od omawianego wcześniej dzienniczka klasy I.

Następna strona [s. 3] zatytułowana jest Распределение уроков на … по-
лугодие 1879/80 учеб. года [Rozkład zajęć na (uczeń nie wpisał jedynki rzym-
skiej – „I”) półrocze 1879/80 roku szkolnego]. Czas trwania zajęć lekcyjnych był 
identyczny jak w klasie I, czyli: pierwsza godzina od 9,00 do 10,00 i następne: 
od 10,00 do 11,00, 11,00 do 12,00, [od 12,00 do 12,30 była przerwa w zajęciach], 

27 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, s. 251.

3. Strona tytułowa dzienniczka ucznia klasy II progim-
nazjum w Pińczowie, A. Michalskiego z roku szkolnego 
1879/80. Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór do-
tyczący uczniów Pińczowskiego Męskiego Progimna-
zjum, sygn. 3
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od 12,30 do 13,30, od 13,30 do 14,30 i od 14,30 do 15,30. W następnych rubry-
kach kolejno wpisane są dni tygodnia i przyporządkowane im lekcje. Poniedzia-
łek – arytmetyka, literatura, rosyjski, niemiecki, polski; wtorek – łacina, rosyjski, 
kaligrafia, geografia (wyraz poprawiony z religii na geografię), francuski; środa 
– religia (wyraz poprawiony z geografii na religię), łacina, arytmetyka, niemiec-
ki, polski; czwartek – literatura, arytmetyka, rosyjski, francuski, kaligrafia; piątek 
– łacina, geografia, rosyjski, niemiecki; sobota – literatura, arytmetyka, łacina, 
religia, francuski. Tylko w pierwszym tygodniu zajęć odstąpiono od przedstawio-
nego powyżej rozkładu lekcji. Jak z powyższego wynika, tygodniowo na lekcje 
religii przeznaczone były 2 godziny, na lekcje łaciny 8 godzin, matematyki 4 go-
dziny, rosyjskiego 4 godziny, geografii 2 godziny, kaligrafii 3 godziny, polskiego 
2 godziny, j. niemieckiego 3 godziny, j. francuskiego 2 godziny. Z języka francu-
skiego nie występują oceny kwartalne i na koniec roku 28.

Strona 23 – zawiera następujące informacje: w nagłówku – месяц [ноябрь] 
1879. W tabeli w rubryce на когда задано [na kiedy zadano] widnieje kolejno zapis 
к четвергу, к пятницы, к субботе i dopisane ręcznie daty dzienne 1/13 [listopada], 
2/14 [listopada] i 3/15 [listopada]. W trzech kolejnych rubrykach учебный пред-
мет [przedmiot nauczania] wpisane są lekcje: pod datą четверг 1/13 – латинский, 
аритметика, русский, француский, чисто[писание]; пятница 2/14 – латинский, 
география, русский, немецкий; суббота 3/15 – латинский, аритметика, латин-
ский, закон божий, француский. W rubryce уроки [lekcje] zapisano w czwar-
tek: латинский – перевод с повтора; аритметика – сделать 2 примера; русский 
– читать 1 ст[атью] и повтор[ить] басьню; франциский – [w rubryce znaki 
„ „ „ „]; чистописание – в классе; пятница – латинский – выучиться перевод 
и слова; география – выучиться до конца Аравию; русский – читать 1 статью 
и грамм[атика]; немецкий – выучиться граммати[ки] о прил[ожению]; sobota 
– латинский – выучиться перевод и повт[орить] с[…?]; аритметика – сделать 
1 пример; латинский – упражнение в классе; закон божий – выучиться 1 па-
раграф; француский – [w rubryce znaki „ „ „ „]. Rubryka czwarta замечания 
[uwagi] zawiera oceny uzyskane przez ucznia: czwartek 1/13, łacina – 3; w piątek 
2/14, geografia – 3; sobota 3/15, łacina 3=, oraz własnoręczny podpis nauczyciela 
po rosyjsku К[лассный] Н[аставник] Речинский, a na końcu strony pod tekstem 
„подпись родителей” [podpis rodziców] – brak podpisu.

Niezależnie od ocen okresowych na koniec roku, jak już wspomniano, od-
bywały się egzaminy z większości przedmiotów. Na s. 76 odnotowano, że 28 maja 
w środę odbywał się egzamin z łaciny, z którego A. Michalski otrzymał ocenę 
dostateczną. Kolejny egzamin [s. 78] z języka rosyjskiego odbywał się 3 czerwca 
1880 roku. Zapewne A. Michalski nie został do niego dopuszczony, ponieważ 

28 AP Kielce, zesp. Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 3, s. 20, 34, 55, 82.



EWA KuLA, ADAM MASSALSKI96

otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku i wyznaczono mu egzamin po-
prawkowy na 3 sierpnia 1880 roku 29. Egzamin z matematyki odbył się 6 czerw-
ca i zakończył się wynikiem dostatecznym. Kolejne egzaminy z języka niemiec-
kiego, polskiego i francuskiego odbyły się jednego dnia i, jak wynika z zapisu 
w dzienniczku, A. Michalski otrzymał z dwóch pierwszych oceny dostateczne. 
Brak informacji na temat oceny z języka francuskiego.

Tabela 2. Oceny kwartalne A. Michalskiego z klasy II za cztery kwartały r. szk. 1879/80

Lp. Nazwa przedmiotu 
i ocenianych postaw

I kwartał 
– ocena

II kwartał 
– ocena

III kwartał 
– ocena

IV kwartał 
– ocena

średnia 
ocen na 

koniec roku

1 Поведение 
[sprawowanie] 5 5 5 4 5

2 Прилежание [pilność] 3 3 3 3 3

3 Внимание [uwaga] 3 3 3 3 3

4 Закон божий [religia] 4 3 4 4 3³⁄₄

5 Русский [j. rosyjski] 3 2 2 2 2¹⁄₄

6 латинский [j. łaciński] 3 3 3 3 3

7 Математика 
[matematyka] 3 4 3 3 3¹⁄₄

8 Польский [j. polski] 3 3 3 3 3

9 Немецкий [j. niemiecki] 3 3 3 3 3

10 география [geografia] 3 3 3 3 3

11 Чистописание [kaligrafia] 4 4 3 3 3¹⁄₄

Źródło: AP Kielce, zesp. Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 3, s. 20, 34, 55, 82.

Wyniki uwidocznione w powyższej tabeli powodowały, że po pierwszym 
kwartale A. Michalski został zakwalifikowany jako 19. uczeń w klasie i przypisany 
do III kategorii, w drugim kwartale zajął 23. miejsce w klasie i znajdował się nadal 
w III kategorii, w III kwartale był 32. i też w III kategorii, w IV kwartale znalazł 
się na 30. miejscu. W omawianym dzienniczku znajdują się także informacje na 
temat dni wolnych od zajęć. łącznie rok szkolny, rozpoczynający się 27 sierpnia 
1879 roku, a kończący się 14 czerwca 1880, obejmował 240 dni. W roku szkolnym 
1879/80 uczniowie klasy II nie uczęszczali na zajęcia przez 53 dni, co stanowiło 

29 Tamże, s. 8.
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ponad 22% wszystkich dni nauki, natomiast A. Michalski dodatkowo był jeszcze 
nieobecny w szkole przez 5 dni z powodu choroby na przełomie stycznia i lutego. 
Warto odnotować, że do dni wolnych od zajęć wliczona była także przerwa z po-
wodu mrozów przez 3 dni w końcu listopada 30. Ponadto wolnymi dniami były 
wszystkie święta kościelne, w tym niekiedy podwójne, katolickie i prawosławne. 
Lekcje w progimnazjum nie odbywały się także w dniach egzaminów z łaciny, 
j. rosyjskiego i matematyki (28 maja, 3 i 6 czerwca). Wyjątkowo w 1880 roku 
dniem wolnym od zajęć był także dzień 11 lutego, bowiem w dzienniczku zapisa-
no Праздник спасения царя. Było to związane z piątą próbą zamachu na cara 
Aleksandra II w Petersburgu 5 lutego 1880 roku 31. 

Dzienniczek był sprawdzany i podpisywany nieregularnie przez wycho-
wawcę klasowego, którym w klasie II był wspomniany wcześniej nauczyciel j. ro-
syjskiego, historii i geografii 
S. Reczyński. Natomiast ojciec 
(opiekun) F. Michalski pod-
pisał się tylko raz, w sobotę 
5 wrześ nia 1879 (s. 5).

Trzeci i ostatni zacho-
wany zeszyt to dzienniczek 
ucznia klasy III progimnazjum 
w roku szkolnym 1880/81. 
Dzienniczek zawiera 81 po-
numerowanych stron i od-
zwierciedla plan lekcji od dnia 
8 wrześ nia/20 wrześ nia 1880 
roku [s. 5] do 17/29 czerwca 
1881 roku [s. 81]. Strona tytu-
łowa zawiera tekst: tytuł жур- 
нал уроков, pod którym dopi-
sano ręcznie: Адама Михаль-
ского, pod tym napis учен  
[…] III клас са. Pod spodem 
nazwa szkoły wpisana ręcznie 
П[ин чов ской] M[ужской] 
Про гимназии. Niżej widnie- 

30 Tamże, k. 30.
31 Zamachowiec Stefan Chałturin spowodował wybuch, który zniszczył jedno skrzydło Pa-

łacu Zimowego. Car nie zginął, ponieważ spóźnił się na obiad. Zob.: L. Bazylow, Historia 
Rosji, wyd. 2, Wrocław 1975, s. 354.

4. Strona tytułowa dzienniczka ucznia klasy III pro-
gimnazjum w Pińczowie, A. Michalskiego z roku szkol-
nego 1880/81. Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór 
dotyczący uczniów Pińczowskiego Męskiego Progim-
nazjum, sygn. 4
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je napis w języku rosyjskim: сия тетрадь предъ яв ляется надзирающему за 
классом учителю каждо недельно с под пи сью род ите лей или опекунов 
ученика [Ten zeszyt przedkłada się nadzorującemu klasę nauczycielowi (czyli 
wychowawcy) cotygodniowo z podpisem rodziców lub opiekunów ucznia]. Dzien-
niczek został wydrukowany w Kielcach w drukarni M. żelichowskiego, o czym 
świadczy wydrukowany zapis: Кельцы в типо графии М. желиховского – bez 
daty. Podobnie jak w dzienniczku klasy II brak jest zapisu o zgodzie cenzury. Na 
odwrocie strony tytułowej wydrukowany został kalendarz z komentarzem, niczym 
nieróżniący się swoją treścią od dzienniczków z klasy I i II.

Następna strona [s. 4] zatytułowana jest Разхпределение уроков на [Roz‑
kład lekcji na] [uczeń nie wpisał jedynki rzymskiej – „I”] полугодие [półrocze] 
1880 [!] учеб. года [roku szkolnego]. Czas trwania zajęć lekcyjnych był identyczny 
jak w klasie I i II, czyli: pierwsza godzina od 9,00 do 10,00 i następne: od 10,00 do 
11,00, 11,00 do 12,00, [od 12,00 do 12,30 była przerwa w zajęciach], od 12,30 do 
13,30, od 13,30 do 14,30 i od 14,30 do 15,30. W wykazie godzin w zapisie czwar-
tej godziny zajęć występuje błąd, bowiem zamiast godziny „12¹⁄₂ – 1¹⁄₂” widnieje 
„12¹⁄₂ – 1”.

W następnych rubrykach kolejno wpisane są dni tygodnia i przyporząd-
kowane im lekcje. Poniedziałek – łacina, rosyjski, grecki, matematyka, francuski; 
wtorek – łacina, grecki, historia, niemiecki, religia, polski; środa – rosyjski, łaci-
na, matematyka, geografia, francuski; czwartek – łacina, grecki, rosyjski, religia, 
niemiecki; piątek – łacina, matematyka, grecki, geografia, polski, francuski; sobo-
ta – rosyjski, grecki, matematyka, historia, niemiecki. Jak z powyższego wynika, 
tygodniowo na lekcje religii przeznaczone były 2 godziny, na lekcje łaciny 5 go-
dzin, greckiego 5 godzin, matematyki 4 godziny, rosyjskiego 4 godziny, geografii 
2 godziny, historii 2 godziny, j. polskiego 2 godziny, j. niemieckiego 2 godziny, 
j. francuskiego 3 godziny. Z języka francuskiego nie występują oceny kwartalne 
i na koniec roku 32.

Strona 12 zawiera następujące informacje: w nagłówku – месяц [октябрь] 
1880. W tabeli w rubryce на когда задано [na kiedy zadano] widnieje kolejno 
zapis к четвергу, к пятницы, к субботе i dopisane ręcznie daty dzienne 2/14 
[октября], 3/15 [октября] i 4/16 [октября]. W trzech kolejnych rubrykach 
przedmiot nauczania wpisane są po rosyjsku lekcje: pod datą четверг 2/14 – 
латинский, грецкий, русский, з. божий, немецкий [łacina, grecki, rosyjski, re‑
ligia, niemiecki]; пятница 3/15 – латинский, математика, грецкий, география, 
польский, француский [łacina, matematyka, grecki, geografia, polski, francuski]; 
суббота 4/16 – русский, грецкий, математика, история, немецкий [rosyj‑

32 AP Kielce, Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 4, s. 20, 34, 55, 82.
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ski, grecki, matematyka, historia, niemiecki]. W rubryce уроки [lekcje] zapisano 
w czwartek: łacina – выбрать слова из Милтиада и перевод; grecki – выучить 
10 слов и перевод; rosyjski – читать 2 статьи и разсказывать и повтарять 
союз; religia – выучить 9 прагр. [?] до конца; niemiecki – упражнение; piątek 
– łacina – упражнение; matematyka – сделать 1 примерь; grecki – выбрать 
10 слов и перевод; geografia – повторить о Балканском полу[острове]; pol-
ski – перевод из 6 строк басьни; francuski – не обучаюсь; sobota – rosyjski 
– читать и разск[азывать] и повт. […]; grecki – выучить 10 слов и перевод; 
matematyka – сделать 1 пример; historia – выучить о троянской войне; nie-
miecki – повторить о глоголе и басьни.

Rubryka czwarta – замечания [uwagi] – nie zostały wpisane oceny 
w czwartek i w piątek, a w sobotę ⁴⁄₁₆ – niemiecki – 3, oraz własnoręczny pod-
pis nauczyciela po rosyjsku: Раубаль, a na końcu strony pod tekstem „подпись 
родителей” [podpis rodziców] – brak podpisu.

Tabela 3. Oceny kwartalne A. Michalskiego z klasy III za trzy kwartały r. szk. 1880/81

Lp. Nazwa przedmiotu  
i ocenianych postaw

I kwartał 
– ocena

II kwartał 
– ocena

III kwartał 
– ocena

uwagi

1 Поведение [sprawowanie] 5 5 4

2 Прилежание [pilność] 3 4 4

3 Внимание [uwaga] 3 3 3

4 Закон божий [religia] 3 4 4

5 Русский [j. rosyjski] 3 3 3

6 латинский [j. łaciński] 3 3 3

7 греческий [j. grecki] 3 3 3

8 Математика [matematyka]:
аритметика [arytmetyka] 
альгебра [algebra]

3
3

3
3

3
3

9 Немецкий [j. niemiecki] 3 3 3

10 Польский [j. polski] 3 3 1 Ocena 
poprawiona 
z 2 na 1

11 история [historia] 2 3 3

12 география [geografia] 3 3 3

Źródło: AP Kielce, zesp. Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 4, s. 20, 34, 55, 82.
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Zaprezentowane dzienniczki mają wymiary: pierwszy z roku szkolne-
go 1878/79 – wysokość 20 cm, szerokość 16 cm, a w dwóch następnych latach 
po 19 cm wysokości i 15 cm szerokości. Są drukowane na papierze niskiej klasy, 
stąd atramentowe wypełnienia rubryk niekiedy przebijają na następną stronę, 
co utrudnia odczytanie tekstu. Na ostatniej stronie dzienniczka klasy II z roku 
1879/80 widnieją odręcznie sporządzone najpewniej przez ucznia A. Michal-
skiego niezrozumiałe notatki, wyliczenia i luźno zapisane cyfry arabskie różnej 
wielkości. Jak widać na załączonych ilustracjach, można przyjąć, że stan zacho-
wania dzienniczków jest dobry. Nie zachował się dzienniczek ucznia z klasy IV 
z roku szkolnego 1881/82. Mimo kłopotów spowodowanych oceną niedostatecz-
ną z języka polskiego w III klasie uczniowi A. Michalskiemu udało się, po zdaniu 
poprawki, przejść do klasy IV. Dowodzi tego zachowany w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Kielcach zeszyt do geometrii ucznia IV klasy progimnazjum 
w Pińczowie A. Michalskiego z roku szkolnego 1881/82 33.

Wartość opisywanego powyżej źródła dla badaczy dziejów oświaty wydaje 
się znaczna. źródło dostarcza bowiem informacji potwierdzających np. degra-
dację języka polskiego w czasach tołstojowskich, o czym świadczy choćby fakt, 
że przedmiot ten znajdował się zawsze na ostatniej lekcji i zwykle pod koniec 
tygodnia. uprzywilejowane były natomiast przedmioty tzw. główne, czyli języki 
klasyczne, matematyka oraz język rosyjski, które nie dość że były realizowane 
w dużym wymiarze godzin, to zwykle były umieszczane na pierwszych lekcjach 
w poszczególnych dniach. Interesujące wydają się także analizy dotyczące miej-
sca języków zachodnioeuropejskich w hierarchii przedmiotów nauczania (brak 
w dzienniczkach ocen z języka francuskiego oraz niewypełnione rubryki doty-
czące zadań domowych z tego przedmiotu). Ponadto charakterystycznym zjawi-
skiem dla tej epoki w dziejach polskiej oświaty była duża liczba dni wolnych od 
zajęć z powodu podwójnie obchodzonych świąt kościelnych: katolickich i prawo-
sławnych oraz duża liczba świąt związanych z uroczystościami dotyczącymi ro-
dziny carskiej. W dzienniczkach odnaleźć można daty rozpoczęcia i zakończenia 
roku szkolnego, które w tym czasie także ulegały zmianom.

33 AP Kielce, Pińczowskie Męskie Progimnazjum, sygn. 5.



jAdwigA mojduSzkA
Sandomierz

PioTr SłAwińSki
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu

mieszkańcy podsandomierskich chwałek więźniami  
obozu internowania w Thalerhofie w latach 1914–1917

S ł o w a  k l u c z o w e:  I wojna światowa, Chwałki, eksterminacja ludności, obóz koncen-
tracyjny Thalerhof

K e y w o r d s:  World War I, Chwałki, genocide, Internment, Thalerhof

S t r e s z c z e n i e :  Od 4 wrześ nia 1914 r. w Thalerhofie k. Grazu na terenie Austro-Wę-
gier funkcjonował pierwszy w Europie obóz koncentracyjny. Był przeznaczony przede 
wszystkim dla rusofilów i ukrainofilów, którzy zdaniem władz administracyjnych mogli 
zagrażać państwowości. W obozie w bardzo ciężkich warunkach przebywało wedle róż-
nych szacunków 8-20 tys. osób. Spośród nich zostały zabite bądź zmarły w wyniku cho-
rób i głodu przynajmniej 2093 osoby, w tym kobiety i dzieci. W grupie osadzonych znala-
zło się około 50 mieszkańców Chwałek – dawnego przedmieścia Sandomierza, z których 
14 zmarło. Obóz w Thalerhofie istniał do 10 maja 1917 r. W okresie międzywojennym 
w środowiskach ukraińskich rozwinął się silny kult Thalerhofu. Obecnie na terenie obozu 
jest lotnisko, a szczątki ekshumowanych więźniów przeniesiono do ossuarium (kaplicy 
prawosławnej) w miejscowości Feldkirchen. Nie ma w niej żadnej tablicy upamiętniającej 
Polaków wyznania rzymskokatolickiego, których doczesne szczątki znalazły spoczynek 
we wspólnym ossuarium.

A b s t r a c t :  From September 4, 1914 onwards, at Thalerhof near Graz in Austro-Hungary, 
Europe’s first ever concentration camp was in operation. It was designed mainly for 
Russophiles and ukrainophiles who, in the opinion of administrative authorities, might 
pose a threat to the state. The camp held, according to various estimates, between eight 
and twenty thousand people. Out of these, at least 2,093, including women and children, 
were killed or died of illness and starvation. Among the inmates were ca. fifty inhabitants 
of Chwałki, a former suburb of Sandomierz, out of whom fourteen died. The Thalerhof 
camp continued operation until May 10, 1917. The interwar period saw the formation 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 101‑124
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of a strong cult of Thalerhof. Now the former camp area holds an airport, the exhumed 
remains of the camp’s former prisoners having been moved to the ossuary (an Orthodox 
Christian chapel) at Feldkirchen. However, no plate commemorates the Roman Catholic 
Poles whose remains are held within the ossuary.

Pamięć o I wojnie światowej na ziemiach polskich była wypierana ze świa-
domości społecznej przez kolejne zdarzenia: wojna polsko-bolszewicka 1920 
roku, II wojna światowa, utrwalanie ustroju komunistycznego i jego obalenie. 
Nowe wydarzenia, ze względu na ich „świeżość”, przysłaniały poprzednie. Dziś 
wiedza o okrucieństwach z okresu I wojny światowej schodzi jakby na plan dal-
szy. W związku z tym warto przywrócić do świadomości społecznej niektóre 
fakty dotyczące regionu świętokrzyskiego. Na mieszkańcach podsandomierskich 
Chwałek, którym daleko było do polityki, odcisnęła ona swoje piętno. Jednak 
kwestię ich aresztowania, a później internowania należy przedstawić w szerszym 
świetle. Pozwoli to pokazać z jednej strony tło samych wydarzeń, a z drugiej za-
sygnalizować politykę historyczną poszczególnych państw i narodów.

I wojna światowa była nie tylko wojną między wojskami konwencjonal-
nymi, ale była początkiem brutalizacji społeczeństwa europejskiego. To podczas 
tej wojny miały miejsce trzy największe zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 
ludzkości: okropności Niemców po zajęciu przez nich neutralnej Belgii (3.08.1914–
11.11.1918), rzeź Ormian przez Turków w latach 1915–1917 i „ekscesy” cesarskiej armii  
austro-węgierskiej wobec Rusinów i Serbów (1914–1917). Ich swoistym skutkiem 
były późniejsze wydarzenia podczas II wojny światowej m.in.: niemieckie obozy 
koncentracyjne, komunistyczne gułagi czy eksterminacja ludności żydowskiej.

Obóz internowania w Thalerhofie był przeznaczony dla przetrzymywanych 
tam Rusinów z terenu Galicji i Bukowiny podejrzanych przez władze o sprzyjanie 
Rosji (moskalofilstwo). Jest on uznawany za jeden z pierwszych obozów koncen-
tracyjnych w światowej historii XX wieku, a pierwszy w Europie. Pod pojęciem 
obóz koncentracyjny należy rozumieć miejsce przymusowego przebywania, za-
zwyczaj bez wyroku sądowego, znacznej liczby osób niewygodnych dla władz. 
Osadzeni przebywają tam celem odosobnienia, przymusowej – niekiedy niewol-
niczej – pracy czy fizycznej eksterminacji. Pierwszy obóz koncentracyjny założy-
li Hiszpanie na Kubie dla rebeliantów w 1896 roku. Później w latach 1899–1902 
uczynili to Anglicy podczas wojny z Burami i Amerykanie na Filipinach. Niemcy 
otworzyli obozy koncentracyjne w swej kolonii – Niemieckiej Afryce Południo-
wo-Zachodniej w latach 1904–1907 1.

1 Szerzej: A.J. Kamiński, Koszmar niewolnictwa. Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Ana‑
liza, Warszawa 1990. 
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Czym był Thalerhof w polityce Austro-Węgier? Wojsko austro-węgierskie 
otrzymało szerokie prerogatywy podczas stanu wyjątkowego na wypadek wojny. 
uprawnienia te były znacznie większe niż np. w Rosji carskiej w obszarze spraw 
wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Zawieszono artykuły konstytucji doty-
czące wolności osobistej, nienaruszalności prawa własności, tajemnicy korespon-
dencji, zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolności słowa i wolności prasy. ściganie 
wszystkich przestępstw politycznych (takich jak: zdrada, obraza majestatu, zakłó-
canie spokoju, zamieszki, rozruchy itp.) oddano do rozstrzygania sądom wojsko-
wym. Wielu mieszkańców Austro-Węgier i terenów okupowanych, jako wrogów 
publicznych, skazano przez sądy wojskowe na śmierć i stracono. W licznych przy-
padkach ich procesy sądowe były wątpliwe i przypominały „morderstwa sądowe”. 
Latem i jesienią 1914 roku około 30 000 Rusinów (w tym kobiety i dzieci) zostało 
skazanych przez sądy wojskowe i wykonano na nich wyroki śmierci na podstawie 
zwykłych podejrzeń, że szpiegowali na rzecz Rosjan. Dziesiątki tysięcy „politycz-
nie podejrzanych” deportowano do miejsc internowania. Byli wśród nich prze-
ważnie Rusini, Serbowie, Włosi i w mniejszej liczbie również Polacy 2.

Sądy wydawały również tysiące wyroków skazujących na wysokie kary po-
zbawienia wolności. Większość ze skazanych osadzona była w więzieniach woj-
skowych, m.in. w Möllersdorf i Theresienstadt, gdzie panowały ciężkie warunki. 
Było to powodem wysokiej śmiertelności wśród więźniów.

W Austrii po I wojnie światowej nikt nie opracowywał naukowo tych pro-
blemów 3. Poruszane były jedynie w publikacjach Fredericka Austerlitza – so-
cjaldemokratycznego dziennikarza „Arbeiter-Zeitung” i literatów: Karla Krausa 
w dramacie Ostatnie dni ludzkości, Jaroslava Haška w Przygodach dobrego wojaka 
Szwejka podczas I wojny światowej, Egona Erwina Kischa w dzienniku wojennym 
Napisz to, Kisch! oraz w powieści Fritza Wittelsa Zacharias Pamperl  4. W oficjalnej 
austriackiej historiografii zagadnienia te były niestety pomijane 5.

W dniu 19 grudnia 1918 roku Zgromadzenie Narodowe niepodległej 
Niemieckiej Austrii (parlament Republiki Niemieckiej Austrii istniejącej od 
11 XI 1918 do 21 X 1919) uchwaliło ustawę o wykrywaniu i ściganiu wykroczeń 
przez instytucje wojskowe podczas działań wojennych [tłumaczenie Autorów] 6. 

2 Талергоф, https://ru.wikipedia.org/wiki/Талергоф [dostęp: 26.10.2014].
3 H. Hautmann, Die Verbrechen der österreichisch‑ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg 

und ihre Nicht‑Bewältigung nach 1918, http://doewweb01.doew.at/thema/thema_alt/justiz/
kriegsverbr/hautmann.html#IV [dostęp: 28.03.2016].

4 F. Wittels, Zacharias Pamperl oder der verschobene Halbmond. Satirischer Roman, Wien 123.
5 Österreich‑Ungarns letzter Krieg 1914–1918, t. 1–7, Wien 1930–1939.
6 Gesetz „über die Feststellung und Verfolgung von Pflichtverletzungen militärischer Orga-

ne im Kriege”, Staatsgesetzblatt 1918, Nr. 172.
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Praktycznie jednak winni zbrodni wojennych nie ponieśli żadnych konsekwen-
cji 7. Później Austriacy próbujący poruszać te drażliwe zagadnienia byli ostro 
atakowani.

Stan badań historycznych związanych z obozem internowania w Thaler-
hofie jest nader skromny. Jedynie dzięki pamiętnikom i wspomnieniom osób, 
które przeżyły pobyt w obozie, możemy poznać dokładnej jego historię. W 1923 
roku powstał we Lwowie Centralny Komitet Talerhofski. Należeli do niego byli 
więźniowie obozu dla internowanych głównie z Galicji i Bukowiny oskarżeni 
o sympatie prorosyjskie. Staraniem tego Komitetu w latach 1924–1932 wydano 
4 tomy Talerhofskiego Almanachu  8. Opublikowano w nich dokumenty i relacje 
świadków dotyczące przestępstw popełnionych na ukraińcach i Rusinach. Ko-
mitet urządził dwa Zjazdy Talerhofskie w 1928 i 1934 roku, ale wraz z wybuchem 
II wojny światowej zaprzestał swojej działalności. Na terenach byłej Galicji, z któ-
rych pochodzili internowani i zmarli w obozie w Thalerhofie, stawiane były tzw. 
pomniki i krzyże „talerhofskie”. Miały one utrwalić w pamięci mieszkańców tra-
giczne wydarzenia. W Polsce dopiero po przemianach 1989 roku zaczęto na ten 
temat mówić i pisać oficjalnie. Otwarcie granic spowodowało, że potomkowie 
łemków internowanych w Thalerhofie odwiedzali Graz i dopominali się o upa-
miętnienie zmarłych w tym obozie. łemkowie stanowili około 1/4 wszystkich 
internowanych w Thalerhofie. To spowodowało, że władze austriackie po blisko 
dziewięćdziesięciu latach od likwidacji obozu podjęły ten wstydliwy dla Austrii 
i Austriaków temat.

W 2016 roku ukazał się pierwszy artykuł w czasopiśmie społeczno-kultu-
ralnym „Sandomierzanian” autorstwa Jadwigi Mojduszki i Piotra Sławińskiego 
o mieszkańcach Chwałek, którzy byli więźniami obozu w Thalerhofie. Inspiracją 
do jego opublikowania była chęć przybliżenia mieszkańcom regionu tragicznych 

7 H. Hautmann, Die Verbrechen.
8 Талергофскiй Альманаxъ. Пропамятная книга австрiйскихъ жестокостей, изувер‑

стствъ и насилий надъ карпато‑русскимъ народомъ во время bceмiрной войны 
1914–917 гг. Выпускъ первый, Терроръ в Галичинъ въ первый перiодъ войны 1914–
1915 гг., львовъ 1924; Талергофскій Альманахъ. Пропамятная книга австрійскихъ 
жестокостей, изувърствъ и насилій надъ карпато‑русскимъ народомъ во время 
всемірной войны 1914–1917 гг., Выпускъ второй, Терроръ въ Галичинъ. Терроръ въ 
Буковинъ. Отзвуки печати. Терезинъ, Гминдъ, Гнасъ и др. Беллетристика, львовъ, 
1925; Талергофскій Aльмaнaxъ. Пропамятная книга австрійскихъ жестокостей, 
изувърствъ и насилій надъ карпато‑русскимъ народомъ во время всемірной войны 
1914–1917 г.г., Выпускъ третій, Талергофъ, Часть первая, львовъ, 1930; Талергофскіи 
Aльмaнaxъ. Пропамятная книга австрійскихъ жестокостей, изувърствъ и насилій 
надъ карпато‑русскимъ народомъ во время всемірной войны 1914–1917 г.г., Выпускъ 
четвертый, Талергофъ, Часть вторая, львовъ, 1932.
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wydarzeń i próba uzyskania informacji od rodzin byłych więźniów. Niestety, nie 
przyniosło to oczekiwanego rezultatu 9.

Genezy obozu w Thalerhofie można się doszukiwać w pamięci działań ro-
syjskiego korpusu interwencyjnego w 1849 roku, który działał za zgodą i w poro-
zumieniu z cesarzem austriackim Franciszkiem Józefem (1848–1916). Wówczas 
zdławione zostało węgierskie powstanie niepodległościowe. W Austro-Węgrzech 
w początkowym okresie wojny była niespotykana wręcz wrogość do wszystkie-
go, co wszechruskie (rosyjskie) – moskalofilskie. Polityka władz państwowych 
w głównej mierze skierowana była przeciwko własnym obywatelom, których 
podejrzewano o sympatyzowanie z Rosją. Już w 1913 roku władze państwowe 
przygotowywały listy osób planowanych do aresztowania na wypadek wojny za 
poglądy moskalofilskie. Co ciekawe, na ogólną liczbę zidentyfikowanych 1756 
osób zmarłych w obozie w Thalerhofie aż 1574 ma odnotowane wyznanie grec-
kokatolickie, które w Rosji carskiej było zdelegalizowane. Tak wysoka liczba osób 
tego wyznania jest zastanawiająca. Jest ona z całą pewnością zawyżona, gdyż we 
wszystkich zbadanych przypadkach okazało się, że wyznanie było błędnie poda-
ne w aktach zgonu.

Pierwszy transport internowanych cywilów dotarł do Thalerhofu 4 wrześ-
nia 1914 roku, gdzie nie było wówczas żadnych budynków. Internowani szli tam 
pieszo ze stacji kolejowej Abtissendorf bei Graz (ok. 2 km). Pierwsze 4 doby prze-
bywali pod gołym niebem, następnie zakwaterowano ich w hangarach i dużych 
namiotach. Dopiero później, w połowie października, sami wybudowali sobie 
drewniane baraki. Dla internowanych przeznaczono 80 baraków, dla załogi obo-
zu – 30, wzniesiono też liczne baraki zaplecza (kuchnie, łaźnie, magazyny) 10.

W obozie przebywało około 6000 osób jednocześnie. Strażników oskar-
żano o torturowanie więźniów. Głód, ciasnota i tragiczne warunki higieniczne 
wywołały epidemię tyfusu. Była ona (do marca 1915 r.) przyczyną śmierci przy-
najmniej 1350 osób, wśród których były również kobiety i dzieci (podawana licz-
ba zmarłych za cały okres istnienia obozu waha się między 1767 a 2093). Przez 
obóz przewinęło się około 8000 osób, chociaż niektóre źródła podają nawet licz-
bę 20 000 i więcej. Nigdy nie został sporządzony wykaz wszystkich więźniów tego 
obozu. W związku z tym szacunkowo należy przyjąć, że śmiertelność wśród osa-
dzonych wynosiła około 10–25%.

Po wstąpieniu cesarza Karola I na tron zmienił się krajowy kurs polityczny 
i w 1917 roku ogłoszono amnestię dla przestępców politycznych. Obóz w Thaler-

9 J. Mojduszka, P. Sławiński, Talerhof – obóz koncentracyjny i jego więźniowie z Chwałek, 
„Sandomierzanian” 2016, nr 1, s. 15-16.

10 Szerzej: T.A. Olszański, Austriackie represje w Galicji. Obóz w Thalerhofie, w: Pierwsza woj‑
na światowa w Karpatach, red. T.A. Olszański, Warszawa 1985, s. 55-62.
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hofie dekretem cesarza został zamknięty 10 maja 1917 roku. Jednak część interno-
wanych otrzymała zakaz powrotu do miejsca zamieszkania. Na terenie obozu do 
końca wojny funkcjonował szpital obozu jenieckiego. Jego baraki obozowe roze-
brano dopiero w 1936 roku. Obecnie na miejscu zlikwidowanego obozu i cmen-
tarza znajduje się lotnisko Graz-Thalerhof. Dziś nie ma miejscowości Thalerhof. 
O jej istnieniu świadczyć może jedynie nazwa ulicy Thalerhofstraße i nazwa  
lotniska.

Zmarłych w obozie grzebano na cmentarzu, który osadzeni nazywali 
cmentarzem „Pod sosnami”. Kwestią dyskusyjną pozostaje liczba osób zmarłych 
w tym obozie. Pod naciskiem mediów w 2007 roku Norbert Darabos, minister 
obrony narodowej i sportu Austrii, powołał specjalną komisję. Jej przewodni-
czącym był historyk Dieter Binder, a w jej skład wchodzili: Georg Hoffmann, 
Nicole Melanie Goll i Philipp Lesiak. Trzymiesięczne badania zachowanych do-
kumentów archiwalnych, zakończone w styczniu 2008 roku, potwierdziły liczbę 
2093 zmarłych. Jest to jednak zapewne liczba niekompletna. W 1936 roku ciała 
zmarłych zostały ekshumowane i złożono je w trzech miejscach: w rogu cmenta-
rza w Feldkirchen k. Grazu, na żydowskim Cmentarzu w Graz-Wetzelsdorf i na 
Cmentarzu Centralnym. Jak wynika z raportu dowództwa wojskowego Styrii, nie 
pozostawiono żadnych nieekshumowanych ciał ofiar na terenie dzisiejszego woj-
skowego lotniska 11.

Ciała ekshumowanych 1767 mężczyzn, kobiet i dzieci przeniesiono do 
utworzonego ossuarium na cmentarzu parafialnym w Feldkirchen. Jak wynika 
z tablicy informacyjnej przed wejściem do ossuarium – zostało ono wzniesio-
ne na koszt armii austriackiej w 1936 roku według projektu starszego lejtnanta 
dyplomowanego inżyniera architekta Heimo Herzega. W 2012 roku Austriacki 
Czarny Krzyż, z inicjatywy pułkownika w stanie spoczynku Manfreda Oswal-
da, umieścił 20 tablic z nazwiskami 1756 więźniów obozu. Byli oni odnotowani 
w Wykazie Zmarłych parafii Feldkirchen 12.

Ks. prof. dr Roman Dubec w „Almanachu Diecezjalnym”, ukazującym się 
w Gorlicach, zamieścił listę osób ekshumowanych z cmentarza w Thalerhofie, 
których szczątki zostały pochowane w miejscu, gdzie znajduje się kaplica (ossua-
rium) w parafii w Feldkirchen. Na prezentowanej liście odnotowano kolejno: 
liczbę porządkową, imię i nazwisko, wyznanie, miejscowość pochodzenia, re-
gion, wiek, datę zgonu. Jednakże dostępny w parafii wykaz zawiera wiele błę-
dów zarówno tzw. literówek, jak również merytorycznych, które dopiero w kon-

11 Por. Forschungsprojekt zum Internierungsfriedhof Graz‑Thalerhof, http://www.bundesheer.
at/cms/artikel.php?ID=3979 [dostęp: 28.03.2016].

12 Gestorben im Lager Thalerhof, http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4009664/
Gestorben-im-Lager-Thalerhof [dostęp: 16.12.2015].
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frontacji z innymi źródłami w części dotyczącej poruszanego tematu udało się 
zweryfikować. Wiele przeinaczeń wynika przede wszystkim z faktu, że większość 
wpisów w parafialnej księdze zmarłych, będącej źródłem do sporządzenia tego 
wykazu, była dokonywana w wersji fonetycznej. Jak przypuszcza ks. R. Dubec 
wykaz ten powstał w 1936 roku podczas dokonywanej ekshumacji zwłok. We-
wnątrz ossuarium na białych ścianach znajduje się czerwona inskrypcja w języku 
niemieckim, która w tłumaczeniu brzmi:

„uMARLI Z DALA OD OJCZYZNY. SPOCZYWA Tu 1767 MężCZYZN,  
KOBIET I DZIECI ZE WSCHODNIEJ GALICJI I BuKOWINY, OFIAR WOJNY 

śWIATOWEJ 1914–1917. POKóJ ICH DuSZOM”.

Z inskrypcji znajdującej się wewnątrz ossuarium w Feldkirchen wynika, 
że w tym miejscu spoczywa 1767 osób, w tym 10 o nieustalonych personaliach. 
W tym kontekście opublikowana lista zawiera najpełniejszą liczbę 1756 zidentyfi-
kowanych ofiar obozu w Thalerhofie 13.

Chwałki to dawne przedmieście Sandomierza należące do parafii Na-
wrócenia św. Pawła Apostoła. Od 14 stycznia 1904 do 1954 roku znajdowały się 
w gminie Wilczyce. Po dzień dzisiejszy miejscowość ma charakter rolniczy 14. Je-
dyne w swoim rodzaju informacje odnoszące się do aresztowania mieszkańców 
Chwałek w czasie I wojny światowej pochodzą ze Wspomnień lekarza i Pamiętnika 
1940–1969 Wincentego Sobolewskiego. Warto tu zacytować pierwsze ze źródeł:

Walki pod Sandomierzem toczyły się zdaje mi się 6 dni. W pierwszym dniu walki 
pod wsią Chwałki, na wzgórzach, toczyły się uporczywe walki. Podczas tych bo-
jów poległo dużo żołnierzy rosyjskich, a mniej austriackich. Austriaków jednak 
odepchnięto ze wsi. Podczas tej walki cała wieś została spalona. Co się tyczy ludzi, 
to Austriacy zabrali wtedy wszystkich mężczyzn ze wsi w liczbie ponad pięćdzie-
siąt i wywieźli ich do Austrii, tam osadzili w obozie. […] Między zabranymi był 
też mój najstarszy brat Józef. Jak później dowiedzieliśmy się, Austriacy oskarżyli 

13 R. Dubec, Lista ofiar Talerhofu, „Almanach Diecezjalny” 2006, t. 2, s. 209-258. 
14 W 1954 r. część Chwałek została ponownie włączona do Sandomierza. Jednak większa 

część tej miejscowości do 1972 r. znajdowała się w Gromadzie Chwałki (dawne gromady: 
Chwałki, Wysiadłów, Ocinek i Radoszki). Od 1 stycznia 1973 r. sołectwo Chwałki wcho-
dzi w skład gminy Obrazów. Z chwilą reorganizacji struktury parafialnej w Sandomierzu 
Chwałki od 1 stycznia 1987 r. należą do parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Sando-
mierzu. Szerzej: uchwała nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dn. 
8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim, „Dziennik urzę-
dowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach” 1972, nr 26, poz. 173; J. Butryn, Dzieje 
Kościoła i parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła po II wojnie światowej, w: Para‑
fia pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła Sandomierzu. Materiały z sesji naukowej San‑
domierz, 15 maja 2004 r., red. K. Burek, Sandomierz 2004, s. 120; P. Sławiński, Szkolnictwo 
elementarne Sandomierza w latach 1915–1914, Sandomierz 2012, s. 74-75.
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ich o to, że jakoby wskazywali Rosjanom jak napadać i jakoby strzelali do wojsk 
austriackich, co było zupełną nieprawdą.
Z niewoli z Austrii wrócił tylko jeden mój brat. W obozie przebył tyfus plamisty, 
czerwonkę i wszelkie choroby związane z niedożywianiem. Wszyscy jego towa-
rzysze niedoli zmarli w obozie.
W szóstym czy siódmym dniu walk, Sandomierz został zajęty przez Rosjan 15.

Natomiast informacje podane w Pamiętniku 1940–1969 uzupełniają wcześ-
niejsze: „Brat mój, podczas zeszłej wojny w 1914 roku został aresztowany wraz 
z 52 gospodarzami ze wsi przez Austriaków i wywieziony jako zakładnik i osa-
dzony w obozie Thalerhof […]. Po wojnie brat mój wrócił, a z nim jeszcze dwóch 
gospodarzy. Reszta umarła z głodu, chorób lub zostało rozstrzelanych”  16.

O aresztowaniach mieszkańców wspomina w swym Dzienniku również 
ks. Jan Gajkowski. Podczas działań wojennych Austro-Węgrzy bardzo nieufnie 
odnosili się do ludności zaboru rosyjskiego. Miały miejsce fale aresztowań wśród 
mieszkańców Sandomierza. Aresztowanych wywożono w głąb Galicji. Stale po-
dejrzewano Polaków o zdradę na rzecz Rosjan 17.

Nie znamy dokładnej daty aresztowania mieszkańców podsandomierskich 
wsi. Kwestią otwartą jest również pytanie, czy była to jednorazowa akcja, co su-
geruje w swych wspomnieniach Wincenty Sobolewski, czy też była to seria aresz-
towań. Odbyły się one w trakcie dłuższych niż 6-dniowych – zdaniem W. Sobo-
lewskiego walk o Sandomierz, w pobliżu Chwałek, czyli na północny zachód od 
miasta. Przesłanki te dają podstawy przypuszczać, że mogły one mieć miejsce 
pod koniec pierwszej lub drugiej okupacji Sandomierza przez Austro-Węgry. Na-
leży dodać, że pierwsza okupacja austro-węgierska miała miejsce od 13 sierpnia 
1914 do 14 września 1914 roku, druga od 6 października 1914 do 3 listopada 1914 
roku i trzecia od 23 czerwca 1915 do 2 listopada 1918 roku 18. Pod koniec pierwszej 
okupacji toczyły się m.in. walki o pobliski folwark Kruków 19, zaś podczas drugiej 
miały miejsce działania wojenne na północ od miasta 20.

15 W. Sobolewski, Wspomnienia lekarza (fragment), oprac. P. Sławiński, „Zeszyty Sandomier-
skie” 2015, nr 40, s. 77 (69-80).

16 W. Sobolewski, Pamiętnik 1940–1969, oprac., wstęp i przypisy P. Sławiński, t. 1, Sandomierz 
2013, s. 9, 190-191. 

17 W. Wójcik, Sandomierz podczas wojny 1914–1918 w świetle Dziennika ks. Jana Gajkowskie‑
go, „Studia Sandomierskie” 1983–84, t. 4, s. 214.

18 Tamże, s. 205-211.
19 M. Lis, Bój o folwark Kruków 10 wrześ nia 1914 r. W świetle pamiętników oficerów 5 aleksan‑

dryjskiego pułku huzarów, „Zeszyty Sandomierskie” 2015, nr 40, s. 43-50.
20 M. Lis, Ku niepodległości. Działania wojenne i dzieje czynu legionowego na ziemi sandomier‑

skiej i opatowskiej w latach 1914–1915. Historia Pamięć Tradycja, Ożarów 2014, s. 55-73.
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Zapisy w aktach stanu cywilnego, w których odnotowane są osoby osadzo-
ne w obozie w Thalerhofie, również nie wyjaśniają kwestii daty aresztowań. I tak 
np. w akcie urodzenia Stanisława Warzochy, sporządzonym 8 listopada 1914 roku, 
odnotowano, że jego ojciec Wawrzyniec stawił się osobiście 21. Natomiast w ak-
cie urodzenia Aleksandry Konopki z Sucharzowa (miejscowość na północ od 
Chwałek, również dawne przedmieście Sandomierza) zanotowano, że jej ojciec 
Antoni Konopka „został wzięty do niewoli przez Austriaków w miesiącu listo-
padzie”  22. Powyższe dane nie ułatwiają ustalenia daty aresztowania osadzonych  
w Thalerhofie.

Ze względu na charakter poruszanego tematu bliższego omówienia wy-
magają osoby, które pochodziły z interesującego nas terenu. We wspomnianej 
liście, opublikowanej przez ks. Dubeca, na 1756 wymienionych osób 14 pocho-
dziło spod Sandomierza, a kolejnych 5 – z terenu dzisiejszego województwa 
świętokrzyskiego. Konfrontując te zapisy z aktami stanu cywilnego parafii rzym-
skokatolickich, stwierdzono, że „niedokładnie” podano zapisy imion i nazwisk, 
zaś kilku wymienionym przypisano błędnie wyznanie greckokatolickie zamiast 
rzymskokatolickiego. Ciekawy jest natomiast zapis nazw miejscowości: Chwałki 
– Chwalki, Chvalki, Kwalek, Talki, Zwojków; Gołębic – Globice; Sandomierza – 
Sandomierce, Sandowiezicz, Sandynisch, Sodnic; Sucharzowa – Sucharów; Stop-
nicy – Stobnica; Radomia – Radomsk.

Wśród odnotowanych zmarłych przez ks. Dubeca są osoby pochodzą-
ce z terenu dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Razem z Janem Pytla-
kiem [20.] z Glinian – nieuwzględnionym przez ks. Dubeca – jest to 20 osób. 
Z tej grupy 4 osoby pochodzą z terenów znacznie odległych od Sandomierza. Są 
to: Józef Mitkowski z Kielc [1. (187)], Lucia (Lucjan?) Misiejka [12. (799)] i Józef 
Derela z Pińczowa [13. (802)] oraz Vinzenz (Wincenty) Prasawec ze Stopnicy [19. 
(1755)]. Mimo przeprowadzonej kwerendy w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach nie udało się odszukać bliższych danych o wymienionych osobach 
poza Józefem Teofilem Witkowskim (Mitkowskim). Był on pierwszą osobą z in-
teresującego nas terenu, która zmarła w Thalerhofie 23. Analizując akta stanu cy-
wilnego, udało się pozyskać więcej dodatkowych informacji na temat pozosta-
łych więźniów zmarłych w obozie w Thalerhofie (zob. szerzej Aneks nr 1).

21 Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu (dalej: APS), Akta stanu cy-
wilnego parafii rzymskokatolickiej pw. św. Pawła Apostoła w Sandomierzu (dalej: ASC 
św. Paweł), sygn. 109, R. 1914, akt ur. nr 84. 

22 Tamże, sygn. 109, R. 1914, akt ur. nr 102.
23 Autorzy składają serdeczne podziękowania p. Hubertowi Mazurowi za pomoc w poszuki-

waniach w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (dalej: APK).
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1. Obóz w Thalerhofie. Górny rząd stoją od lewej: Wawrzyniec Kwiecień, Józef Sobolewski, pozo-
stali NN. środkowy rząd stoją od lewej: żołnierz austro-węgierski, Józef Kondeusz, NN, NN, NN, 
Józef Mądry. Siedzą od lewej: NN, Stanisław świerkula, NN, Jan Gieracha. Jeśli na zdjęciu jest 
rzeczywiście Józef Mądry, to zostało ono wykonane przed 19 I 1915 r. Fotografia była własnością 
Zofii Kwiecień z domu Kondeusz, córki Józefa Kondeusza i żony Wawrzyńca Kwietnia, którzy 
byli więźniami obozu w Thalerhofie. Obecnie w posiadaniu wnuczki Jadwigi Mojduszki

2. Widok ogólny na ossuarium (fot. Piotr Fulara)
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3. Wejście do ossuarium w Feldkirchen 
(fot. Piotr Fulara)

4. Tablica z wykazem osób zmarłych w Thaler-
hofie. Widoczne na niej nazwiska i imiona osób 
z obecnego województwa świętokrzyskiego:  
MISEJKA Lucia, MITKOWSKI Josef, MONDRY 
Josef, MONDRY Vincenty (fot. Zbigniew Jopek)

5. Wnętrze ossuarium w Feldkirchen (fot. Piotr Fulara)
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Niestety, nie znaleziono żadnych informacji dotyczących ich aresztowania. 
Przypuszczać tylko można, że wszyscy zostali aresztowani w tym samym czasie, 
tj. w październiku/listopadzie 1914 roku. Zostały udokumentowane 3 osoby, które 
po oficjalnej likwidacji obozu w dniu 10 maja 1917 roku zmarły w Thalerhofie. Byli 
to: Antoni Pytlak [18. (1746)] – zm. 18 czerwca 1917, Vinzenz (Wincenty) Prasawec 
[19. (1755)] – zm. 08 września 1917 i Jan Pytlak [20.] – zmarł w sierpniu 1918 roku.

Nie można tego jednoznacznie stwierdzić, ale data zgonu może świadczyć 
o tym, że byli oni jeńcami z armii rosyjskiej. W byłym obozie dla internowanych 
w Thalerhofie powstał – już od wrześ nia 1917 roku – obóz pracy wojskowego 
sztabu w Grazu dla pięciu tysięcy jeńców. Co ciekawe, Jan Pytlak zmarł ponad 
rok po likwidacji obozu dla internowanych w Thalerhofie, dlatego też nie został 
uwzględniony w Wykazie Zmarłych opublikowanym przez ks. Dubeca.

W pamięci mieszkańców Chwałek zachowały się ciekawe epizody zwią-
zane z obozem w Thalerhofie. Marianna Zając z domu Mądra, wnuczka zmarłe-
go w obozie Józefa Mądrego, wspominała wydarzenie zaistniałe na lekcji religii 
w 1947 roku. Wówczas ks. Władysław Prząda (zm. 10 maja 1987) zapytał, czy jej 
przodek zginął w Thalerhofie? Jego pytanie wynikało stąd, że prawdopodobnie 
widział na cmentarzu parafialnym w Feldkirchen k. Grazu tabliczkę z nazwi-
skiem Mądry lub przeglądał akta zgonów 24. Szkoda, że nie ma więcej informacji 
na ten temat, ale przypuszczać można, że stamtąd zaczerpnął informacje doty-
czące jej rodziny.

Natomiast Zofia Kwiecień z domu Kondeusz, urodzona w 1897 roku na 
Chwałkach, była córką internowanego przez Austriaków Józefa Kondeusza 
i żoną Wawrzyńca Kwietnia byłego więźnia obozu w Thalerhofie. Wielokrotnie 
wracała wspomnieniami do przeżyć ojca i męża z obozu. Bardzo silnie przeży-
wała gehennę przetrzymywanych w nieludzkich warunkach mieszkańców Chwa-
łek. Więźniowie masowo wymierali z powodu głodu, chorób i katorżniczej pracy. 
Szczególnie ubolewała nad rodziną Mądrych, z której w obozie zginęło czterech 
mężczyzn, dwóch braci z synami. Aresztowanie przez Austriaków kilkudziesięciu 
mieszkańców Chwałek, a później śmierć części z nich w obozie, doprowadziło 
do katastrofalnego pogorszenia warunków życia rodzin pozbawionych mężów 
i ojców. Ciężar utrzymania domowników i gospodarstw spoczął na barkach ko-
biet i dzieci. Na podstawie jej relacji wiemy, że na pewno w obozie w Thaler-
hofie przebywało i szczęśliwie wróciło z niego siedmiu mężczyzn: 1. Jan Gieracha, 
2. Wawrzyniec Kwiecień, 3. Józef Kondeusz, 4. Antoni Konopka, 5. Wawrzyniec 
łukawski. 6. Antoni Siudak, 7. Józef Sobolewski (zob. szerzej Aneks nr 2) 25.

24 Relacja Marianny Zając z 1960 r. w zbiorach Jadwigi Mojduszki.
25 Zapamiętane przez Jadwigę Mojduszkę wspomnienia babci Zofii Kwiecień z domu Kon-

deusz.
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Na podstawie dokumentów z Hipoteki sandomierskiej dotyczących  
Chwałek 26 z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w obozie 
w Thaler hofie również byli i z niego powrócili: 1. Wojciech Chaba, 2. Jan Chmiel, 
3. Jan Dembowski (Dębowski), 4. Jan Jurkowski, 5. Antoni Kołacz, 6. Ludwik 
Malec, 7. Jan Mendala, 8. Michał Michta, 9. Stanisław Michta, 10. Wawrzyniec 
Mroczek, 11. Paweł Piorun, 12. Kazimierz Smoliński, 13. Michał Smoliński, 
14. Wawrzyniec Smoliński, 15. Michał świerkula, 16. Kazimierz Woś (zob. sze-
rzej Aneks nr 3).

Aresztowani przez żołnierzy austrowęgierskich włościanie z Chwałek i są-
siednich miejscowości mieli na swój sposób szczęście, że nie zostali na miejscu 
skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. Zostali osadzeni w obozie interno-
wania dla moskalofilów w Thalerhofie. Panujące tam ciężkie warunki spowodo-
wały, że na około 50 aresztowanych mieszkańców podsandomierskich miejsco-
wości 14 zmarło, czyli prawie 1/3 z nich. Jeśli doliczymy kolejne 6 osób z terenu 
dzisiejszego województwa świętokrzyskiego, to okaże się, że stanowi to około 
1% wszystkich potwierdzonych zgonów. Jednak statystyka ta nie oddaje pełnego 
obrazu nieszczęść, jakie spotkały osoby osadzone w Thalerhofie. Polityka naro-
dowościowa państwa polskiego w okresie międzywojennym i późniejsza oraz 
wspomniane wcześniej kolejne wydarzenia związane z wojnami spowodowały, 
że pamięć o tym obozie przestała być powszechnie znana. Odradzający się dziś 
kult Thalerhofu wśród łemków i ukraińców sprawia, że marginalizuje się, a nie-
jednokrotnie pomija wątek przetrzymywania w tym obozie Polaków wyznania 
rzymskokatolickiego. Ossuarium w formie kaplicy jest zwieńczone krzyżem 
prawosławnym, a w jej wnętrzu znajdują się dwie płyty upamiętniające łemków. 
Brak jest informacji o przetrzymywanych w obozie Polakach wyznania rzymsko- 
katolickiego.

W dniu 7 marca 2015 roku odbyła się światowa premiera filmu dokumen-
talnego Johna Righettiego i Marii Silvestri Changed by Thalerhof. Trudno nie zgo-
dzić się z wypowiedzią dr. hab. Włodzimierza Osadczego z Ośrodka Badań nad 
Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku łacińskiego:

W kontekście doświadczeń tych ziem, o których mówimy, Europy Wschodniej, 
pogranicza, niesprawiedliwe jest przemilczanie kolejnej martyrologii, której sym-
bolem jest Talerhof. Obóz powstał, żeby eliminować jednostki, które nie pasowały 
do ogólnej koncepcji narodowości i chciały się samookreślić. To dobry początek 
do uczciwego odtwarzania historii Europy środkowo-Wschodniej  27.

26 Tamże, Hipoteka sandomierska (dalej: Hip. sand.), sygn. 56.
27 Cyt. za: A. Rydzanicz, Odmienieni przez Talerhof, „Przegląd Prawosławny” 2015, nr 8, s. 16.
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Trzeba zaznaczyć, że spośród aresztowanych pod Sandomierzem Polaków, 
oprócz 14 zmarłych, udało się również ustalić nazwiska 7, którzy na pewno wró-
cili z internowania w Thalerhofie i 16, którzy mogli tam przebywać i powrócili 
po zamknięciu obozu lub po zakończeniu wojny. łącznie jest to 37 mężczyzn na 
około 50 aresztowanych pod Sandomierzem. Losy pozostałych osób pozostają 
niestety wciąż nieznane. Dodatkowo z terenu dzisiejszego województwa świę-
tokrzyskiego zostało potwierdzonych 7 osób, które przebywały w Thalerhofie. 
Czy los wymienionych mieszkańców obecnego województwa świętokrzyskiego 
podczas I wojny światowej był typowy? Z całą pewnością nie. Wynika to z faktu, 
że obóz internowania w Thalerhofie był w założeniu przeznaczony dla mieszkań-
ców Galicji i Bukowiny. Mieli tam być przetrzymywani ludzie podejrzani przez 
władze austro-węgierskie o moskalofilstwo. Obóz ten funkcjonował prawie 3 
lata i jest określany jako pierwszy obóz koncentracyjny w Europie. Oficjalnie był 
przeznaczony dla obywateli własnego kraju, a przebywali w nim również cudzo-
ziemcy z Królestwa Polskiego, czyli z byłego zaboru rosyjskiego. W grupie tej 
znaleźli się bohaterowie niniejszego artykułu. Ci, którzy przeżyli, po powrocie 
w rodzinne strony nie natrafili na korzystny grunt, by ogólnie nagłośniać spra-
wę o tragedii obozu w Thalerhofie, a w szczególności o przetrzymywaniu w nim 
również Polaków wyznania rzymskokatolickiego z terenu Imperium Rosyjskiego. 
Obóz w Thalerhofie jest w świadomości łemków i ukraińców miejscem „Gali-
cyjskiej Golgoty” i pamięć o nim jest kultywowana. świadczą o tym najdobitniej 
tzw. krzyże i pomniki talerhowskie stawiane w miejscowościach, gdzie mieszkali 
internowani w Thaler hofie oraz tablice informacyjne i pamiątkowe w ossuarium 
na cmentarzu parafialnym w Feldkirchen.

Obecnie w ossuarium z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się tablica 
informacyjna w czterech językach (ukraińskim, rosyjskim, niemieckim i angiel-
skim). Nie ma na niej niestety wzmianki o tym, że w tej kostnicy spoczywają 
również doczesne szczątki Polaków pochodzących z Królestwa Polskiego. Stara-
niem społeczności łemkowskiej wewnątrz ossuarium umieszczono dwie tablice 
w językach: łemkowskim i niemieckim. Z lewej strony jest tablica ufundowana 
w hołdzie ofiarom Thalerhofu przez Zjednoczenie łemków w 1995 roku, w 80. 
rocznicę powstania obozu. Obok niej, z prawej strony – druga upamiętniająca 90. 
rocznicę przybycia do obozu pierwszego transportu łemków z Gorlic.



6. Wspólnota gminy Feldkir-
chen, z inicjatywy płk. w st. 
spocz. Manfreda Oswalda, 
ufundowała tablicę pamiątkową w czterech językach (łemkowskim, rosyjskim, niemieckim i an-
gielskim), umieszczoną z lewej strony wejścia do ossuarium (fot. Piotr Fulara)

7. Tablica w języku łemkow-
skim informująca o obozie 
w Thalerhofie (fot. Piotr Fu-
lara)

8. Tablica wewnątrz ossuarium 
upamiętniająca 90. rocznicę 
przybycia do obozu pierwsze-
go transportu łemków z Gor-
lic z napisami w języku łem-
kowskim i niemieckim (fot. 
Zbigniew Jopek)
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Aneksy
(numeracja według liczby porządkowej Lp. i numeru zapisu w Wykazie Zmarłych;  
zob.: tabela w tekście)

Aneks nr 1 
informacje o osobach z terenu województwa świętokrzyskiego zmarłych 
w Thalerhofie w latach 1914–1918

1. (187) Józef Teofil Witkowski (zamiast Mitkowski) zmarł 20.12.1914 r.
urodzony 15.03.1859 r. w Kielcach, syn krawca Teofila i Marianny z Demarczyków 1.
2. (241) Walenty Kuraś zmarł 31.12.1914 r.
urodzony 03.01.1852 r. we Mściowie (parafia katedralna), syn Jana i Franciszki z Bida-
sów. W 1889 r. poślubił Mariannę (wdowę) Tarłowską (zawarła związek małżeński z Ja-
nem Tarłowskim w 1883 r., który zmarł w 1885 r.) ze Statuchów, córkę Piotra i Marianny 
z Kołków, urodzoną we wsi Chwałki 2.
3. (408) Jakub Statuch zmarł 19.01.1915 r.
urodzony 24.07.1860 r. na przedmieściu Chwałki, syn Piotra i Marianny z Kołków. 
W 1884 poślubił Petronelę z Mazurów, córkę Pawła i Agnieszki z Sadowskich, urodzoną 
w łojowicach (parafia Obrazów) 3.
4. (411) Józef Mądry zmarł 19.01.1915 r.
urodzony 03.09.1855 r. na przedmieściu Chwałki, syn Stanisława i Tekli z Piątoskich. 
W 1887 r. poślubił Karolinę z Malców, córkę Wawrzyńca i Agnieszki z Obitków, uro-
dzoną na Chwałkach. Był bratem Piotra, ojcem Wincentego, a stryjem Józefa. Wszyscy 
czterej zginęli w obozie 4.
5. (454) Paweł Tiegel zmarły 21.01.1915 r. to prawdopodobnie Paweł Figiel
Paweł Figiel urodzony 27.06.1866 r. w Wysiadłowie, syn Józefa i Katarzyny z Dziubów. 
W 1891 r. poślubił Jadwigę z Walochów, córkę Bonawentury i Małgorzaty z Sochów, 
urodzoną w Radoszkach (parafia Jankowice Kościelne) 5.

1 APK, Akta stanu cywilnego Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej w Kielcach, sygn. 110, 
R. 1859, akt ur. nr 213.

2 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej katedralnej pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Sandomierzu (dalej: ASC katedra), sygn. 57, R. 1852, akt ur. nr 1; ASC św. 
Paweł, sygn. 78, R. 1883, akt małż. nr 1, akt zg. nr 57; sygn. 84, R. 1889, akt małż. nr 2.

3 APS, ASC św. Paweł, sygn. 55, R. 1860, akt ur. nr 56; Akta stanu cywilnego parafii rzymsko-
katolickiej w Obrazowie, sygn. 76, R. 1884, akt małż. nr 28.

4 APS, ASC św. Paweł, sygn. 50, R. 1855, akt ur. nr 44; sygn. 82, R. 1887, akt małż. nr 15.
5 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w łukawie, sygn. 23, R. 1866, akt ur. 

nr 5; Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jankowicach Kościelnych (dalej: 
ASC Jankowice Kościelne), sygn. 82, R. 1891, akt małż. nr 22. 



MIESZKAńCY PODSANDOMIERSKICH CHWAłEK WIęźNIAMI OBOZu  119

6. (511) Jan Świerkula (Świrkula) zmarł 24.01.1915 r.
urodzony 28.28.1853 r. w Zawierzbiu, syn Józefa i Marianny z Chmielów. W 1873 r. 
poślubił Franciszkę z Warzochów, córkę Wincentego i Magdaleny z Piętowskich, uro-
dzoną na Chwałkach 6.
7. (597) Jan Wójcik zmarł 28.01.1915 r.
urodzony 27.09.1886 r. na przedmieściu Chwałki, syn Antoniego i Katarzyny z domu 
Kamieniek (z Kamieńków) 7.
8. (611) Wincenty Malec zmarł 29.01.1915 r.
urodzony 21.09.1883 r. na przedmieściu Chwałki, syn Franciszka i Barbary z Krakowia-
ków. W 1907 r. poślubił Mariannę z Chrząstowskich, córkę Józefa i Józefy ze Słowików, 
urodzoną w Czerminie (parafia Góry Wysokie) 8.
9. (656) Mathaus Jonca zmarł 31.01.1915 r., to zapewne Mateusz Jońca
urodzony 13.09.1879 r. w Olbierzowicach, syn Mateusza i Katarzyny ze Szczurów 9.
10. (692) Wawrzyniec Warzocha (Warzecha) zmarł 01.02.1915 r.
urodzony 26.07.1867 r. w Mokoszynie, syn Józefa i Marianny ze Skibów. W 1896 r. po-
ślubił Ewę z Czajków, córkę Wawrzyńca i Barbary z Jaroszów, urodzoną w Radoszkach 
(parafia Jankowice Kościelne) 10.
11. (699) Józef Mądry zmarł 01.02.1915 r.
urodzony 21.09.1883 r. na przedmieściu Chwałki, syn Piotra i Emilii z Sendeckich (San-
deckich). W 1906 r. poślubił Józefę z Cichoniów, córkę Jana i Marianny z Bryłów, uro-
dzoną w Andruszkowicach 11.
12. (799) Lucia (Lucjan?) Misiejka zmarł 07.02.1915 r.
Pochodził z Pińczowa – nie udało się ustalić bliższych danych.
13. (802) Josef Derela zmarł 07.02.1915 r.
Pochodził z Pińczowa – nie udało się ustalić bliższych danych.
14. (856) Kazimierz Obitko zmarł 10.02.1915 r.
urodzony 26.01.1844 r. na przedmieściu Gierlachów Bliższy (parafia katedra), syn Paw-
ła i Marianny ze Sroków. W 1862 r. poślubił Mariannę z Drożaków, córkę Wincentego 
i Agnieszki z Chmielów, urodzoną w Gołębicach. Mieszkali w Sucharzowie 12.

6 APS, ASC św. Paweł, sygn. 48, R. 1853, akt ur. nr 56; sygn. 68, R. 1873, akt małż. nr 15.
7 APS, ASC św. Paweł, sygn. 81, R. 1886, akt ur. nr 73.
8 APS, ASC św. Paweł, sygn. 78, R. 1883, akt ur. nr 67; sygn. 102, R. 1907, akt małż. nr 21. 
9 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Olbierzowicach (dalej: ASC Ol-

bierzowice), sygn. 71, R. 1879, akt ur. nr 103.
10 APS, ASC Jankowice Kościelne, sygn. 87, R. 1896, akt małż. nr 27; ASC katedra, sygn. 72, 

R. 1867, akt ur. nr 53.
11 APS, ASC św. Paweł, sygn. 80, R. 1885, akt ur. nr 14; sygn. 101, R. 1906, akt małż. nr 11.
12 APS, ASC św. Paweł, sygn. 57, R. 1862, akt małż. nr 10; ASC katedra, sygn. 49, R. 1844, akt 

ur. nr 5. 
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15. (1223) Anton Tokarski zmarł 21.03.1915 r. prawdopodobnie chodzi o Antoniego 
Tokarza.
Antoni Tokarz urodzony 06.07.1880 r. w Milczanach, syn Jana i Marianny z Gajków. 
W 1901 r. poślubił Mariannę z domu Zioło, córkę Michała i Rozalii, urodzoną w Wie-
lowsi (parafia Wielowieś, Galicja) 13.
16. (1296) Piotr Mądry zmarł 17.04.1915 r.
urodzony 22.06.1852 r. na przedmieściu Chwałki, syn Stanisława i Tekli z Piątoskich. 
W 1881 r. poślubił Emilię z Sendeckich (Sandeckich, Sędeckich), córkę Józefa i Marian-
ny ze Szparów, urodzoną w Kicharach (parafia Góry Wysokie) 14.
17. (1428) Wincenty Mądry zmarł 07.11.1915 r.
urodzony 19.08.1891 r. na przedmieściu Chwałki, syn Józefa i Karoliny z Malców 15.
18. (1746) Antoni Pytlak zmarł 18.06.1917 r.
urodzony 06.06.1867 r. w Glinianach (obecnie gmina Ożarów w powiecie opatowskim 
w województwie świętokrzyskim), syn Jakuba Pytlaka i Maryanny z Trojanowskich. 
Poślubił Agnieszkę Lisikiewicz, córkę Marcina Lisikiewicza i Tekli z Andrików (An-
dryków), urodzoną 29.12.1871 r. w Glinianach. Mieli przynajmniej ośmioro dzieci uro-
dzonych w Glinianach: Agatę (26.12.1890), Mariannę (23.07.1893), Zofię (15.04.1895), 
Jana (02.03.1897), Franciszkę (29.03.1900). Stefanię (29.10.1904), Izabelę (27.07.1907) 
i Mieczysławę (16.09.1910) 16.
19. (1755) Vinzenz (Wincenty) Prasawec zmarł 08.09.1917 r.
Pochodził prawdopodobnie ze Stopnicy – nie udało się ustalić bliższych danych.
20. Jan Pytlak zmarł w sierpniu 1918 r. – nieuwzględniony w wykazie zmarłych publi-
kowanym przez ks. Dubeca.
urodzony 08.06.1888 r. w Glinianach, syn Stanisława i Józefy z Kończyków. Był bratan-
kiem Antoniego Pytlaka (zob. 18. (1746)). Poślubił 01.07.1914 r. Marcjannę Kowalską, 
córkę Jana i Antoniny z Nowojskich, urodzoną 31.12.1892 r. w Glinianach. Po śmierci 
męża 28.11.1923 r. Marcjanna Pytlak wyszła za mąż za Franciszka Kurosada. W akcie 
małżeństwa zanotowano, że była wdową po zmarłym Janie w sierpniu tysiąc ośmnastego 
roku, w obozie jenców wojennych w Talarhof w Górnej Austrji [zapis zgodny z orygina-
łem – przypis Autorów] 17.

13 APS, ASC św. Paweł, sygn. 75, R. 1880, akt ur. nr 45; sygn. 96, R. 1901, akt małż. nr 4.
14 APS, ASC św. Paweł, sygn. 47, R. 1852, akt ur. nr 37; sygn. 76, R. 1881, akt małż. nr 21.
15 APS, ASC św. Paweł, sygn. 86, R. 1891, akt ur. nr 75.
16 APS, ASC Gliniany, sygn. 1, R. 1867, akt ur. nr 17; sygn. 1, R. 1871, akt ur. nr 1; sygn. 2, 

R. 1890, akt małż. nr 8, s. 146; sygn. 4, R. 1891, akt ur. nr 4, 40; R. 1895, akt ur. nr 20; R. 1897, 
akt ur. nr 8; R. 1900, akt ur. nr 24; sygn. 5, R. 1904, akt ur. nr 66, 95; sygn. 7, R. 1910, akt ur. 
nr 74.

17 APS, ASC Gliniany, sygn. 1, R. 1888, akt ur. nr 32; sygn. 4, R. 1892, akt ur. nr 80; sygn. 8, 
R. 1914, akt małż. nr 20, R. 1923, akt małż. nr 21. 



MIESZKAńCY PODSANDOMIERSKICH CHWAłEK WIęźNIAMI OBOZu  121

Aneks nr 2 
wykaz osób, które powróciły z obozu w Thalerhofie

1. Jan Gieracha
urodzony 14.06.1896 r. na przedmieściu Chwałki, syn Wawrzyńca i Jadwigi z Bielec-
kich. Po powrocie z obozu 16.09.1917 r. poślubił Józefę Mądrą wdowę po Józefie Mą-
drym zmarłym w Thalerhofie. Zmarł 7.02.1981 r. 18

2. Wawrzyniec Kwiecień
urodzony 09.08.1892 r. na przedmieściu Chwałki, syn Jana i Katarzyny z Szafaderów. Po 
powrocie z obozu 18.11.1918 r. poślubił Zofię z Kondeuszów, córkę Józefa i Anny z Mą-
drych, urodzoną na przedmieściu Chwałki. Zmarł 23.11.1955 r. 19

3. Józef Kondeusz
urodzony 20.03.1856 r. w Zawierzbiu, syn Jana i Katarzyny ze Stępniów. W 1876 r. po-
ślubił Annę z Mądrych, córkę Stanisława i Julianny z Boćków, urodzoną na przedmie-
ściu Chwałki. Zmarł 07.05.1935 r. 20

4. Antoni Konopka
urodzony 23.03.1872 r. w Sucharzowie, syn Jakuba i Julianny z Majchrowiczów. W 1894 r. 
ożenił się z łucją Nowakowską, córką Stanisława i łucji z Czajków, urodzoną w Gierla-
chowie Bliższym. Ponownie ożenił się z Martą Mordką (Mortka) 21.
5. Wawrzyniec Łukawski
urodzony 21.07.1879 r. na przedmieściu Chwałki, syn Michała i Marianny z Mądrych. 
W 1902 r. poślubił Mariannę z Podoleckich, córkę Wawrzyńca i Agnieszki ze świątań-
skich, urodzoną w Koćmierzowie. Zmarł 14.01.1951 r. 22

6. Antoni Siudak
urodzony 16.10.1885 r. w Ciszycy (parafia Koprzywnica), syn Tomasza i Pauliny z By-
kowskich (Bukowskich). W 1911 r. poślubił Mariannę z Malców, córkę Franciszka 

18 Archiwum Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła (dalej: APNśPA), Akta Parafii Nawró-
cenia św. Pawła Apostoła (dalej: APśP), Pierwopisy małżeństw aktów stanu cywilnego 
parafii sw. Pawła w Sandomierzu od roku 1888 do 1919, R. 1917, akt małż. nr 18; Księga 
zmarłych parafii św. Pawła w Sandomierzu 1978 (nr 37) – 1982 (nr 87), R. 1981, akt zg. nr 8; 
APS, ASC św. Paweł, sygn. 91, R. 1896, akt ur. nr 65.

19 APS, ASC św. Paweł, sygn. 87, R. 1892, akt ur. nr 65; APNśPA, APśP, Pierwopisy, R. 1918, 
akt małż. nr 22; Księga zmarłych Rzym.-Katol. parafii św. Pawła w Sandomierzu od R.P. 
1949-14/7 1956, R. 1955, akt zg. nr 32.

20 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Samborcu (dalej: ASC Sambo-
rzec), sygn. 53, R. 1856, akt ur. nr 15; ASC św. Paweł, sygn. 71, R. 1876, akt małż. nr 8; APNś-
PA, APśP, unikat Zmarłych parafii Sandomierz ś. Pawła od roku 1920 do 1936 r., R. 1935, 
akt zg. nr 27.

21 APS, ASC św. Paweł, sygn. 67, R. 1872, akt ur. nr 35; R. 1894, akt małż. nr 22.
22 APS, ASC św. Paweł, sygn. 74, R. 1879, akt ur. nr 48; sygn. 97, R. 1902, akt małż. nr 21; 

APNśPA, APśP, Księga zmarłych Rzym.-Katol., R. 1951, akt zg. nr 1.
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i Barbary z Krakowiaków, urodzoną na przedmieściu Chwałki. Powrócił z obozu na 
Chwałki 23.
7. Józef Sobolewski
urodzony 16.06.1883 r. na przedmieściu Chwałki, syn Jana i Franciszki z Gajków. żona-
ty z Anielą z Dąbrowskich (Dombrowskich). Zmarł 12.06.1952 r. 24.

Aneks nr 3 
wykaz osób, które mogły przebywać w obozie w Thalerhofie i powróciły 
sporządzony na podstawie Hipoteki sandomierskiej

1. Wojciech Chaba
urodzony w 16.04.1874 r. w Sandomierzu, syn Jana i Jadwigi z Rycomblów małżonków 
Chaba. W 1900 r. poślubił Wiktorię z Maliszewskich, córkę Józefa i Antoniny z Dęb-
skich (Dembskich), urodzoną na przedmieściu Chwałki 25.
2. Jan Chmiel
urodzony 11.06.1879 r. w Sucharzowie, syn Jana i Franciszki z Boryckich. W 1903 r. po-
ślubił Agnieszkę z Dziubów, córkę Walentego i Franciszki z Bodurów, urodzoną w łu-
kawie i zamieszkałą w Sucharzowie 26.
3. Jan Dembowski (Dębowski)
urodzony 19.05.1882 r. w Pęczynach (parafia Jankowice Kościelne), syn Andrzeja i Ewy 
z Kolerów. W 1904 r. poślubił Annę Magdalenę z Michtów, córkę Stanisława i Marianny 
z Dębskich (Dembskich), urodzoną na przedmieściu Chwałki 27.
4. Jan Jurkowski
urodzony w Grzegorzewicach (parafia Grzegorzewice), syn Walentego i Marianny 
z Kowalczyków. W 1907 r. poślubił Józefę Kołacz, urodzoną na przedmieściu Chwałki, 
córkę Jakuba i Sabiny z Barzyckich 28.

23 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Koprzywnicy, sygn. 76, R. 1885, 
akt ur. nr 72; ASC św. Paweł, sygn. 106, R. 1911, akt ur. nr 10; Relacja Władysława Edwar-
da Wójcika, wnuka Antoniego Siudaka z dnia 15.01.2015 r. Notatki w zbiorach Jadwigi  
Mojduszki.

24 APS, ASC św. Paweł, sygn. 78, R. 1883, akt ur. nr 41; APNśPA, APśP, Księga zmarłych 
Rzym.-Katol., R. 1952, akt zg. nr 22.

25 APS, ASC katedra, sygn. 79, R. 1874, akt ur. nr 25; ASC św. Paweł, sygn. 95, R. 1900, akt 
małż. nr 11; Hip. sand., sygn. 56.

26 APS, ASC św. Paweł, sygn. 74, R. 1879, akt ur. nr 45; sygn. 98, R. 1903, akt małż. nr 8; Hip. 
sand., sygn. 56.

27 APS, ASC Jankowice Kościelne, sygn. 73, R. 1882, akt ur. nr 46; ASC św. Paweł, sygn. 99, 
R. 1904, akt małż. nr 6; Hip. sand., sygn. 56.

28 APS, ASC św. Paweł, sygn. 102, R. 1907, akt małż. nr 5; Hip. sand., sygn. 56.
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5. Antoni Kołacz
urodzony 02.06.1880 r. na przedmieściu Chwałki, syn Jakuba i Sabiny z Barzyckich. 
Poślubił Katarzynę 29.
6. Ludwik Malec
urodzony 14.08.1867 r. na przedmieściu Chwałki, syn Wawrzyńca i Agnieszki z Obit-
ków. W 1892 r. poślubił Apolonię z Gajków, córkę Grzegorza i Franciszki z Mazurkiewi-
czów, urodzoną w Milczanach 30.
7. Jan Mendala
urodzony 30.03.1861 r. we wsi żyć (parafia Samborzec), syn Jacka i Katarzyny z łukaw-
skich. W 1885 r. poślubił Ludwikę Nawrot, córkę Ignacego i Apolonii z Przeporskich, 
urodzoną w Rożkach (parafia Obrazów) 31.
8. Michał Michta
urodzony 19.09.1886 r. na przedmieściu Chwałki, syn Stanisława i Marianny z Dębskich 
(Dembskich) 32.
9. Stanisław Michta
urodzony 3.05.1850 r. w Szymanowicach Dalszych (parafia Olbierzowice), syn Józefa 
i Anastazji z Wołowskich. W 1882 r. poślubił Mariannę z Dębskich (Dembskich), córkę 
Marcina i Wiktorii z Lachtarskich, urodzoną na przedmieściu Chwałki 33.
10. Wawrzyniec Mroczek
urodzony 24.07.1874 r. na przedmieściu Chwałki, syn Franciszka i Julianny z Rybaków. 
Poślubił Mariannę 34.
11. Paweł Piorun
urodzony 14.01.1885 r. w Milczanach, syn Michała i Anny ze świerkulów. W 1911 r. po-
ślubił Michalinę we Statuchów, córkę Jakuba i Petroneli z Mazurów, urodzoną na przed-
mieściu Chwałki 35.
12. Kazimierz Smoliński
urodzony 07.01.1854 r. na przedmieściu Chwałki, syn Tomasza i Magdaleny z Rząd-
kowskich. W 1881 r. poślubił Agnieszkę z łukawskich, córkę Michała i Marianny z Mą-
drych urodzoną na przedmieściu Chwałki 36.

29 APS, ASC św. Paweł, sygn. 75, R. 1880, akt ur. nr 43; Hip. sand., sygn. 56.
30 APS, ASC św. Paweł, sygn. 62, R. 1867, akt ur. nr 52; sygn. 87, R. 1892, akt małż. nr 18; Hip. 

sand., sygn. 56.
31 APS, ASC Samborzec, sygn. 80, R. 1861, akt ur. nr 27; ASC św. Paweł, sygn. 80, R. 1885, akt 

małż. nr 14.
32 APS, ASC św. Paweł, sygn. 81, R. 1886, akt ur. nr 71; Hip. sand., sygn. 56.
33 APS, ASC św. Paweł, sygn. 77, R. 1882, akt małż. nr 19; ASC Olbierzowice, sygn. 41, R. 1850, 

akt ur. nr 38; Hip. sand., sygn. 56. 
34 APS, ASC św. Paweł, sygn. 69, R. 1874, akt ur. nr 42; Hip. sand., sygn. 56.
35 APS, ASC św. Paweł, sygn. 80, R. 1885, akt ur. nr 1; sygn. 106, R. 1911, akt małż. nr 4; Hip. 

sand., sygn. 56.
36 APS, ASC św. Paweł, sygn. 49, R. 1854, akt ur. nr 3; sygn. 76, R. 1881, akt małż. nr 19; Hip. 

sand., sygn. 56.
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13. Michał Smoliński
urodzony 26.08.1895 r. na przedmieściu Chwałki, syn Jana i Barbary z łukawskich 37.
14. Wawrzyniec Smoliński
urodzony 30.08.1890 r. na przedmieściu Chwałki, syn Jana i Barbary z łukawskich. 
W 1910 r. poślubił Mariannę Kołacz, córkę Jakuba i Sabiny z Barzyckich, urodzoną na 
przedmieściu Chwałki. Zmarł 9.12.1967 r. w Kobiernikach 38.
15. Michał świerkula
urodzony 27.09.1881 r. na przedmieściu Chwałki, syn Jana i Franciszki z Warzochów. 
W 1903 r. poślubił Józefę Bykowską, córkę Ludwika i Marianny z Gębalskich (Gembal-
skich), urodzoną w Obrazowie 39.
16. Kazimierz Woś
urodzony 10.02.1874 r. w Niekrasowie (parafia Niekrasów), syn Michała i Marianny 
z Piechniaków. W 1902 r. poślubił Józefę Julię z Chmielów, córkę Walentego i Pauliny 
z Mienkinów, urodzoną w Milczanach. W 1913 r. kupił ziemię w Chwałkach od Jana 
i Marianny Augustyńskich 40.

37 APS, ASC św. Paweł, sygn. 90, R. 1895, akt ur. nr 85; Hip. sand., sygn. 56.
38 APS, ASC św. Paweł, sygn. 85, R. 1890, akt ur. nr 78; sygn. 105, R. 1910, akt małż. nr 18; Hip. 

sand., sygn. 56.
39 APS, ASC św. Paweł, sygn. 76, R. 1881, akt ur. nr 79; sygn. 98, R. 1903, akt małż. nr 19; Hip. 

sand., sygn. 56.
40 APS, ASC św. Paweł, sygn. 97, R. 1902, akt małż. nr 7; APS, ASC Niekrasów, R. 1874, akt ur. 

nr 15; Hip. sand., sygn. 57, Dokument Z/7.
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iwonA PogorzeLSkA
Archiwum Państwowe w Kielcach

Pomnik w czarkowach – symbol walk nad nidą

S ł o w a  k l u c z o w e:  wojna światowa, Czarkowy, pomnik „Zwycięstwa Legionów”, 
cmentarz wojenny, Konstanty Laszczka, I Brygada Legionów Polskich

K e y w o r d s :  First World War, Czarkowy, monument „Victory Legions”, war cemetery, 
Konstanty Laszczka, I Brigade of the Polish Legions

S t r e s z c z e n i e :  Artykuł Pomnik w Czarkowach – symbol walk nad Nidą prezentuje 
historię zapoczątkowaną w 1914 r., gdy po 123 latach niewoli Polacy rozpoczynali zbrojną 
walkę o Niepodległość. Czarkowy, miejsce, w którym usytuowany został tytułowy mo-
nument, to teren zmagań oddziałów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi, miej-
sce, w którym na przydrożnym cmentarzu pochowano tych, którzy zginęli w tzw. bitwie 
korczyńskiej. Wspomniany artykuł na podstawie materiałów archiwalnych, przechowy-
wanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, przywołuje również wydarzenia 
okresu międzywojennego, kiedy to z inicjatywy społeczności Ziemi Kieleckiej na czar-
kowskich polach stanął Pomnik „Zwycięstwa Legionów”, zaprojektowany przez Konstan-
tego Laszczkę, a odsłonięty w dniu 23 wrześ nia 1928 r. przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Ignacego Mościckiego. Historia tego miejsca ma swój ciąg dalszy. Na polach, gdzie 
w 1914 r. walczyli żołnierze Józefa Piłsudskiego, 8 wrześ nia 1939 r. do walki z oddziałami 
5. Dywizji Pancernej stanęli, i na tych polach pozostali, żołnierze z 11. Pułku Piecho-
ty z Tarnowskich Gór. Na koniec artykuł dokumentuje czas, gdy monument, zburzony 
w 1945 r. przez wojska radzieckie, we wrześniu 1992 r. dzięki inicjatywie Społecznego 
Komitetu Odbudowy Pomnika „Zwycięstwa Legionów” odzyskał swą właściwą formę 
i może godnie upamiętniać tak ważne wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny.

A b s t r a c t :  The article recounts the historical events which began in 1914, when – 
following 123 years of lack of national independence – Poles were beginning their military 
struggle for liberty. Czarkowy, the site where the eponymous monument is situated, is the 
area where Józef Piłsudski’s military units fought against Russian forces, and the site where 
those killed in the so-called Battle of Korczyn were buried at a roadside cemetery. Basing 
on archival materials, the article also reports on the interwar initiative of the Kielce Land 
community to give the Czarkowy fields the Monument to the Legions’ Victory, designed 
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by Konstanty Laszczka, and unveiled on September 23, 1928 by President of Poland, 
Ignacy Mościcki. But the site holds even more history. It was in these very fields, where 
in 1914 Józef Piłsudski’s soldiers fought on September 8, 1939, that the soldiers of the 
11th Infantry Regiment from Tarnowskie Góry came to fight against the 5th Armoured 
Division, and remained. Finally, the article documents the time when the monument, 
destroyed in 1945 by the Soviet troops, was restored to its former glory in September 
1992, thanks to the initiative of the Citizens’ Committee for Rebuilding the Monument to 
the Legions’ Victory. Now, at last, the site can adequately commemorate these important 
events in Polish history.

Inspiracją do powstania niniejszego artykułu była obchodzona w 2014 roku 
100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Przed stu laty właśnie Ziemia święto-
krzyska stała się miejscem, gdzie legioniści pod dowództwem Józefa Piłsudskiego 
rozpoczynali zbrojną walkę o Niepodległość.

Jednym z widomych symboli pamięci o wydarzeniach lat 1914–1918 są 
zarówno cmentarze wojenne, jak i pomniki, powstające ku czci bohaterskich 
uczestników potyczek i bitew 1.

Wśród pomników, które powstawały w okresie dwudziestolecia między-
wojennego, wymienić można np. postawiony w 1920 roku na cmentarzu w By-
dlinie 2 pomnik w formie kamiennego krzyża zdobionego legionowymi symbola-
mi, który stanął tam dla uczczenia bitwy pod Krzywopłotami, kamienny obelisk 
z napisem: „Bohaterskiej pamięci Legionistów poległych w bitwie pod Konarami 
stoczonej w 1915 roku pod wodzą Józefa Piłsudskiego”, postawiony w 1929 roku 

1 Pierwszymi normami prawnymi dotyczącymi opieki nad grobami wojennymi były arty-
kuły postanowień międzynarodowych traktatów zawartych po I wojnie światowej: Trak-
tatu Wersalskiego (art. 225 i 226) oraz traktatów z Austrią podpisanych w Saint-Germain 
i z Rosją Sowiecką w Rydze. Na mocy tych dokumentów Polska została zobowiązana do 
opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na ich terytorium, prowadzenia ich ewi-
dencji oraz sporządzenia i dostarczenia pełnej informacji zainteresowanym państwom. 
Kolejnym aktem prawnym regulującym tę sprawę była ustawa z dnia 28 marca 1933 r. 
o grobach i cmentarzach wojennych, u. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w woje‑
wództwie kieleckim, Warszawa–Kraków 1988, s. 48-62.

2 Na pomniku umieszczono tablicę z inskrypcją: /Ty Panie, który z wysokości patrzysz/
jak giną Ojczyzny obrońce/ prosimy Ciebie przez tę garstkę kości/zapal przy-
najmniej na śmierć naszą słońce/niechaj dzień wyjdzie z jasnej niebios bramy/
niechaj nas Panie widzą, gdy konamy/. W 1916 r. w miejscu tym stanął upamiętniają-
cy poległych drewniany krzyż poświęcony przez bp. Władysława Bandurskiego podczas 
nabożeństwa, w którym uczestniczył Komendant Józef Piłsudski. K. Orman, P. Orman, 
Wielka Wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między 
Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 170-172.
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na cmentarzu w Górach Pęchowskich 3 czy pomnik Czynu Legionowego w Kiel-
cach, zwany też „Pomnikiem Czwórki”, którego uroczyste odsłonięcie odbyło się 
w 1938 roku 4.

Przywołując te miejsca pamięci, warto wspomnieć i to, które stanowi hołd 
złożony poległym w bitwie stoczonej jesienią 1914 roku w pobliżu miejscowo-
ści Czarkowy, bitwie nazywanej dziś „chrztem bojowym 1. Pułku Legionów Pol-
skich”.

Po wybuchu I wojny światowej, we wrześniu 1914 roku, Czarkowy 5 znala-
zły się na terenie walk prowadzonych przez armie – austrowęgierską i rosyjską. 
W dniach od 16 do 23 wrześ nia 1914 roku rozegrała się tu bitwa, zwana także 
„bitwą korczyńską”  6. Stoczyli ją, z oddziałami rosyjskimi, legioniści pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego 7.

Jednym z elementów „bitwy korczyńskiej” był bój pod Czarkowami, do 
którego doszło w dniu 23 wrześ nia 1914 roku. Pluton Czesława „Młota” Fijał-
kowskiego po przeprawie przez Nidę pod Czarkowami zajął miejsce pomiędzy 
Czarkowami, żukowicami a Winiarami. Do legionistów dołączył Jan Cierlik, 
mieszkaniec wsi Stary Korczyn, który zawodowo służył w armii rosyjskiej i we 
wrześniu 1914 roku znalazł się w rodzinnych stronach. Znając teren, w nocy 
z 22/23 wrześ nia 1914 roku przeprowadził pluton Fijałkowskiego w kierunku wsi 
Szczytniki. Pod Szczytnikami legioniści rozbili dwie sotnie kozackie. Następnego 
dnia Kozacy zaatakowali ich w rejonie żukowic i Czarkowów. Legioniści mieli 
swoje pozycje na wzniesieniu, a Kozacy atakowali z doliny Nidy. żołnierzom plu-
tonu zabrakło amunicji – doszło do walki na bagnety. W walce nad Nidą poległo 
12 legionistów. Niedobitki plutonu wycofały się w kierunku Opatowca. Dwóch 

3 Pomnik w Górach Pęchowskich odsłonięto w obecności Prezydenta RP Ignacego Mościc-
kiego. J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Króle‑
stwa Polskiego administrowanych przez Austro‑Węgry, Kraków 2012, s. 214-215; Szlak Fron‑
tu Wschodniego I Wojny Światowej. Przewodnik turystyczny, Kielce 2014, s. 29-32.

4 Odsłonięcia pomnika dokonał Inspektor Armii Polskiej Kazimierz Sosnkowski. APK, 
Akta miasta Kielc, sygn. 2292, k. 5-8; B. M. Gawęcka, Dzieje pomnika Czynu Legionowego 
w Kielcach, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2013, nr 28, s. 35-47.

5 A. Bienias, Czarkowy – perła Ponidzia, Czarkowy 1914–1994, Czarkowy–Kazimierza 
Wielka 1994, s. 4-5; u. Oettingen, Rodzina Pusłowskich, „świętokrzyskie” 2013, nr 11 (15), 
s. 3-9.

6 u. Oettingen, Czarkowy – Na drodze do niepodległości, cz. 1, Kielce 2002, s. 88-90, Archi-
wum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Archiwum Ordynacji Myszkowskiej sygn. 1472, 
s. 42-54, relacja Karola Rostworowskiego z przebiegu „bitwy korczyńskiej” (brak pierwszej 
strony).

7 u. Oettingen, Czarkowy, s. 25-109; M. Cisek, J. Dufrat, K. Filipow, Legenda Legionów. Opo‑
wieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008, s. 36.
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z nich schroniło się w miejscowości żukowice, w jednej ze stodół. Jeden z żołnie-
rzy schował się pod sianem i tam został zakłuty bagnetami przez Kozaków. Dru-
giego wzięli żywcem i powiesili na wierzbie przy drodze pomiędzy żukowicami 
a Winiarami. Po odejściu Moskali mieszkańcy odcięli go i pochowali na cmen-
tarzu w Starym Korczynie. Reszta legionistów 25 wrześ nia 1914 roku przeprawiła 
się przez Wisłę w miejscowości Opatowiec 8.

Straty sił polskich w walkach prowadzonych od 19 do 23 wrześ nia 1914 
roku w okolicach Nowego Korczyna były duże. W „bitwie korczyńskiej” poległo 
16 legionistów, a 20 zostało rannych. Pogrzeb poległych odbył się na cmentarzu 
parafialnym w Gręboszowie.

W okresie międzywojennym Czarkowy stały się miejscem odwiedzanym 
zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i przez tych, którym pamięć o bo-
haterskich walkach nie była obojętna 9, a w 1928 roku w miejscu stoczonej bitwy 
z inicjatywy okolicznego społeczeństwa i władz powiatowych wybudowano ku 
czci poległych legionistów pomnik „Zwycięstwa Legionów”.

W dniu 29 lipca 1928 roku Komitet Budowy Pomnika „pod Czarkową” 
przesłał do Dyrekcji Robót Publicznych urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego pro-
jekt pomnika dłuta Konstantego Laszczki. Członkowie Komitetu w odnośnym 
piśmie zawarli także prośbę o zgodę na przeniesienie pod pomnik prochów nie-
znanego legionisty poległego pod Czarkowami 23 wrześ nia 1914 roku. Dr Józef 
Bellert, przewodniczący Komitetu, prośbę motywował tym, „iż w uroczystości 
miałby uczestniczyć marszałek Polski – Józef Piłsudski”.

Załączony do niniejszej prośby projekt pomnika, wysokiej na sześć me-
trów kamiennej czworobocznej kolumny, usytuowanej na schodkowej podsta-
wie, składał się z wizualizacji frontonu pomnika wraz z wieńczącym go orłem, 
który miał być wykonany z brązu, oraz czterech boków obelisku z umieszczony-
mi inskrypcjami: „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o Niepod-
ległość Polski. – W tem miejscu poległ w zwycięskiej walce bohaterski pluton 
Młota Fijałkowskiego 23 wrześ nia 1914 roku. – Miejsca pierwszych bojów Kiel-
ce, Nowy Korczyn, Ostrowce, Szczytniki, Czarkowy, Opatowiec 4 sierpnia 1914 
– 23 wrześ nia 1914 – Powiat pińczowski bohaterskim bojownikom o wolność Oj-
czyzny 23 wrześ nia 1928”  10.

8 u. Oettingen u., Czarkowy, s. 110-118; „Panteon Polski”, R. 1, nr 1, Lwów 1924, s. 5-6.
9 APK, urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939, sygn. 16872, s. 4-5, 10. W 1936 r., w odpo-

wiedzi na reskrypt urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, starosta powiatowy pińczowski 
przedstawił warunki zwiedzania pomnika w Czarkowach i otaczającego go pobojowiska 
z 1914 r. przez wycieczki szkolne, uwzględniając zarówno dojazd, jak i możliwości noclegu 
i wyżywienia.

10 Tamże, sygn. 14420, s. 4-5; „Panteon Polski”, R. 5, nr 49, Lwów 1928.
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Na dokumencie zachował się podpis autora projektu: Konstanty Laszczka, 
Kraków, 20 czerwca 1928 roku, Akademia Sztuk Pięknych 11.

Dnia 23 wrześ nia 1928 roku uroczystego odsłonięcia monumentu dokonał 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki 12.

W uroczystości tej uczestniczyli także: marszałek Sejmu Ignacy Daszyński, 
ministrowie – gen. Felicjan Sławoj Składkowski i Bogusław Miedziński, posłowie 
– Jakub Bojko i Edward Kleszczyński, wojewoda krakowski Ludwik Darowski, 
wojewoda kielecki Władysław Korsak, generałowie – Andrzej Galica, Aleksander 
Narbutt-łuczyński, Stanisław Rouppert, Mieczysław Smorawiński, Juliusz Sta-
chiewicz, Stanisław Wróblewski oraz podpułkownicy – Czesław Młot-Fijałkow-
ski i Julian August ulrich – uczestnicy „bitwy korczyńskiej”, a także przedstawi-
ciele różnych organizacji.

uroczystości odsłonięcia pomnika rozpoczęły się mszą świętą, celebro-
waną przez ks. prałata Konstantego Aksamitowskiego. Obok kościoła, u stóp 
ustawionej na tę okoliczność bramy triumfalnej z napisem „Witamy Cię Najdo-
stojniejszy Gościu”, Prezydenta Rzeczypospolitej witali przedstawiciele władz 
miejskich Pińczowa.

Następnie udano się do Czarkowów na pole bitwy, mijając po drodze bra-
my triumfalne, przy których dostojni goście byli witani przez przedstawicieli tam-
tejszych władz oraz, jak podaje „Gazeta Kielecka”  13, licznie zebranych mieszkań-
ców. Od granic Nowego Korczyna Prezydentowi towarzyszył szwadron 5. Pułku 
Strzelców Konnych z Tarnowa i orszak konny włościan ze sztandarami 14.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego bitwę pod Czarkowami rozpo-
częła msza polowa odprawiona przez ks. biskupa Władysława Bandurskiego, 
ówczesnego kapelana Legionów, w asyście księży z pobliskich parafii. Następnie, 

11 Tamże, sygn. 14420, s. 3-5.
12 Oto treść aktu erekcyjnego: „Pod wysokim Protektoratem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

utworzony został w Pińczowie dnia 12 lutego 1928 r. Komitet Budowy Pomnika Zwycię-
stwa pod Czarkową. Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o Niepodległość 
Polski został wzniesiony z dobrowolnych ofiar mieszkańców powiatu pińczowskiego Po-
mnik Zwycięstwa na miejscu, gdzie w pierwszej regularnej bitwie dnia 23 wrześ nia 1914 r. 
żołnierz polski pod wodzą Józefa Piłsudskiego odniósł zwycięstwo nad wielokrotnie sil-
niejszym nieprzyjacielem (moskalami)”. Podpisy pod ww. dokumentem złożyli Ignacy Mo-
ścicki, Józef Piłsudski, oraz Władysław Korsak – wojewoda kielecki, bp Władysław Bandur-
ski – kapelan Legionów, gen. Kazimierz Sosnkowski, Ksawery Pusłowski, dr Józef Bellert 
z Pińczowa, który był przewodniczącym Komitetu. http://kazimierzaw.pl/joomla/index.
php?option=com_content&view=article&id=423%3Aojczyzna-to-ziemia-i-groby-naro-
dy-tracc-pami-trac-ycie&catid=35%3Awiadomosci&Itemid=77 [dostęp: 17.04.2016].

13 „Gazeta Kielecka” 1928, nr 76, s. 2.
14 Po drodze Prezydent Ignacy Mościcki wraz z dostojnymi gośćmi uczestniczył też w po-

święceniu kamienia węgielnego pod budowę szkoły imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w pobliskich Winiarach.
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jako pierwszy głos zabrał ks. bp Bandurski 15, potem zaś nastąpiło poświęcenie po-
mnika. W dalszej kolejności głos zabrał również wojewoda kielecki Korsak, a na-
stępnie Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki dokonał odsłonięcia monu-
mentu. Później głos zabrali: marszałek Daszyński 16, gen. Narbutt-łuczyński oraz 
kierownik szkoły w Pińczowie Hubski, który zarekomendował do odznaczenia 
troje okolicznych mieszkańców, którzy za pomoc udzielaną w 1914 roku legio-
nistom zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi. Byli to Maria Ciurlikowa (Cierli-
kowa), Wincenty Ryczka i Jan Kacperek. W trakcie uroczystości poświęcono też 
sztandar Związku Strzeleckiego Okręgu Pińczowskiego.

uroczystości zakończyły się defiladą zgromadzonych oddziałów wojsko-
wych, strzeleckich oraz straży pożarnej. Dla dostojnych gości przygotowano 
także, jak informuje swoich czytelników „Gazeta Kielecka”, obiad na 200 osób 
w dworze czarkowskim 17.

u stóp monumentu w 1928 roku złożono prochy nieznanego legionisty, 
poległego 23 wrześ nia 1914 i do momentu przeniesienia spoczywającego przy 
drodze w Czarkowach. Rok później, 23 wrześ nia 1929 roku, z okazji obchodów 
„święta Ziemi Pińczowskiej” i 15-lecia bitwy pod Czarkowami na mogile niezna-
nego legionisty poświęcono płytę z napisem: „Tu spoczywa nieznany legionista 
poległy pod Czarkowami dnia 23 wrześ nia 1914”.

Następnie w 1937 roku złożono tutaj prochy kilkunastu legionistów, ekshumo-
wanych z cmentarzy i mogił wojennych w Busku, Jurkowie, Pińczowie, Skowronnie 
Górnym, Starym Korczynie i Stopnicy, poległych w walkach 1914 i 1915 roku 18.

u stóp pomnika odbywały się corocznie, objęte patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego, uroczystości religijno-patrio-
tyczne z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Wydarzenia 
z 24 wrześ nia 1932 roku opisuje w numerze 24, wydawany w Kielcach, „Nowy Czas” 
– pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym i gospodarczym 19.

W okresie II wojny światowej w 1944 roku na czarkowskim cmentarzu, 
u stóp pomnika postawionego dla uczczenia bohaterów 1914 roku, pochowano 
także 44 żołnierzy, w tym 2 oficerów i 8 podoficerów z 11. Pułku Piechoty z Tar-
nowskich Gór dowodzonego przez płk. Henryka Gorgonia, poległych w walce 
z oddziałami 5. Dywizji Pancernej w pobliżu miejscowości Ksany i Kocina w dniu 
8 wrześ nia 1939 roku i spoczywających na opatowieckich polach.

15 „Panteon Polski”, R. 5, nr 49, Lwów 1928; tekst przemówienia biskupa Władysława Ban-
durskiego, s. 2-3.

16 Tamże; tekst przemówienia marszałka Sejmu Ignacego Daszyńskiego, s. 3.
17 „Gazeta Kielecka” 1928, nr 76, s. 2; „Panteon Polski”, R. 5, nr 49, Lwów 1928, s. 1-2.
18 APK, urząd Wojewódzki Kielecki, 1919–1939, sygn. 15217, s. 98-99, sygn. 17482, s. 94-96.
19 APK, Zbiór Edmunda Massalskiego z Kielc, sygn. 319; „Nowy Czas”, R. 1, nr 4, Kielce  

1932, s. 2.



1. Pismo Komitetu Budowy Pomnika pod 
Czarkową do urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu pomnika autorstwa prof. Konstan-
tego Laszczki, urząd Wojewódzki Kielec-
ki I, sygn. 14420

2. Projekt pomnika w Czarkowach – ściana fron-
towa, urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 14420
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Gdy niemieckie władze okupacyjne poleciły urzędom gminnym zlikwido-
wać polne mogiły, w Opatowcu powołano Komitet Organizacyjny, w którym głów-
ną rolę odgrywał Lucjan Skrzyński, pochodzący z Podskala. Dnia 21 czerwca 1944 
roku odbył się uroczysty pogrzeb ekshumowanych żołnierzy. W kondukcie pogrze-
bowym uczestniczyło około 5 tys. okolicznej ludności, a także oddział partyzancki 
Armii Krajowej „Skok” pod dowództwem ppor. „Czesława” – Czesława Skrobec-
kiego 20. uroczystą mszę odprawił proboszcz parafii Stary Korczyn ks. Stefan Opara 
w asyście ks. Pawła Widerskiego z Opatowca i ks. Józefa Pluty z Rogowa.

Ostatni pogrzeb na cmentarzu w Czarkowach odbył się nocą z 20 na 21 ipca 
1944 roku. Pochowano wówczas zmarłego wskutek odniesionych ran w czasie ak-
cji na pocztę w Opatowcu 15 lipca 1944 roku dowódcę drużyny w oddziale Armii 
Krajowej „Skok” – ppor. Józefa Lenczewskiego, ps. „Rybka”  21.

Pomnik w Czarkowach, uważany za symbol niepodległości, przetrwał do 
stycznia 1945 roku, kiedy to został wysadzony w powietrze przez wkraczające na 
te tereny oddziały Armii Czerwonej.

W miejscu zburzonego pomnika, aż do momentu jego odbudowy w 1992 
roku, znajdował się jedynie brzozowy, a następnie żeliwny krzyż. Natomiast szkic 
sytuacyjny cmentarza, sporządzony w 1947 roku w celu inwentaryzacji cmentarzy 
wojennych, zachował się w aktach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Kielcach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22. Znajdujemy 
tam również formularz spisowy grobów wojennych z 1952 roku, sporządzony 
przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czarkowach, z którego m.in. wy-
nika, że ze zburzonego w 1945 roku pomnika pozostał tylko fundament, nato-
miast na otaczającym to miejsce cmentarzu znajduje się 46 mogił (32 ziemne, 
14 opłytowanych), przy czym 14 mogił pochodziło z okresu I wojny światowej, 
a 32 z walk, jakie toczyły się tam we wrześniu 1939 roku 23.

W 1958 roku na mogile żołnierzy Wrześ nia ustawiono niewielki pomnik 
w formie płaskorzeźby z piaskowca, przedstawiający dwóch żołnierzy z napisem: 
„Cześć i chwała bohaterskim żołnierzom polskim poległym pod Ksanami w dniu 
8.IX.1939 roku w liczbie 44 żołnierzy z 11 P.P. Tarnowskie Góry”. Autorem pomni-
ka został Edward Stoksik z Rzemienowic 24.

Przez cały czas cmentarz i pomnik miały swoich opiekunów. Byli to 
mieszkańcy okolicznych wsi, którzy pamiętali tamte wydarzenia, ale też ucznio-

20 A. Bienias, Czarkowy, s. 22, http://www.kedyw.info/wiki/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_  
I:_%22Skok%22 [dostęp: 17.04.2016]. 

21 Tamże, k. 19, 20.
22 APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wydział Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej, sygn. 334, s. 20, 21.
23 Tamże, sygn. 336, s. 27.
24 APK, urząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 1447, k. 20.
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wie Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i członkowie Spółdzielni usługo-
wo-Wytwórczej znajdującej się w tej miejscowości 25.

W 1987 roku rozpoczęto prace mające na celu identyfikację pochowanych 
w Czarkowach żołnierzy 1939 roku. Informację o wydarzeniach walk wrześnio-
wych na polecenie urzędu Wojewódzkiego w Kielcach sporządził Naczelnik 
Gminy Nowy Korczyn Piotr Gąsiorowski 26.

Kolejny etap, uwieńczony ostatecznie odbudową monumentu, rozpoczął 
się we wrześniu 1989 roku, kiedy to w Czarkowach odbyło się zebranie Społecz-
nego Komitetu Odbudowy Pomnika „Zwycięstwa Legionów”, które zdecydowało 
o rozpoczęciu tego przedsięwzięcia.

We władzach Komitetu znaleźli się, jako przewodniczący – Józef Cabaj ze 
Starego Korczyna oraz Stanisław Pietrzyk z żukowic, Tadeusz łuszczyński, An-
drzej Bienias, Władysław Ryba z Kazimierzy Wielkiej, Tadeusz Bożek z Czarko-
wów, Stanisław Jachna z Ksan, Stanisław Parlak z Opatowca, Mieczysław Nowak 
z Kazimierzy Wielkiej, Zbigniew Jagiełło ze Starego Korczyna, Andrzej Widłak 
z Ksan, Stanisław M. Przybyszewski z Kazimierzy Wielkiej 27.

Informację o powstaniu i celach Komitetu przekazano urzędowi Woje-
wódzkiemu w Kielcach oraz Ministerstwu Kultury i Sztuki w Warszawie. Za-
mieszczono ją także w środkach masowego przekazu. Apele o datki na pomnik 
rozesłano do ponad 100 instytucji, zakładów pracy i organizacji na Ponidziu. 
O zamiarze odbudowy monumentu poinformowano też organizacje i instytu-
cje polonijne za granicą, w tym Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.  
Wnuk twórcy Pomnika Konstantego Laszczki – prof. dr Andrzej Laszczka z Kra-
kowa – przekazał Komitetowi nieodpłatnie plany konstrukcyjne Pomnika.

Dnia 24 wrześ nia 1989 roku Komitet zorganizował uroczystość 75. roczni-
cy pod Czarkowami. uczestniczyła w niej miejscowa ludność, a także delegacja 
Związku Legionistów Polskich z Krakowa i okoliczne jednostki OSP. uroczystość 
ta była praktycznie pierwszym tej skali przedsięwzięciem od 1938 roku.

25 APK, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i urząd Powiatowy w Busku-Zdroju, sygn. 
3554, s. 227.

26 APK, urząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 1447, k. 19, 20. W piśmie skierowanym do 
urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Naczelnik Gminy Nowy Korczyn przedstawił m.in. 
przebieg pogrzebu poległych w walce z oddziałami 5. Dywizji Pancernej, w pobliżu miej-
scowości Ksany i Kocina, w dn. 8 wrześ nia 1939 r., żołnierzy 11. Pułku Piechoty z Tarnow-
skich Gór, dowodzonego przez płk. Henryka Gorgonia. Wiedzę o przebiegu wydarzeń 
powziął od naocznego świadka tych wydarzeń inż. Józefa Cabaja z Nowego Korczyna, opis 
tych wydarzeń znajduje się również w aktach zespołu archiwalnego: Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach sygn. 94.

27 A. Bienias, Kronika prac Komitetu Odbudowy Pomnika 1989–1992, Czarkowy 1914–1994, 
Czarkowy–Kazimierza Wielka 1994, s. 29.
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W listopadzie 1990 roku miejsce to, tj. cmentarz wojenny Legionistów 
1914–1915, żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku i Armii Krajowej w Czarkowach, 
zostało wpisane do rejestru zabytków województwa kieleckiego jako „integralny 
element historycznego krajobrazu kulturowego Ponidzia”  28.

Gdy Ministrem Kultury i Sztuki został dr Marek Rostworowski, związany 
rodzinnie z Czarkowami, wiosną 1991 roku udała się do niego delegacja Komitetu, 
prosząc o pomoc w odbudowie Pomnika. Minister, wpisując się do kroniki Ko-
mitetu, obiecał „jako czarkowianin”  29, że pomoże w tym przedsięwzięciu. Istotnie 
w 1991 roku na konto urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęła kwota 100 
mln zł z przeznaczeniem na odbudowę Pomnika. Również w kwietniu 1991 roku 
na konto Komitetu wpłynęła kwota 10 mln zł od Rady Ochrony Pamięci, Walk 
i Męczeństwa z Warszawy.

W lipcu 1991 roku Komitet nawiązał kontakt z dowództwem 1. Pułku Zme-
chanizowanego w Wesołej k. Warszawy. Pułk ten przejął tradycje historyczne 
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich, walczącego w 1914 roku pod Czarkowami. 
Dzięki współpracy z dowództwem Pułku uzyskano fotografie orłów heraldycz-
nych, znajdujących się w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem k. Siedlec. 
Fotografie te posłużyły do odtworzenia orła zwieńczającego Pomnik. Gipsową 
formę orła wykonał rzeźbiarz Wacław Stawecki z Kielc.

Na początku 1992 roku Prezydium Sejmiku Samorządowego Wojewódz-
twa Kieleckiego przekazało na rzecz Komitetu kwotę 5 mln zł. Wniesione fundu-
sze pozwoliły wówczas na przystąpienie do prac bezpośrednio związanych z od-
budową Pomnika.

W pierwszym rzędzie dokonano zamówienia odlewu orła zwieńczające-
go pomnik. Wykonał go warsztat odlewniczy Stefana Kowalówki w Węgrzcach 
k. Krakowa. Bloki kamienne, z których miała powstać 9-metrowa kolumna, 
zwieńczona odlanym w brązie orłem w koronie, spoglądającym w kierunku 
wschodnim, z rozpostartymi do lotu skrzydłami, wykonane zostały w Zakła-
dach Kamieniarskimi w Szydłowcu, a ich obróbkę i montaż w połowie sierp-
nia 1992 roku wykonała ekipa kamieniarska kierowana przez Henryka Koguta 
z Kielc 30.

28 APK, urząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 1502, s. 108-121.
29 Bienias A. , Czarkowy, s. 4-5; Marek Rostworowski był synem Karola Huberta Rostwo-

rowskiego, przyjaciela rodziny Pusłowskich, który wiele czasu spędzał w czarkowskiej 
rezydencji i napisał tu dramat Judasz z Kariothu, oraz bratem prof. Emanuela Rostworow-
skiego, który swą książkę Popioły i korzenie również poświęcił Czarkowom.

30 A. Bienias, Przebieg uroczystości w dniu 29 wrześ nia 1991 r., Czarkowy 1914–1994, Czarko-
wy–Kazimierza Wielka 1994, s. 33-34.
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4. Decyzja o wpisaniu do rejestru za-
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6. Fotografia przedstawiająca odbudowany już 
pomnik Zwycięstwa Legionów w Czarkowach wy-
konana przez Andrzeja Kuberę w 1993 r.
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Od wiosny 1992 roku w celu rozpropagowania planowanej uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia odbudowanego Pomnika prowadzono koresponden-
cję z władzami cywilnymi i wojskowymi, bowiem „intencją członków Komitetu 
było, by Pomnik w Czarkowach, symbolizujący chrzest bojowy I Brygady Legio-
nów Polskich, odsłonięty i poświęcony został w obecności dostojników Państwa 
i Armii”  31. Odsłonięcie i poświęcenie odbudowanego Pomnika „Zwycięstwa Le-
gionów” w Czarkowach nad Nidą odbyło się 20 wrześ nia 1992 roku w rocznicę 
boju pod Czarkowami 32.

Pomnik w Czarkowach wraz z otaczającym go cmentarzem to miejsce 
pamięci narodowej 33, którego najistotniejszym celem, podobnie jak i wszystkich 
powstających od najdawniejszych czasów symboli upamiętniania historycznego, 
jest to, by przetrwać epokę, w której powstały i pozostawić duchowy spadek dla 
przyszłych pokoleń w myśl słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ojczyzna – to 
ziemia i groby. Narody tracąc pamięć – tracą życie”.

31 Tamże, s. 33-34.
32 APK, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 1, 

s. 95-96, 128-129.
33 http://zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf – cmentarz wojenny, mogiły żołnierzy Le-

gionów Polskich, żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. oraz Armii Krajowej wpisany do 
rejestru zabytków pod numerem 1072 z 05.11.1990 r. 
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TAdeuSz bAnASzek
Kielce

Szpitale wojskowe w województwie kieleckim  
w latach 1918–1939

S ł o w a  k l u c z o w e :  II Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, bezpieczeństwo, województwo 
kieleckie, garnizon Kielce

K e y w o r d s :  the Second Polish Republic, Polish Armed Forces, security, Kielce prov-
ince, Kielce Garrison

S t r e s z c z e n i e :  Jednymi z najważniejszych jednostek wojskowej służby zdrowia w Woj-
sku Polskim w latach 1918–1939 były szpitale. W województwie kieleckim w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości funkcjonowały szpitale wojskowe podległe Do-
wództwu Okręgu Generalnego nr III Kielce w garnizonach: Kielce, Radom, Częstochowa 
oraz szpital sezonowy w Busku. Ponadto latem 1920 r. na teren województwa kieleckiego 
ewakuowano kilkanaście szpitali wojskowych ze strefy frontowej. Społeczeństwo woje-
wództwa udzielało dużej pomocy szpitalom wojskowym w zakresie materialnym oraz 
w opiece nad chorymi żołnierzami. Po przejściu wojska na organizację pokojową ogra-
niczono liczbę szpitali wojskowych i liczbę miejsc. W województwie kieleckim w latach 
dwudziestych XX w. funkcjonowały szpitale rejonowe w Kielcach i Częstochowie, a od 
1937 r. także w Radomiu. Przez cały okres działał Wojskowy Szpital Sezonowy w Busku. 
Na początku lat trzydziestych XX w. część szpitali przekształcono w Garnizonowe Izby 
Chorych. W związku z przygotowaniem sił zbrojnych do wojny planowano w ramach 
mobilizacji na terenie województwa kieleckiego sformować sześć szpitali wojennych na 
3800 łóżek.

A b s t r a c t :  Between 1918 and 1939, hospitals were major units of military health care in 
the Polish Army. During the first years after the regaining of national independence, the 
Kielce Voivodeship had military hospitals subordinated to the Command of the General 
District No. III Kielce at the garrisons of Kielce, Radom and Częstochowa, as well as 
a seasonal hospital in Busko. Moreover, in the summer of 1920, over ten military hospitals 
from the front zone were evacuated to the Kielce Voivodeship. The local community lent 
much support to the military hospital when it came to material supplies as well as the care 
for soldier patients. In peacetime, the number and capacity of army hospitals were reduced. 
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In the 1920s, the Kielce Voivodeship had local hospitals in Kielce and Częstochowa, and 
after 1937 – also in Radom. The Busko Seasonal Military Hospital was in operation all 
the time. In the early 1930s, some of the hospitals were turned into Garrison Sick Rooms. 
As part of military preparations for the war, the Kielce Voivodeship was to establish six 
military hospitals to hold 3,800 beds.

Artykuł przedstawia organizację i działalność szpitali Wojska Polskiego 
(WP) w województwie kieleckim 1 w okresie II Rzeczypospolitej.

Szpitale wojskowe w latach 1918–1921

Jedną ze służb WP była służba zdrowia, której zadaniem było czuwanie nad 
stanem zdrowotnym żołnierzy, udzielanie im pomocy medycznej oraz zaopatry-
wanie sił zbrojnych w materiał sanitarny. Dzieje polskiego szpitalnictwa wojsko-
wego tego okresu można podzielić na dwa okresy: pierwszy – lata walk o usta-
nowienie granic państwa (od odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r. do 
demobilizacji w 1921 r.) i drugi – czas pokoju (do mobilizacji w 1939 r.).

W dniu 17 listopada 1918 roku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych 
utworzono pięć okręgów generalnych jako najwyższe terytorialne organy władzy 
wojskowej. Wśród nich powołano Dowództwo Okręgu Generalnego (DOGen.) 
Nr III Kielce, w skład którego weszły okręgi wojskowe: radomski, kielecki, piotr-
kowski, częstochowski, a od lipca 1919 roku będziński. Obszar OGen. Kielce 
wynosił do lipca 1919 – 29 265 km2, zamieszkiwany był przez około 2497 tys. 
ludności, a od 7 lipca 1919 roku (po wyłączeniu powiatu kozienickiego, który 

1 Na podstawie ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o podziale administracyjnym ziem byłego 
Królestwa Polskiego utworzono woj. kieleckie ze stolicą w Kielcach. ustanowiony obszar 
województwa wynosił 25 736 km², znalazło się w nim 35 miejscowości posiadających 
prawa miejskie, 310 gmin oraz 9551 wsi. Obszar woj. kieleckiego podzielono początkowo 
na 16 pow. (kielecki, konecki, kozienicki, miechowski, olkuski, będziński, częstochowski, 
iłżecki, jędrzejowski, opatowski, opoczyński, pińczowski, radomski, włoszczowski, san-
domierski, stopnicki). W 1927 r. powstał pow. zawierciański, utworzony z podziału pow.
będzińskiego. „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 65, poz. 395; T. Koba-Ryszew-
ska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, w: Z dziejów ziemi kieleckiej 
1918–1944, Warszawa 1970, s. 22; J.Z. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice 
regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość, red. J. Wijaczka, 
Kielce 2001, s. 62-64; J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych 
w regionie kielecko‑radomskim do 1975 roku, Kielce 2005, s. 42.
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wszedł w skład OGen. Lublin i przyłączeniu powiatów będzińskiego i olkuskiego 
z OGen. Kraków) – 30 155 km2 wraz z 2912 tys. ludności 2.

Zgodnie z „Tymczasową organizacją wojskowych zakładów sanitarnych” 
z października 1919 roku wszystkie wojskowe zakłady sanitarne dzielono na stałe 
i ruchome (polowe). W skład stałych zakładów sanitarnych wchodziły: okręgowe 
szpitale wojskowe, szpitale wojskowe, wojskowe domy ozdrowieńców, sezonowe 
wojskowe zakłady kąpielowe, centralne i okręgowe składnice sanitarne oraz stacje 
zborne chorych. Kolejny dokument „Tymczasowa organizacja wojskowych za-
kładów sanitarnych oraz służby zdrowia w broniach i służbach” z dnia 20 czerw-
ca 1920 roku do oddziałów i zakładów sanitarnych w okresie pokoju zaliczał: 
zapasowe kompanie sanitarne, Główny Szpital Wojskowy, Centralną Składnicę 
Sanitarną, okręgowe szpitale wojskowe, szpitale wojskowe i wojskowe szpitale se-
zonowe. Przewidywał także tworzenie szpitali rejonowych 3.

Wojskową służbą zdrowia jednostek wojskowych podległych DOGen. 
Kielce kierował szef służby sanitarnej, będący jednocześnie szefem Oddzia-
łu (VII, a od sierpnia 1919 r. – IX) Sanitarnego, na którego czele stali kolejno: 
mjr dr med. Stefan Buchowiecki i płk lek. Karol Karowski. Od lipca 1920 roku 
w związku z reorganizacją struktury DOGen. Kielce utworzono Dział Sanitarny, 
mający siedzibę w Kielcach przy ulicy Kolejowej 31. W jego skład wchodziły: re-
ferat mobilizacyjno-organizacyjny, referat personalny, referat higieny, referat za-
opatrzenia sanitarnego oraz kancelaria 4. Szefami Działu Sanitarnego byli kolejno 
następujący oficerowie: płk lek. Karol Karowski, płk lek. Józef Kurkowski, gen. 
ppor. Józefat Janowski, płk lek. Oktawian Pilecki i płk lek. Bolesław Korolewicz 5. 
Podlegali mu wszyscy komendanci zakładów sanitarnych na terenie okręgu.

Na obszarze OGen. Kielce sformowano szpitale wojskowe (okręgowy i za-
łogi) w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Radomiu. Ponadto 
przez krótki okres funkcjonowały szpitale załogi w Radomsku (od wiosny do je-
sieni 1919 r.), Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu (lato 1919 r.) oraz szpital 
zakaźny w Kielcach (od lata do grudnia 1919 r., kierowany przez kpt. lek. Szyncela 
– wcielony do Szpitala Okręgowego) 6. W marcu 1920 roku nastąpiło przemiano-
wanie szpitali załogi na szpitale wojskowe 7.

2 W. Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918–1921, łódź 2003, 
s. 23.

3 T. Wawrzyński, Akta dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia WP w latach 1918–
1939, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1983, nr 12.

4 Dzienniki Rozkazów Dowódcy Okręgu Generalnego Kielce 19191–1921, Rozkaz Oficerski 
nr 51 z 1920 r.

5 W. Jarno, Okręg Generalny, s. 64-65.
6 Tamże, s. 66-67.
7 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkaz nr 26 z 1920 r.
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Ponadto jednostkami wojskowej służby zdrowia w OGen. Kielce były: 
pracownie bakteriologiczne w Kielcach i Częstochowie, Okręgowa Składnica 
Sanitarna w Kielcach, Apteka Okręgowa, oddział szkolno-sanitarny i oddział 
sanitarny 2. DPLeg. w Garbatce, zapasowa kompania sanitariuszy w Piotrkowie 
Trybunalskim, stacja zborna dla chorych i rannych w Wieluniu oraz ruchoma 
kolumna dezynfekcyjna w Kielcach. Ponadto okresowo przebywały pociągi sani-
tarne (szpitalne) nr 14 i 15 w Radomiu 8.

Największym i najważniejszym wojskowym zakładem leczniczym był 
Szpital Okręgowy w Kielcach, spełniający zadania lecznicze, mobilizacyjne 
i szkoleniowe. Szpital Okręgowy, utworzony na bazie szpitala rejonowego, był 
macierzystym zakładem dla wszystkich zakładów i pododdziałów sanitarnych 
formowanych na obszarze OGen. Kielce. W skład szpitala wchodziły: komen-
da, oddział chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, chirurgiczny, ambulato-
rium dentystyczne, apteka, oddział sanitarny i tabor. W 1919 roku szpital posia-
dał 404 łóżka, w 1920 – ponad 1000, natomiast w 1921 liczbę łóżek zredukowano 
do 300. Komendantami szpitala okręgowego byli kolejno: mjr lek. med. Witold 
Dłużyński, ppłk lek. med. Kazimierz Axentowicz oraz płk lek. med. Henryk 
Hirszfeld 9. Szpital Okręgowy, według danych władz wojskowych z października 
1920 roku, posiadał możliwości zakwaterowania 835 ludzi oraz 22 koni 10. Główny 
budynek szpitala, jednopiętrowy zbudowany z kamienia i cegły, był budynkiem 
poklasztornym pochodzącym z XVIII wieku 11. Mieściły się w nim oddział chi-
rurgiczny, wewnętrzny, pomieszczenia komendy, kaplica, apteka, gabinet rentge-
nologiczny, kuchnia. Z tyłu głównego budynku znajdowały się dwa duże baraki 
szpitalne, murowany pawilon mieszkalny dla kadry podoficerskiej z salą kosza-
rową i świet licą, baraki gospodarcze, w tym kostnica, stajnie, magazyny. Szpital 
zajmował powierzchnię ponad dwóch hektarów 12.

Wiosną 1920 roku utworzono w Kielcach na bazie wyłączonego ze składu 
Szpitala Okręgowego oddziału sanitarnego zapasową kompanię sanitarną nr 3, 

8 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, nr 4, 7, 8, 51, 89 z 1920 r.; W. Jarno, Okręg 
Generalny, s. 66.

9 A. Felchner, Służba zdrowia Wojska Polskiego od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939 r., 
łódź 1990, s. 138, 440.

10 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkaz nr 101 z 1920 r.
11 W tym miejscu był wcześniej zespół szpitalno-klasztorny, następnie podczas insurekcji 

kościuszkowskiej umieszczono lazaret wojskowy, a w XIX w. stanowił siedzibę władz woj. 
krakowskiego, guberni krakowskiej i kieleckiej, a następnie garnizon wojsk rosyjskich zor-
ganizował tam szpital wojskowy. M. Pieniążek-Samek, Dziedzictwo kultury, w: Kielce przez 
stulecia, Kielce 2014, s. 127-128.

12 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Departament Budownictwa, 
sygn. I.300.63.195; Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Akta miasta Kielce 
(dalej: AmK), sygn. 1491, k. 161.
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która była formacją macierzystą dla całego personelu wojskowej służby zdrowia 
OGen. Kielce. Kompania składała się z komendanta, oddziałów: ewidencyjnego, 
szkolnego, uzupełnień, przejściowego, ozdrowieńców i sanitarno-technicznego. 
Etatowo kompania liczyła: 11 oficerów, 32 podoficerów, 52 szeregowych. Latem 
1921 roku została przemianowana na kadrę kompanii zapasowej sanitarnej nr 3  13.

W drugiej połowie 1920 roku w Kielcach istniał także Szpital Zapasowy 
przy ulicy 3 Maja 20 na 250 łóżek, w którym obsługę i wartę stanowiło 50 osób 14.

Jak wcześniej wspomniano, w OGen. Kielce funkcjonowały także szpitale 
wojskowe w Częstochowie, Radomiu i Piotrkowie Trybunalskim 15. Szpital Woj-
skowy w Częstochowie został uruchomiony pod koniec 1918 roku w budynku 
przy ulicy Tadeusza Kościuszki 58 (własność Romanowa). Funkcję komendanta 
szpitala pełnili kolejno: ppłk dr med. Władyslaw Neuhoff, mjr lek. med. Wła-
dysław Januszkiewicz, ppłk lek. med. Kazimierz Rozwadowski i mjr lek. med. 
Leonard Jarociński. Na początku 1920 roku utworzono w szpitalu oddział oku-
listyczny 16.

Szpital Wojskowy w Radomiu, podobnie jak szpital częstochowski, utwo-
rzono pod koniec 1918 roku w dwupiętrowym budynku przy ulicy Jana Kiliń-
skiego 15. Ponadto jeden z oddziałów zajmował koszary przy ulicy Nowy świat 5 
(mieszczący do 300 ludzi i 3 konie), w których stacjonowała także VI Autokolum-
na Garażowa 17. Szpitalem kierowali kolejno: mjr lek. med. Marian Woyczyński 
oraz ppłk lek. med. Józef Kossak. Starszym ordynatorem oddziału chirurgicznego 
w 1921 roku był kpt. lek. Edward Witkowski, a oddziału wewnętrznego – kpt. lek. 
Adam Borkowski 18. W marcu 1920 roku przy każdym szpitalu wojskowym utwo-
rzono dodatkowy oddział ozdrowieńców po tyfusie plamistym, jeśli następowa-
ła poprawa zdrowia, żołnierzy kierowano do kompanii sanitarnej w Piotrkowie 
Trybunalskim.

W OGen. Kielce w 1919 roku powołano także Wojskowy Szpital Sezonowy 
w Busku, którego zadaniem było leczenie uzdrowiskowe żołnierzy. Pierwszy se-
zon kąpielowy w Busku uruchomiono na podstawie rozkazu ministra spraw woj-
skowych z dnia 14 kwietnia 1919 roku. Był on przeznaczony dla chorych żołnierzy 

13 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkaz oficerski nr 50 z 1920 r.
14 Tamże, rozkaz nr 89 z 1920 r.
15 Szpital Wojskowy w Piotrkowie na terenie woj. łódzkiego istniał w l. 1919–1921. Jego ko-

mendantem byli kolejno: ppłk lek. Juliusz Kolmer, ppłk lek. Edward Jagodziński, mjr lek. 
Adolf Jacewski. W. Jarno, Okręg Generalny, s. 67.

16 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkaz nr 11 z 1920 r.; Z. Grządzielski, 
Z problemów międzywojennej Częstochowy (1918–1939), „Almanach Częstochowy”, Czę-
stochowa 2000, s. 94.

17 CAW, Szpital Wojskowy Radom, sygn. I.350.36.1. 
18 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkaz nr 105 z 1921 r.
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na „choroby kości, stawów, mięśni reumatycznego pochodzenia, następstwa ura-
zów, zapalenia nerwów, szczególnie nerwu kulszowego (ischias), choroby prze-
miany materii”  19. W wymienionym roku liczba łóżek wynosiła 110, w tym około 
30 dla oficerów. W pierwszej kolejności przyjmowano zgłoszenia żołnierzy, któ-
rzy zachorowali w wyniku działań frontowych. Czas trwania sezonu kąpielowego 
wynosił cztery tygodnie w miesiącach od maja do połowy wrześ nia. Kuracjusze 
korzystali z kąpieli siarczanych i borowinowych. Etat szpitala sezonowego wy-
nosił 13 wojskowych (2 lekarzy, 2 oficerów inspekcyjnych, 1 podoficer sanitarny, 
7 szeregowych) i 17 pracowników cywilnych (siostry miłosierdzia, posługacze, 
kucharki) oraz 4 konie i 2 wozy 20. Dla potrzeb szpitala wojsko wynajmowało pry-
watne wille, w których kwaterowano kuracjuszy.

Oprócz szpitali stałych, sformowano szpitale polowe. Były one zakłada-
mi sanitarnymi ruchomymi, organizowanymi dla walczących wojsk (dla armii, 
dywizji piechoty, brygad jazdy). Ogółem w latach 1919–1920 utworzono w WP 
79 szpitali polowych 21. Kielecki Szpital Okręgowy sformował szpitale polowe 
dla 2. Dywizji Piechoty Legionów (DPLeg.), 7. DP oraz 7. Brygady Jazdy: nr 302 
w czerwcu 1919 roku, nr 305 w lipcu 1919 (odszedł do dyspozycji Kwatery Głów-
nej do Lidy) oraz nr 103, 303, 404, 305 i 307 22. Szpitale polowe były dużymi jed-
nostkami wojskowymi, liczącymi ponad 300 żołnierzy i pracowników cywilnych 
oraz około 50 wozów i około 90 koni. Jednak w związku z tym, że były mało 
mobilne, ponosiły duże straty, zwłaszcza podczas odwrotu.

Należy także wspomnieć, że w sierpniu 1920 roku na terenie powiatu 
radomskiego i kozienickiego czasowo przebywały szpitale polowe 2. DPLeg. – 
nr 103 w Jedlińsku i nr 303 w Kozienicach, które wraz z pozostałymi jednostkami 
dywizji uczestniczyły w działaniach związanych z operacją warszawską 23.

Na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku o osobistych świadczeniach 
wojennych 24 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw 
Wojskowych w przedmiocie powołania lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygoro-
zantek, studentów i studentek medycyny, a także osób posiadających wyszkolenie 

19 Dzienniki Rozkazów Wojskowych, nr 43 z 1919 r.
20 Tamże, nr 66 z 1919 r.
21 A. Felchner, Szpitale wojskowe II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, 

nr 3 (157), s. 109.
22 Komendantem Szpitala Polowego nr 306 był mjr lek. Władysław Januszkiewicz, nr 307 – 

kpt. lek. Franciszek Kowalewski. Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkazy 
nr 8, 10, 41 z 1920 r.; O niepodległą i granice, t. 2: Raporty i komunikaty naczelnych władz 
wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919–1920, red. M. Jabłonowski, P. Stawecki 
i T. Wawrzyński, Warszawa–Pułtusk 1999–2000, s. 205, 224.

23 APK, urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939 (dalej: uWK I), sygn. 466, s. 126.
24 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1919, nr 67, poz. 401.
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sanitarne do osobistych świadczeń wojennych z 5 lutego 1920 roku 25 do szpita-
li wojskowych w 1920 roku powołano m.in. wielu lekarzy cywilnych, aptekarzy 
i felczerów. Przykładowo do Szpitala Okręgowego w Kielcach powołano: lekarzy 
– Kazimierza Kowalewskiego, Barona Solonowicza, Antoniego Tuchendlera, fel-
czerów – Rotmana Szlamę, Stanisława Dworzańskiego, Michała Józefowskiego, 
Maurycego Binenstocka, Edwarda Wolnickiego, do Szpitala Wojskowego w Czę-
stochowie – lekarzy: Tadeusza Kosibowicza, Pawła Szaniawskiego, felczerów – 
Ludwika Górskiego, Alojzego Janowicza, Józefa żmudę, Aleksandra Grandysa, 
Icka Grauzama, Wacława Michno, Ignacego Lechowicza, Strula Mitlera 26.

W związku z ofensywą Armii Czerwonej latem 1920 roku część oddziałów 
wojskowych z zagrożonych terenów została ewakuowana na obszar OGen. Kielce. 
Wśród nich znalazło się kilkanaście szpitali wojskowych, które rozmieszczono na 
terenie województwa kieleckiego, w większości w miastach Zagłębia Dąbrowskie-
go. Należy podkreślić, że umiejscowienie takiej liczby ewakuowanych szpitali woj-
skowych nastręczyło władzom wojewódzkim dużo problemów. Teren wojewódz-
twa kieleckiego w planowej organizacji ewakuacji urzędów, instytucji i ludności 
z rejonów objętych działaniami wojennymi odgrywał ważną rolę. Ministerstwo 
Spraw Wojskowych w dniu 5 lipca 1920 roku wydało instrukcję dotycząca ewaku-
acji urzędów i ludności cywilnej, a dwa dni później powołało przy dowództwach 
frontu lub armii komisje EWA (ewakuacyjne). Przy DOGen. Kielce powołano re-
ferat EWA, którego zadaniem było opracowanie planów ewakuacji wojskowej i cy-
wilnej oraz ich realizacja. Przewidywano, że uda się zakwaterować około 50 tys. 
osób – bez większego uszczerbku dla mieszkańców, a w skrajnym przypadku na-
wet do około 100 tys. 27. Teren Zagłębia Dąbrowskiego, jak wspomniano wcześniej, 
stał się głównym rejonem ewakuacji szpitali wojskowych. W Sosnowcu, Będzinie, 
Dąbrowie Górniczej, Zawierciu wojsko zarekwirowało na ten cel 12 budynków. 
Liczba łóżek szpitalnych wyniosła około 5 tys. Na pierwsze potrzeby ewakuowa-
nych szpitali wojskowych władze powiatu będzińskiego zaapelowały do ludności 
o dostarczenie trzystu kompletów łóżek dla rannych i chorych żołnierzy. Komisja 
świadczeń wojennych w dniu 31 lipca 1920 roku nałożyła świadczenia dostarczenia 
przez mieszkańców Sosnowca pięciuset łóżek, a Dąbrowy Górniczej – dwustu 28.

25 Tamże, 1920, nr 13, poz. 72.
26 Dzienniki Rozkazów DOGen. Kielce 1919–1921, rozkaz nr 13, 72 z 1920 r. Szpitale wojsko-

we, podobnie jak inne zakłady wojskowe, zatrudniały także robotników. Według danych 
DOGen. Kielce w lutym 1920 r. w szpitalach wojskowych na terenie woj. kieleckiego było 
zatrudnionych 99 robotników, w tym: w Szpitalu Okręgowym – 29, szpitalu radomskim – 
43 i w szpitalu częstochowskim – 27. Tamże, rozkaz nr 40 z 1920 r. 

27 M.B. Markowski, Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko‑bolszewickiej 
1919–1920, Kielce 1998, s. 114-119.

28 APK, uWK I, sygn. 463, k. 317.
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W dniu 31 lipca 1920 roku władze skierowały apel do mieszkańców Zagłę-
bia następującej treści: „Do Sosnowca zjeżdżają szpitale frontowe z frontu, w tych 
dniach zacznie się napływ rannych. Szpitale ewakuowane w ostatnich minutach 
przed inwazją wroga nie zdążyły zabrać wszystkiej bielizny i pościeli. Rannemu 
żołnierzowi też się coś należy. Nie dopuśćmy do tego, by leżał na gołych deskach 
w brudnej od krwi koszuli, albo bez koszuli, wspólnie oddajemy co kto może dla 
rannego żołnierza”. Kopalnia „Saturn” oddała na szpital wojskowy „Klub urzęd-
nika” i szkołę „Na Skałce”  29.

Tabela 1. Szpitale wojskowe ewakuowane na obszar województwa kieleckiego latem 1920 
roku

Nazwa szpitala Miejsce 
stacjonowania 

Komendant  
szpitala

Szpital Wojskowy „Osowiec” Jędrzejów kpt. lek. Tadeusz Meronowicz

Szpital Wojskowy „Pustelnik” Czarniecka Góra kpt. lek. Józef Ciechanowski

Szpital Wojskowy 
„Ostrów-Komorowo”

Kielce brak danych

Szpital Wojskowy „Płoskirów” Dąbrowa Górnicza brak danych

Szpital Wojskowy „Złoczów” Będzin ppłk. lek. Leon Czapliński

Szpital Wojskowy „Szepietówka” Częstochowa kpt. lek. Izaak Jurkowicz

Szpital Wojskowy „Jabłonna” Olkusz mjr lek. Gabriel Habrowski

Szpital Wojskowy „Hrubieszów” Radom brak danych

Szpital Wojskowy  
„Mińsk Mazowiecki”

Myszków kpt. lek. Rogalski

Szpital Wojskowy 
„Frydrychówka”

Sosnowiec por. lek. Deresz

Szpital Wojskowy „Włodzimierz 
Wołyński”

Zawiercie kpt. dr Soliński

Szpital Wojskowy „Czortków” Zawiercie kpt. lek. Izydor Chotiner

Źródło: CAW, Dowództwo Okręgu Korpusu nr X, sygn. I.371.10.34; Dzienniki Rozkazów DOGen. 
Kielce 1919–1921.

29 W. Kwaśniak, Żołnierskie groby na czeladzkim cmentarzu, „Zeszyty Czeladzkie” 2002, z. 8, 
s. 28-29.
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Jak przedstawiono w tabeli 1, większość ewakuowanych szpitali wojsko-
wych z zagrożonych terenów rozmieszczono w województwie kieleckim wzdłuż 
linii kolejowej Radom–Będzin. Należy zaznaczyć, że oprócz szpitali wojskowych 
ewakuowano wiele jednostek zapasowych oraz dużą liczbę uchodźców (w tym 
rodzin kolejarzy i policji) 30. Ewakuowane szpitale wojskowe przebywały na tym 
terenie w większości do jesieni 1920 roku.

Społeczeństwo województwa kieleckiego udzielało pomocy szpitalom woj-
skowym, szczególnie latem 1920 roku. Oto niektóre z wielu przykładów wsparcia 
ludności cywilnej dla szpitali wojskowych. Sekcja Opieki nad żołnierzem Oby-
watelskiego Komitetu Obrony Państwa (OKOP) na Powiat Radomski ofiarowała 
dla III oddziału Szpitala Wojskowego w Radomiu 10 par kamaszy i 10 koszul dla 
żołnierzy wypisanych po leczeniu. OKOP w Zawierciu zebrał dla dwóch szpitali 
wojskowych od mieszkańców przy współpracy z magistratem 1200 łóżek. Oto-
czono także opieką ozdrowieńców, którym po opuszczeniu szpitala wydano po-
żywienie, bieliznę i ubrania oraz zapewniono noclegi w lesie porębskim. Gminny 
Komitet Obrony Państwa w gminie Poręba zorganizował zbiórkę żywności dla 
Szpitala Wojskowego w Zawierciu. Gminny KOP w Mierzęcicach zaopatrywał 
szpitale wojskowe w Zawierciu w mleko. Do akcji wspierania szpitali włączył się 
także żydowski Komitet Obrony Państwa w Sosnowcu, którego członkowie roz-
dawali chorym żołnierzom w szpitalu sosnowieckim papierosy, zapałki i pocz-
tówki. Komitet Pomocy dla Armii w Będzinie udzielał pomocy szpitalom, dokar-
miając pacjentów, naprawiając bieliznę i rozdając gazety. W sierpniu 1920 roku 
z inicjatywy Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Dąbrowie Górniczej 
i Towarzystwa Przemysłowców w Sosnowcu powołano Towarzystwo Pomocy 
żołnierzom uzdrowieńcom w Zagłębiu Dąbrowskim i w Sosnowcu. Towarzy-
stwo to wydało dla żołnierzy leczonych w szpitalach wojskowych m.in. 381 kom-
pletów mundurów, 279 koszul, 331 kalesonów, 531 par obuwia, 125 czapek 31.

Koło Polek w Częstochowie prowadziło w Szpitalu Wojskowym kantynę. 
Do października 1920 roku ofiary zebrane dla szpitala wojskowego w Częstocho-
wie wyniosły 400 tys. marek polskich w produktach oraz 122 tys. marek polskich 
w kocach, bieliźnie. Sekcja Szpitalna OKOP w Jędrzejowie „wspierała material-
nie i moralnie” Szpital Wojskowy „Osowiec”  32. Sekcja Opieki nad żołnierzem 
i Jego Rodziną OKOP na powiat kozienicki w sierpniu 1920 roku podarowała 

30 Dzienniki Rozkazów DOGen. 1919–1921; M.B. Markowski, Społeczeństwo województwa 
kieleckiego, s. 119-126.

31 Obrona Państwa w 1920 roku. Księga sprawozdawczo‑pamiątkowa Generalnego Inspektora‑
tu Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, red. W. ścibor-Rylski, 
Warszawa 1923, s. 367-372, 407.

32 Tamże, s. 386.
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dla szpitala polowego 2. DPLeg. 10 kompletów bielizny oraz środki higieny 33. 
Oprócz pomocy materialnej, OKOP organizowały i utrzymywały własne szpitale 
dla chorych i rannych żołnierzy. Przykładowo szpital na 50 łóżek zorganizowano 
w Szczekocinach. W szpitalu miejskim w Częstochowie wydzielono na oddziale 
chirurgicznym 80 łóżek dla chorych żołnierzy 34.

W kwietniu 1921 roku komenda Szpitala Okręgowego w Kielcach na ła-
mach „Gazety Kieleckiej” złożyła podziękowanie dla kobiet z Oddziału Kieleckie-
go Czerwonego Krzyża „w imieniu rannych, chorych i żołnierzy oraz kompanii 
sanitarnej za bezinteresowne urządzenie święconego”  35.

Obecność dużych garnizonów wojskowych w miastach województwa kie-
leckiego sprawiała ich społecznościom, szczególnie w pierwszych latach po odzy-
skaniu niepodległości, wiele utrudnień. Sytuacja taka była spowodowana przede 
wszystkim potrzebami wojska w zakresie zakwaterowania oddziałów oraz kadry 
oficerskiej i podoficerskiej. Większość starostów powiatów, w których kwaterowa-
ły oddziały wojskowe, w sprawozdaniach przesyłanych wojewodzie kieleckiemu 
skarżyła się na przeciążenie ludności i zakładów pracy kwaterunkiem. Starosta 
kielecki w sierpniu 1920 roku zwracał uwagę na „zajęcie na potrzeby szpitalnic-
twa wojskowego szeregu lokali publicznych, w tym szkół”  36.

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 1920 roku kielec-
cy radni, przedstawiając bardzo trudną sytuację mieszkaniową, zwracali uwagę 
na dużą liczebność garnizonu oraz urzędów. Ich zdaniem, czynniki te powodo-
wały rekwizycje lokali. Radny Wodzinowski postulował przeniesienie komórek 
DOGen. do Piotrkowa Trybunalskiego. Radny dr Nowakowski uważał, że gmach 
Wojskowego Szpitala Okręgowego jest tak duży, iż pomieściłby wszystkie biu-
ra urzędu wojewódzkiego. Postawił także wniosek o zwrócenie się do DOGen. 
z prośbą o jak najszybsze przeniesienie szpitala do innego miasta i oddanie po-
mieszczeń dla urzędu wojewódzkiego i starostwa. Dnia 25 maja 1920 roku podczas 
kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej radni zapoznali się z pismem od pełniącego 
obowiązki szefa sanitarnego DOGen. ppłk. Stanisława Miłodorowskiego, w któ-
rym władze wojskowe uzasadniły pozostawienie szpitala wojskowego w Kielcach. 
Podkreślono, że kielecki szpital spośród czterech szpitali wojskowych na terenie 
OGen. Kielce ma najlepsze warunki, posiada specjalistyczne oddziały (w tym we-
wnętrzny, zakaźny, okulistyczny, gabinet rentgenologiczny i dentystyczny), a liczba 
łóżek podczas trwającej wojny i poboru do wojska jest i tak niewystarczająca 37.

33 Tamże, s. 391.
34 Tamże, s. 376, 418.
35 „Gazeta Kielecka” 1921, nr 26.
36 APK, uWK I, sygn. 464/I, k. 61.
37 APK, AmK, sygn. 1276, k. 37-38, 90; „Gazeta Kielecka” 1920, nr 117.
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Szpitale wojskowe w okresie pokojowym (1922–1939)

Z dniem 15 listopada 1921 roku, w związku z reorganizacją terytorialnych 
władz wojskowych, formalnie przestało istnieć DOGen. Kielce 38. Dotychczasowy 
dowódca OGen. Kielce gen. Franciszek Latinik został wyznaczony na dowódcę 
OK X Przemyśl, a większość oficerów sztabowych na stanowiska w tym okręgu. 
W związku z likwidacją OGen. Kielce jego obszar został podzielony pomiędzy czte-
ry nowo utworzone okręgi korpusów (OK): OK I Warszawa, OK IV łódź, OK V 
Kraków i OK X Przemyśl 39. W wyniku tej reorganizacji powiaty: kielecki, opatowski, 
sandomierski, iłżecki, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki, zajmujące 41,3% ogólnej 
powierzchni województwa kieleckiego, weszło w skład OK X Przemyśl. Powiaty 
częstochowski, włoszczowski, konecki i opoczyński znalazły się w składzie OK IV 
łódź. W skład OK I Warszawa weszły powiaty radomski i kozienicki. Pozostałe po-
wiaty – miechowski, olkuski, będziński – znalazły się na terenie OK V Kraków.

Szczebel rejonowy wojskowej służby zdrowia tworzyły utworzone w listo-
padzie 1921 roku kierownictwa rejonów sanitarnych. Kierownik nadzorował per-
sonel służby zdrowia w jednostkach wojskowych i zakładach sanitarnych znajdu-
jących się w obrębie danego rejonu. Podlegał bezpośrednio szefowi sanitarnemu 
OK. Rejony sanitarne istniały do 15 kwietnia 1924 roku. Na terenie województwa 
kieleckiego funkcjonowało Kierownictwo Rejonu Sanitarnego w Kielcach (kie-
rownik – płk lek. Bolesław Daniłowicz) i w Częstochowie (kierownik – płk lek. 
Leonard Jarociński, ppłk lek. med. Bogusław Zadurowicz) 40.

Po przejściu sił zbrojnych na organizację pokojową i rozformowaniu 
DOGen. Kielce, w połowie października 1921 roku, po zmniejszeniu stanu etato-
wego, Szpital Okręgowy przemianowano na Wojskowy Szpital Rejonowy, podle-
gający Dowództwu OK Nr X w Przemyślu. Szpital Wojskowy w Radomiu został 
rozformowany w październiku 1921 roku. Oprócz kieleckiego szpitala, na tere-
nie OK X funkcjonowały: 10. Szpital Okręgowy w Przemyślu, Szpital Rejonowy 
w Jarosławiu oraz Szpital Wojskowy – filia Szpitala Wojskowego w Rzeszowie. 
Ponadto w Lipowicy pod Przemyślem znajdował się Zakład Leczniczo-Szkolny 
dla Inwalidów Wojennych – filia 10. Szpitala Okręgowego. W skład szpitala 
wchodziły: komenda z izbą przyjęć i komisją gospodarczą, oddział chirurgicz-
ny, chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz chorób skórnych i wenerycznych, 
ambulatorium dentystyczne, apteka oraz pluton obsługi sanitarnej z kuchnią  

38 APK, uWK I, sygn. 394, k. 691; Wyprowadzenie DOGen. „Gazeta Kielecka” 1921, nr 60.
39 M. Cieplewicz, Naczelne i terytorialne władze Wojska Polskiego 1921–1926, „Studia i Mate-

riały do Historii Wojskowości ”, t. 35, 1993, s. 274-275.
40 Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 1184.
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i taborem 41. Liczba łóżek w szpitalu była stopniowo redukowana, od 300 w 1922, 
do 200–250 w 1925 i do 100 w 1928 roku. Szpital zapewniał ochronę zdrowia osób 
wojskowych garnizonu kieleckiego, pińczowskiego i staszowskiego 42.

Tabela 2. Wykaz szpitali wojskowych i garnizonowych izb chorych w województwie 
kieleckim w latach 1922–1939

Nazwa szpitala  
(garnizonowej izby chorych)

Garnizon Okres 
działalności

Liczba łóżek

Szpital Rejonowy  
– Szpital Wojskowy

Kielce 1922–1929 300 w 1922 r.,  
200–250 w 1925 r.

Szpital Rejonowy  
– Filia 4. Szpitala Okręgowego 

Częstochowa 300 w 1921 r.,  
100 w 1925 r.

Szpital Garnizonowy Radom 1937–1939 100

Garnizonowa Izba Chorych Częstochowa 1926–1931 20–30

Garnizonowa Izba Chorych Kielce 1929–1933 60

Garnizonowa Izba Chorych Radom 1926 – maj 1927 20

Garnizonowa Izba Chorych Sandomierz 1925 – maj 1927 20–30

Wojskowy Szpital Sezonowy Busko-Zdrój 1922–1939 od 90 do 135

Źródło: A. Felchner, Służba zdrowia Wojska Polskiego, s. 154, 160, 163-164, 418, 438, 440, 445.

41 Izba przyjęć wykonywała czynności administracyjno-kancelaryjne i lekarskie związane 
z przyjęciem, wypisaniem oraz rejestracją ruchu chorych. Oddziały szpitalne były prze-
znaczone do obserwacji, badania i leczenia chorych. Zadaniem apteki było zaopatrywanie 
oddziałów szpitalnych we wszystkie rodaje materiałów sanitarnych, leki i środki opatrun-
kowe, wydawanie leków i środków opatrunkowych uprawnionym osobom. Apteki działa-
ły na podstawie „Instrukcji służby farmaceutycznej w aptekach wojskowych”. Regulamin 
służby zdrowia w wojskowych zakładach leczniczych, Warszawa 1932, s. 12, 19, 48.

42 W tym okresie w garnizonie Pińczów stacjonował 2. pułk piechoty (dalej: pp) Leg., 
2. DPLeg. (bez I batalionu) oraz PKu, w Staszowie stacjonował 1 batalion 2. ppLeg. Gar-
nizon kielecki składał się z następujących jednostek i instytucji wojskowych: Dowództwa 
2. DPLeg., 4. ppLeg. i 2. pułku artylerii polowej Leg. tej dywizji, plutonu żandarmerii, 
Wojskowego Szpitala Rejonowego, Rejonowego Zakładu żywnościowego, Parafii Woj-
skowej, szkolnej kolumny samochodowej 10. dywizjonu samochodowego, Kierownictwa 
Rejonu Intendentury, Kierownictwo Rejonu Inżynierii i Saperów (do 1925 r.), Powiato-
wej Komendy uzupełnień, oficera placu, Komendy uzupełnień Koni Nr 30 (do 1926 r.), 
Rejonowego Inspektoratu Koni (od 1928 r.), Filii Centralnego Składu Amunicji Nr 3 (do 
1929 r.), Wojskowego Sądu Rejonowego, Wojskowego Aresztu Rejonowego, Garnizonowej 
Administracji Koszar, Piekarni Wojskowej. Liczba żołnierzy w dn. 1 lutego 1927 r. wynosi-
ła: w Kielcach – 2443, w Pińczowie – 644, w Staszowie – 673. CAW, Departament Dowo-
dzenia Ogólnego MSWojsk., sygn. I.300.22.45.
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Personel kieleckiego szpitala w maju 1922 roku składał się z dziesięciu le-
karzy, kilku podoficerów, szeregowych oraz pielęgniarek, natomiast w 1926 roku 
kadrę szpitala stanowiło: jeden lekarz-oficer sztabowy, czterech podoficerów za-
wodowych i pięciu szeregowych. Szpital zapewniał ochronę zdrowia osób woj-
skowych garnizonu kieleckiego, pińczowskiego i staszowskiego. Ponadto do 1929 
roku szpitalowi podporządkowany był Wojskowy Szpital Sezonowy w Busku. Ko-
lejnymi komendantami Wojskowego Szpitala Rejonowego byli: do października 
1924 roku ppłk dr Jan Sikora – Sikorski, ppłk dr Bolesław Daniłowicz – do 1925 
i ppłk dr Antoni łobocki – do sierpnia 1929 43.

Szpital Rejonowy w Częstochowie (na 300 łóżek), mający siedzibę przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki 58/60, podlegał do 1924 roku kierownikowi rejonu sanitar-
nego w Częstochowie. Był jednym z czterech szpitali wojskowych w Okręgu Kor-
pusu Nr IV łódź – funkcjonował tam 4. Szpital Okręgowy w łodzi oraz szpitale 
rejonowe w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim. Komendantem szpitala 
był ppłk dr Wilhelm Mikulski, a kadrę oficerską stanowili: por. lek. Józef Secomski 
(lekarz), por. Jan Kochanowski (podlekarz), kpt. Hieronim Bieńkowski (aptekarz), 
por. Wacław Szklarski (oficer kasowy) 44. W latach 1924–1925 częstochowski szpital 
funkcjonował jako Filia 4. Szpitala Okręgowego (na 100 łóżek) pod kierownic-
twem mjr. dr. Adama Borkowskiego 45. W 1926 roku szpital przekształcono w Gar-
nizonową Izbę Chorych (GICh) na 20-30 łóżek, funkcjonującą do 1931 roku.

Z dniem 26 marca 1937 roku utworzono w Radomiu przy ulicy Gabriela 
Narutowicza Szpital Garnizonowy na 100 miejsc, kierowany przez ppłk. dr. Wła-
dysława Eugeniusza Mrozowskiego, przeznaczony na potrzeby ochrony zdrowia 
pracowników przemysłu zbrojeniowego na obszarze COP oraz leczenia żołnierzy 
z garnizonów Radom, Dęblin i Puławy 46. Na terenie Okręgu Korpusu Nr I War-
szawa w 1937 roku funkcjonowały 1. Szpital Okręgowy w Warszawie, Szpital 
Szkolny w Warszawie oraz Instytut Chirurgii urazowej w Warszawie. Ponadto 
istniało w Otwocku Sanatorium Wojskowe dla chorych na gruźlicę oraz GICh 
w Modlinie i Dęblinie.

43 CAW, Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk., sygn. I.300.22.45.
44 Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 1187.
45 Dzienniki Rozkazów Wojskowych, nr 30 z 1924 r.
46 W 1937 r. w garnizonie Radom stacjonowały: 72. pp 28. DP, Szkoła Podchorążych Rezerwy 

Lotnictwa w Sadkowie, Delegat Sztabu Głównego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań-
stwowych, Ekspozytura Centrali Odbioru Materiałów uzbrojenia, Wojskowa Wytwórnia 
Sprzętu Przeciwgazowego, Parafia Wojskowa, Ekspozytura Samodzielnego Referatu Infor-
macyjnego DOK I, dwa posterunki żandarmerii wojskowej, Komenda Obwodowa Przy-
sposobienia Wojskowego (dalej: PW), Komenda PW Radom-Miasto, Komenda Powiato-
wa PW, Powiatowa Komenda uzupełnień. W Puławach stacjonował 2. batalion saperów 
i PKu, w Dęblinie – 15. pp 28. DP.
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Szpital w Radomiu składał się z oddziału wewnętrznego, chirurgicznego, 
ginekologiczno-położniczego i apteki. Personel szpitala stanowiło pięciu ofice-
rów, jeden chorąży, dziewięciu szeregowych oraz dwudziestu czterech urzędni-
ków, lekarzy, sióstr PCK, dozorcy, kucharza i woźnego 47. Kadrę oficerską szpitala, 
poza komendantem, stanowili: mjr lek. Zygmunt Krzyczkowski – starszy ordy-
nator, kpt. lek. Jan Skorko – starszy ordynator oddziału chirurgicznego, kpt. mgr 
Stanisław Rydarowski – kwatermistrz, por. Bolesław Dwornicki – płatnik 48.

Cechą charakterystyczną wojskowego szpitalnictwa okresu międzywo-
jennego były ciągłe zmiany organizacyjne, spowodowane m.in. ograniczeniami 
finansowymi. Lata 1926–1931 to czas wielkich redukcji placówek wojskowej służ-
by zdrowia. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku liczba miejsc w wojskowych 
zakładach sanitarnych spadła poniżej 10 tys. i taki stan utrzymywał się w przybli-
żeniu do wybuchu II wojny światowej. W wyniku tych przemian z dniem 31 lipca 
1929 roku rozformowano szpitale wojskowe w Kielcach, Dęblinie, Stanisławowie 
i Grudziądzu. W miejsce szpitala kieleckiego utworzono GICh z 60 łóżkami 49.

Garnizonowa Izba Chorych była przeznaczona dla chorych żołnierzy, któ-
rych czas leczenia nie przekraczał 3–4 tygodnie. Zadaniem izb było zapewnienie 
doraźnej pomocy lekarskiej i warunków szpitalnych chorym, leczenie ambula-
toryjne osób wojskowych i uprawnionych, wykonywanie badań i wystawianie 
świadectw lekarskich osobom wojskowym i osobom przysłanym przez władze 
wojskowe do zbadania 50. W tym czasie utworzono także Garnizonową Przy-
chodnię Dentystyczną, składającą się z dwóch stomatologów, jednego podoficera 
i dwóch szeregowych. Zadaniem Garnizonowej Przychodni Dentystycznej było 
udzielanie pomocy w chorobach zębów i jamy ustnej oraz wystawianie świadectw 
i orzeczeń wojskowo-lekarskich 51. W 1930 roku GICh podzielono na trzy rodzaje. 
Największą – typu I, do których należała GICh Kielce – połączono z garnizono-
wą przychodnią dentystyczną 52. Kolejna reorganizacja wojskowej służby zdrowia 
nastąpiła na przełomie 1933/1934 roku. Wówczas przemianowano kielecką GICh 
na Izbę Chorych – GICh przy 4. ppLeg., której personel stanowili etatowi lekarze 
i podoficerowie służby zdrowia pułku 53.

47 CAW, Generalny Inspektorat Sil Zbrojnych, sygn. I.302.4.282; Szpital Garnizonowy Ra-
dom, sygn. I.350.56. 1; I.350.56.3.

48 Tamże, Szpital Garnizonowy Radom, sygn. I.350.56.3.
49 CAW, Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 24 z 17 lipca 1929 r., 

p. 234.
50 Kalendarz Wojskowy na 1929 rok, red. J. Jastrzębski, Warszawa 1928, s. 210.
51 Regulamin służby zdrowia w wojskowych zakładach leczniczych, Warszawa 1932, s. 53.
52 GICh w Kielcach znajdowała się w części kompleksu byłego Szpitala Rejonowego. Jej kie-

rownikiem byli kolejno mjr dr Henryk Stabholtz i mjr lek. Jan Kapistran Bularski. 
53 A. Felchner, Służba zdrowia, s. 440.
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W województwie kieleckim GICh funkcjonowały: w Kielcach, Częstocho-
wie, Radomiu i Sandomierzu. W dwóch ostatnich garnizonach Izby istniały do 
maja 1927 roku, mieściły 20–30 łóżek. GICh w Częstochowie, o podobnej licz-
bie łóżek, funkcjonowała w latach 1926–1931, następnie została przekształcona 
w Izbę Chorych – GICh przy 27. pp o takiej samej liczbie łóżek. Składała się 
m.in. z następujących pomieszczeń: kancelarii naczelnego lekarza, izby przyjęć, 
sali opatrunkowej, apteki, sali obserwacyjnej, sal zakaźnych, sal dla chorych na 
choroby wewnętrzne i chirurgicznej, sali ogólnej dla oficerów, pokoi dla podofi-
cerów i sanitariuszy oraz kuchni 54.

Przez cały okres pokojowy funkcjonował Wojskowy Szpital Sezonowy 
w Busku, który był filią Szpitala Rejonowego w Kielcach (w latach 1922–1929), 
a następnie 10. Szpitala Okręgowego w Przemyślu (1930–1939). Część personelu 
wymienionych szpitali wojskowych była kierowana do Buska w okresie trwania 
sezonu leczniczego do sprawowania opieki medycznej nad kuracjuszami.

Corocznie w Wojskowym Szpitalu Sezonowym w Busku organizowano 
cztery sezony kąpielowe od maja do wrześ nia. Czas trwania sezonu wynosił czte-
ry tygodnie. Kuracja była przeznaczona dla osób wojskowych i ich rodzin, którzy 
chorowali na dolegliwości zdrowotne, takie jak wymienione wcześniej w latach 
1919–1921. Liczba miejsc w szpitalu do 1936 roku w czasie jednego sezonu wy-
nosiła do stu (przykładowo w 1925 r. – 30 dla oficerów, 20 – dla rodzin oficerów 
i 50 dla podoficerów) 55.

Dla potrzeb Wojskowego Szpitala Sezonowego wynajmowano prywat-
ne wille w Busku, m.in. „Bristol” (w latach 1929–1933), „Krystynę” i „Zofię” 
(w latach 1934–1935). Wojskowi kuracjusze korzystali z zabiegów w łazienkach 
uzdrowiskowych, a posiłki spożywali w prywatnych jadłodajniach. W związku 
z takimi niedogodnościami władze wojskowe podjęły decyzje o wybudowaniu 
własnego budynku sanatoryjnego, który miał być wyposażony w pokoje miesz-
kalne, kuchnię i jadalnię oraz gabinety zabiegowe. W 1934 roku rozpoczęto bu-
dowę budynku szpitala sezonowego, który wzniesiono przy szosie wiślickiej” 
(ulica Franciszka żwirki i Stanisława Wigury) w dzielnicy uzdrowiskowej. Na-
leży zaznaczyć, że finanse na jego budowę pochodziły z funduszy Ministerstwa 
Spraw Wojskowych oraz składek kadry oficerskiej 56. W maju 1936 roku oddano 
do użytku budynek Wojskowego Szpitala Sezonowego o kubaturze zewnętrznej 
1 247 939 m³, powierzchni użytkowej 1054,65 m²  57. Budynek w piwnicach pod 
skrzydłem południowym posiadał łazienki, w których kuracjusze zażywali ką-

54 Budownictwo wojskowe 1918–1935, t. 1, Warszawa 1936, s. 420-421.
55 Dzienniki Rozkazów MSWojsk., rozkaz nr 12 z 1925 r.
56 L. Marciniec, Buska Starówka Zdrojowa, Busko-Zdrój 2006, s. 81.
57 CAW, Dowództwo Okręgu Wojskowego Nr 5 Kraków (1945–1954), sygn. IV.510.5.1322.
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pieli siarczkowo-siarkowodorowych. Pokoje od strony południowej i wschodniej 
miały tarasy do leżakowania oraz przedpokoje z umywalkami. Pokoje były jedno- 
i dwułóżkowe dla oficerów oraz trzy- i czterołóżkowe dla podoficerów. Skrzy-
dła południowe i wschodnie miały oddzielne wejścia oraz jadalnie. W budynku 
utworzono 135 miejsc dla kuracjuszy. Był dostosowany do pobytu całorocznego, 
jednak wykorzystywano go od połowy maja do połowy wrześ nia. Funkcję ko-
mendanta szpitala w latach 1936–1939 pełnił mjr Stanisław Wojtkowicz-Pawło-
wicz z 10. Szpitala Okręgowego w Przemyślu.

W celu uzyskania miejsca w szpitalu sezonowym żołnierz zawodowy (lub 
członek jego rodziny) musiał być zbadany przez lekarzy wojskowych i po uzyska-
niu orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego stan zdrowia i konieczność przepro-
wadzenia kuracji, przedstawiał podanie wraz z dołączonymi wynikami badania le-
karskiego drogą służbową do szefa sanitarnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr X 
w Przemyślu – na sezon I, a na pozostałe – bezpośrednio do Wojskowego Szpita-
la Sezonowego. Pierwszeństwo otrzymania miejsca w szpitalu sezonowym mieli 
chorzy ze stanu chorych szpitali wojskowych (na wniosek ich komendantów) oraz 
żołnierze leczący się ambulatoryjnie, którzy wcześniej z leczenia uzdrowiskowego 
nie korzystali. Opłata za leczenie, wyżywienie i mieszkanie w 1930 roku wynosiła 
około 3,50 złotych dziennie, a dzieci do lat 6 – połowę tej stawki 58.

Na dzień 1 lipca 1937 roku WP dysponowało 14 891 łóżkami w placówkach 
medycznych, w tym w szpitalach – 8242, GICh – 761, w ICh na prawach GICh – 
1240, w sezonowych sanatoriach – 965 oraz w izbach chorych przy jednostkach 
wojskowych – 3673 59.

W wojskowych zakładach leczniczych służbę pełnili oficerowie korpusu 
sanitarnego, podoficerowie i szeregowi służby zdrowia, personel cywilny oraz 
niżsi funkcjonariusze i robotnicy cywilni. Na czele szpitala wojskowego stał ko-
mendant, oficer-lekarz, wyznaczony przez ministra spraw wojskowych. Kierował 
on całą służbą wewnętrzną zakładu i ponosił całkowitą odpowiedzialność za tok 
służby pod względem fachowo-lekarskim i administracyjno-gospodarczym.

Pielęgniarki, które zamierzały pracować w szpitalach wojskowych, kwali-
fikowało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Przydzielone do szpitala od-
bywały okres próbny, trwający dwa tygodnie, podczas którego otrzymywały ca-
łodzienne wyżywienie, bez mieszkania i płacy. W pierwszych dwóch latach pracy 
otrzymywały 20 marek dziennie, powyżej dwóch lat – 25 marek. Pielęgniarki za-
trudnione na ostrych oddziałach zakaźnych, gruźliczych, psychiatrycznych oraz 
siostry przełożone i prowadzące kuchnie szpitalne otrzymywały dodatek w wyso-
kości 50% płacy dziennej. Mieszkanie dla pielęgniarek znajdowało się na terenie 

58 Dzienniki Rozkazów MSWojsk., rozkaz nr 4 z 1936 r.
59 A. Felchner, Szpitale wojskowe, s. 118.
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szpitala bądź poza nim według norm przysługujących oficerom młodszym. Per-
sonel pielęgniarski składał się ze starszych sióstr oddziałowych, sióstr salowych, 
sióstr opatrunkowych (chirurgicznych), oddziałowych i pomocniczych 60. Siostry 
– pielęgniarki Polskiego Czerwonego Krzyża przydzielone do szpitali wojsko-
wych pracowały na podstawie osobnej umowy. Głównym ich zadaniem było pie-
lęgnowanie chorych i wykonywanie innych zabiegów zgodnie z zarządzeniami 
lekarzy ordynatorów.

Analizując działalność szpitali wojskowych, należy wspomnieć o stanie 
zdrowotnym WP w omawianym okresie, który wynikał także z ogólnego bardzo 
złego stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. W latach 1918–1921 na ziemiach 
polskich występowało masowo wiele groźnych chorób zakaźnych, w tym epide-
mia grypy „hiszpanki”, tyfusu plamistego, czerwonki, duru brzusznego i cholery. 
Przykładowo w kieleckim Szpitalu Załogi w okresie pierwszego tygodnia stycznia 
1919 roku zmarło aż 22 żołnierzy na zapalenie płuc po przebytej „hiszpance”  61. 
W 1920 roku na choroby zakaźne zachorowało ponad 100 000 żołnierzy WP, 
w tym na czerwonkę około 23 000, a na tyfus plamisty – 10 000. Około 10% stanu 
osobowego wojska w 1921 roku było chorych wenerycznie.

Jak wynika z opracowań statystycznych sporządzonych przez władze woj-
skowe, w 1922 roku chorych było 124 291 żołnierzy, liczba dni szpitalnych wy-
nosiła 3 854 577, a w 1927 roku – 107 410 chorych, a liczba dni szpitalnych wy-
nosiła 2 292 074 62. W latach 1922–1931 ogólna liczba zachorowań żołnierzy była 
duża, wahała się w poszczególnych latach od 124 291 do 87 154. średnia w ciągu 
dziesięciu lat wynosiła 102 032 rocznie. Analizując średnią zachorowań w prze-
liczeniu na 1000 żołnierzy w latach 1922–1931, wykazano, że pierwszą pozycję 
zajmowały choroby układu oddechowego (14 978), drugą – choroby weneryczne 
(9714). Wzrost zachorowań nastąpił także w chorobach zakaźnych, układu tra-
wienia i krążenia. Należy także zwrócić uwagę na dużą śmiertelność. W ciągu 
roku umierało rocznie ponad siedmiuset żołnierzy. W latach 1922–1931 zmarło 
ogółem 7420 żołnierzy, w tym aż 5801 na gruźlicę 63.

Chorobom w wojsku, szczególnie w pierwszych latach po odzyskaniu nie-
podległości, sprzyjały: zły stan higieny w koszarach, trudna sytuacja aprowizacyj-

60 Przepisy służbowe dla pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach wojskowych, Warszawa 1920, 
s. 3-4.

61 O niepodległą i granice, s. 302.
62 G. Szulc, Statystyka zachorowań i zgonów w ubiegłem 10‑leciu w Wojsku Polskiem, Warsza-

wa 1929, s. 14.
63 J. Lach, J. Bzdęga, L. Kubiak, J. Ostalska, J. żbikowski, R. Nieporęcki, Wojskowe zakłady 

lecznicze armii polskiej. Cz. I. Chorzy leczeni w latach 1922–1931 na podstawie sprawozdania 
gen. Stanisława Roupperta do Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Hygeia Public Health” 2014, 
nr 49 (4), s. 774-778.
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na oraz słaba opieka sanitarna. We wrześniu 1920 roku w jednym z meldunków 
informacyjnych władz wojskowych czytamy: „Stan szpitali pozostawia wiele do 
życzenia. żołnierze skarżą się na brudy w szpitalach, brak jedzenia i złe obcho-
dzenie się służby sanitarnej. Niedomagania te są najczęściej spowodowane bra-
kiem środków leczniczych i wykwalifikowanych służb sanitarnych”  64.

Przygotowanie do wojny

Ważnym zagadnieniem, realizowanym przez wojskową służbę zdrowia, 
było przygotowanie do mobilizacji sił zbrojnych na okres wojny. Prace nad no-
wym planem mobilizacyjnym WP, który miał zastąpić opracowany w latach 
1925–1926 plan „S”, zostały wymuszone pogarszającą się sytuacją geopolityczną 
Polski oraz planowaną rozbudową i modernizacją wojska. Do nowego planu 
mobilizacyjnego, który otrzymał oznaczenie „W” (od nazwiska szefa Oddziału 
I Sztabu Głównego płk. dypl. Józefa Wiatra), przystąpiono latem 1935 roku. Plan 
mobilizacyjny „W” wszedł w życie z dniem 1 maja 1938 roku.

Prognozowane przez władze wojskowe straty sanitarne podczas wojny wy-
nosiły w zabitych i zaginionych – około 25% strat ogólnych, w rannych i zaga-
zowanych – około 75% strat ogólnych. Stacjonarna baza szpitalno-lecznicza na 
czas wojny składała się z 73 szpitali wojskowych, w tym 10 szpitali okręgowych 
czasu „W” o stanie 8450 łóżek po piątym dniu mobilizacji oraz 63 szpitali wojen-
nych dysponujących po zakończeniu mobilizacji około 38 200 łóżkami. łącznie 
na okres wojny planowano rozwinąć dla wojska około 100 000 łóżek szpitalnych 
w szpitalach polowych i stacjonarnych 65.

W województwie kieleckim na podstawie planu mobilizacyjnego „W” mia-
ło zostać sformowanych sześć szpitali wojennych w garnizonach: Radom, Kielce, 
Sandomierz, Busko-Zdrój i Pińczów o łącznej liczbie 3800 łóżek. Jednostkami 
mobilizującymi były Szpitale Okręgowe w Warszawie i Przemyślu 66. Szpitale wo-
jenne w Radomiu miały być formowane na bazie Szpitala Garnizonowego, a szpi-

64 Tamże, s. 548. 
65 A. Nawrocki, Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936–

1939, Warszawa 2002, s. 130.
66 1. Szpital Okręgowy w Warszawie miał mobilizować 61 jednostek wojskowych, w tym: 

szpitale polowe, szpitale wojenne, szpitale ewakuacyjne, pociągi sanitarne, kolumny de-
zynfekcyjne, odkażalnie polowe, pociągi dezynfekcyjno-kąpielowe, zespoły chirurgiczne, 
zespoły przeciwgazowe. Podobną liczę jednostek miał formować 10. Szpital Okręgowy 
w Przemyślu. P. Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W”, s. 184-187, 199-201.



SZPITALE WOJSKOWE W WOJEWóDZTWIE KIELECKIM W LATACH 1918–1939 157

tal wojenny w Busku-Zdroju w oparciu o Wojskowy Szpital Sezonowy oraz część 
infrastruktury Kolonii Leczniczej Dziecięca „Górka” im. Rektora J. Brudzińskie-
go 67. Należy podkreślić, że szpitale wojenne nie były rozwijane w Częstochowie 
ze względu na bliskość zagrożenia niemieckiego.

Tabela 3. Wykaz szpitali wojskowych mobilizowanych na czas wojny w 1939 roku 
w województwie kieleckim według planu mobilizacyjnego „W”

Nazwa szpitala Jednostka  
mobilizująca

Liczba 
łóżek

Oddziały szpitala

Szpital Wojenny Nr 110 (typ II)  
Radom

1. Szpital Okręgowy 
Warszawa 

600 3 chirurgiczne,
3 wewnętrzne

Szpital Wojenny Nr 111 (typ II)  
Radom

1. Szpital Okręgowy 
Warszawa

600 3 chirurgiczne,
2 wewnętrzne,
1 zakaźny

Szpital Wojenny Nr 1001 (typ II)  
Kielce

10. Szpital Okręgowy 
Przemyśl

1 500 9 chirurgicznych,
5 wewnętrznych,
1 zakaźny

Szpital Wojenny Nr 1006 (typ I)  
Sandomierz

10. Szpital Okręgowy 
Przemyśl

300 3 weneryczne

Szpital Wojenny Nr 1008 (typ I)  
Busko-Zdrój

10. Szpital Okręgowy 
Przemyśl

300 3 weneryczne

Szpital przy obozie jeńców 
w Pińczowie

10. Szpital Okręgowy 
Przemyśl

500 2 chirurgiczne,
2 wewnętrzne,
1 zakaźny

Źródło: P. Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, 
Pruszków 1995, s. 184-186, 200-201.

W ramach przygotowań do wojny Ministerstwo Opieki Społecznej pi-
smem z dnia 27 marca 1939 roku poleciło urzędom wojewódzkim opracowanie 
planu dwukrotnego zwiększenia liczby łóżek szpitalnych oraz zapasów środków 
sanitarnych w hurtowniach aptecznych i aptekach szpitalnych. W odpowiedzi na 
powyższe pismo w województwie kieleckim sporządzono wykaz liczby łóżek wy-
dzielanych przez cywilne szpitale na czas wojny. Tabela 4 przedstawia wykaz szpi-
tali w województwie kieleckim w powiatach należących do OK X Przemyśl ,wy-
dzielających miejsca na okres wojny. Wymienione dwanaście szpitali o ogólnej 
liczbie 777 łóżek na czas wojny miało zwiększyć swą pojemność do 1057 łóżek.

67 APK, uWK I, sygn. 8093, k. 1; P. Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W”, s. 184-186.
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Tabela 4. Cywilne szpitale w województwie kieleckim na terenie OK X wydzielające 
miejsca na czas wojny w sierpniu 1939 roku

Nazwa szpitala Liczba łóżek 
w okresie pokoju 

Liczba łóżek 
na czas wojny 

Szpital świętego Ducha w Iłży 35 46

Szpital ubezpieczalni Społecznej 
w Starachowicach

95 116

Szpital im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Jędrzejowie

60 80

Szpital świętego Aleksandra w Kielcach 135 200

Szpital dla dzieci pod wezwaniem Dziewicy 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
im. dr. W. Buszkowskiego

65 80

Szpital im. świętego Leona w Opatowie 88 126

ubezpieczalni Społecznej w Ostrowcu 50 60

 Szpital świętego Juliana w Pińczowie 49 86

Szpital epidemiczny w Sandomierzu 40 64

świętego Ducha w Sandomierzu 80 96

Szpital Sejmikowy w Staszowie 35 45

Kolonia Lecznicza Dziecięca „Górka” 
im. Rektora J. Brudzińskiego w Busku-Zdroju

45 58

Razem łóżek 777 1 057

Źródło: APK, uWK I, sygn. 8093, k. 1.

Wojskowa służba zdrowia w pierwszych dniach II wojny światowej nie była 
w pełni przygotowana do podjęcia swoich zadań. Większość dywizyjnych szpitali 
polowych była w trakcie mobilizacji. Tylko szpitale polowe dywizji z OK VII Po-
znań i VIII Toruń zostały zmobilizowane w trybie alarmowym. Wszystkie szpi-
tale okręgowe były przygotowane do przyjęcia rannych, ze szpitali wojennych 
zmobilizowano tylko szpitale położone na terenie OK VII i VIII 68.

Szpitale wojskowe, funkcjonujące w województwie kieleckim w okresie 
1918–1939, odegrały dużą rolę w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad osobami 
wojskowymi i ich rodzinami. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg łości 

68 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, cz. 1, Londyn 1986, s. 426.
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zapewniały opiekę medyczną nad żołnierzami jednostek wojskowych stacjonu-
jących w OGen. Kielce. Nie mniej istotną rolę odegrało województwo kieleckie 
latem 1920 roku, kiedy zapewniono funkcjonowanie ewakuowanych szpitali 
wojskowych ze strefy frontu wojny polsko-bolszewickiej. W okresie pokojowym 
w związku z demobilizacją, ograniczono liczbę szpitali wojskowych, a pod ko-
niec lat dwudziestych XX wieku przekształcono część z nich w Garnizonowe 
Izby Chorych. W 1937 roku utworzono w Radomiu Szpital Garnizonowy, który 
zapewniał opiekę medyczną m.in. pracownikom zakładów przemysłu zbrojenio-
wego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W planie mobilizacyjnym „W” w przypadku zagrożenia wojennego w wo-
jewództwie kieleckim zamierzano sformować sześć szpitali wojennych na 3800 
łóżek. Ponadto szpitale cywilnej służby zdrowia były zobowiązane do zwiększe-
nia miejsc dla rannych i chorych żołnierzy.
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S t r e s z c z e n i e :  W międzywojennej Polsce żydowska diaspora liczyła ponad 3 mln 
osób. Pewna jej część była zaangażowana politycznie. Istniało wiele stronnictw żydow-
skich reprezentujących odmienne poglądy polityczne. Wśród nich byli zwolennicy lewi-
cowego Bundu, centroprawicowej partii ludowej oraz syjoniści. Poalej Syjon-Lewica była 
jedynym ugrupowaniem, które w swoim programie łączyło elementy komunizmu oraz 
dążenie do stworzenia w Palestynie państwa żydowskiego. Ideologicznych podstaw tej 
partii można doszukiwać się w działalności Dowa Bera Borochowa (1881–1917). uważał 
on, że jedynym rozwiązaniem dla żydów mieszkających w krajach rozproszenia będzie 
stworzenie socjalistycznego państwa żydowskiego. Poalej Syjon-Lewica działała w wo-
jewództwie kieleckim, m.in. w Kielcach, Radomiu i Będzinie. Jej działalność przynosiła 
raczej skromne efekty; było to spowodowane m.in. rozłamami. Jeden z nich miał miejsce 
w 1935 r., powstała wtedy frakcja o nazwie Aktywiści Poalej Syjon. Rozłamowcy plano-
wali, by ich organizacja główny nacisk położyła na kwestie palestyńskie. Działali w tych 
samych miejscowościach co rdzeń skomunizowanych syjonistów. Kryzys w partii skoń-
czył się wraz z powrotem buntowników do Poalej Syjon-Lewicy. Ponowne zjednoczenie 
radykalnie lewicowych syjonistów nie wpłynęło znacząco na rozwój całej partii, która 
była na marginesie żydowskiego życia politycznego w Polsce.

A b s t r a c t :  The Jewish diaspora of the interwar Poland numbered over 3,000,000 people. 
Part of them were politically involved, with several factions representing various political 
sympathies. Among them were the supporters of the leftist Bund, the centre-rightist 
peasant party as well as Zionists. The Poale Zion Left was the only group to combine 
elements of Communism with the aim of establishing a Jewish state in Palestine. The 
ideological basis for that party can be located in the activity of Dow Ber Borochow (1881-
1917), who believed that the only solution for the Jews who, scattered, lived in various 
states would be to form a socialist Jewish state. In the Kielce Voivodeship, the Poale Zion 
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Left was active in Kielce, Radom and Będzin. However, its operations brought little effect, 
which was due, partly, to inner splits within the group. One of these occurred in 1935, 
as a fraction under the name of the Poale Zion Activists came into being. Its members 
planned to lay stress on Palestine-related issues. They operated at the same localities 
where the core of the communised Zionists did. The party’s inner crisis ended with the 
return of the rebels to the Poale Zion Left. Yet this re-union of leftist Zionists did not 
considerably affect the growth of the entire organisation, which continued to remain in 
the margins of Jewish political life in Poland.

Osobą, która stworzyła podstawy dzisiejszego syjonizmu, był urodzony 
w Budapeszcie dziennikarz Teodor Herzl (1860–1904), którego najbliżsi przyjęli 
kulturę niemiecką. W latach 1891–1895 był on paryskim korespondentem „Neue 
Freie Presse”  1, dziennika o zabarwieniu liberalnym. Herzl zainteresował się syjoni-
zmem, widząc narastający antysemityzm. Duży wpływ wywarła na niego sprawa 
Alfreda Dreyfusa 2, który był oficerem francuskiej armii pochodzenia żydowskiego 
i został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec, a po długim procesie został 
uniewinniony z zarzutów. W 1896 roku Herzl wydał książkę Państwo Żydowskie. 
Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, która stała się podstawą ide-
ologiczną syjonizmu. uważał on, że kwestia żydowska nie jest problemem religij-
nym czy społecznym, lecz narodowym, ponieważ żydzi są narodem. W jego opinii 
równouprawnienie żydów w krajach diaspory było mało warte, ponieważ antyse-
mityzm był nadal silny 3. światowa Organizacja Syjonistyczna skupiała wiele orga-
nizacji, które w pewnych kwestiach różniły się, ale opierały na wspólnej ideologii 4. 
Obecna była zarówno lewica, jak i powstała w 1902 roku prawica religijna 5.

Twórcą syjonizmu socjalistycznego był Dow Ber Borochow. urodził się w 1881 
roku w Zołotonoszach w guberni połtawskiej na terytorium dzisiejszej ukrainy 6. 
W trakcie swojej edukacji poznał filozofię Friedricha Nietzschego, Karola Marksa 
oraz Benedykta Spinozy. Około 1900 roku zainteresował się polityką i wydał kilka 
dzieł np. Sjon a terytorium oraz O charakterze umysłowości żydowskiej.

W tym czasie wśród robotników żydowskich wybuchł spór ideologiczny. 
Część z nich współpracowała z rosyjską lewicą, inni z żydowską lewicą niesyjoni-

1 Żydzi w Polsce. Leksykon – dzieje i kultura, Warszawa 2001, s. 130.
2 O.A. Thon, Teodor Herzl, Warszawa 1917, s. 8.
3 J. Zineman, Historia sjonizmu. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, Warszawa 

1946, s. 103.
4 Historia Żydów Polskich, Pomocnik Historyczny „Polityka”, Warszawa 2013, s. 69.
5 A.J. Bem, Przewodnik po Palestynie. Ilustrowany z mapą kraju, Lwów 1934, s. 123.
6 Encyklopedia palestyńska, Kraków–Warszawa 1939, t. 1, z. 7, s. 403.
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styczną Bundem (Powszechny żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce 
i Rosji), a niektórzy chcieli połączyć idee syjonizmu z socjalizmem. Tą ostatnią 
grupą zainteresował się Borochow, wydając w grudniu 1905 roku książkę pt. Inte‑
resy klasowe a kwestja narodowa  7. W lutym następnego roku w Połtawie odbył się 
pierwszy zjazd socjalno-demokratycznej partii robotniczej, która dała początek 
ugrupowaniu Poalej Syjon (Robotnicy Syjonu). Borochow był zwolennikiem idei 
walki grup społecznych i materialistycznego pojmowania dziejów. Jako zwolen-
nik socjalizmu twierdził, że żydowscy robotnicy mieszkający w krajach diaspory 
są spychani do najniższych gałęzi produkcji 8. Miało to spowodować słaby rozwój 
proletariatu żydowskiego. Jedynym rozwiązaniem mogło być powstanie robot-
niczego państwa żydowskiego. W lipcu 1907 roku na spotkaniu w Hadze powo-
łano do życia Wszechświatowy żydowski Związek Robotniczy, którego szefem 
został Borochow. Równocześnie współpracował on z gazetą Jewrejskoj Żizni  9. 
Na początku I wojny światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, gdzie m.in. redagował księgę zbiorową W walce o prawa. W sierpniu 
1917 roku wrócił do Kijowa i uczestniczył w Zjeździe Narodowościowym. Było to 
spotkanie narodów, które były prześladowane przez carat. Dnia 17 grudnia 1917 
roku zmarł nagle w Kijowie. Dzięki swojej działalności Borochow stworzył syn-
tezę syjonizmu z socjalizmem, która została określona borochowizmem  10. Idea ta 
była reprezentowana przez partię Poalej Syjon. Członkowie Poalej Syjon byli za 
jak najszybszym zakończeniem I wojny światowej. Podkreślali cierpienia, które 
spotykają ludność żydowską na frontach 11. Promowali język jidysz jako język ży-
dowski oraz ideę autonomii dla żydów w krajach diaspory 12.

Stosunek do rewolucji październikowej powodował olbrzymie kontrower-
sje wśród zwolenników Poalej Syjon. W 1920 roku w Wiedniu odbyła się piąta 
konferencja światowego Związku Poalej Syjon 13. Na tym spotkaniu doszło do 
konfrontacji między zwolennikami a przeciwnikami Rosji sowieckiej, w wyni-
ku czego doszło do rozłamu. Komunistyczna część tej partii stworzyła Poalej 

7 „Nasze Hasła. Czasopismo żydowskiej młodzieży socjalistycznej” 1928, nr 1 (styczeń – 
luty), s. 6.

8 Encyklopedia palestyńska, s. 404-405.
9 Żydowska mozaika polityczna w Polsce 1917–1927. Wybór dokumentów, wybór i oprac. 

C. Brzoza, Kraków 2003, s. 150.
10 J. Chmiel, Z. (Zenek) Drezner, J. Gołota, J. Kijowski, J. Nowicka, Księga Żydów ostrołęckich, 

Ostrołęka–Tel Awiw 2002, s. 139.
11 Die Juden im Kriege. Denkschrift des Jüdischen Sozialistischen Arbeiterverbandes Poale‑Zion 

an das Internationale Sozialistische Bureau, Haga 1915, s. 13.
12 Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, t. 2, 

red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1933, s. 281.
13 J. Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko‑żydowskich 1918–1948, Szczecin 1983, s. 63.
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Syjon-Lewicę, a reszta działała pod nazwą Poalej Syjon-Prawica 14. Przeciwnicy 
komunistycznych rozłamowców funkcjonowali także pod nazwą Poalej Syjon 15. 
W dwudziestoleciu międzywojennym współpracowali z Bundem i Polską Partią 
Socjalistyczną 16.

Poalej Syjon-Lewica było jedynym ugrupowaniem, które łączyło komu-
nizm z syjonizmem. Przywódcami prokomunistycznych rozłamowców byli m.in. 
Natan Buchsbaum i Jakub Witkin (Zerubawel). Zerubawel żył w latach 1886– 
1967, w 1935 roku wyemigrował z Polski do Palestyny 17. Partia ta współpracowa-
ła z nielegalnie istniejącą Komunistyczną Partią Robotniczą Polski (późniejsza 
nazwa to Komunistyczna Partia Polski) 18. Powstało też kilka przybudówek, m.in. 
skierowany do młodych ludzi Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej. Man-
kamentem utrudniającym współpracę komunistów z członkami Poalej Syjon-Le-
wicy był antysemityzm części członków tej młodzieżówki 19.

Członkowie Poalej Syjon-Lewicy uważali, że źródłem odrębności żydów 
od narodów, wśród których mieszkali, była ich zła sytuacja ekonomiczna. Robot-
nicy żydowscy nie mieli możliwości pracy w wielkich centrach przemysłowych 20. 
To z kolei spowodowało powstanie odrębnych, żydowskich zasad kulturowych, 
obyczajowych oraz językowych. Skomunizowani syjoniści w stosunku do hach-
szary, tj. pracy na roli, zajmowali negatywne stanowisko. Zmieniło się to w latach 
trzydziestych XX wieku 21.

Skrajnie lewicowi syjoniści cenili zarówno język jidysz, jak i hebrajski. W tej 
kwestii odróżniali się od innych syjonistów (w tym lewicowych), którzy uważali, 
że spór między zwolennikami jidysz a hebrajskim już jest zakończony i to klęską 
tego pierwszego 22. Zwolennicy Poalej Syjon-Lewicy cenili Rosję sowiecką za za-
prowadzenie tolerancji dla żydów. Skrajna lewica syjonistyczna skonfliktowana 

14 A. Namysło, Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społe‑
czeństwie żydowskim z 1946 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2 (6), s. 343.

15 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939 
(dalej: uWK I), sygn. 3417, k. 71.

16 W. Jaworski, Syjoniści wobec rządu polskiego w okresie międzywojennym, Sosnowiec 2002, 
s. 64.

17 Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. J. Tomaszewski, s. 161.
18 C. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006, s. 249.
19 APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie 1919–1939 (dalej: SPK I), sygn. 301, k. 25.
20 „Nasze Hasła. Czasopismo żydowskiej młodzieży socjalistycznej” 1928, nr 2 (marzec – 

kwiecień), s. 14.
21 I. Oppenheim, Stanowisko Poale Syjon Lewicy, Bundu i partii komunistycznej wobec pio‑

nierów ruchu hachszary w Polsce w latach trzydziestych, „Biuletyn żydowskiego Instytutu 
Historycznego” 1999, nr 1 (189), s. 35.

22 „Zew młodych. Pismo młodzieży szomrowej. Jednodniówka”, Lwów–Warszawa, luty – 
marzec 1935, s. 4.
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była praktycznie ze wszystkimi żydowskimi partiami. W szczególności dotyczyło 
to prawicy rewizjonistycznej, związanej z Włodzimierzem żabotyńskim 23. Czę-
sto między członkami tych ugrupowań dochodziło do awantur, m.in. w trakcie 
kampanii wyborczych. W połowie lipca 1933 roku, gdy zbliżały się wybory do 
XVIII Kongresu Syjonistycznego, w łódzkim domu przy ulicy Alei Kościuszki 21 
prawicowi syjoniści-rewizjoniści pobili 20-letniego zwolennika Poalej Syjon-Le-
wicy, który rozdawał broszury krytykujące politykę zwolenników żabotyńskie-
go 24. Dochodziło też do sporów między członkami Poalej Syjon-Lewicy i Komu-
nistycznej Partii Polski. W czerwcu 1928 roku komuniści rozpowszechniali ulotki 
z informacjami, że skrajnie lewicowi syjoniści wraz z bundowcami „pomagają 
faszyzmowi w przeprowadzeniu […] planu zniszczenia rewolucyjnego ruchu 
robotniczego drogą krwawego terroru i rzezi robotniczych”  25. Skomunizowani 
syjoniści odrzucili te oskarżenia, twierdząc, że nie mają one nic wspólnego z rze-
czywistością. W celu propagowania swoich idei działający w Polsce syjoniści-ko-
muniści zakładali organizacje przeznaczone dla młodych ludzi, takie jak Akade-
mickie koła socjalistyczne „Jugent” oraz Borochow Jugent (Związek młodzieży 
im. Borochowa). Stowarzyszenie to zostało założone na łotwie i było przezna-
czone dla osób w wieku 10–21 lat 26.

W Kielcach od 1926 roku działała zarówno Poalej Syjon-Lewica, która sku-
piała 300 członków, oraz Poalej Syjon-Prawica, która liczyła 400 osób 27. Przeciwni-
cy skomunizowanych syjonistów w ramach działalności politycznej organizowali 
m.in., wykłady, odczyty oraz akademie żałobne ku czci Borochowa 28. Sympatycy 
Poalej Syjon-Lewicy próbowali poszerzyć krąg swoich wyborców, organizując 
spotkania dyskusyjne i działając poprzez klub sportowy Sztern” („Gwiazda”) oraz 
Związek Zawodowy Klasowych Rzemieślników żydowskich 29. Zwiastunem pro-
blemów partii Poalej Syjon-Lewica były wydarzenia z lat 1931–1934. Wtedy część 
działaczy z Galicji Wschodniej zachwyconych komunizmem dokonała rozłamu 
i utworzyła Ogólnożydowską Partię Pracy (Algemene Jidysze Arbeter Partaj) 30. 
Działała ona legalnie do 1934 roku. W maju tego samego roku kieleccy zwolen-

23 M.J. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie, zagłada, komunizm, Warsza-
wa 2000, 92-93.

24 „Ilustrowana Republika” 1933, nr 196 (z 16 lipca), s. 5.
25 Cyt. za: „Nasze Hasła. Czasopismo żydowskiej młodzieży socjalistycznej” 1928, nr 3–4 (li-

piec – sierpień), s. 34.
26 Encyklopedia palestyńska, Kraków–Warszawa 1939, t. 1, z. 7, 408. 
27 K. urbański, Kieleccy Żydzi, Kielce 1992, s. 118.
28 APK, uWK I, sygn. 746, k. 60.
29 K. urbański, Kieleccy, s. 120.
30 J. Holzer, Żydowskie dążenia polityczne w II Rzeczpospolitej, „Znak” 1983, nr 339–340, 

s. 380.
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nicy Komunistycznej Partii Polski, Bundu oraz Poalej Syjon-Lewicy opanowali 
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Skórzanego 31. Stało się dzięki wpro-
wadzeniu do 7-osobowego zarządu 5 sympatyków tych trzech partii.

W 1935 roku w Poalej Syjon-Lewicy nastąpił kolejny rozłam. Powstała 
frakcja o nazwie Aktywiści Poalej Syjon. Rozłamowcy chcieli, aby cała partia 
zrewidowała swój stosunek do idei syjonistycznej oraz by zacieśniła współpracę 
z innymi partiami syjonistyczno-lewicowymi 32. Można stwierdzić, że buntowni-
cy planowali jej przekształcenie w partię bardziej syjonistyczną niż prokomu-
nistyczną. Członkowie Aktywistów Poalej Syjon utworzyli własną organizację 
młodzieżową Borochow-Jugent z gazetą „Jungbor”. Organem prasowym rozła-
mowców był też tygodnik wydawany w Warszawie „Arbeiter Wert”  33. Partia ta 
i Poalej Syjon-Lewica były zaliczane przez władze polskie do organizacji o cha-
rakterze wywrotowym 34. Buntownicy cieszyli się niewielką popularnością wśród 
ludności żydowskiej, ale mieli poważne wpływy w warszawskim oddziale Ligi 
Pracującej Palestyny (Liga Pomocy Pracujących w Palestynie). Była to organiza-
cja skupiającą zwolenników lewicowego syjonizmu. Członkowie tej Ligi, oprócz 
działań skierowanych do żydów, podejmowali też kwestie polityczne, m.in. 
bojkot gospodarczy III Rzeszy 35. Po pewnym czasie rozłamowcy wrócili do ma-
cierzystej formacji 36. Warto dodać, że w 1935 roku kryzys wybuchł także wśród 
członków Komunistycznej Partii Polski, którzy działali w powiecie będzińskim. 
Grupie tej przewodził Icek Barankiewicz, który nie zgadzał się z dotychczasową 
działalnością organizacji 37. Protest jego zwolenników nie przyniósł rezultatów, 
którzy w ciągu 1935 roku zawiesili swoją opozycyjną działalność.

Kryzys Poalej Syjon-Lewicy dotknął także jej zwolenników w wojewódz-
twie kieleckim. W opinii urzędników, którzy interesowali się tym zagadnieniem 
(wśród nich byli policjanci oraz starosta), za problemy Poalej Syjon-Lewicy odpo-
wiadały tarcia wewnętrzne. Grupa rozłamowców była przekonana, że ich oponenci 
chcieli wygasić działalność organizacji i bezpośrednio wcielić ją do Komunistycz-
nej Partii Polskiej 38. Z tego powodu buntownicy określali resztę członków partii 
mianem „likwidatorów”. W Kielcach rozłamowcom przewodzili Hersz Bomsz-
tajn, Ber Karpusiński, Chaim Garfinkiel, Izrael Kornfeld, Hersz Strawczyński,  

31 APK, SPK I, sygn. 381a, k. 78.
32 Encyklopedia palestyńska, Kraków–Warszawa 1938, t. 1, z. 2, s. 79.
33 Tamże, z. 3, s. 151.
34 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 44.
35 APK, uWK I, sygn. 2602, k. 112.
36 Encyklopedia palestyńska, z. 2, s. 79.
37 APK, SPK I, sygn. 301, k. 29.
38 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 44.
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Chil Zylbersztajn oraz Chaim Posłuszny 39. Grupa zwolenników Aktywistów 
Poalej Syjon próbowała opanować kielecki oddział klubu sportowego „Sztern” 
(„Gwiazda”) i stworzyć własny oddział Ligi Pracującej Palestyny. ugrupowanie to 
planowało przejęcie żydowskiego Związku Robotników Przemysłu Skórzanego, 
będącego pod wpływem komunistów 40. Kieleccy zwolennicy rozłamowców kon-
taktowali się ze swoją centralą w Warszawie. Omawiane sprawy dotyczyły m.in. 
reakcji na kolejną falę wymierzonego w żydów arabskiego terroru w Palestynie: 
„W związku z wypadkami w Palestynie muszą nasze organizacje zorganizować 
publiczne wiece i zebrania, na których należy te wypadki należycie oświetlić z na-
szego punktu widzenia. W szczególności ostro należy wystąpić Bundowi i »czer-
wonym«”  41.

W dniu 30 czerwca 1936 roku stronnicy Aktywistów Poalej Syjon w Kiel-
cach przez dwie godziny protestem wyrażali swój sprzeciw wobec niechęci do 
żydów 42. Akcję tę zorganizowano w związku z wydarzeniami w Przytyku. Dnia 
9 marca tego roku doszło tam do awantury, w wyniku której zginęło dwóch żydów 
oraz Polak 43. Zwolennicy rozłamowców twierdzili, że ich protest jest skierowany 
przeciwko „antysemityzmowi i faszyzmowi, przeciwko wszystkim ciemnym i re-
akcyjnym siłom”, a obecną sytuację w Polsce określali mianem „faszystowskie-
go ucisku”  44. Podobne manifestacje odbyły się m.in. w Zawierciu oraz łazach. 
Warto podkreślić, że kwestia pogromu w Przytyku budziła protesty także wśród 
żydowskich mieszkańców Palestyny 45.

Rozłam spowodował nie tylko problemy w samej partii, ale także w jej 
przybudówkach, które działały m.in. w Radomiu. W mieście tym sympatycy sko-
munizowanego odłamu syjonizmu zaczęli działać najprawdopodobniej od 1924 
roku, organizując m.in. odczyty i współpracując z Bundem oraz Komunistyczną 
Partią Polski 46. Poalej Syjon-Lewica liczyła w tym mieście około 100 członków. 
Do jej zarządu wchodzili Dawid Studnia, Gabrjel Wajsman, Moszek Kierszen-
blat oraz Chaim Markowicz 47. W ramach radomskich organizacji pomocniczych 
działał klub sportowy „Sztern” oraz Towarzystwo Kursów Wieczorowych. Głów-
na część Poalej Syjon-Lewicy liczyła 70 osób, a jej siedziba mieściła się przy ulicy 

39 Tamże, k. 44.
40 Tamże, k. 44.
41 Cyt. za: tamże, k. 26.
42 APK, uWK I, sygn. 3418, k. 181.
43 P. Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko‑żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, 

dokumenty, Biała Podlaska–Pruszków 2000, s. 70.
44 Cyt. za: APK, uWK I, sygn. 3418, k. 181.
45 P. Gontarczyk, Pogrom?, s. 83-85.
46 APK, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej, sygn. 12, k. 43.
47 APK, uWK I, sygn. 3418, k. 279.
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Rynek 48. Szefami byli Izrael Glat i Moszek Kierszenblat. Grupa ta wydawała ga-
zetę „Arbeter Cajtung” i posiadała większe wpływy od rozłamowców we wcze-
śniej wspomnianych przybudówkach. Trudna sytuacja w partii spowodowała, 
że 20 osób z grupy Glata i Kierszenblata zdecydowała się wstąpić do Komuni-
stycznej Partii Polski 49. Z kolei zwolenników Aktywistów Poalej Syjon było około 
25 osób i przewodzili im Chil Anszajm, Gabrjel Wajsman oraz Josek Hofman. Ich 
siedziba znajdowała się w lokalu przy ulicy Kilińskiego. Rozłamowcy wydawali 
własną gazetę o nazwie „Das Neues Arbajter Wort”  50. Współpracowali też z Po-
alej Syjon-Prawicą i Ligą Pracującej Palestyny. W trakcie trwania rozłamu Akty-
wiści Poalej Syjon i reszta partii bezskutecznie próbowała rozszerzyć krąg zwo-
lenników. Warto dodać, że w październiku 1935 roku członkowie radomskiego 
oddziału Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, nie bacząc na problemy 
swojego sojusznika, dzięki pracy Okrenta Ajzyka uszera ps. Marek szeroko roz-
winęli swoją działalność 51. Polegała ona na promowaniu idei sojuszu wszystkich 
lewicowych partii polskich oraz żydowskich. Akcja ta wzbudziła spore zaintere-
sowanie u członków Poalej Syjon oraz Bundu 52.

W styczniu 1922 roku w Sosnowcu powstał oddział Poalej Syjon-Lewi-
cy. W listopadzie 1925 roku partia ta liczyła 70 osób oraz 150 sympatyków 53. Na 
ich czele stał dr Henryk Liberman, wspierany przez mechanika Narcyza Nusy-
na, buchaltera Moryca Cudrynowskiego i przez Moszka Hamburgera, który był 
urzędnikiem prywatnym. W Będzinie struktury skomunizowanych syjonistów 
powstały w 1922 roku. Pod koniec 1925 roku Poalej Syjon-Lewica liczyła w tej 
miejscowości około 40 członków oraz 120 sympatyków 54. Jej zwierzchnikiem 
był nauczyciel języka jidysz Males Wajsler. Wspierał go sekretarz Majloch Ro-
zenberg, piekarz Chana Federman, czeladnik Abram Sztark oraz fryzjer Kopel 
Hersz 55. Przy tworzeniu kursów wieczorowych dla żydowskich robotników par-
tia ta współpracowała z Bundem. W obydwu tych miastach syjoniści-komuniści 
mieli małe poparcie. Wyrazem tego było zamknięcie „Towarzystwa kursów wie-
czorowych”  56, które miało dokształcać niemajętnych żydów. Rozłam spowodo-
wał dalszy spadek poparcia dla Poalej Syjon-Lewicy. W tych miejscowościach 

48 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 8.
49 Tamże, k. 8.
50 Tamże, k. 8.
51 APK, SPK I, sygn. 301, k. 27.
52 Tamże, k. 27.
53 APK, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej, sygn. 12, k. 44.
54 Tamże, k. 46.
55 Tamże, k. 46.
56 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 1.
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zwolennicy buntowników planowali stworzyć własne oddziały, które miały 
współpracować z Ligą Pracującej Palestyny. W Sosnowcu członkom Aktywistów 
Poalej Syjon przewodzili Mendel Cudzyński, Jonas Szpigiel oraz Chaim Siwek, 
u którego w mieszkaniu odbywały się zebrania partyjne 57. W Będzinie szefem 
rozłamowców był Moszek Ajzenberg. Znaczna część młodzieży żydowskiej dzia-
łała w klubie „Gwiazda” i była przeciwna polityce Poalej Syjon-Lewicy, której 
członkowie próbowali przekonać młodych ludzi, by nie wspierali rozłamowców. 
Kryzys ten spowodował w tych miejscowościach powstanie trzeciej grupy, która 
zajęła pozycję między dwoma zwalczającymi się frakcjami. Wśród jej przedsta-
wicieli był m.in. dr Liberman 58.

Kryzys komunistycznych syjonistów nie spowodował całkowitego załama-
nia partii. Poalej Syjon-Lewica próbowała organizować i współtworzyć spotkania 
różnych środowisk politycznych. Można przypuszczać, że takie działanie miało 
mieć podwójny efekt. Z jednej strony wymagało to konsolidacji zwolenników, 
a z drugiej pokazywało innym organizacjom żydowskim, że Poalej Syjon-Lewica, 
mimo wewnętrznych problemów, nadal działa i próbuje być znaczącym graczem 
politycznym.

Dnia 10 stycznia 1936 roku w Częstochowie zwolennicy Poalej Syjon-Le-
wicy zorganizowali spotkanie z literatem żydowskim mieszkającym w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Lejbem Malochem. W spotkaniu wzięło udział około 
200 osób, a Maloch wygłosił odczyt Pod skrzydłami rzymskiego orła, który do-
tyczył sytuacji w Italii i hitlerowskich Niemczech. W opinii prelegenta, kraje te 
w celu uniknięcia upadku skierowały się ku faszyzmowi 59. Wybór tej drogi spo-
wodował w tych społeczeństwach wzrost postaw nacjonalistycznych, rasistow-
skich i rewizjonistycznych względem granic, a więc chęć ich poszerzenia kosztem 
sąsiadów. Maloch podzielił się swoimi wrażeniami po wizycie w faszystowskich 
Włoszech. Stwierdził, że 70-tysięczna diaspora żydowska cierpi tam biedę, a jej 
stosunek do reżimu nie jest jednoznaczny 60. Z jednej strony żydzi deklarowali lo-
jalność wobec władzy, a z drugiej podchodzili do kwestii politycznych z rezerwą 61. 
Miało to być spowodowane wojną Włoch z Abisynią, która bohatersko broniła 
swojej niezależności. Prelegent stwierdził, że w przypadku klęski europejskiego 
agresora władze faszystowskie będę obarczać winą żydów za niepowodzenie in-
wazji. uważał, że władze hitlerowskie oskarżają żydów o wszelkie nieszczęścia, 

57 Tamże, k. 1.
58 Tamże, k. 1.
59 Tamże, k. 20.
60 Tamże, k. 20.
61 O sytuacji żydów w Italii zob.: M. Sarfatti, Żydzi w faszystowskich Włoszech, „Biuletyn 

żydowskiego Instytutu Historycznego” 1998, nr 1/2 (185/186), s. 75-84.
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jakie spadły na III Rzeszę. Swoje wystąpienie zakończył hasłem – „śmierć wojnie 
– wojna wojnie”  62.

Dnia 23 maja 1936 roku w radomskim Domu Robotniczym przy ulicy 
świeżej odbyło się zebranie pod patronatem skomunizowanych syjonistów. Zo-
stało one poświęcone wystąpieniom antyżydowskim ludności arabskiej w Pale-
stynie. Na to spotkanie przyszło około 300 osób 63. Organizatorem był Moszek 
Kirszenblat, a prelegentami byli Szlama Werber oraz przybyły z Warszawy Szlama 
Calel. Zebranie rozpoczęło się od uczczenia pamięci żydów, którzy zginęli z rąk 
Arabów. W swoich wystąpieniach oskarżyli oni feudałów arabskich i Anglików 
o wywołanie zamieszek. Arabscy obszarnicy, obawiając się wzrostu muzułmań-
skiej klasy robotniczej, mieli umiejętnie podgrzewać atmosferę niechęci wobec 
żydów. Mieli świadomość, że silna warstwa arabskich robotników będzie ich 
przeciwnikiem i sojusznikiem żydowskiego proletariatu 64. uważali, że angielscy 
administratorzy Palestyny dostrzegali brak możliwości współpracy z żydowskimi 
robotnikami i dlatego mieli wspierać terror arabski. Prelegenci dostrzegli fakt, 
że nie wszystkie organizacje syjonistyczne pragnęły współpracy żydowsko-arab-
skiej. Twierdzili, że byli to Ogólni Syjoniści oraz zwolennicy żabotyńskiego, któ-
rych oskarżyli o faszyzm 65.

Dnia 30 maja 1936 roku w Radomiu w lokalu Domu Robotniczego przy 
ulicy świeżej odbył się odczyt pt. Położenie żydowskich mas robotniczych i środki 
poprawy losów żydów  66. Spotkanie to było zorganizowane przez członków Po-
alej Syjon-Lewicy oraz Ligę Pracującej Palestyny i zgromadziło około 300 ży-
dów, z czego jedna trzecia była reprezentowana przez bundowców. Miało to być 
wstępem do Kongresu przeciw faszyzmowi i antysemityzmowi, który nie odbył 
się mimo starań 67. Prelegentem był przybyły z Warszawy niejaki Król. W swo-
im wystąpieniu zaznaczył, że antysemityzm nie jest wynalazkiem dzisiejszych 
czasów. Twierdził, że wzrost nienawiści względem żydów w Rosji carskiej był 
spowodowany dążeniami władców. Propaganda caratu miała uzmysłowić war-
stwie robotniczej, że za wszelkimi niepowodzeniami Rosji stoją żydzi 68. Podobna 
sytuacja miała wytworzyć się w III Rzeszy, w której władzę objął Adolf Hitler 

62 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 20.
63 Tamże, k. 28.
64 Tamże, k. 28.
65 Tamże, k. 28.
66 Tamże, k. 33.
67 E. Nowogródzki, Żydowska partia robotnicza Bund w Polsce 1915–1939, Warszawa 2005, 

s. 212-214.
68 Jednym elementem rosyjskiego antysemityzmu było stworzenie i rozpowszechnianie 

przez carską Ochranę antysemickiego falsyfikatu pt. „Protokoły mędrców Syjonu”. Zob.: 
J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 2004.
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również dzięki antysemickim hasłom. Prelegent dotknął także antysemityzmu 
w Polsce. uważał, że rządząca sanacja prowadzi z polskimi narodowcami i faszy-
stami swoistą rywalizację w podgrzewaniu atmosfery niechęci wobec żydów 69. 
Jako przykład podał kwestię pogromu w Przytyku. uważał, że jedną z przyczyn 
wzrostu antysemityzmu była ogólna bieda w ówczesnej Polsce. Krytykował Bund 
za organizowanie konkurencyjnego kongresu, wyrażającego sprzeciw wobec fa-
szyzmowi oraz antysemityzmowi. Dodał, że bundowcy mieli się cieszyć z arab-
skiego terroru, wymierzonego w przybywających do Palestyny żydów 70. Kwe-
stia ta oburzyła lewicowych przeciwników syjonizmu, którym pozwolono na 
przedstawienie swoich opinii. W swoich wystąpieniach bundowcy stwierdzili, że 
stworzenie państwa żydowskiego w Palestynie jest utopią. uważali, że przybywa-
nie tam żydów wiąże się z odbieraniem ziemi, która należy do Arabów. Jedyną 
szansą dla żydów miało być pozostanie w krajach diaspory i walka z antysemity-
zmem. Przemówienia bundowców były przerywane przez syjonistów okrzykami: 
„wstyd”, „precz” oraz „hańba”. Po wygłoszeniu swoich opinii członkowie Bundu 
wyszli z sali, a pan Król mógł dokończyć swoje przemówienie 71.

Na początku października 1936 roku w teatrze miejskim w Sosnowcu od-
była się akademia zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Pracującej Pale-
styny. Spotkanie odbyło się z okazji przyjazdu przedstawicieli żydowsko-Arab-
skiej Ligi Antifa 72. Była to radykalnie lewicowo-syjonistyczna i antyfaszystowska 
organizacja, mająca na celu stworzenie sojuszu między dwoma narodami żyją-
cymi w Palestynie. Jej przedstawiciele, którzy zawitali do Polski, to: Arab Nassar 
George Mikhach, oraz Dawid Konarski (Peterzajl) mający narodowość żydowską. 
Na spotkanie z nimi przybyło około 400 osób, w tym przedstawiciele Poalej Sy-
jon-Lewicy. Moszek Hamburger przywitał delegatów, dodając, że goście zwiedza-
ją różne kraje i przedstawiają żydowskim proletariuszom sytuację w Palestynie. 
Wysłannicy stwierdzili, że za ostatnimi antyżydowskimi rozruchami w Palesty-
nie stoją Anglicy, którzy celowo zaogniają sytuację, by móc przerzucać tam więk-
szą liczbę wojska, a także kapitaliści żydowscy i arabscy 73. Ci ostatni obawiali się 
utraty wpływów wśród muzułmańskich Palestyńczyków i dlatego organizowali 
antyżydowskie ekscesy. Skrytykowali rewizjonistyczną prawicę syjonistyczną za 
faszyzm i chęć pogarszania relacji żydowsko-arabskich 74. Oskarżali umiarkowa-

69 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 33.
70 Tamże, k. 33.
71 Tamże, k. 34.
72 Tamże, k. 22.
73 Tamże, k. 22-23.
74 Warto dodać, że oskarżanie zwolenników żabotyńskiego przez bundowców i lewicowych 

syjonistów należało do pewnej niesympatycznej „tradycji” politycznej w międzywojennej 
Polsce.
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nie lewicowo-syjonistyczną organizację Histadrut o bycie partią socjalfaszystow-
ską. Prelegenci stwierdzili, że duża część arabskich robotników nie jest przeciwna 
osiedlaniu się żydów w Palestynie, ponieważ uważali, że wzrost liczebny żydow-
skiego proletariatu może pozytywnie wpłynąć na rozwój muzułmańskiej klasy 
robotniczej 75.

W 1936 roku w Polsce odbyły się wybory do Zarządu Wyznaniowych 
Gmin żydowskich. Brały w nich udział zarówno partie polityczne, jak i organi-
zacje społeczne, jak np. Związek Drobnych Kupców i Straganiarzy 76. Osłabiona 
kryzysem Poalej Syjon-Lewica startowała z listą numer 8, która została unieważ-
niona przez Komitet Wyborczy. W tych samych wyborach brali udział stronnicy 
Aktywistów Poalej Syjon 77. ugrupowanie to nie zdobyło znaczącej liczby głosów. 
Można przypuszczać, że pod koniec 1936 roku działalność Aktywistów Poalej Sy-
jon uległa zahamowaniu. W sprawozdaniu za marzec 1937 roku, skierowanym do 
Starosty Powiatowego w Kielcach, można odnaleźć informacje o braku działalno-
ści rozłamowców z Poalej Syjon-Lewicy 78. Sprawa kryzysu skomunizowanych sy-
jonistów spowodowała osłabienie całego ugrupowania. Sytuacji członków Poalej 
Syjon-Lewicy w województwie kieleckim nie polepszył powrót rozłamowców do 
macierzystej organizacji. We wrześniu 1937 roku Centralny Komitet Wykonaw-
czy Polskiej Partii Socjalistycznej wraz ze Stronnictwem Ludowym organizował 
w Warszawie krajowy zlot młodych lewicowców 79. Z miasta Kielc oraz powia-
tu kieleckiego przybyło około 240 osób. W tej grupie byli przedstawiciele m.in. 
Komunistycznej Partii Polski, Poalej Syjon-Lewicy i Kultur-Ligi. Stronnictwo 
Ludowe reprezentowało 12 osób 80. O braku większego poparcia dla radykalnej 
lewicy może świadczyć jeden z raportów działającej w Chęcinach polskiej policji 
za 1938 rok, w którym można znaleźć następującą informację: „Młodzież żydow-
ska o poglądach komunistycznych i karani za działalność komunistyczną działają 
cicho i skrycie, lecz na zewnątrz żadnej działalności nie przejawiają”  81.

Na przełomie maja i czerwca 1939 roku odbyły się w Polsce wybory samo-
rządowe. Dobre wyniki osiągnęła rządząca partia – Obóz Zjednoczenia Narodo-
wego, Polska Partia Socjalistyczna oraz Bund. W Będzinie doszło do wystawienia 
wspólnej listy Poalej Syjon-Prawicy i skomunizowanych syjonistów 82. Po wybo-
rach w będzińskiej radzie miejskiej dzięki sojuszowi zwolenników religijnej Agu-

75 APK, uWK I, sygn. 3419, k. 23.
76 APK, SPK I, sygn. 278, k. 7.
77 APK, uWK I, sygn. 3418, k. 181.
78 APK, SPK I, sygn. 309, k. 28.
79 APK, SPK I, sygn. 3534, k. 54.
80 Tamże, k. 54.
81 Cyt. za: APK, SPK I, sygn. 102, k. 23.
82 APK, uWK I, sygn. 3296, k. 49.
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dy Isroel z syjonistami doszło do stworzenia jednolitego bloku żydowskiego 83. 
Porozumienie miało na celu m.in. wybranie na funkcję ławnika pana Rechnica. 
Poza tym sojuszem znajdowali się przedstawiciele Bundu oraz skomunizowanych 
syjonistów 84.

Warto podkreślić, że mimo wysiłków Poalej Syjon-Lewica była w między-
wojennej Polsce biedną i praktycznie nieznaczącą na żydowskiej scenie politycz-
nej partią 85. W 1937 roku liczyła ona 5 tys. członków 86. Znaczną część jej sympa-
tyków stanowili rzemieślnicy, czeladnicy oraz chałupnicy 87.

Członkowie tej partii w czasie Holocaustu uczestniczyli w żydowskim an-
tyniemieckim ruchu oporu. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny świa-
towej partia ta działała w Polsce Ludowej. W grudniu 1945 roku Zerubawel brał 
udział w pierwszym zjeździe Polskiej Partii Robotniczej i wyrażał radość z pew-
nych zmian zachodzących w kraju: „Czułem się chwilami po prostu szczęśliwy, 
że dożyłem chwili takiego zjazdu w Polsce, gdzie pamiętam dobrze duszący swąd 
ONR-u, OZoNu, Brześcia i Berezy Kartuskiej”  88. W 1947 roku Poalej Syjon-Le-
wica i Prawica połączyły się w jedną organizację. Dwa lata później Ministerstwo 
Administracji Publicznej zakończyło działalność tej partii w Polsce 89.

żydowska partia Poalej Syjon-Lewica w drugiej połowie lat trzydziestych 
XX wieku przeżywała kryzys. Przejawiał się on małą liczbą członków i rozłamem, 
który wystąpił w latach 1936–1936. Jedna z frakcji optowała, aby Poalej Syjon-Le-
wica była partią bardziej komunistyczną, druga zaś chciała położyć większy na-
cisk na kwestie palestyńskie. Spór ten wpłynął na funkcjonowanie partii w woje-
wództwie kieleckim.

Warto zaznaczyć, że materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym 
w Kielcach są interesującym źródłem do poznania funkcjonowania społeczno-
ści żydowskiej w województwie kieleckim. Ich wartość informacyjna jest bardzo 
duża. Trzeba też podkreślić, że innym cennym źródłem wiadomości na ten temat 
jest księga pamięci gminy żydowskiej 90.

83 Tamże, k. 69.
84 Tamże, k. 69.
85 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego IX 1939 – I 1943, przełożył z jidysz A. Rutkow-

ski, Warszawa 1983, s. 523.
86 J. Orlicki, Szkice, s. 65.
87 APK, SPK I, sygn. 395, k. 11.
88 Cyt. za: Studia z dziejów, s. 161.
89 Z. Borzymińska, R. żebrowski, Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, 

Warszawa 2003, t. 2, s. 328.
90 Zob.: W. Blatt (ed.), Relation Between the Jews and the Poles (translation of Sefer Kielce. 

Toldot Kehilat Kielce. Miyom Hivsudah Vad Churbanach, ed. by P. Cytron), Tel Aviv 1957. 
Internet http://www.jewishgen.org/Yizkor/kielce/kielce.html [dostęp: 10.07.2015].
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LeSzek wALczyk
Kielce

katedra chrześcijańskich nauk Społecznych  
na wydziale Teologicznym uniwersytetu Stefana batorego 
w wilnie 1919–1939

S ł o w a  k l u c z o w e :  uniwersytety w II Rzeczpospolitej, katolicka nauka społeczna, 
teologia, profesorowie

K e y w o r d s :  universities in the Second Polish Republic, Catholic social teaching, theo-
logy, professors

S t r e s z c z e n i e :  Encyklika Leona XIII Rerum novarum dała początek katolickiej nauce 
społecznej jako jednej z dyscyplin teologii. Nauczanie teologii poprzez pryzmat aktu-
alnie występujących problemów społecznych znalazło w II Rzeczypospolitej swoje od-
zwierciedlenie w instytucji akademickiej, jaką był uniwersytet. Katedra Chrześcijańskich 
Nauk Społecznych była jedną z katedr funkcjonujących w okresie międzywojennym na 
Wydziale Teologicznym uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Powstała wskutek po-
trzeby kształcenia duchownych i osób świeckich w zakresie teologii opartej na naukach 
społecznych. W czasie swojego istnienia kierowało nią dwóch księży profesorów: Kazi-
mierz Zimmermann oraz Aleksander Wóycicki. Ks. Kazimierz Zimmermann współtwo-
rzył w 1919 r. Wydział Teologiczny w ramach uniwersytetu Stefana Batorego. Katedrę 
Chrześcijańskich Nauk Społecznych prowadził do 1921 r. W 1924 doszło do wyłonienia 
następcy, którym został ks. Aleksander Wóycicki. Katedra Chrześcijańskich Nauk Spo-
łecznych była przez niego prowadzona do 1939 r.

A b s t r a c t :  Leon XIII’s Encyclical Rerum Novarum gave rise to Roman Catholic social 
science as one of theology’s disciplines. During the Second Commonwealth of Poland, 
the teaching of theology through the lens of current social problems was carried out 
at universities. The Chair of Christian Social Sciences was one of several chairs which 
functioned in the interwar period at the Stefan Bathory university’s Faculty of Theology 
in Vilnius. It was formed in response to the need for education of both clerical and lay 
persons in social science-based theology. During its existence, the Chair was headed by 
two priest professors: Kazimierz Zimmermann and Aleksander Wóycicki. In 1919, Father 
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Kazimierz Zimmermann co-founded the Faculty of Theology as part of the Stefan Bathory 
university and continued to run the Chair of Christian Social Sciences until 1921. In 1924, 
his successor, Father Aleksander Wóycicki, was elected and headed the Chair until 1939.

wprowadzenie

usankcjonowana encykliką Leona XIII Rerum novarum katolicka nauka 
społeczna w II Rzeczypospolitej odnalazła swoje miejsce w instytucji akademic-
kiej, jaką był uniwersytet 1. Postępująca industrializacja, wzrost liczby robotników 
przemysłowych, eskalacja problemów społecznych powodowała, że Kościół ka-
tolicki potrzebował nowych kadr z pogłębioną wiedzą społeczną i gospodarczą. 
Tworzenie m.in. katedr chrześcijańskiej nauki społecznej w ramach uniwersy-
teckich wydziałów teologicznych w większym zakresie otwierało świat nauki 
dla kościelnej kadry intelektualnej. Ten typ kształcenia wolny był od ograniczeń 
obecnych w seminariach, co miało znaczenie dla przyszłych duchownych oraz 
dla księży już pracujących w parafiach, jednocześnie otwierał możliwość podję-
cia nauki przez osoby świeckie. Jednym z miejsc, gdzie teologii nauczano opie-
rając się na naukach społecznych, była Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecz-
nych (KChNS) na Wydziale Teologicznym (WT) uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie (uSB). W okresie istnienia katedry kierowało nią dwóch księży profe-
sorów: Kazimierz Zimmermann oraz Aleksander Wóycicki.

W artykule w znacznym stopniu oparłem się na materiałach archiwal-
nych i źródłach drukowanych wytworzonych przez uSB. Wśród dokumentów 
archiwalnych wykorzystuję w szerszej skali akta przechowywane w Litewskim 
Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie (LCAP). Skupiłem się na uwi-
docznieniu faz rozwoju wspomnianej katedry poprzez pryzmat kierujących nią 
profesorów. Takie podejście jest zasadne, ponieważ przywołane osoby samodziel-
nie prowadziły katedrę w różnych przedziałach czasowych. Brak dodatkowej ka-
dry naukowej w ramach katedr, w tym KChNS, to trudność, z jaką musiała się 
zmagać wileńska teologia uniwersytecka zarówno na początku swojego istnienia, 
jak i w jego trakcie. Początkowo były to problemy natury organizacyjnej, a w cza-
sie funkcjonowania pojawiały się m.in. plany połączenia WT uSB z Wydziałem 
Teologicznym uniwersytetu Jagiellońskiego (WT uJ) czy też blokowanie kształ-
cenia własnej kadry poprzez brak przydziału stanowisk ze strony Ministerstwa 

1 Szerzej na temat wspomnianej encykliki zob.: A. Wróbel, Encyklika Rerum Novarum – 
magna charta katolickiej nauki społecznej, „Studia Teologiczno-Historyczne śląska Opol-
skiego” 2013 (33), s. 313-326.
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Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie (MWRiOP) 2. W ar-
tykule zwrócę również uwagę na wkład wymienionych profesorów w katolic-
ką naukę społeczną. Wskażę, jak kształtował się ich rozwój naukowy, bowiem 
w II Rzeczypospolitej o wymiarze naukowym katedr decydował potencjał osób, 
którym je powierzano. Największe znaczenie miała siła naukowa obejmującego 
katedrę. Zamieszczone w tekście tabelaryczne wykazy wykładanych przedmio-
tów oraz liczby przeznaczonych na nie godzin dają dodatkowe wyobrażenie o or-
ganizacji cyklu działalności katedry.

Pierwsza na ziemiach polskich Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecz-
nych powstała w ramach WT uJ. Wydział ten wystąpił z wnioskiem o utworzenie 
katedry socjologii chrześcijańskiej w grudniu 1908 roku. We wrześniu 1910 roku 
na katedrę został powołany ks. Kazimierz Zimmermann. Jednocześnie kolegium 
profesorów Wydziału podjęło starania o utworzenie przy niej seminarium na-
ukowego. W 1912 roku Ministerstwo Wyznań i Oświaty wydało decyzję o utwo-
rzeniu od roku akademickiego 1912/1913 przy naukowym seminarium teolo-
gicznym oddziału dla chrześcijańskich nauk społecznych 3. Kolejne tego rodzaju 
katedry powstawały w okresie międzywojennym. W tym czasie funkcjonowanie 
uczelni regulowane było ustawami o szkołach akademickich, które m.in. określa-
ły kompetencje władz centralnych i wydziałowych, zakres samorządności, zasady 
zatrudniania pracowników i studiowania. Przyjęto dwa takie akty: w lipcu 1920 
i w marcu 1933 roku 4. Wszystkie szkoły podlegały MWRiOP. W ramach poszcze-
gólnych uczelni funkcjonowały katedry (nadzwyczajne i zwyczajne). Ich liczba 
była ograniczona 5.

uniwersytet w Wilnie założony w 1919 roku nazwany został – w myśl kon-
tynuacji pamięci o pierwszym fundatorze – uniwersytetem Stefana Batorego. Po-
wstanie uniwersytetu organizował powołany w grudniu 1918 roku Tymczasowy 
Senat Akademicki oraz Komisja do Celów Organizacyjnych i Rewindykacyjnych. 
Wskutek podjętych starań uniwersytet rozpoczął działalność w październiku 1919 
roku. uniwersytet Stefana Batorego składał się z sześciu wydziałów, w tym z Wy-

2 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny USB w okresie 1919–1929, w: Księga pamiątkowa ku 
uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Dzie‑
sięciolecie 1919–1929, uSB, Wilno 1929, s. 225-233.

3 S. Piech, Katedra Chrześcijańskiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Folia 
Historica Cracoviensia” 1989, nr 1, s. 57-60, 64.

4 ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dziennik ustaw RP (dalej: Dz.u.) 
1920, nr 72, poz. 494, s. 1277–1294; ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademic-
kich, Dz.u. 1933, nr 29, poz. 247, s. 594-603.

5 Szerzej na ten temat pisze M. Przeniosło, Zasady funkcjonowania uczelni akademickich 
w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2012, nr 3–4, s. 85-103.
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działu Teologicznego 6. W ramach WT jedną z powstałych katedr była KChNS 7. 
Stało się tak na mocy decyzji MWRiOP, która zakładała, że WT na uSB przyjmie 
strukturę występującą na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie 8.

Początki działania katedry pod kierownictwem 
ks. kazimierza zimmermanna

Wraz z ks. Bronisławem żongołłowiczem 9 – pierwszym dziekanem i głów-
nym twórcą WT – wydział organizował ks. Kazimierz Zimmermann 10. Był on 
osobą szanowaną w gronie akademickim za swój umiar i wyważone poglądy. Po-
siadał duże doświadczenie w sprawach społecznych i gospodarczych. W prze-
szłości zajmował się sprawami robotników (m.in. emigracją za pracą). Pisał ar-

6 Statut Tymczasowy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1919, uSB, s. 5-7; 
A. Wrzosek, Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w 1919 r., w: Księga pamiątkowa, t. 2, 
Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 1-3.

7 Pojęcie katedry w dwudziestoleciu międzywojennym było inaczej rozumiane niż obecnie. 
Katedra nie była uznawana za jednostkę organizacyjną. Zarówno pierwsza, jak i druga 
ustawa o szkołach akademickich uznawały katedrę za miejsce pracy, któremu przypisane 
było jedno z dwóch etatowych stanowisk służbowych: profesora zwyczajnego lub profeso-
ra nadzwyczajnego. Zob.: J. Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypo‑
spolitej, Kraków 2013, s. 228, 229.

8 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny, s. 214.
9 Bronisław żongołłowicz odegrał istotną rolę w powstaniu KChNS. Związany był z uSB do 

1936 r. W l. 1919/1923 dziekan WT, w r. ak. 1923/1924 do 15 III prodziekan WT. W l. 1919–1936 
kierował katedrą Prawa Kanonicznego. Zob.: M. Przeniosło, The Faculty of Theology of the 
Stefan Batory University in Vilnius 1919–1939, „The Person and the Challenge” 2015, nr 2, 
s. 232, 233; Program wykładów i skład Uniwersytetu w półroczu zimowem roku akademickiego 
1919–1920, Wilno 1919, s. 8, 12; Spis Wykładów w półroczu letniem roku akademickiego 1919–
1920, Wilno 1920, s. 6; Spis Wykładów i Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1920/1921 
[– 1921/1922], uSB, Wilno, passim; Spis Wykładów w I i II trymestrze roku akademickiego 
1922/1923, Wilno, s. 7; Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1923/1924, Wilno, s. 6; Spis 
Wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1924/25 [– 1935/36], Wilno, passim.

10 urodził się w 1874 r. w Trzemesznie. Rodzice: Jan i Helena ze Skarbków Malczewska. Od 
1893 r. studiował filozofię i teologię w Würzburgu. Naukę kontynuował w seminariach du-
chownych w Poznaniu i Gnieźnie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (1897) jako wikariusz 
pracował w Grodzisku i Przemęncie oraz jako administrator w Tarnowie. Następnie powo-
łany przez bp. Floriana Stablewskiego na prebendarza kościoła podominikańskiego w Po-
znaniu. Pełniąc tę funkcję, odbył kolejne studia w Münster-Gladbach oraz studia z ekonomii 
politycznej w Monachium i obronił pracę doktorską pt. Bank Przemysłowców w Wielkopol‑
sce. Od 1900 r. był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 1902 r. został 
kanonikiem, a następnie prałatem kustoszem kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
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tykuły do czasopism. Podczas pracy w Poznaniu na polecenie metropolity zało-
żył biuro prasowe i nim kierował. Celem było informowanie władzy duchownej 
i prasy o sprawach społeczno-politycznych Kościoła katolickiego. Następnie zo-
stał redaktorem wydawanego w Poznaniu „Ruchu Chrześcijańsko-Społeczne-
go”  11. Było to pierwsze na ziemiach polskich czasopismo poświęcone katolickiej 
nauce społecznej. W 1910 roku objął nowo powstałą Katedrę Chrześcijańskich 
Nauk Społecznych na WT uJ, co spotkało się z ostrą opozycją ze strony młodzie-
ży socjalistycznej. Wydarzenia te określane są w literaturze przedmiotu mianem 
„zimmermanniady”  12.

Na uJ ks. Zimmermann prowadził zajęcia o charakterze autorskim, ko-
rzystał z własnego skryptu. Na wykładach omawiał m.in. kwestię robotniczą, za-
gadnienia dotyczące polskich organizacji społecznych i gospodarczych w Wiel-
kopolsce, przedstawiał zarys dziejów wykształcenia obywatelskiego od czasów 
starożytnych do końca XIX wieku oraz kierunki rozwoju idei socjalistycznych 
w XVIII i XIX wieku 13.

Ks. Zimmermann na funkcjonującą na uSB w Wilnie KChNS został po-
wołany czasowo za zgodą uczelni macierzystej, zgodnie z decyzją MWRiOP. 
Osobiście w pertraktacje z wykładowcą włączył się Bronisław żongołłowicz 14. 
Według pierwszych ustaleń wyznaczonym czasem współpracy był rok akademic-
ki 1919/1920, z końcem przewidzianym we wrześniu. Określono etat, jakim miała 
być profesura zwyczajna, oraz wynagrodzenie płatne w miesięcznych ratach na 
kwotę 3000 marek 15. Prowadził również zajęcia na Wydziale Humanistycznym 
(WH), co było wynikiem słabej obsady kadrowej w tej strukturze w początkach 
kształtowania się uSB 16. Szczegółową informację o zajęciach dydaktycznych 
ks. prof. Kazimierza Zimmermanna zamieściłem w tabeli 1.

11 Ks. Zimmermann redagował pismo w l. 1902–1903 i 1907–1910. Na początku dwutygodnik, 
następnie miesięcznik. ukazywał się do 1910 r. Szerzej zob.: M. Chamot, Chrześcijański 
ruch robotniczy w zaborze pruskim w latach 1890–1914, „Czasy Nowożytne”, R. III, 1997, 
s. 50-52. 

12 Istotą „zimmermanniady” była walka o charakter socjologii. Nauka ta postrzegana jako 
silnie uwarunkowana ideologicznie budziła wiele emocji. Była to batalia o wzory organiza-
cji życia społecznego. W wydaniu chrześcijańskim katolicka nauka społeczna odwoływała 
się do osoby ludzkiej jako podmiotu, do własności prywatnej i rodziny jako fundamentu 
społeczeństwa, do zasady pomocniczości oraz do wiary w Boga i etyki, jako fundamentu 
w podejmowanych działaniach. Zob.: N. Kraśko, Poznań a początki socjologii w Polsce, 
„Nauka” 2001, nr 1, s. 19, 20; B. żongołłowicz, Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, 
Warszawa 2004, s. 543. 

13 S. Piech, Katedra Chrześcijańskiej, s. 60, 61.
14 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny, s. 230.
15 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 70, s. 2, 3.
16 W ramach uSB zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty.
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Tabela 1. Zajęcia prowadzone przez ks. Kazimierza Zimmermanna na uSB w roku 
akademickim 1919/1920 i 1920/1921

Wydział Przedmiot zajęć Liczba 
godzin 

w tygodniuSemestr zimowy Semestr letni

Rok akademicki 1919/1920

WT
Chrześcijaństwo a kwestie 
społeczne w rozwoju 
dziejowym

Duchowieństwo a kwestie 
społeczne w dobie obecnej 2

WT
Zagadnienie wykształcenia 
obywatelskiego od 
starożytności do obecnej doby

Zagadnienie wykształcenia 
obywatelskiego w dawnej 
Rzeczypospolitej

1

WT

ćwiczenia z dziedziny ruchu 
spółdzielczego w Polsce

ćwiczenia z zakresu pracy 
oświatowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem 
stowarzyszeń robotniczych 

2

WH
Zagadnienie wykształcenia 
obywatelskiego od 
starożytności do obecnej doby

Zagadnienie wykształcenia 
obywatelskiego w dawnej 
Rzeczypospolitej

1

Rok akademicki 1920/1921a

WT Organizacje gospodarczo-społeczne w W. Ks. Poznańskim 
na tle walk narodowościowych (1815–1918) 3

WT Najważniejsze dziedziny pracy społecznej w duszpasterstwie 2

WH Organizacje gospodarczo-społeczne w W. Ks. Poznańskim 
na tle walk narodowościowych (1815–1918) 3

a Tylko semestr letni. Sytuacja związana była z wojną polsko-bolszewicką i ewakuacją uniwersytetu 
w okresie wakacyjnym 1920 r. oraz z tzw. buntem żeligowskiego. Spowodowało to utrudnienia 
w funkcjonowaniu uSB, czego efektem było nadrabianie toku studiów w półroczu letnim 1921 r. 
Zob. np.: R. Mienicki, Pierwsze dziesięciolecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w: Księga 
pamiątkowa, t. 2, s. 119-121.
Źródło: Program wykładów i skład uniwersytetu w półroczu zimowem 1919–1920, s. 6, 8; Spis 
Wykładów w półroczu letniem 1919–1920, s. 3, 6; Spis Wykładów i Skład Uniwersytetu w roku 
akademickim 1920/1921 [– 1921/22], passim.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 1920/1921 dziekan WT Broni-
sław żongołłowicz zwrócił się do Senatu uSB o podjęcie działań celem przedłu-
żenia umowy ks. Zimmermannowi 17. Obsada KChNS wobec braku następcy była 
konieczna do prawidłowego funkcjonowania Wydziału i Katedry. Zgoda została 

17 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 70, s. 5.
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udzielona, a wykłady poprowadzone w kolejnym roku akademickim. W paź-
dzierniku 1921 roku ks. Zimmermann wrócił do Krakowa, gdzie ponownie objął 
katedrę na uJ 18. Kwestią, która go jeszcze łączyła z uSB, były zaległe pobory 19.

Misja, której ks. Zimmermann podjął się na uSB i prowadzone przez nie-
go wykłady, były kluczowe dla początkowej fazy istnienia uniwersytetu. W czasie, 
który spędził na uSB, pełnił również funkcję prodziekana WT, przewodniczące-
go Zarządu Powszechnych Wykładów uniwersyteckich oraz przewodniczącego 
Komisji Bibliotecznej 20.

Po powrocie na uJ, oprócz prowadzenia katedry, był dziekanem Wydziału 
Teologicznego 21 oraz rektorem uczelni 22. W trakcie pełnienia tej ostatniej funkcji 
zmarł w kwietniu 1925 roku. Odejście ks. Zimmermanna wywołało poruszenie 
w świecie akademickim, co uwidacznia chociażby korespondencja prowadzona 
między uJ a uSB 23. Spuścizna naukowa, jaką po sobie pozostawił, jest niewiel-
ka zapewne ze względu na przedwczesną śmierć, jednakże wniosła ona pokaźny 
wkład w nauczanie społeczne Kościoła katolickiego. Jego główne dzieło to Fryde‑
ryk Wielki i jego kolonizacyjna rola na ziemiach polskich, składające się dwóch to-
mów, do dziś cytowane w opracowaniach naukowych 24. Ks. Zimmermann mocno 
angażował się w sprawy dotyczące robotników, mając na uwadze doświadczenia 
katolickiej myśli społecznej krystalizujące się w Niemczech, gdzie studiował. Na-
woływał robotników do organizowania się w samopomocowe organizacje kato-
lickie. Aktywnie włączał się w działania na rzecz skrócenia czasu pracy, podwyż-
szenia świadczeń płacowych i ustanowienia płacy minimalnej 25. Wiele ze swoich 
tez, będących wyrazem poglądów w kwestiach społecznych, zamieścił i omówił 
w takich pozycjach naukowych, jak: O kwestii socjalnej, Znaczenie stanu robotni‑
czego dla społeczeństwa i Kościoła czy Udział duchowieństwa w pracy społecznej. 
Jak pisze Marek Chamot, jego biograf: „Kwestię społeczną uznał za najistotniej-
szą na przełomie XIX i XX w., a jej rozwiązanie postawił na równi z zadaniami 
duszpasterskimi. Religia i społeczna rola kościoła były dla Zimmermanna tożsa-
me i nierozerwalne. Takiego stanowiska dopatrywał się w nauczaniu społecznym 
Leona XIII oraz w tradycji katolicyzmu społecznego”.

18 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny, s. 231.
19 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 70, s. 6.
20 Spis Wykładów 1920/1921, s. 22.
21 Funkcję tę pełnił trzykrotnie w l.: 1912/1913, 1916/1917, 1922/1923. 
22 Funkcję tę pełnił w roku akademickim 1923/1924.
23 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 70, s. 8, 9, 11, 12.
24 Por. np. T. Figlus, Uwagi na temat procesu kształtowania granic wsi w Polsce do końca XVIII 

wieku w kontekście morfogenetycznym, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 4, 
2015, passim.

25 M. Chamot, Chrześcijański ruch, s. 51. 



LESZEK WALCZYK182

okoliczności objęcia katedry przez ks. Aleksandra wóycickiego  
i późniejsza działalność

Od czasu gdy ks. Zimmermann w 1921 roku powrócił na WT uJ, trwa-
ły na uSB intensywne poszukiwania kolejnego profesora do objęcia wakujące-
go stanowiska. Celem było utrzymanie KChNS, bowiem jej brak oznaczać mógł 
negatywne skutki dla zasadności istnienia całego Wydziału. We wrześniu 1923 
roku wyłoniona komisja, mająca na celu znalezienie następcy 26 na nieobsadzoną 
KChNS na WT uSB, zdecydowała o udzieleniu rekomendacji dla ks. Aleksandra 
Wóycickiego 27.

Ks. Aleksander Wóycicki 28 w 1909 roku napisał rozprawę ogłoszoną drukiem 
pt. La classe ouvriére dans la grande industrie du Royaume de Pologne (Klasa robot‑
nicza w wielkim przemyśle Królestwa Polskiego), na podstawie której doktoryzował 
się, otrzymując tytuł doktora nauk politycznych i społecznych 29. W 1910 roku zo-
stał powołany na profesora socjologii w Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii 
Duchownej w Petersburgu 30. W czasie I wojny światowej wykładał w Petersburgu 

26 Sprawę obsadzania katedr regulowała ustawa akademicka z 1920 r. Wszczęcie procedu-
ry obsadzenia katedry należało do rady wydziału, która kierował wniosek do zebrania 
ogólnego profesorów lub senatu. Szerzej zob. M. Przeniosło, Nauczyciele akademiccy na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Respectus Philologicus” 2013 (24), s. 178, 179. 

27 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 6-10.
28 urodził się w 1878 r. w Mistowie k. Nowomińska (Mińska Mazowieckiego). Rodzice: Sta-

nisław Wóycicki i Karolina z domu Krzyżanowska.W 1896 r. wstąpił do Metropolitalnego 
Seminarium św. Jana Chrzciciela przy kościele Karmelitów na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie. Przez dwa lata studiował filozofię, później rozpoczął studia nad tzw. 
św. Teologią. W 1901 r. został mianowany wikariuszem w parafii Błonie. W lutym tego 
roku uzyskał święcenia kapłańskie. Pracował w Kuflewie, Warce, Wiskitkach i Kutnie, 
gdzie prowadził działalność oświatową, społeczną i kulturalną. Wspólnie z robotnika-
mi z żyrardowa założył jedną z pierwszych w Polsce spółdzielnię robotniczą „żubr”. Był 
proboszczem parafii Sobótka k. łęczycy i w Kiczkach k. Mińska Mazowieckiego. Karierę 
akademicką rozpoczął od studiów zagranicznych. W 1906 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
studiował na Wydziale Prawa uniwersytetu Paryskiego i w Szkole Nauk Politycznych. Tam 
uzyskał dyplom ukończenia studiów ekonomiczno-społecznych (1908). Następnie wyje-
chał do Londynu, gdzie uczęszczał do „School of Economics”, po czym przeniósł się do 
Lowanium (Louvain), gdzie na Katolickim uniwersytecie kontynuował naukę na Wydzia-
le Prawa oraz Nauk Politycznych i Społecznych. Założył „Polonia Lovaniensis” – koło dla 
studiujących tam Polaków. 

29 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 49, 50.
30 Wobec nieposiadania dokumentacji potwierdzającej pracę w Petersburgu, kompletując 

materiały do celów emerytalnych, Wóycicki przygotował w tej sprawie specjalne oświad-
czenie. Fakt zatrudnienia w Petersburgu pisemnie potwierdzili także inni wykładow-
cy i hierarchowie kościoła, z którymi współpracował w Petersburgu: ks. Ignacy świrski, 
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(Piotrogrodzie) nauki społeczne na Wyższych Kursach Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Obok pracy naukowej prowadził także pracę społeczną. W 1915 roku stworzył 
ochronę – szkołę dla dzieci wygnańców, którą w 1918 przeniósł do kraju. W 1917 
roku zorganizował Towarzystwo Pomocy dla Ofiar Wojny.

W odradzającej się Polsce ks. Wóycicki rozpoczął pracę na nowo powsta-
łym Katolickim uniwersytecie Lubelskim, gdzie wykładał socjologię, historię 
gospodarczą oraz etykę społeczną na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekono-
micznych 31. W listopadzie 1922 został wybrany posłem na sejm Rzeczypospolitej 
i mandat sprawował przez cały okres trwania kadencji do 1927 roku. Był człon-
kiem Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. W Sejmie pełnił funkcję prezesa 
Komisji Ochrony Pracy. Zabiegał o zasiłki dla bezrobotnych, zabezpieczenia so-
cjalne dla ofiar wypadków przy pracy, współtworzył projekt ustawy o popieraniu 
budowy domów mieszkalnych.

Kiedy po Traktacie Wersalskim powstała Liga Narodów, a w jej skład we-
szła Międzynarodowa Organizacja Pracy, zwołująca co roku tzw. Międzynarodo-
we Konferencje Pracy w Genewie, rząd Rzeczypospolitej na każdą z nich, jako 
delegata, wysyłał ks. Wóycickiego 32. W 1923 roku ks. Wóycicki rozwinął w War-
szawie działalność spółdzielczą, jego staraniem został m.in. wybudowany duży 
dom spółdzielczy przy ulicy Mokotowskiej.

Można zatem przyjąć, że propozycja obsadzenia KChNS w przypadku 
ks. Aleksandra Wóycickiego dotyczyła osoby znanej w świecie naukowym i po-
litycznym ówczesnej Polski. Istotną sprawą powołań na katedry w ramach wy-
działów teologicznych – jako że wykładowcami byli księża – było uzyskanie od 
miejscowego biskupa zgody na objęcie stanowiska, czyli tzw. misji kanonicznej 33. 
Taką zgodę od ówczesnego biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza ks. Wóycic-
ki otrzymał. Postanowieniem z 29 stycznia 1924 roku Prezydent Stanisław Woj-
ciechowski za rekomendacją MWRiOP mianował ks. Wóycickiego profesorem 
zwyczajnym na WT uSB 34. W zakres obowiązków wchodziło prowadzenie badań 
naukowych, odbywanie wykładów i ćwiczeń według potrzeb naukowych, jednak 

ks. Jan Bączek, bp Michał Godlewski. O podobnej sprawie w przypadku innego wykła-
dowcy Wiktora Staniewicza pisze Małgorzata Przeniosło. Zob.: LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 
IBp, b. 787, s. 51, 60, 63, 64, 66, 76; M. Przeniosło, Nauczyciele akademiccy, s. 178.

31 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 42.
32 Tamże, s. 12, 19, 20, 21, 45, 46; ap. 14, b. 602, s. 5.
33 W rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. tylko osoba duchowna miała moż-

liwość uzyskania prawa do przekazywania nauki Kościoła katolickiego. To prawo było 
jednocześnie obowiązkiem do uzyskania misji kanonicznej na danym terenie (według 
podziału administracyjnego Kościoła) wobec adekwatnego biskupa jako zwierzchnika 
(hierarchiczność posługi).

34 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny, s. 231.
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nie mniej niż w wymiarze pięciu godzin wykładów i dwóch godzin ćwiczeń ty-
godniowo według zasady, iż dwie godziny ćwiczeń odpowiadają jednej godzinie 
wykładów 35. Władze uSB, mimo ciągłych trudności natury finansowej i orga-
nizacyjnej, zdawały sobie sprawę z faktu, że nowo powołanym wykładowcom 
należy zabezpieczyć odpowiednie warunki bytowe i socjalne, w tym szczególnie 
mieszkaniowe 36. Ks. Wóycicki mieszkanie otrzymał 37.

Po śmierci ks. Kazimierza Zimmermanna władze uJ w Krakowie podjęły 
pertraktacje z ks. Wóycickim w sprawie wyrażenia zgody na jego przeniesienie na 
katedrę krakowską. ówczesny arcybiskup krakowski Adam Sapieha nie sprzeci-
wiał się tej kandydaturze, ale uważał, że osoba obejmująca katedrę na Wydziale 
Teologicznym powinna być bezpartyjna. W tej sytuacji chciał, by ks. Wóycicki 
złożył mandat poselski.

Po uzyskaniu zgody ks. Wóycickiego na przeniesienie, Rada Wydziału 
Teologicznego uJ w czerwcu 1925 podjęła uchwałę o zwróceniu się do MWRiOP 
z prośbą o mianowanie tego wykładowcy na Katedrę Chrześcijańskich Nauk 
Społecznych uJ. Prezydent postanowieniem z wrześ nia podpisał nominację ks. 
Wóycickiego 38. Na początku października 1925 roku MWRiOP wobec uSB po-
twierdziło fakt objęcia przez ks. Wóycickiego katedry na uJ 39. Nominacja od-
była się jednak bez uzgodnienia z abp. Sapiehą, wobec czego w listopadzie za-
komunikował on Komisji Biskupów ten fakt, a ta zarekomendowała brak zgody 
dla zaistniałych wydarzeń. Abp. Sapieha odmówił udzielenia misji kanonicznej 
ks. Wóycickiemu, a powstała sytuacja spowodowała spór z ówczesnym mini-
strem WRiOP Stanisławem Grabskim. Ten opierając się na art. XIII Konkordatu 
zwrócił się do abp. Sapiehy o udzielnie zgody ks. Wóycickiemu na objęcie kate-
dry, argumentując, iż posiada on już zgodę ordynariusza diecezji wileńskiej na 
nauczanie na wydziale teologicznym. Arcybiskup Sapieha, odpowiadając Grab-
skiemu, argumentował, iż konkordat jasno określa, że objęcie katedry związanej 
z nauczaniem teologii Kościoła katolickiego na uczelni wyższej na danym terenie 
wymaga zgody miejscowego ordynariusza 40. Skłonny był jednak do ustępstwa za 
otrzymanie z Ministerstwa oświadczenia, że na przyszłość zarówno nominacje 

35 LCAP, uSB, f. 175, ap. 14, b. 602, s. 6; LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 15-16.
36 W przypadku niektórych profesorów był to wręcz wymóg konieczny, jaki stawiali przed 

objęciem katedry. Szerzej zob.: M. Przeniosło, Nauczyciele akademiccy, s. 189.
37 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 18.
38 Tamże, s. 32.
39 LCAP, uSB, f. 175, ap. 14, b. 602, s. 4.
40 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie 

dnia 10 lutego 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1925 r.), Dz.u. 
1925, nr 72, poz. 501, s. 1087, 1088.
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profesorów, jak i prefektów szkół średnich i powszechnych zawsze będą wyda-
wane dopiero po otrzymaniu zgody ordynariusza. W tej sytuacji konflikt wywo-
łany nominacją ks. Wóycickiego został rozciągnięty przez abp. Sapiehę również 
na katechetów 41.

Jako że sprawa dotyczyła nie tyle samego ks. Wóycickiego, ale wzajem-
nych relacji na linii państwo – Kościół, sporu nie udało się załagodzić w sposób, 
który pozwoliłby na pozostanie na katedrze w Krakowie. Wobec powyższego 
ks. Wóycicki planował powrót na uSB. Ponieważ fakt mianowania w MWRiOP 
zaistniał, należało teraz przywrócić ks. Wóycickiego w sposób administracyjny 
na KChNS, co wiązało się z powtórzeniem procedury naboru. W grudniu 1925 
roku rada WT na uSB uchwaliła powołanie ks. Wóycickiego na jego „starą” ka-
tedrę. Do uchwały dołączona była zgoda ks. Wóycickiego oraz potwierdzenie 
udzielenia misji kanonicznej przez właściwego ordynariusza 42, co poskutkowało 
ponownym mianowaniem 43. Jednocześnie doszło do nieporozumienia, co było 
przedmiotem wymiany korespondencji między uSB a MWRiOP, bowiem w Mi-
nisterstwie jako wykładowca na KChNS widniał ks. Stanisław Domińczak 44. Za-
mieszanie z ks. Domińczakiem wynikało prawdopodobnie z tego, że władze WT 
wobec nieobecności ks. Wóycickiego, w czasie gdy przebywał w Krakowie, chcia-
ły uratować ponownie wakującą katedrę, stąd próbowano ją obsadzić właśnie 
tym wykładowcą. Okazało się bowiem, że w preliminarzu budżetowym na rok 
1923/24 Departament IV MWRiOP zamierzał skreślić katedry filozofii i chrze-
ścijańskich nauk społecznych. To w praktyce oznaczałoby zamknięcie wydziału. 
Ks. Dominiczak nie był znawcą spraw społecznych i trudno jest jednoznacznie 
określić, czy podjął w jakimkolwiek zakresie nauczanie w ramach KChNS. Po-
nadto w tym czasie, tj. w czerwcu 1924 roku, MWRiOP na zjeździe dziekanów 
wydziałów teologicznych w Warszawie przedstawiło projekt „zniesienia nie-
których wydziałów teologicznych, a utworzenia jednej Akademii Duchownej”. 
Akademia miała powstać w Warszawie, a wileński WT miał zostać zniesiony 45. 
Propozycja ta wywołała stanowczy opór, ale faktem jest, że w tym czasie sytuacja 
akademickiej teologii wileńskiej była trudna. W efekcie losy obu katedr poto-
czyły się tak, że przez jakiś czas w ramach dodatkowych zajęć filozofię wykładali 
ks. Ignacy świrski (teologia moralna) i ks. Leon Puciata (teologia dogmatyczna) 
aż do czasu jej wznowienia. Zaś warunkiem wznowienia działania KChNS był 

41 Szerzej zob. S. Piech, Katedra Chrześcijańskiej, s. 66-68.
42 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 29-31.
43 Tamże, s. 33, 36.
44 Tamże, s. 40, 41.
45 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny, s. 226, 227.
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powrót ks. Wóycickiego, co stało się faktem w lutym 1926 roku. W grudniu 1926 
ks. Wóycicki ponownie otrzymał służbowe mieszkanie, co oznaczało definityw-
ny powrót do Wilna 46.

Z udziałem ks. Wóycickiego zajęcia na KChNS odbywały się do 1939 ro-
ku 47. W trakcie pracy prowadził wykłady, ćwiczenia oraz seminaria naukowe. 
Szczegółowe informacje na ten temat zamieściłem w tabeli 2.

Tabela 2. Zajęcia prowadzone przez ks. Aleksandra Wóycickiego na KChNS

Rok 
akademicki

Prowadzone zajęcia Liczba 
godzin 

w tygodniu

1 2 3

1924/25

Socjologia: natura, budowa i życie społeczeństwa 3

Etyka społeczna: podstawy moralne religii i rodziny 2

Seminarium chrześcijańskich nauk społecznych 2

1925/26

Socjologia: natura, budowa i życie społeczeństwa 3

Etyka społeczna: podstawy moralne religii i rodziny 2

Seminarium chrześcijańskich nauk społecznych 2

1926/27

Etyka społeczna: Etyka i jej zadanie 2

Etyka społeczna: moralne podstawy państwa 2

ćwiczenia seminaryjne: zagadnienie społeczne 
w encyklikach Leona XIII 2

1927/28

Kapitał i pracaa 2

Zagadnienie pracy w Polsce 2

Zagadnienia międzynarodowe po wojnie 1

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych 2

1928/29

Etyka społeczna i jej zadaniea 2

Moralne podstawy religii, rodziny, własności, państwaa 3

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych „Socjalizm 
– Komunizm – Katolicyzm społeczny” (porównawcza 
analiza źródeł, pojęć, kierunków)

2

46 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 39.
47 We wrześniu 1939 r. po zdaniu urzędu rektora znalazł się w Warszawie, gdzie zastała go 

wojna.
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1 2 3

1929/30

Moralne podstawy spółdzielczości 2

Katolicka nauka o społeczeństwie 3

Analiza źródeł do ruchu robotniczego w Polsce XIX w. 
(ćwiczenia) 2

1930/31

Filozofia moralnościa 5

Społeczna działalność Kościoła 2

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych: ćwiczenia 
na temat „Zadania ruchu spółdzielczego” 2

1931/32

Socjologiaa 1

Pedagogja społecznaa 1

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych: analiza 
encyklik społ. Piusa XIa 1

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych: analiza 
encyklik społ. Leona XIII 1

1932/33

Socjologia katolickaa 2

Pedagogja społeczna (III trymestr)a 1

Katolicka nauka społeczna, (część II) 1

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych „Analiza 
encykliki społ. Piusa XI, Quadragesimo anno” a 1

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych „Moralne 
podstawy państwa” 1

1933/34

Socjologia katolickaa 2

Katolicka nauka społeczna (część III) 1

Etyka ogólnaa 2

Etyka społecznaa 3

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych „Metodyka 
pracy społecznej (instytucje i organizacje społeczne, ich 
formy, metody pracy, wyniki)”

2

1934/35

Socjologia katolickaa 2

Etykaa 5

Moralne podstawy państwa i stosunków międzynarodowych 1

ćwiczenia seminaryjne „Metodyka pracy społecznej (teoria 
spółdzielczości, polskie ustawodawstwo spółdzielcze, 
technika organizacji spółdzielczej)”

2
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1 2 3

1935/36

Katolicka nauka społecznaa 2

Wstęp do nauk społecznych 1

Etyka ogólnaa 2

Etyka społecznaa 3

ćwiczenia seminaryjne „Moralne podstawy gospodarczo- 
-społecznego życia wsi polskiej” (socjologia wsi polskiej) 2

1936/37

Społeczna nauka kościołaa 2

Społeczeństwo i jego funkcje według socjologii katolickiej 1

Etyka ogólnaa 2

ćwiczenia: Moralne podstawy zagadnienia pracy w Polsce 
(katolicka nauka o pracy najemnej, dzieje sprawy robotniczej 
w Polsce, polityka społeczna Państwa Polskiego, bezrobocie 
i chałupnictwo w Polsce) – II grupy ćwiczeniowe (gr. I zajęcia 
w lokalu Seminarium a)

2

1937/38

Socjologia katolickaa 2

życie gospodarcze w katolickiej nauce społecznej 1

Etykaa 3

ćwiczenia z chrześcijańskich nauk społecznych na temat: 
„Komunizm jako błąd społeczny” (encyklika Piusa XI 
o komunizmie, dzieje i program komunizmu, racjonalna 
walka z komunizmem) II grupy ćwiczeniowe (gr. II zajęcia 
w lokalu Seminariuma)

2

1938/39

Zasady socjologii katolickieja 2

Wstęp do socjologii katolickiej 1

Etykaa 3

Seminarium Chrześcijańskich Nauk Społecznych – 
ćwiczenia na temat: „Przebudowa społeczna” (analiza enc. 
Quadragesimo anno, elementy społeczno-gospodarcze 
Konstytucji Polskiej, polskie ustawodawstwo społeczne, 
przegląd piśmiennictwa o ustroju korporacyjnym) II grupy 
ćwiczeniowe (gr. II zajęcia w lokalu Seminariuma)

2

a Zajęcia prowadzone w lokalu Seminarium.
Źródło: Spis Wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1924/25 [– 1938/39], Wilno, uSB, 
passim.
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Ks. Wóycicki w trakcie pracy na KChNS pełnił na uSB ważne funkcje, a na 
dobrą współpracę w ramach uniwersytetu niewątpliwie pozwalały mu umiar-
kowane poglądy 48. W czerwcu 1927 roku został prodziekanem WT 49. Godność 
tą pełnił do czasu wyboru na rektora uSB w roku akademickim 1936/1937 50. Tę 
ostatnią funkcję piastował do końca sierpnia 1939 roku, kiedy to rektorem został 
wybrany Stefan Ehrenkreutz 51. Oprócz zajęć na katedrze i we władzach uczelni, 
ks. Wóycicki udzielał się również w Komisji Domu Profesorskiego 52. Był też wie-
lokrotnie odznaczany. W listopadzie 1928 roku został Kawalerem Krzyża Koman-
dorskiego Orderu Odrodzenia Polski 53. W 1938 roku otrzymał dwa odznaczenia: 
Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę”  54 oraz Złoty Krzyż Zasługi za pracę spo-
łeczną. W początkowym okresie II wojny światowej był więźniem Pawiaka. Po 
uwolnieniu mieszkał w spółdzielni mieszkaniowej, która z jego inicjatywy po-
wstała w 1923 roku. W latach 1945–1948 pracował w Metropolitarnym Semina-
rium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie wykładał socjologię 
katolicką. Zmarł w Warszawie w 1954 roku.

Ks. Wóycicki pozostawił po sobie liczne publikacje. Jego najważniej-
sze dzieła to Potęga przykładu, Robotnik polski w życiu rodzinnem. Monografia 
społeczna czy też Praca społeczna w parafii 55. W wspomnianej już pracy dok-
torskiej, a dotyczącej robotników w przemyśle Królestwa Polskiego w zasadzie 
zawarł swoje najważniejsze tezy odnośnie do katolickiej nauki społecznej, które 
w późniejszym okresie rozwijał. Ich lepsze wyjaśnienie znajdziemy w monografii 
Chrześcijański ruch robotniczy, wpisującej się w obszar polityki społecznej, w któ-
rej można znaleźć stwierdzenia wskazujące, że przedmiotem tej nauki powinna 
być kwestia robotnicza. Nawiązując do encykliki Rerum novarum, rozwiązanie 
tej kwestii widział w aktywnym współdziałaniu trzech podmiotów: państwa ak-
tywnie uczestniczącego w normowaniu stosunków pracy, związków zawodowych 
jako organizacji najbardziej zainteresowanych losem robotników oraz Kościoła, 

48 Zob. np.: B. żongołłowicz, Dzienniki, s. 503.
49 Skład Uniwersytetu 1924/25, 1925/26, 1926/27, s. 4, 7.
50 Skład Uniwersytetu 1927/28, 1928/29, s. 3, 7; Skład Uniwersytetu w roku akademickim 

1933/34 oraz zmiany zaszłe w latach 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, s. 3, 11; Skład Uni‑
wersytetu 1934/35, s. 4, 10; Skład Uniwersytetu 1935/36, s. 4, 10; Skład Uniwersytetu 1936/37, 
s. 4, 10; LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 80; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 239, 
s. 9, 15, 19, 23.

51 AAN, MWRiOP, sygn. 239, s. 27.
52 Zob np. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1933/34 oraz zmiany, s. 5.
53 LCAP, uSB, f. 175, ap. 1 IBp, b. 787, s. 43.
54 Tamże, s. 85, 86.
55 B. żongołłowicz, Wydział Teologiczny, s. 246, 247.
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bez którego – jak to określał – nie jest możliwe moralne uzdrowienie społeczeń-
stwa. Szczególnie promował chrześcijańskie związki zawodowe, gdyż twierdził, że 
mają one w sobie idee oparcia życia społecznego na czystych zasadach moralnych. 
Według niego podstawę polityki społecznej państwa powinny stanowić zasady do-
bra wspólnego oraz sprawiedliwości, natomiast podstawą wartości pracy winien 
być człowiek jako jej podmiot. Takie też sformułowania można znaleźć w innych 
dziełach ks. Wóycickiego, takich jak: Ku naprawie chrześcijańskiego ruchu robotni‑
czego w Polsce czy Tendencje rozwojowe związków zawodowych w Polsce.

Podsumowanie

Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecznych była jedną z bardziej presti-
żowych katedr funkcjonujących w okresie międzywojennym w ramach Wydzia-
łu Teologicznego uSB w Wilnie. Prowadziło ją dwóch księży profesorów, którzy 
w środowisku uniwersyteckim wyróżniali się również aktywnością organizacyj-
ną. Obaj doszli do funkcji rektora – Kazimierz Zimmermann na uJ, Aleksan-
der Wóycicki na uSB. Sam Wydział Teologiczny należał do najmniejszych (obok 
Wydziału Sztuk Pięknych) struktur działających w ramach uczelni wileńskiej. 
Niewątpliwie odegrał jednak ważną rolę w kształceniu teologicznym duchow-
nych, a w kolejnych latach II Rzeczypospolitej w coraz większej liczbie także osób 
świeckich.



TomASz borowiec
Kielce

zaangażowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego 
diecezji kieleckiej w kampanię wyborczą narodowej 
demokracji do Sejmu ustawodawczego z 1919 roku

S ł o w a  k l u c z o w e :  historia Polski, dwudziestolecie międzywojenne, diecezja kielecka, 
kampanie parlamentarne, Sejm ustawodawczy, Narodowa Demokracja, duchowieństwo 
rzymskokatolickie

K e y w o r d s :  history of Poland, two decades interwar, diocese of Kielce, parliamentary 
campaigns, Legislative Sejm, National Democracy, Roman catholic clergy

S t r e s z c z e n i e :  Artykuł jest kontynuacją jednej z wcześniejszych publikacji autora do-
tyczącej postawy duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej wobec Narodo-
wej Demokracji w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej. Omówiono w nim 
udział tegoż duchowieństwa w pierwszej z narodowodemokratycznych kampanii parla-
mentarnych, w których trakcie w najdobitniejszy i najbardziej widoczny sposób dawało 
ono wyraz swych politycznych przekonań i oddawało endecji nieocenione wprost usługi, 
aktywnie uczestnicząc w akcji agitacyjnej na rzecz firmujących ją list wyborczych. Zniko-
ma liczba zachowanych, jak też nadmierna ogólnikowość dostępnych źródeł archiwalnych 
z pierwszych miesięcy niepodległego bytu państwowego, uniemożliwia co prawda pełne 
odtworzenie przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu ustawodawczego z 1919 r., a tym bar-
dziej samego udziału w niej księży – niemniej pozwoliła ukazać skalę udzielonego już wów-
czas endecji poparcia przez duchowieństwo interesującej nas diecezji. Przytoczone w arty-
kule przykłady, zarówno wytycznych, wydawanych w jej trakcie przez władze diecezjalne 
i samego bp. Augustyna łosińskiego, jak i działań podległych mu księży, upoważniają 
też do stwierdzenia, że zaangażowanie duchowieństwa w tej kampanii w dużej mierze 
pozwoliło – niezorganizowanej jeszcze tak dobrze, jak w kolejnych latach – endecji unik-
nąć całkowitej klęski wyborczej na tutejszym – niezwykle trudnym dla niej z racji silnych 
wpływów ruchu ludowego i robotniczego – terenie. Przytoczone zaś przykłady „krzewie-
nia” przez księży proendeckich sympatii wśród swoich parafian, jak i przeciwdziałania 
agitacji wrogich narodowym demokratom ugrupowań politycznych również w trakcie 
działalności Sejmu ustawodawczego, niewątpliwie pozwalały lokalnemu kierownictwu 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 191–208



TOMASZ BOROWIEC192

istniejącego już wówczas Związku Ludowo-Narodowego (ZLN) upatrywać szans na osią-
gnięcie o wiele korzystniejszego niż w 1919 r. wyniku kolejnego sprawdzianu wyborczego. 
Stąd też niniejszy artykuł stanowi również wprowadzenie do przygotowanego przez au-
tora przedstawienia gremialnego już poparcia udzielonego przez tutejsze duchowieństwo 
ZLN w kolejnych kampaniach parlamentarnych z 1922 i 1928 r.

A b s t r a c t :  This article is a sequel to an earlier publication on the attitudes of the Kielce 
Diocese Roman Catholic clergy towards the National Democracy (ND) during the first 
decade of the Second Commonwealth of Poland. It discusses the participation of the 
clergy in the first National Democratic parliamentary campaign as they most vocally 
and visibly manifested their political views, providing inestimable services to the ND by 
actively participating in propaganda campaigns in support of the party’s voting papers. 
The scarcity of surviving sources as well as excessive generality of available archival material 
covering the first months of the independent state makes it impossible to fully recreate the 
course of the 1919 parliamentary election campaign, not to mention the participation of 
clergy therein. Yet the clergy’s support for the ND in the Kielce Diocese has been possible 
to outline. The quoted examples, both of guidelines issued in its course by the diocesan 
authorities and Bishop Augustyn łosiński, and of actions by the priests subordinated to 
him, have led the author to believe that, to a large extent, it was the involvement of the clergy 
in this campaign that prevented total failure of the ND. This view seems to be corroborated 
by the facts that the party was not yet as well organised as it was to be in the following years, 
and that the area was difficult due to strong influences of peasant and labour movements. 
The quoted examples illustrate priests’ propagation of pro-ND sympathies amongst their 
parishioners, as well as their counter-acting the propaganda of political parties hostile to 
the ND, also when the Parliament was already in operation. undoubtedly, all this enabled 
the local leadership of the Popular National union to envision much better election results 
than those achieved in 1919. In view of the above, the article also provides an introduction 
to the presentation of the local clergy’s mass support for the Popular National union in the 
subsequent parliamentary elections of 1922 and 1928.

Artykuł jest kontynuacją jednej z wcześniejszych publikacji autora 1 do-
tyczącej postawy duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej wo-
bec Związku Ludowo-Narodowego (ZLN), będącego pierwszą z partii oficjalnie 
reprezentujących Narodową Demokrację (ND) 2 na arenie politycznej Drugiej 

1 T. Borowiec, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji kieleckiej wobec Związku Ludowo‑Na‑
rodowego w latach 1919–1928, w: Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 
i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapys, M.B. Markowski, Kielce 2006, s. 83-106. 

2 Mianem ND, potocznie zwanej endecją, określamy ruch polityczny, którego podstawę 
założeń ideologicznych i główną wytyczną działania stanowił nacjonalizm. Inspirowany 
i kierowany przez istniejącą do 1928 r. tajną Ligę Narodową, ruch narodowodemokratycz-
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Rzeczy pospolitej. We wspomnianym tekście nie zaprezentowano bowiem wszyst-
kich związanych z omawianym tematem kwestii. Przedstawiono więc związki du-
chowieństwa z ruchem narodowodemokratycznym, sięgające swymi korzeniami 
niemalże początków jego istnienia na ziemiach polskich w końcu XIX wieku. 
Omówiono motywy skłaniające przeważającą w skali całego kraju (przynajmniej 
do maja 1926 r.) większość zarówno wyższej hierarchii kościelnej, jak również 
szeregowego kleru parafialnego do popierania endecji w ogóle, a ZLN w szcze-
gólności. Wiele miejsca poświęcono ukazaniu wzajemnych sympatii łączących 
biskupa kieleckiego Augustyna łosińskiego z endecją i samym ZLN. Zaprezen-
towano wreszcie liczne – potwierdzone w źródłach archiwalnych proweniencji 
państwowej i kościelnej – przykłady bezpośredniej identyfikacji podległego or-
dynariuszowi kieleckiemu kleru ze ZLN. Polegała ona na członkostwie zarów-
no w samej partii, gdzie księża zajmujący stanowiska funkcyjne na wszystkich 
szczeblach struktur organizacyjnych nierzadko urastali do miana jej lokalnych 
przywódców, jak również w działających na terenie diecezji wszelkiego typu or-
ganizacji społecznych pozostających w sferze – całkowitych bądź częściowych 
– wpływów endecji.

Zabrakło natomiast miejsca na omówienie udziału duchowieństwa tutej-
szej diecezji w kampaniach propagandowych przed wyborami parlamentarnymi, 
kiedy w najdobitniejszy chyba, a niewątpliwie w najbardziej widoczny sposób 
dawało ono wyraz swych politycznych przekonań i oddawało endecji nieocenio-
ne wprost usługi, aktywnie uczestnicząc w akcji agitacyjnej na rzecz firmujących 
ją list wyborczych. Stąd też omówienie zaangażowania tutejszego duchowieństwa 
w pierwszej z tych kampanii, prowadzonej przed wyborami do Sejmu ustawo-
dawczego z 1919 roku, jest tematem niniejszego artykułu 3.

Co prawda, znikoma liczba zachowanych, jak też nadmierna ogólnikowość 
dostępnych źródeł archiwalnych z tego okresu uniemożliwia pełne odtworzenie 
przebiegu tej kampanii, a tym bardziej samego udziału w niej księży – niemniej 
pozwala ukazać skalę udzielonego już wówczas endecji poparcia przez ducho-
wieństwo interesującej nas diecezji 4.

ny przybierał w miarę upływu czasu różne formy organizacyjne i nazwy. W dwudziestole-
ciu międzywojennym firmującymi endecję w życiu politycznym ugrupowaniami były po-
woływane kolejno: wspomniany ZLN, Obóz Wielkiej Polski (dalej: OWP) i Stronnictwo 
Narodowe (dalej: SN). 

3 użycie w tytule nazwy ND wynika z faktu powołania do życia ZLN dopiero po – objętych 
zakresem tematycznym artykułu – wyborach do Sejmu ustawodawczego. 

4 Omówienie (nawet niepozbawione wyżej wskazanych mankamentów) tej kampanii sta-
nowić będzie również wprowadzenie do przygotowanego też przez autora przedstawienia 
gremialnego już poparcia udzielonego przez tutejsze duchowieństwo ZLN w kolejnych 
kampaniach parlamentarnych z 1922 i 1928 r. 
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Warto przypomnieć, że w omawianym czasie diecezja kielecka była jedną 
z trzech (obok sandomierskiej i częstochowskiej) leżących w granicach ówcze-
snego województwa kieleckiego. Organizacyjnie podlegała wtedy archidiecezji 
warszawskiej i podzielona była, według terminologii kościelnej, na osiem dys-
tryktów 5: będziński, jędrzejowski, kielecki, miechowski, olkuski, pińczowski, 
stopnicki i włoszczowski, które w znacznym stopniu, aczkolwiek niezupełnie, 
pokrywały się terytorialnie z odpowiadającym im według podziału administra-
cyjnego województwa powiatom (np. kilka parafii znajdujących się w granicach 
powiatu kieleckiego podlegało diecezji sandomierskiej). Dystrykty z kolei dzieli-
ły się na 25 dekanatów, na których terenie w 1919 roku znajdowały się 254 parafie 
i pracowało 382 księży. Diecezja kielecka należała do grona najmniejszych w kra-
ju. Według danych z końca 1925 roku jej powierzchnia wynosiła 9507 km2, a w jej 
granicach mieszkało 788 822 katolików 6.

Należy też zaznaczyć, że w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypo-
spolitej wybory parlamentarne były najlepszym jeszcze miernikiem poparcia 
społecznego dla poszczególnych sił politycznych. Sprawdzianom wyborczym 
stale w tym czasie poddawali się też narodowi demokraci, których działania pod-
porządkowane były nieprzerwanie nadrzędnemu celowi – odniesieniu sukcesu 
wyborczego, umożliwiającego, zgodne ze swoją wizją, uporządkowanie państwa 
na gruncie parlamentarnym 7. Choć – przynajmniej do przewrotu majowego – 

5 Districtus (łac.) – obwód, okolica, obszar, powiat. 
6 Po zawarciu w lutym 1925 r. konkordatu ze Stolicą Apostolską diecezja kielecka zaczęła 

podlegać nowo utworzonej archidiecezji krakowskiej. Z upływem lat zmniejszeniu ule-
gła też liczba dekanatów diecezji oraz leżących na jej terenie parafii, jak i pracujących tu 
księży. Tak więc, według danych z 1928 r., diecezja kielecka liczyła 24 dekanaty, 219 parafii 
i 321 księży. Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: AD Kielce), Mapy i plany, sygn. 11-58, 
k. bez paginacji; Calendarium pro Clero Dioecesis Kielcensis in Annum Domini 1919, Kielciis 
1918, s. 23-66, 79, 85; Ordo Divini Officii Persolvendi Sacrique Peragendi Ad Usum Dioecesis 
Kielcensis Anno Domini Bissextili 1928, Kielciis 1927, s. 25-89, 104-114; L. Adamczuk, Struk‑
tura organizacyjno‑terytorialna Kościoła, w: Kościół katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik 
statystyczny, red. L. Adamczuk i W. Zdaniewicz, Warszawa 1991, s. 104-108.

7 Nie oznacza to bynajmniej, że endecy nie rozważali możliwości przejęcia władzy w pań-
stwie w sposób niedemokratyczny, a opinia publiczna przed 1926 r. obawiała się moż-
liwości zastosowania właśnie przez endecję „siłowego rozwiązania” dla osiągnięcia tego 
celu. Obawy takie potwierdzać mógł chociażby ujawniony w trakcie dochodzenia komisji 
sejmowej fakt wyrażenia przez Stanisława Głąbińskiego zgody na przyjęcie funkcji rządo-
wych po udanym zamachu stanu przygotowywanym przez Pogotowie Patriotów Polskich, 
mimo że uchwałą Zarządu Głównego z 22 grudnia 1923 r. ZLN kategorycznie odcinał się 
od jakichkolwiek powiązań z Pogotowiem i „przypisywania mu organizowania i utrzymy-
wania tego rodzaju bojówek dla zaprowadzenia faszyzmu w Polsce”. Por. A. Bełcikowska, 
Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 1925, s. 79; E. Koniuszyński, Ewolucja 
endecji w latach 1925–1928, „Więź” 1976, nr 12, s. 130. 
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endecja miała liczną i zdyscyplinowaną klientelę wyborczą, posiadała na terenie 
całego kraju struktury partyjne istniejącego od maja 1919 roku ZLN oraz dyspo-
nowała szerokim zapleczem społecznym w postaci związanych z nim różnego 
typu organizacji pomocniczych czy satelickich, to osiągnięcie zadowalającego 
wyniku wyborczego niewątpliwie nie było łatwe 8.

Stąd też nieocenione wprost musiało być dla narodowych demokratów, 
w tym działających na interesującym nas terenie, leżącym w granicach diecezji 
kieleckiej, posiadanie tak znaczącego i oddanego sojusznika, jak duchowieństwo 
rzymskokatolickie. Szczególnie przy tym na duchowieństwo liczono na terenie 
wiejskim, gdzie ambona była często jedynym źródłem informacji dla ludu, a księ-
ża z reguły stanowili znaczny autorytet wśród niewyrobionych jeszcze politycznie 
mas chłopskich 9. Działania księży – stanowcze i bezceremonialne lub tylko „ła-
godna perswazja” płynąca z ich ust – mogły stanowić skuteczną tamę dla szerzo-
nych w powiatach diecezji idei przez agitatorów wrogich endecji ugrupowań po-
litycznych. Postawa tutejszego kleru pozwalała więc żywić nadzieje miejscowym 
przywódcom ND, a po powstaniu ZLN – lokalnemu kierownictwu partii, nie tyl-

8 uzasadniony niepokój co do wyniku wyborów narodowi demokraci żywić mogli zarówno 
przed wyborami do Sejmu ustawodawczego w 1919 r., do których przystępowali w nie-
sprzyjających im warunkach społeczno-politycznych panujących w kraju i niezorganizo-
wani jeszcze tak dobrze, jak to miało miejsce w kolejnych latach oraz przed wyborami 
parlamentarnymi w 1928 r., gdy wymierzone głównie w ZLN działania represyjne sana-
cyjnych władz administracyjno-policyjnych poważnie utrudniały prowadzenie skutecznej 
akcji agitacyjnej. 

9 Mimo tradycyjnego przywiązania ludności wiejskiej do religii i Kościoła, utrzymanie 
tego autorytetu nie było bynajmniej łatwe, o czym przekonuje – nienależące zapewne 
do wyjątkowych – sprawozdanie starosty stopnickiego za lata 1920–1921, w którym czy-
tamy: „… Natomiast z każdym dniem maleje wpływ jaki na lud miało duchowieństwo. 
Powodem tego jest niska kultura i małe wykształcenie, a także polityka prowadzenia 
zbyt wysokich opłat, jaką prowadzą, częściowo z braku stałego uposażenia, częściowo 
kierowani krótkowzroczną chciwością […] Ludność do kościoła wprawdzie chodzi, ale 
dla duchowieństwa usposobiona jest przeważnie wrogo”. T. Borowiec, Duchowieństwo…, 
s. 106. Przeglądając również korespondencję biskupa Augustyna łosińskiego oraz akta 
personalne podległych mu kapłanów, niejednokrotnie natrafiamy na informacje po-
twierdzające niezadowolenie, a nawet wrogość mieszkańców niektórych parafii wobec 
posługujących w nich księży. Jako przykład podajmy tu tylko kierowane w l. 1925–1927 
do biskupa skargi mieszkańców parafii Białogon na jej proboszcza ks. Stanisława Ma-
chowskiego, oskarżanego m.in. o „pobicie laską” pewnej kobiety z Posłowic, „przeje-
chanie samochodem” innej kobiety i „unikanie wypłacenia odszkodowania” oraz „uży-
wanie obrzydliwych słów” w stosunku do dzieci podczas nauki religii w szkole, typu: 
„Ty byku! Ty krowo szwajcarska! Ty wyparzony pysku! Ty świński ryju!”. AD Kielce, 
Akta Konsystorskie. Personalia Księży – Akta księdza Stanisława Machowskiego, sygn. 
XM-60, k. 18, 23-24.
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ko na zmobilizowanie swoich parafian do głosowania na jej kandydatów w dniu 
wyborów, ale i podtrzymywania wśród nich proendeckich sympatii w okresach 
między wyborami.

Wyczekiwanie endecji w pierwszych miesiącach po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości na odpływ fali rewolucyjnej i zmianę niekorzystnego dlań 
układu sił w masach ludowych, przy równoczesnej dezorganizacji własnych sze-
regów i braku jednolitego firmującego ją ugrupowania partyjnego, było powo-
dem niezadowolenia jej przywódców z ustalenia daty wyborów do Sejmu usta-
wodawczego na dzień 26 stycznia 1919 roku. Obawy narodowych demokratów 
co do wyniku wyborów w tak niesprzyjających okolicznościach znalazły wyraz 
w zgłoszonej Józefowi Piłsudskiemu w imieniu kierownictwa ruchu przez Sta-
nisława Grabskiego propozycji przesunięcia ich terminu. Proponowano, by w to 
miejsce powołać tymczasową reprezentację ogólnopolską z trzech byłych zabo-
rów pod nazwą Naczelna Rada Ludowa Narodu Polskiego. Propozycja ta została 
przez Naczelnika Państwa kategorycznie odrzucona, a endecy, którym nie udało 
się zyskać na czasie, by uporządkować swoje szyki, musieli rozpocząć przygoto-
wania do kampanii wyborczej. Niezależnie więc od dalej idących planów budowy 
partii politycznej powołano do życia Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw 
Demokratycznych (NKWSD), w którego skład oprócz ND, czyli dawnego Stron-
nictwa Demokratyczno-Narodowego, początkowo wchodziły: Zjednoczenie Na-
rodowe (ZN), Stronnictwo Chrześcijańsko-Demokratyczne, Polska Partia Postę-
powa i Stronnictwo Odrodzenia Narodowego 10.

Choć endecja nie przystępowała do wyborów samodzielnie, niewątpliwie 
była wiodącą siłą utworzonego bloku – komitetu wyborczego, jak też na niej spo-
czął zasadniczy ciężar prowadzenia kampanii wyborczej 11. Szybko też okazało 
się, że zawartego na „szczeblu centralnym” porozumienia między stronnictwami 
tworzącymi NKWSD nie udało się w pełni sfinalizować w terenie i skonsolido-

10 Z czasem skład NKWSD uzupełniły: Stronnictwo Polityki Realnej, Stronnictwo Pracy 
Narodowej, Koło Polityczne Zrzeszeń Rzemieślniczych, Konfederacja Zrzeszeń Polskich, 
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, Związek Niezależności Gospodarczej 
i Narodowa Organizacja Wyborcza Kobiet Polskich. R. Wapiński, Narodowa Demokra‑
cja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980, s. 166-168; 
J. Terej, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 85-
87; A. Wątor, Działalność Związku Ludowo‑Narodowego w latach 1919–1922, Szczecin 1992, 
s. 10-14; E. Maj, Związek Ludowo‑Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycz‑
nej, Lublin 2000, s. 26; Taż, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 
1918–1928, Lublin 2002, s. 36-37. 

11 Ważną rolę w akcji wyborczej odegrały zwłaszcza proendeckie organizacje społeczne, jak: 
Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” czy Centralne Towarzystwo 
Rolnicze. A. Wątor, Działalność, s. 14-16. 
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wać pod wspólnym szyldem wszystkich startujących w poszczególnych okręgach 
wyborczych „sił narodowych”  12.

Nie inaczej było też na terenie leżącym w granicach diecezji kieleckiej, 
gdzie z wchodzących w jej skład powiatów utworzono cztery okręgi wyborcze: 
nr 26 (pow.: kielecki, jędrzejowski i włoszczowski); nr 27 (pow.: pińczowski i stop-
nicki); nr 28 (pow.: olkuski i miechowski) oraz nr 29 (pow. będziński) 13. Powiaty 
te z racji swojej struktury społeczno-ekonomicznej leżały w sferze naturalnych 
wpływów ugrupowań chłopskich i robotniczych, co dodatkowo komplikowało 
przeprowadzenie przez tutejszych narodowców skutecznej kampanii wyborczej 14. 
Tym bardziej liczono więc na wsparcie prowadzonej na tak trudnym terenie akcji 
agitacyjnej przez miejscowe duchowieństwo.

Przygotowania do pierwszego w Drugiej Rzeczypospolitej sprawdzianu 
wyborczego księża diecezji kieleckiej prowadzili zgodnie z wytycznymi wło-
cławskiej konferencji biskupów polskich, odbytej w dniach 10–12 grudnia 1918 
roku, mówiącymi, że „duchowieństwo weźmie gorący udział w akcji wyborczej 
do Sejmu i Rad Gminnych, stojąc na gruncie narodowym, przez uświadomienie 
o ważności udziału w wyborach i głosowaniu na ludzi pewnych, zasługujących 

12 Analiza zgłoszonych list wyborczych w 33 okręgach wyborczych, utworzonych na te-
renach byłego Królestwa Polskiego, pozwala stwierdzić, że w zdecydowanej większości 
z nich poszczególne ugrupowania narodowe występowały samodzielnie, nie zawsze nawet 
łącząc się w lokalne związki wyborcze. T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 
roku, Poznań 1920, s. 100-184. 

13 Tak oto jedynie w okręgu wyborczym nr 27 tamtejsze środowiska narodowe wystawiły 
jedną wspólną listę nr 3 Bloku Narodowego. Z kolei w okręgu nr 26 lista nr 4 Narodowego 
Komitetu Wyborczego (dalej: NKW) tworzyła związek wyborczy z listą nr 1 Gminy Bieliny 
(pow. kieleckiego) oraz listą nr 7 Narodową. Podobnie w okręgu nr 29 związek wyborczy 
tworzyły: lista nr 12 ZN, lista nr 7 Polskiego Stronnictwa Republikańskiego oraz – co cie-
kawe, zważywszy, że nie przystąpiło ono oficjalnie do NKWSD i podobnie jak Narodowy 
Związek Robotniczy tylko formalnie współpracowało z endecją – lista nr 2 Polskiego Zjed-
noczenia Ludowego (dalej: PZL). Natomiast w okręgu nr 28 nie zgłoszono żadnej – ma-
jącej szeroko pojęty charakter „narodowy” listy wyborczej i tu już z braku jakiejkolwiek 
alternatywy najbliższą endecji stała się lista nr 1 tegoż PZL. Tamże, s. 164-173. Zob. także: 
A. Wątor, Działalność, s. 17. 

14 Podobnie jak w innych rejonach kraju, również w interesujących nas okręgach wyborczych 
narodowcy próbowali zneutralizować wpływy ugrupowań chłopskich i robotniczych po-
przez umieszczanie na listach kandydatów reprezentujących możliwie najszerszy przekrój 
społeczny oraz wystawianie osobnych – rzec można „dedykowanych” – list w miastach 
i na terenach wiejskich. Wybiegając nieco w przyszłość, uznać należy, że pożądany efekt 
zabiegi te przyniosły jedynie w Kielcach i pow. kieleckim oraz pow. będzińskim i większo-
ści miast (oprócz Będzina) tego powiatu. T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 
roku, s. 164-173. Zob. także: A. Maj, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim, 
s. 38-39.
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na zaufanie”  15. Ludzi takich wskazywali biskupi w wydanym już pierwszego dnia 
konferencji Liście pasterskim do duchowieństwa i wiernych jako „sumiennych” 
i „prawdziwych katolików”  16.

Co ciekawe – rzec można nawet, że działania duchowieństwa interesującej 
nas diecezji wyprzedzały nie tylko oficjalne wytyczne włocławskiej konferencji 
biskupów i ich listu pasterskiego, ale zainicjowane zostały jeszcze przed wyda-
niem dekretu Naczelnika Państwa, wyznaczającego datę samych wyborów do 
Konstytuanty. Już bowiem w dniu 12 listopada 1918 roku na konferencji w sali 
kieleckiego Konsystorza jeden z punktów obrad dotyczył organizacji wyborów 
do Sejmu ustawodawczego. Polecono wówczas proboszczom

niezwłoczne przygotowanie parafian, polegające na częstym objaśnianiu by nie 
wybierali ludowców i socjalistów, jako szkodliwie działających dla narodu i kraju, 
lecz wybierali […] osoby uczciwe, katolickie, te same w całym obszarze, a to by nie 
rozstrzelać siły i nie dać przewagi żywiołom radykalnym i żydom.

Mieli oni nadto

ostrzegać wyborców, by kartek nie brali od ludowców, socjalistów i żydów, nie po-
kazywali ich im rzekomo dla czytania i sprawdzania, czy akuratnie są karty pisane, 
by nie ulegali pokusie przekupstwa lub namów wszelakich, by przy oddawaniu 
kartek (w magistratach, gminach, itp.) znalazła się warta katolików czuwających 
i udaremniających przemoc oraz podstępne gwałty wywrotowców, co zwykło się 
dziać przy oddawaniu kart wyborczych.

15 Bardziej szczegółowe wytyczne mówiły: „W sprawie pracy politycznej, jako taktykę przy-
jąć, że wiece zwołuje się tylko w wyjątkowych razach, natomiast działać należy stale przy 
pomocy pogadanek parafialnych, odczytów itp.; za pośrednictwem wszelkich organiza-
cji już w parafiach istniejących jako to bractw, kółek żywego różańca, kółek rolniczych, 
stowarzyszeń młodzieży itp. […]. Od wieców urządzanych przez partie wywrotowe po-
wstrzymywać namową pasterską swych parafian, natomiast dla poinformowania się o ich 
akcji posyłać ludzi pewnych i zaufanych, którzy by interpelacjami i żądaniem wyjaśnień 
paraliżowali robotę agitatorów […] Duchowieństwo będzie się porozumiewać między 
sobą w dekanatach powiatowych, wybierze spośród siebie trzech delegatów i powierzy 
im zawiązanie stosunku z blokiem wyborczym stronnictw narodowych danego okręgu. 
Do akcji politycznej duchowieństwo postara się pociągnąć ludzi mających uznanie wśród 
ludu bez względu na przynależność ich stanową”. AD Kielce, Akta personalia biskupa Au-
gustyna łosińskiego, sygn. BI-8/3, k. 54; S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce 
w latach 1918–1939, Warszawa 1992, s. 325. 

16 W liście tym wzywano wiernych do „jedności i zgody […] łączenia się pod sztandarem 
narodowym […] przeciwstawiania się anarchii, agitacji bolszewickiej i socjalistycznej”, 
przede wszystkim zaś nakazywano im „nie uchylać się od głosowania” oraz „głosować do-
brze i rozumnie”. J. Dębiński, Księża diecezji włocławskiej posłami i senatorami w II Rzecz‑
pospolitej, „Studia Włocławskie” 2006, nr 6, s. 444. 
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Wreszcie nakazano księżom:

Zachęcać i jako ścisły obywatelski obowiązek przedstawiać wszystkim, by nie oba-
wiał się nikt i nie uchylał ani mężczyzna ani kobieta ani dziewczyna od podawania 
kart wyborczych. Gdy otrzymają karty do wpisu nazwiska posła, jakiego chcą wy-
brać, niech radzą się proboszcza lub wikarego albo członków PZLK [Polski Zwią-
zek Ludu Katolickiego], gdzie już ten Związek założony został 17.

Pamiętać przy tym należy, że biskup Augustyn łosiński zainicjował w tym 
właśnie czasie w diecezji działalność własnego – o typowo klerykalnym charakte-
rze – stronnictwa pod nazwą PZLK 18. Miejscowym księżom nakazano więc jedno-
znacznie: „Gdzie już istnieje PZLK wskazanym jest wybierać na posłów członków 
tego Związku” 19. W praktyce jednak – wziąwszy pod uwagę efemerydalny charak-
ter PZLK – owo „stanie na gruncie narodowym” było dla większości tutejszego 
duchowieństwa równoznaczne z popieraniem wystawionych w poszczególnych 
okręgach wyborczych pod różnymi nazwami „narodowych list wyborczych” 20.

Nie mogło być zresztą inaczej, skoro na listach tych figurowały nazwiska 
miejscowych księży kandydujących na posłów. Brak źródeł nie pozwala stwier-
dzić, czy – oprócz księdza Adama Błaszczyka, kandydującego w okręgu wybor-

17 AD Kielce, sygn. BI-8/3, k. 43.
18 Zainspirowany przykładem biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi biskup Augustyn łosiń-

ski – nie rozluźniając bynajmniej więzi łączących go z endecją – aktywnie zaangażował 
się w tworzenie PZLK na terenie podległej sobie diecezji. Chociaż w myśl swojego Statutu 
PZLK skupiać się miał na „prowadzeniu pracy religijnej i kulturalno-społeczno-oświato-
wej” – w gruncie rzeczy zajmował się przede wszystkim działalnością polityczną, stano-
wiąc w przekonaniu biskupa „przeciwwagę dla sił lewicy zaraniarskiej […] oraz prawicy 
zaraniarskiej”. Nadzieje biskupa, że diecezja kielecka stanowi „podatny grunt” dla jego 
inicjatywy szybko okazały się płonne, o czym przekonywały zachowane w korespondencji 
ordynariusza informacje przekazywane mu przez podległych księży, donoszących o pro-
blemach z założeniem i utrzymaniem w terenie kół Związku. Tamże, k. 68-69, 81; Tam-
że, Akta Konsystorskie Ogólne. Konferencje Dekanalne i Księży Dziekanów (protokóły) 
1909–1938, sygn. OD-2/3a, k. 16. Więcej na temat PZLK zob. również: T. Borowiec, Ducho‑
wieństwo, s. 96-97; M. Marcinkowska, Biskup kielecki Augustyn Łosiński wobec odradzania 
się państwa polskiego 1918–1922 (wybrane zagadnienia), w: Studia i materiały do dziejów 
Kielecczyzny, red. W. Caban, t. 1, Kielce 1998, s. 223-224. 

19 AD Kielce, sygn. BI-8/3, k. 43.
20 W zachowanej korespondencji biskupa Augustyna łosińskiego znajdujemy skierowany do 

niego list arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego z 23 listopada 1918 r. w pełni potwierdza-
jący zgodność postawy tutejszego duchowieństwa z ówczesnym stanowiskiem wyższej hie-
rarchii kościelnej. Czytamy w nim: „…uważam, że jeszcze ważniejszą, a raczej pilniejszą 
sprawą doby dzisiejszej jest przygotowanie wyborów do sejmu konstytucyjnego. Zdaje mi 
się, […] że przy tych wyborach społeczeństwo zaniecha małych partyjnych pretensji i aspi-
racji i podzieli się na dwa wielkie obozy: narodowy i socjalistyczny. Powinniśmy stanąć na 
czele narodowego i domagać się wywieszenia sztandaru katolickiego…”. Tamże, k. 49. 
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czym nr 26 (pow.: kielecki, jędrzejowski i włoszczowski) z listy nr 4 NKW, oraz 
księdza kanonika Wincentego Zamojskiego z Zagórza, kandydującego w okręgu 
wyborczym nr 29 (pow. będziński) z najbardziej tam „endeckiej” listy nr 12 ZN 
– na listach „narodowych” czterech okręgów wyborczych utworzonych z powia-
tów diecezji znajdowały się nazwiska innych księży 21. Godna uwagi jest nato-
miast obecność wśród kandydatów wystawionych w okręgu nr 28 (pow.: olkuski 
i miechowski) z listy nr 1, firmowanej przez PZL, niedarzone, jak wiemy, sympa-
tią przez biskupa Augustyna łosińskiego, jednego z najwybitniejszych później 
lokalnych działaczy ZLN – wówczas jeszcze proboszcza parafii Brzesko Nowe 
– księdza doktora Antoniego Sobczyńskiego 22. Widzimy więc, że w obliczu bra-
ku w tym okręgu bliższej przekonaniom ordynariusza kieleckiego „listy narodo-
wej” – w imię rzec można „wyższych celów” – wyraził on zgodę na ubieganie się 
o mandat poselski duchownego podległej mu diecezji z ramienia PZL 23.

Analizując wspomniane wytyczne włocławskiej konferencji biskupów 
z początku grudnia 1918 roku, można stwierdzić, że – wzywając duchowieństwo 
do „gorącego udziału w akcji wyborczej” – przedstawiciele wyższej hierarchii 
kościelnej jednocześnie nakreślali dosyć ostrożną taktykę jej prowadzenia. Po-
mijając rzecz jasna księży kandydujących na posłów, pozostali mieli powstrzy-
mywać się od urządzania wieców. Otwartą agitację zastąpić miano – rzec można 
– „zakulisowymi działaniami” poprzez organizowanie „pogadanek parafialnych 
i odczytów”, „namowę pasterską”, szczególnie zaś jej prowadzeniem „za pośred-

21 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: AP Kielce), Komisje Wyborcze Województwa 
Kieleckiego (dalej: KWWK) z lat 1918–1938, sygn. 5, k. 29-30; T. Rzepecki, Sejm Rzeczypo‑
spolitej Polskiej 1919 roku, s. 166, 170. 

22 PZL było jednym z ugrupowań określanych przez ordynariusza kieleckiego mianem 
„prawicy zaraniarskiej” (por. przypis 18), które wedle jego słów „…są siłami o polityce 
niemiecko-austriackiej, za pieniądze okupantów agitują, [zaś] o kościele niedostateczne 
pojęcie wystawiają”. Niewątpliwie PZL stanowił też silną i niewygodną – a co za tym idzie 
niemile widzianą przez biskupa kieleckiego – konkurencję na terenie wiejskim dla orga-
nizowanego pod jego auspicjami PZLK. Stąd też, gdy luźne w okresie przedwyborczym 
związki PZL z endecją i NKWSD uległy po wyborach całkowitemu zerwaniu, biskup Au-
gustyn łosiński w czerwcu 1919 r. oficjalnie już zabronił podległym księżom angażowania 
się w jego prace. Por.: M. Marcinkowska, Biskup kielecki, s. 223. 

23 Nie można też wykluczać – choć przypuszczenie takie, nie znajdując wystarczającego opar-
cia w zachowanych źródłach, jest może nazbyt śmiałe – że desygnowanie ks. Antoniego 
Sobczyńskiego do kandydowania z listy PZL mogło być także podyktowane chęcią „zain-
stalowania” w nim przez biskupa swojego „zaufanego”. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
– kandydując oficjalnie z ramienia PZL – ksiądz Antoni Sobczyński propagował w trakcie 
kampanii wyborczej idee przyświecające NKWSD, jak choćby 27 grudnia 1918 r. w trakcie 
wiecu w Pilicy, gdzie „na rynku po sumie rozwinął przed licznie zgromadzonym na odpust 
ludem program bloku katolicko-narodowego”. AD Kielce, sygn. OD-2/3a, k. 14. 
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nictwem” istniejących w parafiach wszelkiego typu organizacji czy bractw kato-
lickich oraz „wciągniętych” do współpracy zaufanych i „mających uznanie wśród 
ludu” parafian. Widzimy więc, że w obliczu panującej w kraju w pierwszych mie-
siącach po odzyskaniu niepodległości burzliwej atmosfery społeczno-politycz-
nej przedstawiciele wyższej hierarchii kościelnej wyraźnie obawiali się, by zbyt 
agresywne wystąpienia duchowieństwa w kampanii wyborczej nie zraziły doń 
wiernych, przynosząc tym samym odwrotny do zamierzonego skutek.

Podobne obawy towarzyszyły również duchowieństwu interesującej nas 
diecezji kieleckiej, co potwierdza zachowany protokół konferencji dekanalnej, od-
bytej w dniu 27 grudnia 1918 roku w Pilicy 24. Nie oznaczało to jednak, że tutejsi 
księża mieliby w kampanii wyborczej odgrywać wyłącznie „drugoplanową rolę”, 
tym bardziej że otwarcie się w nią angażujący mogli liczyć nie tylko na pobłażli-
wość, ale wręcz przychylność samego biskupa Augustyna łosińskiego. Chociaż 
w liście, wydanym do podległego mu duchowieństwa (dwa dni po wspomnianej 
wyżej pilickiej konferencji dekanalnej), ordynariusz przestrzegał, że „ambona nie 
może być miejscem służącym prowadzeniu agitacji politycznej”, jednocześnie 
w dalszej jego części zezwalał na „przedstawianie z niej szkodliwości socjalizmu 
dla społeczeństwa”, jak również na wskazywanie „na jaką listę należy głosować”  25.

Brak danych archiwalnych uniemożliwia niestety odtworzenie przebiegu 
samej kampanii wyborczej na tutejszym terenie, jak i przytoczenie konkretnych 
przykładów agitacji księży na rzecz „list narodowych”. Pewne informacje po-
średnie potwierdzają jednak nad wyraz wzmożoną „ruchliwość” duchowieństwa 
w okresie przedwyborczym 26. Nie będzie też zapewne przesadą stwierdzenie, że 

24 W protokole tym czytamy: „…uczestnicy konferencji zastanawiali się nad sposobem 
przeprowadzenia agitacji przedwyborczej i doszli do wniosku, że najlepiej będzie wyrobić 
sobie spośród ludzi świeckich agitatorów, którzy służyliby pomocą proboszczowi w tej tak 
ważnej sprawie. Chłop nasz bowiem do nikogo tyle nie ma zaufania, jak do równego sobie. 
Lud z natury jest bardzo podejrzliwy, nadzwyczaj niedowierzający, co się szczególnie dzi-
siaj daje odczuć przy wrogiej dla duchowieństwa agitacji, gdzie księdza przedstawiają jako 
narzędzie w ręku panów, a to w tym celu, aby się łatwiej udawała robota wywrotowców: 
socjalistów i ludowców. Należy jednak postępować ostrożnie, bo i takiego chłopa pomoc-
nika proboszcza na polu politycznym mogą wkrótce nazwać „Wojtkiem księżym”, a wtedy 
także mało będzie pożytku”. Tamże, k. 14. 

25 Ponadto na tydzień przed wyborami miano urządzać uroczyste nabożeństwa „o pomyśl-
ny wynik głosowania, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, suplikacjami i litanią 
do Serca Jezusa”, zaś w dniu głosowania „nabożeństwa odprawiać w takim porządku, aby 
wszyscy wierni mogli wziąć udział zarówno we mszy świętej, jak i wyborach”. AD Kielce, 
Akta Konsystorskie Ogólne. Okólniki Biskupie i Konsystorskie 1910–1931, sygn. OA-2/15, 
k. 126. Zob. też: M. Marcinkowska, Biskup kielecki, s. 225. 

26 W raportach polityczno-informacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o sytuacji 
w Okręgu Generalnym Kieleckim z 1 i 15 stycznia 1919 r. czytamy, że „wybitny udział w agi-
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jego działania w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągniętych przez endecję 
wyników wyborów na tutejszym – jeszcze raz podkreślmy, niezwykle trudnym 
dla niej z racji silnych wpływów ruchu ludowego i robotniczego – terenie 27. Co 
prawda, zdobycie 5 z 29 mandatów poselskich, przypadających na cztery okrę-
gi wyborcze leżące w granicach diecezji kieleckiej, trudno było nazywać sukce-
sem i zarówno tutejsi endecy, jak i współdziałający z nimi księża mogli odczuwać 
uzasadnione rozczarowanie 28. Niewielkim chyba pocieszeniem było zwycięstwo 
NKW (oraz związanych z nim: listy nr 1 Gminy Bieliny oraz listy nr 7 Narodowej) 
w Kielcach i powiecie kieleckim, które w obliczu słabszych wyników w powiatach 
jędrzejowskim i włoszczowskim nie pozwoliło zdobyć większości głosów w całym 
okręgu wyborczym nr 26 29. Ponadto włożone w kampanię wyborczą wysiłki tutej-

tacji przedwyborczej bierze duchowieństwo”. Nadto w drugim z wymienionych raportów, 
odnotowując fakt prowadzonej przez kler agitacji politycznej, z niepokojem zauważano też 
przypadki wymierzania jej przeciwko wojsku, czego dopuścić się miał określony mianem 
„notorycznego agitatora politycznego” ks. Stanisław Marchewka z Jędrzejowa. Wedle tej 
relacji w jednym z kazań, „które są przeważnie treści politycznej” wyrazić miał się w sposób 
następujący: „Wojsko i oficerowie za żydowskie pieniądze żywieni i ekwipowani” oraz „Pił-
sudskiego Prusacy zwolnili po to, aby stworzył rządy bolszewickie i żydowskie”. O niepod‑
ległą i granice. Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej 
Polski 1919–1920, opracowanie, wybór i przygotowanie do druku: M. Jabłonowski, P. Sta-
wecki, T. Wawrzyński, Warszawa–Pułtusk 1999/2000, s. 20, 35. O udziale księży w kampanii 
wyborczej na bieżąco też informowany był żywo nią zainteresowany bp Augustyn łosiński. 
Tak oto ks. Dominik ściskała w adresowanym do biskupa liście z 16 stycznia 1919 r. opisywał 
jej przebieg w rejonie Buska i Solca, podkreślając „agresywne poczynania ludowców” i ich 
wystąpienia z krytyką księży i samego Kościoła. AD Kielce, sygn. BI-8/3, k. 68-69.

27 O tym, jak duże znaczenie dla wyników wyborów miał stopień zaangażowania w akcję 
agitacyjną lokalnego duchowieństwa, świadczyć może skierowany do bp. Augustyna ło-
sińskiego list mieszkańca parafii miechowskiej, w którym czytamy: „… Związek Katolicki 
sromotnie u nas przegrał wybory, bo przeszli sami thugutowcy, a wina w tem naszego 
kanonika Zapałowskiego, który stracił wszelki posłuch u ludzi, bo jest bardzo nietaktow-
ny”. Tamże, k. 67. Na marginesie zauważyć należy, że pisząc o „Związku Katolickim”, autor 
przytoczonego listu mógł mieć na myśli PZL, którego lista była jedyną mającą charakter 
„narodowy” listą wyborczą wystawioną na tamtejszym terenie.

28 Trzy z tych mandatów endecy zdobyli w okręgu nr 26 (pow.: kielecki, jędrzejowski i włosz-
czowski), zaś pozostałe dwa z okręgu nr 29 (pow. będziński). Posłami zostali: Walenty 
Równicki, Dominik Tutaj, Zygmunt Seyda, Stefan Falkowski i Wojciech Idziak. W gronie 
tym tylko Zygmunt Seyda pozostał wierny ZLN – pozostali od sierpnia 1919 r. zasilili klub 
parlamentarny Narodowego Zjednoczenia Ludowego (dalej: NZL). T. Rzepecki, Sejm Rze‑
czypospolitej Polskiej 1919 roku, s. 164-173.

29 Całkowitą i szczególnie dotkliwą klęskę narodowcy ponieśli w okręgu nr 27 (pow.: piń-
czowski i stopnicki) oraz okręgu nr 28 (pow.: olkuski i miechowski), w których 11 z ogółem 
12 mandatów zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe (dalej: PSL) „Wyzwolenie” (jeden nato-
miast przypadł PZL). Tamże, s. 166-170.
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szego duchowieństwa nie zostały uwieńczone bezpośrednim wprowadzeniem do 
Sejmu własnego reprezentanta. Jedynie bowiem zastępcami posłów zostali wspo-
mniani wyżej księża – Adam Błaszczyk i Antoni Sobczyński 30.

Wyniki wyborów spotkały się też z natychmiastową niemal reakcją kielec-
kich władz diecezjalnych, uznających je za „symptom odpadania ludu od Kościo-
ła” i już w dniu 31 stycznia 1919 roku wydających skierowane do księży dziekanów 
zarządzenie, aby na konferencjach dekanalnych „przeprowadzono wyczerpującą 
analizę zaistniałej sytuacji” oraz „opracowano program pracy społecznej dla za-
chowania posłuchu duchowieństwa u wiernych”  31.

Zapewne też począwszy od lutego 1919 roku konferencje takie odbywały się 
w poszczególnych dekanatach diecezji; nie posiadamy jednak informacji co do 
ich przebiegu, wyciągniętych wniosków i przyjętych „programów naprawczych”. 
Niemniej zachowane – choć szczątkowo tylko – archiwalia pozwalają stwierdzić, 
że miejscowi księża nie szczędzili w kolejnych miesiącach wysiłków, by ugrunto-
wać „prawidłowe”, jak i wpłynąć na zmianę „niewłaściwych” przekonań politycz-
nych swoich parafian 32. Nie brakowało przy tym zapewne księży, których starania 

30 Tamże, s. 166, 170. Spośród 32 przedstawicieli duchowieństwa zasiadających w ławach sej-
mowych – najwięcej, bo 16, a po mających natomiast miejsce w pierwszych miesiącach 
secesjach i przetasowaniach osobowych ostatecznie 12, należało do Związku Sejmowego 
Ludowo-Narodowego (dalej: ZSLN). Przynależność klubowa pozostałych księży-posłów 
była następująca: NZL – 9; Narodowy Chrześcijański Klub Robotniczy – 6; Stronnictwo 
Katolicko-Ludowe – 2 oraz PSL „Wyzwolenie” – 1. Nadto jeden z księży nie zgłosił przy-
należności partyjnej. Nie uczynił tego formalnie również arcybiskup Józef Teodorowicz, 
co „nie przeszkadzało” mu zasiadać w pierwszym zarządzie klubu ZSLN. Tamże, s. 283-
290; Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2, II Rzeczpospolita, napisał A. Ajnenkiel, Warszawa 
1989, s. 29, 30. „Najbarwniejszą” postacią spośród księży-posłów ZLN był niewątpliwie 
Kazimierz Lutosławski, którego agresywne i bezceremonialne wystąpienia na forum Sej-
mu – choć zawsze zgodne z „endeckim punktem widzenia” na omawiane sprawy – wy-
woływały konsternację nawet członków własnego klubu parlamentarnego, w którym miał 
przeciwników zarzucających mu niesubordynację i łamanie dyscypliny klubowej. E. Maj, 
Narodowa Demokracja w województwie lubelskim, s. 83. 

31 AD Kielce, sygn. OD-2/2b, k. 8; M. Marcinkowska, Biskup kielecki, s. 225-226.
32 Przykładem tej postawy może być list proboszcza parafii Błogosławionego Wincentego 

Kadłubka w Jędrzejowie ks. Stanisława Marchewki do bp. Augustyna łosińskiego z czerw-
ca 1919 r., w którym czytamy: „…Wiadomo dobrze Waszej Ekscelencji, jak bardzo zarażo-
ny jest pow. jędrzejowski socjalizmem i ludowcami. żeby zapobiec tej zarazie już od trzech 
miesięcy prosimy, by który z posłów narodowych przyjechał tu i urządził wiec sprawoz-
dawczy. udało nam się uprosić księdza posła [Kazimierza] Sykulskiego, który raczył nas 
zawiadomić telegraficznie, że przyjedzie do Jędrzejowa w niedzielę 22 czerwca. Natych-
miast po otrzymaniu telegramu rozesłaliśmy zawiadomienia do wszystkich parafii w de-
kanacie, księża ogłosili to ludziom i na niedzielę [tekst nieczytelny] narodu zbierze się do 
Jędrzejowa na wiec sprawozdawczy. Tymczasem jakby piorun z jasnego nieba przychodzi 
do nas wczoraj wiadomość, że ksiądz poseł [Kazimierz] Sykulski do nas nie przyjedzie, do-
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o owo „zachowanie posłuchu duchowieństwa u wiernych” mogły budzić – często 
też pewnie uzasadnione – kontrowersje. Jako przykład podać można otrzymany 
w czerwcu 1919 roku przez biskupa Augustyna łosińskiego list posła Jana Małupy 
z PSL „Wyzwolenie”, w którym napisał:

…Mieszkańcy parafii Goszcza w dekanacie miechowskim dostarczyli mi wiele 
przykładów złego i demoralizującego postępowania miejscowego proboszcza Sta-
nisława Wiśniewskiego z prośbą o interwencję. […] Wobec powyższego upraszam 
uprzejmie Waszą Ekscelencję o łaskawe zbadanie sprawy i usunięcie księdza [Sta-
nisława] Wiśniewskiego z Goszczy. Przy czym ośmielam się zaznaczyć, że w razie 
odmówienia mojej prośbie będę zmuszony zwrócić się z interpelacją do Pana Mi-
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i zażądać nad odpowiedzią 
na interpelację dyskusji na plenum Sejmu… 33.

piero w lipcu. Odwołać wiec nie sposób, bo już za późno, ludzie się zejdą nawet z daleka, 
tymczasem wiecu nie będzie, jakiż to straszny zawód! A w jakiem położeniu znajdziemy 
się my, księża? Słyszałem, że podobno jutro ma być w Kielcach wiec, na którym ma być 
kilku posłów narodowych z Sejmu, czyby się nie dało wysłać do nas choć jednego z nich? 
Najpokorniej prosimy Waszą Ekscelencję żeby był łaskaw dopomóc nam w tej sprawie”. 
AD Kielce, Akta Konsystorskie. Personalia Księży – Akta księdza Stanisława Marchewki, 
sygn. XM-12, k. 29. Na marginesie zauważmy, że ks. Kazimierz Sykulski wybrany posłem 
z okręgu wyborczego nr 32 (m. Radom oraz pow. radomski i kozienicki) początkowo re-
prezentował ZSLN, ale już w sierpniu 1919 r. zasilił utworzony z połączenia posłów ZN 
i PZL klub poselski NZL – jak wiemy (por. T. Borowiec, Duchowieństwo rzymskokatolickie, 
s. 97-98) również niecieszącego się „szczególnymi względami” bp. Augustyna łosińskie-
go. T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, s. 178-179, 286-287. Skierowana 
w przytoczonym liście prośba do biskupa kieleckiego o „pośredniczenie” w organizowa-
niu wiecu posłów narodowych na terenie diecezji pokazuje też skalę posiadanych przez 
niego wpływów w lokalnym kierownictwie ZLN.

33 Do swojego pisma poseł Jan Małupa dołączył posiadane „dowody” w postaci podpisa-
nego przez kilkunastu mieszkańców parafii Goszcza, obciążającego ks. Stanisława Wi-
śniewskiego „zeznania” następującej treści: „Zeznanie. My niżej podpisani parafianie 
Goszczy w powiecie miechowskim zeznajemy i każdej chwili przysięgą nasze zeznania 
potwierdzić gotowi jesteśmy, co następuje. Proboszcz parafii Goszcza ksiądz Stanisław 
Wiśniewski ogłosił publicznie z ambony, że nie będzie dawał rozgrzeszenia tym, którzy 
należą do Polskiego Stronnictwa Ludowego i zapowiedź wykonał, bo rozgrzeszenia nie 
dawał i musieliśmy chodzić do spowiedzi do Krakowa, gdzie zupełnie nie uznawali za 
grzech należenia do PSL. My tu prawie wszyscy jesteśmy ludowcami, bo przy głosowaniu 
na posłów [Polskiego] Stronnictwa Ludowego padło 1200 głosów, a na inne listy tylko 42. 
Ksiądz Stanisław Wiśniewski nie tylko nie rozgrzeszał, ale też i dzieci ludowcom chrzcić 
nie chce, dotychczas od 6 miesięcy jest jeszcze dwoje dzieci nieochrzczonych tylko dlate-
go, że są dziećmi ludowców. […] W październiku 1918 r. ksiądz [Stanisław] Wiśniewski 
przechodził przez wieś Goszcza z rewolwerem i kijem, którym zbił Piotra Dońca grającego 
na harmonii przed własnym domem, wymyślając mu od złodziei i grożąc rewolwerem. 
Niżej podpisani uznają, że dalsze przebywanie tu księdza [Stanisława] Wiśniewskiego jako 
wywołujące powszechne zgorszenie jest niemożliwe”. AD Kielce, sygn. BI-8/3, k. 102. 
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Nawet tak skrajne postępowanie – o ile oczywiście było zgodne z prawdą 
– mogło liczyć na „wyrozumiałość” biskupa, pozostawiającego takie doniesienia 
bez odpowiedzi, a tym bardziej niewyciągającego wobec „nadaktywnych” księży 
– oczekiwanych przez ich nadawców – konsekwencji. Co prawda, trudno mnie-
mać, aby podobne działaniom księdza Stanisława Wiśniewskiego postępowanie 
duchowieństwa mogło zbliżyć do samego Kościoła, jak i „lansowanych” przez 
księży poglądów narodowodemokratycznych sympatyków innych opcji politycz-
nych. Wprost przeciwnie, raczej potęgować mogły ich niezadowolenie i konflikty 
w parafiach. Jednocześnie jednak księża nieprzerwanie stanowili oparcie dla po-
zostających na terenie wiejskim w zdecydowanej mniejszości zwolenników en-
decji, zapewne też niewidzących nic „zdrożnego” nawet w tak kontrowersyjnych 
poczynaniach duchowieństwa.

Zapewne też autorytet duchowieństwa wśród miejscowej ludności – i to 
bez względu na orientację polityczną – podniosła jego patriotyczna postawa 
w obliczu zagrożenia bolszewickiego w 1920 roku. Sam biskup Augustyn łosiń-
ski w skierowanym do proboszczów i przełożonych klasztorów diecezji kielec-
kiej liście z dnia 23 marca 1920 roku apelował o „otwarcie skarbców kościelnych 
i złożenie ich zawartości dla ojczyzny”, która „znalazła się w ciężkiej potrzebie, 
o pomoc i ratunek woła i wyciąga ręce do wiernych swych dzieci – obywateli”  34. 
Zarówno składane ofiary materialne, jak i manifestowany przez księży patrio-
tyzm oraz osobiste angażowanie się we wszelkie inicjatywy obywatelskie służące 
obronie ojczyzny „przyciągnęły” wówczas do Kościoła rzesze – dotychczas nawet 
niechętnego mu czy wręcz wrogo nastawionego – ludu, o czym w liście z dnia 
12 lipcu 1920 roku informował biskupa kieleckiego wspominany już ksiądz Sta-
nisław Marchewka z Jędrzejowa 35. Wiemy jednak, że ówczesne „lgnięcie” ogółu 

34 Tamże, k. 153.
35 Niezmiernie ciekawej treści list ks. Stanisława Marchewki warto przytoczyć niemal w ca-

łości: „Spieszę, by zakomunikować Waszej Ekscelencji, co słychać w Jędrzejowie i okolicy 
w obecnej chwili. Po otrzymaniu alarmujących wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym 
Ojczyźnie, naród zwraca się najpierw o pomoc do Pana Boga. Coraz więcej uczęszcza ludzi 
do kościoła nawet w dzień powszedni, urządzamy wspólne komunie święte co niedzielę 
z każdej wsi oddzielnie. Przychodzą prawie wszyscy. Lud upomina się o specjalne nabo-
żeństwa, tymczasowo zbieramy się wieczorem na różaniec do kościoła. Mamy też zamiar 
urządzić kilka adoracji Najświętszego Sakramentu w nocy, jak to robiła Francja. Ponieważ 
naród garnie się do grobu Błogosławionego Wincentego Kadłubka, ośmielam się prosić 
Waszą Ekscelencję o pozwolenie odprawiania specjalnych nabożeństw do Błogosławione-
go Wincentego, na przykład procesji z relikwiami (ręką) w niedziele […] W porozumieniu 
ze starostą zwołaliśmy dwa wiece, jeden w piątek dla miasta, drugi w niedzielę dla całej 
okolicy. Na wiecu w niedzielę zjawił się i poseł [Andrzej] Waleron i przemawiał zupełnie 
w duchu narodowym, mówił to samo co my ludziom mówimy i mówiliśmy od początku. 
To też jego przemówienie zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich. Narodowcy mówili 
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społeczeństwa do Kościoła nie było zjawiskiem trwałym i już po odparciu bol-
szewickiego najazdu „zawieszone” – jak rzec można na jego czas – animozje mię-
dzy duchowieństwem a „zacietrzewionymi bojowcami dawno zbankrutowanych 
idei” (zwłaszcza socjalistami i ludowcami) wróciły na porządek dzienny.

Wraz z uchwaleniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
17 marca 1921 roku Sejm ustawodawczy wypełnił główne z przyświecających 
jego powołaniu zadań. Wtedy dopiero rozpoczęto – długotrwałe, jak miało się 
okazać – prace nad przygotowaniem ordynacji wyborczych do obu izb parla-
mentu, stanowiące konkretyzację postanowień ustawy zasadniczej. Dopiero też 
dnia 28 lipca 1922 roku Sejm ustawodawczy uchwalił obie ordynacje, po czym 
– dekretem Naczelnika Państwa z dnia 18 sierpnia tego roku – wyznaczono daty 
wyborów parlamentarnych na dni: 5 listopada do Sejmu I kadencji i 12 listopada 
do Senatu 36.

Tak jak w 1919 roku, endecja do tych wyborów również nie przystępowała 
samodzielnie, tworząc wraz z Chrześcijańsko-Narodowym Stronnictwem Pracy, 
potocznie zwanym Chadecją lub Chrześcijańską Demokracją i Narodowo-Chrze-
ścijańskim Stronnictwem Ludowym, blok wyborczy pod nazwą Chrześcijański 
Związek Jedności Narodu (ChZJN) 37. Podobnie jak w całym kraju, również na in-
teresującym nas terenie diecezji kieleckiej, w której granicach znalazły się cztery 

»Jak to dobrze, żeśmy zawsze słuchali księży, wyszła teraz prawda na wierzch!«. Ludo-
wcy zaś, jedni mówią, że [Andrzej] Waleron został przekupiony, a drudzy urągają i mówią 
»Czemu to od początku tak nie mówił, po co nas bałamucił tak długo?« […] Nastrój pa-
nuje bardzo dobry, wszyscy gotowi do obrony Ojczyzny, moc zapisuje się na ochotników. 
Powstał też w Jędrzejowie Powiatowy Komitet Obrony Państwa, mnie powołano do tego 
Komitetu o czem czuję się zobowiązanym zakomunikować Waszej Ekscelencji. Komitet 
ten dzieli się na sekcje: werbunkową, czerwonego krzyża, opieki publicznej. W Domu 
Ludowym i w Seminarium Nauczycielskim ma być szpital dla rannych. Komitet urządza 
wiece w całym powiecie. Wydaliśmy dwie odezwy do ludności, które tu mam zaszczyt 
załączyć”. Tamże, sygn. XM-12, k. 33-34. 

36 T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923, s. 22-82; Historia sejmu polskiego, 
s. 78-81. 

37 Popularnie – zwłaszcza przez przeciwników politycznych – nazywane „Chjeną” porozu-
mienie wyborcze wsparły: wielkopolskie Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze, Naro-
dowa Organizacja Kobiet, Związek Gospodarczego Odrodzenia Polski oraz organizacje 
pozostające w zasięgu wpływów endecji, jak: Stowarzyszenie Robotników Chrześcijan 
czy skupiające wielkich posiadaczy ziemskich: Związek Ziemian i Centralne Towarzystwo 
Rolnicze. Zgłoszona przez ChZJN lista nr 8 cieszyła się też poparciem niemałej części 
aparatu państwowego, co pozwalało żywić uzasadnione nadzieje na uzyskanie sukcesu 
wyborczego – tym bardziej, że posiadane do dyspozycji poważne fundusze umożliwiały 
przeprowadzenie intensywnej akcji propagandowej. J. Terej, Idee, mity, realia, s. 101; J. Hol-
zer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 123n.; A. Próchnik, 
Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej 1918–1933. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 
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z utworzonych okręgów wyborczych 38, narodowi demokraci byli wiodącą siłą 
utworzonego bloku, posiadając dobrze już zorganizowane struktury terenowe 
istniejącego od maja 1919 roku ZLN oraz zrzeszających jego sympatyków licznych 
organizacji społecznych. Znów też liczyć mogli na wsparcie akcji wyborczej przez 
miejscowe duchowieństwo, tym bardziej że w owym czasie wielu księży było już 
zdeklarowanymi członkami ZLN, przewodząc lub zasiadając w zarządach lokal-
nych kół, bądź też pełniąc funkcje jego mężów zaufania tam, gdzie kół takich nie 
udało się założyć 39. Często zasługiwali już oni wówczas w pełni na miano „lokal-
nych przywódców” partii, a znani nam księża Adam Błaszczyk i Antoni Sobczyń-
ski niewątpliwie należeli do jej elity kierowniczej w skali całego województwa.

Posiadanie stabilnej i stale rozwijającej się struktury organizacyjnej ZLN, 
a ponadto poważnego zaplecza w postaci wszelkiego typu organizacji społecz-
nych i wreszcie tak znaczącego sojusznika, jakim było duchowieństwo, pozwalało 
zapewne endekom z optymizmem przystępować do kolejnego sprawdzianu wy-
borczego i upatrywać szans na osiągnięcie o wiele korzystniejszego ich wyniku 
niż w 1919 roku.

Dzięki zachowanym sprawozdaniom i raportom tutejszych starostw po-
wiatowych i komend Policji Państwowej o wiele precyzyjniej też odtworzyć moż-
na przebieg samej kampanii wyborczej. Wyłania się z nich w pełni obraz gre-
mialnego już poparcia udzielonego przez duchowieństwo diecezji dla listy nr 8 
firmującej ChZJN, eksponujący jako jedno z najważniejszych haseł wyborczych 
„obronę Kościoła i religii rzymskokatolickiej”, zagrożonych, zdaniem endeckiej 

1983, s. 107n.; R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów, s. 216n.; A. Maj, 
Narodowa Demokracja w województwie lubelskim, s. 121. 

38 Mowa tu o wyborach do Sejmu, w których były to następujące okręgi wyborcze: nr 20 
(pow.: kielecki, jędrzejowski i włoszczowski); nr 21 (pow. będziński); nr 22 (pow.: stopnicki 
i pińczowski oraz nienależący oczywiście do diecezji kieleckiej pow. sandomierski) i nr 42 
(pow.: olkuski i miechowski oraz również pozostające poza granicami interesującej nas 
diecezji cztery powiaty woj. krakowskiego). W wyborach do Senatu zaś okręg wyborczy 
stanowiło woj. kieleckie. T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–1927, s. 78-79. 

39 Dla potwierdzenia możemy podać tylko dwa z licznych przykładów. Już więc w sprawoz-
daniu sytuacyjnym za 1920 r. starosta jędrzejowski pisał, że „przywódcą liczącego w po-
wiecie około 15 000 zwolenników ZLN” był ksiądz Stanisław Marchewka, proboszcz parafii 
św. Wincentego Kadłubka na Podklasztorzu – przedmieściu Jędrzejowa, który „niezmor-
dowanie pracuje [na jego rzecz] zwłaszcza wśród ludu wiejskiego”. W podobnym zaś spra-
wozdaniu za lata 1920–1921 starosta miechowski podawał, że przewodniczącym Zarządu 
Powiatowego ZLN z siedzibą w Miechowie, któremu podlegało 14 kół z 2000 członków był 
ks. prob. Stanisław Sokołowski z Nasiewic. Wspomagał go zaś także aktywny w tym czasie 
ks. Antoni Gąbka, wikary z Miechowa, który po otrzymaniu w 1921 r. probostwa w Woli-
cy rozwinął szerszą działalność w powiecie pińczowskim. AP Kielce, urząd Wojewódzki 
Kielecki I, sygn. 464, t. I, k. 215; sygn. 465, k. 125; sygn. 466, k. 63, 88; sygn. 472, k. 85. 
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propagandy, działaniami wrogich – areligijnych, antykościelnych i zwłaszcza 
antyklerykalnych – sił politycznych. Ponieważ jednak omówienie przebiegu tej 
kampanii wykracza poza określony zakres tematyczny niniejszego artykułu, musi 
się ono stać tematem odrębnej publikacji.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje zapewne podjętej przez autora tematyki. 
Zachowane źródła archiwalne uniemożliwiają bowiem precyzyjne odtworzenie 
przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu ustawodawczego na terenie diecezji 
kieleckiej, a tym bardziej samego udziału w niej tutejszego duchowieństwa. Już 
jednak przytoczone przez autora przykłady, zarówno wytycznych wydawanych 
w jej trakcie przez władze diecezjalne i samego biskupa Augustyna łosińskiego, 
jak i działań podległego mu duchowieństwa dobitnie potwierdzają ich zaanga-
żowanie w pierwszej z endeckich kampanii parlamentarnych na tutejszym tere-
nie. Nie jest też zapewne przesadą stwierdzenie, że udział duchowieństwa w tej 
kampanii w dużej mierze pozwolił – niezorganizowanej jeszcze tak dobrze, jak 
w kolejnych latach – endecji uniknąć całkowitej klęski wyborczej na tutejszym 
– niezwykle trudnym dla niej z racji silnych wpływów ruchu ludowego i robotni-
czego – terenie. Przytoczone zaś przykłady „krzewienia” przez księży proendec-
kich sympatii wśród swoich parafian, jak i przeciwdziałania agitacji wrogich na-
rodowym demokratom ugrupowań politycznych, również w trakcie działalności 
Sejmu ustawodawczego, niewątpliwie pozwalały lokalnemu kierownictwu ZLN 
upatrywać szans na osiągnięcie o wiele korzystniejszego niż w 1919 roku wyniku 
kolejnego sprawdzianu wyborczego.



TomASz łączek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

kazimierz Piechowski – uciekinier z niemieckiego  
obozu koncentracyjnego Auschwitz. Szkice portretowe

S ł o w a  k l u c z o w e :  Auschwitz, niemieckie obozy koncentracyjne, Piechowski Kazi-
mierz, II wojna światowa, Lasek

K e y w o r d s :  Auschwitz, German concentration camps, Piechowski Kazimierz, World 
War II, Lasek

S t r e s z c z e n i e :  Kazimierz Piechowski (numer obozowy 918) jest jednym z nielicznych 
żyjących, byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W KL Au-
schwitz przebywał dwa lata, od dnia 20 czerwca 1940 r. do 20 czerwca 1942 r. uciekł z obo-
zu w niezwykły sposób, aby ocalić własne życie i dać świadectwo prawdzie. Był świadkiem 
okrucieństwa Niemców, a także masowej zagłady ludzi, którzy wagonami towarowymi 
w transportach kolejowych przywożeni byli do obozu. Znaczna ich część mordowana była 
bezpośrednio po przybyciu w komorach gazowych. Trzech więźniów razem z K. Piechow-
skim uciekło samochodem komendanta obozu. Wszyscy przebrani byli w niemieckie 
mundury. ucieczka była wyjątkowa, została bowiem dokonana z obozu wewnętrznego, 
który był najbardziej strzeżoną częścią KL Auschwitz. Genialny plan ucieczki obejmo-
wał również uchronienie pozostałych w obozie więźniów przed zemstą Niemców, którzy 
w podobnych sytuacjach stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej i w odwecie za 
1 więźnia zabijali 10 innych. W tym przypadku zasady tej nie zastosowano.

A b s t r a c t :  Kazimierz Piechowski (camp number 918) is one of the surviving former 
prisoners of the German concentration camp Auschwitz. He spent two years in Auschwitz 
from 20 June 1940. 20 June 1942. He escaped from the camp in an unusual way, to save 
his own life and to give witness to the truth. He witnessed the cruelty of the Germans, 
as well as the mass extermination of people who were brought to the camp by rail in 
the freight wagons. Most of them were murdered immediately upon arrival in the gas 
chambers. Three of the prisoners with K. Piechowskim fled in car the camp commandant. 
All were dressed in German uniforms. Escape was exceptional, because the prisoners had 
escaped from the camp of internal, which was the most guarded part of the KL Auschwitz. 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 209–231
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Brilliant escape plan also included the protection of prisoners from the vengeance of the 
Germans. In similar situations, Germany used the principle of collective responsibility 
and in retaliation for 1 prisoner elected 10 others to death. In this case, this principle is 
not in force.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie faktów związanych z życiem Kazi-
mierza Piechowskiego. Opisany został jego pobyt w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz oraz historia jego ucieczki dokonanej w dniu 20 czerwca 1942 
roku. Była to udana, jedna z najbardziej brawurowych ucieczek w historii tego obo-
zu zagłady, funkcjonującego w okresie od 20 maja 1940 roku do 27 stycznia 1945 
roku. uciekło wówczas czterech więźniów, z których do dzisiaj żyje tylko jeden – 
Kazimierz Piechowski. Bezpośrednio z ucieczką wiążą się też dalsze losy K. Pie-
chowskiego, w tym okres, kiedy ukrywał się na terenie Generalnego Gubernator-
stwa (GG) 1. Jest to wątek ciekawy, szerzej nieznany regionalistom czy też osobom 
dokumentującym zagadnienia związane z tematyką życia byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych. Do tej pory nie powstała biografia Kazimierza Piechowskiego, 
dlatego dodatkowym celem opracowania jest próba podsumowania części opubli-
kowanych dotychczas tekstów oraz innych materiałów dotyczących jego ucieczki, 
a także krótka synteza powojennych losów bohatera artykułu.

Dla ukazania szerszego kontekstu w artykule zamieszczono treści związane 
z funkcjonowaniem niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, liczbą 
zamordowanych, przedstawiono też powszechnie używane przez więźniów spe-
cyficzne, obozowe słownictwo.

Podstawą źródłową artykułu są artykuły prasowe, wspomnienia autobio-
graficzne zawarte w książce wydanej pod redakcją K. Piechowskiego 2, wywiady 
oraz słuchowiska, podczas których bohater artykułu dzielił się ze słuchaczami 
i czytelnikami swoimi wojennymi i powojennymi przeżyciami. Wykorzystano 
również informacje uzyskane bezpośrednio od Kazimierza Piechowskiego oraz 
zawarte w Aneksie ustne relacje Barbary Kądzielskiej, Elżbiety Ziętal i Wojciecha 
Kruszewskiego.

Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w czasie funkcjonowania obozu KL Auschwitz 
Niemcy zamordowali ponad 1 100 000 ludzi różnej narodowości (większość sta-

1 Generalne Gubernatorstwo (j. niem. Generalgouvernement) – pełna nazwa nadana na 
podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12.10.1939 r. to Generalgouvernement für die besetzten 
polnischen Gebiete, co oznacza Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich, 
por. M. Winstone, Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera, Poznań 2015.

2 K. Piechowski, Byłem numerem… świadectwa z Auschwitz, Warszawa 2003.
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nowili żydzi), natomiast wskazując jako źródło dane, które opublikował Georges 
Wellers 3, Niemcy w Auschwitz zgładzili ponad 1 643 000 ludzi 4. Jednak pomimo 
starań, czynionych od wielu lat zarówno przez historyków polskich, jak i zagra-
nicznych, rzeczywista liczba zamordowanych w tym obozie ludzi ciągle pozostaje 
nieznana.

Kazimierz Piechowski urodził się 3 października 1919 roku w miejscowości 
Rajkowy (w majątku Rajkowski Młyn) pod Pelplinem na Pomorzu Gdańskim. 
Pochodzi z kaszubskiej rodziny szlacheckiej herbu Leliwa, której rodową siedzibą 
były Piechowice pod Kościerzyną. Jego ojciec pracował na kolei. Wczesne lata 
swojego życia oraz młodość spędził w Tczewie. W wieku dziesięciu lat wstąpił do 
Związku Harcerstwa Polskiego, w którym działał do wybuchu II wojny świato-
wej. W dniu 4 września 1939 roku do Tczewa wkroczyły oddziały wojsk niemiec-
kich. Represje okupanta objęły wszystkich mieszkańców, w tym ludność cywil-
ną. Aresztowanych harcerzy często bez przesłuchania i wyroku rozstrzeliwano. 
Wśród złapanych i zabitych znajdowali się koledzy Kazimierza Piechowskiego. 
W obawie o własne życie postanowił opuścić zajętą przez Niemcy i Związek Ra-
dziecki Polskę. Po klęsce wrześniowej jesienią 1939 roku próbował przedostać się 
na Węgry, aby stamtąd dotrzeć do Francji, gdzie gen. Władysław Sikorski tworzył 
Wojsko Polskie. Jednak w dniu 5 listopada 1939 roku wraz z przyjacielem Alfon-
sem Kiprowskim 5, pseudonim „Alek”, podczas przekraczania granicy GG zostali 
zatrzymani i aresztowani przez niemiecki patrol wojskowy. Początkowo K. Pie-
chowski był przesłuchiwany w Baligrodzie, a następnie więziony i torturowany 
przez ponad pół roku w więzieniach niemieckich znajdujących się w Sanoku, 
Krakowie i Nowym Wiśniczu. Po prawie ośmiu miesiącach spędzonych w nie-
woli został osadzony przez Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Do KL Auschwitz został przywieziony 20 czerwca 1940 roku w grupie 
313 więźniów politycznych, skierowanych tam jednym transportem z więzienia 
w Nowym Wiśniczu i z więzienia Montelupich 6 w Krakowie (Polizeigefängnis 

3 Georges Wellers (1905–1991), francuski badacz tematyki Holocaustu, były więzień KL 
Auschwitz. W 1983 r. opublikował tekst pt. Essai de determination du nombre de morts au 
camp d’Auschwitz, Le Monde Juif, no. 1I2 (October – December 1983), zawierający wyniki 
swoich dociekań, dotyczące liczby osób zgładzonych przez Niemców w KL Auschwitz.

4 http://www.auschwitz.org/historia/liczba-ofiar/liczba-zamordowanych [dostęp: 22.03.2016].
5 Alfons Kiprowski uciekł z Piotrem Jaglicem z podobozu KL Auschwitz w Międzybro-

dziu-Porąbce w dniu 22.09.1942 r. Por. P. świątczak, Piotr Jaglic, Alfons Kiprowski i Adam 
Szumlak – zapomniani uciekinierzy z Auschwitz, z przedmową Kazimierza Piechowskiego 
i posłowiem Kazimierza Kaszubskiego, byłych więźniów KL Auschwitz, Kraków 2014, s. 35.

6 Do transportu więźniów politycznych z Nowego Wiśnicza dołączeni zostali na dworcu 
kolejowym w Krakowie osadzeni skierowani z więzienia Montelupich w Krakowie. Zob.: 
http://lekcja.auschwitz.org/pl_14_transporty [dostęp: 22.03.2016].
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Montelupich) 7. Był to drugi transport 8 więźniów politycznych do tego obozu, 
którym nadano numery 759–1071 9. Osadzeni zostali w bloku 2. Ponieważ obóz 
był dopiero tworzony, K. Piechowski razem z innymi więźniami wykonywali pra-
ce budowlane. Istniejących budynków było zbyt mało, aby pomieścić masowo 
przywożonych tutaj więźniów. Wykonywana praca była wyczerpująca fizycznie, 
trwała bowiem od 12 do 15 godzin dziennie. Pomimo młodego wieku i dużej chę-
ci przetrwania, życie w obozie powodowało wyniszczenie organizmu przez głód 
i choroby. świerzb, roznoszące choroby wszy, okrucieństwo kapo, znęcanie się 
Niemców oraz ukraińskich strażników nad bezbronnymi więźniami, a także po-
wszechny brak poszanowania dla życia człowieka były w obozie codziennością 10.

Po kilku miesiącach morderczej pracy Kaziemierz Piechowski został prze-
niesiony do Leichenkommando 11, gdzie wykonywał prace związane z usuwaniem 
zabitych w egzekucjach więźniów. Była to praca wyniszczająca zarówno fizycznie, 
jak i psychicznie. życie więźniów w KL Auschwitz było bardzo ciężkie, musieli wy-
konywać morderczą pracę, narażając swoje życie. Praca K. Piechowskiego w ko-
mandzie wywożącym zwłoki więźniów rozstrzeliwanych przez Rapport führera 12 
Gerharda Palitzscha pod ścianą śmierci była wyjątkowo trudna. Przez sześć ty-
godni zwoził trupy do krematorium nr 1. ściana śmierci znajdowała się między 
blokami 10 a 11. Więźniów najczęściej rozstrzeliwano nago, strzałem w tył głowy. 
Czasem rozstrzeliwano bezpośrednio po sobie osoby z jednej rodziny. W czasie 
egzekucji K. Piechowski wraz z innymi więźniami z komanda czekał na wezwa-
nie Niemca kilkadziesiąt metrów za bramą. Razem z innym więźniem obsługiwał 

7 Oficjalna nazwa: Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Krakau 
– Polizei-Gefängnis Montelupich (chociaż w niektórych aktach niemieckich występuje 
również inna nazwa), por. I. Paczyńska, Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa 
Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego, Kraków 2013, s. VII.

8 Pierwszymi więźniami przywiezionymi do KL Auschwitz była grupa 30 niemieckich więź-
niów kryminalnych (numery obozowe 1–30), którzy dotarli tam z obozu Sachsenhausen 
20 maja 1940 r. Grupa ta objęła funkcje nadane przez kierownictwo obozu. W literaturze 
dotyczącej KL Auschwitz jako pierwszy transport więźniów osadzonych w obozie przyj-
muje się jednak najczęściej tzw. pierwszy transport tarnowski – zob. przyp. 9.

9 Przedtem w KL Auschwitz osadzeni zostali więźniowie polityczni z tzw. transportu tar-
nowskiego (728 osób) – zob. również przyp. 8.

10 Zob. m.in.: „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” 1996, nr 27; „Biuletyn To-
warzystwa Opieki nad Oświęcimiem” 2007, nr 51; „Biuletyn Specjalny Towarzystwa Opie-
ki nad Oświęcimiem” 2008, nr 52–53.

11 Leichenkommando (j. niem.) – komando pracujące przy załadunku ciał zabitych więź-
niów na ręcznie ciągnięte wózki, którymi przewożono zwłoki do krematoriów lub dołów, 
gdzie zwłoki były palone.

12 Rapportführer (j. niem.) – oficer raportowy (szef raportów) odpowiedzialny za aktualny 
stan liczbowy więźniów, prowadzący apele więźniów. G. Palitzsch był jednym z najwięk-
szych katów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.
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dwukołowy wózek, na którym układał nagie, zakrwawione zwłoki, a następnie 
przewoził je do krematorium. Czasem podczas układania zwłok na wózku mar-
twe ciała z powodu wycieńczenia wyślizgiwały mu się z rąk, co Palitzscha dopro-
wadzało do ataków wściekłości, podczas których bił więźnia drewnianą pałką. 
K. Piechowski szybko tracił siły. Pomimo młodego wieku i dużej wytrzymałości 
organizmu przeczuwał, że w niedługim czasie zostanie tzw. muzułmanem 13, a na-
stępnie umrze. Stan jego zdrowia szybko się pogarszał. Szukał pomocy, ale o taką 
w obozie było bardzo ciężko. Po sześciu tygodniach niemiecki kapo 14 Otto Küs-
sel 15 (numer obozowy 2) przydzielił go do komanda pracującego w magazynach 
znajdujących się na terenie obozu. Niemcy składowali w nich towary przywo-
żone z Rzeszy: mundury, żywność, wyposażenie wojskowe, broń, amunicję, itp., 
a następnie rozwozili samochodami lub transportowali pociągiem w wyznaczone 
docelowo miejsca stacjonowania jednostek niemieckich. Była to praca na terenie 
obozu zewnętrznego, jednak nie była tak ekstremalnie wyniszczająca, jak praca 
w komandach pracujących poza obozem 16. Tam wszystkie komanda pracowały 

13 Muzułman (j. niem. Muselmann) – w słownictwie obozowym to więzień, który jest w sta-
nie skrajnego wyczerpania fizycznego i psychicznego. Z powodu głodu, silnych przeżyć 
nie jest on w stanie chodzić ani wykonywać pracy. Najczęściej siedzi w milczeniu, czę-
sto „czekając” na własną śmierć. Zob.: Słowniczek wyrażeń obozowych KL Lublin http://
www.majdanek.com.pl/slowniczek/lz.html#m [dostęp: 22.03.2016].

14 Kapo (j. niem.) – więzień nadzorujący wydzieloną grupę roboczą http://www.majdanek. 
com.pl/słowniczek/ak.html#funkcyjny [dostęp: 22.03.2016].

15 Otto Küssel (numer obozowy 2) został przywieziony do KL Auschwitz jako jeden z pierw-
szych 30 niemieckich więźniów kryminalnych, których osadzono w bloku 1. Na pasia-
kach nosili oni zielone winkle, oznaczające więźnia kryminalnego. W Niemczech został 
skazany za złodziejstwo, był tzw. „kasiarzem”. W dniu 29 grudnia 1942 r. uciekł z obozu 
koncentracyjnego Auschwitz, został jednak po kilku miesiącach złapany i ponownie tam 
uwięziony. Przeżył II wojnę światową. Zmarł w Niemczech w 1984 r. Z relacji wielu świad-
ków wynika, że wielokrotnie pomagał przeżyć w obozie innym więźniom (w krytycznym 
niemal momencie pomógł również przeżyć K. Piechowskiemu). Jedna z relacji byłego 
więźnia KL Auschwitz może być właściwym przyczynkiem do zrozumienia tego, jakim 
człowiekiem był kapo Otto Küssel: „Należeliśmy do najcięższej tzw. Sondergrupy, która li-
czyła szesnaście osób. Każdego rana, gdy Sondergrupa szła po narzędzia, dostawaliśmy po 
pięć kijów, abyśmy nie zapomnieli, gdzie jesteśmy. Znajdowałem się w okropnym stanie, 
gnił mi już pośladek. Akurat wtedy przyjechał do Buny Otto Küssel. Zapytał, jak mi idzie, 
opowiedziałem mu więc o wszystkim. Nadszedł w tym momencie nowy obercapo, na-
stępca Bonitza, Bolesław Pressen. Küssel uderzył go trzy razy w twarz. Od tego momentu 
Pressen już mnie nie bił”. Kazimierz Sawicki (numer obozowy 8046), Archiwum Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau Oświadczenia, t. 72, s. 98-99. Zob. również: http://
prawdziwe-historie-auschwitz-birkenau.blog.onet.pl/2008/07/25/wspomnienia [dostęp: 
22.03.2016].

16 Praca w KL Auschwitz wykonywana była na terenie obozu wewnętrznego (tzw. obozu 
macierzystego), obozu zewnętrznego i poza obozem. W zasobach archiwalnych, znajdu-
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pod „gołym niebem” i choćby z tego powodu więźniowie byli stale narażeni na 
działanie negatywnych czynników atmosferycznych. Praca w komandzie maga-
zynowym była lżejsza, wykonywana często już w pomieszczeniu. łatwiej było 
o chwilę odpoczynku, a ponadto strażnicy niemieccy oraz kapo nie bili więźniów 
tak często. Widmo zbliżającej się śmierci zostało czasowo zażegnane.

W czasie, gdy K. Piechowski pracował jeszcze w Leichenkommando, nie-
oczekiwanie spotkał św. Maksymiliana Marię Kolbe (numer obozowy 16 670). 
Przypadkowa z nim rozmowa pozwoliła K. Piechowskiemu nabrać wiary w to, 
że jednak przeżyje i nie umrze w obozie. Po latach spotkanie to zrelacjonował 
następująco:

[…] Zmierzałem w kierunku Bloku śmierci, z przeciwnej strony szedł ojciec Kol-
be. Patrzył przed siebie w ziemię, jak zawsze zamyślony, przygarbiony, ręka w rę-
kaw, okulary w drucianej oprawie. – Co tam u Ciebie? – zapytał. – Nie ma się czym 
chwalić. Wszystkim nie jest tu dobrze – odparłem. – Wiem, ciężką masz pracę? 
– Ciężką, bo nie mogę dostać pracy pod dachem, tylko ciągle pod gołym niebem, 
a to różnie bywa. – To niedobrze. Ale to może się zmienić. Wszystko jest możliwe. 
– Położył mi rękę na ramieniu i powiedział: – Nadzieja, tylko nadzieja. – Rozeszli-
śmy się. Kiedy dostałem pracę w magazynie, przypomniałem sobie tę rozmowę 17. 

Kazimierz Piechowski stwierdził, że ta rozmowa pozwoliła mu uwierzyć, że moż-
liwe jest jeszcze ocalenie. Po latach podkreślał, że również m.in. św. Maksymilia-
nowi Kolbe zawdzięcza swoje życie 18.

K. Piechowski był w KL Auschwitz naocznym świadkiem sytuacji, kiedy 
to ojciec Maksymilian Maria Kolbe zaproponował Niemcom oddanie własnego 
życia w zamian za darowanie życia innemu więźniowi, którym był Franciszek 
Gajowniczek (numer obozowy 5659) 19. Było to podczas apelu obozowego w dniu 

jących się w posiadaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wy-
stępują w dokumentach różne podziały KL Auschwitz, co związane jest m.in. z datami 
powstania dokumentów (w różnych okresach obowiązywały różne podziały administra-
cyjne). Teoretycznie najtrudniej można było przetrwać, wykonując pracę poza obozem 
(występowała tam najwyższa śmiertelność wśród więźniów).

17 Uciec przeznaczeniu z Kazimierzem Piechowskim, więźniem nr 918, uciekinierem z niemiec‑
kiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, rozmawia Maciej Foks, Biuletyn Instytutu Pamię-
ci Narodowej „pamięć.pl” 2012, nr 6, s. 17.

18 Zbiory prywatne autora. Relacja byłego więźnia KL Auschwitz K. Piechowskiego udzielo-
na autorowi 19 października 2015 r. w Oświęcimiu.

19 Franciszek Gajowniczek (1901–1995) przebywał w KL Auschwitz w okresie od 8 września 
1940 do 25 października 1944 r. Pochowany został na cmentarzu zakonnym w Niepoka-
lanowie, należącym do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych w Warszawie. Założycielem klasztoru w Niepokalanowie był św. Maksy-
milian Maria Kolbe.
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29 lipca 1941 roku, podczas którego Niemcy w odwecie za ucieczkę jednego 
z więźniów 20 wyznaczali dziesięciu innych na śmierć 21. Wydarzenie to relacjono-
wał w następujący sposób:

Zdarzyła się ucieczka więźnia z bloku 19, na którym był ojciec Kolbe i ja 22. Trze-
ba było wybrać dziesięciu. Do apelu stawaliśmy zawsze dziesiątkami, w dziesię-
ciu rzędach. łatwiej było policzyć. Na końcu leżały trupy – wszystko musiało się 
zgadzać. Fritzsch miał pejcz i buty z cholewami. Szedł przed pierwszym szere-
giem i wskazywał. Esesmani wyciągali więźnia. Raus! – wyciągali następnego. Pięć 
kroków naprzód, drugi rząd, trzeci rząd… To był chyba czwarty rząd. Esesmani 
wyprowadzili więźnia, a on krzyknął na całe gardło: „Matko Boska, moje dzieci!” 
Rozpacz. Zobaczyłem, jak ojciec Kolbe, wyprostowany jak struna, szedł krok za 
krokiem, pomalutku w kierunku Fritzscha. Stanął przed nim. „Chcę iść na śmierć 
za tego więźnia” – powiedział. Konsternacja. Wariat? Każdy zębami trzyma się 
życia, a ten je oddaje. Fritzsch popatrzył i po chwili powiedział: „Niech on idzie, 
a tego dajcie z powrotem”. Ojciec Kolbe zginął śmiercią głodową, dobity zastrzy-
kiem fenolu w piwnicy Bloku śmierci 23.

W bloku 11 istniały tzw. bunkry głodowe i cele, w których umieszczano więźniów 
skazanych na śmierć głodową. Tam właśnie ostatnie dni swojego ziemskiego ży-
cia (w celi nr 18) spędził w cierpieniach św. Maksymilian Maria Kolbe 24.

Kazimierz Piechowski, pracując w komandzie magazynowym 25, miał 
możliwość nawiązania kontaktów z innymi więźniami. Jednym z poznanych był 

20 Niestety, była to ucieczka nieudana.
21 Niemcy, aby zapobiec ucieczkom więźniów, wprowadzili system odpowiedzialności zbio-

rowej. Polegał on na tym, że za każdego więźnia, który spróbował ucieczki, hitlerowcy wy-
bierali dziesięciu innych, którzy mieli za karę ponieść śmierć. Co szczególnie istotne, a co 
często pomijane jest w różnego rodzaju opracowaniach popularnonaukowych, populary-
zatorskich, wspomnieniach czy opracowaniach naukowych – była to kara na wyjątkowo 
okrutną i bolesną śmierć głodową. Jeśli więzień uciekł w czasie pracy, wówczas Niemcy 
wybierali ofiary z pozostałych członków komanda. Jeśli natomiast ucieczka dokonana była 
z terenu obozu po pracy, wówczas wybierano na śmierć więźniów, którzy mieszkali w blo-
ku (baraku) uciekiniera. W ten sposób Niemcy chcieli wymusić na więźniach, aby z obawy 
o utratę własnego życia donosili o planach ucieczki innych i aby sami nie pozwalali innym 
na ucieczkę z obozu.

22 Kazimierz Piechowski przebywał jako więzień w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz w okresie od 20 czerwca 1940 do 20 czerwca 1942 r. Podczas swojego dwulet-
niego pobytu osadzony był w wielu blokach. Niemcy celowo często przenosili więźniów 
z bloku na blok m.in. z obawy przed zawiązywaniem się między nimi znajomości czy 
obawiając się prób organizowania ruchu oporu.

23 Uciec przeznaczeniu, s. 17.
24 Zmarł 14 sierpnia 1941 r., dobity zastrzykiem z fenolu (dawna nazwa kwas karbolowy).
25 K. Piechowski wraz ze Stanisławem Gustawem Jasterem (1921–1943) pracowali w Haupt-

wirtschaftslager (HWL), które zaopatrywały SS i znajdowały się poza obozem Auschwitz I 
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obozowy mechanik samochodowy, ukrainiec Eugeniusz Bendera (numer obo-
zowy 8502). On to, poprzez swoje kontakty z więźniami, którzy mieli dostęp do 
niektórych dokumentów w Politische Abteilung (Oddział Polityczny, tzw. obo-
zowe gestapo), dowiedział się w maju 1942 roku, że jest na liście osób przezna-
czonych przez Niemców na śmierć w komorze gazowej. Za łapówkę przekaza-
ną pracującemu w obozie niemieckiemu wartownikowi „odroczył” wykonanie 
wyroku do czasu, gdy naprawi wszystkie samochody niemieckie znajdujące się 
aktualnie w warsztacie. Podzielił się tą informacją z K. Piechowskim, prosząc 
go o wsparcie planu wspólnej ucieczki z obozu. Czasu było niewiele, a praw-
dopodobieństwo powodzenia ucieczki było mniejsze, aniżeli gdyby więźniowie 
chcieli uciekać z komanda pracującego poza obozem. W tej sytuacji praca na 
terenie obozu zewnętrznego, która do tej pory sprzyjała przeżyciu, okazała się 
czynnikiem działającym na niekorzyść przyszłych uciekinierów. Pomimo wielu 
trudności, w niedługim czasie plan ucieczki został opracowany. ucieczka mia-
ła być zrealizowana samochodem w mundurach żołnierzy niemieckich. Dostęp 
do samochodu jako mechanik miał E. Bendera. Zadaniem K. Piechowskiego 
było zlokalizowanie w magazynie tych pomieszczeń, w których składowane były 
mundury i wojskowe wyposażenie żołnierzy SS. Więźniowie mieli dostać się do 
tego ekwipunku przez niezamknięty prawidłowo na noc przez K. Piechowskie-
go właz do kotłowni. Jednak pomimo, że cały plan był już opracowany, decyzja 
o ucieczce była z dnia na dzień odkładana. Głównym tego powodem były wzglę-
dy moralne, ponieważ, jak już pisano, za każdego więźnia, który podjął próbę 
ucieczki, Niemcy zabijali dziesięciu innych. K. Piechowski nie mógł pogodzić 
się z tym, co zdarzyłoby się z jego kolegami po ucieczce. Długo myślał, czy nie 
da się tego w jakiś sposób „ominąć”. Po wielu godzinach wytężonych rozważań 
znalazł rozwiązanie. Postanowił stworzyć fikcyjne, nieistniejące w rzeczywistości 
komando – Rollwagen kommando (speckomando transportowe). Przewidywał, 
że w takiej sytuacji Niemcy, stosujący zasadę odpowiedzialności zbiorowej, nie 
będą mogli w odwecie nikogo ukarać. Jednak najmniejsze liczebnie komando, 
wychodzące poza obóz wewnętrzny, musiało liczyć co najmniej czterech więź-
niów 26. Powstał kolejny problem, związany ze znalezieniem pozostałych dwóch 
więźniów skłonnych do wspólnej ucieczki. Po jakimś czasie, E. Bendera prze-
konał do niej pracującego z nim w garażach więźnia Józefa Lemparta (numer 

(poza obozem wewnętrznym). Początkowo K. Piechowski pracował przy rozładunku 
przywożonych do magazynów towarów, z czasem pełnił inne funkcje. Natomiast S. Jaster 
pełnił funkcję windziarza.

26 Komando (j. niem. Kommando) – grupa więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego 
udających się do pracy. Mogła liczyć od czterech do kilkuset więźniów.
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obozowy 3419), księdza pochodzącego z Zawadki k. Wadowic 27. Trudności napo-
tkał K. Piechowski, któremu w obawie przed niemieckimi represjami odmówiło 
dwóch znajomych harcerzy: Alfons Kiprowski 28 (numer obozowy 801) z Tczewa 
i Zbigniew Damasiewicz (numer obozowy 260). Jednak trzeci kandydat, któremu 
zaproponował ucieczkę, wyraził na nią zgodę. Osobą tą był Stanisław Gustaw 
Jaster (numer obozowy 6438) 29. Plan zakładał przejście przez pierwszą bramę 
obozu w czteroosobowym Rollwagenkommando z podaniem wartownikowi in-
formacji, że wywożone na wózku śmieci zostaną wyrzucone, a w drodze powrot-
nej komando przywiezie płyty chodnikowe. Była to wersja prawdopodobna, po-
nieważ obok znajdującego się niedaleko bloku trwały prace związane z wymianą 
chodnika. ustalono termin ucieczki na sobotę 20 czerwca 1942 roku. W soboty 
więźniowie pracowali do godziny 12.00, po czym wracali do obozu, natomiast 
większość załogi obozowej SS korzystała z przepustek, wyjeżdżała do miejsca za-
mieszkania (zakwaterowania) lub do swoich domów. W związku z tym na tere-
nie obozu panował mniejszy rygor, co sprzyjało ucieczce. Dla więźniów wyjście 
z obozu wewnętrznego bez przepustki było ekstremalnie trudne, każdorazowo 
wiązało się z utratą życia. Każde komando wychodzące z obozu było wcześniej 
wpisane w specjalnej księdze, znajdującej się w dyspozycji wartownika przy bra-
mie obozu. Pełniący wartę miał obowiązek sprawdzenia, czy dane komando jest 
tam wpisane, a następnie sprawdzenie jego składu osobowego i odnotowanie za-
równo godziny wyjścia z obozu, jak i przejścia przez bramę z powrotem. Gdyby 
esesman wykonał te czynności ucieczka mogłaby się nie udać, a wszyscy czterej 
więźniowie zostaliby zgodnie z regulaminem obozu zamordowani 30. Wiedząc 

27 Kazimierz Piechowski odnotowuje, że Józef Lempart był księdzem z Wadowic. Zob.: 
K. Piechowski, Byłem numerem…, s. 64. uczęszczał on do Collegium Męskiego Karmeli-
tów Bosych w Wadowicach, przygotowując się dopiero do wstąpienia do stanu duchow-
nego. Zob.: P. świątczak, Piotr Jaglic, Alfons Kiprowski i Adam Szumlak, s. 36. J. Lempart 
został przez Niemców uwięziony w KL Auschwitz, gdy miał 24 lata.

28 Tamże, s. 36.
29 Był osobistym emisariuszem rotmistrza Witolda Pileckiego. żołnierz oddziałów specjal-

nych Kedywu AK „Osa” – „Kosa 30”. O jego losach D. Czarnecka w książce: Sprawa Stani‑
sława Gustawa Jastera ps. „Hel” w historiografii. Kreacja obrazu zdrajcy i obrona, Warsza-
wa 2014. Na ten temat powstał również film dokumentalny Małgorzaty Walczak i Marka 
Tomasza Pawłowskiego „Jaster – tajemnica Hela”, rok prod. 2014. Jaster został niesłusznie 
posądzony przez AK o kolaborację. Wyrok śmierci wykonano prawdopodobnie w lipcu 
1943 r.

30 Niemcy w takich i podobnych sytuacjach dla zastraszenia i odstraszenia innych więźniów 
od próby ucieczki „organizowali” tragiczne „przedstawienia”, podczas których dręczyli, 
upokarzali, torturowali i mordowali więźniów w wymyślny sposób. Zob. m.in.: K. Albin, 
List gończy, Warszawa 2015; J. Bielecki, Kto ratuje jedno życie…, Oświęcim 1999; T. Borow-
ski, Opowiadania wybrane, Warszawa 1971; W. Kielar, Anus mundi, Wrocław 2004 i in. 
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o podjęciu śmiertelnego ryzyka uciekinierzy przed podjęciem akcji modlili się 
za siebie oraz swoje rodziny. Między sobą ustalili, że jeśli próba się nie powie-
dzie, sami odbiorą sobie życie, strzelając do siebie 31. Po przejściu przez bramę 
mieli w okolicach warsztatów samochodowych pozostawić w ukryciu ciągnię-
ty ze sobą wózek, a następnie otworzyć dorobionym przez E. Benderę kluczem 
drzwi do warsztatów samochodowych. Potem planowali rozdzielić się, w trójkę 
otworzyć klapę bunkra koksowni i podziemiami przejść do budynku, gdzie po 
wejściu na drugie piętro znajdowało się zamknięte pomieszczenie z ubraniami 
(Bekleidungs kammer), do którego drzwi należało wyważyć wcześniej przygoto-
wanym i zabranym z piwnicy łomem. Kolejno, należało przebrać się w niemiec-
kie mundury i poprzez umówiony znak, dawany przez okienko znajdujące się 
na poddaszu, wezwać zajmującego się uruchomieniem samochodu E. Benderę, 
aby podjechał pod drzwi. Do akcji został wybrany najszybszy samochód, jakim 
Niemcy dysponowali w KL Auschwitz – czarny kabriolet z opuszczonym dachem 
marki Steyr-Daimler-Puch typ 220, przeznaczony do wyłącznej dyspozycji ko-
mendanta obozu (nr rejestracyjny SS-20 898). Po przebraniu się czwartego więź-
nia w mundur niemiecki i zabraniu ze sobą broni oraz granatów wszyscy mieli 
wsiąść do samochodu i wyjechać jak najdalej od obozu.

W rzeczywistości zrealizowanie tego planu, związane było z przezwycię-
żeniem dodatkowych, nieprzewidzianych trudności, które stanęły na drodze do 
jego realizacji. Pierwszą z nich było utrudnione odkręcanie śrub i mozolne otwie-
ranie włazu prowadzącego do podziemi magazynu, kolejną było niespodziewane 
pojawienie się Niemców, którzy w trakcie akcji więźniów podjechali samocho-
dem w bezpośrednie otoczenie magazynu, następną przeszkodą była opiesza-
łość wartownika pilnującego szlabanu, który zareagował dopiero po interwencji 
K. Piechowskiego, mianowicie: po dojechaniu samochodem do żołnierzy przy 
bramie wyjazdowej, będąc w mundurze oficera, po niemiecku wykrzyczał z gnie-
wem w głosie „Do jasnej cholery śpisz dupku?! Otwieraj ten szlaban, bo ja cie-
bie obudzę!”. Kolejnymi utrudnieniami – obranie niewłaściwego kierunku jazdy, 
próba zatrzymania przez umundurowanego, uzbrojonego żołnierza niemieckie-
go na drodze po opuszczeniu terenu obozu, zepsucie się samochodu w okolicach 
Makowa Podhalańskiego, itd.

ucieczka nastąpiła dnia 20 czerwca 1942 roku. uciekinierzy swoim zacho-
waniem starali się nie wzbudzać podejrzeń. K. Piechowski tak opisuje ten dzień:

Rano wyszliśmy zwyczajnie z naszym komandem do pracy. Korzystając z okazji, 
usunąłem śrubę uniemożliwiającą otwarcie włazu w kotłowni. O dwunastej kapo 

31 Broń była dostępna dopiero na pewnym etapie ucieczki, a nie od początku prowadzonej 
akcji.
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wprowadził nas z powrotem do obozu, co zostało odnotowane w księdze przy 
bramie Arbeit macht frei. Na strychu niedokończonego bloku powtórzyliśmy plan 
ucieczki. We czterech podjechaliśmy rolwagą pod bramę Arbeit macht frei, ja z żół-
tą opaską vorarbeitera (brygadzisty). Melduję: „Rollwagenkommando, Vorarbeiter 
918 i trzech więźniów”. Mimo ogolonych głów ze strachu włosy stały nam dęba. 
Szczęśliwie frajer esesman nie sprawdził w księdze, czy nasze komando istnieje. 
Przepuścił nas. Doszliśmy do garażu. Gienek został, a my weszliśmy do magazynu 
i zaopatrzyliśmy się w mundury i broń. Założyłem mundur untersturmführera, 
a nie sierżanta, jak podała Danuta Czech w Kalendarzu wydarzeń w KL Auschwitz. 
Na nasz znak Gienek podjechał pod magazyn. Zdjął więźniarską czapkę i przepi-
sowo się zameldował. Dostrzegł go strażnik z wieżyczki, ale nie zareagował – by-
łem już w mundurze SS. Gienek wszedł do budynku. Przebrał się. Koledzy w tym 
czasie załadowali broń do bagażnika auta. Za pierwszym zakrętem zasalutował 
nam esesman. – Widzisz Kazek, wszystko gra – uśmiechnął się Gienek. Jechaliśmy 
dalej. Nareszcie widzimy szlaban. Z lewej stolik, przy nim esesman, z prawej buda 
ze strażnikiem. Obaj uzbrojeni. Mamy do nich jakieś dwieście metrów. Szlaban 
na dole. Jeszcze się nie przejmujemy. Sto metrów. Szlaban na dole. Nie wiem, jak 
koledzy, ale ja się bardzo zdenerwowałem. Pięćdziesiąt metrów. Szlaban na dole. 
Dwadzieścia metrów. Szlaban ciągle na dole. Gienek redukuje na jedynkę, pod-
jeżdża. Stanął. Esesmani nadal nie podnoszą szlabanu. Wtedy, muszę przyznać, 
popełniłem błąd. Na parę sekund uwierzyłem, że to koniec naszej eskapady. umó-
wiliśmy się, że w razie niepowodzenia na terenie obozu nie walczymy, ale likwidu-
jemy samych siebie. Na chwilę poszybowałem myślami do mamy, na pożegnanie. 
W decydującym momencie nawaliłem! Ale jednak się udało. Poczułem mocne 
uderzenie w kark i za prawym uchem syczący głos siedzącego za mną zakonnika: 
– Kazek, zrób coś!. – Ocknąłem się. Otworzyłem drzwiczki samochodu i wypu-
ściłem w kierunku strażnika wojskową wiązankę. Nie wystarczyło. Wyskoczyłem 
z samochodu, energicznie oparłem dłoń na kaburze. Podskoczył do korby. Szla-
ban w górze. Na to tylko czekaliśmy. Salutują nam. Wyjeżdżamy… 32

Okazało się, że biegła znajomość języka niemieckiego przez K. Piechowskiego 
w tym momencie ucieczki była kluczowa dla powodzenia całego planu. Jednak 
zrealizowanie tak śmiałego planu możliwe było również dzięki dobremu przygo-
towaniu jej przez więźniów.

O ucieczce wiedział jeden z przywódców obozowego ruchu oporu, rot-
mistrz 33 kawalerii Wojska Polskiego Witold Pilecki, który przekazał swój kolejny 
raport z KL Auschwitz, Stanisławowi Jasterowi z przeznaczeniem dostarczenia 
go do dowództwa Armii Krajowej 34. Tadeusz Marek Płużański, autor książki 

32 Uciec przeznaczeniu, s. 18-19.
33 Awansowany do stopnia pułkownika 5 września 2013 r.
34 Witold Pilecki (1901–1948) – s. Juliana, pseudonim „Witold”, „Druh”, „Tomek”, „Romek”. Po 

wcześniejszym, dobrowolnym poddaniu się aresztowaniu przez Niemców został 21 wrześ-
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o W. Pileckim, zaznacza, że „Najbardziej heroiczny rozdział życia Pileckiego, 
związany z Auschwitz, zaczął się na początku 1940 roku. Wtedy (i jeszcze przez 
następne wojenne lata) nikt nie zdawał sobie sprawy, co to za miejsce, że to nie 
jeden z wielu obozów pracy, ale wielki kombinat zagłady” 35. W swoim raporcie W. 
Pilecki opisuje, co działo się w obozie po ucieczce K. Piechowskiego i pozostałych 
trzech więźniów z KL Auschwitz:

Przesyłam znowu raport do Warszawy przez pdch. 112, który z trzema kolegami 
zmontował wspaniałą ucieczkę z obozu. Byłem kiedyś dawno na filmie „10 z Pa-
wiaka”. śmiem sądzić, że ucieczka czterech więźniów z Oświęcimia, najlepszym 
w obozie autem komendanta lagru, po przebraniu się w mundury oficerów SS, 
na tle warunków tego piekła, może być dla filmu kiedyś tematem naprawdę do-
skonałym. Główna wartownia (Hauptwache) prezentowała broń. Lagerführer 
Hans Aumeier, spiesząc konno z Buny na wieczorny apel, spotkał auto z oficera-
mi w drodze. Salutował im grzecznie, dziwiąc się nieco, że szofer prowadzi wóz 
na stary przejazd kolejowy, już teraz zamknięty. Auto się jednak szybko cofnęło 
i przejechało tor w innym miejscu. Zwalił to na wódkę i słabą pamięć kierowcy. 
Głowy mieli mocne – ucieczka się udała. Lagerführer wrócił do Oświęcimia na 
sam apel, gdy wszyscy już stali w wyrównanych blokach. Tu się dopiero rozegrała 
scena. Zameldowano mu, że czterech brakuje na apelu, a co gorsza – że pojechali 
autem komendanta. Działo się to w baraku Blockführerstuby. Aumeier się prawie 
wściekł, rwał włosy na głowie, krzyczał, że ich przecież spotkał. Potem z rozpaczą 
cisnął czapkę na ziemię i … nagle na głos się roześmiał 36.

K. Piechowski o reakcji Niemców na swoją ucieczkę z KL Auschwitz dowiedział 
się dopiero po zakończeniu II wojny światowej od swojego kolegi Alka Kiprow-
skiego 37.

nia 1940 r. przewieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 4859), m.in. aby rozpoznać 
sytuację i stworzyć tam w konspiracji Związek Organizacji Wojskowej, do którego został 
przyjęty m.in. Stanisław Jaster. O okolicznościach aresztowania opowiada jego kuzyn-
ka Eleonora Ostrowska, u której w dniu aresztowania przebywał w domu „Otworzyłam 
i w drzwiach stanął niemiecki żołnierz – zapytał, kto tu mieszka. Nie zdążyłam odpo-
wiedzieć, gdyż w tej chwili z pokoju wyszedł Witold. […] ubrał się i żegnając się ze mną, 
szepnął: »Zamelduj, gdzie trzeba, że rozkaz wykonałem«” T.M. Płużański, Rotmistrz Pilec‑
ki i jego oprawcy, Warszawa 2015, s. 289. W KL Auschwitz W. Pilecki przebywał pod przy-
branym nazwiskiem jako Tomasz Serafiński. Był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, 
założonej 9 listopada 1939 r. Skazany przez władze PRL na karę śmierci (wyrok wykonano 
25 maja 1948 w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie).

35 T.M. Płużański, Rotmistrz Pilecki, s. 287.
36 „Raport rotmistrza Witolda Pileckiego” s. 62 http://www.muzeum-ak.pl/biogramy/user 

-Files/File/raport rotmistrza-pileckiego.pdf [dostęp: 22.03.2016].
37 Zob.: K. Piechowski, Byłem numerem…, s. 95-96.
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Niemcy szybko zorientowali się, że czterech więźniów uciekło z obozu 38. 
Do placówek Gestapo, Kripo, niemieckiej straży granicznej, do sztabu w Berlinie 
natychmiast rozesłali telegramy, raporty i powiadomienia zawierające dane per-
sonalne więźniów, rysopisy, miejsca wcześniejszego zamieszkania z dyspozycja-
mi ich ujęcia. Poniżej znajduje się tłumaczenie treści jednego z telegramów, który 
został wysłany do placówek niemieckich:

„Do wszystkich wschodnich i południowo-wschodnich placówek Policji Pań-
stwowej i Policji Kryminalnej jak również Policji Granicznej.
Główny urząd Bezpieczeństwa Rzeszy IV C 2, Berlin
Główny urząd Gospodarczo-Administracyjny, Grupa urzędów D, Oranienburg 

Dotyczy: Więzień polityczny Kazimierz Piechowski, ur. 03.10.1919 w Rajkowy, 
była Polska, ostatnio zamieszkały w Tczewie, ul. Sambor 18, kawaler, rodzice za-
mieszkali w Tczewie, ul. Sambor 18. [Wzrost] 1,75 m, [włosy] jasny blond, obecnie 
ogolony, mocnej budowy ciała, język polski i niemiecki, znaki szczególne: na szyi 
pionowa blizna [długości] 3 cm.
Skierowany tu [do KL Auschwitz] 20.06.1940 przez dowódcę Policji Bezpieczeń-
stwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie jako udający się do legionów.

Stanisław Gustaw Jaster, ur. 1.01.1921 we Lwowie, dawniej Polska, ostatnie miejsce 
zamieszkania: Warszawa, Pognowskiego 11, kawaler, rodzice zamieszkali również 
w Warszawie. Wzrost 193 cm, [włosy] ciemny blond, obecnie ogolony, mocnej 
budowy ciała, oczy szaroniebieskie, znaki szczególne: po lewej stronie ukośnie 
biegnąca blizna po operacji przepukliny pachwinowej. Skierowany [do KL Au-
schwitz] 23.11.1940 przez dowódcę […] z Warszawy.

Józef Lempart, ur. 19.09.1916 w Zawadce, dawniej Polska, kierowca, ostatnio za-
mieszkały w Zawadce, pow. Bielsko, kawaler, matka zamieszkała również w Za-
wadce nr. 18, pow. Bielsko. Wzrost 174 cm, włosy ciemny blond, obecnie ogolo-
ny, szczupły, oczy niebieskie, znaków szczególnych brak. Skierowany tu [do KL 
Auschwitz] 30.08.1940 przez dowódcę Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpie-
czeństwa w Radomiu z Krakowa jako udający się do legionów.

Eugeniusz Bendera, ur. 13.03.1906 w Czortkowie, dawniej Polska, kierowca, ostat-
nio zamieszkały w Przedborzu, żonaty, żona zamieszkała także w Przedborzu, 
ul. Warszawska 1, pow. Końskie, dystrykt Radom. Wzrost 187 cm, włosy czarne, 

38 Po ucieczce K. Piechowskiego administracja niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz zaostrzyła m.in. procedury związane z przebywaniem esesmanów znajdują-
cych się w tzw. dużej strefie obozowej. Każdy umundurowany żołnierz musiał mieć prze-
pustkę, którą zmieniano co kilka dni. Zob.: Więzień, uciekinier, egzekutor. Z Kazimierzem 
Albinem, uciekinierem z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz‑Birkenau, rozma‑
wia Maciej Foks, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej „pamięć.pl” 2014, nr 2, s. 17.
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obecnie ogolony, mocnej budowy ciała, język polski i ukraiński, znaki szczególne: 
blizna na tylnej części głowy. Skierowany [do KL Auschwitz] 09.01.1941 przez do-
wódcę Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Radomiu.
Wyżej wymienieni uciekli 20.06.1942 między godziną 15:00 a 16:00 Samochodem 
Steyr typ 220 nr rej. SS-20 898. uciekinierzy włamali się uprzednio do pomiesz-
czenia, w którym składowano broń i narzędzia. Przywłaszczyli sobie broń i amu-
nicję. Włamali się także do magazynu odzieżowego, skąd ukradli mundury eses-
mańskie.
Samochód był widziany i ustalono, co następuje: jeden uciekinier w mundurze 
SS-Oberscharführera 39 i w czapce z daszkiem, dwóch uzbrojonych w stalowych 
hełmach, jeden uciekinier w czapce polowej.
Kierunek ucieczki: GG. Prosi się o kontrolowanie wszystkich samochodów SS. 
(uważać przy zatrzymywaniu). W przypadku zatrzymania proszę natychmiast 
powiadomić KL Auschwitz.

Dodatek dla Głównego urzędu Gospodarczo-Administracyjnego Rzeszy, Grupa 
urzędów D.
Kolejny komunikat nadejdzie.

Podpisał: SS-Sturmbannführer Höß, komendant obozu 40.

Po awarii samochodu, którym uciekali, dalszą część drogi postanowili po-
konywać pieszo (auto uległo uszkodzeniu podczas przejazdu przez strumień). 
Osłabienie J. Lemparta związane z raną postrzałową, zadaną przez Niemców 
podczas potyczki, która rozegrała się w trakcie obławy, uniemożliwiło mu dalszą 
ucieczkę (pozostał na plebanii u księdza, który się nim zaopiekował do czasu od-
zyskania zdrowia). S. Jaster postanowił samotnie udać się do Warszawy. Pozostali 
dwaj uciekinierzy: E. Bendera i K. Piechowski, postanowili poszukać schronie-
nia na Kresach Wschodnich II RP. E. Bendera miał rodzinę w okolicach Lwowa, 
u której planowali się schronić. Jednak na terenach wsi ukraińskich, które były 
wrogo ustosunkowane do Polaków, mogło dojść do zabicia K. Piechowskiego, 

39 Sam K. Piechowski przyznaje wielokrotnie, że podczas ucieczki z KL Auschwitz miał na 
sobie mundur untersturmführera (odpowiednik polskiego stopnia podporucznika), a nie 
Oberscharführera (odpowiednik polskiego stopnia starszego sierżanta). Rozbieżności te 
wynikają być może z pośpiechu, w jakim Niemcy dokonali analizy braku we własnych 
„uszczuplonych” przez uciekinierów zasobach mundurowych, znajdujących na terenie 
magazynu. Na wyjazd z Auschwitz K. Piechowskiego w mundurze oficera SS wskazuje 
także fakt oddania honorów oficerskich przez Niemców mijających samochód z uciekają-
cymi z obozu, co zostało już wcześniej zasygnalizowane w tekście.

40 Tekst przedstawiono w tłumaczeniu na j. polski. Oryginał jest dostępny w zasobach Archi-
wum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale również w zdigitalizowanych zbio-
rach udostępnionych w wersji elektronicznej pod adresem http://www.auschwitz.org/
muzeum/o-dostepnych-danych/cytaty/telegramme-wspomnienia [dostęp: 22.03.2016].
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umówili się więc, że dla bezpieczeństwa będzie on udawał niemowę. Niestety, 
ukraińcy szybko odkryli prawdę i mężczyźni musieli uciekać w inne miejsce.

Kolejnym miejscem postoju, w którym uciekinierzy znaleźli schronienie, 
był przysiółek Lasek, położony niedaleko łopuszna (obecnie gm. Krasocin, pow. 
włoszczowski, woj. świętokrzyskie). E. Bendera znał mieszkającą tam rodzinę 
Słupczyńskich, która prowadziła młyn i tartak (szerszy opis tego miejsca znajdu-
je się w aneksie). Przedostali się w lasy świętokrzyskie i po jakimś czasie dotarli 
do Lasku. K. Piechowski, pod przybranym nazwiskiem Władysław Sikora, pra-
cował w gospodarstwie Zygmunta Słupczyńskiego przez kilka tygodni, a następ-
nie ze względów bezpieczeństwa przewieziony został do jego szwagra Nikodema 
Nowakowskiego, który mieszkał kilkanaście kilometrów dalej – w Mninie. Po 
jakimś czasie, za pośrednictwem córki gospodarzy Krystyny, skontaktował się 
najpierw z łącznikiem Armii Krajowej Ignacym Piecem, a następnie z partyzan-
tami działającymi w lasach świętokrzyskich. Od partyzantów otrzymał kenkartę 41 
na nazwisko Władysław Sikora. Złożył przysięgę i wstąpił w szeregi Armii Kra-
jowej. Walczył w oddziale partyzanckim dowodzonym przez Adama Kusza ps. 
„Garbaty” 42, do czasu jego rozwiązania. Był dwukrotnie ranny (w potyczkach pod 
Radoszycami i w okolicach Końskich).

E. Bendera po dwutygodniowym oczekiwaniu w gospodarstwie Zygmun-
ta Słupczyńskiego uzyskał oryginalny Ausweis 43 na nazwisko Stefan Pidruczny 44. 
O jego powojennych losach można dowiedzieć się m.in. z Internetowego wydania 
Przedborskiego słownika biograficznego 45. E. Bendera zmarł 7 lipca 1988 roku 46.

Po opisanej wyżej ucieczce Niemcy w ramach represji aresztowali rodzi-
ców S. Jastera i uwięzili ich w KL Auschwitz (Adam Cyra twierdzi, że matka tra-
fiła najpierw do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a następnie przewieziona 
została do KL Auschwitz 47), gdzie zostali zamordowani (młodszy brat Andrzej 
uniknął aresztowania, ponieważ w chwili gdy Niemcy weszli do domu Jasterów, 

41 Kenkarta (j. niem. Kennkarte) – dokument tożsamości wydawany przez Niemców dla nie-
niemieckich mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa czasie II wojny światowej.

42 Biogram K. Piechowskiego dostępny na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej 
pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pa-
mieci/2015/24303,Kazimierz-Piech owski.html [dostęp: 22.03.2016].

43 Auswais (j. niem. Ausweis) – dokument tożsamości wydawany przez Niemców dla Pola-
ków w czasie II wojny światowej.

44 K. Piechowski, Byłem numerem…, s. 87.
45 Słownik ten prowadzony jest przez miejscowego regionalistę i choć jego treść nie jest nie-

stety pozbawiona błędów, może być źródłem wiedzy dotyczącej regionu Przedborza, zob.: 
http://psbprzedborz.pl/2009/09/bendera-eugeniusz [dostęp: 22.03.2016].

46 Stefan Bendera spoczął na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, ul. św. Wincentego 83, 
grób: kwatera 12 L, rząd 7, grób 32.

47 A. Cyra, Uciekinier, „Panorama. śląski Tygodnik Ilustrowany” 1987, nr 4, s. 13.
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przebywał on poza domem). W obozie koncentracyjnym zmarła również matka 
Józefa Lemparta, która w ramach represji została aresztowana przez Niemców, 
tuż po ucieczce syna. Rodzice Kazimierza Piechowskiego, którzy jeszcze przed 
jego ucieczką zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy i pracowali w gospodar-
stwie u Niemców, żywi doczekali zakończenia wojny.

Komendant obozu – pomimo szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu 
wykrycie osób zaangażowanych w pomoc w ucieczce – surowo ukarał tylko jedną 
osobę. Był to Niemiec, kapo Kurt Pachala (numer obozowy 24), którego posądzo-
no o udzielenie pomocy uciekinierom i który zmarł w styczniu 1943 roku śmiercią 
głodową 48. Siedmiu podoficerów i oficerów obsługi KL Auschwitz zostało karnie 
skierowanych na front wschodni. Okazało się, że plan ucieczki K. Piechowskiego 
był na tyle doskonały, że Niemcy w odwecie za ucieczkę nikogo z polskich więź-
niów nie ukarali.

Kazimierz Piechowski po zakończeniu wojny wrócił do Tczewa. Zamiesz-
kał na Pomorzu i podjął studia na Politechnice Gdańskiej 49. Rozpoczął pracę 
w fabryce, jednak jako nieujawniony żołnierz Armii Krajowej został zadenun-
cjowany przez aktywistę partyjnego. Po donosie – w trakcie wykonywania re-
wizji przez funkcjonariuszy urzędu Bezpieczeństwa – podrzucono mu broń. Za 
jej nielegalne posiadanie oraz za nieujawnienie swej działalności w ramach AK 
w okresie II wojny światowej skazany został na 10 lat więzienia. Wyrok odsia-
dywał w Gdańsku, Sztumie, Wronkach, musiał pracować również jako więzień 
przymusowo w Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów”. Został zwol-
niony po siedmiu latach. Na wolności kontynuował studia i po ich zakończeniu 
uzyskał tytuł inżyniera, po czym podjął pracę w Stoczni Gdańskiej.

W 1982 roku, po czterdziestu latach od swojej ucieczki z niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz, na prośbę żony Jadwigi, po raz pierwszy przyje-
chał do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Po podejściu na dziedziniec 
Bloku 11 pod ścianę Straceń stracił przytomność. Kolejny przyjazd do Auschwitz 
nastąpił za sprawą mieszkającego w Gdańsku, nieżyjącego już dzisiaj, Jana Folty-
na (pochodził z Oświęcimia). Było to dwadzieścia lat później, w 2002 roku.

Po 1989 roku, gdy w ramach transformacji ustrojowej rozpoczęły się w Pol-
sce gwałtowne przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, ziemia, którą 
K. Piechowski kupił wcześniej pod Gdańskiem, nabrała dużej wartości. Pienią-
dze pochodzące z jej sprzedaży przeznaczył na zwiedzanie świata. Razem z żoną 
Jadwigą zwiedzili prawie siedemdziesiąt państw.

48 Kapo Kurt Pachala nie miał nic wspólnego z opisywaną ucieczką. 
49 Po zakończeniu II wojny światowej Politechnika Gdańska wznowiła swoją edukacyjną 

działalność już 22.10.1945 r. Studia w roku akademickim 1945/46 podjęło 1647 studentów. 
Zob.: http://pg.edu.pl/uczelnia/historia/po-1945 [dostęp: 22.03.2016].



KAZIMIERZ PIECHOWSKI – uCIEKINIER Z NIEMIECKIEGO OBOZu  225

Kazimierz Piechowski napisał dwie książki. Pierwsza z nich, autobio-
graficzna, została wydana w 2003 roku pt. Byłem numerem… świadectwa z Au‑
schwitz. Poza tekstem K. Piechowskiego zawiera również obozowe wspomnienia 
Eugenii Bożeny Kłodeckiej-Kaczyńskiej (numer obozowy 45 887) oraz Michała 
Ziółkowskiego (numer obozowy 1055). Została opublikowana także w języku 
niemieckim pt. Ich war eine Nummer… Geschichten aus Auschwitz  50. Druga nosi 
tytuł My i Niemcy  51, przez co nawiązuje do wydanej na obszar „Kraju Warty” 
w 1943 roku przez niemieckie dowództwo broszury instruktażowej Wir und die 
Polen (My i Polacy). Dedykowana jest wszystkim byłym więźniom obozu kon-
centracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Historia ucieczki z obozu Auschwitz inspirowała twórców filmowych 
i muzyków. W 2006 roku o Kazimierzu Piechowskim powstał film dokumen-
talny w reżyserii Marka Pawłowskiego zatytułowany „uciekinier”, który zdobył 
kilkanaście nagród krajowych i zagranicznych 52. Prawo do jego emisji zakupiły 
m.in. takie kraje, jak: Włochy, Finlandia, Brazylia czy Nigeria. Także Brytyjczycy 
w 2009 roku wyprodukowali film dokumentalny o losach K. Piechowskiego pt. 
„Kazik and the Kommander’s Car” w reżyserii Hannah Lovell. Obozowe wspo-
mnienia K. Piechowskiego znalazły się również w zrealizowanym w 2014 roku 
filmu „Jaster – tajemnica Hela”. W styczniu 2015 roku w audycji Polskiego Radia 
„Godzina Prawdy” redaktor Michał Olszański przeprowadził z K. Piechowskim 
wywiad-rzekę, w którym przedstawił szczegółowo historię brawurowej ucieczki 
z KL Auschwitz.

Piosenkarka Katy Carr 53 – po zapoznaniu się z niezwykłą historią ucieczki 
K. Piechowskiego i jego towarzyszy z niemieckiego obozu koncentracyjnego – 
skomponowała utwór pt. „Kommander’s Car” („Samochód komendanta”), któ-
rego treść opisuje niepowtarzalny charakter tej odważnej ucieczki 54.

50 K. Piechowski, Ich war eine Nummer… Geschichten aus Auschwitz, Oświęcim 2008.
51 K. Piechowski, My i Niemcy, Warszawa 2008, s. 49.
52 W latach 60. XX w. władze PRL postanowiły nakręcić film o ucieczce K. Piechowskiego 

z trójką pozostałych więźniów z KL Auschwitz. Zaproszono K. Piechowskiego oraz E. Ben-
derę do Warszawy na rozmowę, sugerując im, aby uwypuklić w nim postać premiera Józefa 
Cyrankiewicza (był również więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz). 
Jednak zaproszeni nie wyrazili na to zgody i pomysł władz komunistycznych upadł. Nad-
mienić trzeba, że w ówczesnych czasach taka decyzja wymagała wielkiej odwagi, ponieważ 
wszelkie przejawy braku akceptacji okazywane w podobnych sytuacjach mogły zakończyć 
się dla obywateli szykanami bądź represjami ze strony władz.

53 Katy Carr – brytyjska artystka, wokalistka o polskich korzeniach. Jej matka jest Polką, 
ojciec Brytyjczykiem szkockiego pochodzenia. Na co dzień Katy Carr występuje w zespole 
„Katy Carr and the Aviators”. 

54 Piosenka „Kommander’s Car” jest częścią wydanego przez Katy Carr w 2012 r. albumu pt. 
„Paszport”.
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Kazimierz Piechowski został doceniony również przez władze samorządo-
we i różne instytucje. uwzględniając całość Jego dokonań, Rada Miasta Tczewa 
w styczniu 2006 roku nadała K. Piechowskiemu tytuł Honorowego Obywatela, 
natomiast w 2016 został Honorowym Obywatelem Gminy Pelplin 55.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckie-
go w Oświęcimiu w dniu 23 maja 2014 roku podczas obchodów święta uczel-
ni nadała imię Kazimierza Piechowskiego Audytorium budynku Collegium sub 
Horologio. Podczas uroczystości przecięcia wstęgi rektor uczelni prof. zw. dr hab. 
Witold Stankowski stwierdził, że „[…] zarówno świadectwo życia patrona uczel-
ni rtm. Witolda Pileckiego, jak i patrona audytorium jest przykładem dla młode-
go człowieka, czym jest patriotyzm, oddanie dla ojczyzny, honor i poświęcenie”. 
Przypomniał również słowa wypowiedziane przez K. Piechowskiego, które zosta-
ły wyryte na pamiątkowej tablicy: 

Gdy tutaj jestem, za każdym razem słyszę krzyki esesmanów i ujadanie psów. Bo-
lesne wspomnienia powracają, ale chcę tu przyjeżdżać i tu przebywać. Cieszę się 
niezmiernie, że w budynkach, które były moim więzieniem, moim piekłem, w któ-
rych pracowałem i z których rozpoczęła się moja ucieczka do wolności – mieści 
się ta wspaniała i ważna dla mnie uczelnia 56.

Doceniając znaczenie postawy Kazimierza Piechowskiego w budowa-
niu społeczeństwa obywatelskiego, posiadaną przez niego wiedzę historyczną, 
a przede wszystkim Jego aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Pol-
skiego w latach 1939–1989, w dniu 26 maja 2015 roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie wręczono Kazimierzowi Piechowskiemu nagrodę Kustosza Pamięci 
Narodowej, przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej 57.

W dniu 23 grudnia 2015 roku w Gdańsku, za wybitne zasługi dla niepod-
ległości Rzeczypospolitej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej 
przez Szefa urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stani-
sława Ciechanowskiego został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (fot. 2) – drugim pod względem precedencji polskim państwowym 
odznaczeniem cywilnym 58.

55 Relacja z uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pelplin dostępna jest 
w Internecie pod adresem http://pelplin.pl/honorowy-obywatel-gminy-pelplin-pan-
kazimierz-piechowski [dostęp: 22.10.2016].

56 Fotorelacja z uroczystości – http://oswiecim.naszemiasto.pl/artykul/pwsz-w-oswiecimiu-  
uhonorowal- slynnego-uciekiniera-z,2292984,%20artgal,t,id,tm.html [dostęp: 22.03.2016].

57 Relacja dostępna na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Zob.: http://ipn. 
gov.pl/o-ipn/nagroda-kustosz-pamieci-narodowej/rok-2015/instytut-pamieci-narodo-
wej-wybral-kustoszy-pamieci-nar odowej-2015 [dostęp: 22.03.2016].

58 Fotorelacja z uroczystości dostępna na stronie internetowej urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych https://udskior.gov.pl/Krzyz,Kawalerski, Orderu,Odrodze-
nia,Polski,dla,Kazimierza,Piechowskiego,1482.html [dostęp: 22.03.2016].
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1. Kazimierz Piechowski nr 918 (w środku), Adam Cyra st. kustosz Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (z prawej) oraz autor artykułu podczas uroczystej inaugu-
racji roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w dniu 19.10.2015 r. (fot. Bernadeta Sędrak-Legut 2015)

2. Kazimierz Piechowski z żoną Jadwigą (23.12.2015 r.), z lewej strony J.S. Ciechanowski, 
https://udskior.gov.pl/Krzyz,Kawalerski,Orderu, Odrodzenia,Polski,dla,Kazimierza,Piechow-
skiego, 1482.html [dostęp: 22.03.2016]
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Kazimierz Piechowski jest byłym więźniem niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz, Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa, Honorowym 
Obywatelem Gminy Pelplin, honorowym i aktywnym członkiem Chrześcijań-
skiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, harcerzem Orlim, podróżnikiem. 
Obecnie mieszka w Gdańsku. Był uczestnikiem brawurowej i udanej ucieczki 
z niemieckiego obozu koncentracyjnego. Razem z trzema innymi więźniami 
uciekł z KL Auschwitz autem komendanta obozu. W odwecie za ucieczkę nie-
mieckim represjom poddane zostały rodziny więźniów. K. Piechowski ukrywał 
się najpierw w okolicach Lwowa, a następnie na Kielecczyźnie, gdzie wstąpił 
w szeregi Armii Krajowej. O swojej ucieczce z KL Auschwitz wielokrotnie opo-
wiadał podczas wywiadów radiowych, reportaży filmowych, w trakcie spotkań 
z młodzieżą czy też w czasie realizacji programów telewizyjnych i filmów 59. 

Należy dodać, że dotąd historia jego ucieczki z KL Auschwitz, dokonana 
20 czerwca 1942 roku, nie doczekała się pogłębionej analizy historycznej. Kazi-
mierz Piechowski, po ucieczce z KL Auschwitz, pierwsze bezpiecznie schronienie 
znalazł na terenie młyna w Lasku, gdzie przebywał przez kilka tygodni. Następnie 
ukrywał się na terenie posesji należącej do Nikodema Nowakowskiego, w odle-
głym o kilkanaście kilometrów Mninie. W obydwu tych miejscach zaznał wie-
le serdeczności od miejscowego społeczeństwa. Dzięki kontaktom gospodarzy, 
u których się ukrywał, miał możliwość podjęcia walki z okupantem w strukturach 
Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny represyjny aparat urzędu Bezpieczeń-
stwa doprowadził do skazania K. Piechowskiego wyrokiem sądu powszechnego 
na okres 10 lat pozbawienia wolności, z czego przez 7 lat pozostawał w więzieniu 
i przymusowo pracował w kopalni Niwka-Modrzejów. Po odzyskaniu wolności 
jego obozowe przeżycia zostały opisane w książkach, wątki autobiograficzne zo-
stały opowiedziane w wielu wywiadach oraz podczas licznych spotkań z mło-
dzieżą. Dziś Kazimierz Piechowski, pomimo ukończenia 97 lat, nadal prowadzi 
aktywny tryb życia. Bierze udział w spotkaniach z młodzieżą, jest zapraszany jako 
gość honorowy podczas obchodów rocznic historycznych, udziela wywiadów dla 
polskich i zagranicznych mediów. Historia jego życia jest pięknym i dobitnym 
przykładem zwycięstwa naturalnej potrzeby człowieka do bycia wolnym.

59 Zob. m.in.: K. Piechowski, Byłem numerem…; tenże, My i Niemcy; film dokumentalny pt. 
„uciekinier”, rok prod. 2006, reż. Marek Tomasz Pawłowski (Polska); film dokumentalny 
pt. „Kazik and the Kommander’s Car”, rok prod. 2009, reż. Hannah Lovell (Wielka Bry-
tania); film dokumentalny pt. „Jaster – tajemnica Hela”, rok prod. 2014, reż. Małgorzata 
Walczak i M.T. Pawłowski (Polska); zarejestrowane i udostępnione w Internecie relacje ze 
spotkań K. Piechowskiego z młodzieżą, studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, a także wywiady udzielone m.in.: 
stacjom telewizyjnym, prasie, instytutom naukowym i historycznym.
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Aneks

okres po ucieczce k. Piechowskiego z kL Auschwitz – wątek świętokrzyski

Po ucieczce z KL Auschwitz, Kazimierz Piechowski znalazł swoje pierwsze bez-
pieczne schronienie w położonym na ziemi świętokrzyskiej przysiółku Lasek, na posesji 
należącej do Zygmunta Słupczyńskiego. W czasie II wojny światowej funkcjonował tam 
młyn wodny oraz dobrze prosperujący tartak. Właściciel działał w ruchu oporu oraz pro-
wadził zakonspirowany szpital polowy dla partyzantów 60. Z powodu położenia gospo-
darstwa pośród dużych terenów leśnych do najbliższej zagrody było kilka kilometrów. Tu 
szukali wsparcia, żywności, leczenia, kontaktów czy po prostu odpoczynku partyzanci 
z okolicy. Jednak ze względu na prowadzenie młyna było to miejsce, do którego czę-
sto przyjeżdżali gospodarze chcący zmielić zboże. Przed wybuchem II wojny światowej 
i w czasie jej trwania na terenie dzisiejszej gminy Oleszno funkcjonowały cztery młyny: 
w Chotowie, Lasocinie, Olesznie i właśnie w Lasku. Również Niemcy, którzy zajmowali 
się aprowizacją i zaopatrzeniem, często przyjeżdżali tam po mąkę. Z jednej strony było to 
więc dla partyzantów miejsce bardzo niebezpieczne (ze względu na częste i niespodzie-
wane wizyty Niemców), z drugiej jednak stały i duży przepływ ludzi przyjeżdżających 
w interesach powodował, że pobyt innych osób niż rodzina właściciela nie wzbudzał po-
dejrzeń. Poza tym do pracy w okresie sezonowym potrzebnych było wielu pracowników. 
Rotacja mężczyzn pracujących w młynie i tartaku była duża, co tworzyło środowisko 
sprzyjające działalności konspiracyjnej. Posiadłość w Lasku była w okolicy wyjątkowa 
również ze względu na funkcjonowanie w nim tartaku. Poza Laskiem tartaki w okolicach 
Oleszna działały tylko w Lasocinie i w Dąbrówkach 61. Gospodarstwo Z. Słupczyńskiego 
było dobrym miejscem schronienia dla partyzantów. Nawet jeśli niespodziewanie zjawia-
li się Niemcy, gospodarz mógł powiedzieć, że ludzie na posesji przybyli właśnie w poszu-
kiwaniu pracy, aby zakupić drewno na budowę, umówić termin przemiału zboża, itp.

Siostry Zygmunta Słupczyńskiego – Józefa i Zofia – były zaprzysiężone w Armii 
Krajowej i działały w niej jako łączniczki 62. Młodsza, Zofia, pseudonim „Sonia”, „Musz-
ka”, była jednocześnie sanitariuszką. Brała udział w akcjach partyzanckich, opatrywała 
rany również i tym, którzy nie mogli dotrzeć do Lasku. Głównie jednak opiekowała się 
rannymi i chorymi partyzantami, którzy przechowywani byli w znajdującej się na posesji 
stodole. Jedna ze ścian tej stodoły graniczyła z dużym sadem, za którym rozpościerał się 
las. Specjalnie wyłamane deski w ścianie budynku umożliwiały szybką ewakuację (na co 

60 J. Stawowczyk, Placówka Armii Krajowej w Olesznie. Szkice portretowe, „Włoszczowskie 
Zeszyty Historyczne”, t. 13, 2002, s. 76-77.

61 Zob.: http://www.oleszno.internetdsl.pl/historia/historia_5.htm [dostęp: 22.03.2016], 
Słownik geograficzno‑historyczny powiatu włoszczowskiego, red. S. Janaczek, Włoszczowa 
2005.

62 Zob.: D. świtalski, Krasocin – lata wojny i okupacji 1939–1945, w: W sarmackim Krasocinie. 
Monografia historyczno‑gospodarcza gminy Krasocin, red. E. Kosik, E. Madejski, R. Nad-
gowski, Kielce 1997, s. 171.
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dzień przytwierdzone prowizorycznie do belki poprzecznej, aby zastosowany mechanizm 
nie rzucał się w oczy). W razie potrzeby można było stamtąd uciec również w innym kie-
runku. Podobny mechanizm zastosowano w kolejnej, przylegającej ścianie. Natomiast od 
strony wjazdowej umieszczono podwójne odrzwia przystosowane do wjazdu dużych za-
przęgów i wozów konnych. Jedna z największych w okolicy stodół była częstym miejscem 
ukrywania się partyzantów. żołnierze ruchu oporu czasem chronili się też w oborze. Był 
to duży, podłużny, murowany budynek, do którego prowadziło kilka wejść. Niemcy z re-
guły nie wchodzili tam głębiej, jak tylko na kilka kroków (głównie z powodu nieczystości 
i smrodu). Przebywanie w takim miejscu przez dłuższy czas stawało się uciążliwe, ale 
miało też plusy: było w miarę bezpieczne i panowała w nim dodatnia temperatura. Trze-
cie miejsce ukrywania się żołnierzy oddziałów partyzanckich mieściło się pod podłogą, 
w głównym budynku mieszkalnym w Lasku. Było ono bardzo dobrze zamaskowane i ni-
gdy nie zostało przez Niemców odkryte.

Córka Zygmunta Słupczyńskiego, Barbara Kądzielska, na podstawie relacji zasły-
szanych od swoich rodziców twierdzi, że w czasie okupacji hitlerowskiej zdarzały się, i to 
wcale nierzadko, sytuacje, gdy na posesji przebywali równocześnie zarówno Niemcy, jak 
i partyzanci, niemogący z różnych powodów uciec do lasu. Było to skrajnie niebezpiecz-
ne. Dekonspiracja w takiej sytuacji groziła śmiercią całej rodziny, a nawet pacyfikacją 
wsi. Elżbieta Ziętal, która w czasie okupacji niemieckiej, będąc dzieckiem, zamieszkiwa-
ła w Mninie, w domu Nikodema Nowakowskiego, gdzie ukrywał K. Piechowski, wspo-
minała, że nawet przejazd Niemców znajdującą się obok domu drogą wzbudzał strach 
mieszkańców oraz wzmagał czujność K. Piechowskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej Zygmunt Słupczyński był szykanowany przez 
urząd Bezpieczeństwa. Za działalność partyzancką trafił do aresztu i więzienia 63. W czasie 
nieobecności gospodarza młyn zaczął stopniowo podupadać, a tartak został zlikwidowa-
ny. Pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia posesja 
nie była już zamieszkiwana przez okres całego roku, a tylko w okresie letnim (przez po-
zostałą część roku właściciele mieszkali w pobliskim Olesznie). W 1980 roku młyn wraz 
z całą parcelą ziemską został sprzedany Wojciechowi Kruszewskiemu. Historia zakupu tej 
posesji była dość nietypowa. Przyszły nabywca pod koniec lat siedemdziesiątych przejeż-
dżał pociągiem relacji Częstochowa–Kielce ze swoim kolegą, od którego dowiedział się, 
że w okolicy stacji kolejowej Ludynia znajduje się zapuszczona posiadłość na sprzedaż. 
Problemem była nie tylko uciążliwa droga, ale również samo odszukanie miejsca. Lasek 
nawet teraz jest miejscem nieoznaczonym i odludnym. Po obejrzeniu posiadłości Woj-
ciech Kruszewski postanowił ją zakupić. Nowy nabywca urodził się w Warszawie, gdzie 
mieszkał do czasu zakupu posesji w Lasku. To człowiek pochodzący z historycznego rodu 
Kruszewskich herbu Habdank. Jego prapradziad generał Ignacy Marceli Kruszewski był 
adiutantem Naczelnego Wodza w powstaniu listopadowym. Wojciech Kruszewski wal-
czył w powstaniu warszawskim, nosił pseudonim „Skarbek”. Został odznaczony wieloma 
medalami, odznaczeniami, a za udział w powstaniu warszawskim Krzyżem Srebrnym 

63 Zob.: http://www.oleszno.internetdsl.pl/historia/historia_6.htm [dostęp: 22.03.2016]; 
Słow nik geograficzno‑historyczny.
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Orderu Virtuti Militari. Po zakończeniu działań wojennych był prześladowany przez 
urząd Bezpieczeństwa i Służbę Bezpieczeństwa. Po zakupie posiadłości gruntownie ją 
przebudował. Wyremontował oborę i zaadaptował ją na pomieszczenia gospodarcze. Ze 
starego młyna pozostał jedynie kamień młyński, który znajduje się w obrębie obecnej 
posesji w Lasku (fot. 3). 

Prapradziad W. Kruszewskiego, który walczył za wolność Ojczyzny oraz w Armii 
Belgijskiej, napisał książkę wydaną w 1890 roku w Krakowie pt. Pamiętniki z roku 1830–
1831   64. Podobne wspomnienia, gdyby tylko zostały napisane przez walczącego w obronie 
Ojczyzny w okresie II wojny światowej W. Kruszewskiego, z pewnością byłyby niezastą-
pionym źródłem biograficzno-historycznym dla potomnych.

64 W wydrukowanych pamiętnikach I.M. Kruszewskiego ostatnie wersy stanowią przesłanie 
dla potomnych. Mogłyby być mottem dla wszystkich Polaków. Oto one: „Prawy Polak, 
prawy chrześcijanin tylko dobrej sprawie służyć może, – tylko zgodnie z swojem sumie-
niem, – przelać krew cudzą lub oddawać swoje życie godzi się tylko dla własnego narodu, 
dla świętej sprawy ojczyzny. Niewdzięczne to jest rzemiosło obca służba, znam ja jej przy-
krości, zazdrości, podstępy i niezliczone utrudnienia; […] Polak chcący zachować charak-
ter narodowy, czystość swego sumienia, swą godność – ciągle jest w fałszywej pozycyi, a na 
koniec może być użytym w złej sprawie przeciw własnemu narodowi, przeciw niepodle-
głości Polski. Niech Was Bóg i przestroga Ojca broni od takiego nieszczęścia, kochani 
synowie. BOżE ZBAW POLSKę!”, I. Skarbek-Kruszewski, Pamiętniki z roku 1830–1831, 
Kraków 1890, s. 176.

3. Kamień młyński – pozostałość po działającym w Lasku młynie 
wodnym (fot. T. łączek 2015)
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„obcy w mieście”. Proces adaptacji migrantów wiejskich  
do środowiska miejskiego na przykładzie  
ostrowca Świętokrzyskiego i kozienic (1971–1980)

S ł o w a  k l u c z o w e :  migracje, adaptacja społeczna, konflikt społeczny, integracja spo-
łeczna, urbanizacja, industrializacja

K e y w o r d s :  migrations, social adaptation, social conflict, social integration, urbaniza-
tion, industrialization

S t r e s z c z e n i e :  Inwestycje przemysłowe oraz im towarzyszące istotnie przyczyniły 
się do zmian społeczno-kulturowych dokonujących się w miastach uprzemysławianych. 
Wynikały one przede wszystkim z wielkiej koncentracji bodźców przeobrażających stan 
dotychczasowy, które wprowadzały na tych terenach nowe instytucje, a te z kolei wpły-
wały na kształtowanie się nowych typów osobowości. Należy także podkreślić, że na ba-
danym terenie dokonywało się to znacznie szybciej niż w całym kraju. W takich rejonach 
cały utrwalony przez lata porządek ulegał pogwałceniu. W związku z tym łatwo moż-
na dostrzec liczne deformacje i zaburzenia, których w skali masowej i w długim okresie 
przekształcania społeczeństwa przez rodzimy przemysł nie było wcale bądź pojawiały się 
one śladowo. Obserwacja nowych systemów wartości, nowych autorytetów społecznych, 
nowych zainteresowań w różnych grupach społecznych, konkretnych przejawów defor-
macji społecznych, zmian w ekologicznym układzie miasta w rejonie uprzemysławianym 
może dać z poznawczego i praktycznego punktu widzenia wartościowe wyniki.

A b s t r a c t :  Industrial investment and accompanying phenomena considerably 
contributed to socio-cultural changes in the towns subject to industrialisation. They 
resulted mainly from a large concentration of stimuli which transformed the hitherto 
existing conditions and introduced new institutions to those areas, ultimately fostering 
formation of new personality types. It must also be stressed that this happened much 
more rapidly than in the rest of the country. In such regions, time-honoured arrangements 
were subject to change. Consequently, as communities were being transformed by 
local industry, several derangements and aberrations were to be observed, which were 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 233–250
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occasionally – if at all – noted elsewhere. The analysis of new value systems, new social 
authorities, new interests of various new social groups, particular symptoms of social 
deformity, and changes to towns’ ecological layouts in regions subject to industrialisation 
may yield worthwhile informative and practical conclusions.

Historia migracji wewnętrznych w Polsce Ludowej po 1950 roku 1 jest nie-
zwykle bogata. Do czynników, które wywierały zasadniczy wpływ na rozmiary 
oraz strukturę ruchów wędrówkowych w tym okresie, należy zaliczyć przede 
wszystkim tempo wzrostu gospodarczego i podział środków inwestycyjnych 
przeznaczanych na przemysł oraz sferę nieprodukcyjną (głównie budownictwo 
mieszkaniowe). Ponadto istotną rolę odgrywały również: sposób wykorzystania 
zasobów siły roboczej, rozwój transportu i komunikacji, poziom stopy życiowej 
ludności, przemiany społeczno-zawodowe i polityka rolna 2.

Wyżej wymienione czynniki należy również rozpatrywać w szerszym 
kontekście wielkiego procesu historyczno-społecznego, jakim była niewątpliwie 
urbanizacja 3. W Polsce przypada ona – wraz z intensywną industrializacją – na 
lata powojenne. Jak sugeruje Włodzimierz Mirowski „w całym okresie powojen-
nym w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia ważną rolę odgrywały migracje 
wewnętrzne. Głównie poprzez te migracje nastąpiło odwrócenie proporcji lud-
ności zamieszkałej na wsi i w miastach”  4.

1 Migracje z lat 1945–1950 z reguły rozpatruje się osobno w związku ze specyfiką tego okre-
su. W tym czasie ruch wędrówkowy ludności nie był związany bezpośrednio z proce-
sami industrializacji i urbanizacji, a wynikał przede wszystkim ze zmian terytorialnych 
powojennej Polski. W l. 1945–1950 miało bowiem miejsce zasiedlanie (opuszczonych 
przez Niemców) tzw. Ziem Odzyskanych. Proces ten znalazł już swoje miejsce w literatu-
rze przedmiotu. Zob. np.: A. Chramiec, Ruchy migracyjne ludności na terenach Ziem Za‑
chodnich w latach 1952–1956, w: Problemy rozwoju gospodarczego i demograficznego Ziem 
Zachodnich w latach 1945–1958. Studia nad zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi 
Ziem Zachodnich, t. 1, red. B. Gruchman, J. Ziółkowski, Poznań 1960; L. Kosiński, Proce‑
sy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach 1945–1960, „Prace Geograficzne” 1963, 
nr 40; L. Kosiński, Problemy ludnościowe Ziem Zachodnich, „Nowe Drogi” 1965, nr 4 (191), 
s. 93-104; J.A. Niekrasz, J. Siedlak, E.Z. Zdrojewski, Przemieszczenia ludności na Pomorzu 
Środkowym w latach 1975–1978, Koszalin 1981. 

2 A. Gawryszewski, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952–1985, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk–łódź 1989, s. 24. Zob. też: T. Stpiczyński, Kierunki i struktura mi‑
gracji wewnętrznych oraz czynniki kształtujące ich rozwój w latach 1951–1971, w: Ludność, 
Warszawa 1972, s. 87.

3 M. łukasiuk, Obcy w mieście. Migracje do współczesnej Warszawy, Warszawa 2007, s. 109.
4 W. Mirowski, Migracje jako forma przystosowania w okresie przemian, w: Migracje i społe‑

czeństwo. Zbiór studiów 2, red. J.E. Zamojski, Warszawa 1997, s. 166.
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Migracje ludności (głównie z terenów wiejskich do miast) nierozerwalnie 
łączyły się również z industrializacją kraju, a rolę ośrodków przyciągających od-
grywały zarówno centra przemysłowe (Warszawa, Kraków z Nową Hutą, Górno-
śląski Okręg Przemysłowy, Gdynia), jak i tzw. rejony uprzemysławiane: koniński, 
płocki, lubińsko-głogowski i inne 5.

W efekcie tych procesów powstawały zupełnie nowe centra przemysłowe. 
Siłą napędową rozwijających się miast były wielkie inwestycje, często związane 
z wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych występujących w pobli-
żu lub na terenie tych miejscowości (wśród takich ośrodków można wymienić: 
Zgorzelec, Konin, Tarnobrzeg, Lubin, Polkowice, Głogów i wiele miast śląskich). 
Ważnym czynnikiem, który determinował przeobrażenia społeczno-gospodar-
cze w miastach w Polsce Ludowej, były również arbitralne decyzje władz o loka-
lizacji przemysłu w danym regionie (np. świdnik, Puławy, Płock i in.) 6. W obu 
przypadkach rozwój wspomnianych miast był zatem zjawiskiem wtórnym, gdyż 
był uzależniony od wielkości występującego na ich terenie przemysłu 7.

Do miejscowości, których rozbudowa była związana z lokalizacją na ich 
obszarze (lub w pobliżu) inwestycji przemysłowych, można zaliczyć również Ko-
zienice i Ostrowiec świętokrzyski. W latach siedemdziesiątych XX wieku miasta 
te stały się terenem budowy dużych zakładów, które w sposób istotny zmieniły 
panujący w nich porządek społeczno-gospodarczy.

W Ostrowcu świętokrzyskim impulsem do rozwoju była budowa Zakładu 
Metalurgicznego Huty im. M. Nowotki. Realizację inwestycji rozpoczęto w 1969 
roku na mocy decyzji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mi-
nistrów z dnia 11 czerwca 1968 roku. Konieczność budowy nowego zakładu była 
podyktowana potrzebami gospodarki narodowej, a szczególnie przemysłów: 
maszynowego, okrętowego i energetycznego. Zatwierdzony we wstępnym pro-

5 A. Kwilecki, Ruchy migracyjne ludności w Polsce Ludowej (Stan i potrzeby badań), w: Spo‑
łeczeństwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. A. Czubiński, Warszawa 1977, s. 138.

6 Problemy miast uprzemysławianych zostały dość szeroko opisane w literaturze naukowej. 
Zob. np.: Z. Sufin, Puławy miasto w procesie uprzemysłowienia, w: Studia socjologiczne 
i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, red. J. Turowski, Lublin 1970; J. Turowski, Świdnik. 
Problemy społeczne i urbanistyczne nowego miasta przemysłowego, w: Studia socjologiczne 
i urbanistyczne; B. Jałowiecki, Polkowice. Przemiany społeczności lokalnej pod wpływem 
uprzemysłowienia, Wrocław 1978.; J. Ziółkowski, Sosnowiec – drogi i czynniki rozwoju mia‑
sta przemysłowego, Katowice 1960; Tychy 1939–1993. Monografia miasta, red. M.S. Szcze-
pański, Tychy 1996; A. Zawistowski, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa–Białystok 2009.

7 E. Bagiński, Teoria a rzeczywistość społeczna miast dynamicznie rozwijających się (na przy‑
kładzie niektórych miast Ziem Zachodnich), w: Teorie socjologii miasta a problemy społeczne 
miast polskich, red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska, P. Kryczka, W. Mirowski, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1983, s. 154. 
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jekcie zakres inwestycji obejmował: Prasownię, Wydział Mechaniczny, Stalownię 
Elektryczną oraz Wydział Obróbki Termicznej 8. W 1973 roku Rada Ministrów 
podjęła decyzję o dalszej rozbudowie huty. Kolejna inwestycja była realizowana 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku i obejmowała budowę trzech 
pieców elektrycznych. Następnie w marcu 1975 roku – z uwagi na konieczność 
produkowania konstrukcji budowlanych potrzebnych do realizacji kluczowych 
inwestycji przemysłowych oraz ograniczenia drogiego importu – rozpoczęto 
budowę Wydziału Konstrukcji Stalowych, która trwała do grudnia 1981 roku. 
Ostatni etap rozbudowy huty rozpoczął się w listopadzie 1976 roku. Plany inwe-
stycyjne, zatwierdzone uchwałą Rady Ministrów, przewidywały budowę jednej 
z największych na świecie walcowni – Walcowni Drobnej, a koszty projektu sza-
cowano na 17,5 mld zł 9. Dzięki nowym inwestycjom w Ostrowcu świętokrzyskim 
w omawianej dekadzie powstało prawie 14 tys. miejsc pracy (w tym ponad 6 tys. 
w samej hucie). W 1979 roku gospodarka uspołeczniona w mieście zatrudniała 
40 899 osób, w tym 14 762 kobiety (tj. 36,1% ogółu) 10.

Z kolei lokalizacja elektrowni w pobliżu Kozienic (zakład był budowa-
ny w świerżach Górnych) w głównej mierze miała rozładować nadwyżkę siły 
roboczej, szczególnie z terenów wsi, a także spowodować rozwój miasta i jego 
okolic 11. Duża inwestycja w sąsiedztwie Kozienic stała się motorem napędowym 

8 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Komitet Zakładowy PZPR (dalej: KZ 
PZPR) przy Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 150, Informacja 
o zakończeniu budowy I podetapu budowy Nowego Zakładu, Ostrowiec świętokrzyski, 
7 III 1972 r., k. 13. 

9 Ostrowiec Świętokrzyski – wczoraj, dziś i jutro, red. A. Ginsbert-Gebert, Warszawa 1979, 
s. 28; Z. Kałamaga, Huta w Polsce Ludowej (1945–1985), w: Dzieje Huty im. M. Nowot‑
ki 1813–1988, red. M. Banaszek, Warszawa 1988, s. 135-136. Zob. też: APK, Komitet Wo-
jewódzki PZPR w Kielcach (KW PZPR w Kielcach), sygn. 2939, Protokół z konferencji 
w dniu 30 lipca pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów Franciszka Kaima. 
Temat konferencji: „Omówienie problemów związanych z rozbudową Stalowni Elektrycz-
nej w Nowym Zakładzie Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu świętokrzyskim, Warszawa, 
31 VII 1973 r., k. 75-77. 

10 APK, Komitet Miejski PZPR (dalej: KM PZPR) w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 381, 
Informacje dotyczące zabezpieczenia kadr dla gospodarki miejskiej w l. 1981–1985, k. 41. 

11 Powiat kozienicki w okresie powojennym należał do jednych z najbardziej zaniedbanych 
w całym woj. kieleckim. Wskaźnik urbanizacji wynosił tu w 1965 r. jedynie 25,7% (przy 
średniej wojewódzkiej – 29,6% i krajowej – 49,7%). Ponadto o zacofaniu gospodarczym 
świadczył wysoki procent osób zatrudnionych w rolnictwie, pomimo kiepskiej jakości 
gleb na tym terenie. W 1965 r. liczba osób utrzymujących się z własnych gospodarstw 
wynosiła 68% ogółu mieszkańców powiatu kozienickiego i była wyższa o ok. 15% od prze-
ciętnej w województwie. Dodatkowo obszar ten charakteryzował się dużymi nadwyżkami 
siły roboczej. W 1966 r. było to 7680 osób, głównie niewykwalifikowanych. Natomiast do 
1970 r. liczba ta miała wzrosnąć do 10 450 osób w związku z wejściem w wiek produkcyjny 



„OBCY W MIEśCIE”. PROCES ADAPTACJI MIGRANTóW WIEJSKICH  237

także dla rozbudowy innych gałęzi przemysłu. W świerżach Górnych zlokali-
zowano Zakład Betonów Komórkowych, który miał rozwijać swoją produkcję 
na bazie miejscowego surowca, jakim były pyły z elektrowni. W samym mieście 
natomiast powstał Zakład Produkcji Strunobetonów. Budowa elektrowni i po-
zostałych zakładów w zasadniczy sposób wpływała na sytuację w Kozienicach. 
Dzięki tym inwestycjom miasto zaczęło się rozwijać, a dla mieszkańców powsta-
wały nowe miejsca pracy (w 1975 r. budowane zakłady miały zatrudniać około 
4 tys. osób) 12.

Tak jak wspomniałem, miasta uprzemysławiane wyróżniały się spośród 
innych ośrodków przede wszystkim tempem rozwoju, szybkością i różnorodno-
ścią zachodzących przeobrażeń. W ośrodkach tych dominowały nowe osiedla, 
ulice, zakłady handlowe i usługowe. Przede wszystkim jednak nowi byli miesz-
kańcy 13, którzy stale powiększali grono „obcych”, borykających się z problemami 
adaptacyjnymi w nieznanym sobie miejscu 14. Brak gotowości (do przyjęcia tak 
wielu zmian w krótkim czasie) niektórych z tych ośrodków sprawiał, że wiel-
kie inwestycje przemysłowe przerastały ich możliwości. Problemy pojawiały się 
w budownictwie mieszkaniowym, w rozwoju placówek handlowo-usługowych 
i na wielu innych płaszczyznach. Prowadziło to często do różnych konfliktów, 
które przejawiały się dezorganizacją życia gospodarczego i społecznego, a także 
zwiększonym występowaniem zjawisk patologicznych 15.

roczników powojennego wyżu demograficznego. Zob.: Archiwum Państwowe w Radomiu 
(dalej: APR), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i urząd Powiatowy w Kozienicach 
(dalej: PPRN i uP w Kozienicach), sygn. 351, Podstawowe problemy sytuacji ekonomicz-
nej pow. kozienickiego w związku z projektowaną budową elektrowni kondensacyjnej 
w świerżach Górnych, Kozienice, 1967 r., k. 1-2; APR, PPRN i uP w Kozienicach, sygn. 
350, uzasadnienie do inwestycji towarzyszących budowie Elektrowni „Kozienice”, Kozie-
nice, 28 I 1967 r., k. 46. 

12 APK, Komitet Powiatowy PZPR w Kozienicach (dalej: KP PZPR w Kozienicach), sygn. 
162, Ocena zawansowania inwestycji oraz przygotowania kadr do uruchomienia produkcji 
w Zakładach Betonów Komórkowych w świerżach Górnych, Kozienice, 1974 r., k. 109-118; 
Kozienice wielkim placem budowy, „Budujemy Elektrownię” 1973, nr 8, s. 2. 

13 W l. 1971–1980 populacja Kozienic zwiększyła się o 8165 osób (tj. o 102% w stosunku do 
1970 r.). Zob.: APR, WuS w Radomiu, sygn. 1488, Karty statystyczne dla miasta Kozienic, 
k. 4. Natomiast liczba mieszkańców Ostrowca świętokrzyskiego w l. 1970–1979 zwiększyła 
się o 12 213 osób (tj. o ok. 24% w stosunku do 1970 r.). Zob.: APK, Miejski Inspektorat Sta-
tystyczny w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 1/221, Metryki statystyczne miasta Ostrowca 
świętokrzyskiego za lata 1970–1974, k. 8-9; Roczniki statystyczne województwa kieleckie-
go z różnych lat.

14 E. Bagiński, Teoria a rzeczywistość społeczna miast, s. 155.
15 M. Jarosz, Zjawiska dezorganizacji społecznej związane z procesami industrializacji i urba‑

nizacji, w: Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX‑lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
red. J. Turowski, Wrocław 1978, s. 85-86; J. Ziółkowski, Problemy socjologiczne w prze‑
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Ważnym problemem praktycznym w rejonach uprzemysławianych była 
zatem adaptacja dużej liczby ludności migrującej do środowiska miejskiego. 
Stosunkowo szybko okazywało się bowiem, że postawy i tradycje wychowaw-
cze – dobre w dawnych niedużych społecznościach lokalnych, wiejskich czy 
małomiasteczkowych – nie zdawały egzaminu w nowym środowisku. Zmiana 
uformowanych już systemów wartości i zachowań wymagała znacznie więcej 
czasu aniżeli zmiana poziomu materialnego czy sytuacji mieszkaniowej. Dlatego 
też część rodzin po przyjeździe do Ostrowca świętokrzyskiego i Kozienic prze-
żywała mniejsze lub większe trudności adaptacyjne, związane z nową sytuacją 
życiową.

Proces przystosowania do środowiska miejskiego dotyczył najwyraźniej 
i w swej najbardziej klasycznej postaci osób pochodzenia wiejskiego. Według 
Zbigniewa Tyszki „ludność małomiasteczkowa i z osad posiada przypuszczalnie 
jakieś swoiste cechy adaptacyjne z chwilą wejścia do środowiska wielkomiejskie-
go”  16. Należy jednak pamiętać, że masowo „zdobywający” miasta i przeżywający 
proces awansu społecznego migranci wiejscy także odciskali na nich piętno swej 
odmienności. Wpływali oni na proces ruralizacji miasta 17. Wiejscy przybysze 
ubierali się nieco inaczej, różnili się pod względem opanowania form towarzy-
skich, często posługiwali się także nieco innym językiem niż „miastowi”  18.

Proces adaptacji do nowych warunków życia w dużym stopniu zależał od 
umiejętności „oswajania” i kształtowania przestrzeni w nowym miejscu zamiesz-
kania. Najczęściej klasyfikowanie, porządkowanie i ocenianie obszaru miasta 
przebiegało mechanicznie i bezrefleksyjnie. Codzienne i stałe odczytywanie po-
szczególnych elementów przestrzeni społecznej prowadziło do powstania w umy-
słach ludzi trwałych obrazów, przekonań, stereotypów i wyobrażeń konstytuują-
cych tzw. mapy pamięciowe 19. Wśród zagadnień, na których koncentrowali się 

strzennym zagospodarowaniu kraju, w: Socjologia i planowanie społeczne, red. J. Ziół-
kowski, Warszawa 1972, s. 197 i n.; P. Kryczka, Niektóre konsekwencje społeczne niedoboru 
mieszkań w nowym mieście, w: Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce, red. S. Nowa-
kowski, Warszawa 1967, s. 103 i n. 

16 Z. Tyszka, Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji, 
Warszawa 1970, s. 126.

17 Ruralizacją określa się najczęściej złożone następstwa ruchu społecznego mieszkańców wsi 
(przeważnie chłopów) w celu uzyskania społecznego awansu, przezwyciężenia zapóźnienia 
cywilizacyjnego i kulturowego wiejskiego świata z zachowaniem tożsamości kulturowej. 
Zob.: A. Sadowski, Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście, Kraków 1994, s. 13.

18 D. Jarosz, „Pastuchy”, „okrąglaki, „wieśniacy”. Miasto peerelowskie i jego chłopscy mieszkań‑
cy, „Więź” 2007, nr 5, s. 108.

19 Tychy 1939–1993, s. 198. Zob. też: B. Jałowiecki, Człowiek i przestrzeń, w: Społeczeństwo 
i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, oprac. M. Malikowski, S. Solecki, Rzeszów 
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mieszkańcy miasta, oceniając jego przestrzeń, można wymienić pięć podstawo-
wych form ładu: społeczny, ekologiczny, funkcjonalny, estetyczny, urbanistycz-
no-architektoniczny 20.

Odnosząc się do trzech ostatnich form ładu (urbanistyczno-architek-
tonicznego, funkcjonalnego i estetycznego), należy stwierdzić, że budziły one 
wśród mieszkańców opisywanych miast wiele wątpliwości. Jedna z mieszkanek 
Kozienic w swym pamiętniku napisała:

przez jakiś czas jedynym pejzażem rozciągającym się z okna były wykopy i pracu-
jące maszyny. […] Praca trwała całe noce. […] Koło bloków, budowanych w au-
tentycznie kosmicznym tempie nie było tzw. małej architektury. Bloki chodników, 
układane na chybcika, podnosiły się za każdym stąpnięciem. Poza tym budynki 
nie były otynkowane […] monotonne, brak im nowoczesnego kształtu wielko-
miejskich bloków. Zbyt mało zieleni. A przecież na tym terenie było tyle przyjem-
nej zieleni. Zastanawiam się, czy tego nie można było wykorzystać do kompozycji 
całości. […] Istną plagą osiedla są śmietniki. Zawsze koło nich brudno, śmiecie 
porozwalane, cuchnie.

Autorka cytowanego fragmentu na kolejnych stronach pamiętnika wspo-
mina również o braku podstawowych punktów handlowo-usługowych na za-
mieszkiwanym przez nią osiedlu [było to os. „Energetyki” – przyp. J.D.]: „osiedle 
zaludniało się. Mieszkańcy jego dotkliwie odczuwali brak wielu sklepów, szczegól-
nie spożywczych. Młodym małżeństwom potrzebny był żłobek, przedszkole” 21.

Wiele narzekań na brak zagospodarowania osiedli mieszkaniowych 
w Ostrowcu świętokrzyskim można odnaleźć w protokołach z posiedzeń po-
szczególnych komitetów blokowych. Podczas spotkań często poruszano kwestię 
nieutwardzonych dróg, które po większych opadach były właściwie nie do przej-
ścia. Problem ten był potęgowany przez brak chodników przy ulicach, co dodat-
kowo stwarzało zagrożenie dla pieszych (zwłaszcza dzieci) 22. Mieszkańcy Kolonii 
Zygmuntówka narzekali, że „do głównej ulicy mamy kilkanaście metrów, a my 

1999, s. 89-101; B. Jałowiecki, Przestrzeń społeczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Warsza-
wa 2000, s. 241-244. 

20 A. Bartoszek, M.S. Szczepański, L.A. Gruszczyński, Miasto i mieszkanie w społecznej świa‑
domości, Katowice 1997, s. 13-21.

21 Pamiętnik 41 na konkurs dotyczący przemian społecznych w Kozienicach i w regionie 
związanych z budową Elektrowni „Kozienice”, s. 6-9. Zbiór w posiadaniu dr. Jerzego Pa-
duszka.

22 APK, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu świętokrzyskim (dalej: PMRN 
w Ostrowcu świętokrzyskim), sygn. 345, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
Komitetu Blokowego Nr 19 z dnia 12.02.71 r., k. 1; APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzys-
kim, sygn. 334, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Komitetu Blokowego 
Nr 7 w dniu 6.02.1971 r., k. 3.
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nie możemy się dostać, ponieważ topimy się w błocie”  23. Problemem był również 
zupełny brak oświetlenia niektórych ulic, co znacznie utrudniało poruszanie się 
po osiedlach w godzinach wieczornych i nocnych 24. Podobnie jak w Kozienicach, 
uciążliwe dla mieszkańców ostrowieckich osiedli mieszkaniowych były nieopróż-
niane regularnie kontenery na śmieci. Podczas zebrania Komitetu Blokowego 
nr 2 jeden z dyskutantów skarżył się, że „od początku istnienia tych śmietników 
nie robiono tam żadnej dezynfekcji ani deratyzacji. Lęgną się tam myszy i szczu-
ry, które z kolei rozchodzą się po piwnicach przyległych bloków”  25. Problemy 
te powtarzały się w wielu osiedlach miasta. Przykładowo, stan sanitarno-higie-
niczny dzielnicy „Częstocice” pozostawiał wiele do życzenia. W dokumentacji 
archiwalnej można przeczytać: „sterty śmieci wysypywane byle gdzie, stwarzają 
przykry widok, a ponadto śmieci, jak i wylewane nieczystości rozkładając się sta-
nowią źródło wszelakiej infekcji. Cuchnąca woń w zasięgu terenu tego osiedla 
staje się szczególnie dokuczliwa”  26. Należy jednak sprawiedliwie przyznać, że 
również sami mieszkańcy przyczyniali się do nie najlepszego wyglądu ostrowiec-
kich osiedli. Szczególnie dużo problemów stwarzały dzieci, które niszczyły klatki 
schodowe, zieleńce czy też ławki przy uliczkach. Jednak i dorośli nie byli najlep-
szym wzorem dla najmłodszych, np. w osiedlu „Kuźnia” mieszkańcy bloku przy 
ul. Sienkiewicza 59 w pobliżu budynku „zrobili sobie śmietnik, wyrzucając różne 
niedojedzone potrawy, przez co zanieczyszczają powietrze”  27.

Z całym przekonaniem należy stwierdzić, że „życie na budowie”, nieza-
gospodarowane osiedla i brak punktów handlowo-usługowych wpływały nie-
korzystnie na proces adaptacji do nowego środowiska miejskiego, a ponadto 

23 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 333, Protokół z odbytego zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego Komitetu Blokowego Nr 6 w Ostrowcu w dniu 14.II.71 r., k. 3. 
Brak porządku na ulicach był również konsekwencją ciągłych prac budowlanych na tere-
nie osiedli, związanych z układaniem instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, robotami 
remontowymi itp. Zob.: APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 330, Sprawoz-
danie z działalności Komitetu Blokowego Nr 3 za okres od roku 1968 do 1970, Ostrowiec 
świętokrzyski, 30 I 1971 r., k. 13. 

24 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 332, Dyskusja z Zebrania Sprawozdaw-
czo-wyborczego Komitetu Blokowego Nr 5 w Ostrowcu w dniu 24.II.1971 r., k. 4-5; APK, 
PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 350, Opis dyskusji, Ostrowiec świętokrzyski, 
1971 r., k. 6.

25 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 329, Dyskusja na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym Komitetu Blokowego Nr 2, Ostrowiec świętokrzyski, 16 II 1971 r., k. 7.

26 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 339, Protokół z zebrania mieszkańców 
Komitetu Blokowego Nr 12 dzielnicy Częstocice, odbytego w dniu 11.III.1971 r., k. 8.

27 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 340, Protokół z posiedzenia Komitetu 
Blokowego Nr 13 odbytego w dniu 9.VI.1971 r. z udziałem technika ADM i przedstawiciela 
z dyrekcji MZBM, k. 22.
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w znacznym stopniu utrudniały codzienną egzystencję nowych mieszkańców 
opisywanych miast.

W tym miejscu należy także poruszyć problem adaptacji ludności wiej-
skiej, a szerzej wszystkich migrantów do nowych warunków bytowych. Zdolność 
przystosowania rodziny do zasiedlonego przez nią mieszkania bywała rozmaita. 
Wynikała ona najczęściej z nawyków mieszkaniowych, sytuacji życiowej i skali 
wymagań nowych lokatorów. Przykładowo, przyzwyczajenie do niskiej zabudo-
wy, nawyk prowadzenia gospodarstwa przydomowego, brak w nowym miejscu 
zamieszkania ogródka i dogodnych miejsc zabawy dla dzieci, niechęć do chodze-
nia po schodach – wszystko to stwarzało trudności przystosowawcze do nowych 
warunków życia 28.

Warto też zaznaczyć, że system kanalizacyjny w nowych osiedlach na tere-
nie Kozienic często ulegał awariom. Jak się później okazywało, było to spowodo-
wane niewłaściwym wykorzystywaniem urządzeń sanitarnych przez niektórych 
mieszkańców. Pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej systema-
tycznie odnajdywali w przewodach kanalizacyjnych szmaty, watę, części gardero-
by, obierki, rozbite szkło i inne przedmioty. Przy naprawie poważniejszej usterki 
w jednej ze studzienek dokonali niesamowitego odkrycia, z trudem wyciągnę-
li z niej bowiem duże kawały kołdry. Szczególnie wiele tego rodzaju przypad-
ków odnotowywano w okresie zasiedlania mieszkań przez nowych lokatorów 29. 
Mieszkańcy nowych osiedli w Kozienicach w sposób nieodpowiedni korzystali 
także z balkonów. W lokalnej prasie pisano: „z nadejściem wiosny panie ener-
gicznie przystąpiły do porządkowania mieszkań. Na os. Energetyki rozlegają się 
odgłosy trzepania chodników. Szkoda tylko, że z… balkonów”. Z całą pewnością 
wymienione przykłady zachowań, obserwowanych wśród nowych mieszkańców 
kozienickich osiedli, można zaliczyć do procesów ruralizacji miasta 30.

28 A. Matejko, Socjologiczne aspekty budownictwa mieszkaniowego (przegląd problematyki i ba‑
dań), „Przegląd Socjologiczny”, t. 12, 1958, s. 102-108. Dariusz Jarosz w jednej ze swych prac 
przytacza niezwykle interesujący materiał na temat przemian w stylu życia mieszkańców 
nowo wybudowanych osiedli robotniczych w latach 50. XX w. Autor stwierdza, że „pojawie-
nie się na skalę masową migrantów ze wsi, którzy zaludniali nowe osiedla zmieniło sposób 
życia nie tylko ich samych i ich rodzin, ale również miast. Tradycyjne, wiejskie gusta w zakre-
sie urządzania mieszkań, ich sposób zagospodarowania mieszały się z aspiracjami do ››wyż-
szej‹‹, miejskiej kultury życia codziennego. Efekty tego melanżu były zadziwiające. Wiejscy 
mieszkańcy osiedli robotniczych […] z trudem przyswajali sobie styl życia w blokach”. Zob.: 
D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 85. Problem ten porusza również 
Barbara Kasprzyk w jednej ze swych prac. Zob.: B. Kasprzyk, Milica. Historia pierwszego 
powojennego osiedla w Skarżysku‑Kamiennej, Skarżys ko-Kamienna 2012, s. 93-99. 

29 Przewody kanalizacyjne to nie śmietnik, „Budujemy Elektrownię” 1977, nr 2, s. 3. 
30 Zob. np.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, red. B. Jałowiecki, M.S. Szcze-

pański, Warszawa 2002, s. 211.
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Przejawem rustyfikacji Kozienic może być także obecność dużej liczby 
bezpańskich zwierząt (tak powszechna na terenach wiejskich) w osiedlach miesz-
kaniowych. Bezpańskie psy w poszukiwaniu jedzenia często przewracały pojem-
niki ze śmieciami, a w okresie letnim niszczyły krzewy i kwiaty. Z kolei w piw-
nicach nowych bloków gnieździły się zdziczałe koty. W efekcie pomieszczenia te 
były zapchlone, panował w nich bałagan i unosił się nieprzyjemny zapach. Po-
nadto dzikie zwierzęta były nosicielami wścieklizny, nie można także zapomnieć 
o przypadkach pogryzień dzieci bawiących się na terenach osiedlowych 31.

Przykłady ruralizacji można odnaleźć również w Ostrowcu świętokrzy-
skim, w którym wiejscy migranci stanowili przecież zdecydowanie mniejszy pro-
cent mieszkańców miasta. Podczas jednego z zebrań Komitetu Blokowego nr 25 
w Ostrowcu świętokrzyskim kierownik Administracji Domów Mieszkalnych pro-
sił mieszkańców osiedla, aby zwracali uwagę na prawidłowe używanie urządzeń 
sanitarnych, dbali o wysypywanie śmieci do pojemników lub do wsypu, a nie obok, 
a także zabraniali dzieciom zabaw na zieleńcach 32. Z kolei podczas posiedzenia Ko-
mitetu Blokowego nr 9 administrator osiedla zwrócił uwagę, że „chciałby widzieć 
porządek, ale trudno temu zaradzić, bo tacy są ludzie i lokatorzy […], że nie chcą 
się do tego zastosować, a gołębie [mieszkańców] wszędzie paskudzą”. Problemem 
były również trzymane w budynkach gospodarczych oraz w piwnicach kury, które 
często przedostawały się na teren wokół bloków i zanieczyszczały zieleńce 33. Co cie-
kawe, niektórzy mieszkańcy ostrowieckich osiedli (najczęściej tych peryferyjnych) 
hodowali także świnie, które – jak stwierdzono w protokole – „zanieczyszczają 
odorem powietrze”  34. Wydaje się, że wśród zachowań właściwych dla ludności wiej-
skiej, które zostały przeniesione na grunt miejski, można również wymienić zwy-
czaj wywieszania mokrej odzieży na sznurkach na terenie pomiędzy blokami 35.

31 Nie może być bezpańskich zwierząt, „Budujemy Elektrownię” 1977, nr 19, s. 4. 
32 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 347, Protokół z zebrania odbytego w dniu 

22.XI.72 r. z mieszkańcami bloków: 1. Mickiewicza 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2. Sienkiewicza 42, 
44, k. 16. Problemy te powtarzały się również na innych osiedlach. Zob.: APK, PMRN 
w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 346, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
Komitetu Blokowego Nr 24, odbytego w dniu 12 stycznia 1971 roku w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu, k. 2v. 

33 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 336, Protokół z zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego Komitetu Blokowego Nr 9 w Ostrowcu św. odbytego w dniu 4 lutego 
1971 r., k. 7-8; APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 340, Protokół z zebrania 
odbytego dnia 22.III.1972 r. z mieszkańcami Fińskich Domków, k. 35.

34 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 336, Protokół z zebrania Komitetu Blo-
kowego Nr 9 odbytego w dn. 11.06.71 r. godz. 17, przy współudziale przedst. Dz. Nierucho-
mości Huty oraz szerokiego aktywu osiedla, k. 18.

35 APK, PMRN w Ostrowcu świętokrzyskim, sygn. 340, Protokół z posiedzenia Komitetu 
Blokowego Nr 13 z udziałem władz administracyjnych, Ostrowiec świętokrzyski, 20 IX 
1971 r., k. 25-26. 
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Wydaje się również, że ludność przybywająca z terenów wiejskich prze-
nosiła do miasta specyficzne podejście do życia religijnego. Na tym tle można 
było dostrzec wyraźne różnice pomiędzy „starymi” mieszkańcami a migrantami. 
Przykładowo, w ocenie dotyczącej osiedla „Piaski” w Ostrowcu świętokrzyskim, 
która została przygotowana na potrzeby Wydziału ds. Wyznań urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach, można przeczytać: „przypuszczać należy, że uroczystości 
te miały na celu pozyskanie mieszkańców tej dzielnicy, która jest nowo wybudo-
wana i zamieszkała w poważnej części przez ludność napływową ze wsi. Ludzie 
ci łatwiej się angażują od dzielnic czysto robotniczych do udziału w uroczysto-
ściach i obrzędach religijnych, a tym samym są bardziej podatni do niesienia ofiar 
materialnych na rzecz kościoła”  36.

Analizując cytowany fragment, można wywnioskować, że migranci wiej-
scy w pierwszych latach po przeniesieniu się do miasta zachowywali system war-
tości i normy charakterystyczne dla religijności ludowej 37 (częściej spotykanej na 
wsi). Mimo zmiany miejsca zamieszkania i przebywania w nowym środowisku, 
osoby te w dalszym ciągu chciały czynnie uczestniczyć w życiu religijnym. Praw-
dopodobnie jednak z upływem lat i w związku z przystosowaniem się do nowego 
otoczenia, zaangażowanie to słabło (oczywiście nie we wszystkich przypadkach), 
a dawni migranci upodabniali się stylem praktyk religijnych do mieszkań- 
ców miasta.

Istotną rolę w przystosowaniu migrantów do środowiska miejskiego od-
grywał także ład ekologiczny, o czym już wspomniałem. Takie czynniki, jak czy-
stość powietrza atmosferycznego oraz wody, duża ilość zieleni, osiedle wolne od 
hałasu, z całą pewnością miały swoje znaczenie w procesie adaptacji. Zagadnienia 
te były również poruszane w „kozienickich” pamiętnikach. Jedna z mieszkanek, 

36 APK, urząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 221, Akta parafii rzymskokatolickiej pw. Naj-
świętszej Marii Panny Saletyńskiej w Ostrowcu świętokrzyskim. Wyciąg z oceny, k. 37.

37 Model tradycyjnej religijności ludowej, nacechowany instytucjonalnie, kulturowo i spo-
łecznie, został ukształtowany w społeczeństwie polskim na przestrzeni XVI–XVIII w. 
Można przypuszczać, że mimo pewnych zróżnicowań geograficznych, środowiskowych 
i klasowych, jego cechy podstawowe przedstawiały się podobnie na wsi, jak i w mieście. 
Wśród cech charakterystycznych tradycyjnej religijności ludowej można wymienić: głę-
bokie i emocjonalne przywiązanie do „wiary ojców”; postawę fideizmu, irracjonalizmu 
i subiektywizmu bez odpowiedniej podbudowy intelektualnej; brak głębokich i bogatych 
przeżyć religijnych; masowe uczestnictwo w praktykach religijnych związanych z kultem 
św. patronów; silną wieź z parafią jako wspólnotą lokalną, z Kościołem narodowym („Po-
lak-katolik”); posłuszeństwo wobec kościelnych nakazów, odnoszących się do gorliwości 
obrzędowej i obyczajowości praktycznej. Zob.: W. Piwowarski, Religijność miejska w rejo‑
nie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, Warszawa 1977, s. 43. Zob. też: M. Sroczyń-
ska, Fenomen religijności ludowej w Polsce – ciągłość i przeobrażenia, w: Kościół i religijność 
Polaków 1945–1989, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000, s. 253-270.
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wspominając pierwsze lata rozbudowy miasta, napisała: „żałować tylko trzeba, że 
poszczególne bloki nie zostały wkomponowane w tło rozłożystych sosen, które tu 
kiedyś rosły. Potężne koparki wydarły je z ziemi z korzeniami i ślad po nich zagi-
nął. A szkoda! Mogły przecież spokojnie szumieć i użyczać cienia oraz dostarczać 
świeżego powietrza ciężko pracującym ludziom”  38.

Opinie mieszkańców Ostrowca świętokrzyskiego na temat czystości śro-
dowiska naturalnego w ich najbliższym otoczeniu można poznać dzięki wyni-
kom badań ankietowych przeprowadzonych w mieście w 1976 roku (tabela 1).

Tabela 1. Ocena warunków środowiskowych w Ostrowcu świętokrzyskim w opinii 
respondentów

Elementy  
warunków środowiskowych

Opinie respondentów o warunkach 
środowiskowych (w %)

dobre raczej 
dobre

raczej 
złe

złe brak 
zdania

Czystość powietrza 5,9 48,8 33,0 10,6 1,7

Ilość zieleni 13,5 54,6 27,8 3,0 1,1

Natężenie hałasu 8,0 42,8 31,4 16,8 1,0

Czystość w budynku i jego otoczeniu 5,4 57,7 30,4 5,7 0,8

Czystość wody w rzece 0,3 4,1 11,7 66,6 17,3

Smak wody z kranu 13,7 59,5 18,5 4,2 4,1

Źródło: A. Ginsbert-Gebert, A. Markowska, E. Szulc, Warunki życia w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w świetle opinii jego mieszkańców, „Biuletyn IGS” 1977, nr 4, s. 91.

Opinie respondentów co do warunków środowiskowych w mieście były 
podzielone, natomiast jeśli chodzi o czystość wody w rzece Kamiennej były one 
zdecydowanie negatywne. Ankietowani byli raczej zadowoleni z istniejącej w tym 
czasie w mieście zieleni. Ostrowiec świętokrzyski miał wprawdzie mało parków, 
jednak w jego pobliżu znajdowały się duże kompleksy leśne. Dodatkowym czyn-
nikiem, wpływającym na pozytywną opinię respondentów o zieleni miejskiej, 
a także o warunkach rekreacji był fakt, że w tym okresie oddano do użytku zespół 
basenów kąpielowych „Rawszczyzna”. Ankietowani wypowiadali z kolei bardzo 
różne opinie na temat natężenia hałasu czy też czystości powietrza w mieście. 
Ponadto badacze, analizując wypowiedzi w zależności od miejsca zamieszkania, 

38 Pamiętnik 40 na konkurs dotyczący przemian społecznych, s. 3-4.
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doszli do wniosku, że mieszkańcy nowych osiedli w większości wyrażali zado-
wolenie z istniejących warunków środowiskowych, natomiast wśród responden-
tów mieszkających w kręgu starej zabudowy przeważały opinie zdecydowanie 
negatywne. Niepokojące było również to, że ankietowani nie wiedzieli zbyt dużo 
o podejmowanych w mieście inicjatywach z zakresu ochrony środowiska – 37,5% 
pytanych nie potrafiło wyrazić na ten temat swojej opinii. Z kolei jeśli już padały 
jakieś odpowiedzi, to najczęściej były to stwierdzenia, że w mieście nie robi się 
zbyt wiele w tym zakresie 39.

Stosunek do nowego miejsca zamieszkania był wyrażany przez migrantów 
również w kategoriach zadowolenia lub niezadowolenia. Pozytywne opinie na 
temat samego miasta, jak również jego poszczególnych elementów (sieci handlo-
wo-usługowej, szkolnictwa, placówek kultury itp.) mogły zatem stanowić pewien 
wykładnik stopnia adaptacji nowo przybyłych do środowiska miejskiego. Jeśli 
chodzi o Ostrowiec świętokrzyski, to również w tym zakresie ciekawych danych 
dostarczają wspomniane wcześniej badania. Ogólnie biorąc – opinie responden-
tów dotyczące zmian w warunkach życia w mieście w omawianym okresie były 
pozytywne. Większość wypowiadających się na ten temat dostrzegało poprawę 
w wielu dziedzinach życia, jak np. w szkolnictwie (67,9% ankietowanych), w ko-
munikacji (75,0%), w sytuacji mieszkaniowej (71,3%). Z kolei w zakresie życia 
kulturalnego czy też rozwoju usług respondenci nie dostrzegali większych zmian. 
Z badań wynikało również, że przytłaczająca większość respondentów była za-
dowolona z faktu zamieszkiwania w Ostrowcu świętokrzyskim i dawała wyraz 
swego przywiązania do miasta 40.

W przypadku Kozienic po raz kolejny ciekawych informacji dostarcza nam 
memuarystyka. W pamiętnikach niejednokrotnie podkreślano fakt, że miasto 
dzięki lokalizacji elektrowni w świerżach Górnych zyskało na znaczeniu w skali 
ogólnokrajowej. Przykładowo, jeden z mieszkańców pisał: „elektrownia dla re-
gionu kozienickiego jest wielkim dobrodziejstwem. Maleńkie miasteczko zaczęło 
się liczyć. Mieszkańcy przestali wstydzić się swoich rodzinnych stron. Pamiętam 
jeden epizod z czasów szkolnych. Byliśmy na wycieczce nad morzem, to nie mó-
wiliśmy, że jesteśmy z Kozienic tylko z Kielc. Nie chcieliśmy przyznać się, że po-
chodzimy z małej mieściny, o której mało kto słyszał”  41. Przytoczony fragment 
wspomnień ukazuje, jak w krótkim przecież czasie wstyd związany z zamieszki-
waniem Kozienic zmienił się w dumę, a elektrownia w świerżach Górnych stała 
się symbolem tych przeobrażeń.

39 A. Ginsbert-Gebert, A. Markowska, E. Szulc, Warunki życia w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w świetle opinii jego mieszkańców, „Biuletyn IGS” 1977, nr 4, s. 91-92.

40 Ostrowiec Świętokrzyski – wczoraj, dziś i jutro, s. 54.
41 Pamiętnik 24 na konkurs dotyczący przemian społecznych, s. 1.
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Kolejnym problemem w szybko rozwijających się ośrodkach był proces 
zanikania więzi pokrewieństwa i sąsiedztwa, znaczenia nabierały natomiast me-
chanizmy kontroli formalnej. Mieszkańcy nowych miast stykali się ze sobą naj-
częściej jedynie w pewnych określonych, zdepersonalizowanych rolach społecz-
nych. Jednocześnie kręgi stycznościowe ulegały znacznemu poszerzeniu, czego 
wymagało zaspakajanie potrzeb życiowych, możliwe jedynie z pomocą różnego 
rodzaju grup celowych. Kontakty z członkami tych zbiorowości nie prowadziły 
jednak do bliższego poznania nowych osób 42. W tak uformowanych warunkach 
kształtowanie się trwałych więzi było znacznie utrudnione. Ponadto anonimowy, 
przejściowy charakter stosunków społecznych wpływał w specyficzny sposób na 
osobowość poszczególnych jednostek.

Wzajemne funkcjonowanie w środowisku miejskim prowadziło jednak 
ostatecznie do kontaktów kulturowych (społecznych) między ludnością przy-
bywającą do miasta a zamieszkującą w nim od pokoleń ludnością zasiedziałą. 
Kontakt kulturowy w literaturze antropologicznej, etnologicznej i socjologicznej 
zazwyczaj bywa określany jako zespół stosunków „pośrednich lub bezpośred-
nich, fizycznych lub psychicznych, ciągłych lub okresowych, świadomych lub 
nieświadomych zachodzących między kulturami”  43 lub między nosicielami tych 
kultur. W wyniku kontaktu kulturowego dochodziło najczęściej do zaniku zjawi-
ska izolacji kulturowej. Tym samym następowało otwarcie zbiorowości lub grupy 
społecznej na wpływy innej grupy czy też zbiorowości 44.

Proces kształtowania się nowej społeczności miejskiej w zdecydowanie 
bardziej widoczny sposób przebiegał w Kozienicach, co wynika z małomiastecz-
kowego charakteru tego ośrodka w przededniu rozpoczęcia budowy elektrowni 
w świerżach Górnych. Z kolei w Ostrowcu świętokrzyskim, który w omawianym 
okresie należał do miast średniej wielkości, migranci nie stanowili na tyle licznej 
grupy, by móc w sposób zauważalny wpłynąć na lokalną społeczność.

W momencie rozpoczęcia budowy elektrowni w świerżach Górnych 
ludność Kozienic i okolicznych miejscowości podchodziła do nowej inwestycji 

42 W tym miejscu również można przytoczyć fragment pamiętnika, który potwierdza po-
wyższe rozważania teoretyczne. Opisując nowo przybyłą ludność, mieszkanka Kozienic 
stwierdziła: „trudno coś powiedzieć o samych mieszkańcach Kozienic. Są to przeważnie 
ludzie napływowi z różnych stron Polski. Nie znają się nawzajem, trudno nawiązują kon-
takty między sobą. żyją pracą i swoim własnym życiem w gronie rodziny. Patrząc na nich 
uważam, że dobrze im się powodzi […] Czy są szczęśliwi? – chyba tak, są jednak bardzo 
zabiegani, brak im czasu na wszystko”. Zob.: Pamiętnik nr 20 na konkurs dotyczący prze-
mian społecznych, s. 7. 

43 Por.: K. Kwaśniewski, Kontakt kulturowy, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. 
Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 177-178. 

44 Tychy 1939–1993, s. 184.
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raczej sceptycznie. Ciekawych materiałów na ten temat dostarczają pamiętniki 
mieszkańców powiatu kozienickiego. Jeden z autorów wspominał: „kiedy w la-
tach sześćdziesiątych mówiono o budowie Elektrowni »Kozienice« w świerżach 
Górnych wśród mieszkańców miasta Kozienic i okolicznych wiosek słychać było 
różne opinie za i przeciw, zresztą jak każde zmiany tak i tu budziła się niepew-
ność i celowość zlokalizowania u nas przemysłu. uważano, że jak jest do tej pory, 
tak jest najlepiej”  45.

Prawdopodobnie powyższe wątpliwości, które towarzyszyły w mniejszym 
lub większym stopniu niemal wszystkim mieszkańcom powiatu kozienickiego, 
wynikały z obawy przed zachwianiem nienaruszalnych do tej pory podstaw ich 
codziennej egzystencji. Duże inwestycje przemysłowe niosły przecież ze sobą 
szereg zmian, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej (potrzeba lep-
szego wykształcenia, wywłaszczania ziemi niezbędnej pod realizowaną inwesty-
cję itp.), na które lokalna ludność mogła nie być przygotowana (lub takie miała 
odczucie).

Z dużą niechęcią spoglądano przede wszystkim na przybyszów z różnych 
stron Polski. Dawna elita miasta obawiała się zmarginalizowania swojej pozycji 
w wyniku przyjazdu do Kozienic wykwalifikowanej kadry kierowniczej, która 
była odpowiedzialna za budowę elektrowni. W pewnym stopniu tak też się sta-
ło. W taki oto sposób zachodzące zmiany opisał jeden z pamiętnikarzy: „starzy 
mieszkańcy Kozienic nie byli początkowo zbyt zadowoleni z takiego stanu rzeczy. 
Oni byli poważani, mieli znaczenie. Z chwilą przyjścia ludności napływowej ich 
prestiż zmalał. Wybitni fachowcy poszli w górę”  46. Rodowici kozieniczanie naj-
częściej zarzucali nowo przybyłym brak regionalnego patriotyzmu. Przeważały 
opinie, że do Kozienic przyjechali oni tylko i wyłącznie, by się „dorobić”.

Pomiędzy migrantami a ludnością zasiedziałą dochodziło ponadto do 
konfliktów, które były związane z niewydolnością handlu i kłopotami z zaopa-
trzeniem sklepów w Kozienicach. Po raz kolejny warto odwołać się do źródeł 
pamiętnikarskich, w których zawarto następującą relację:

dochody ludności uległy wyraźnemu zwiększeniu na skutek wysokich zarobków 
w elektrowni. Niestety spore nadwyżki tych środków [są bardzo trudne do zbycia] 
na skutek słabego ogólnego zaopatrzenia. Co atrakcyjniejsze towary zbyt często są 
sprzedawane spod lady. Najczęściej wtajemniczeni są w tej sprzedaży miejscowi. 
Na tym tle wytworzył się niemiły klimat wzajemnego oskarżania się ludzi. Miej-
scowi – twierdzą – że gdy nie było przybyszów, to i kupić można było więcej. Na 
targowicy ceny były o wiele niższe. Przyjezdni mają fundusze, więc przepłacają. 

45 Pamiętnik 38 na konkurs dotyczący przemian społecznych, s. 8.
46 Pamiętnik 20 na konkurs dotyczący przemian społecznych, s. 6.
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Przyjezdni z kolei nazywają miejscowych „kongresiakami”  47. Trzeba stwierdzić, 
że słabość handlu jest przyczyną tych niesnasek 48.

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że proces kształtowania się nowej 
miejskiej społeczności w Kozienicach nie zakończył się w dekadzie gierkowskiej 49. 
Czy w Ostrowcu świętokrzyskim było podobnie? Przy analizie tego zagadnienia 
ponownie pomocne będą badania ankietowe przeprowadzone w ostrowieckich 
osiedlach mieszkaniowych w omawianym okresie. W świetle ich wyników należy 
stwierdzić, że większość respondentów (79,3%), poza najbliższymi, rodzinę miała 
w mieście, z którą pozostawała w ścisłym kontakcie. Niezbyt silne były natomiast 
więzi sąsiedzkie. Kontakty towarzyskie z sąsiadami utrzymywało jedynie 26,3% 
ogółu ankietowanych, co w znacznej mierze wynikało z faktu niedawnego zasie-
dlenia mieszkań w nowych osiedlach. Silniejsze były kontakty towarzyskie z ko-
legami z pracy, gdyż utrzymywało je 47,3% ogółu pytanych. Ponadto niektórzy 
z badanych (9,5%) nie utrzymywali w ogóle żadnych stosunków towarzyskich. 
Pewnej wiedzy na temat tworzenia się więzi społecznej pomiędzy mieszkańca-
mi Ostrowca świętokrzyskiego w nowych osiedlach mieszkaniowych dostarcza 
również odpowiedź na pytanie o zaangażowanie w działalność społeczną. Niemal 
60% ogółu ankietowanych ustosunkowało się negatywnie do tej formy działalno-
ści. Należy jednak zaznaczyć, że w grupie tej wyraźnie uwidocznił się podział na 
ludność zamieszkującą starą wielorodzinną zabudowę oraz domy jednorodzinne 
i tych, którzy mieszkali w nowych budynkach. Osoby wymienione w pierwszej 
kolejności wykazywały się najmniejszym stopniem zaangażowania w prace spo-

47 Można się tylko domyślać, że określenie „kongresiak”, którego używali migranci dla 
określenia rodowitych mieszkańców Kozienic, ma swoją etymologię w zaszłościach hi-
storycznych związanych z okresem porozbiorowym. Duża część ludności napływowej 
w Kozienicach wywodziła się z północno-zachodnich obszarów Polski, tj. dawnego za-
boru pruskiego. W XIX w. ludność zamieszkująca zabór pruski mogła utożsamiać Kró-
lestwo Kongresowe z regionem mniej zamożnym i zacofanym. W latach późniejszych, 
z tego przekonania zrodził się prawdopodobnie termin „kongresiak” dla określenia oso-
by zacofanej, skąpej itp. 

48 Pamiętnik 1 na konkurs dotyczący przemian społecznych, s. 5. Tego rodzaju zatargi były 
dość powszechne w miejscowościach, w których ścierała się ze sobą ludność nowo przyby-
ła i zasiedziała. Przykładowo Andrzej Zawistowski, opisując relacje pomiędzy migrantami 
a rdzennymi mieszkańcami Zambrowa, również wspominał o konfliktach wynikających 
z kłopotów aprowizacyjnych w mieście. Zob.: A. Zawistowski, Kombinat, s. 302-305. 

49 Powyższą tezę dobrze oddaje fragment pamiętnika: „wierzę, że nadejdą lepsze czasy dla 
Kozienic. Moim zdaniem nastąpi to wtedy, gdy odejdą Ci, którzy przyjechali tu, by wzbo-
gacić się. Stali mieszkańcy miasta będą o wiele lepiej dbali o jego wygląd, o funkcjono-
wanie różnych instytucji i urzędów. Będą się naprawdę czuli kozieniczanami. Będzie ich 
bolało to co złe”. Zob.: Pamiętnik 24 na konkurs dotyczący przemian społecznych, s. 4. 
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łeczne, z kolei respondenci z nowych osiedli charakteryzowali się większą aktyw-
nością społeczną, zwłaszcza w miejscu pracy 50.

Wydaje się zatem, że więzi społeczne wśród mieszkańców Ostrowca świę-
tokrzyskiego również nie były należycie wykształcone. Analizując wyniki wspo-
mnianej ankiety, badacze doszli do wniosku, że głównym powodem takiego stanu 
rzeczy było niedostateczne zżycie się ludności w kręgu nowej zabudowy, a także 
brak integracji migrantów z rdzennymi mieszkańcami miasta.

Brak wytworzonych więzi sąsiedzkich nie sprzyjał samorzutnej kontroli 
nad jednostką, a brak określonych tradycji i autorytetów wydłużał proces socja-
lizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Niewłaściwe formy spędzania wolnego cza-
su i nieodpowiedni styl bycia był przejmowany przez młodych obserwatorów. 
Niestety, większość rodziców w ogóle nie dostrzegała płynących stąd niebezpie-
czeństw 51. Brak trwałych stosunków społecznych w nowych osiedlach mieszkanio-
wych ograniczał także skuteczność tzw. „milczącej kontroli”. Lokatorzy nowych 
mieszkań nie liczyli się często z opinią współgospodarzy bloków, a spółdzielczą 
własność traktowali jak własną. Przykładowo w Kozienicach w ramach prac po-
rządkowych na terenie os. „Pokoju” zasadzono 120 drzewek i 700 sztuk krzewów. 
Niedługo po zakończeniu akcji porządkowej władze spółdzielni informowały, że 
„to co zostało zrobione nie spotkało się z należytym poszanowaniem”. Dużo krze-
wów i drzew zostało zniszczonych przez dzieci. Podobną sytuację obserwowano 
w odnawianych co jakiś czas klatkach schodowych: „pomalowano ściany klatek 
schodowych farbą olejną, a za miesiąc czasu dzieci porysowały je nożami, zdzie-
rając farbę”  52. O niechętnym wykonywaniu prac porządkowych przez mieszkań-
ców i braku poszanowania mienia społecznego w kozienickich osiedlach infor-
mowała również lokalna prasa: „jak do tej pory ani lokatorzy, ani też komitety 
blokowe takiej inicjatywy na szerszą skalę nie wykazali. Występują wprawdzie tu 
i ówdzie pojedyncze odruchy dobrej woli i doraźnego zainteresowania, które nie-
podtrzymywane i niewspierane organizacyjnie – giną”. Odnosiło się to zwłaszcza 
do terenów osiedlowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej Rejo-
nowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przez 
Administrację Hotelowo-Mieszkaniową Elektrowni „Kozienice”  53.

50 A. Ginsbert-Gebert, A. Markowska, E. Szulc, Warunki życia w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
s. 93-94. 

51 M. śnieżyński, Kształtowanie więzi społecznych mieszkańców nowych osiedli mieszkanio‑
wych (doniesienie z badań), „Studia Socjologiczne” 1977, nr 2, s. 59.

52 APK, WZSM w Kielcach, sygn. 44, Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Kozienicach w l. 1963–1974, k. 155. 

53 Dbajmy o osiedle, „Budujemy Elektrownię” 1977, nr 14, s. 2. Zob. też: Nie wystarczy sadzić 
– trzeba też szanować, „Budujemy Elektrownię” 1977, nr 11, s. 4.
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Podsumowując rozważania zawarte w artykule, należy stwierdzić, że pro-
ces adaptacji migrantów do środowiska miejskiego w opisywanych ośrodkach 
nie zakończył się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Mogą o tym świadczyć 
chociażby konflikty pomiędzy nowo przybyłymi a ludnością zasiedziałą, których 
przykłady zostały przytoczone w tekście. Dodatkowo wzajemne antagonizmy 
i tarcia pomiędzy wymienionymi grupami mieszkańców Kozienic i Ostrowca 
świętokrzyskiego utrudniały proces kształtowania się nowej miejskiej społecz-
ności. Prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, 
że przeobrażania zachodzące w omawianym okresie w tych ośrodkach miały 
zbyt gwałtowny charakter. Niemal ciągłe zmiany gospodarcze w Kozienicach 
i w Ostrowcu świętokrzyskim w dekadzie gierkowskiej nie stwarzały podstaw do 
unormowania stosunków społecznych. Problemy aprowizacyjne i mieszkaniowe 
tylko potęgowały wzajemną niechęć pomiędzy nowo przybyłymi a ludnością za-
siedziałą. W takiej sytuacji proces integracji społecznej, który prowadzi do wy-
tworzenia się więzi lokalnej, nie mógł zakończyć się pełnym sukcesem, a podział 
na „my” i „oni” był stale obecny.
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księga wydatków księdza józefa rudzińskiego,  
proboszcza parafii Przyłęk z lat 1836–1838

S ł o w a  k l u c z o w e :  parafia, Przyłęk, ksiądz, Józef Rudziński, księga, rachunki

K e y w o r d s :  parish, Przyłęk, priest, Józef Rudziński, book, accounts

S t r e s z c z e n i e :  Księga wydatków proboszcza parafii Przyłęk ks. Józefa Rudzińskie-
go należy do kategorii źródeł rękopiśmiennych. Znajduje się w zasobie Archiwum Para-
fialnego w Przyłęku. Pod względem chronologicznym źródło obejmuje okres dwóch lat 
1836–1838. Księga została sporządzona przez miejscowego proboszcza ks. Józefa Rudziń-
skiego i zawiera wpisy umieszczone w układzie chronologicznym w trzech kolumnach. 
W pierwszej opisywano rodzaj wydatków, natomiast dwie następne kolumny podawały 
wartość towaru wyrażoną w złotych polskich i w groszach. Przedmiotowe źródło posiada 
dużą wartość do badań nad historią społeczno-gospodarczą regionu z uwagi na to, że 
zawiera wiele istotnych informacji, takich jak np. poziom realnych cen towarów, usług 
rzemieślniczych oraz robocizny. Jednocześnie jest ono cennym materiałem do studiów 
nad historią parafii, a także biografii proboszcza ks. Józefa Rudzińskiego.

A b s t r a c t :  The payments book of the vicar of the Przyłęk parish, Father Józef Rudziński, 
represents the category of manuscript sources. It is located in the fonds of the Przyłęk 
Parish Archives. The source covers the period of two years, 1836–1838. The book was kept 
by the local vicar, Father Józef Rudziński, and contains entries, arranged chronologically 
in three columns. The first contains descriptions of particular expenditures, while 
the other two columns give the values of the purchased commodities in Polish Zloty 
and Groschen. The source under discussion is valuable for the study of the region’s 
socio-economic history as it contains much important information, such as real prices 
of goods or craftsmen’s services, and labour costs. At the same time, the book provides 
valuable material for the study of the history of the parish, as well as for the biography of 
Father Józef Rudziński himself.
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W badaniach nad historią społeczno-gospodarczą istotne znaczenie mają 
dokumenty dające pogląd o poziomie cen konkretnych towarów i usług. Bardzo 
często są nimi księgi rachunkowe lub pojedyncze kwity. Przykładem takiego typu 
materiałów jest księga wydatków proboszcza parafii Przyłęk ks. Józefa Rudziń-
skiego, pochodząca z lat 1836–1838, która stała się przedmiotem niniejszej edycji 
źródłowej 1.

W latach trzydziestych XIX wieku parafia Przyłęk 2 należała do dekanatu 
dzierzgowskiego, będącego częścią diecezji kieleckiej. Składała się z pięciu nie-
wielkich wiosek mianowicie: Brzostku, łysakowa, Przyłęku, Starzyn oraz Wólki. 
W świetle wizytacji dziekańskiej oraz elenchusa diecezji krakowskiej z 1837 roku 
na jej terenie zamieszkiwało 885 osób wyznania rzymskokatolickiego 3.

Przedmiotowe źródło znajduje się w zasobie Archiwum Parafialnego 
w Przyłęku 4. Jest ono księgą wydatków sporządzoną przez miejscowego probosz-
cza ks. Józefa Rudzińskiego. Bazując na aktach wizytacji dziekańskich, można 
odtworzyć podstawowe fakty z jego biografii. urodził się w 1784 roku w miej-
scowości Niwiski, leżącej na terenie zaboru austriackiego. Był osobą gruntownie 
wykształconą. ukończył kurs filozoficzny na uniwersytecie Lwowskim, a następ-
nie kurs teologiczny na uniwersytecie Wiedeńskim. W 1808 przyjął święcenia 
kapłańskie i pracował przez dwa lata jako nauczyciel religii w gimnazjum kie-
leckim. W 1810 roku został wikarym w parafii Grudzyny, gdzie pełnił swoje obo-

1 Księgi rachunkowe o kościelnej proweniencji były już przedmiotami badań historycznych 
oraz edycji źródłowych. Zob.: P. Stanko, Rachunki kościoła parafialnego w Zatorze z lat 
1559–1561, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 18, 2012, s. 179-192; A. Radzimiński, Piętna‑
stowieczne rachunki plebanów z Torunia i Brodnicy jako źródła do badania dziejów parafii 
w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Roczniki Humanistyczne”, t. 48, 2000, z. 2, 
s. 473-482; tenże, Rachunki plebana kościoła parafialnego św. Janów w Starym Mieście To‑
runiu z lat 1445–1446, „Roczniki Humanistyczne”, t. 69, 2003, s. 160-188; D. Główka, Mają‑
tek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku, Warszawa 2004; 
tenże, Odbudowa majątku plebańskiego na Mazowszu w początkach XVIII w. w świetle ra‑
chunków parafii w Lachowie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 37, 1989 nr 2, 
s. 365-368; W. Kowalski, Ks. Mateusz Sowicki, pleban – gospodarz w Niekrasowie drugiej 
połowy XVIII w., „Nasza Przeszłość”, t. 93, 2000, s. 379-397; W. urban, Wieś a plebania, 
czyli notatnik plebana z Gdowa z lat 1597–1604, „Przegląd Historyczny”, t. 83, 1992, z. 1, 
s. 93-104.

2 Miejscowość Przyłęk, należąca obecnie do gminy Szczekociny, jest położona w woj. ślą-
skim, pow. zawierciańskim.

3 Archiwum Diecezji Kieleckiej (dalej: ADK), Akta Konsystorskie Ogólne (dalej: AKO), 
Wizytacje dziekańskie 1838–1839, sygn. OD-5/8, s. 115; Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie (dalej: AKMKr), Katalogi Diecezji Polskich (dalej: KDP), Elen. krak. na rok 
1837, sygn. 76, s. 144. 

4 Archiwum Parafialne w Przyłęku, [Księga wydatków księdza Józefa Rudzińskiego pro-
boszcza parafii Przyłęk z lat 1836–1838]. 
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wiązki przez następne 16 lat. Do roku 1826 sprawował urząd proboszcza parafii 
Przyłęk. Dwa lata później mianowano go dziekanem dekanatu dzierzgowskiego 5. 
Zmarł w Przyłęku 21 VII 1852 roku 6.

Księga wydatków proboszcza Józefa Rudzińskiego posiada wymiary 
115 mm szerokości i 195 mm wysokości. Składa się z 14 kart zeszytych ze sobą. Do 
czasów współczesnych zachowała się w stanie niekompletnym, ponieważ brakuje 
w niej zarówno okładki, jak i kart początkowych oraz końcowych. Omawiane 
źródło należy do kategorii źródeł rękopiśmiennych. Autorem wszystkich zapi-
sów była jedna osoba, a charakter pisma w księdze jednoznacznie wskazuje, że 
był to ks. Józef Rudziński. Zarówno sposób dokonywania pojedynczych wpisów, 
jak i rodzaj użytego atramentu wydają się przemawiać za tym, że wszystkie in-
formacje były zapisane w księdze jednym ciągiem, a nie na bieżąco. Najpraw-
dopodobniej proboszcz korzystał w tym celu z innych odręcznych notatek. Pod 
względem chronologicznym źródło obejmuje okres dwóch lat. Rozpoczyna się 
zapisem z datą 28 kwietnia 1836 roku, a kończy je informacja pochodząca z dnia 
4 kwietnia 1838.

Księga zawiera wpisy odnoszące się do wydatków ks. Józefa Rudzińskie-
go, które były zapisywane w układzie chronologicznym w trzech kolumnach. 
W pierwszej opisywano w sposób skrócony, na co konkretnie zostały przezna-
czone pieniądze. Dwie następne kolumny podawały wartość towaru wyrażoną 
w złotych polskich oraz w groszach 7. Na końcu każdej strony autor zapisów su-
mował wydatki i następnie rozpoczynał kolejną stronę od podania wyliczonej 
uprzednio sumy, poprzedzając ją określeniem: z przeniesienia. W przypadkach, 
kiedy rozpoczynał się nowy rok kalendarzowy (zdarzyło się to dwukrotnie na 
przełomie 1836/1837 r. oraz 1837/1838 r.), proboszcz zapisywał łączną sumę wy-
datków z ostatnich 12 miesięcy, aby później rozpocząć liczenie wydatków w ko-
lejnym roku od zera.

Dane pochodzące z księgi wydatków cechują się zróżnicowaną szczegóło-
wością. Niektóre z nich są bardzo precyzyjne, ponieważ informują o dacie dzien-
nej konkretnego wydatku, ilości zakupionych towarów lub szczegółach wykona-
nej usługi. Są one jednak stosunkowo rzadkie. Przeważają wpisy mniej dokładne, 
określające rodzaj wydatku albo osobę, której wypłacono jakąś kwotę. W źródle 
znajduje się natomiast dużo zapisów podających nazwy miejscowości, w których 
ks. Józef Rudziński dokonywał zakupów lub ewentualnie korzystał z usług rze-

5 ADK, AKO, sygn. OD-5/7, s. 179; AKMKr, Akta Parafii Diecezji Kieleckiej, Akta dotyczące 
parafii Przyłęk, sygn. 150, s. 181; KDP, Elen. krak. na rok 1838, sygn. 77, s. 106. 

6 ADK, Księgi metrykalne parafii Przyłęk, sygn. 30, s. 36v.
7 W Królestwie Polskim do 1841 r. walutą był złoty dzielący się na grosze, 1/30 zł.
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mieślników. Jak się łatwo domyślić, były to miasteczka położone najbliżej Przyłę-
ku, takie jak: Szczekociny 8, Lelów 9 oraz Koniecpol 10.

Księga wydatków proboszcza przyłęckiego jest istotnym źródłem do ba-
dań nad historią społeczno-gospodarczą regionu. Po pierwsze, już stosunkowo 
niewielka liczba tego typu źródeł przemawia za ich uwzględnieniem 11. Po drugie, 
źródło to zawiera wiele cennych informacji, takich jak chociażby poziom real-
nych cen: towarów, usług rzemieślniczych czy robocizny. Są to kluczowe proble-
my przy omawianiu życia gospodarczego. Po trzecie, księga wydatków stanowi 
również bez wątpienia ważny przyczynek do biografii proboszcza oraz historii 
parafii.

Zamieszczony poniżej tekst został opracowany na podstawie wytycznych 
obowiązującej współcześnie instrukcji wydawniczej 12. Dokonano moderniza-
cji pisowni, rozwiązania skrótów przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego 
brzmienia oraz znaczenia tekstu.

Tekst źródłowy

[k. 1] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Do dnia 28 kwietnia z przeniesienia 564 3
Za półbeczek13 piwa 3 [a]
W Szczekocinach na różne wydatki 12 17
Za jedwab 1 15
Wydałem w Szczekocinach 20 [a]
Wydałem w Szczekocinach 20 19
Wydałem na mięso 1 12

a opustka umyślna w tekście.
8 Miasto Szczekociny wchodzi współcześnie w skład pow. zawierciańskiego, leżącego w woj. 

śląskim. Jest położone 14 km na południowy wschód od Przyłęku.
9 Miejscowość Lelów (dawniej miasto) jest obecnie siedzibą gminy, należącej do pow. czę-

stochowskiego w woj. śląskim. Znajduje się 12 km na zachód od Przyłęku. 
10 Miasto Koniecpol leży w woj. częstochowskim i pow. częstochowskim. Dzieli ją od Przy-

łęku odległość 10 km w kierunku północno-zachodnim.
11 Dla porównania w zasobach pobliskich archiwów parafialnych w Dzierzgowie, Nakle oraz 

Szczekocinach brak jest analogicznych źródeł.
12 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do poł. XIX wieku, red. K. Lepszy, 

Wrocław 1953.
13 W księdze wydatków podawano określenia miar i wag nowopolskich stosowanych w Kró-

lestwie Polskim w okresie 1819–1849. Pół beczki równało się ilości 50 litrów.
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Za ćwierć prosa [a] [a]
Za naprawę okna 2 [a]
Za wódkę [a] 20
Za półbeczek piwa [a] [a]
Dnia 21 maja wzięła służąca dziewka Marianna z zasług 10 [a]
Wydałem w Szczekocinach 16 20
Dałem na mięso 1 6
Za rozsadę 3 15
Za 16 kun14 z blachy żelaznej do ławek kościelnych 
przybitych na wtykanie chorągwi 2 [a]
[Suma] 659 7

[k. 1v] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 659 7
Wydałem w Koniecpolu 3 20
Dałem na mięso 1 6
Na tytoń [a] 16
Dałem łucji dziewce z zasług 3 [a]
Wzięła łucja dawniej z zasług do Koniecpola na jarmark 4 [a]
Dnia 8 czerwca wziął organista z zasług 5 [a]
Dałem na tytoń [a] 10
Wydałem w Szczekocinach na potrzeby odpustu 
na św. Jana 57 [a]
Za 9 funtów wosku a funt15 [kosztował] 2 złote 12 groszy 
czyni 21 18
Dnia 11 czerwca wziął parobek na dwoje butów 12 [a]
Suma 767 11

[k. 2] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 767 11
16 czerwca dałem parobkowi z zasług w Lelowie 20 [a]
Wydałem w Lelowie 3 4
Na mięso 1 10
Dnia 19 czerwca dałem fornalowi na dwoje butów 12 [a]
Zapłaciłem za dni zarobne 1 [a]
Zapłaciłem za dni zarobne 1 [a]
Na drożdże [a] 12

14 Kuna – metalowa klamra.
15 Jeden funt odpowiadał masie 0,405 kg.
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Za półbeczek piwa 3 [a]
Dałem kucharzowi od gotowania w odpust 6 [a]
Za garniec16 okowity 2 20
Na sprawunek w Szczekocinach 5 [a]
Zapłaciłem podatek ofiary subsydium i ogniowego  
z raty czerwcowej 51 10
Suma 886 4

[k. 2v] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 886 4
Dałem komornikom 4 23
Dałem pięciu najętym kosiarzom do sieczenia siana 5 [a]
Na mięso 1 6
Wydałem w Szczekocinach 16 23
Wydałem na najem komorników do pasienia 6 [a]
Wydałem w Kielcach 36 [a]
Zapłaciłem kołodziejowi od naprawy wozów 5 [a]
Dałem na garnki do Lelowa 3 [a]
Dałem zarobnego 1 15
Na tabakę [a] 24
Suma 966 10

[k. 3] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 966 10
Dałem zarobnego 4 15
Na mięso 1 6
Wydałem w Szczekocinach 26 [a]
Najemnikom do żniw 3 18
Za wódkę dla żniwiarzy 2 16
Za trzy garnce okowity 6 [a]
Zarobnego najemnikom 6 12
Dnia 7 sierpnia gospodyni służącej z zasług 30 3
Na garnki 1 [a]
Za wiśnie 4 [a]
Zapłaciłem za dni zarobne 7 12
Do Szczekocin na sprawunek 4 6
Suma 1063 5

16 Garniec był jednostką miary cieczy i wynosił 4 litry.
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[k. 3v] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 1063 5
Dnia 21 sierpnia Mariannie dziewce służącej z zasług 1 [a]
Funt cukru 1 24
Garniec piwa 1 24
Garniec piwa 1 12
Za tytoń [a] 10
Dnia 4 wrześ nia w Szczekocinach wydałem na odpust 76 [a]
Zarobnego 6 [a]
Na smołę 1 2
Na mięso 1 6
Wzięła łucja z zasług na trzewiki 1 [a]
Wziął poganiacz na czapkę 2 [a]
Suma 1181 11

[k. 4] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 1181 11
Dałem na mięso 1 6
Dnia 25 wrześ nia wziął organista z zasług 2 [a]
Dałem na sprawunek do Szczekocin 6 23
Dałem na podatek dymowego i liwerunkowego17  
z raty wrześniowej 27 21
Na mięso 1 6
Na tabakę 1 [a]
Zarobnego komornikom 8 8
Na piwo [a] 20
Wydałem na najem do kopania ziemniaków 17 13
Wydałem w Szczekocinach 26 [a]
Na obręcze 2 [a]
Dałem parobkowi z zasług [pieniądze] pożyczone 
od gospodyni 5 [a]
Suma 1280 28

[k. 4v] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 1280 28
Wydałem na cztery pary butów dla czeladzi 30 [a]
Za parę podeszew 1 [a]
Wydałem na mięso 2 12

17 Podatek na utrzymanie wojska płacony kwartalnie.
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Wydałem w Szczekocinach na wieprza 54 [a]
Wydałem na inną expens 15 [a]
Za trzy sągi18 drzew z lasu nakielskiego 18 27
Dałem kolędy dla dziewki służącej 4 [a]
Wydałem w Szczekocinach 28 [a]
Na tytoń 1 [a]
Na mięso 1 6
9 listopada dałem organiście z zasług 2 [a]
Suma 1438 13

[k. 5] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 1438 13
Dałem za ciołka 84 [a]
Dałem na mięso 1 6
Dałem na wódkę [a] 16
Dałem łucji dziewce z zasług 4 [a]
Zarobnego komornikom 3 15
Dałem posłańcowi do Jędrzejowa 3 [a]
Szewcowi od roboty 5 9
Dałem za smołę 3 6
Dałem za kaczkę 4 [a]
Za sukmanę dla chłopaka 16 6
[Wydałem] u Mortki19 15 [a]
Wydałem na potrzeby odpustu w Szczekocinach 67 29
Za wosk do kościoła 32 [a]
Suma 1677 20

[k. 5v] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 1677 20
Kupiłem maciorę prośną 35 20
Za jabłka 1 4
Kucharzowi od gotowania 6 20
Za sukno i za spodnie 10 15
Za trzy garnce okowity 7 6
Zarobnego 1 15

18 Jeden sąg odpowiadał 2,57 m³.
19 Chodziło w tym przypadku najprawdopodobniej o jakieś wydatki poczynione w sklepie 

izraelity o imieniu Mortka ze Szczekocin, u którego ks. Józef Rudziński zaopatrywał się 
także później. Patrz niżej s. 8.
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Za świece 2 [a]
Za arak 1 [a]
Poganiacz wziął 2 [a]
W Szczekocinach wydałem 36 27
Wydałem w Szczekocinach 3 [a]
Za piwo 2 [a]
Za jabłka 12
Reszta zasług organiście za rok 1836 24 15
Wziął resztę zasług parobek 45 [a]
Fornal reszty zasług 38 [a]
[Suma] 1889 25

[k. 6] Dalsze wydatki w roku 1836 Złote Grosze
Z przeniesienia 1889 25
Wzięła dziewka Marianna reszty zasług 15 [a]
Wzięła łucja reszty zasług 15 [a]
Kolędy parobkowi 2 [a]
Kolędy fornalowi 2 [a]
łucji dziewce kolędy 4 [a]
Poganiaczowi kolędy 1 15
Pastuchowi [a] 25
Wziął poganiacz za sukmanę 14 [a]
Za tabakę 10 [a]
Wydałem w Szczekocinach 13 16
Wydałem w Szczekocinach za mydło [a] 26
Suma 1958 27
Rok 1837
1 stycznia na mięso 1 6
8 stycznia na mięso i na świece 2 6
Suma 3 12

[k. 6v] Wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 3 12
Dałem za 4½ korcy owsa a korzec20 to 3 złote 14 8
Wydałem w Szczekocinach 13 14
Na mięso 1 6
Dałem na podatek ofiary i subsydium charitativum  
za ratę styczniową 48 2

20 Jeden korzec odpowiadał ilości 128 litrów.
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Kupiłem konia kasztanowatego od Starczewskiego 180 [a]
17 stycznia dałem gospodyni służącej dla potrzeby 6 [a]
Wydałem w Szczekocinach 14 5
Dałem gospodyni dla jej synów z Pińczowa 20 [a]
Suma 300 17

[k. 7] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 300 17
Wydałem w Szczekocinach 33 17
Wziął organista z zasług dnia 27 stycznia 3 [a]
Dałem na drożdże [a] 6
Zarobnego komornikom 2 [a]
Dałem za dwa półbeczki piwa 4 [a]
żydowi za mięso 1 6
Wydałem w Szczekocinach 21 24
Dałem tkaczowi od wyrobienia płótna 8 9
Dałem za sosnę w sprowskim21 lesie 18 [a]
Wydałem w Szczekocinach 18 2
Od oprawy brewiarza 4 [a]
Wydałem w Koniecpolu 7 5
Dałem za sosnę drugą 9 [a]
Dałem od kucia wozu 4 75
Za wieprza w Lelowie 36 15
Suma 471 20

[k. 7v] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 471 20
Za półbeczek piwa 2 [a]
Za dwie cytryny [a] 15
Na inną expens w Lelowie 4 14
Dałem kołodziejowi od naprawy wozu 6 [a]
Dałem kowalowi od okucia wozu 5 [a]
Dałem na kwaterkę araku 1 8
Za garniec okowity 2 20
Za tytoń [a] 16
Dałem za wieprza w Lelowie 36 [a]
Na inną expens w Lelowie 6 14

21 Wieś Sprowa leży w woj. świętokrzyskim i pow. jędrzejowskim. Jest oddalona o 20 km na 
południowy wschód od Przyłęku.
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Dałem od krowy [a] 6
3 marca za półbeczek piwa 2 [a]
Wydałem w Koniecpolu 9 10
Dałem do Szczekocin na mydło i garnki 4 [a]
Kupiłem 30 sztuk drzewa 30 [a]
Na podatek dymowego i liwerunku z raty marcowej 52 29
Suma 598 26

[k. 8] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 598 26
13 marca dałem parobkowi z zasług 2 [a]
16 marca wziąłem w Szczekocinach od Mortki towaru 
ze sklepu na kredyt za złotych 66 17
Na inną expens 2 20
Dałem bernardynowi 6 [a]
Dnia 21 marca na piwa półbeczek 2 [a]
Na drożdże [a] 12
Dnia 24 marca dałem organiście z zasług 3 [a]
Pochowałem siostrę parobka z zasług, której był winien 8 [a]
Dnia 5 kwietnia z zasług wziął parobek 6 [a]
Wydałem w Koniecpolu 18 [a]
Suma 713 15

[ k. 8v] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 713 15
6 kwietnia wzięła dziewka Marianna z zasług 6 [a]
Dnia 9 kwietnia wzięła łucja dziewka z zasług 2 [a]
Dałem na sprawunek do Szczekocin 5 23
Kupiłem grochu korzec 10 15
Na tytoń 1 [a]
Za półbeczek piwa 2 [a]
Wydałem w Szczekocinach 96 24
Za półbeczek piwa 2 [a]
Do Włoszczowy na sprawunek 1 10
Zarobnego komornikom 1 15
Do Szczekocin na sprawunek 4 8
Dałem Szmerawskiej dawniej od wyrobienia płótna 3 [a]
10 maja dałem jej od wyrobienia płótna 8 [a]
[Suma] 857 20
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[k. 9] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 857 20
Na mięso [a] 24
Na tytoń [a] 10
Dnia 11 maja dałem organiście z zasług 2 [a]
Kupiłem spódnicę gospodyni z jej zasług 8 łokci22 
perkaliku23 a jeden łokieć za 1 zł gr 3 czyni 8 24
Na gorset płócienka 1½ łokcia dla gospodyni 1 [a]
Wydałem w Szczekocinach na różny sprawunek 35 26
Dałem łucji dziewce z zasług do Częstochowy 2 [a]
Dałem handlarczykowi za pług 2 12
Za garniec okowity 2 26
Wydałem w Lelowie 4 6
Organiście z zasług dnia 19 maja 4 [a]
Dałem 12 złotych fornalowi na buty 12 [a]
Suma 933 22

[k. 9v] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 933 22
Krawcowi od roboty dałem 23 23 3
Na jedwab 1 18
23 maja gospodyni z zasług 1 [a]
Na smołę do Lelowa do naprawy cebrzyków [a] 24
Na mięso 1 6
Na korzec tataraki 8 [a]
Dałem Szemerowskiej do płótna 4 12
Do Szczekocin na expens 4 15
Misztalowi dałem na odrobek 1 [a]
Wydałem w Szczekocinach 25 [a]
Na książeczek 6 4 24
14 czerwca gospodyni na chustkę u Aronowej 6 [a]
Dałem zasobnego Misztalowi 2 15
Dałem Szymkowi zasobnego na sól i garnki 7 20
Suma 1028 27

[k. 10] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1028 27

22 Jeden łokieć wynosił 0,567 cm.
23 Rodzaj bawełnianej tkaniny.
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Za żelazo do wrót i furtki 8 [a]
Cieśli od zrobienia wrót i furtki 6 [a]
Kowalowi od okucia wrót 6 [a]
Za tarcicę na wrota i furtki 10 [a]
Wydałem w Szczekocinach na potrzeby odpustu 40 [a]
Za wosk na światło do kościoła 33 [a]
Za półbeczek piwa 2 [a]
Za garniec okowity 2 20
Cieśli od powały nad lamusem 4 15
Bernardynom 9 [a]
Kucharzowi 6 [a]
Podatku ofiary i subsydia za ratę czerwcową 48 2
Suma 1204 4

[k. 10v] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1204 4
Dałem Misztalowi na odrobek 1 [a]
Dałem kuśnierce na odrobek 1 15
Dałem Grzelinie na odrobek 1 [a]
Szynkarz wziął zarobnego [a] 23
Dałem w Szczekocinach na sprawunek 4 25
Dałem zarobnego od grabienia siana 3 [a]
Dałem za sieczenie i grabienie siana i od plewienia 28 17
Dałem organiście z zasług dnia 27 lipca 3 [a]
Wydałem w Lelowie 7 8
Wydałem w Jędrzejowie 8 10
Wydałem w Koniecpolu za szkło i inne rzeczy 14 8
Za dwa garnce okowity 6 12
Za wołu kupionego 90 [a]
Suma 1374 2

[k. 11] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1374 2
Wydałem w Szczekocinach na potrzeby odpustu 60 [a]
Za wosk na światło 24 [a]
Za mięso i flaki 11 18
Za łyżki i noże 9 [a]
Za lemiesz 5 [a]
Za wiśnie 3 [a]
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Za 2 garnce okowity 8 15
Za półbeczek piwa 2 [a]
Od zrobienia gatek u krawca 3 [a]
Wydałem w Szczekocinach 16 18
Zarobnego komornikom 3 15
Za pół garnca okowity 2 12
Za półbeczek piwa 2 [a]
Najemnikom od kopania 4 [a]
Najemnikom od grabienia 6 29
Za śliwki 2 [a]
Za dwa przetaki 1 6
Suma 1538 25

[k. 11v] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1538 25
Dałem na podatek dymowego i liwerunku  
z raty wrześniowej 27 21
W Koniecpolu wydałem 8 [a]
Za pół garnca okowity 2 12
Za mięso od Szczekocin 1 12
Na tytoń 1 [a]
W Szczekocinach wydałem na różne potrzeby 17 23
Za buty dla dziewek 14 [a]
Za ½ garnca okowity 2 4
Zarobnego komornikom 6 8
Za mięso 1 7
Na obręcze 2 [a]
Zarobnego komornikom 2 23
Na mięso 1 7
Za półbeczek piwa 2 [a]
Wydałem w Szczekocinach 15 [a]
Suma 1644 22

[k. 12] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1644 22
Karolczykowi do podbicia beczek kapuścianych 2 [a]
Dnia 31 października organista wziął z zasług 6 [a]
Dałem zarobnego komornikom 4 8
Dałem za 3 pary butów dla wolarza i pastuchów 20 [a]



KSIęGA WYDATKóW KSIęDZA JóZEFA RuDZIńSKIEGO 267

Dałem za sukmanę dla pastucha 17 [a]
Wydałem w Lelowie 5 21
Za 10 funtów mięsa 1 20
Wydałem dla gospodyni 5 listopada za trzy łokcie 
materiału na kaftan łokieć po 2 zł 12 gr 7 6
Krawcowi od roboty 1 [a]
Wydałem dla siebie na kaftan 7 6
Krawcowi 1 [a]
Wydałem w Koniecpolu 8 24
Suma 1726 17

[k. 12v] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1726 17
Za półbeczek piwa 2 [a]
Na odpust wydałem w Szczekocinach 75 [a]
Za beczkę piwa 4 [a]
Za garniec okowity 4 8
Kucharzowi 6 20
Bernardynowi za fatygę 6 20
Na garnki 2 [a]
Wydałem w Szczekocinach 15 7
Wydałem za sukmanę dla wolarza 20 [a]
Kolędy dla czeladzi 12 [a]
Dałem do Lelowa na sprawunek 4 6
Dnia 18 grudnia dałem gospodyni z zasług dla jej syna 30 [a]
Kolędy Reformatkom 1 [a]
Posłańcowi do Jędrzejowa 2 15
Suma 1912 3

[k. 13] Dalsze wydatki w roku 1837 Złote Grosze
Z przeniesienia 1912 3
20 grudnia wydałem w Szczekocinach 21 15
Wziął parobek reszty zasług 54 [a]
Fornal zasług 40 [a]
łucja dziewka reszty zasług 20 [a]
Marianna dziewka reszty zasług 18 [a]
Organista reszty zasług 19 [a]
Dałem za kalendarz 2 20
Chłopcu kolędy [a] 10



LECH FRąCZEK268

Dałem szewcowi od roboty 4 [a]
Za pół garnca okowity 2 4
Na sprawunek do Szczekocin 5 [a]
Posłańcowi [a] 15
Suma 2098 27
Rok 1838
Wydałem w Szczekocinach 20 [a]
Wydałem w Szczekocinach 20 [a]
Suma 40 [a]

[k. 13v] Dalszy ciąg wydatków w roku 1838 Złote Grosze
Z przeniesienia 40 [a]
Dałem organiście z zasług dnia 25 stycznia 2 [a]
Wydałem za kupienie drzewa w lesie słupskim24 22 12
Na piwo 1 6
Na pół garnca okowity 2 4
W Szczekocinach 6 1
Dnia 31 stycznia dałem organiście z zasług 1 [a]
Za półbeczek piwa 2 15
Podatku ofiary i subsydium za ratę pierwszą 48 2
30 stycznia do Szczekocin 20 funtów soli, za pieprz  
i za 3 babkowe liście na kredyt

Zapłaciłem 
dług [a]

Wydałem w Szczekocinach 28 [a]
Za dwa dęby w lesie słupskim 12 [a]
Suma 180 14

[k. 14] Dalsze wydatki w roku 1838 Złote Grosze
Z przeniesienia 180 14
Wydałem w Koniecpolu 17 17
Od naprawy wozu 3 [a]
Kowalowi od okucia koło sań i kłódek naprawy 2 20
Wydałem w Szczekocinach 20 [a]
Za piwa półbeczek 2 15
Za mięso 3 18
Za pół garnca okowity 2 20
Szewcowi od butów 2 [a]

24 Wieś Słupia znajduje się w pow. jędrzejowskim i woj. świętokrzyskim. Jest położona 15 km 
na południowy wschód od Przyłęku.
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Dałem organiście 27 lutego z zasług 2 [a]
Za pół garnca okowity 2 20
Dnia 9 marca dałem łucji dziewce z zasług 12 [a]
Za skórę surową 15 [a]
Wydałem w Lelowie 10 12
Od wybicia oleju 1 6
Wydałem w Szczekocinach 33 14
Wydałem w Koniecpolu 20 16
Dałem na podatek liwerunku i dymowego z raty marcowej 52 29
Suma 386 17

[k. 14v] Dalsze wydatki w roku 1838 Złote Grosze
Z przeniesienia 384 17
Za półbeczek piwa 2 15
Za ryby i cebulę 5 [a]
Za dzieło homilijne 7 15
Za pół garnca okowity 2 20
Dałem za naprawę zegarka 5 [a]
Krawcowi 4 [a]
Za wosk do Szczekocin 31 6
Na inne potrzeby w Szczekocinach 34 19
Podatku liwerunku i dymowego z raty marcowej 52 29
Mariannie dziewce z zasług 6 [a]
Dnia 4 kwietnia dałem gospodyni z zasług 40 [a]
Dnia 4 kwietnia do Małki na kwitek za pół garnca wina, 
6 śledzi, pół funta kawy i funt ryżu 

Zapłaciłem 
dług [a]

Na garnki 2 [a]
Suma 587 1





TAdeuSz bAnASzek
Kielce

Służba asystencyjna wojska Polskiego w ii rzeczypospolitej 
– przyczynki źródłowe

S ł o w a  k l u c z o w e :  II Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, bezpieczeństwo, województwo 
kieleckie, garnizon Kielce.

K e y w o r d s :  the Second Polish Republic, Polish Army, security, Kielce province, Kielce 
Garrison.

S t r e s z c z e n i e :  Prezentowane teksty źródłowe, znajdujące się w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, przed-
stawiają zadania dla komend garnizonów podległych Dowództwom Okręgu Korpusu 
Nr IV łódź i Nr X Przemyśl w 1922 r., a także plan pomocy wojska w akcji przeciw-
strajkowej garnizonu Kielce w zakresie pełnienia tzw. służby asystencyjnej, polegającej 
na udzielaniu pomocy przez wojsko władzom cywilnym podczas naruszenia porządku 
publicznego i klęsk żywiołowych. Odpisy dokumentów znalazły się w aktach urzędu Wo-
jewódzkiego Kieleckiego 1919–1939 pod sygnaturą 535 i 568. Z prezentowanych tekstów 
źródłowych dowiadujemy się m.in. o zadaniach dla jednostek wojskowych przed plano-
wanymi wystąpieniami robotników w dniu 1 maja 1922 r. oraz sposobach postępowania 
władz cywilnych w przypadku próby uzyskania pomocy wojskowej. Plan pomocy wojska 
w akcji przeciwstrajkowej garnizonu Kielce z 1932 r. przedstawia szczegółowe zadania jed-
nostek wojskowych w Kielcach podczas strajku generalnego, pocztowo-telegraficznego, 
w zakładach użyteczności publicznej, kolejowego na terenie części powiatów wojewódz-
twa kieleckiego. Dokumenty przedstawiają zaangażowanie Wojska Polskiego w działania 
antystrajkowe i podczas wystąpień robotniczych.

A b s t r a c t :  The presented source texts from the fonds of the State Archive in Kielce 
and the Central Archive in Warsaw outline the 1922 objectives for garrison commands 
subordinated to the Commands of District Corps No. IV in łódź and No. X in Przemyśl. 
They also include plans for the Kielce garrison’s provision of military aid in anti-strike 
campaigns as the so-called auxiliary service, conceived of as military assistance to civil 
authorities in times of public unrest or natural calamity. Copies of these documents are 
found in the 1919-1939 fonds of the Kielce Voivodeship Office, Nos. 535 and 568. From the 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 271‑290
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presented source material, we learn, for example, about the objectives for military units 
prior to labourer demonstrations scheduled for May 1, 1922, as well as civil authorities’ 
procedures for securing military aid. The plans for the Kielce garrison’s military aid in 
a 1932 anti-strike campaign details the tasks to be fulfilled by military units in Kielce 
during a general strike, a postal strike, a strike of public utility works, or a railway strike 
in several poviats of Kielce Voivodeship. The documents testify to the Polish Army’s 
involvement in anti-strike campaigns and during labourer demonstrations.

Prezentowane teksty źródłowe, znajdujące się w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach (APK), urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego 1919–1939 
(uWK I) oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (CAW), przed-
stawiają zadania dla komend garnizonów podległych Dowództwom Okręgu 
Korpusu Nr IV łódź i Nr X Przemyśl w 1922 roku, a także Plan pomocy woj-
ska w akcji przeciwstrajkowej garnizonu Kielce w zakresie pełnienia tzw. służby 
asysten cyjnej. Służba asystencyjna była jednym z zadań Wojska Polskiego II Rze-
czypospolitej (1918–1939).

Wojsko udzielało pomocy władzom państwowym w przypadku groźnych 
rozruchów lub klęsk żywiołowych dla wymuszenia posłuchu wobec obowiązują-
cego prawa i zabezpieczenia porządku publicznego. Na podstawie dekretu Tym-
czasowego Naczelnika Państwa z 2 stycznia 1919 roku o używaniu wojska w przy-
padkach wyjątkowych 1 i rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 1919 roku 
o sposobie użycia wojska w celu zabezpieczenia porządku publicznego 2 dowódcy 
okręgów generalnych lub garnizonów zobowiązani byli na żądanie władz cywil-
nych do przydzielenia niezbędnych sił wojskowych dla celów zapobiegawczych 
i ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, dla uprzedzenia lub stłumienia zbio-
rowych aktów gwałtu publicznego, zbrojnych wystąpień przeciwko państwu, bez-
pieczeństwu życia i całości mienia obywateli 3. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 18 kwietnia 1919 roku przewidywało użycie wojska jedynie do obrony ludzi 
i obiektów podczas strajku, zapewnienia posłuchu zarządzeniom władz admini-
stracyjnych, udzielenia pomocy siłom policyjnym w utrzymaniu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz przeprowadzenia militaryzacji.

Część VIII Regulaminu Służby Wewnętrznej z 1925 roku określała wypad-
ki, zakres i sposób udzielania pomocy wojskowej władzom cywilnym: wezwanie 
na pomoc wojska mogło nastąpić tylko po wyczerpaniu przez władze cywilne 

1 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 1, poz. 80.
2 Tamże, nr 35, poz. 276.
3 Dziennik Rozkazów Wojskowych 1919 r., nr 14, poz. 520.
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wszelkich sił i środków oraz w wypadkach, gdy nie były one w stanie zapewnić 
porządku i bezpieczeństwa publicznego 4. Wojsko mogło udzielać pomocy wła-
dzom administracji ogólnej w zakresie: przydzielenia oddziałów asystencyjnych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego, przydzielenia oddziałów wartowni-
czych w celu ochrony ważniejszych obiektów, powołania pracowników do służby 
wojskowej z pozostawieniem na zajmowanych stanowiskach. Dowódcy okręgów 
korpusów określali rozkazami strefy działania dla dowództw garnizonów na wy-
padek nadzwyczajnych stanów grożących spokojowi lub mieniu państwowemu 
i publicznemu. Dowódcy garnizonów w wypadku konieczności mieli obowiązek 
wysyłać oddziały asystencyjne na wezwanie starostów. Pomoc wojska musiała 
w każdym przypadku dać pełną gwarancję, że honor i powaga wojska nie będą 
narażone na szwank 5.

W sytuacji społeczno-gospodarczej, jaka panowała na przełomie 1918 
i 1919 roku, często używano wojska do zaprowadzenia porządku bez wykorzy-
stania wszystkich środków administracyjnych, które były w dyspozycji władz lo-
kalnych. Władze cywilne chętnie posługiwały się wojskiem w charakterze policji, 
ponieważ policja dopiero się tworzyła, a w tamtym okresie często występowały 
nastroje rewolucyjne. Dowódcy okręgów korpusów określali rozkazami strefy 
działania dla dowództw garnizonów na wypadek nadzwyczajnych stanów zagra-
żających spokojowi lub mieniu państwowemu i publicznemu. Dowódcy garnizo-
nów w wypadku konieczności mieli wysyłać oddziały asystencyjne na wezwanie 
starostów.

W okresie strajku kierownictwo akcją należało do władz administracji 
ogólnej, którym wojsko udzielało pomocy. Podstawą do opracowania planu po-
mocy wojska w akcji przeciwstrajkowej garnizonu były instrukcje przeciwstrajko-
we dowództwa okręgu korpusu i zarządzenia dowódcy związku taktycznego, jako 
komendanta rejonu bezpieczeństwa. Oddziały wojskowe były wielokrotnie wy-
korzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym wystąpień 
chłopskich i robotniczych, a także pomocy w likwidacji klęsk żywiołowych 6.

Oddziały wojskowe były w gotowości do udzielenia pomocy asystencyjnej 
władzom cywilnym również przed wystąpieniami pierwszomajowymi. Z uwagi 
na prestiż wojska, wykorzystywanie żołnierzy do akcji antyrobotniczych w tym 
dniu było dla władz wojskowych niewygodne i niepożądane. Starano się wpro-

4 Regulamin Służby Wewnętrznej, cz. 8. Przepisy o udzielaniu pomocy wojskowej władzom 
cywilnym, Warszawa 1925.

5 W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918–1939, łódź 2001, s. 277.
6 Tylko w l. 1923–1924 na terenie Polski użyto w akcjach antystrajkowych 87 762 żołnierzy. 

J. ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918–1939, Warszawa 1979, s. 316.
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wadzać oddziały asystencyjne tylko w ostateczności. Występowała także obawa 
przed uleganiem żołnierzy wpływom agitacji komunistycznej 7.

Oto ważniejsze przykłady działalności asystencyjnej wojska w woje-
wództwie kieleckim. W marcu 1919 roku żołnierze 11. pułku ułanów z Pińczowa 
stłumili antyżydowskie wystąpienia w Pińczowie, Nowym Korczynie i Pacano-
wie. Jak donoszono w meldunku Dowództwa Okręgu Generalnego Nr III Kiel-
ce z dnia 16 marca 1919 roku: „ludność wiejska w pow. pińczowskim i buskim 
rozpoczęła systematyczny pogrom żydów, demolowanie i podpalanie miaste-
czek. W Pacanowie i Nowym Korczynie zarządzono, by dowództwo 11 pułku 
ułanów w porozumieniu z komisarzami powiatowymi i sędziami śledczymi 
wydało ekspedycje karne, przedsiębiorąc jak najenergiczniejsze środki w celu 
natychmiastowego opanowania ruchu. Do każdego oddziału przydzielono żan-
darmerię”  8.

Dnia 4 wrześ nia 1919 roku w Ostrowcu kilkutysięczny tłum bezrobotnych 
zażądał natychmiastowego uruchomienia robót publicznych. Skierowano do po-
mocy policji kompanię z batalionu zapasowego 24. pułku piechoty, po przybyciu 
której demonstrujący rozeszli się 9. Kilkanaście dni później – 25 wrześ nia tłum 
głodujących mieszkańców Kielc zatrzymał na dworcu dwa wagony z żywnością, 
które miały być wywiezione. żołnierze oddali salwy z karabinów w powietrze, 
w wyniku czego protestujący rozeszli się 10. Dnia 16 października 1919 roku w po-
wiecie kieleckim rozpoczął się dwudniowy strajk rolny. Wzmocniono wówczas 
posterunki policji oraz wysłano sześć plutonów wojska 11.

W lipcu 1921 roku doszło w Kielcach do poważnych ekscesów i grabie-
ży dokonanej na ludności żydowskiej przez przejeżdżających przez miasto żoł-
nierzy górnośląskich w liczbie około 1000–1500 osób (załóg czterech pociągów 
pancernych). Policja zatrzymała dwóch awanturujących się żołnierzy i odstawi-
ła ich do Komendy Placu. Koledzy próbowali odbić zatrzymanych i udali się pod 
siedzibę Komendy Powiatowej Policji. Do pomocy policji (na wniosek starosty 
kieleckiego) skierowano trzy kompanie żołnierzy z karabinem maszynowym, 
którzy opanowali sytuację i wyparli górnośląskich żołnierzy za miasto. W na-
stępnych dniach podczas przejazdów kolejnych transportów wojskowych stację 

7 J. ławnik, Stosunek władz do wystąpień pierwszomajowych w latach II Rzeczypospolitej, 
„Kieleckie Studia Historyczne”, t. 3, 1983, s. 102.

8 O niepodległą i granice. Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji we‑
wnętrznej Polski 1919–1920, M. Jabłonowski, P. Stawecki, T. Wawrzyński, Warszawa–Puł-
tusk 1999/2000, s. 121 i 124.

9 Tamże, s. 242.
10 Tamże, s. 251.
11 APK, SPK I, sygn. 3518, k. 6.
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kolejową otoczono kordonem wojskowo-policyjnym w celu niedopuszczenia do 
kolejnych incydentów 12.

W stan pogotowia postawiono oddział asystencyjny 27. pułku piechoty 
(w liczbie 101 żołnierzy) w Częstochowie w dniu 27 sierpnia 1923 roku podczas 
strajku w tamtejszej hucie żelaza. Jednak nie został on użyty 13. Podczas strajku 
powszechnego w Kielcach w listopadzie 1923 roku wojsko wsparło policjantów, 
którzy odpierali atak robotników chcących uwolnić zatrzymanych delegatów 
strajkujących kolejarzy 14.

Do krwawych wystąpień robotniczych doszło 8 czerwca 1926 roku 
w Ostrowcu. Robotnicy Zakładów Ostrowieckich domagali się podwyżek płac 
oraz zwolnienia z pracy znienawidzonego inżyniera Michała Ligięzy. Po aresz-
towaniu przez policję przywódców strajku robotnicy udali się pod komisariat 
policji w celu odbicia zatrzymanych. Policja – po wezwaniu zgromadzonych do 
rozejścia się – zaczęła strzelać. Nadciągający z zakładów robotnicy po drodze 
rozbroili kilku policjantów. Doszło do kilkugodzinnej walki o komisariat. Do 
Ostrowca zostali ściągnięci policjanci z okolicznych posterunków oraz ze Sta-
rachowic, Skarżyska, Opoczna i Końskich. Wieczorem, na wniosek wojewody 
kieleckiego, nadciągnęły siły wojskowe z 4. pułku saperów z Sandomierza, które 
wspólnie z oddziałami policji przywróciły porządek publiczny. W wyniku walk 
zginęło pięciu robotników i jeden policjant, a kilkanaście osób zostało rannych 
(w tym czterech policjantów) 15.

Należy także wspomnieć o pomocy ludności podczas likwidacji klęsk 
żywiołowych, która też wchodziła w zakres służby asystencyjnej. Przykładowo 
żołnierze 2. pułku piechoty Leg. z Sandomierza podczas wielkiej powodzi, która 
w lipcu 1934 roku objęła także część województwa kieleckiego, ewakuowali lud-
ność i inwentarz z zagrożonych terenów w powiecie sandomierskim 16.

12 Tamże, sygn. 949, k. 19-21, uWK I, sygn. 480, k. 127.
13 W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska, s. 277.
14 J. Naumiuk, Ruch robotniczy na Kielecczyźnie do 1984 r., Warszawa 1986, s. 159.
15 APK, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, sygn. 49, k. 12; M. Tamioła, Położenie 

i walka robotników Zakładów Ostrowieckich w latach 1923–1926, w: Z dziejów walk maso‑
wych klasy robotniczej w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1964, s. 34-45; J. Naumiuk, 
Ruch robotniczy, s. 162-163; M. Banaszek, Załoga huty i zakładów pomocniczych, jej wa‑
runki bytowe i kształtowanie się świadomości robotników (do 1945 r.), w: Dzieje Huty im. 
M. Nowotki 1813–1988, Warszawa 1988, s. 109; „życie Robotnicze” 1926, nr 22. Szerzej na 
temat wsparcia policji przez wojsko w województwie kieleckim: T. Banaszek, Współdziała‑
nie Policji Państwowej z wojskiem w województwie kieleckim w latach 1919–1939, w: Z dzie‑
jów policji polskiej w latach 1919–1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010, s. 115-128.

16 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu 
Korpusu Nr X, rozkaz nr 15 z 7 sierpnia 1934 r.
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Pierwszy tekst źródłowy – pismo dowódcy Okręgu Korpusu Nr X Prze-
myśl gen. dyw. Franciszka Latinika z dnia 25 kwietnia 1922 roku dotyczy wpro-
wadzenia pogotowia w garnizonach na terenie okręgu korpusu, zagrożonych 
wystąpieniami robotniczymi w związku z obchodami 1 Maja. Adresowano je do 
dowódców garnizonów, dywizji i brygady oraz organów władzy cywilnej (woje-
wodów kieleckiego, lwowskiego i krakowskiego oraz starostów powiatów Droho-
bycz i Wierzbnik). W piśmie określono zadania dla poszczególnych dowództw 
garnizonów w Stryju, Kielcach, Ostrowcu i Przemyślu w zakresie utrzymania 
w gotowości wydzielonych pododdziałów wojska oraz sposobu ich przegrupo-
wania do określonych miejscowości.

Drugim tekstem źródłowym jest zarządzenie przeciwstrajkowe dowód-
cy Okręgu Korpusu Nr IV łódź gen. dyw. Stefana Majewskiego z dnia 7 lipca 
1922 roku, skierowane do komendantów garnizonów, oficerów placu i wojewo-
dów warszawskiego, łódzkiego i kieleckiego. Normuje ono zasady postępowania 
oddziałów wojskowych w zakresie służby asystencyjnej, w tym sposób działania 
władz cywilnych w przypadku próby pozyskania pomocy sił wojskowych.

Prezentowany trzeci tekst źródłowy to Plan pomocy wojska w akcji prze-
ciwstrajkowej garnizonu Kielce z 1932 roku, znajdujący się w zespole 2. Dywizji 
Piechoty Legionów CAW. Plan ten zawiera szczegółowe zadania dla jednostek 
kieleckiego garnizonu na wypadek strajku generalnego, pocztowo-telegraficzne-
go, w zakładach użyteczności publicznej, kolejowego na terenie części powiatów 
województwa kieleckiego.

Prezentowane teksty źródłowe znajdujące się w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie 
przedstawiają zadania dla komend garnizonów podległych Dowództwom Okrę-
gu Korpusu Nr IV łódź i Nr X Przemyśl w 1922 roku, a także plan pomocy woj-
ska w akcji przeciwstrajkowej garnizonu Kielce w zakresie pełnienia tzw. służby 
asystencyjnej, polegającej na udzielaniu pomocy przez wojsko władzom cywil-
nym podczas naruszenia porządku publicznego i klęsk żywiołowych.

Odpisy dokumentów znalazły się w aktach urzędu Wojewódzkiego Kielec-
kiego 1919–1939 pod sygnaturą 535 i 568. Z prezentowanych tekstów źródłowych 
dowiadujemy się m.in. o zadaniach dla jednostek wojskowych przed planowany-
mi wystąpieniami robotników w dniu 1 maja 1922 roku oraz sposobem postępo-
wania władz cywilnych w przypadku próby uzyskania pomocy wojskowej. Plan 
pomocy wojska w akcji przeciwstrajkowej garnizonu Kielce z 1932 roku przed-
stawia szczegółowe zadania jednostek wojskowych w Kielcach podczas strajku 
generalnego, pocztowo-telegraficznego, w zakładach użyteczności publicznej, 
kolejowego na terenie części powiatów województwa kieleckiego. Dokumenty 
przedstawiają zaangażowanie Wojska Polskiego w działania antystrajkowe i pod-
czas wystąpień robotniczych.



SłużBA ASYSTENCYJNA WOJSKA POLSKIEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ 277

Teksty źródłowe

1. Pismo dowódcy ok X dotyczące wprowadzenia pogotowia  
w garnizonach w dniu 1 maja 1922 roku

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr X Przemyśl, dn. 25 kwietnia 1922 r.

Oddz.[Oddział]I.Szt. [Sztabu] I.L.3757/dysl. [dyslokacja]
Pogotowie w garnizonach na dzień 1 maja 1922 r.

Licząc się z możliwością zaburzeń i rozruchów w dzień 1-go maja przez żywioły 
antypaństwowe zarządzam „pogotowie” we wszystkich garnizonach/ Reg. [Regulamin] 
Służby Wewn. [Wewnętrznej] Cz. [Część] VI Rozdz. [Rozdział] F/ D-twa [Dowództwa]
Garn. [Garnizonów] oznaczą siłę pogotowia i przeznaczą formację.

D-two. [Dowództwo] Garnizonu Stryj oprócz pogotowia ostrego dla swego gar-
nizonu, będzie trzymało w pogotowiu oddział do siły 1 baonu. [batalionu] włącznie 
z CKM. [ciężkim karabinem maszynowym]celem wysyłki koleją do Drohobycza lub 
Borysławia. W tym celu należy porozumieć się i przygotować z władzą kolejową w Stry-
ju odpowiednią ilość taboru kolejowego, by w danym razie oddział ten natychmiast 
mógł wyjechać.

Pluton żandarmerji w Ostrowcu z przydzielonym 1 k.m. [karabinem maszyno-
wym] i obsługą z B.Z. [batalionu zapasowego] 3 ppLeg. [pułku piechoty Legionów] 
tworzyć będzie pogotowie w Ostrowcu dla Starachowic. D-ca Garnizonu Ostrowiec 
porozumie się z tamt. [tamtejszym] przedstawicielem władzy kolejowej celem natych-
miastowego przerzucenia pogotowia koleją z Ostrowca do Starachowic. Również należy 
wejść w kontakt z władzą cywilną i posterunkiem żandarmerii w Starachowicach, by 
w razie koniecznej potrzeby żądały asystencji z Ostrowca.

D-two. [Dowództwo] garnizonu Kielce trzymać będzie w pogotowiu również je-
den pluton piechoty wraz z CKM [ciężkim karabinem maszynowym] do ewentualnego 
przerzucenia go do Starachowic samochodami. W tym celu kolumna szkolna samo-
chodowa w Kielcach przygotuje w porozumieniu z D-twem. [Dowództwem] garnizonu 
odpowiednią ilość samochodów.

Oddziały pogotowia pozostają w „ostrem pogotowiu”. Patrole wysyłać na żąda-
nie władz cywilnych lub w razie zagrożenia obiektów wojskowych. Interwencja jednak 
wszelka dopuszczalna jest jedynie i wyłącznie na żądanie władzy cywilnej. Zabezpie-
czenie miast Przemyśla i okolicznych miejscowości należy do Komendy Obozu Wa-
rownego.

Dowódca Okręgu Korpusu
Latinik
generał dywizji
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Rozdzielnik:
Komenda Obozu Warownego Przemyśl
24 Dywizja Piechoty Jarosław
2 Dywizja Górska Strzelców Podhalańskich Przemyśl
Brygada Jazdy Przemyśl
Wszystkie Dowództwa Garnizonów
Oficer placu Kielce
Dyon. [Dywizjon] żandarmerii Przemyśl
Dyon Samochodowy Przemyśl
Województwo Lwów, Kraków, Kielce
Starostwo Drohobycz, Wierzbnik

Źródło: APK, urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 535, k. 1-2.

2. zarządzenie przeciwstrajkowe dowódcy okręgu korpusu nr iV  
z dnia 7 lipca 1922 roku

Dtwo [Dowództwo] Okr. [Okręgu] Korp. [Korpusu] Nr IV łódź
łódź, dnia 7 lipca 1922 r.
Oddział I Sztabu

L.dz. 2566/I ściśle tajne!
 Bardzo pilne!

Zarządzenia przeciwstrajkowe na garnizony

I.
W razie wybuchu ogólnego strajku w garnizonie pozostaje bezwarunkowo 

odpowiednia ilość wojska (1/3 lub 1/4 załogi) jako stała załoga asystencyjna do dys-
pozycji Komendanta Garnizonu. Komendant Garnizonu pozostaje stale w kontakcie 
z władzami cywilnemi i Oddz. [Oddziałem] I Szt. [Sztabu] DOK. [Dowództwa Okręgu 
Korpusu] Nr IV. Do utrzymania porządku publicznego jest powołana przede wszyst-
kiem policja państwowa. Dopiero z brakiem odpowiednich sił może być zawezwana 
pomoc wojskowa ze strony władzy cywilnej w myśl rozp. [rozporządzenia] Rady Min. 
[Ministrów] umieszczonej w Dz. [Dzienniku] R. [Rozkazów] Wojsk. [Wojskowych] 
L. 14/19 p. [punkt] 520, o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicz-
nego. Władze wojskowe winny zabezpieczyć na żądanie władz cywilnych ład i porządek 
w każdej chwili i w każdej sytuacji, przyczem wszelkie wydane rozkazy winno cechować 
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zrozumienie sytuacji i prawa oraz spokojne a energiczne wystąpienie siły wojskowej 
wobec wzburzonych tłumów. Dlatego z wyżej wspomnianem rozporządzeniem Rady 
Min. [Ministrów] O sposobie użycia wojska, dla zabezpieczenia porządku publicznego 
winien być bezwzględnie obznajomiony szczegółowo każdy oficer i podoficer.

II.
Zarządzenia na wypadek strajków lokalnych

Na wypadek rozruchów lokalnych w poszczególnych garnizonach (miastach) 
odpowiedzialne za zastosowanie odpowiednich środków i celowe dysponowanie od-
działami asystencyjnymi są odnośne Komendy Garnizonów, w którym to wypadku sto-
ją do dyspozycji wszystkie tamże załogujące formacje wojskowe.

Komendy Garnizonów opracują w tym celu szczegółowe instrukcje alarmowe, 
zastosowując je do dyslokacji wojsk i zmiennych warunków miejscowych. W razie 
potrzeby zwracają się władze cywilne z zarządzeniem o pomoc wojskową wprost do 
poszczególnych Komend Garnizonów, które są obowiązane meldować o tem natych-
miast do DOK. [Dowództwa Okręgu Korpusu] Nr IV Oddz. [Oddział] I. Szt. [Sztabu]. 
Działając w międzyczasie we własnym zakresie w myśl instrukcji alarmowej i według 
własnego uznania.

Po telefonicznym zawezwaniu siły wojskowej dla celów asystencyjnych winni 
Starostowie (władze cywilne) dodatkowo prośbę swoją doręczyć do DOK Nr IV Oddz. 
I. Szt. lub danej Komendzie Garnizonu na piśmie. Komendy Garnizonów wzgl. [względ-
nie] Dcy. [Dowódcy] oddziałów asystencyjnych zażądają pisemnego zawezwania o asy-
stencję, w razie nieotrzymania takowych i prześlą do DOK Nr IV Oddz. I. Szt. natych-
miast.

W miejscowościach, gdzie nie ma załogi wojsk. zwracają się władze cywilne 
o pomoc wojskową wprost do Oddz. I. Szt. DOK Nr IV. Z chwilą ogłoszenia strajku 
winny być formacje przeznaczone jako stała załoga asystencyjna w pogotowiu.

Wysłanie tej załogi poza obręb garnizonu nastąpić może tylko za zezwoleniem 
DOK Nr IV Oddz. I. Szt. W razie wszelkich rozruchów i tłumów na ulicach nie nale-
ży używać małych grup składających się z kilku żołnierzy. Honor broni musi być we 
wszystkich wypadkach zabezpieczony. Oddziały asystencyjne wystąpią z pełnym ekwi-
punkiem, uzbrojeniem i dodatkiem amunicyjnym.

Dowódca Okr. [Okręgu] Korp. [Korpusu] Nr IV
Majewski
Generał Dywizji

Otrzymują:
Dtwo [Dowództwo] 7 Dyw. [Dywizji] Piechoty
Dtwo 10 Dyw. Piechoty
Dtwo 26 Dyw. Piechoty
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Komendant Miasta łódź
Oficer Placu Częstochowa
Oficer Placu Skierniewice
Komendant Garnizonu łęczyca
Komendant Garnizonu łowicz
Komendant Garnizonu Kutno
Komendant Garnizonu Piotrków
Komendant Garnizonu Tomaszów
Województwo Warszawskie
Województwo łódzkie
Województwo Kieleckie

Źródło: APK, uWK I, sygn. 568, k. 11-12.

3. Plan pomocy wojska w akcji przeciwstrajkowej garnizonu kielce

KOMENDA GARNIZONu KIELCE
Ldz. 103/Tj.
Kielce, dnia 6 czerwca 1932 r.

PLAN POMOCY WOJSKA W AKCJI PRZECIWSTRAJKOWEJ GARNIZONu KIELCE

Plan powyższy wchodzi w życie z dniem 15-go czerwca 1932 r.

Podstawa do opracowania niniejszych zarządzeń:
1) Ogólna Instrukcja przeciwstrajkowa DOK X L.dz. 550/Tj. org/adm/32 z dnia 

20.IV. 1932 r.
2) Zarządzenia Dowódcy 2 DPLeg. jako Komendanta Rejonu Bezpieczeństwa 

Nr III L.dz. 350/Tj. z dnia 4.V. 1932 r.
3) Plan Komendanta Rejonu Pocztowo-Telegraficznego Nr 3 L.dz. 397/Tj. z dnia 

14 V 1932 r.

STRAJK W ZAKłADACH użYTECZNOśCI PuBLICZNEJ

Wykaz zakładów i ich przydział
Wszystkie zakłady użyteczności publicznej w myśl Szczegółowej Instrukcji przeciw-
strajkowej DOK X L.Dz. 550, a podanych przez Komendanta Garnizonu za L.dz. 103/Tj. 
z dnia 6 maja 1932 r. przeznaczone dla garnizonu Kielce przydzielam 4 ppLeg.
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uruchomienie zakładów
uruchomienie przydzielonych zakładów użyteczności publicznej przewiduję przy po-
mocy pracowników tych zakładów, przez powołanie ich do służby wojskowej. W razie 
niemożności uruchomienia elektrowni i wodociągów w m. Kielcach przez powołanie 
do wojska pracowników tych instytucji zostanie użyty pluton pionierów 4 ppLeg. oraz 
pozostali szeregowi z plutonu łączności 4 ppLeg. Powołanie tak specjalistów, jak i ogółu 
pracowników następuje tylko na osobny rozkaz MSWojsk./ DOK X.

Podstawy powołania do służby wojskowej
Powołanie zarówno ogółu pracowników jak również niezbędnych specjalistów odby-
wa się w myśl Szczegółowej Instrukcji przeciwstrajkowej DOK X Ldz. 550/Tj./Org. 
Adm/32 §21.

Komendanci zakładów
Na komendantów zakładów użyteczności publicznej wyznaczam:
Na Starostwo Kielce – Komendant Obwodu PW 4 ppLeg
Na Starostwo Jędrzejów – Komendant Pow. PW Jędrzejów
Na Starostwo Stopnickie – Komendant Powiat. PW Stopnica
Na Starostwo Iłżeckie – Kdt. Obwodu PW 4 ppLeg.
Na Starostwo Pińczowskie – Kdt. Pow. PW Pińczów.
Podoficerowie PW Busko i Stopnica jako komendanci zakładów miejscowych wejdą 
pod rozkazy Komendanta Garnizonu Staszów.
Komendant zakładu jest przełożonym we wszelkich sprawach wojskowych, wszystkich 
pracowników cywilnych tego zakładu, powołanych do służby wojskowej oraz wszyst-
kich osób wojskowych przydzielonych do danego zakładu jak: oddział ochronny i od-
dział techniczny.
Powołuje, za pomocą imiennych kart powołania otrzymanych z Komendy Garnizonu 
Kielce, pracowników cywilnych do służby wojskowej.
Przyjmuje powołanych do służby wojskowej pracowników na podstawie wykazów 
imiennych, które otrzymuje z Komendy Garnizonu Kielce. Od niezaprzysiężonych 
odbiera przysięgę według obowiązującej roty przysięgi, a następnie wydaje wszystkim 
powołanym opaski biało-czerwone. ustala czas trwania pracy w zakładzie. ustala, o ile 
praca odbywa się na kilka zmian, którzy pracownicy i w jakim czasie mają pracować 
(czynności te dokonuje po uprzednim porozumieniu się z kierownictwem technicznym 
zakładu). Odpowiada za ciągłość pracy oraz spokój i porządek przy jej wykonywaniu. 
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracujących i urządzeń zakładu. Reguluje go-
dziny, w których wyroby danego zakładu mają być dostarczone do użytku publiczne-
go. Pobiera od płatnika pułku i wypłaca podległym pracownikom żołd, strawne i inne 
należności pieniężne. W stosunku do podległego mu personelu posiada uprawnienia 
dyscyplinarne dowódcy kompanii wojska – w Kielcach i Białogonie uprawnienia te 
przysługują tylko oficerowi, komendantowi zakładu. O wrogich zamiarach ze strony 
strajkujących meldują natychmiast Komendantowi Garnizonu telefonicznie lub telegra-
ficznie. Kierownik techniczny zakładu (osoba cywilna) odpowiada za jakość i sposób 
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wykonywanej pracy i za całość i zdatność do użytku urządzeń zakładu. Odpowiada za 
jakość wyrobów dostarczonych przez zakład. Obowiązany jest poinformować Komen-
danta wojskowego, którzy pracownicy muszą pracować przy jednej zmianie i jak długo 
musi trwać praca w zakładzie, by zakład dostarczał potrzebną ilość wytwarzanych przez 
siebie produktów.

Przynależność wojskowa i gospodarcza pracujących
Powołani pracownicy zakładów użyteczności publicznej pozostają na dotychczasowych 
miejscach przydziału służbowego. Podlegają przez dotychczasowe władze przełożone 
wojskowym komendantom zakładów jako przełożonym dyscyplinarnym. Oficer wy-
znaczony jako komendant zakładów użyteczności publicznej na m. Kielce i Białogon 
jest przełożonym bezpośrednim podoficerów zawodowych wyznaczonych na komen-
dantów poszczególnych zakładów w tych miejscowościach, sam zaś podlega bezpośred-
nio Komendantowi Garnizonu Kielce. Podoficerowie wyznaczeni na Komendantów 
zakładów w innych miejscowościach (prócz Busko i Stopnica) podlegają bezpośred-
nio Komendantowi Garnizonu Kielce. Wszyscy pracownicy poszczególnych zakładów 
na terenie powiatów: Kielce, Jędrzejów, Pińczów, Stopnica i Iłża, powołani do służby 
wojskowej na wypadek strajku, należą gospodarczo do 4 ppLeg. Zaopatrzenie nastę-
puje w myśl Instrukcji Szczegółowej przeciwstrajkowej DOK X L.dz. 103/Tj. z dnia 
6 V 1932 r.

Hasła
Na wypadek strajku wyłącznie w zakładach użyteczności publicznej zostaną wydane 
rozkazy do dowódców formacji w następujących formach:
– „Część dwa rzymskie instrukcji L. 550 – powołać specjalistów”; czynności dowódców 
formacji do wykonania – wysłać wojskowych komendantów zakładu użyteczności pu-
blicznej;
– „Część dwa rzymskie instrukcji L. 550 – powołać ogół; czynności dowódców formacji 
– wysłać wojskowych komendantów zakładów użyteczności publicznej.

STRAJK KOLEJOWY

Pomoc wojska

Pomoc wojska w akcji przeciwstrajkowej na kolejach ogranicza się:
1) Do utrzymania ruchu kolejowego sieci PKP przez

a) udzielenie kadry wojskowej oddziałów liniowych dla dowodzenia wojskowe-
go oraz udzielania w pewnych wypadkach specjalistów dla kontroli fachowej

b) powołanie do służby wojskowej wszystkich pracowników kolejowych męż-
czyzn do 60 roku życia, zasadniczo z pozostawieniem na dotychczasowych 
miejscach i stanowiskach służbowych. Powołanie następuje tylko na rozkaz 
dowódcy OK/ MSWojsk.
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2) do zabezpieczenia obiektów kolejowych. Czynność wojska będzie polegała na 
zabezpieczeniu i strzeżeniu ważnych obiektów kolejowych przez posterunki 
wojskowe (oddziały ochronne z wyjątkiem tras).

Podległość oddziałów i kompetencje dowódców
Kompetencje poszczególnych dowódców w akcji strajku kolejowego reguluje szczegó-
łowo Instrukcja przeciwstrajkowa DOK X L.dz. 550/Tj., a podana w wytycznych Ko-
mendy Garnizonu Kielce L. 103/Tj. z dnia 6 V 1932 r.

Oddziały ochronne na odcinki
W myśl Szczegółowej Instrukcji przeciwstrajkowej DOK X Ldz. 550 zał. Nr 6 przydzielam:
Odcinek kolejowy Sędziszów (włącznie) – Skarżysko (wyłącznie) z wyłączeniem sta-
cji Kielce I i II oraz odcinek kolejowy Skarżysko (wyłącznie) – Styków (włącznie) dla 
4 ppLeg;
Odcinek kolejowy Kielce (włącznie) I i II – Ludynia dla 2 pal Leg.
Poszczególne obiekty, podlegające obsadzeniu przez oddziały na każdym z powyżej po-
danym odcinku, regulują Szczegółowa Instrukcja przeciwstrajkowa DOK X L.dz. 550 
i Wytyczne Komendy Garnizonu L.dz. 103/Tj.

Komisje prezentacyjne
Komenda Garnizonu Kielce formuje dwie lotne komisje wojskowe; Nr 202 – Skarżysko 
(wyłącznie) – Kielce I wyłącznie – Miechów wyłącznie, Nr 203 – stacja Kielce I, Kiel-
ce II – Herbskie, Częstochowa wyłącznie.
Przewodniczący Komisji lotnej jest zarazem dowódcą kompanii kolejowej. Kompanie 
kolejowe otrzymują numerację odpowiadającą numeracji wojskowych komisji lotnych. 
Wojskową komisję lotną Nr 202 i kompanię kolejową Nr 202 pod względem prezentacji 
i zaopatrzenia przydzielam 4 ppLeg. Wojskową komisję lotną Nr 203 i kompanię kole-
jową Nr 203 pod względem prezentacji i zaopatrzenia przydzielam 2 pal Leg.
Miejsca postoju dowódców kompanii kolejowych wyznaczam:

a) dla Kompanii Nr 202 – stacja Kielce I
b) dla Kompanii Nr 203 – stacja Kielce II Herbskie.

Miejsca postoju dowódców plutonów wyznaczam:
Dla Kompanii Nr 202 – Dowódca I Plutonu – Kielce I, Dowódca Plutonu Nr 2 – Ję-
drzejów. Dla Kompanii Nr 203 – Dowódca I Plutonu – Kielce I, Dowódca II Plutonu 
– Kielce II Herbskie.
Czynności i kompetencje lotnej komisji wojskowej określa „Instrukcja o formowaniu 
lotnych komisji wojskowych oraz przyjęciu powołanych do służby wojskowej pracow-
ników kolei w czasie akcji przeciwstrajkowej” zał. Nr 5 do Instrukcji przeciwstrajkowej 
DOK X L.dz. 550/Tj.

Organizacja kompanii kolejowych
Na dowódców kompanii kolejowych Nr 202 i 203 oraz dowódców plutonów wyznaczą 
dowódcy formacji, które mają wystawić lotne komisje wojskowe wg wytycznych Ko-
mendy Garnizonu L.dz. 103/Tj. z dnia 6 V 1932 r.
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Dowódcy kompanii kolejowych posiadają uprawnienia dowódcy baonu wojska.
Dowódcy plutonu kompanii kolejowych posiadają uprawnienia dowódcy kompanii 
wojska.
Na podstawie imiennych wykazów pracowników kolejowych otrzymanych od Komen-
danta Placu Kielce wyznaczeni dowódcy kompanii kolejowych w okresie przygotowaw-
czym opracują:

a) plan zorganizowania kompanii kolejowych
b) ułożą szczegółowy plan czynności dla zorganizowania z powołanych pracowni-

ków kolejowych przewidzianych w planie akcji przeciwstrajkowej – kompanii 
kolejowej

c) przeprowadzą podział odcinków i pracowników kolejowych na poszczególne 
plutony.
Opracowane plany włączą do aktów poszczególnych lotnych komisji wojsko-
wych. Przy formowaniu plutonu należy brać pod uwagę nienaruszalność komó-
rek organizacyjnych kolejowych i grup techniczno-kolejowych (służba ruchu, 
mechaniczna, warsztatowa, drogowa itd.) W czasie, gdy właściwy dowódca kom-
panii kolejowej pełni czynności przewodniczącego lotnej komisji – obowiązki 
dowódcy kompanii pełni wyznaczony jeden z dowódców plutonów. Personel 
pomocniczy dla p.o. dowódcy kompanii (1. szeregowiec) uskuteczni przewodni-
czący spośród personelu komisji.

Rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu pracowników kolejowych
Po otrzymaniu obwieszczeń z PKu część ich zostanie przesłana do Biura Wojskowego 
Dyrekcji OKP Radom, druga część do Starostw Kielce i Jędrzejów celem rozplakato-
wania w miejscowościach przystacyjnych poszczególnych Starostw. Rozkaz powołania 
pracowników kolejowych na wypadek ogólnego strajku kolejowego wydany będzie 
przez MSWojsk. do Komendanta Garnizonu przez DOK X, w rozkazie tym zostanie 
nakazane równocześnie wystawienie lotnych komisji wojskowych. Otrzymany rozkaz 
DOK X Komendant Placu Kielce przekaże zawiadowcy stacji Kielce z prośbą o powtó-
rzenie go do stacji Zagnańsk i Sitkówka. Jednocześnie otrzymany rozkaz OK X należy 
przekazać do Starostw Kielce, Pińczów, Jędrzejów, Iłża (Wierzbnik), Stopnica (Busko). 
W razie częściowego strajku kolejowego zarządzi MSWojsk. powołanie pracowników 
kolejowych danej PKP objętej strajkiem. W razie otrzymania powyższego rozkazu 
z DOK X Komendant Placu Kielce przekaże Starostom – Kielce, Pińczów, Jędrzejów, 
Iłża (Wierzbnik), Stopnica (Busko) oraz PKu Kielce, Wierzbnik, Miechów – do wia-
domości.

Przynależność służbowa pracowników kolejowych
Powołani pracownicy kolejowi pozostają na dotychczasowych miejscach przydziału 
służbowego i podlegają pod względem wykonywania służby kolejowej swoim dotych-
czasowym władzom kolejowym; ich przełożonym dyscyplinarnym jest dowódca kom-
panii kolejowej.
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Przynależność gospodarcza
Powołanym pracownikom kolejowym przewodniczący komisji lotnej wręcza opaski 
(bez orzełków) i pod względem wyżywienia przydziela pracowników kolejowych zapre-
zentowanych przez lotną komisję Nr 202 – do 4 ppLeg., przez komisję lotną Nr 203 – do 
2 pal Leg. Plan zaopatrzenia i wyżywienia w myśl Instrukcji przeciwstrajkowej DOK X 
L.dz. 550/Tj. i Wytycznych Komendy Garnizonu L. 103/Tj.z dnia 6 V 1932 r. przydzielo-
nych pracowników kolejowych opracują zainteresowani dowódcy formacji.

Opracowanie aktów Komisji Lotnych
Opracowanie aktów Komisji Lotnych (prócz organizacji kompanii kolejowych) oraz 
utrzymanie ich w aktualności powierzam Komendantowi Placu Kielce.

Hasła
Na wypadek strajku wyłącznie kolejowego zostaną wydane rozkazy do dowódców for-
macji w następujących formach:

1) „Część trzy rzymskie instrukcji L. 550 zastosować ochronę” – czynności dowód-
cy formacji – wysłać oddziały ochronne na odcinki.

2) „Część trzy rzymskie instrukcji L. 550 obwieścić” – czynności dowódcy formacji –
a) wysłać lotne komisje wojskowe,
b) wysłać oficerów wyznaczonych na dowódców plutonów kompanii kolejo-

wych.
3) „Zastosować część trzecią instrukcji L. 550 całość”. Czynności do wykonania 

przez dowódców formacji jak pod 1 i 2 łącznie.

STRAJK POCZTOWO-TELEGRAFICZNY

Szczegółową instrukcję przeciwstrajkową dla rejonu pocztowo-telegraficznego Nr 3 
otrzymaną z Rejonu Bezpieczeństwa Nr III L.dz. 397/Tj. zastosować całkowicie.

Pomoc oddziałów ochronnych dla urzędów Poczt i Telegrafów
W rejonie Pocztowo-telegraficznym Nr 3 Kielce następujące urzędy pocztowo-telegra-
ficzne mają być zabezpieczone na wypadek strajku:

Lp. udziela 
Komenda 
Garnizonu

Siła Pełni służbę 
przy urzędzie 
Pocztowym

Ilość  
posterunków

Przydział  
gospodarczyPdf. Szer.

1 Kielce 1 6 Kielce 2 4 ppLeg.
2 Kielce 1 3 Pińczów 1 4 ppLeg.
3 Kielce 1 3 Jędrzejów 1 4 ppLeg.
4 Kielce 1 3 Busko 1 4 ppLeg.
5 Kielce 1 3 Skarżysko-Kam. 1 4 ppLeg.
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Oddziały dla ochrony wyżej podanych obiektów pocztowo-telegraficznych dostarczy 
zaopatrzone w żywność na trzy dni 2 pal Leg., poczem pod względem gospodarczym 
przydzielam do 4 pp Leg.
Do urzędów pocztowo-telegraficznych Pińczów, Jędrzejów, Busko Kieleckie, Skarżysko 
Kamienna wysłać dwie zmiany – w Kielcach przewidzieć zmiany co 24 godziny. Do 
zadań oddziałów ochronnych należy:

a) zabezpieczenie obiektów pocztowo-telegraficznych
b) uniemożliwienie strajkującym korzystania z wszelkich środków łączności (tele-

grafu, telefonu i radiotelegrafu)
c) utrzymanie bezpieczeństwa w obrębie urządzeń.

Dla każdej warty przy urzędzie Pocztowo-Telegraficznym dowódca 2 pal Leg. opraco-
wuje szczegółową instrukcję wartowniczą.

Powołanie pracowników poczt i telegrafów specjalistów
Otrzymane wykazy z PKu specjalistów w myśl załącznika Nr 13 Instrukcji Szczegółowej 
przeciwstrajkowej DOK X L.dz. 550/Tj. org. adm. polecam utrzymywać Komendantowi 
Placu Kielce.

Powołanie pracowników poczt i telegrafów ogółu
Otrzymane obwieszczenia z PKu polecam Komendantowi Placu Kielce przesłać:

a) do Starostw Kielce, Jędrzejów, Pińczów, Stopnica celem zdeponowania i rozplaka-
towania w odpowiednim czasie w miejscowościach, w których znajdują się urzę-
dy Pocztowo-Telegraficzne,

b) część obwieszczeń zdeponować u siebie, celem rozplakatowania w garnizonie.
Ilość obwieszczeń do powyższego rozdziału ustalają jednocześnie, ilość obwieszczeń dla 
każdej miejscowości / oddziału ustali Komendant Placu Kielce. Przesyłając obwieszcze-
nia do poszczególnych Starostw, należy zaznaczyć, że rozplakatowanie ich następuje na 
specjalny rozkaz Komendy Garnizonu Kielce. Otrzymane z Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
imienne wykazy, oddzielnie dla wszystkich pracowników poczt i telegrafów (ogółu) 
podlegających powołaniu, Komendant Placu Kielce sporządzi odpisy tych wykazów 
w jednym egzemplarzu i prześle je Komendantowi Rejonu Pocztowo-Telegraficznego 
Nr 3.
Wykazy te stanowią podstawę:

a) do ustalenia ilości pracowników pod względem przydziału gospodarczego,
b) do ustalenia potrzebnej ilości opasek, na podstawie których Komendant 

Placu Kielce sporządzi rozdzielnik i specjalną instrukcję dla Naczelników 
urzędów Pocztowo-Telegraficznych Kielce, Pińczów, Jędrzejów, Busko Kie-
leckie, Skarżysko-Kamienna, przesyłając do odpowiednich Starostw celem 
zdeponowania. Rozdzielnik opasek winien wykazywać ilość opasek prze-
znaczonych dla każdego urzędu pocztowo-telegraficznego oddzielnie.
W instrukcji dla naczelników urzędów Poczt i Telegrafów (dla każdego urzędu 
osobno) podać:
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a) że powołani pracownicy poczt i telegrafów mają zameldować swoje zgłosze-
nie do służby u dowódcy oddziału wojskowego, który pełni służbę urucho-
mienia połączeń w danym urzędzie pocztowo-telegraficznym,

b) w wypadku gdy w danym urzędzie nie ma dowódcy pełniącego służbę uru-
chomienia połączeń, powołani pracownicy poczt i telegrafów meldują swe 
zgłoszenia do służby wojskowej Komendantowi Rejonu Pocztowo-Telegra-
ficznego Nr 3 Kielce, telegraficznie lub telefonicznie,

c) powołani pracownicy poczt i telegrafów pozostają na dotychczasowych miej-
scach przydziału służbowego i podlegają pod względem wykonania służby 
uruchomienia połączeń w danym urzędzie poczt i telegrafów oraz dotych-
czasowym władzom przełożonym,

d) naczelnicy względnie Kierownicy Poczt i Telegrafów wręczają otrzymane 
opaski powołanym pracownikom danego urzędu oraz polecają powołanym 
zameldować się u właściwego dowódcy wojskowego,

e) po ukończeniu strajku naczelnicy (kierownicy) odbierają od swych pracow-
ników opaski powołanym pracownikom i zwracają je swoim Starostwom.

Rozplakatowanie obwieszczeń przez Starostów następuje po uprzednim zawiadomie-
niu przez Komendę Garnizonu Kielce, wówczas Starostwa przesyłają opaski i instruk-
cje do poszczególnych urzędów pocztowo-telegraficznych, stosownie do otrzymanego 
rozdzielnika.

Przydział gospodarczy pracowników poczt i telegrafów
Powołanych pracowników poczt i telegrafów z urzędów leżących na terenie powia-
tów Kielce, Jędrzejów, Pińczów, Stopnica – gospodarczo przydzielam do 4 pp Leg. Na 
podstawie otrzymanych danych od Komendanta Placu Kielce i na podstawie wytycz-
nych o zaopatrzeniu Szczegółowa Instrukcja przeciwstrajkowa DOK X L.550/Tj. org. 
Adm./32 oraz wytycznych Komendy Garnizonu Kielce Ldz. 103/Tj.z dnia 6 V 1932 r. – 
kwatermistrz 4 pp Leg. opracuje plan zaopatrzenia przydzielonych pracowników poczt 
i telegrafów.

utrzymanie ruchu pocztowego
W wypadku, gdy Ministerstwo Poczt i Telegrafów, względnie Dyrekcja Poczt i Telegra-
fów nie zdołają utrzymać regularnej komunikacji pocztowej – ruch pocztowy między 
garnizonami na terenie OK X będzie utrzymany za pomocą codziennie wysyłanych 
przez DOK X kurierów, podaje załącznik Nr 14 do Instrukcji przeciwstrajkowej DOK X 
Ldz. 550/Tj./32.
W razie koniecznej potrzeby przewiduję uruchomienie kurierów między: Kielcami 
– Pińczowem oraz Jędrzejowem. Dowódca 2 pal Leg. przewidzi w swoich przeciw-
strajkowych zarządzeniach wyznaczenie dwóch podoficerów do dyspozycji Komendy 
Garnizonu jako kurierów. Zadaniem kurierów będzie – środkami przewozowymi do-
starczonymi przez Komendę Garnizonu Kielce (względnie Starostwo Kielce) przewoże-
nie poczty do Pińczowa i Jędrzejowa. Zgłoszenie się wyznaczonych kurierów następuje 
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na specjalny rozkaz Komendy Garnizonu. Na kurierów wyznaczyć zaufanych i pew-
nych podoficerów zawodowych, w pierwszym rzędzie pozaliniowych.
Dowódca 4 pp Leg. przygotuje dla kurierów przybywających z DOK X odpowiednie 
kwatery, dla odpoczynku między przyjazdem a odjazdem. Komenda Garnizonu Kiel-
ce otrzymywać będzie przesyłki przeznaczone dla Pińczowa i Jędrzejowa oraz urzędu 
Wojewódzkiego Kieleckiego, które Komendant Placu Kielce miejscowymi kurierami 
będzie przesyłać wg adresów.

Hasła
Na wypadek strajku wyłącznie pocztowo-telegraficznego zostaną wydane rozkazy do 
dowódców formacji w następujących formach:

1) „Część czwarta instrukcji 550 pomoc techniczna ochrona”. Czynności do wyko-
nania:
a) Wysłanie oddziałów ochronnych do zabezpieczenia urzędów pocztowo-tele-

graficznych,
b) wysłanie oddziałów łączności do uruchomienia połączeń telefonicznych i te-

legraficznych.
2) „Część czwarta instrukcji L 550 obwieścić”. Czynności do wykonania dla Ko-

mendanta Placu Kielce.

STRAJK GENERALNY

Definicja
Definicję strajku generalnego podaje Instrukcja Szczegółowa przeciwstrajkowa DOK X 
L.dz. 550/ Tj. org. adm. oraz wytyczne Komendy Garnizonu Kielce L.dz. 103/Tj. z dnia 
6 V 1932 r. Dostarczanie oddziałów do akcji przeciwstrajkowej regulują poszczególne 
rodzaje strajku zawarte w niniejszym zarządzeniu.

Hasła
Na wypadek strajku generalnego zostaną wydane rozkazy do dowódców formacji w na-
stępującym brzmieniu:

I) W okresie przedstrajkowym „Postanowienia instrukcji 550 przygotować”.
Czynności do wykonania:

a) Ogłosić stan czujności oddziałów, komisji i osób wyznaczonych do akcji 
przeciwstrajkowej,

b) Zarządzić dyżury w dowództwach, zainteresowanych w akcji przeciwstrajko-
wej.

II) W okresie przedstrajkowym, względnie już w okresie strajku, gdy postanowienia 
instrukcji mają być wykonane, rozkazy będą brzmiały:

 „Zastosować instrukcję 550 część piąta”. Czynności do wykonania:
a) wysłać oddziały ochronne dla władz kolejowych i pocztowo-telegraficznych 

oraz oddziały techniczne (łączności) – dla uruchomienia połączeń telefo-
nicznych i telegraficznych dla władz pocztowo-telegraficznych,
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b) wysłać lotne komisje wojskowe,
c) wysłać oddziały techniczne (pionierów) dla uruchomienia zakładów uży-

teczności publicznej,
d) wysłać komendantów wojskowych wyznaczonych do zakładów użyteczności 

publicznej,
e) ogłosić stan czujności oddziałów asystencyjnych.

OGóLNE

Teren akcji przeciwstrajkowej
Terenem akcji przeciwstrajkowej Komendanta Garnizonu Kielce są powiaty Kielce, Ję-
drzejów, Pińczów i Iłża. Podział odcinków kolejowych pomiędzy formacje garnizonu 
Kielce następuje jak w strajku kolejowym. Starostwa Kielce, Jędrzejów i Iłża przydzie-
lam 4 pp Leg. Starostwo Pińczów przydzielam 2 pal Leg.

Kompanie asystencyjne
Dowódca 4 pp Leg. przygotuje do mojej dyspozycji następującą ilość kompanii asysten-
cyjnych w okresach: od 15 IX do 1 XII trzy kompanie, od 1 XII do 15 III pięć kompanii, 
od 15 III do 1 VI trzy kompanie, od 1 VI do 15 IX osiem kompanii. Siłę kompanii (plu-
tonów) asystencyjnych reguluje załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu Służby Wewnętrznej 
cz.VIII. Z chwilą podania przez Komendę Garnizonu odpowiedniego hasła – dowódca 
4 pp Leg. natychmiast przystępuje do sformowania kompanii asystencyjnych. Po sfor-
mowaniu kompanie asystencyjne pozostają na swoich miejscach zakwaterowania aż 
do dalszych rozkazów Komendy Garnizonu Kielce. użycie kompanii asystencyjnych 
następuje wyłącznie na mój rozkaz. Dowódca 4 pp Leg. z wszystkich wart ochronnych 
na przydzielonym sobie odcinku kolejowym formuje kompanie ochronne pod dowódz-
twem oficera i podporządkowuje ją dowódcy kompanii kolejowej Nr 202.
Za bezpieczeństwo danego odcinka i nadzór nad wartami jest odpowiedzialny w pierw-
szym rzędzie dowódca kompanii ochronnej.
Dowódca 2 pal Leg. na przydzielonym sobie odcinku kolejowym sformuje z wszystkich 
wart pluton ochronny pod dowództwem oficera podporządkowując go dowódcy kom-
panii kolejowej Nr 203. Za bezpieczeństwo danego odcinka i nadzór nad wartami jest 
odpowiedzialny w pierwszym rzędzie dowódca plutonu ochronnego.
Miejsca postoju poszczególnych dowódców oraz podział obsady odcinków kolejowych 
na plutony ochronne przeprowadzą zainteresowani dowódcy.
Nazwy kompanii i plutonów ochronnych wg miejsc postojów dowódców.

1) Sposób formowania oddziałów;
2) Zadania poszczególnych oddziałów;
3) Zadania i instrukcje poszczególnych wart i posterunków;
4) Zarządzenia dotyczące zaprowiantowania i odejścia opracowują poszczególni 

dowódcy pułków na podstawie wytycznych Komendy Garnizonu L.DZ. 103/Tj. 
z dnia 6 V 1932 r.
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środki lokomocji
Na skutek porozumienia się Komendy Garnizonu Kielce z poszczególnemi Starostami 
przydzielonych powiatów, przydział środków lokomocji dla kompanii asystencyjnych 
następować będzie przez odnośnych Starostów Powiatowych za pośrednictwem Ko-
mendy Garnizonu Kielce. Materiały pędne i smary do przydzielonych samochodów 
i motocykli (dla kurierów) dostarczać będzie 4 pp Leg., który koszta tychże wykaże 
następnie do refundacji odnośnym ministerstwom.

Terminy odejścia
Oddziały wojskowe, wyznaczone do akcji przeciwstrajkowej, winny odejść do miejsca 
przeznaczenia najdalej w ciągu sześciu godzin od chwili otrzymania rozkazu, względnie 
wezwania.

Oficerowie łącznikowi
Na oficerów łącznikowych przy Starostach Kielce, Pińczów, Jędrzejów i Wierzbnik – 
wyznaczam miejscowych Komendantów PW i WF. Szczegółowe instrukcje – oficerowie 
łącznikowi otrzymają z Komendy Garnizonu Kielce. Wyznaczony oficer łącznikowy 
przy Staroście Kielce przez 2 pal Leg., a umieszczony w wytycznych Komendy Garnizo-
nu L.dz. 103/Tj. z dnia 6 V 1932 r. unieważniam.

Sądownictwo
Wszyscy pracownicy powołani na wypadek strajku do służby wojskowej podlegają są-
dom wojskowym. Pracownikom powołanym do służby wojskowej należy ogłosić roz-
kaz o utrzymaniu sądów doraźnych wg tekstu ogłoszonego w rozkazie OK X Nr 8/31 
poz. 9.
Obowiązek ten ciąży na przewodniczących lotnych komisji wojskowych, dowódcach 
kompanii kolejowych, komendantach zakładów użyteczności publicznej.

Zachowanie się oddziałów i meldunki
Zachowanie się oddziałów wojskowych i meldunki regulują Regulamin Służby We-
wnętrznej cz. VIII oraz szczegółowa instrukcja do tego regulaminu L. 100/org./28.

Zmiana wart
Zmiana wart następuje: 

a) w pobliżu garnizonu – normalna w myśl Regulamin Służby Wewnętrznej cz. VIII 
pkt. 6;

b) w znacznej odległości od garnizonu – przez wysłanie podwójnej ilości.

Zaopatrzenie
W myśl Szczegółowej instrukcji przeciwstrajkowej L. 550/Tj. i wytycznych Komendy 
Garnizonu L. 103/Tj. z dnia 6 VI 1932 r.

Komendant Garnizonu
ZuLAuF Gen. bryg.

Źródło: CAW, 2 Dywizja Piechoty Legionów, sygn. I.313.2.17.
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kAroLinA ŚwięcicH
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

informacje o członkach zarządów kas chorych 
w województwie kieleckim z roku 1929 – wybór źródeł

S ł o w a  k l u c z o w e :  Kasa Chorych, partie polityczne, wykaz

K e y w o r d s :  Heathcare Fund, political partie, list

S t r e s z c z e n i e :  Poniższy tekst składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje cha-
rakterystykę struktury Kas Chorych zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu 
na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 roku. W drugiej części poddano analizie Rady 
i Zarządy 16 Kas Chorych z uwzględnieniem przynależności politycznej ich członków. 
Dla zobrazowania specyfiki wydawanych w tym zakresie pism przedstawiono: pismo 
przewodnie wojewody kieleckiego i odpowiedzi z powiatu: będzińskiego, kieleckiego 
i opatowskiego. Wybór został podyktowany tym, że te trzy powiaty miały duże znacze-
nie dla województwa kieleckiego. Pierwszy z nich był okręgiem przemysłowym o dużej 
sile klasy robotniczej. Drugi stanowił stolicę województwa, a trzeci zaraz po Zagłębiu 
Dąbrowskim stanowił jeden z najstarszy ośrodków hutniczych. Informacje o członkach 
Kas zostały zebrane w czerwcu 1929 r., kiedy to wojewoda kielecki pismem z dnia 18 maja 
nakazał starostom sporządzenie zastawień dotyczących członków. Była to świadoma po-
lityka sfer decyzyjnych, prowadząca do eliminacji członków PPS z Kas Chorych.

A b s t r a c t :  The paper is composed of two parts. Part one sets out to characterise 
Healthcare Fund structures under the compulsory Sickness Insurance Act of May 19, 
1920. Part two contains a political analysis of sixteen Healthcare Funds. For the sake of 
illustration, the authors have included the Kielce Voivode’s cover letter as well as replies 
from Będzin, Kielce and Opatów poviats. This selection is due to the fact that these three 
poviats were of high significance for the Kielce Voivodeship. The first was an industrial 
region, with very strong labour force. The second was the voivodeship’s capital, and the 
third – right after the Dąbrowa Industrial Basin – was one of oldest metalworks centres. 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 291‑320
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The information on Healthcare Fund membership was collected in June 1929, as the 
Kielce Voivode, in a letter of May 18, ordered starosts to compile member lists. This was 
a conscious policy of decision makers, aimed at elimination of Polish Socialist Party 
members from Healthcare Funds.

Poniższy tekst składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje charakte-
rystykę struktury Kas Chorych zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu 
na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 roku. Analizie poddano Rady i Zarządy 
16 kas położonych w województwie kieleckim, szczególnie pod względem przeko-
nań politycznych jej członków. W drugiej części dla zobrazowania specyfiki tego 
źródła przedstawiono pismo przewodnie wojewody kieleckiego (źródło 1) i odpo-
wiedzi z powiatu: będzińskiego, kieleckiego i opatowskiego (źródło 2, 3, 4).

Struktura organizacyjna kas chorych

Kasy Chorych jako instytucje ubezpieczeniowe zostały wprowadzone 
w II Rzeczypospolitej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 
11 stycznia 1919 roku, a następnie ustawą sejmową z 19 maja 1920 roku. Ale trzeba 
zaznaczyć, że istniały one już na ziemiach polskich w okresie zaborów. Pierw-
sze Kasy Chorych powstały pod zaborem pruskim i austro-węgierskim w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku. W 1912 roku wprowadzono je w zaborze rosyj-
skim 1.

Kasy Chorych były zarządzane przez cztery organa: Radę Kasy, Zarząd 
Kasy, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą 2.

Rada Kasy składała się z delegatów wybranych na okres 3-letni. Składała 
się 2/3 z ubezpieczonych i 1/3 pracodawców 3. ustawa określała następujące prawa 
i obowiązki Rady:

1 Zob.: Z. Leszczyński, Ubezpieczenia robotnicze na ziemiach polskich na przełomie XIX 
i XX w., „Z Pola Walki” 1988, nr 1 (121), s. 98-105; tenże, Ochrona zdrowia robotników 
w Królestwie Polskim, Warszawa 1983, s. 200-210; 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, Warszawa 1972, s. 262-265; T. Karbowniczek, 
Polska Partia Socjalistyczna i Komunistyczna Partia Robotnicza Polski w wyborach do Kasy 
Chorych w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1921–1924, „świętokrzyskie Studia Archiwal-
no-Historyczne”, t. 4, Kielce 2015, s. 107-118.

2 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1920 r., nr 44, poz. 272, s. 736.
3 Tamże.
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a) wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą; b) rozpatruje i za-
twierdza sprawozdanie roczne Zarządu Kasy i zamknięcie rachunkowe; c) decy-
duje o roszczeniach Kasy członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej oraz wybiera 
pełnomocników dla dochodzenia tych roszczeń; d) rozstrzyga o zawieraniu umów 
z innymi Kasami; e) uchwala w granicach ustawy niniejszej zmiany statutu, któ-
re Zarząd przedkłada do zatwierdzenia urzędowi ubezpieczeń; f) decyduje we 
wszystkich kwestiach, podanych do jej rozpatrzenia przez Zarząd Kasy, a w szcze-
gólności, dotyczących zakładania szpitali, zakładów dla ozdrowieńców itp., oraz 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości; g) stawia wnioski, co do któ-
rych Zarząd ma zdać sprawę na najbliższym posiedzeniu Rady 4.

Zarząd Kasy składał się z co najmniej 9, a najwyżej 18 członków. Praco-
dawcy reprezentowani byli w 1/3, a w 2/3 osoby ubezpieczone 5. Wybierany był 
na 3 lata, ale po roku ustępowała 1/3 delegatów, na których miejsce wybierano 
następnych 6. Do praw i obowiązków Zarządu Kasy należało:

I. […] ogólne kierownictwo jej czynnościami, administracją oraz zarządzaniem 
majątkiem Kasy; II. Na wniosek Dyrektora Kasy Zarząd mianuje i zwalnia pracow-
ników na podstawie regulaminu służbowego, zatwierdzonego przez Radę Kasy. 
Dyrektora Kasy powołuje Zarząd, a zatwierdza urząd ubezpieczeń. III. urzędni-
cy i funkcjonariusze Kas Chorych pozostają pod ochroną prawa w tej mierze, jak 
urzędnicy państwowi. Szczegółowe postanowienia, regulujące prawa i obowiązki 
urzędników, a zwłaszcza urzędników stałych, ich sposobu pracy i stosunek do Za-
rządu zawiera statut i regulamin służbowy. IV. Zarząd winien wykonywać uchwały 
Rady kasy oraz składać urzędowi ubezpieczeń w terminach oznaczonych spra-
wozdania kasowe wraz z wymaganymi załącznikami. V. Zarząd Kasy uchwala re-
gulaminy służbowe dla urzędników Kasy oraz regulamin dla chorych, który pod-
lega zatwierdzeniu przez urząd ubezpieczeń 7.

Komisja Rewizyjna wybierana była na jeden rok i składała się z 6 człon-
ków i 3 zastępców. Delegaci ubezpieczonych wybierali 2/3 członków i zastępców, 
a pracodawcy 1/3 8. Do podstawowych praw Komisji należało: „przed każdym 
zwyczajnym posiedzeniem Rady Kasy i zawsze, gdy uzna to za potrzebne, kon-
troluje czynności organów Kasy oraz dokonuje rewizji gotówki, ksiąg i dokumen-
tów. Komisja Rewizyjna komunikuje o wynikach rewizji Zarządowi Kasy i składa 
sprawozdanie Radzie Kasy” 9. Mogła także, przez swoje zażalenie do urzędu ubezpie-
czeń, wstrzymać uchwałę Rady Kasy 10.

4 Tamże, s. 737.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 737-738.
7 Tamże, s. 738.
8 Tamże, s. 739.
9 Tamże.
10 Tamże.
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Komisja Rozjemcza składała się z 5 członków, wybranych na jeden rok. Po 
dwóch wybierali delegaci ubezpieczonych i pracodawców, a jednego cała Rada 
Kasy 11. Rozstrzygała ona w następujących sprawach: „a) w sprawie świadczeń po-
między członkami a Zarządem Kasy, b) w sprawie kar pieniężnych, nałożonych 
na członków Kasy za przekroczenie regulaminu dla chorych i za symulację” 12.

W sprawie ogólnego kierownictwa i nadzoru państwowego orzekały ar-
tykuły od 97 do 100 13. Sprawowało go Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
i powołany przez niego Główny urząd ubezpieczeń i Okręgowe urzędy ubez-
pieczeń. I w ten sposób dana władza mogła wpływać na istnienie lub rozwiązanie 
Zarządów Kas Chorych oraz powołanie Komisarza rządowego.

Analiza źródła

Poniższe materiały archiwalne są przechowywane w Archiwum Państwo-
wym w Kielcach w zespole urząd Wojewódzki w Kielcach I (1918–1939) pod sy-
gnaturą 2713. Spośród 16 tego typu instytucji w województwie zostały wybra-
ne tylko trzy Kasy Chorych, dla zobrazowania specyfiki źródła. Prezentujemy 
materiały archiwalne z powiatu: będzińskiego, kieleckiego i opatowskiego. Wy-
bór został podyktowany tym, że te trzy powiaty miały duże znaczenie dla woje-
wództwa kieleckiego. Pierwszy z nich był okręgiem przemysłowym, o dużej sile 
klasy robotniczej. Drugi stanowił stolicę województwa, a trzeci zaraz po Zagłę-
biu Dąbrowskim stanowił jeden z najstarszy ośrodków hutniczych. Informacje 
o członkach Kas zostały zebrane w czerwcu 1929 roku, kiedy to wojewoda kie-
lecki pismem z 18 maja nakazał starostom sporządzenie zastawień dotyczących 
członków (źródło 1). Była to świadoma polityka sfer decyzyjnych prowadząca do 
eliminacji członków Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) z Kas Chorych 14.

Wykonawcą rugowania członków PPS z Kas Chorych był Aleksander Pry-
stor, minister pracy i opieki społecznej w rządzie Kazimierza świtalskiego, powo-
łanym 14 kwietnia 1929 roku. Sprawę tę analizował Józef Kowalski, który w swojej 
książce napisał:

Równocześnie rząd świtalskiego–Piłsudskiego szykanował PPS i opozycyjne 
stronnictwa ludowe. W szczególności nowy minister pracy i opieki społecznej, 

11 Tamże.
12 Tamże, s. 740.
13 Tamże, s. 742.
14 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), urząd Wojewódzki w Kielcach I (1918–

1939) (dalej: uWK I), sygn. 2713, k. 17.
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płk Aleksander Prystor, rozwiązywał zarządy Kas Chorych, w których posiadała 
silne pozycje, mianując na ich miejsce komisarzy rządowych, oraz nie dopuścił do 
odbycia okręgowego zjazdu Kas Chorych w Warszawie i ogólnokrajowego w Po-
znaniu 15.

Podobnie oceniał sytuację Bogdan Głowacki w monografii PPS z lat 1929–1935 16.
W 16 Kasach Chorych w województwie kieleckim działało tylko 8 Rad 

i Zarządów Kas Chorych, a mianowicie w powiatach: częstochowskim, kieleckim, 
koneckim, olkuskim, opatowskim, opoczyńskim, sandomierskim i radomskim. 
Komisarze rządowi występowali w powiatach: będzińskim – Michał Wąsowicz 17, 
iłżeckim – Feliks Frankowski 18, jędrzejowskim – Julian Atanowski 19, kozienickim 
– Tadeusz Pleszyński 20, pińczowskim i stopnickim – Ryszard Sztukiel 21. Specy-
ficznie przedstawiała się sprawa w powiecie iłżeckim. O nieistniejącym Zarządzie 
Kas starosta napisał następująco:

Zarząd Kasy Chorych został wybrany 16 grudnia 1928 r. i zebrał się na pierwsze 
posiedzenie 28 grudnia i na tymże posiedzeniu został rozwiązany przez Komisa-
rza rządowego wobec ustąpienia na 9 członków 4-ch. Okręgowy urząd ubezp.
[ieczeń] we Lwowie decyzją z dnia 2 marca 1929 r. zatwierdził decyzje komisarza 
rządowego, dając zarządowi możność rekursu do Głównego urzędu ubezpieczeń 
w Warszawie. Wobec tego, że z pomiędzy pozostałych 5-ciu członków zarządu 
jeden wyjechał z terenu powiatu iłżeckiego nawet w razie uwzględnienia rekursu 
przez Główny urząd ubezpieczeń muszą być obecnie dokonane nowe wybory do 
zarządu Kasy Chorych 22.

Inna sytuacja była w powiecie włoszczowskim i zawierciańskim. Kasa 
Chorych we Włoszczowie podlegała Komisarzowi Rządowemu Powiatowej Kasy 
Chorych w Miechowie 23, a Zawiercie wchodziło w skład Zarządu Powiatowej 
Kasy Chorych w Sosnowcu (znajdowała się tutaj tylko filia Kasy Chorych) 24.

Skład istniejących Rad i Zarządów Kas Chorych pod względem politycz-
nym pokazuje tabela 1, 2, 3 i 4.

15 J. Kowalski, Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego (1929–1935), War-
szawa 1966, s. 84.

16 B. Głowacki, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej (1929–1935), Warszawa 1979, s. 78-79.
17 APK, uWK I, sygn. 2713, k. 22.
18 Tamże, k. 25.
19 Tamże, k. 28.
20 Tamże, k. 35.
21 Tamże, k. 52, 56.
22 Tamże, k. 25.
23 Tamże, k. 51.
24 Tamże, k. 57.
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Tabela 1. Skład Rady Powiatowej Kasy Chorych pod względem politycznym w powiecie 
częstochowskim, kieleckim, koneckim i olkuskim w czerwcu 1929 roku

Partie i sympatie partyjne Powiat  
często -

chowski

Powiat 
kielecki

Powiat 
konecki

Powiat 
olkuski

Razem

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 35 13 12 11 71

Komunistyczna Partia Polski (KPP) – 2 4 – 6

Stronnictwo Narodowe (SN) 3 4 – 4 11

Chrześcijańska Demokracja (ChD) 15 8 7 – 30

Narodowa Partia Robotnicza  
(NPR Lewica) 12 6 – – 18

Bezpartyjny Blok Współpracy 
z Rządem (BBWR) 1 – 1 6 8

Poalej Syjon-Prawica – 1 – – 1

Bund – – 1 – 1

Stronnictwo Chłopskie (SCh) 1 – – – 1

Związek Ludowo-Narodowy (ZLN) – – 1 – 1

Ortodoksi 11 1 – 1 13

Syjoniści 3 3 – – 6

Byli czł. Niezależnej Partii 
Chłopskiej (NPCh) – – 2 – 2

Sympatycy PPS – – – 1 1

Sympatycy KPP – – 2 – 2

Sympatycy SN – – – 1 1

Sympatycy BBWR – 4 – – 4

Bezpartyjni 6 4 – 1 11

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 24, 24+verte; k. 31-32; k. 46-46++verte; k. 38+verte.

Tabela 2. Skład Rady Powiatowej Kasy Chorych pod względem politycznym w powiecie 
opatowskim, opoczyńskim, sandomierskim i radomskim w czerwcu 1929 roku

Partie i sympatie partyjne Powiat 
opa-

towski

Powiat 
opo-

czyński

Powiat 
sando-
mierski

Powiat 
radom-

ski

Razem

1 2 3 4 5 6

PPS 13 20 13 24 70

PPS dawna Frakcja Rewolucyjna 1  –  –  – 1
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1 2 3 4 5 6

PPS-Lewica 2  –  –  – 2

ChD 1  – 9 2 12

SN 3 10 2 1 16

BBWR 1 3 8 9 21

Poalej Syjon-Lewica 1  –  – 1 2

Bund  –  –  – 1 1

Ortodoksi  – 5 2  – 7

Syjoniści 2 2 6 1 11

Aguda  –  – 1 1 2

Histadruta  – 1  –  – 1

Folkiści  –  –  – 2 2

Sympatycy SN 6  –  –  – 6

Sympatycy BBWR 2  –  – 3 5

Bezpartyjni 1  – 2  – 3

Brak danych 14  –  –  – 14

a W źródle: Hitachdutd.
Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 42, k. 44, k. 49+verte-50; k. 54-55.

Powyższe tabele przedstawiają reprezentację partii politycznych w Radach 
Kas Chorych. Najwięcej ich miała PPS – wraz z sympatykiem było ich 142. Drugą 
siłę polityczną stanowiła Chrześcijańska Demokracja, licząca 42 przedstawicieli. 
Trzecią był Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, liczący wraz z sympatykami 
38. Następne było Stronnictwo Narodowe, które łącznie miało 34 reprezentantów. 
Kolejni byli Ortodoksi-żydzi z 20, Narodowa Partia Robotnicza-Lewica 25 z 18, 
Syjoniści-żydzi z 17, bezpartyjni z 14 przedstawicielami. Po sześciu reprezentan-
tów mieli komuniści i Syjoniści-żydzi. Jeśli wliczymy jeszcze dwóch sympatyków 
KPP, to razem mieli ośmiu przedstawicieli. Najmniej reprezentantów, czyli po 
jednym, miała Poalej Syjon-Prawica, PPS dawna Frakcja Rewolucyjna, Histadrut, 
Stronnictwo Chłopskie i Związek Ludowo-Narodowy. Zauważyć można także 

25 W sprawozdaniu starosty częstochowskiego NPR-Lewica występuje jako NPR, a w spra-
wozdaniu starosty kieleckiego występuje tylko NPR-Lewica. Autorzy połączyli te ugrupo-
wania, dla czytelniejszego zobrazowania sytuacji. I widać to dopiero w tabeli 3, gdzie jest 
bardziej wyszczególniona przynależność partyjna.
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dwóch byłych członków Niezależnej Partii Chłopskiej, którzy nie należeli do 
żadnej partii. Można wnioskować, że popierali przedstawicieli Komunistycznej 
Partii Polski. O 14 członkach Rad Kas Chorych z powiatu opatowskiego brakuje 
informacji. Starosta opatowski napisał, że: „[…] osoby, wymienione w załączniku 
do pkt. V reskryptu, przy których przynależności partyjnej nie wymieniono, nie 
mają ściśle określonej tejże przynależności”  26.

Na podstawie danych z tabeli 3 i 4 można stwierdzić, że najwięcej członków 
w zarządach miała PPS – 41 osób. Dodając jeszcze jednego sympatyka, liczba ta 
zwiększa się do 42 przedstawicieli. Mniejszą liczbę przedstawicieli posiadały Bez-
partyjny Blok Współpracy z Rządem – 11 (wliczając 6 sympatyków), Chrześcijań-
ska Demokracja – 6 i bezpartyjni – 4 członków. Następnie była Narodowa Partia 
Robotnicza-Lewica, Stronnictwo Narodowe (wliczając jednego sympatyka), or-
todoksi, Komunistyczna Partia Polski (wliczając w to sympatyka) z 3 przedstawi-
cielami. Jednego reprezentanta miała Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe „Piast” oraz konserwatyści. Polska Partia Socjalistyczna 
miała po kilku przedstawicieli w każdym z tych ośmiu powiatów, ChD – 3 w po-
wiecie częstochowskim, 2 w koneckim i 1 w sandomierskim. Bezpartyjnych było 
tylko 3 w powiecie kieleckim i 1 w częstochowskim. NPR-Lewica i Stronnictwo 
Narodowe – po 2 członków w powiecie częstochowskim. BBWR miało dwóch 
przedstawicieli w powiecie radomskim i po jednym w koneckim, sandomierskim 
i olkuskim. Ponadto w powiecie koneckim po jednym reprezentancie miały KPP 
i PSL „Piast”. W powiecie opatowskim był jeden przedstawiciel Bundu.

Tabela 3. Skład Zarządu Powiatowej Kasy Chorych pod względem politycznym 
w powiecie częstochowskim, kieleckim, koneckim i olkuskim w czerwcu 1929 roku

Partie i sympatie partyjne Powiat  
często-

chowski

Powiat 
kielecki

Powiat 
konecki

Powiat
olkuski

Razem

1 2 3 4 5 6

PPS 6 4 3 12 25

KPP – – 1 – 1

Niezależna Socjalistyczna Partia 
Pracy (NSPP) 1 – – – 1

NPR Lewica 2 1 – – 3

SN 2 – – – 2

ChD 3 – 2 – 5

26 APK, uWK I, sygn. 2713, k. 40.
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1 2 3 4 5 6

BBWR – – 1 1 2

PSL „Piast” – – 1 – 1

Ortodoksi 2 – – – 2

Sympatycy PPS 1 – – – 1

Sympatycy KPP – – 1 – 1

Sympatycy SN – – – 1 1

Sympatycy BBWR – 1 – – 1

Bezpartyjni 1 3 – – 4

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 23, +verte; k. 29, +verte; k. 47; k. 38, k. 39+verte.

Tabela 4. Skład Zarządu Powiatowej Kasy Chorych pod względem politycznym 
w powiecie opatowskim, opoczyńskim, sandomierskim i radomskim w czerwcu 1929 roku

Partie i sympatie partyjne Powiat 
opatow-

ski

Powiat 
opo-

czyński

Powiat 
sando-
mierski

Powiat 
radom-

ski

Razem

PPS 3 5 3 5 16

ChD – – 1 – 1

BBWR – – 1 2 3

Bund 1 – – – 1

Syjoniści – 2 – – 2

Ortodoksi – – 1 – 1

Konserwatyści 1 – – – 1

Sympatycy BBWR 3 – – 2 5

Sympatycy KPP – 1 – 1 1

Niewyjaśniona – 1 – – 1

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 41, k. 43, k. 49, 53.

Sprawozdania zawierają również dane dotyczące wykształcenia członków 
Zarządu, Rad czy personelu Kas Chorych. Ale nie we wszystkich pojawiają się te 
informacje, podobnie jak w przypadku wieku. Wśród pracowników Kas prze-
ważali mężczyźni, ale pracowały tam również kobiety jako urzędniczki, lekarze, 
robotnice czy akuszerki.
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Starostowie podawali opinię moralną danych członków Zarządów Kas 
Chorych. Większość członków Zarządów cieszyła się opinią dobrą lub bardzo 
dobrą. Jednak były wyjątki. I tak np. starosta częstochowski, charakteryzując 
Zygmunta Cardaniego, stwierdził: „opinię pod względem moralnym ma złą. 
Podczas likwidacji bojówki ChD na początku 1928 r. zastano w jego mieszkaniu 
trzech członków ChD i rozebraną nagą prostytutkę. W pracy politycznej według 
opinii działaczy socjalistycznych stosuje metody bolszewickie”  27. Tak został oce-
niony działacz chrześcijańskiej demokracji, ale w podobny sposób był pokazany 
Stanisław Kaliniewicz, sympatyk PPS. „[…] pod względem moralnym opinią cie-
szy się bardzo złą, przebywa zazwyczaj w towarzystwie prostytutek i alfonsów”  28. 
Pojawiają się także opisy charakteryzujące stanowiska polityczne danych osób. 
Przykładem może być opinia wystawiona Stanisławowi Sobierajskiemu, członko-
wi Zarządu Kasy Chorych w Kielcach. Starosta charakteryzował go następująco: 
„[…] z zawodu szewc, pod względem moralnym stoi nisko, obecnie jest bardzo 
czynnym członkiem PPS i posiada w stronnictwie tym wpływy. W roku 1924 
był podejrzany o należenie do KPP, za co miał sprawę karną, jednak dla braku 
dostatecznych dowodów winny został uniewinniony. Wymieniony jest obecnie 
członkiem PPS li tylko dzięki temu, że otrzymał posadę w Kasie Chorych, jednak 
zapatrywań jest bardzo skrajny i gdyby nie wzgląd na posadę, byłby komunistą, 
pod względem moralnym opinia zła – alkoholik”  29.

Siedem Kas powiatowych posiadało swoje filie, ambulatoria. W powie-
cie będzińskim było ich 5 (dwie w Sosnowcu, po jednej w Będzinie, Dąbro-
wie Górniczej i Zawierciu) 30, kieleckim 5 (Suchedniów, Zagnańsk, Chęciny, 
Białogon i Daleszyce) 31, kozienickim 4 (Zagożdżon, Kozienice, Garbatka, Zwo-
leń) 32, olkuskim 4 (Wolbrom, Klucze, Ogrodzieniec, Bolesław) 33, opatowskim 7 
(Ostrowiec, Opatów, ćmielów, Bodzechów, Nietulisko Fabryczne 34, Ożarów 35,  

27 Tamże, k. 23.
28 Tamże.
29 Tamże, k. 29.
30 Tamże, k. 22, 57.
31 Tamże, k. 29+verte.
32 Tamże, k. 35.
33 Tamże, k. 38-39.
34 Nietulisko Fabryczne – wieś w gm. Kunów, w pow. ostrowieckim, w woj. świętokrzyskim. 

Zob.: Nietulisko Fabryczne, w: SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 129-130. Kunów – miasto 
w pow. ostrowieckim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: A. Bastrzykowski, Monografia histo‑
ryczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy, Kraków 1939; A. Kryj, Kunów nad Kamienną. 
Zarys dziejów, Kunów 1993; Kunów, w: SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 880-881.

35 Ożarów – miasto w pow. opatowskim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Ożarów. Dzieje miasta 
i gminy, red. F. Kiryk, Kraków 2009; Ożarów, w: SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 793.
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Iwaniska 36), opoczyńskim 4 (Drzewica, żarnów, Przysucha, Opoczna) 37, stop-
nickim 2 (Chmielnik, Stopnica) 38.

Każda Powiatowa Kasa Chorych miała Naczelnego lekarza. W powie-
cie będzińskim był Józef Zelenay 39, częstochowskim – Stefan Purski 40, iłżec-
kim – Kazimierz Monczuński 41, jędrzejowskim – Leon Ciałowicz 42, kieleckim 
– Stanisław Piltz 43, koneckim – pełniący obowiązki lekarza naczelnego Kahan 
Zundel 44, kozienickim – pełniący obowiązki lekarza naczelnego Michał Sło-
necki 45, olkuskim – Bogusław Niepielski 46, opatowskim – Aleksander Hall 47, 
opoczyńskim – Stefan Gajdziński 48, sandomierskim – Leon Mandenof 49, włosz-
czowskim – Salomon Mokrauer 50, pińczowskim – Józef Bellert 51, radomskim – 
Piotr Metera 52, stopnickim – Wiktoria Nowicka 53 i zawierciańskim – Eugeniusz 
Ziembiński 54.

Składy Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej zostały podane tylko w sprawoz-
daniu starosty kieleckiego 55. Dla pozostałych powiatów nie podano żadnych in-
formacji.

W opracowaniu trzech źródeł zachowano oryginalną strukturę pism sta-
rostów do wojewody kieleckiego. Poprawiono stylistykę i ortografię. W tekście 
źródłowym zastosowano nawiasy kwadratowe dla brakujących imion, liter, wy-
razów. Z nawiasów zwykłych zrezygnowano, ponieważ pojawiają się w oryginal-
nym przekazie.

36 Tamże, k. 41. Iwaniska – wieś w pow. opatowskim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Iwaniska, 
w: SGKP, t. 3, Warszawa 1882, s. 312.

37 Tamże, k. 45.
38 Tamże, k. 56
39 Tamże, k. 22.
40 Tamże, k. 23+verte.
41 Tamże, k. 25.
42 Tamże, k. 28.
43 Tamże, k. 29+verte.
44 Tamże, k. 34.
45 Tamże, k. 35.
46 Tamże, k. 38.
47 Tamże, k. 41.
48 Tamże, k. 45.
49 Tamże, k. 49.
50 Tamże, k. 51.
51 Tamże, k. 52.
52 Tamże, k. 53.
53 Tamże, k. 56.
54 Tamże, k. 57.
55 Tamże, k. 31.
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Teksty źródłowe

1. Pismo wojewody do starostów o udzielenie informacji o członkach 
zarządów kas chorych

Wojewoda Kielecki ściśle-Poufne  Kielce, dn. 18 maja 1929 r.
L.B.P.1655/1/II
[Przedmiot:] Kasy Chorych – informacje

Do
Panów Starostów Powiatowych
Województwa Kieleckiego

Zechce Pan Starosta zebrać i przedłożyć mi w nieprzekraczalnym terminie czter-
nastodniowym następujące dane, dotyczące Kas Chorych na terenie podległego Mu po-
wiatu:

Skład osobowy Zarządu Pow.[iatowej] Kasy Chorych (imię i nazwisko, wiek, zawód, 
charakterystyka pod względem moralnym i politycznym, ewentualna przynależność 
partyjna),

1. Skład osobowy Zarządów oddziałów (jak wyżej w p.[o]l.[leceniu]),
2. Ewentualny Komisarz Rządowy,
3. Naczelny lekarz (imię i nazwisko, wiek, charakterystyka pod względem moral-

nym i politycznym, ewent.[ualnie] przynależność partyjna),
4. Naczelny dyrektor (jak wyżej w p.[unkcie] 4 z podaniem poprzedniego zawo-

du),
5. Wykaz personelu urzędniczego (imię i nazwisko, wiek, ewent.[ualnie] poprzed-

ni zawód, stanowisko służbowe, wykształcenie i inne kwalifikacje służbowe, cha-
rakterystyka pod względem moralnym i politycznym, ew.[entualnie] przynależ-
ność partyjna),

6. Skład osobowy Rady Pow.[iatowej] Kasy (imię i nazwisko, zawód, ew.[entualnie] 
przynależność partyjna.

Termin: 5 czerwca 1929 r.

Za Wojewodę
[podpis ręczny]
[Dr Klug]
Naczelnik Wydziału

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 17.
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2. Sprawozdanie Starosty będzińskiego

Starosta Powiatowy Będzin, dnia 21 czerwca 1929 r.
w Będzinie 56

L.658/2/P
[Przedmiot:] Kasy Chorych – informacje

Do
Pana Wojewody
Wydział B.[ezpieczeństwa] P.[ublicznego]
w Kielcach

W wykonaniu reskryptu z dnia 18 V rb. L.B.1655/1/II przedstawiam dane doty-
czące składu osobowego Kasy Chorych:

Sosnowiec 57

1. Komisarzem Kasy Chorych jest Michał Wąsowicz, lat 43, oficer rezerwy W.[oj-
ska]P.[olskiego], zdeklarowany członek B[bezpartyjnego] B[loku] W[spółpracy] 
z R[ządem] 58.

2. Wacław Wrzeszcz, lat 56, urzędnik, zastępca Komisarza Kasy Chorych, przekona-
nia polityczne – narodowy demokrata 59, pod względem moralnym bez zarzutu.

56 Będzin – miasto powiatowe w woj. śląskim. Historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego. 
W l. 1918–1939 administracyjnie pow. będziński wchodził w skład woj. kieleckiego. Zob. 
dalej m.in.: Będzin, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań‑
skich (dalej: SGKP), red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 1, Warszawa 1880, 
s. 166-167; W. Błaszczyk, Będzin przez wieki. Dzieje miasta i jego rozwoju urbanistycz‑
no‑przestrzennego od średniowiecza do połowy XX w. na podłożu osadnictwa w staro‑
żytności i wczesnym średniowieczu, Poznań 1982; Będzin 1358–2008, red. M. Pulinowa, 
J. Sperka, A. Glimos-Nadgórska, Będzin 2008.

57 Sosnowiec – miasto na prawach powiatu w woj. śląskim. Historycznie należy do Zagłębia 
Dąbrowskiego. W okresie 1918–1939 administracyjnie wchodził w skład woj. kieleckiego. 
Zob.: Sosnowiec, w: SGKP, t. 11, Warszawa 1890, s. 91-92; Sosnowiec, w: Popularna encyklo‑
pedia powszechna (dalej: PEP), t. 16, Kraków 1997, s. 358.

58 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego – organizacja polityczna 
istniejąca w l. 1927–1935. Założycielem był Walery Sławek, bliski współpracownik Józefa 
Piłsudskiego. Partia uczestniczyła w dwóch kolejnych wyborach do sejmu (1928 i 1930). 
W BBWR istniały cztery grupy (kierunki): liberalna, byli członkowie Związku Naprawy 
Rzeczypospolitej, grupa „pułkowników” i konserwatyści. Zob. dalej m.in.: A. Chojnowski, 
Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1986; W.T. Kulesza, Koncepcje ideowo‑polityczne obozu rzą‑
dzącego w Polsce w latach 1926–1935, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1985.

59 Narodowa Demokracja – narodowy kierunek polityczny powstały pod koniec XIX w. Za 
jego początek uznaje się powstanie Ligi Polskiej w 1887 r. w Genewie i Związku Młodzie-
ży Polskiej „Zet” w Krakowie. W 1893 r. władzę przejmuje Roman Dmowski i zmienia 
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3. Józef Zelenay, lat 63, naczelny lekarz Kasy Chorych, [przekonania polityczne –] 
narodowy demokrata, pod względem [moralnym] bez zarzutu.

4. Karol Ryder, lat 45, lekarz inspektor, pod względem politycznym obecnie skłania 
się ku BBWR. Niezależnie od powyższego jest prezesem Czerwonego Krzyża.

5. Wacław Szenk, lat 37, urzędnik, kierownik wydziału gospodarczego Kasy Cho-
rych, komendant „Strzelca” 60 w Sosnowcu, pod względem politycznym zdekla-
rowany [członek] BBWR.

6. Władysław Mleczko, lat 33, nauczyciel, kierownik wydziału finansowego Kasy 
Chorych, pod względem politycznym czynny członek P[olskiej] P[artii] S[socja-
listycznej] 61.

7. Ignacy Syrkiewicz, lat 44, urzędnik, kierownik wydz.[iału] osobowego Kasy 
Chorych, b.[yły] aspirant P.[olicji] P.[państwowej], sympatyk PPS, pod wzglę-
dem moralnym zupełnie na miejscu.

8. Henryk Ornowski, lat 59, z zawodu aptekarz, kierownik centrali aptecznej Kasy 
Chorych, major rezerwy W.[ojska]P.[olskiego], zdeklarowany członek BBWR.
Kierownikiem filii Pow.[iatowej] Kasy Chorych przy ul. Wawel 3 w Sosnowcu 

jest Józef Neugebaur, lat 41, z zawodu urzędnik. Wymieniony pod względem moralnym 
i politycznym podejrzany nie jest, przynależny do stronnictwa PPS.

Zaś kierownikiem filii Pow.[iatowej] Kasy Chorych przy ul. Staszica 29 w So-
snowcu jest Zygmunt Kalinowski, lat 31, z zawodu urzędnik, pod względem moralnym 
i politycznym podejrzany nie jest, przynależny do stronnictwa BBWR.

nazwę na Ligę Narodową. Staje się on jednym z głównych teoretyków myśli narodowej. 
W l. 1897–1918 zorganizowali się w Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, a w okresie 
międzywojennym utworzyli Związek Ludowo-Narodowy, który przekształcił się w 1928 r. 
w Stronnictwo Narodowe. Zob. dalej m.in.: R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893–1939. 
Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980; tenże, Roman Dmowski, 
Lublin 1988; E. Maj, Związek Ludowo‑Demokratyczny 1919–1928. Studium z dziejów myśli 
politycznej, Lublin 2000; S. Rudnicki, Obóz Narodowo‑Radykalny, Warszawa 1985.

60 Związek Strzelecki – organizacja społeczno-wychowawcza młodzieży w Polsce między-
wojennej, działająca w l. 1919–1939. Nawiązywała do tradycji Związku Strzeleckiego z lat 
1910–1914. Zob.: Związek Strzelecki, w: PEP, t. 20, Kraków 1998, s. 209.

61 Polska Partia Socjalistyczna – założona w listopadzie 1892 r. w Paryżu, gdzie utworzono 
Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich. Powstała ze zjednoczenia partii socjalistycz-
nych działających nielegalnie w Królestwie Polskim (II Proletariat, Związek Robotników 
Polskich, Zjednoczenie Robotnicze) i emigracyjnej Gminy Narodowo-Socjalistycznej. 
Partia działa do tej pory. Zob. dalej m.in.: J. Kancewicz, Polska Partia Socjalistyczna w la‑
tach 1892–1896, Warszawa 1984; H. Jabłoński, Polityka polskiej partii socjalistycznej w cza‑
sie wojny (1914–1918), Warszawa 1958; T. ładyka, Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja 
Rewolucyjna) w latach 1906–1914, Warszawa 1972; J. Holzer, Polska Partia Socjalistyczna 
w latach 1917–1919, Warszawa 1962; K. Więch, Polska Partia Socjalistyczna (1918–1921), 
Warszawa 1978; tenże, PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu (1921–1923), Warszawa 
1987; A. Tymieniecka, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1924–1928, Warszawa 
1969; B. Głowacki, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 1929–1935, Warszawa 1979; J. żar-
nowski, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935–1939, Warszawa 1965.
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Będzin
Kierownikiem filii Kasy Chorych w Będzinie jest Józef Smuła, lat 36, zamieszka-

ły w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sobieskiego 12, który na terenie miasta Będzina opinią 
pod względem moralnym cieszy się dobrą. Jak zdołano ustalić, to wyżej wymieniony na 
terenie m.[iasta] Będzina do żadnej partii politycznej nie jest zaangażowany. W stosun-
ku do państwa jest lojalny.

Dąbrowa Górnicza 62

Kierownikiem filii Kasy Chorych w Dąbrowie Górniczej jest b.[yły] prezydent 
miasta Dąbrowy Górniczej – Zygmunt Cieplak 63 liczący lat 38, syn Juliana i Stanisławy, 
zam.[mieszkały] przy ul. 1-go Maja Nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Wymieniony był z za-
wodu nauczycielem, a ostatnio dla kariery politycznej zawód ten zmienił na urzędnika, 
politycznie przynależny i oddany jest dla partii PPS i w stosunku do obecnego Rządu 
stoi w opozycji. Zygmunt Cieplak będąc na stanowisku prezydenta miasta Dąbrowy 
Górniczej, zachwiał swą opinią i stracił zaufanie wśród społeczeństwa, ponieważ miał 
na celu tylko interesy partii, które wielką szkodę przynosiły dla miasta, a wyłącznie 
zaś dbał o swój osobisty interes i swoje dobro. Stanowisko Kierownika Kasy Chorych, 
które obecnie zajmuje, wyrobił sobie mając jeszcze wpływy jako prezydent miasta, jak 
również przy wpływach PPS, która objęcie tego stanowiska ułatwiła. Z chwilą kiedy 
widział, że nowe wybory do Rady Miejskiej zbliżają się i że na stanowisku prezyden-
ta nie utrzyma się – pomimo że posiadał dogodny lokal, który zajmował u swojego 
ojca, w nowo budującym się domu Magistratu przy ul. 1-go Maja Nr 1 w Dąbrowie, 
który miał być przeznaczony na mieszkania dla robotników i pracowników miejskich, 
przerobił dla siebie, lokal luksusowy składający się z 8 ubikacji 64 i łazienki kosztem 
Magistratu, przy czym naraził Magistrat na dużo niepotrzebnych kosztów. Przed 
opuszczeniem stanowiska prezydenta wystawił sobie rachunek w charakterze odpra-
wy i ekwiwalentu emerytalnego na sumę 11 874 zł[otych] 33 gr[oszy]. Suma ta przez 
ówczesny Zarząd, który składał się z członków PPS, została uchwalona i [Zygmunt] 
Cieplak takowe podjął.

Wymieniony wśród tut.[ejszego] społeczeństwa uchodzi za karierowicza i ma-
terialistę, człowieka dbającego wyłącznie o swoje dobro, co podrywa jego opinię pod 
względem moralnym nawet wśród członków PPS.

62 Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w woj. śląskim. Historycznie należy do 
Zagłębia Dąbrowskiego. W okresie 1918–1939 administracyjnie wchodził w skład woj. kie-
leckiego. Zob.: Dąbrowa Górnicza, w: SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 923-925; Dąbrowa Gór‑
nicza, w: PEP, t. 4, Kraków 1994, s. 41-42.

63 Zygmunt Cieplak (1890–1942), nauczyciel, członek PPS i Towarzystwa uniwersytetu Ro-
botniczego, w l. 1925–1928 radny miejski, w 1928 prezydent Dąbrowy Górniczej. Zob. 
dalej: H. Rechowicz, Cieplak Zygmunt, w: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu 
robotniczego, t. 1, red. F. Tycha, Warszawa 1985, s. 431-432.

64 ubikacja – pomieszczenie.
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Przeciw [Zygmuntowi] Cieplakowi obecny Zarząd miasta Dąbrowy Górniczej 
prowadzi dochodzenie w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności.

Za Starostę Powiatowego
[podpis ręczny]
Wacław Zwirski

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 22 + verte.

3. Sprawozdanie Starosty kieleckiego

Starosta Powiatowy w Kielcach 65 Kielce, dnia 15 czerwca 1929 r.
L.1059/t[a]jn[e]
[Przedmiot:] Kasy Chorych – informacje

Do
Pana Wojewody
Wydz.[iał] Bezp.[ieczeństwa] Publ.[icznego]
w Kielcach

W wykonaniu reskryptu Pana Wojewody z dn.[ia] 18 V br. Za L.1655/1/11 donoszę:

Skład osobowy Zarządu Pow.[iatowej] Kasy Chorych:
1. Stanisław Sobierajski 66, prezes, z zawodu szewc, pod względem moralnym stoi 

nisko, obecnie jest bardzo czynnym członkiem PPS i posiada w stronnictwie tym 
wpływy. W roku 1924 był podejrzany o należenie do KPP 67, za co miał sprawę 

65 Kielce – stolica woj. świętokrzyskiego. Zob. dalej m.in.: Kielce, w: SGKP, t. 4, Warszawa 
1883, s. 21-33; Z. Guldon, Historia Kielc do 1945 roku, Kielce 2000.

66 Stanisław Sobierajski (1890–1975), działacz PPS, w l. 1925–1926 w NSPP. Radny miasta 
Kielce w l. 1935–1939. W okresie II wojny działał w podziemnej organizacji „Polska Nie-
podległa”, która skupiała byłych członków PPS. W 1948 r. wyrzucony z PPS za „współpracę 
z sanacyjną dwójką”. Zob. dalej: J.Z. Pająk, Sobierajski Stanisław Marek, w: Świętokrzyski 
słownik biograficzny (dalej: śSB), t. 2, red. J. Szczepański, Kielce 2009, s. 432-433.

67 Komunistyczna Partia Polski – powstała 16 grudnia 1918 r. ze zjednoczenia Polskiej Par-
tii Socjalistycznej Lewicy i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Początkowo 
przyjęła nazwę Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, od 1925 r. Komunistyczna Partia 
Polski. Została rozwiązana przez III Międzynarodówkę Komunistyczną 16 sierpnia 1938 r. 
w okresie wielkiej czystki w ZSRR. Zob. dalej m.in.: H. Cimek, L. Kieszczyński, Komuni‑
styczna Partia Polski 1918–1938, Warszawa 1984; A. Czubiński, Komunistyczna Partia Pol‑
ski (1918–1938). Zarys historii, Warszawa 1988; G. Iwański, Powstanie i działalność Związku 
Proletariatu Miast i Wsi (1922–1925), Warszawa 1974; B. Kolebacz, Komunistyczna Partia 
Polski (1923–1929). Problemy ideologiczne, Warszawa 1984; F. świetlikowa, Komunistyczna 
Partia Robotnicza Polski (1918–1923), Warszawa 1968; K. Trembicka, Między utopią a rze‑
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karną, jednak dla braku dostatecznych dowodów winny został uniewinniony. 
Wymieniony jest obecnie członkiem PPS li tylko dzięki temu, że otrzymał posa-
dę w Kasie Chorych, jednak zapatrywań jest bardzo skrajny i gdyby nie wzgląd 
na posadę, byłby komunistą, pod względem moralnym opinia zła – alkoholik.

2. Henryk Ornoch, vice-prezes, z zawodu elektrotechnik – pracuje w elektrowni 
miejskiej jako magazynier, członek NPR Lewicy 68, sympatyk BB, pod względem 
moralnym opinia dobra.

3. Roman Szmajdel, członek Zarządu, z zawodu tapicer, zdeklarowany członek 
PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

4. Henryk Kuc, członek Zarządu, profesor w gimnazjum im. Reja (przedstawiciel 
pracodawców), pod względem moralnym opinia dobra, sympatyk BBWR.

5. Ignacy Miernik, członek Zarządu, z zawodu robotnik, członek PPS, politycznie nie-
uświadomiony i nie posiada wpływów, pod względem moralnym opinia dobra.

6. Stanisław Galiński, członek Zarządu, z zawodu szewc, członek PPS, zapatrywań 
bardzo skrajnych, nie posiada wpływów, pod względem moralnym opinia dobra.

7. Markus Rawicki, członek Zarządu, kupiec, radny miejski, żyd kombinator, pod 
względem moralnym nisko stojący – bezpartyjny.

8. Wacław Kiełczewski, członek Zarządu, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Gospo-
darczego urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wpływy żadne, pod względem 
moralnym opinia b.[ardzo] dobra, bezpartyjny.

9. Stanisław Sołkiewicz, członek Zarządu, z zawodu urzędnik handlowy, bezpartyj-
ny, sympatyk BB.

Ad. 2. Na terenie powiatu kieleckiego znajdują się oddziały Pow.[iatowej] Kasy Chorych 
w następujących miejscowościach: Suchedniów 69, Zagnańsk 70, Chęciny 71, Białogon 72 
i Daleszyce 73 – oddziały te jednak Zarządów nie posiadają.

czywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Lublin 2007; J. Ko-
walski, Komunistyczna Partia Polski (1935–1938), Warszawa 1975.

68 Narodowa Partia Robotnicza Lewica – powstała w 1926 r. z rozłamu w Narodowej Partii 
Robotniczej. NPR-Lewica poparła politykę Józefa Piłsudskiego. Zob. dalej m.in.: A. Laska, 
Narodowa Partia Robotnicza 1920–1937. Studia z dziejów ruchów społecznych w Drugiej 
Rzeczypospolitej, Rzeszów 2004; H. Przybylski, Chrześcijańska Demokracja i Narodowa 
Partia Robotnicza w latach 1926–1937, Warszawa 1980.

69 Suchedniów – miasto w pow. skarżyskim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Suchedniów, 
w: SGKP, t. 11, Warszawa 1890, s. 532-533; Suchedniów, w: PEP, t. 17, Kraków 1997, s. 162.

70 Zagnańsk – wieś pow. kieleckim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Zagnańsk (Zagdańsk), 
w: SGKP, t. 14, Warszawa 1895, s. 259-260; Zagnańsk, w: PEP, t. 20, Kraków 1998, s. 24-25.

71 Chęciny – miasto pow. kieleckim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Chęciny, w: SGKP, t. 1, 
Warszawa 1880, s. 575-579; Chęciny, w: PEP, t. 3, Kraków 1994, s. 86.

72 Białogon – dzisiaj dzielnica Kielc. W l. 1918–1939 osobna jednostka administracyjna. Zob.: 
Białogon, w: SGKP, t. 1, Warszawa 1880, s. 189.

73 Daleszyce – miasto w pow. kieleckim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Daleszyce, w: SGKP, 
t. 1, Warszawa 1880, s. 895.
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Prezesem Filii w Suchedniowie jest Eugeniusz Tworzecki, z zawodu urzędnik, 
dr Witold Poziomski – jako lekarz, dr Wanda Dobrowolska – jako lekarz, Wincenty Le-
wicki – felczer, Henryk Odelski – kancelista. Dr [Witold] Poziomski, [Wanda] Dobro-
wolska i [Wincenty] Lewicki są sympatykami BB, jednak z zawodu zajmowanych przez 
nich stanowisk popierają PPS. Wszyscy wyżej wymienieni pod względem moralnym 
cieszą się dobrą opinią. Henryk Odelski jest bezpartyjny, sympatyk PPS.

W Zagnańsku zatrudniony jest dr urbanowski, bezpartyjny, i felczer Klejnowski, 
członek PPS. Wymienieni pod względem moralnym cieszą się dobrą opinią.

W Chęcinach urzęduje felczer Stanisław Garmulewicz, posiadający w Kielcach 
zakład fryzjerski, dawniej członek PPS – obecnie bezpartyjny. Pod względem moral-
nym opinia dobra.

W Białogonie ordynuje lekarz dr Franciszek Dziewulski z Białogonu, któremu 
do pomocy przydzielony jest sanitariusz Józef Fetela z Kielc. Jako urzędniczka i kasjer-
ka zatrudniona jest Felicja Dziewulska (żona doktora). Dziewulscy są bezpartyjni, zaś 
Józef Fetela jest członkiem PPS. Wymienieni pod względem moralnym cieszą się opinią 
dobrą.

W Daleszycach nikt z lekarzy jako też urzędników stale nie zamieszkuje, a tylko 
dojeżdża tam lekarz z Pow.[iatowej] Kasy Chorych.

Ad. 4. Naczelnym lekarzem jest Stanisław Piltz, lat około 34, sympatyk BB, pod wzglę-
dem moralnym opinia bardzo dobra; wymieniony ostatnio został zwolniony z zajmo-
wanego stanowiska rzekomo z powodu popierania obecnego Rządu.

Ad. 5. Naczelnym dyrektorem jest Stefan Tyll, z zawodu urzędnik, lat około 34, członek 
PPS (vice-prezes Okr.[ęgowego] K[omitetu] PPS), przybył do Kielc przed rokiem ze 
Skarżyska – bliżej nieznany, pod względem moralnym opinia dobra.

Ad. 6. Wykaz personelu urzędniczego:
1. Leokadia Banasikówna, lat 42, urzędniczka, wykształcenie średnie, [członek] 

PPS, pod względem moralnym opinia dostateczna.
2. Stanisław Banasik, lat 30, urzędnik, z zawodu szewc, członek PPS, pod względem 

moralnym opinia dobra, wykształcenie elementarne.
3. Włodzimierz Barnowski, lat 35, urzędnik, bezpartyjny, [pod względem moral-

nym] opinia dostateczna, wykształcenie średnie.
4. Jan Cebrzyński, lat 35, buchalter, członek PPS, [pod względem moralnym] opi-

nia dobra.
5. Zofia Cichońska, lat 28, urzędniczka, wykształcenie średnie, bezpartyjna, pod 

względem moralnym opinia dobra.
6. Nuchyn Fiszer, lat 38, felczer, bezpartyjny, pod względem moralnym opinia dobra.
7. Maria Gałęzowska, lat 35, urzędniczka, bezpartyjna, wykształcenie średnie, pod 

względem moralnym opinia dobra.
8. Zofia Galińska, lat 18, urzędniczka, wykształcenie mniej niż średnie, pochodzi 

z rodziny należącej do PPS, pod względem moralnym opinia dobra.
9. Henryk Grabowski, lat 32, urzędnik, kilka klas gimnazjum, bezpartyjny, pod 

względem moralnym opinia dobra.
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10. Antoni Chudzicki, lat 33, sekretarz Pow.[iatowej] Kasy Chorych, wykształce-
nie mniej niż średnie, członek PPS – w zapatrywaniach bardzo skrajnych, pod 
względem moralnym nie cieszy się dobrą opinią.

11. Maria Chudzicka, lat 25, urzędniczka, wykształcenie mniej niż średnie, sympa-
tyczka PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

12. Karol Jungnicz, lat 38, z zawodu urzędnik, pełni obowiązki kasjera, członek PPS, 
pod względem moralnym opinia dobra.

13. Bronisław Jastrzębski, lat 34, urzędnik, ze względu na posadę członek PPS, pod 
względem moralnym cieszy się dobrą opinią.

14. Eugenia Jakubowska, lat 18, urzędniczka, wykształcenie 4 kl.[asy] gimn.[azjum], 
bezpartyjna, pod względem moralnym opinia dobra.

15. Wawrzyniec Kurski, lat 35, urzędnik, wykształcenie kilka klas gimn.[azjum], 
bezpartyjny, pod względem moralnym opinia zła, ponieważ upija się i mieszka 
z kochankami, które stale zmienia.

16. Mieczysław Kerner, lat 30, wykształcenie elementarne, z zawodu robotnik, pełni 
funkcję urzędnika, członek PPS, pod względem moralnym opinia zła.

17. Kazimierz Kalinowski, lat 28, wykształcenie kilka klas gimn.[azjum], z zawodu 
urzędnik, bezpartyjny, pod względem moralnym opinia dobra.

18. Stanisław Kałkowski, lat 38, wykształcenie elementarne, z zawodu urzędnik, 
członek NPR Lewica, pod względem moralnym opinia dobra.

19. Józef Krzywicki, lat 45, farmaceuta, członek PPS, pod względem moralnym opi-
nia dobra.

20. Wanda Kruegerowa, lat 37, farmaceutka, bezpartyjna, pod względem moralnym 
opinia dobra.

21. Jan Leśkiewicz, lat 29, szofer, członek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.
22. Longin łatasiewicz, lat 20, urzędnik, wykształcenie 5 kl.[as] gimn.[azjum], czło-

nek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.
23. Witold Maciejewski, lat 32, farmaceuta, bezpartyjny, pod względem moralnym 

opinia dobra.
24. Kazimiera Morawska, lat 28, farmaceutka, bezpartyjna, pod względem moral-

nym opinia dobra.
25. Henryk Odelski, lat 30, urzędnik, wykształcenie elementarne, członek PPS, pod 

względem moralnym opinia zła.
26. Halina Odyńcowa, lat 40, sanitariuszka, wykształcenie elementarne, sympatycz-

ka PPS, pod względem moralnym opinia zła.
27. Piotr Odrobiński, lat 51, szofer, wykształcenie elementarne, członek PPS, pod 

względem moralnym opinia dobra.
28. Stanisław Pilecki, lat 40, wykształcenie elementarne, z zawodu szewc, pełni 

funkcję urzędnika, członek PPS, podejrzany o należenie do KPP, pod względem 
moralnym opinia zła.

29. Wacław Pilecki, lat 38, z zawodu szewc, pełni funkcję urzędnika, wykształcenie 
elementarne, członek PPW, w r. 1924 oskarżony był o należenie do KPP, jednak 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z powodu braku dost.[atecznych] do-
wodów winy uniewinniony, pod względem moralnym opinia zła.
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30. Kazimiera Piotrowska, lat 25, urzędniczka, wykształcenie elementarne, sympa-
tyczka PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

31. Wincenty Szydziński, lat 59, aptekarz, kierownik apteki, członek PPS, pod wzglę-
dem moralnym opinia dobra.

32. Aleksander Sulimirski, lat 29, wykształcenie średnie, z zawodu farmaceuta, bez-
partyjny, pod względem moralnym opinia dobra.

33. Maria Solkówna, lat 23, z zawodu urzędniczka, wykształcenie 6 kl.[as] gimn.
[azjum], członek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

34. Józef Saski, lat 20, wykształcenie elementarne, urzędnik, bezpartyjny, pod wzglę-
dem moralnym opinia dobra.

35. Helena Schmeidówna, lat 22, wykształcenie elementarne, urzędniczka, pod 
względem moralnym opinia dobra.

36. Włodzimierz Sienkiewicz 74, lat 40, z zawodu drukarz, pełni funkcję urzędnika, 
wykształcenie elementarne, członek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

37. Leon Szczębalski, lat 38, felczer, wykształcenie szkoła powszechna, prezes NPR 
Lewicy, pod względem moralnym opinia bardzo dobra.

38. Karol Schoppel, lat 27, z zawodu aktor, pełni funkcję urzędnika, wykształcenie 
elementarne, członek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

39. Piotr Wiślicki 75, lat 30, kierownik rachuby, z zawodu drukarz, wykształcenie ele-
mentarne, członek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

40. Mieczysław Witecki, lat 40, z zawodu rzeźnik, pełni funkcję urzędnika, wykształ-
cenie 4 kl.[asy] gimn.[azjum], członek NPR Lewica, pod względem moralnym 
opinia dobra.

41. Bronisław Sztechman, lat 47, z zawodu urzędnik, inkasent, wykształcenie szkoła 
powszechna, członek NPR Lewicy, pod względem moralnym opinia dobra.

42. Jan Partyk[a] 76, lat 43, z zawodu ślusarz, pełni funkcję urzędnika, członek PPS, 
pod względem moralnym opinia dobra.

74 Włodzimierz Sienkiewicz (1888–1945), działacz PPS i Związku Zawodowego Pracowni-
ków Handlu. Działał w TuR, gdzie kierował sekcją artystyczną i prowadził teatrzyk. Zob. 
dalej: J. Pająk, J.Z. Pająk, Sienkiewicz Włodzimierz, w: śSB, t. 2, s. 427-429.

75 Piotr Wiślicki (1889–1966), działacz PPS, w okresie I wojny światowej był działaczem Ko-
mitetu Narodowego w Kielcach, Pomocniczego Komitetu Wojskowego i Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. Był współorganizatorem koła Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycz-
nych w Kielcach. W poł. lat 30. XX w. był przewodniczącym TuR w Kielcach. Po II wojnie 
światowej należał do PPS (do 1948 r.), następnie do PZPR. Był członkiem Związku Bojow-
ników o Wolność i Demokrację. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. Zob. dalej: B. Sza-
bat, Wiślicki Piotr, w: śSB, t. 2, s. 496-497.

76 Jan Partyka (1885–1967), działacz PPS, od grudnia 1906 r. w PPS-Frakcji Rewolucyjnej, 
w l. 1948–1957 w PZPR. W 1925 r. organizator koła i prezes Stowarzyszenia byłych Więź-
niów Politycznych w Kielcach. W okresie II wojny światowej działał w PPS-WRN i współ-
pracował z ZWZ-AK. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Zob. dalej: 
B. Szabat, Partyka Jan, w: śSB, t. 2, s. 355-356.
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43. Władysław Rutkiewicz 77, lat 38, z zawodu drukarz, pełni funkcję inkasenta, wy-
kształcenie elementarne, członek PPS, pod względem moralnym opinia dobra.

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Maurycy Cemberkowicz, lat 40, urzędnik, bezpartyjny.
2. Adolf Sobota, lat 54, urzędnik, NPR Lewica.
3. Władysław Pietrzyk, lat 36, giser, podejrzany o należenie do KPP.
4. Stanisław Misztal, lat 40, zecer, PPS.
5. Dr Mojżesz Pelc, lat 40, Syjonista.

Skład Komisji Rozjemczej
1. Józef Szumke, lat 30, urzędnik, PPS.
2. Stanisław Wojdan, lat 36, inkasent, PPS
3. Michał Malunkiewicz, lat 28, urzędnik, NPR Lewica.
4. Szapsia Goldszajder, lat 40, malarz, Poalej Syjon Prawica.
5. Antoni Bogdan, lat 36, szewc, NPR Lewica.

Wszyscy wyżej wymienieni pod względem moralnym są bez zarzutu.

Skład Rady Powiatowej Kasy Chorych
Grupa ubezpieczonych:

1. Henryk Kuc, przewodniczący, profesor gimn.[azjum], sympatyk BBWR.
2. Kazimierz Hempel, zastępca przew.[odniczącego], przemysłowiec, ChD 78.
3. Władysław Pietrzyk, giser, podej.[rzany] o należ.[ność] do KPP.
4. Władysław Pietrasiewicz, robotnik, dawniej NSPP 79, bezpartyjny.
5. Adam Kuśpak, górnik, PPS.
6. Stanisław Banasik, szewc, dawniej NSPP, obecnie PPS.
7. Eugeniusz Tworzecki, urzędnik, PPS.

77 Władysław Rutkiewicz (1887–1941), działacz PPS, od grudnia 1906 r. w PPS-Frakcji Rewo-
lucyjnej. W okresie międzywojennym mieszkał i pracował w Kielcach. W okresie II wojny 
światowej od października 1939 do 1 VI 1941 r. działał w kieleckim okręgu PPS-WRN. 
Aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, gdzie zmarł. Zob. dalej: J. Pająk, Rutkiewicz 
Władysław, w: śSB, t. 2, s. 414-415.

78 Chrześcijańska Demokracja – Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (PSChD). 
Organizacja powstała w 1919 r. z połączenia ugrupowań chadeckich działających w Kon-
gresówce, zaborze pruskim i austriackim. W l. 1920–1925 występowała pod nazwą Chrze-
ścijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy. W 1937 r. łączy się z Narodową Partią Robotniczą 
i tworzy Stronnictwo Pracy. Zob. dalej m.in.: D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja 
w Polsce, Kraków 2011; H. Przybylski, Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Ro‑
botnicza w latach 1926–1937, Warszawa 1980.

79 Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy – powstała w 1924 r. z połączenia Partii Niezależnych 
Socjalistów i wileńskiego Związku Socjalistycznego „Praca”. W 1928 r. większa część z Bo-
lesławem Drobnerem połączyła się z PPS. NSPP została rozwiązana w 1937 r. przez władze 
państwowe. Zob. dalej m.in.: J. Tomicki, Lewica socjalistyczna w Polsce (1918–1939), Warsza-
wa 1982; K. Kawecka, Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy (1921–1937), Warszawa 1969.
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8. Julian Piskulak, górnik, PPS.
9. Walerian Pajek, giser, PPS,
10. Kazimierz Suwka, górnik, PPS.
11. Mieczysław Kerner, giser, PPS.
12. Antoni Chudzicki, sekretarz, PPS.
13. Stanisław Misztal, zecer, PPS.
14. Władysław Rutkiewicz, zecer, PPS.
15. Konstanty Miernik, majster giserski, ChD.
16. Leon Strzębalski, felczer, NPR Lewica.
17. Stanisław Gąsiorowski, lekarz, Stron.[nictwo] Narodowe.
18. Jan Siuda, zecer, Stron.[nictwo] Norod.[owe].
19. Karol Toporski, urzędnik Magistratu, ChD.
20. Adolf Sobota, urzędnik żyd.[owskiej] gm.[iny] wyzn.[aniowej], NPR Lewica.
21. Bronisław Jackowski, urzędnik pryw.[atny], ChD.
22. Jan Zunda, robotnik, podej.[rzany] o należ.[ność] do KPP.
23. Franciszek Grychowski, robotnik, PPS.
24. Stanisław Rutkowski, robotnik, PPS.
25. Wawrzyniec Miernik, robotnik, PPS.
26. Antoni Swiercz, cieśla, bezpartyjny.
27. Ludwik Kubicki, robotnik, bezpartyjny.
28. Stanisław Kubicki, robotnik, ChD.
29. Aniela Celińska, akuszerka, NPR Lewica.
30. Leonard Giżycki, robotnik, ChD.
31. Bronisław Sztechman, inkasent, NPR Lewica.

Grupa pracodawców:
1. Stanisław Józefowski, agronom, Stron.[nictwo] Narodowe.
2. Józef Rzecki, urzędnik, BBWR.
3. Roman Kluźniak, przemysłowiec, BBWR.
4. Michał Zelaźkiewicz, kierow.[nik] szkoły, NPR Lewica.
5. Kazimierz Hempel, przemysłowiec, ChD.
6. Piotr Michałowski, rzeźnik, ChD.
7. Abram Moneta, szewc, Poalej Syjon Prawica.
8. Stanisław Rotman, felczer, bezpartyjny.
9. Herszel Zagajski, przemysłowiec, ortodoks.
10. Boruch Szmulewicz, szewc, syjonista.
11. Herman Lewi, przemysłowiec, syjonista.
12. Jan Węgrodzki, urzędnik, BBWR.
13. Wojciech Górski, urzędnik, Stron.[nictwo] Narod.[owe].
14. Maksymilian Zerański, krawiec, NPR Lewica.
15. Nuta Zaffman, krawiec, syjonista.

Starosta Powiatowy
[podpis nieczytelny]

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 29-32.
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4. Sprawozdanie Starosty opatowskiego

Starosta Powiatowy Opatów, dnia 1 czerwca 1929 r.
w Opatowie 80.
L.318/1/P. poufne
Kasy Chorych – informacje.

Do
Pana Wojewody
w Kielcach

W wykonaniu reskryptu Pana Wojewody z dnia 18. V. br. L.B.P.1655/1/II przed-
kładam w załączeniu dane dotyczące Kasy Chorych tut.[ejszego] powiatu nadmieniając, 
iż osoby, wymienione w załączniku do pkt. V reskryptu, przy których przynależności 
partyjnej nie wymieniono, nie mają ściśle określonej tejże przynależności.

Zał.[ącznik] 1

 Starosta
 Kaucki

Pkt. 1. Skład osobowy Zarządu Powiatowej Kasy Chorych w Ostrowcu 81.
Pkt. 2. Oddziały Kasy Chorych w Ostrowcu 82.
Pkt. 3. Komisarza Rządowego nie ma.
Pkt. 4. Naczelny lekarz: Aleksander Hall, syn Jerzego i Anieli, urodz.[ony] 3 X 1884 r. 
w Warszawie, żonaty, rz.[ymsko]kat.[olickiego], zam.[ieszkały] w Ostrowcu przy ulicy 
Denkowskiej nr 16/17, cieszy się opinią dobrą, przekonań politycznych nie ustalono, 
gdyż w życiu politycznym udziału nie bierze, a do Ostrowca przybył niedawno. Wiado-
mym jest, że był w żyrardowie i obecnie jest w Ostrowcu lekarzem policyjnym.
Pkt. 5. Dyrektor Pow.[iatowej] Kasy Chorych: Adam Mrowiński, syn Juliana i Teodory, 
ur.[odzony] 23 X 1890 r. w Kielcach, żonaty, zamieszkały w Ostrowcu ul. Głucha nr 2. 

80 Opatów – miasto na prawach powiatu w woj. świętokrzyskim. Najstarszy ośrodek miejski 
na ziemi sandomierskiej. Zob. m.in.: Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie, 
red. R. Kubicki, Kielce 2014; M. Bardziej, Opatów. Miasto na Bursztynowym Szlaku, Kra-
ków 2007; Opatów, w: SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 545-549.

81 Zob.: [Załącznik 2]; Ostrowiec świętokrzyski – miasto na prawach powiatu w woj. święto-
krzyskim. Zob. m.in.: Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, red. W. Ko-
tasiak, Ostrowiec świętokrzyski 1997; Ostrowiec, w: SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 718.

82 Zob.: [Załącznik 2].
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Do czasu objęcia stanowiska dyrektora był bez zajęcia, otrzymał jednak poważne za-
siłki pieniężne z funduszów partii PPS. Obecnie przeciwnik rządu Marszałka Piłsud-
skiego.
Pkt. 6. Skład personelu urzędniczego Pow.[iatowej] Kasy Chorych w Ostrowcu 83.
Pkt. 7. Rada Pow.[iatowa] Kasy Chorych w Ostrowcu

[Grupa ubezpieczonych:]
1) Aleksander Borek z Opatowa; 2) Józef Dziarmagowski z Ostrowca, urzęd-
nik, PPS; 3) Kazimierz Roremniak [Foremniak –T.K., K.ś] z Ostrowca, ślu-
sarz; 4) Wacław Gierdziejewski, Zakł.[ady] Ostr.[owieckie], inżynier, Str. Nar.; 
5) Piotr Górski z Ostrowca, urzędnik, PPS; 6) Mieczysław Karwacki z Ostrow-
ca, lekarz, zwolen.[nik] Str. Nar.; 7) Andrzej Kasprzyk z Ostrowca, PPS; 8) Mi-
rosław Kauwa z Ostrowca, inżynier Zakł.[adów] Ostr.[owieckich], zwolen.[nik] 
Str. Nar.; 9) Marcin Kędziora z Ostrowca, robotnik, PPS; 10) Marian Kosmaciń-
ski z Ostrowca, handlowiec, symp. Str. Nar.; 11) Józef Kwapisz z Szewny, robot-
nik, PPS „Frakcja”; 12) Grzegorz Kwiatkowski z Częstocic, robotnik; 13) Adam 
Marczyński z Częstocic 84, robotnik; 14) Józefa Misiura z Ostrowca, czł. PPS; 
15) Stanisław Mrozowski, ślusarz, zwolennik BBWR; 16) Albin Niedbała z ćmie-
lowa 85, ceratnik, PPS; 17) Adam Nowak z Ostrowca, urzędnik, PPS; 18) Ignacy 
Pytlas z Opatowa, sekretarz Magistratu, PPS; 19) Józefa Samkowa, urzędniczka 
Sejmiku z Opatowa, PPS; 20) Antoni śliwiński z Bodzechowa 86, robotnik, PPS; 
21) Jerzy Sroczyński z ćmielowa, mechanik, ChD; 22) Władysław Surowiec-
ki z Częstocic, stolarz; 23) Henryk Szafrański z Ostrowca, robotnik; 24) Adam 
ślęzak 87 [Szlęzak – T.K., K.ś.] z Ostrowca, kasjer, robotnik met.[alurgiczny], 
PPS; 25) Tadeusz Tutaj z Ostrowca; 26) Antoni Walc z Ostrowca, symp. BBWR; 
27) Józef Wysocki z ćmielowa, młynarz; 28) Bronisław Zajdler z Ostrowca, ro-
botnik, PPS; 29) Michał Zięba z Ostrowca, murarz; 30) Jan Ziółek z Ostrowca, 
ślusarz, PPS.

83 Zob.: [Załącznik 2].
84 Częstocice – dzisiaj dzielnica Ostrowca św. Zob.: Częstocice, w: SGKP, t. 1, Warszawa 1880, 

s. 861.
85 ćmielów – miasteczko w pow. ostrowieckim, w woj. świętokrzyskim. Zob. m.in.: M. Bana-

szek, Dzieje miasta Ćmielowa i gminy ćmielowskiej, ćmielów 2005; Ćmielów, w: SGKP, 
t. 1, Warszawa 1880, s. 709-710.

86 Bodzechów – wieś w pow. ostrowieckim, w woj. świętokrzyskim. Zob.: Bodzechów, 
w: SGKP, Warszawa 1880, s. 273-274.

87 Adam Szlęzak (1887–1976), działacz PPS, uczestnik rewolucji 1905 r. W okresie między-
wojennym brał czynny udział w strajkach politycznych, w Stowarzyszeniu Budowy Domu 
Robotniczego. Był pracownikiem Kasy Chorych, a później ubezpieczalni Społecznej 
w Ostrowcu. Na początku II wojny światowej jeden z organizatorów PPS-WRN i komen-
dant Gwardii Ludowej PPS. Po 1948 r. członek PZPR. Zob. dalej: J. Pająk, Szlęzak Adam, 
w: śSB, t. 2, s. 453.
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Grupa pracodawców:
Abram Bajnerman z Ostrowca, felczer, Poalej Syjon Lewica; 2). Marian Buch-
ner z Ostrowca, dyrektor Rektyfikacji Daumana, Syjonista; 3) Henryk Duchateu 
z Opatowa; 4) Zioel Goldsztajn z Ostrowca, krawiec; 5) Kazimierz Judycki 
z Opatowa, pisarz hipoteczny, BBWR; 6) Wincenty Klepacki z Ostrowca, in-
żynier, właśc.[iciel] cegielni, symp. Str. Nar.; 7) Froim Lustgarten z Ostrowca, 
krawiec; 8) Adam Mrozowski z Ostrowca, przemysłowiec, prezes Koła Str. Nar.; 
9) Mechel Rotsztajn z Opatowa, syjonista-komunizujący; 10) Stanisław Skocz-
kowski z Ostrowca, powroźnik, zwol.[ennik] Str. Nar.; 11) Pinkwas Tajtelbaum 
z Opatowa; 12) Hersz Wajngenszpeg z Ostrowca, urzędnik; 13) Adam Wardycki 
[Wardyński 88 – T.K., K.ś.] z Ostrowca, lekarz, symp. Str. Nar.; 14) Władysław We-
inbergier z Ostrowca, handlowiec, bezpartyjny; 15) Zdzisław Zabłocki z Ostrow-
ca, przemysłowiec, Str. Nar.

Źródło: APK, uWK I, sygn. 2713, k. 40-41.

88 Adam Wardyński (1867–1937), lekarz, społecznik. W 1894 r. przybywa do Klimkiewiczowa 
(dzielnica Ostrowca św.), gdzie obejmuje stanowisko lekarza w Zakładach Ostrowieckich. 
W l. 1918–1925 kierował szpitalem fabrycznym. Jeden z założycieli oddziału Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu. Zob. dalej: Z. Pękala, Wardyński Adam Łukasz, 
w: śSB, t. 2, s. 481-482.
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Archiwum Państwowe w Kielcach

„z syberyjskiego albumu…”  1  
– fotografie ze zbioru zbigniewa wieczorka z kielc

S ł o w a  k l u c z o w e :  Zbigniew Wieczorek, archiwum rodzinne, fotografie, deportacja 
obywateli polskich, władze sowieckie, Syberia

Keywords :  Zbigniew Wieczorek, family archive, photographs, deportation of Polish 
citizens, Soviet authorities, Siberia.

S t r e s z c z e n i e :  „Z syberyjskiego albumu…” – fotografie ze Zbioru Zbigniewa Wie-
czorka z Kielc to przypomnienie wystawy online, jaką – w ramach projektu Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych, pod nazwą „Archiwa Rodzinne” – Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach zaprezentowało w 2015 r. dla uczczenia pamięci poległych, pomor-
dowanych i zamęczonych na „nieludzkiej ziemi”. Wystawa oraz artykuł pod tym samym 
tytułem to przypomnienie, zawarte w stosunkowo rzadkich dla tego czasu i miejsca ma-
teriałach archiwalnych, dotyczących historii rodziny ofiarodawcy tego Zbioru, Zbigniewa 
Wieczorka, deportowanej w lutym 1940 r. przez władze sowieckie na syberyjskie zesłanie. 
Artykuł przybliża historię jednej z wielu polskich rodzin, ze szczególnym uwzględnie-
niem jej pobytu na „nieludzkiej ziemi” w Tisulskim rejonie, posiołek Oktiabrskij, a także 
późniejszej tułaczki, która wiodła od Buzułuku przez Taszkient, Farab, Kirmine, Kra-
snowodsk, Pahlavi, Teheran aż do Polski. Tekst ten, a w szczególności załączone do nie-
go tytułowe fotografie: „Z syberyjskiego albumu…” stanowią drobny, choć z pewnością 
istotny przyczynek, do badań trudnej historii naszej Ojczyzny.

A b s t r a c t :  “From a Siberian Album…”: photographs from the collection of Zbigniew 
Wieczorek from Kielce is a reminder of the online exhibition which was part of the 
Family Archives project by the Main Directorate of National Archives. Presented by the 

1 W Zbiorze Zbigniewa Wieczorka z Kielc znajduje się 14 fotografii (2 oryginalne, 12 kopii) 
dokumentujących pobyt rodziny Wieczorków na Syberii, 4 fotografie (kopie) z okresu po-
bytu w Iranie oraz 57 oryginalnych zdjęć, wykonanych już po powrocie do kraju, w Ko-
ścierzynie.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 321‑328
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State Archive in Kielce in 2015, the exhibition set out to commemorate those who died, 
were murdered or martyred in the “Inhuman Land”. The exhibition and the article, both 
bearing the same title, draw on archival materials which are relatively rare given the 
time and the location. This also pertains to the family history of the collection donator, 
Zbigniew Wieczorek, whose relatives were deported to Siberia in February 1940 by the 
Soviet authorities. The article recounts the history of one of many Polish families, with 
special focus on their stay in the “Inhuman Land”: in “the Tisul region, the village of 
Oktiabrskiy, as well as the ensuing journey from Buzuluk”, through Tashkent, Farab, 
Kirmine, Krasnovodsk, Pahlavi, and Tehran, until finally Poland was reached. This paper, 
and – in particular – the eponymous photographs “From a Siberian Album…”, provide 
a small, but important, contribution to the study of our country’s difficult history.

Dnia 10 lutego 1940 roku władze sowieckie przeprowadziły pierwszą 
z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której (wg danych 
NKWD) do północnych obwodów Rosji i na Zachodnią Syberię wywieziono 
około 140 tys. ludzi.

Dla uczczenia pamięci poległych, pomordowanych i zamęczonych na „nie-
ludzkiej ziemi” Archiwum Państwowe w Kielcach w 2015 roku zaprezentowało na 
wystawie online zdjęcia znajdujące się w Zbiorze Zbigniewa Wieczorka z Kielc, 
które zostały wykonane w trakcie pobytu rodziny ofiarodawcy tego Zbioru na 
syberyjskim zesłaniu.

Wystawa ta powstała również w nawiązaniu do rozpoczętego w 2013 roku 
projektu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod nazwą „Archiwa Ro-
dzinne”. Ideą tego projektu jest kształtowanie w społeczeństwie potrzeby zacho-
wywania i zabezpieczania archiwów rodzinnych, tworzenia archiwów rodzinnych 
oraz ich ewentualnego przekazywania do archiwów państwowych.

Zaprezentowane poniżej materiały archiwalne tworzą jeden z przykładów 
archiwum rodzinnego. Archiwalia te trafiły do zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach 15 wrześ nia 1995 roku jako dar przekazany przez Zbigniewa Wieczor-
ka (w latach 1981–1996 pracownika Archiwum Państwowego w Kielcach) i zosta-
ły zarejestrowane w księdze nabytków pod numerem 1927/1995.

Darczyńca Zbigniew Wieczorek urodził się 19 wrześ nia 1933 roku w Biało-
wieży 2. Jego ojciec Jan Wieczorek pochodził z Kielecczyzny, urodził się bowiem 
w 1905 roku w podkieleckiej wsi Bieleckie Młyny 3. Matka Bronisława z Simsonów 

2 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, 
sygn. 1, k. 18-19.

3 APK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach, Akt urodzenia Jana 
Wieczorka nr 162 z 1905 r., sygn. 168.
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urodziła się natomiast na Syberii, dokąd został zesłany jej ojciec. Przebywając 
w okolicach Bajkału, pracował tam przy budowie kolei. Do Polski, już niepodle-
głej, rodzina Simsonów powróciła w 1925 roku 4.

Rodzice Zbigniewa Wieczorka, już jako małżonkowie, zamieszkali 
w miejscowości Dębowe 5, Jan Wieczorek od 1929 roku był zatrudniony jako pra-
cownik kontraktowy na stanowisku leśniczego w Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białowieży 6. W drugim roku wojny, 5 lutego 1940 roku, Rosjanie dotarli do 
leśniczówki w Dębowem i nakazali rodzinie Wieczorków i innym pracownikom 
Nadleśnictwa opuścić rodzinne domy. Państwo Wieczorkowie z pięcioletnim 
synem Zbigniewem znaleźli się w transporcie, który wiózł Polaków z Białowie-
ży na „nieludzką ziemię” do Nowosybirska. Stamtąd ciężarówkami przewie-
ziono zesłańców do Tiażyna 7, a potem dalej saniami w Tisulski rejon, posiołek 
Oktiabrskij  8.

Powiedziano im: „Tu teraz będziecie mieszkać i nie siedźcie na walizkach, 
bo już stąd nie wyjedziecie 9 ”. Zaledwie kilka dni później nakazano im iść do pra-
cy. Jan Wieczorek wraz z innymi mężczyznami pracował w kopalni złota. Musieli 
zjeżdżać na dół do własnoręcznie wykopanego szybu i wydobywać ziemię z rudą 
zawierającą drobinki złota. Raz w miesiącu odbierano urobek, lecz jeśli w wydo-
bytej rudzie nie było złota, zesłańcy pracowali za darmo.

żona otrzymała nakaz „lekkiej pracy” – przy wyrębie lasu. Kobiety ścinały 
drzewa, odrąbywały gałęzie, dzieliły pień na kawałki, a następnie drewno to mu-
siały dostarczyć do oddalonej o 2 kilometry składnicy. Do pracy można było nie 
pójść tylko wtedy, gdy była burza śnieżna, tzw. buran.

Rodzina Wieczorków starała się zadomowić, o ile to było możliwe, w tak 
tragicznych warunkach. Wybudowali dom, wykarczowali kawałek ziemi. Cza-
sem tylko dotarła do nich informacja z Ojczyzny, jak np. „Nasz gospodarz kłóci 
się z sąsiadem. Sąsiad chyba mu wlepi”. Tego rodzaju wiadomości mówiły im 
wszystko.

4 APK, Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 1, k. 16.
5 Dębowe – gm. Sztabin, pow. augustowski, woj. podlaskie, do 1954 r. miejscowość ta nale-

żała do gminy Dębowo, pow. augustowski, woj. białostockie.
6 http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=884, 

„Alma nach Leśny: Rocznik personalny administracji lasów państwowych – Imienny wy-
kaz personelu Administracji Lasów Państwowych: według stanu na dzień l lipca l933 r., 
zestawiony na podstawie materiałów otrzymanych z Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwo-
wych”, Warszawa 1933, s. 18 [dostęp: 10.03.2016].

7 http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=409 [dostęp:  
10.03.2016].

8 http://armiaandersa.pl/submission/show/3044#.VxPDt_mLTIu [dostęp: 10.03.2016].
9 APK, Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 1, k. 16.
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Minęło półtora roku. Jesienią 1941 roku Państwo Wieczorkowie otrzy-
mali zaświadczenia zezwalające na swobodne poruszanie się poza obrębem 
posiołka. Jak najszybciej spakowali się i wraz z kilkoma polskimi rodzinami 
ruszyli pieszo do Tiażyna. Tam wsiedli do pociągu, który dowiózł ich do Bu-
zułku. Dalsza droga to Taszkient i Farab nad Amu-darią. Potem była już Armia 
Andersa.

Jan Wieczorek zaciągnął się do wojska, a Bronisława dzięki pomocy pol-
skiej placówki dyplomatycznej trafiła do Kirmine, gdzie stacjonowały polskie 
jednostki wojskowe. Potem droga polskich tułaczy wiodła przez Krasnowodsk do 
Pahlavi i ostatecznie do Teheranu. Mieli dostać się do Rodezji, ale szczęśliwie po-
zostali w Teheranie, ponieważ statek, którym mieli wówczas popłynąć, storpedo-
wali Niemcy. Bronisława dostała pracę w Domu Amerykańskim, a syn Zbyszek 
zaczął chodzić do polskiej szkoły 10. Dalsze losy zaprowadziły Panią Bronisławę 
wraz z synem do Bagdadu. Tam po długiej rozłące mogła spotkać się z mężem. 
Jan Wieczorek walczył pod Tobrukiem i pod Monte Cassino. Był ranny, kilka 
miesięcy później wrócił do Teheranu, do żony i dzieci: syna Zbyszka i córki Ireny, 
która urodziła się w 1944 roku. Zaczął pracować w polskiej ambasadzie i uczest-
niczyć w życiu przebywających tam rodaków.

Wieczorkowie nie planowali pozostać na Zachodzie. Ciągle wspominali 
polskie łąki i lasy, dzwony wołające na pasterkę w małych wiejskich kościółkach. 
W październiku 1946 roku udało im się powrócić na ojczystą ziemię. Trafili do 
Warszawy, potem na Pomorze w okolice Kościerzyny 11 i w końcu do Kielc.

Zbigniew Wieczorek 12, po ukończeniu edukacji szkolnej, znalazł się 
w Wojskowej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych Saperów we Wrocławiu, 
potem trafił do Dęblina. W 1980 roku został przeniesiony do rezerwy. Od 1981 

10 Z tego okresu w zbiorze archiwalnym zachowała się kopia świadectwa Zbigniewa Wie-
czorka z Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Teheranie z 1945 r. oraz książeczka 
zapotrzebowania wydana przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Delegatura w Te-
heranie na nazwisko Zbigniewa Wieczorka w 1943 r., z przesłaniem: „łaską Opatrzności 
i staraniem Rządu Rzeczpospolitej w latach ciężkiej potrzeby, niewoli i wygnania ocalony 
od zagłady. Przygarniętemu na gościnnej ziemi dalekiego Iranu, w Wilię Bożego Narodze-
nia na pamiątkę tego ocalenia dokument niniejszy daje świadectwo wielkiej serdecznej 
wspólnoty naszych uczuć i przypomina dozgonną powinność: Matce swej, Ojczyźnie dług 
życia spłacić ofiarą i uczciwą pracą dla jej dobra i wielkości, rodakom zawsze miłość brat-
nią świadczyć, narodom, z którymi los, wojna i wspólne niedole nas złączyły, przyjaźni 
wiernie dochować, Bogu nie samą modlitwą, ale i cnotą wdzięczność okazać. W Tehe-
ranie za prezydentury Władysława Raczkiewicza i Rządu gen. Władysława Sikorskiego”, 
AP Kielce, Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 2, s. 3-12.

11 APK, Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 3.
12 Tamże, sygn. 1, k. 18-19.
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do 1996 roku pracował w Archiwum Państwowym w Kielcach jako specjalista 
ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. Należał do środowiska kom-
batanckiego, był członkiem Związku Sybiraków – Oddział w Kielcach. Zmarł 
18 czerwca 1998 roku. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi 13.

Zdjęcia, jakie zachowały się w albumie, powstały dzięki szczególnemu 
zbiegowi okoliczności, mianowicie gdy Państwo Wieczorkowie znajdowali się 
w wagonach, które miały ich zawieźć na wieloletnią tułaczkę, jeden z pracowni-
ków Nadleśnictwa wrócił i spakował trochę dobytku zesłańców. Między najpo-
trzebniejszymi rzeczami znalazł się również aparat fotograficzny oraz filmy.

Na zachowanych w zasobie archiwalnym zdjęciach można zobaczyć pano-
ramę posiołka Oktiabrskij, pierwszego domu, w którym „na nieludzkiej ziemi” 
mieszkała rodzina Wieczorków 14. udokumentowana została także praca w kopal-
ni złota oraz przy wyrębie lasu 15. Wśród zdjęć znajduje się też fotografia, na której 
uwieczniony został moment, gdy więźniowie dowiedzieli się, że wreszcie mogą 
opuścić swoje miejsce zesłania 16, a także kilka fotografii z czasu, gdy znaleźli się 
już szczęśliwie pod opieką Państwa Polskiego, tj. z Teheranu, Kirmine, Iraku 17.

Wraz z wymienionymi powyżej fotografiami Zbigniew Wieczorek przeka-
zał również do zasobu kieleckiego Archiwum kopie: swej książeczki zaopatrzenia 
o nr 1263, wydanej przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Delegatura w Te-
heranie 18, a także świadectwa szkolnego IV klasy Publicznej Szkoły Powszechnej 
III stopnia w Teheranie, wystawionego 30 czerwca 1945 roku 19.

Ponadto w zespole tym znajduje się zaproszenie 20 (sporządzone w języku 
francuskim) na Wieczór Polski, zorganizowany na rzecz mieszkańców Warsza-
wy – ofiar powstania warszawskiego. uroczystość odbyła się 2 maja 1946 roku 
w Hotelu Palace w Teheranie. Na awersie zaproszenia widnieją dwie wizualizacje 
Warszawy – z 1939 i 1945 roku.

13 Akta osobowe pracowników AP Kielce, sygn. 256.
14 Na tej fotografii widnieje data: 1940 r.
15 Czas wykonania tych fotografii wg zachowanego opisu Darczyńcy to lata 1940–1942.
16 APK, Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 1, k. 1-14, fotografia pochodzi z 1942 r. 
17 Tamże, sygn. 2, Opis mówi, że fotografie te wykonane zostały w 1944 r.
18 Książeczka ta, oprócz danych jej posiadacza, danych o miejscu wydania dokumentu oraz 

miejscu pobytu jej posiadacza zawierała także pouczenia, informacje o wpłatach pienięż-
nych, wydanych przedmiotach zaopatrzenia, jak również wskazówki „odnośnie zacho-
wania się uchodźców na emigracji”, APK, Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 2, 
s. 4-13.

19 Tamże, sygn. 2, s. 14.
20 Tamże, s. 1-2.



3. Brygada górnicza: Jan Wie-
czorek, Zygmunt Laskowski 
i […] Szonert obok kopalni 
złota na Syberii, 1941 r., Zbiór 
Zbigniewa Wieczorka z Kielc, 
sygn. 1

1. Oktiabrskij posiołek, Tisul-
skij rejon, Sybirskaja obłast, 
1940 r., Zbiór Zbigniewa Wie-
czorka z Kielc, sygn. 1

2. Jan Wieczorek zjeżdża do 
kopalni, obok Zygmunt Las-
kowski i […] Szonert, Syberia, 
1941 r., Zbiór Zbigniewa Wie-
czorka z Kielc, sygn. 1



6. Dobra nowina, wszyscy zostali zawiadomieni. „Prawdziwa to radość, gdy się 
otrzymało wolność” Syberia 1942 r., Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 1

5. Bronisława Wieczorek z synem Zbigniewem 
transportują drzewo na opał, Syberia, 1941 r., 
Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 1

4. Jan Wieczorek w drodze z drzewem do 
domu, Syberia, 1940 r., Zbiór Zbigniewa Wie-
czorka z Kielc, sygn. 1
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Inne dokumenty to np. fragment gazety w języku arabskim z 1944 roku 21, 
której treść uzupełniona jest fotografiami przedstawiającymi m.in. warszawskie 
łazienki i przełom Dunajca. W artykule tym łacińską czcionką zapisano wyrazy: 
„Dantsig” „Sandomiertz”, „Niemen”, „Wilno”, „Lithuanie”, „la Podolie”, „ukraine” 
i „Smoleńsk”. Druga z gazet 22 nosi nagłówek „united States Army Dispatch”, a na 
tytułowej stronie znajduje się fotografia przedstawiająca „Wielką Trójkę”: prezy-
denta uSA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona 
Churchilla i przywódcę ZSRR Józefa Stalina, podczas spotkania, jakie w dniach 
28 listopada 1943 – 1 grudnia 1943 roku odbyło się w Teheranie.

Zbigniew Wieczorek przekazał również paszport swego ojca Jana Wie-
czorka. Paszport ten 23 wydany został, jak zostało odnotowane, na podstawie do-
wodu osobistego nr 41/30, wydanego przez urząd Gminy Morawica w powiecie 
kieleckim 30 grudnia 1930 roku, z poświadczonym przez Starostwo Powiatowe 
Kieleckie w dniu 4 lutego 1931 roku obywatelstwem polskim (nr 24).

W tym dokumencie znamienna wydaje się pieczęć podłużna z tekstem: 
„Paszport niniejszy traci ważność po przyjeździe do Polski, nie uprawnia do wy-
jazdu z Polski”, „Po przyjeździe do Polski należy w ciągu 24 godzin zameldować 
się we właściwym urzędzie meldunkowym”. Paszport ten opatrzony jest pieczę-
ciami z Iranu oraz Związku Radzieckiego, dokumentujących szlak „żołnierzy 
tułaczy”.

W Zbiorze Zbigniewa Wieczorka zachowały się także materiały powojen-
ne 24 – plakaty, fotografie z lat 1947–1948 oraz „Dziennik Bałtycki” nr 144 z 29 maja 
1947 roku, zgromadzone w czasie pobytu w Kościerzynie, w której to miejscowo-
ści Państwo Wieczorkowie zamieszkali w 1946 roku po powrocie do kraju.

21 Tamże, s. 37-40.
22 Tamże, s. 41-46.
23 Tamże, s. 51-63.
24 Tamże, sygn. 3, s. 1-63.
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Stan motoryzacji w województwie kieleckim  
w latach 1945–1949

S ł o w a  k l u c z o w e :  motoryzacja, części zamienne, uNRRA, demobil, lata czterdzies-
te, zniszczenia wojenne.

Keywords :  motorisation, spare parts, uNRRA, demobil, forties, war damage.

S t r e s z c z e n i e :  Po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach polskich znajdowa-
ło się kilka tysięcy samochodów. W ciągu kolejnych lat ich liczebność powoli wzrastała. 
Głównymi źródłami dostaw samochodów do Polski były: uNRRA, zakupy z demobilu 
oraz rewindykacja mienia poniemieckiego. W 1948 r. po polskich drogach jeździło już po-
nad 90 tysięcy samochodów. Niestety, brak szerszej kontroli nad prowadzonymi zakupami 
sprawił, że w tej liczbie samochodów znalazło się kilkaset różnych marek i modeli aut. Ro-
dziło to problem zabezpieczenia serwisowego pojazdów w części zamienne, co przy takim 
zróżnicowaniu samochodów generowało ogromne koszty. Aby temu zapobiec, Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów w uchwale z 12 lutego 1949 r. dokonał podziału na marki 
typowe i nietypowe. Te pierwsze miały mieć zapewniony stały dopływ części zamiennych 
oraz podzespołów w ramach serwisu prowadzonego przez przedsiębiorstwa państwowe, 
natomiast pojazdy nietypowe zostały tego zaplecza pozbawione i stopniowo miały zostać 
wycofywane z eksploatacji przez urzędy i administrację państwową.

A b s t r a c t :  When WW II ended, there were but a couple of thousand of cars in Poland. 
Over the following years, the numbers of cars continued to grow steadily. Primarily. 
cars appeared in Poland from the uNRRA, army surplus stores as well as from German 
property restitution. As a result, in 1948 Poland had over 90,000 cars. Lamentably, lack 
of control over these arrivals led to large numbers of car makes and models. This caused 
the problem of vehicle maintenance in terms of spare parts, very costly in the case of 
such diversity. To help prevent this, the Economic Committee of the Ministers’ Council, 
in its February 12, 1949 Act, classified car makes as either typical or non-typical. For 
the former, a steady supply of spare parts and components was to be ensured within 
a state-run maintenance network, while the latter were to be deprived of this supply and 
gradually withdrawn by state offices and administration.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 329‑347
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u progu zakończenia II wojny światowej na ziemiach polskich według róż-
nych szacunków znajdowało się od 3 do 7 tys. samochodów, co stanowiło około 
10–20% stanu z sierpnia 1939 roku 1. Brak aut był dotkliwy nie tylko dla zwykłych 
ludzi, którzy wówczas mogli jedynie pomarzyć o własnym pojeździe. Ogromne 
problemy napotykali także pracownicy administracji państwowej, którzy niemal 
zupełnie pozbawieni byli środków lokomocji. Nic zatem dziwnego, że praktycz-
nie od razu starano się rozwiązać ów problem.

źródeł pochodzenia samochodów w pierwszych kilku powojennych latach 
było co najmniej kilka. Najszybciej zaczęły docierać do Polski samochody, będą-
ce częścią dostaw w ramach Administracji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 
i Odbudowy (united Nations Relief and Rehabilitation Administration – uNRRA). 
W ramach transportów popularnej „ciotki unrry” do Polski dostarczono łącz-
nie towary na sumę 470 mln dolarów, z czego środki przeznaczone na transport 
i komunikację wyniosły 27,5 mln dolarów. Według danych Ministerstwa Han-
dlu Zagranicznego w dostawach znalazło się niemal 19 tys. samochodów, z czego 
większość stanowiły pojazdy ciężarowe i półciężarowe. Aut osobowych (głównie 
pojazdów terenowych, jak: willys, ford GPW oraz dodge WC) było około tysiąca 2.

Kolejnym, wartym wspomnienia, źródłem dostaw były kraje sprzedające 
samochody pochodzące z demobilu. Polska kupowała sprzęt pochodzenia ame-
rykańskiego (tzw. akcja „A-50”) oraz brytyjskiego („B-6”). Demobil amerykański 
dostarczany był na podstawie umowy kredytowej zawartej pomiędzy rządem pol-
skim i amerykańskim 22 kwietnia 1946 roku, która opiewała na sumę 50 mln dola-
rów. Do połowy 1947 roku udało się zakupić przede wszystkim z Francji, ale także 
Belgii, Niemiec i Norwegii, sprzęt na łączną sumę 29 mln dolarów, w tym samo-
chody osobowe, ciężarowe i przeznaczone dla straży ogniowej za ponad 3,6 mln 
dolarów. W kwocie tej nabyto kilka tysięcy aut różnych marek i modeli 3. Tak wol-
ne wykorzystanie środków wynikających z umowy kredytowej wiązało się z fa-

1 T. Szczerbicki, Samochody w PRL. Rzecz o motoryzacji i nie tylko…, Poznań 2010, s. 13; 
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), urząd Rady Ministrów (dalej: uRM), sygn. 5/468, 
Zarys programu polityki motoryzacyjnej. uwagi Państwowego urzędu Samochodowego 
do ankiety M[inisterstwa]K[omunikacji], [luty 1946], k. 36.

2 T. Szczerbicki, Samochody w PRL, s. 13; AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu (dalej: 
MPiH), sygn. 2151, Wykaz samochodów odebranych z dostaw uNRRA, Warszawa, 2 IX 
1946 r., k. 23; AAN, Ministerstwo Handlu Zagranicznego (dalej: MHZ), sygn. 2/1, Spra-
wozdanie z akcji uNRRA w Polsce 1945–1949, grudzień 1949 r., k. 82. Nieco inne dane do-
tyczące liczebności samochodów osobowych znalazły się w przygotowanym na potrzeby 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego opracowaniu Części zamienne dla pojaz‑
dów samochodowych (Warszawa 1949) – wg tych danych w transportach uNRRA znalazło 
się ponad 1,3 tys. pojazdów osobowych (głównie willysów)

3 AAN, Centralny urząd Planowania (dalej: CuP), sygn. 1938, [Zakup sprzętu motoryza-
cyjnego z demobilu amerykańskiego], Paryż, 28 II 1947 r., k. 61-63.
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talnym stanem technicznym oferowanego Polakom sprzętu. Problemem była też 
jego różnorodność, ponieważ w przypadku konieczności dokonywania jakichkol-
wiek napraw generowała ona ogromne koszty związane z zapewnieniem wsparcia 
technicznego i zabezpieczeniem dostępności niezbędnych części zamiennych 4.

Podobnie wyglądały zakupy demobilu brytyjskiego. Rząd polski zawarł 
w czerwcu 1947 roku umowę finansową z rządem w Londynie, na mocy której 
stronie polskiej przyznano kredyt w wysokości 6 mln funtów szterlingów, z czego 
ponad 60% przeznaczono na zakupy sprzętu z demobilu 5. Również w tym wy-
padku nie udało się wykorzystać pełnej kwoty kredytu – ostatecznie ogólna suma 
wydana na brytyjski sprzęt demobilowy zamknęła się w kwocie 4,4 mln funtów. 
W tej sumie udało się zakupić ponad tysiąc ciężarówek oraz „pewną” liczbę aut 
osobowych. łącznie kosztowały one 250 tys. funtów 6. Wydaje się (przynajmniej 
w świetle dostępnych źródeł), że samochody pochodzące z „B-6” były w nieco 
lepszym stanie technicznym, choć – jak podkreślano – nie były to pojazdy nowe: 
„[…] są to samochody prawnie nieużywane, gdyż przeszły 200 do 500 mil, lecz są 
bez kół zapasowych, bez akumulatorów, bez narzędzi i wskutek braku konserwa-
cji będą wymagały przeglądu w Polsce szczególnie instalacje elektryczne”  7.

Niewielka liczba pojazdów, zarówno ciężarowych, jak i osobowych, zosta-
ła zakupiona także od Armii Czerwonej na przełomie kwietnia i maja 1948 roku. 
Transakcja opiewająca na sumę 25 mln zł objęła ponad 400 wozów. Niektóre z za-
kupionych pojazdów musiały być w całkiem niezłym stanie technicznym, ponieważ 
część z nich przed transportem miała zaplombowane maski. W ten sposób chciano 
zabezpieczyć się przed kradzieżą nie tyle samych pojazdów, ile części zamiennych. 
Oprócz tego pieczę nad zakupionymi samochodami roztoczyła specjalnie do tego 
celu powołana straż. Jak donoszono w sprawozdaniu, nie przeszkodziło to jednak 
uzbrojonym grupom podejmowania prób szabru motoryzacyjnego.

Od momentu, gdy okazało się, iż kupno samochodu już nie w idealnym 
czy dobrym, ale nawet zadowalającym stanie technicznym nie rozwiązuje sytu-
acji, zakupy sprzętu z demobilu były traktowane bardzo doraźnie. „Powinniśmy 
unikać kupowania sprzętu z Demobilu […] jak leci” mówił na posiedzeniu Pod-
komisji Zakupów Zagranicznych Komisji Motoryzacyjnej Jan śmigielski, zakupy 

4 AAN, MPiH, sygn. 3833, Sprawozdanie nr 20 z działalności Wydziału Demobilu w ciągu 
roku 1947, Warszawa, 10 II 1948 r., k. 1-2.

5 Tamże, k. 3-4.
6 AAN, MPiH, sygn. 294, Dostawy z Demobilu Angielskiego B-6 od początku akcji do dnia 

28 II 1949 r., k. 62; AAN, MPiH, sygn. 3870, Zestawienie samochodów, [bd.], k. 44; tamże, 
Sumaryczne zestawienie wycenionych i przecenionych pojazdów mechanicznych z De-
mobilu B-6, A-50 i uNRRA, Gdańsk-Oliwa, 10 I 1949 r., k. 61; AAN, MPiH, sygn. 3833, 
Wykaz sprzętu zakupionego za pożyczkę z demobilu angielskiego B-6 w czasie od dn. 1 VII 
do dn. 30 VII 1948, k. 193.

7 AAN, MPiH, sygn. 3870, Biuro uNRRA, Demobilu i Reliefu, Londyn, 29 IV 1948 r., k. 18-19.
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zaś miały odbywać się w sposób planowy. „Plan taki musimy posiadać. Kupują-
cy powinien mieć w ręku szczegółowy wykaz tego, co nam jest potrzebne i nim 
się kierować przy wybieraniu jednostek demobilowych” – dodawał. Tymczasem 
w praktyce polscy rzeczoznawcy, którzy byli odpowiedzialni za wybór i zakup sa-
mochodów, kierowali się zgoła innymi priorytetami. Działając często pod presją 
czasu (np. kończąca się umowa kredytowa), mimo kiepskiego stanu pojazdów, 
który w specjalnych katalogach zakupów określany był jako „poor”, decydowali 
się na ich zakup z bardzo prozaicznego powodu, tj. późniejszego wykorzystania 
tych pojazdów jako rezerwuaru części zamiennych dla samochodów krajowych 8. 

Pewna liczba samochodów (Tomasz Szczerbicki szacuje ją na „kilka tysię-
cy”) trafiła do Polski w ramach rewindykacji mienia zagrabionego z terenów pol-
skich. W latach 1945–1952 zajmowało się tym kilka komisji, które sprowadzały do 
kraju samochody z terenu Niemiec 9. Jeszcze innym źródłem pojazdów była dzia-
łalność Głównego urzędu Likwidacyjnego. Tylko w 1949 roku Okręgowy urząd 
Likwidacyjny w Warszawie przejął przedmioty należące do Grupy III, która obej-
mowała m.in. środki transportu) na kwotę 360 mln zł w cenach z 1939 roku. Nie-
stety, nie udało się ustalić, jaki procent tej kwoty stanowiły samochody 10.

Pierwsze oficjalne dane dotyczące liczebności samochodów pochodzą 
z grudnia 1945 roku i mówią o 19 tys. pojazdów samochodowych – 11,9 tys. cięża-
rowych oraz 7,1 tys. osobowych 11. Dwa lata później, według danych Ministerstwa 
Komunikacji, po polskich drogach jeździło już ponad 93 tys. pojazdów mecha-
nicznych, z czego samochodów osobowych było nieco ponad 26 tys., zaś ciężaro-
wych niecałe 30 tys. sztuk 12. Należy zaznaczyć, że spośród wszystkich osobówek 
w tzw. „sektorze czysto państwowym” znalazło się około 12 tys. pojazdów.

ów niemal skokowy wzrost liczby samochodów rodził bardzo poważny, 
już wcześniej sygnalizowany, problem. Zarówno ogromna różnorodność pojaz-
dów, ich kiepski stan techniczny, jak również trudna sytuacja w zakresie części 
zamiennych i serwisu samochodów, powodowały, że sytuacja stała się po pro-
stu dramatyczna 13. Niewystarczające okazywały się pozostawione przez wycofu-

8 AAN, CuP, sygn. 1938, [Sprawozdanie Polskiej Misji dla Zakupu Demobilu Amerykańskiego], 
Paryż, 26 II 1947 r., k. 61; AAN, CuP, sygn. 1939, Sprawozdanie, Paryż, 20 X 1947 r., k. 149.

9 T. Szczerbicki, Samochody w PRL, s. 17.
10 AAN, Główny urząd Likwidacyjny (dalej: GuL), sygn. 77, Wykaz wartościowy ujętego 

ewidencyjnie i rozprowadzonego majątku ruchomego, Warszawa, [24 I 1950], k. 65-76.
11 AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej (dalej: MAP), sygn. 488 (mf B-1473), [Pismo 

informacyjne ]Do Ob. Ministra Administracji Publicznej, Warszawa, [grudzień 1945 r.], k. 12.
12 AAN, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (dalej: KERM), sygn. 218, Stan i potrzeby 

krajowego rynku samochodowego, Warszawa, 19 X 1948 r., k. 26.
13 Według szacunków Aleksandra Rostockiego po polskich drogach jeździło kilkaset marek 

i typów pojazdów: tenże, Sprawa taboru samochodowego, „życie Gospodarcze” 1948, nr 7, 
s. 298-300.
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jących się Niemców składy części zamiennych ani te wytwarzane we własnym 
zakresie 14. Koszty importu były ogromne. W samym tylko 1949 roku planowano, 
że import podzespołów do najpopularniejszych willy’sów osiągnie kwotę 5 mln 
franków francuskich 15.

Chcąc ograniczyć koszty obsługi technicznej tak różnorodnego parku samo-
chodowego, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) uchwałą z 12 lutego 
1949 roku określił, które marki należały do pojazdów tzw. „typowych” (te miały 
mieć zapewniony stały dopływ części zamiennych i być poddawane remontom 
kapitalnym) oraz „nietypowych”. Do aut „typowych” zaliczono następujące marki: 
chevrolet fleetmaster, citroen III, fiat 110, skoda tudor, willy’s 16. Jak się szybko okaza-
ło, spośród tych 12 tys. samochodów, które używane były przez administrację pań-
stwową, do tej grupy zaliczyć można było jedynie 5 tysięcy. Z kolei dane przygoto-
wane przez Centralny urząd Planowania z lutego 1949 roku pokazują, że spośród 
32 662 samochodów osobowych jedynie 7538 zaliczono do wozów „typowych”  17.

Oznaczało to, że urzędy – chcąc zachować możliwość „państwowej” ob-
sługi technicznej używanych przez siebie aut – musiały pozbyć się samochodów 
„nietypowych”. Realizacja tych wytycznych napotkała na duży opór, zwłaszcza 
w urzędach, których pracownicy musieli pokonywać w czasie swojej pracy dość 
duże odległości. W ówczesnych realiach, kiedy sieć komunikacyjna była dopiero 
rozwijana, nastręczało to bardzo wiele problemów. Warto zauważyć, że mimo 
obowiązujących przepisów o „typowych” i „nietypowych” markach samochodów, 
problem nie został rozwiązany do połowy lat pięćdziesiątych. W zachowanych 
dokumentach można odnaleźć wzmianki na temat stanu parku maszyn używa-
nych w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego, gdzie na niemal 1,5 tys. aut większość 
(927) stanowiły samochody stare, pochodzące z demobilu bądź poniemieckie, 
„a więc nietypow[e], które każdego roku wycofuje się z ruchu masowo”  18.

Prezentowane źródło, zachowane w Archiwum Akt Nowych w zespole 
Centralnego urzędu Planowania, przedstawia wykaz liczbowy oraz stan technicz-
ny samochodów używanych przez terenowe urzędy państwowe działające w wo-
jewództwie kieleckim w pierwszej połowie 1948 roku. Z informacji zawartych 
w dokumencie wynika, iż stan parku samochodowego używanego przez urzęd-

14 AAN, uRM, sygn. 5/39, [Pismo] Do prezesa Rady Ministrów, 27 II 1945 r., k. 12; AAN, 
KERM, sygn. 219, Protokół nr 1 oględzin warsztatów remontowych Pocztowego urzędu 
Przewozowego Kraków, przy ul. Cystersów 21 [maj 1949], k. 156.

15 AAN, KERM, sygn. 222, [Dotyczy wniosków importowych], Warszawa [5 III 1949 r.], k. 18.
16 Monitor Polski 1949, nr 59, poz. 797.
17 Więcej na ten temat zob.: H. Wilk, „Nawet samochodów nie ma, zostały graty po Niemcach” 

– motoryzacyjny punkt startu – Polska 1944–41949, „Polska 1944/45–1989. Studia i mate-
riały”, t. 12, 2012, s. 301-330.

18 AAN, uRM Kancelaria Tajna, sygn. 6/249, uwagi do załącznika nr 2, 29 lutego 1956 r., k. 43.
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ników na terenie województwa nie odbiegał w sposób zasadniczy pod względem 
marek i stanu technicznego od innych regionów kraju 19. Najliczniej reprezen-
towane były marki nietypowe, których obsługa techniczna – z racji problemów 
z dostępem do części zamiennych – była niezwykle problematyczna i kosztowna. 
Prezentowane źródło jest wynikiem przeprowadzonej w tym czasie ewidencji po-
jazdów należących do administracji państwowej, mającej na celu skatalogowanie 
wszystkich jeżdżących po polskich drogach marek i typów pojazdów oraz ich sta-
nu technicznego. Efektem tego spisu była decyzja o nakazie wyzbywania się przez 
urzędy państwowe samochodów zbędnych i nadetatowych, będąca wstępem do 
uchwały z 12 lutego 1949 roku 20.

W przytoczonym dokumencie rozwinięto użyte skróty, zaznaczono wszel-
kie dopiski ręczne i dokonane skreślenia oraz poprawiono błędy w pisowni nazw 
marek i modeli samochodów.

Tekst źródłowy

Archiwum Akt Nowych, Centralny urząd Planowania, sygn. 3584, brak paginacji.

Załącznik do pisma nr. K.S.S. 7/I/48 r.a

urząd Wojewódzki Kielecki
Wydział Komunikacji

Wykaz

Nr Resort Ilość posiadanych samochodów Dysponuje uwagi
szt. Marka przeb. 

[ieg w]  
km

1 2 3 4 5

MINISTERSTWO KOMuNIKACJI
1 Pow.[iatowy] 

Zarz.[ąd] Drogowy 
– Kielce

1 G.M.C. 22 500 Kier.[ownik] 
P.[owiatowego]

Z.[arządu]
D.[rogowego]–

Kielce

a Dopisane ręcznie.
19 AAN, CuP, sygn. 2994, Stan samochodów osobowych w Polsce na 1 II 1949 r., k. 211.
20 AAN, KERM, sygn. 218, Protokół posiedzenia ścisłego Prezydium Komitetu Ekonomicz-

nego Rady Ministrów w dn. 27 VIII 1948 r., k. 11-12.
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2 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 36 900 ,, ,, 
3 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 22 400 ,, ,, 
4 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 32 500 ,, ,, 
5 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 8 000 ,, ,, 
6 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 37 800 ,, ,, 
7 ,, ,, ,, ,, 1 Latil 19 000 ,, ,, 
8 ,, ,, ,, ,, 1 Mack 9 000 ,, ,, 
9 ,, ,, ,, Radom 1 G.M.C. 73 000 ,, Radom

10 ,, ,, ,, ,, 1 Z.I.S. 40 450 ,, ,, 
11 ,, ,, ,, ,, 1 Fordson 16 600 ,, ,, 
12 ,, ,, ,, Jędrzejów 1 Thornycroft 64 100 ,, Jędrzejów
13 ,, ,, ,, ,, 1 GuY 40 000 ,, ,, 
14 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 40 600 ,, ,, 
15 ,, ,, ,, ,, 1 Bedford 39 200 ,, ,, 
16 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 64 100 ,, ,, 
17 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 47 900 ,, ,, 
18 ,, ,, ,, ,, Sandomierz 1 Leyland 60 000 ,, Sandomierz
19 ,, ,, ,, ,, 1 Krupp 115 000 ,, ,, 
20 ,, ,, ,, ,, 1 Fordson 45 000 ,, ,, 
21 ,, ,, ,, ,, 1 bCarrierb 75 000 ,, ,, 

22 ,, ,, ,, Busko 1 Chevrolet 148 880 ,, Busko
23 ,, ,, ,, ,, 1 Opel-Blitz 82 000 ,, ,, 
24 ,, ,, ,, Starachowice 1 Steyer 70 000 ,, – Starachowice
25 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 50 000 ,, ,, 
26 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 51 200 ,, ,, 
27 ,, ,, ,, Częstochowa 1 Chevrolet 60 000 ,, – Częstochowa
28 ,, ,, ,, Opatów 1 Mercedes 52 000 ,, – Opatów
29 ,, ,, ,, ,, 1 Bedford 39 000 ,, ,, 
30 ,, ,, ,, ,, 1 c-c 28 000 ,, ,, 

31 ,, ,, ,, ,, 1 Albion 45 000 ,, ,, 
32 ,, ,, ,, Kozienice 1 Chevrolet 75 200 ,, – Kozienice
33 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 59 200 ,, ,, remont
34 ,, ,, ,, Pińczów 1 Chevrolet 40 000 ,, – Pińczów

b W tekście „Karier”.
c Nieczytelne.
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35 ,, ,, ,, ,, 1 Bedford 70 500 ,, ,, 
36 ,, ,, ,, Włoszczowa 1 Chevrolet 64 000 ,, – Włoszczowa
37 ,, ,, ,, ,, 1 GuY 45 000 ,, ,, 
38 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 75 000 ,, ,, 
39 Kierown.[ik] 

Bud.[ownictwa] 
Dr.[ogowego] 

w Starachowicach

1 Opel-Blitz 65 000 Kier.[ownik] 
Bud.[ownictwa] 
Dr.[ogowego] – 

Starachowice
40 ,, ,, ,, ,, 1 Studebacker 40 000 ,, ,, ,,
41 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 42 000 ,, ,, ,, remont
42 ,, ,, ,, w Jasieńcu 1 G.M.C. 40 000 ,, ,, Drogi
43 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 38 000 ,, ,, ,,
44 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 39 000 ,, ,, ,,
45 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 42 000 ,, ,, ,,
46 ,, ,, ,, ,, 1 G.M.C. 45 000 ,, ,, ,,
47 ,, ,, ,, ,, 1 Chevrolet 50 000 ,, ,, ,,
48 ,, ,, ,, ,, 1 Opel-Blitz 70 000 ,, ,, ,,
49 Wydział 

Komunikacyjny 
urz.[ędu] 

Woj.[ewódzkiego]

1 Bedford 40 000 Naczelnik  
Wydziału

50 ,, ,, ,, ,, 1 Opel-Blitz 60 000 ,, ,, 
51 ,, ,, ,, ,, 1 Citroen 6 000 ,, ,, 
52 ,, ,, ,, ,, 1 Simca 8 500 ,, ,, 
53 ,, ,, ,, ,, 1 Opel- 

-Olympia
45 000 ,, ,, 

54 Pow.[iatowy] 
Zarz.[ąd] Drgowy – 

Kielce

1 Opel-Adam 40 000 Kier.[ownik] 
P.[owiatowego] 

Z.[arządu] 
Drog.[owego] – 

Kielce
55 ,, ,, ,, Radom 1 Opel- 

-Olympia
60 000 ,, ,, ,, Radom

56 ,, ,, ,, ,, 1 Peugot 68 000 ,, ,, ,,
57 ,, ,, ,, Jędrzejów 1 Opel-Adam 80 000 ,, ,, – Jędrzejów
58 ,, ,, ,, ,, 1 Fiat 508 85 000 ,, ,, ,, remont
59 ,, ,, ,, Sandomierz 1 Opel-Adam 80 000 ,, ,, – Sandomierz zużyty 

motor
60 ,, ,, ,, Busko 1 Opel- 

-Olympia
52 400 ,, ,, – Busko

61 ,, ,, ,, Starachowice 1 Opel-Kadet 30 000 ,, ,, – Starachowice
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62 ,, ,, ,, Częstochowa 1 Hansad 90 000 ,, ,, – Częstochowa całkowite 
zużycie

63 ,, ,, ,, ,, 1 K.d.F. 13 000 ,, ,,
64 ,, ,, ,, Opatów 1 Opel- 

-Olympia
68 000 ,, ,, – Opatów remont

65 ,, ,, ,, Pińczów 1 BMW 57 000 ,, ,, – Pińczów
66 ,, ,, ,, ,, 1 DKW 46 000 ,, ,,
67 ,, ,, ,, Włoszczowa 1 Fiat 500 38 000 ,, ,, – Włoszczowa całkowite 

zużycie
68 Kamieniołomy 

Państw.[owe] 
Zagnańsk

1 Mercedes 
Benz

62 000 ,, Kamieniołomów

69 ,, ,, ,, 1 Z.I.S. 70 000
70 ,, ,, ,, 1 G.M.C. 58 500
71 ,, ,, ,, 1 Chevrolet 24 680 remont 

generalny
–2–

72 Wydz.[iał] 
Komunikacyjny

1 D.K.[W.] Naczel.[nik]  
Wydz.[iału]

wymaga 
remontu

73 1 Fiat ,, ,, wóz szkol-
ny

74 1 Dodge ,, ,,
75 1 Dodge ,, ,,

MINISTERSTWO ZDROWIA
76 Wydział Zdrowia 

urz.[ędu] 
Wojew.[ódzkiego 

Kieleckiego]

1 Citroen Wydz.[iał] Zdrowia

77 ,, ,, ,, 1 G.M.C. ,, ,,
78 ,, ,, ,, 1 Dodge ,, ,,
79 ,, ,, ,, 1 Dodge ,, ,,
80 ,, ,, ,, 1 G.M.C. ,, ,,
81 ,, ,, ,, 1 „Linn”
82 Star.[ostwo] 

Pow.[iatowe] Iłża
1 Dodge Star.[ostwo]  

Pow.[iatowe] Iłża
83 ,, ,, ,, 1 Studebacker ,, ,, ,,
84 ,, ,, Częstochowa 1 Dodge ,, ,, Częstochowa

d W tekście „Hanza”.
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85 ,, ,, ,, 1 Chevrolet ,, ,, ,,
86 ,, ,, ,, 1 G.M.C. ,, ,, ,,
87 ,, ,, Jędrzejów 1 Dodge ,, ,, Jędrzejów
88 ,, ,, ,, 1 Dodge ,, ,, ,,
89 ,, ,, Kielce 1 Dodge ,, ,, Kielce
90 ,, ,, Kozienice 1 Dodge ,, ,, Kozienice
91 ,, ,, Opatów 1 Dodge ,, ,, Opatów
92 ,, ,, ,, 1 G.M.C. ,, ,, ,,
93 ,, ,, Pińczów 1 Dodge ,, ,, Pińczów
94 ,, ,, ,, 1 Chevrolet ,, ,, ,,
95 ,, ,, Radom 1 Dodge ,, ,, Radom
96 ,, ,, ,, 1 Chevrolet ,, ,, ,,
97 ,, ,, ,, 1 G.M.C. ,, ,, ,,
98 ,, ,, Busko 1 Dodge ,, ,, Busko
99 ,, ,, Sandomierz 1 Studebacker ,, ,, Sandomierz

100 ,, ,, ,, 1 Dodge ,, ,, ,,
101 ,, ,, Włoszczowa 1 Dodge ,, ,, Włoszczowa
102 ,, ,, ,, 1 Fordson ,, ,, ,,
103 ,, ,, Busko 1 Chevrolet ,, ,, Busko
104 Miasto Częstochowa 1 Ford Miasto 

Częstochowa
MINISTERSTWO ODBuDOWY

105 Wojew.[ódzki] 
Wydz.[iał] 
Odbudowy

2 Dodge 24 709 Wydział Odbudowy

106 ,, 1 Chevrolet 20 000 Star.[ostwo] Pow.
[iatowe] Jędrzejów

nie na 
chodzie

107 ,, 1 Chevrolet 15 000 ,, ,, Sandomierz
108 ,, 1 Chevrolet 20 000 ,, ,, Kielce
109 ,, 1 Chevrolet 20 000 ,, ,, Częstochowa nie na 

chodzie
110 ,, 1 ,, 18 000 ,, ,, Radom
111 ,, 1 ,, 9 000 ,, ,, Włoszczowa
112 ,, 1 Z.I.S. ,, ,, Sandomierz
113 ,, 1 Z.I.S. 9 000 ,, ,, Pińczów
114 ,, 1 Z.I.S. 19 000 ,, ,, Iłża
115 ,, 2 G.M.C. 20 000 ,, ,, Sandomierz
116 ,, 1 G.M.C. 19 000 ,, ,, Stopnica
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117 ,, 1 G.M.C. 20 000 ,, ,, Kielce
118 ,, 4 G.M.C. 19 000 ,, ,, Radom nie na 

chodzie
119 ,, 4 G.M.C. 20 000 ,, ,, Opatów
120 ,, 1 G.M.C. 20 000 ,, ,, Kozienice nie na 

chodzie
121 ,, 1 Fordson 15 000 Wydz.[iał] 

Odbudowy
w remon-
cie

122 ,, 1 Fordson 20 000 Hufce Budowlane
123 ,, 1 Ford 18 000 Star.[ostwo] Pow.

[iatowe] Stopnica
nie na 
chodzie

124 ,, 2 Ford 19 000 ,, ,, Opatów nie na 
chodzie

125 ,, 1 Ford 20 000 ,, ,, Kozienice nie na 
chodzie

126 ,, 1 Ford 18 000 ,, ,, Opatów
127 ,, 1 Studebacker 20 000 Huf.[ce] Bud.

[owlane] Iłża
nie na 
chodzie

128 ,, 1 ,, 25 000 ,, Radom
129 ,, 1 Mack 3 000 Star.[ostwo] 

Pow.[iatowe] 
Sandomierz

130 ,, 1 ,, 3 000 ,, ,, Stopnica
131 ,, 1 ,, ,, ,, Opatów
132 ,, 1 Hanomag 15 000 Wydział Odbudowy
133 ,, 1 Steyer 10 000 ,, ,, nie na 

chodzie
134 ,, 1 Simca 4 000 ,, ,,
135 ,, 1 Steyer 15 000 Ref.[erat] Odb.

[udowy] Jędrzejów
136 ,, 1 Ford 15 000 Wydz.[iał] 

Odbudowy
137 ,, 1 D.K.W. 10 000 Ref.[erat] 

Odb.[udowy] 
Sandomierz

138 ,, 1 D.K.W. 10 000 ,, ,, Stopnica w remon-
cie

139 ,, 1 D.K.W. 15 000 ,, ,, Starachowice nie na 
chodzie

140 ,, 1 D.K.W. ,, ,, Włoszczowa w remon-
cie
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141 ,, 1 Opel 15 000 ,, ,, Częstochowa nie na 
chodzie

142 ,, 1 Opel 15 000 ,, ,, Radom

–3–

MINISTERSTWO ODBuDOWY

143 Wojew.[ódzki] 
Wydz.[iał] 
Odbudowy

1 Mercedes 10 000 Ref.[erat]  
Odb.[udowy] 

Kozienice

nie na 
chodzie

144 ,, 1 Wanderer 8 000 ,, Kielce w remon-
cie

145 ,, 1 Adler Junior 7 000 ,, Opatów nie na 
chodzie

146 ,, 1 Willys 10 000 ,, Opatów w remon-
cie

MINISTERSTWO ROLNICTWA

147 urząd Wojew.
[ódzki Kielecki] 

Dział Rolnict.[wa] 
i Reform Rolnych

1 Hanomag 60 000 Kierown.[ik] Działu 
Roln.[ictwa]

148 ,, 1 D.K.W. 50 000 ,,

149 ,, 1 Hanomag 100 000 ,,

150 ,, 1 Opel 
Olympia

50 000 ,,

151 ,, 1 Mercedes 40 000 Nacz.[elnik] Wydz.
[iału] Pom.[ocy] 

Roln.[iczej]

152 ,, 1 Fiat 50 000 Kier.[ownik] Działu 
Roln.[ictwa]  

i R.[eform]R.[olnych]

153 ,, 1 Fiat 3 087 ,,

154 ,, 1 Chevrolet 35 126 ,,

155 ,, 1 Chevrolet 45 888 ,,

156 ,, 1 Opel-Blitz 100 000 ,,

156 ,, 1 Fiat 35 000 ,,

157 ,, 1 Thornycroft 26 343 ,,

158 ,, 1 Bedford 34 000 Nacz.[elnik] Wydz.
[iału] Ośw.[iaty] 

Roln.[ictwa[

159 ,, 1 Fordson 40 000 ,, w remon-
cie
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160 ,, 1 Bedford 20 836 Nacz.[elnik]  
Wydz.[iału] 

Weterynar.[yjnego]

161 ,, 1 G.M.C. 50 000 Kier.[ownik]  
Rej.[onowego]  

Kier.[ownictwa] 
Robót Wodno- 

-Melior.[yzacyjnych]  
– Busko

162 ,, 1 G.M.C. 47 000 ,, Kielce

163 ,, 1 Chevrolet 43 000 ,, ,,

164 ,, 1 Fordson 50 000 ,, Radom

165 ,, 1 Opel 60 000 ,, ,,

166 ,, 1 Polski Fiat 65 000 ,, Sandomierz

167 ,, 1 Guy 40 000 ,, ,,

MINISTERSTWO PRACY I OPIEKI SPOłECZNEJ

168 ,, 1 Thornycroft 34 300 Wyd.[ział] Opieki 
Społecznej urzędu 

Wojewódzkiego

169 ,, 1 Thornycroft 30 759 ,,

MINISTERSTWO KuLTuRY I SZTuKI

170 Wydz.[iał] Kultury 
i Sztuki urz.[ędu] 
Woj.[ewódzkiego]

1 Mercedes 30 000 Naczelnik  
Wydziału

171 ,, 1 Chevrolet 40 000 ,, ,, 

MINISTERSTWO APROWIZACJI

172 urząd  
Wojew.[ódzki] 

wydział Aprowiz.[acji]

1 Opel Kadet 110 000 Naczel.[nik]  
Wydz.[iału]  

Aprow.[izacji]

173 ,, 1 Mercedes 130 000 ,,

174 ,, 1 Fiat N.S.u. – Przezna-
czony 
czasowo 
do dysp.
[ozycji] 
Kom.
[endanta] 
Hufca 
Bud.
[owalne-
go] „świt” 
– Kielce
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175 ,, 1 Opel-Blitz 200 000 Naczel.[nik] Wydz.
[iału] Aprow.[izacji]

nie na 
chodzie

176 ,, 1 Chevrolet 150 000 ,, ,,
177 ,, 1 Hanomag wrak
178 ,, 1 Opel – – ,,
179 ,, 1 D.K.W. – – ,,

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI PuBLICZNEJ
180 urząd Wojewódzki 

Kielecki
1 G.M.C. 60 000 Wojewoda

181 Wydział Ogólny 1 Chevrolet 29 000 Wojewoda
182 ,, 1 Chevrolet 26 000 Wicewojewoda II
183 ,, 1 Citroen 870 Wicewojewoda I
184 ,, 1 Opel P-4 110 000 Naczelnik Wydz.

[iału] Ogól.[nego]
185 ,, 1 Opel-Kadet 140 000 ,, ,, Wojskowego
186 ,, 1 Willys Przeka-

zany do 
dyspozy-
cji Kier.
[ownika] 
Budowy 
Kolejki 
Staracho-
wice-Iłża

187 ,, 1 Wanderer 90 000 Wycofany 
z ruchu, 
przezna-
czony dla 
Starostwa 
Iłżeckiego

188 Starostwo 
Pow.[iatowe] 
Częstochowa

1 Hansae 120 000 Starosta

189 ,, ,, Busko 1 Skoda 60 000 ,,
–4–

190 Starostwo pow.
[iatowe] Jędrzejów

1 Mercedes 150 000 Starosta

191 ,, Kielce 1 Ford 70 000 ,,
192 ,, Kozienice 1 Mansa 90 000 ,,

e W tekście „Hanza”.
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193 ,, Pińczów 1 Chevrolet 130 000 ,,

194 ,, Radom 1 Steyer 110 000 ,,

195 ,, Włoszczowa 1 Mercedes 150 000 ,,

196 ,, Opatów 1 Opel 65 000 ,,

197 ,, ,, 1 G.M.C. 60 000 ,,

MINISTERSTWO POCZT I TELEGRAFóW

198 ,, 1 G.M.C. 17 802 
mil

Rej.[onowy] 
urz.[ąd] Telef.

[oniczno-]Telegr.
[aficzny] – Kielce

Dla celów 
tele-techn.
[icznych]

199 ,, 1 Ford Willys 30 692 ,, ,,

200 ,, 1 Chevrolet 21 500 
km

,, ,,

201 ,, 1 Commer 14 202 
mil

,, dla celów 
poczt.
[owych] 
(w remon-
cie)

202 ,, 1 Commer 20 718 ,,

203 ,, 1 G.M.C. 54 755 ,,

204 ,, 1 Thornycroft 19 900 
km

,, w remon-
cie

205 Obwodowy urząd 
Pocztowy Nr 1 
Częstochowa

1 Chevrolet 67 370 Naczelnik Obw.
[odowego] urzędu 
Poczt.[owego] Nr 1

206 ,, 1 Chevrolet 33 039 ,,

207 ,, 1 Willys 41 835 ,,

208 Rejonowy urząd 
Telef.[oniczno-]
Telegr.[aficzny] 
Częstochowa

1 G.M.C. 23 566 Naczelnik  
Rej.[onowego]  

urz.[ędu]  
Telef.[oniczno-] 

Telegr.[aficznegp]

209 Obwodowy 
urząd Pocztowo-

telekomunikacyjny 
Ostrowiec 

świętokrz.[yski]

1 Studebacker 28 000 Obwod.[owy] 
urząd Poczt.[towo-]  

Telekomun.
[ikacyjny]

dla celów 
służb.
[owych]

210 Obwodowy 
urząd Pocztowo-

telekomunikacyjny 
w Jędrzejowie

1 Chevrolet 23 359 Obwodowy urząd 
Poczt.[owy] 
Jędrzejów

od 18 X 47 
w remon-
cie
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211 ,, 1 Bedford 34 944 Pocztowy urząd 
Przewozowy – 

Kraków

od 19 X 47 
– zastęp-
czo przy-
dzielony 
na czas 
remontu 
„Chevro-
letu”

212 Obwodowy urząd 
Pocztowo-Telek.
[omunikacyjny] 
w Busku-Zdroju

1 Commer 35 022 Obw.[odowy] 
urząd 

Pocztowo-Telek.
[omunikacyjny] 

Busko-Zdrój

213 Obwodowy urząd 
Pocztowo-Telek.
[omunikacyjny] 
w Sandomierzu

1 Chevrolet 33 254 Obw.[odowy]  
urz.[ąd]  

poczt.[owo-] telek.
[omunikacyjny] 
w Sandomierzu

214 ,, 1 Chevrolet 40 928 ,,

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOśCI

215 Sąd Okręgowy 
w Kielcach

1 Chevrolet 17 334 Prezes Sądu 
Okręgowego 
w Kielcach

MINISTERSTWO OśWIATY

216 ,, 1 Citroen 8 600 Kurator

217 ,, 1 Mercedes 14 648 Kurator

218 ,, 1 Chevrolet 23 200 Kurator

219 ,, 1 Ford V8 3 500 Kurator

220 ,, 1 Fordson Kurator w remon-
cie

221 ,, 1 D.K.W. 
moto.[cykl]

400 Kurator

222 ,, 1 Polski Fiat 
508

6 000 Insp.[ektor]  
Szk.[olny] Radom

223 ,, 1 Motorowe[r] 
SHL

,, ,, Busko w remon-
cie

224 ,, 1 Motocykl 
BMW

Tow.[arzystwo]  
Szk.[oły] średn.[iej] 

– Siemno

w remon-
cie

225 ,, 1 Dodge 4 000 Państw.[owe] 
Liceum – Solec
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226 ,, 1 Faun 5 000 Państw.[owe] 
Liceum – 

Bodzentyn

227 ,, 1 Ford 2 500 Insp.[ektor] Szkolny 
– Jędrzejów

MINISTERSTWO SKARBu

228 Izba Skarbowa 
w Kielcach

1 Austin 443 525 Dyrektor Izby 
Skarb.[owej]

229 ,, 1 Renault 59 855 ,, ,, 

230 ,, 1 Opel- 
-Olympia

50 620 ,, ,, 

-5-

MINISTERSTWO LEśNICTWA

231 Dyrekcja Lasów 
Państwowych 
w Radomiu

1 Adler-
Dyplomat

37 000 Dyrektor Lasów 
Państwowych 
w Radomiu

232 ,, 1 Simca – Fiat 2 700 ,, ,,

233 ,, 1 D.K.W. 42 000 ,, ,,

234 ,, 1 Wanderer 53 400 ,, ,,

235 ,, 1 Renault 51 200 ,, ,,

236 ,, 1 Citroen 72 800 ,, ,,

237 ,, 1 Thornycroft 28 500 ,, ,,

238 ,, 1 Steyer 32 000 ,, ,,

239 ,, 1 Chevrolet 37 000 ,, ,,

240 ,, 1 G.A.Z. 51 000 ,, ,,

241 Zarząd Kolejek 
Lasów  

Państw.[owych] 
w Zagnańsku

1 Adler Junior 
(osob.[owy])

Inspektor 
Oddz.[iału] 

Transp.[ortowego] 
D.[yrekcji]L.[asów]

P.[aństwowych] 
Radom

w remon-
cie

242 ,, 1 Willys 34 650 Kier.[ownik] 
Zmot.[oryzo wa-

nego] i Kon.[nego] 
Transp.[ortu] 

Drewna

243 ,, 1 Volkswagen ,, w remon-
cie

244 ,, 1 Mack (cięż.
[arowy])

9 722 ,,
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245 ,, 1 A.K.C. ,, w remon-
cie

246 ,, 1 Dodge ,, w remon-
cie

247 ,, 2 Thornycroft 44 000 ,, jeden do 
remontu 
gen.[eral-
nego] lub 
wymiany

248 ,, 1 Tilling 
Stevens

,, do re-
montu lub 
wymiany

249 ,, 1 Faun ,, do re-
montu

250 ,, 1 G.M.C. ,,
251 ,, 1 Studebacker ,,
252 ,, 1 Z.I.S. ,,
253 ,, 2 Mercedes ,,
254 ,, 1 Vomag ,,
255 ,, 1 Opel – 

śmieciarka
,, do re-

montu
256 ,, 1 Polski Fiat ,, do re-

montu
257 ,, 1 Diamand 

(ciągniki)
,,

258 ,, 1 Federal ,,
259 ,, 1 Hanomag ,,
260 ,, 2 Deutz 3 ,, jeden do 

re montu
261 ,, 1 Deutz 3 ,,
262 ,, 1 Lanz – 

Buldog
,,

263 ,, 1 Jase ,, do re-
montu

264 ,, 1 Bokser ,, do re-
montu

265 ,, 1 Fordson ,, do re-
montu

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 
266 Okręg P[olskiego]

C[zerwonego]
K[rzyża] Kielce

1 Dodge 28 000 P.[olski]
C.[zerwony]

K.[rzyż] – Kielce
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267 ,, 1 G.M.C. 21 200 ,,
268 ,, 1 Bedford 23 000 ,,
269 ,, 1 DKW 7 048 ,, w kapi-

talnym 
remoncie

270 ,, 1 Chevrolet 3 687 Oddział P.[olskiego]
C.[zerwonego]

K.[rzyża] – 
Częstochowa

271 ,, 1 Austin 7 543 ,,
272 ,, 1 Ford 3 102 Oddział P.[olskiego]

C.[zerwonego]
K.[rzyża] – 
Sandomierz

273 ,, 1 Chevrolet 1 708 Oddział P.[olskiego]
C.[zerwonego]

K.[rzyża] – 
Skarżysko 

Kam.[ienna]
274 ,, 1 N.S.u. – 

mot.[ocykl]
947 Oddział P.[olskiego]

C.[zerwonego]
K.[rzyża] – 
Jędrzejów

Za Wojewodę 
[podpis nieczytelny]
inż. B. Czapów
Naczelnik Wydziału
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Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. 
Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, 
red. Teresa Stachurska-maj i Violetta urbaniak, warszawa 2015, ss. 88 oraz cd

W ostatnich latach archiwa coraz bardziej otwierają się na edukację szkol-
ną i potrzeby nauczycieli 1. Efektem tego otwarcia są różnorodne wystawy, projek-
cje filmowe, konkursy, gry miejskie. Zmienia się też forma lekcji archiwalnych 
– w miejsce tradycyjnych wykładów archiwa proponują warsztaty, prezentacje 
multimedialne czy lekcje on-line 2. Zmiany te wychodzą naprzeciw potrzebom 
nauczycieli poszukujących nowych, ciekawych rozwiązań dydaktycznych, a także 
nowych, niepublikowanych źródeł historycznych. Ta druga kwestia ma szczególne 
znaczenie w odniesieniu do tak ważnej dla edukacji historycznej historii regional-
nej. W obecnie obowiązującej podstawie programowej treści regionalne realizo-
wane są w ramach poszczególnych przedmiotów, jednak sposób, w jaki młodzi 
ludzie poznają historię swego regionu, zależy od inwencji nauczycieli. Pomimo że 
od dawna mówi się o potrzebie przygotowania opracowań ułatwiających nauczanie 
regionalne, w praktyce nauczyciele są zdani sami na siebie i samodzielnie zgro-
madzone opracowania i materiały źródłowe. Wprawdzie dla nauczyciela historii 
praca w archiwum nie powinna mieć tajemnic, ale w praktyce nie jest to łatwe, 
gdyż znalezienie ciekawych i dostosowanych do potrzeb edukacyjnych źródeł wy-
maga czasochłonnej kwerendy i doskonałej znajomości zasobu danego archiwum. 
W tej sytuacji w sukurs nauczycielom mogą przyjść archiwiści rozumiejący potrze-
by szkolnej edukacji. Otwiera się tu ogromne pole do współpracy obu środowisk 
– nauczycielskiego i archiwalnego. W skali kraju nie jest ona jeszcze powszechna, 
dlatego na szczególną uwagę zasługują realizowane od kilku w Warszawie projekty 
nauczycielsko-archiwalne, których owocem są kolejne publikacje metodyczne. 

Poradnik dla nauczycieli historii zatytułowany Warszawski trudny czas, 
czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczy‑

1 W kwietniu 2015 r. w Toruniu zostało powołane Forum Edukatorów Archiwalnych.
2 H. Mazur, A. Rosa, Lekcje archiwalne. Skrypt przygotowany na potrzeby spotkania Forum 

Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2015. Por. też Biuletyn Apla wydawany przez Ar-
chiwum Państwowe w Lublinie, którego numer 3–4 (2015) został poświęcony popularyza-
cji i edukacji archiwalnej. 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 351‑357



 RECENZJE   I OMóWIENIA352

cieli historii wszystkich etapów edukacyjnych pod redakcją naukową Teresy Sta-
churskiej-Maj i Violetty urbaniak jest już trzecią publikacją wydaną w ramach 
współpracy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li w Warszawie i Archiwum Państwowego w Warszawie. 

Dwa wcześniejsze opracowania były również poświęcone problematyce 
wykorzystania źródeł archiwalnych w pracy nauczyciela historii. Pierwsza książka 
zatytułowana Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji 
dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej została 
wydana w 2010 roku 3, druga zaś, „Bez korzeni nie zakwitniesz” – Warszawa moją 
małą Ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum 
i liceum ukazała się w 2012 roku 4. Natomiast recenzowana obecnie publikacja do-
tarła do nauczycieli w 2015 roku. Wszystkie pozycje ukazały się pod wspólną re-
dakcją naukową dr Teresy Stachurskiej-Maj – nauczyciela konsultanta w MSCDN 
i dr Violetty urbaniak, zatrudnionej w Archiwum Państwowym w Warszawie. 
Widać zatem wyraźnie, że współpraca obu środowisk nie ma charakteru oka-
zjonalnego, ale jest rozłożonym na lata przedsięwzięciem. Fakt, że redaktorkom 
recenzowanej publikacji po raz kolejny udało się skupić spore grono nauczycieli 
wokół idei otwarcia szkolnej edukacji na mało znane źródła historyczne świadczy 
o ogromnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju innowacje. 

Tytułowy „trudny czas” to lata I wojny światowej. Jak wynika ze wstępu, 
tematyką warsztatów objęte zostały również lata 1945–1989, ale ostatecznie zde-
cydowano o zamieszczeniu w publikacji tylko scenariuszy dotyczących I wojny 
światowej. uzyskano dzięki temu jednorodność tematyczną, a zainteresowani 
poradnikiem nauczyciele mają większe możliwości wyboru odpowiadających im 
scenariuszy zajęć.

Na publikację składa się zestaw scenariuszy lekcji historii dla II, III i IV 
etapu edukacyjnego oraz płyta CD zawierająca materiały źródłowe. Scenariusze 
powstały w ramach warsztatów, będących formą doskonalenia zawodowego na-
uczycieli. Zostały w nich wykorzystane archiwalia pochodzące z zasobów Archi-
wum Państwowego w Warszawie, sporadycznie z innych archiwów lub Internetu. 
Znaczną część stanowią źródła wcześniej niepublikowane.

3 Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze dla nauczycieli szkoły pod‑
stawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, red. T. Stachurska-Maj i V. urbaniak, 
Warszawa 2010.

4 Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla na‑
uczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj i V. urbaniak, 
Warszawa 2012. Publikacja zawiera pakiet narzędzi edukacyjnych: scenariusze lekcji, ze-
staw materiałów źródłowych, wskazówki metodyczne, materiały pomocnicze dla ucznia 
i nauczyciela.
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Scenariusze zostały podzielone na trzy części, odpowiadające poszcze-
gólnym etapom edukacji. Szczególnie trudnym zadaniem było przygotowanie 
scenariuszy dla szkoły podstawowej. Edukacja historyczna na tym etapie ma 
charakter epizodyczny, konieczny jest zatem głęboki namysł nad zawartością me-
rytoryczną każdej lekcji. Sześć scenariuszy przeznaczonych dla szkoły podstawo-
wej ma zróżnicowaną tematykę. Dwa scenariusze podejmują temat odzyskania 
przez Polskę niepodległości (Skazani na niepodległość?, Odzyskanie niepodległości 
w roku 1918). Kolejne dwa scenariusze koncentrują uwagę na losach dzieci w cza-
sie wielkiej wojny (Losy warszawskich dzieci podczas pierwszej wojny światowej 
oraz Dzieci Warszawy w latach pierwszej wojny światowej). Pokazanie dramatu 
wojny z perspektywy dzieci jest ciekawym pomysłem, pozwalającym uczniom 
zrozumieć konsekwencje wojny dla tzw. zwykłych ludzi. Podobnie cele odnajdu-
jemy w scenariuszu lekcji na temat Życie codzienne w Warszawie w okresie pierw‑
szej wojny światowej. 

Na uwagę zasługuje propozycja tematu lekcji, wykraczającego poza zakres 
podstawy programowej dla szkoły podstawowej – Wielka wojna w starej Europie. 
Zgodnie z sugestią autorów może to być doskonały wstęp do lekcji o odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Wprowadzenie elementów historii powszechnej po-
zwala uczniom zrozumieć charakter konfliktu, jakim była I wojna światowa, dla-
tego nawet w szkole podstawowej warto pokusić się o tego rodzaju rozszerzenie.

W drugiej części zostało zamieszczonych 11 scenariuszy przeznaczonych 
do wykorzystania na lekcjach historii w gimnazjum. Pięć tematów zostało ukie-
runkowanych na kwestie o charakterze ogólnym (Stosunek Rosji do sprawy pol‑
skiej w czasie pierwszej wojny światowej, Między Rosją a państwami centralnymi – 
orientacje polityczne Polaków w pierwszej wojnie światowej, Polacy wobec pierwszej 
wojny światowej – propaganda a zaborcy, Wielka wojna – wojenna rzeczywistość 
na froncie, Zorza nowego życia dla was wschodzi). W pozostałych scenariuszach 
głównym celem stało się zapoznanie uczniów z sytuacją panującą w Warszawie ze 
szczególnym uwzględnieniem życia codziennego jej mieszkańców. 

Trzecia część publikacji to pięć scenariuszy zajęć przeznaczonych dla 
szkoły ponadgimnazjalnej. Trzy z nich dotyczą życia codziennego w Warsza-
wie w czasie wojny (Organizacja władz miejskich Warszawy w czasie pierwszej 
wojny światowej, Codzienność Warszawy, Złączmy się we wspólnej pracy), a dwa 
podejmują kwestie ogólne, ale na podstawie źródeł typowo warszawskich (prasa 
warszawska z okresu I wojny światowej) bądź zgromadzonych w Archiwum Pań-
stwowym w Warszawie (plakaty i karykatury). 

Autorki publikacji nie zaznaczyły, dla którego zakresu są przeznaczone 
te scenariusze. Obowiązująca obecnie Podstawa programowa wskazuje koniec 
I wojny światowej jako cezurę początkową kursu historii dla I klasy szkoły po-
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nadgimnazjalnej, co sugerowałoby wykorzystanie ich w kształceniu na pozio-
mie rozszerzonym. Zazwyczaj jednak po przerwie wakacyjnej i zmianie szkoły 
(z gimnazjum na szkołę ponadgimnazjalną) konieczne okazuje się poświęcenie 
kilku lekcji na przypomnienie głównych wiadomości dotyczących wielkiej woj-
ny. Proponowane scenariusze doskonale nadają się również do przeprowadzenia 
lekcji powtórzeniowych. Moim zdaniem, publikacja z powodzeniem może być 
wykorzystana również w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo”, a także 
jako wprowadzenie do problemów omawianych na lekcjach wiedzy o społeczeń-
stwie, takich jak wybory samorządowe (Złączmy się we wspólnej pracy oraz Or‑
ganizacja władz miejskich Warszawy w czasie pierwszej wojny światowej) czy rola 
prasy (Co tam panie w gazecie? Pierwsza wojna światowa w prasie). 

Autorzy scenariuszy wykorzystali różnorodne źródła archiwalne – teksty 
pisane, fotografie, mapy, prasę, karykatury, mapy, plany miasta. Ta różnorod-
ność źródeł nie tylko pozwala uczniom lepiej zrozumieć omawiane na lekcjach 
problemy, ale również pokazuje bogactwo zasobów archiwum oraz jego zna-
czenie jako instytucji, w której zostały zdeponowane materiały dokumentujące 
nie tylko losy samej Warszawy i jej mieszkańców, ale również liczne materiały 
dotyczące historii Polski i powszechnej. Staranny i przemyślany dobór źródeł 
pozwala zarówno na ukazanie różnych aspektów omawianych na lekcjach wyda-
rzeń i procesów historycznych, jak też na ich egzemplifikację poprzez przedsta-
wienie konkretnych postaci i jednostkowych, ale charakterystycznych przypad-
ków. Ogromną wartość mają zwłaszcza źródła dokumentujące życie codzienne 
ludzi – wyzwalają one ciekawość uczniów i zgodnie z aktualnymi tendencjami 
w dydaktyce pozwalają na przedstawienie procesów historycznych w nowej per-
spektywie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że dołączenie nośnika cyfrowego (pły-
ty CD) umożliwiło zamieszczenie znacznie większej liczby źródeł niż te, które 
są proponowane do wykorzystania na lekcjach. źródła te zostały pogrupowane 
w foldery (1. W polityce, 2. W gotowości, 3. Instytucje w Warszawie, 4. Cenzura 
wojenna, 5. Wojenna codzienność, 6. Waluta, ceny, 7. Propaganda), co znacząco 
ułatwia wyszukiwanie potrzebnych materiałów. Warto też dodać, że taki sposób 
publikacji źródeł wprowadza je do obiegu w środowisku dydaktyków, umożliwia-
jąc twórcze wykorzystanie ich w autorskich scenariuszach zajęć. 

Wszystkie scenariusze zostały opracowane głównie z wykorzystaniem me-
tod aktywizujących uczniów, m.in. takich jak: burza mózgów, portfolio, drzewo 
decyzyjne. Jednocześnie we wszystkich scenariuszach dominują metody poszu-
kujące związane z analizą różnych rodzajów źródeł archiwalnych, które stają się 
głównym źródłem wiadomości zdobywanych przez uczniów na lekcji. Praca ze 
źródłami prowadzona jest samodzielnie lub w grupie. Właśnie praca w grupie 
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wymieniana jest najczęściej jako metoda pracy na lekcjach. Wprawdzie jest ona 
raczej formą organizacji pracy na lekcji niż metodą, trudno jednak nie zauważyć, 
że sprzyja zarówno kształtowaniu umiejętności społecznych, jak też specyficz-
nych dla warsztatu pracy historyka.

Na podkreślenie zasługuje dbałość autorów scenariuszy o rozwijanie myśle-
nia historycznego uczniów. Służy temu m.in. zastosowanie w kilku scenariuszach 
zadań służących odnajdywaniu przez uczniów związków pomiędzy omawianą na 
lekcjach rzeczywistością historyczną a współczesnością. Przykładem może być 
proponowana uczniom szkoły podstawowej dyskusja na temat: „Dlaczego 11 li-
stopada obchodzimy Narodowe święto Niepodległości?”. Lekcję zamyka zadanie 
domowe dla ucznia polegające na napisaniu listu do kolegi/koleżanki z zagranicy, 
w którym wyjaśni, dlaczego 11 listopada jest świętem narodowym i w jaki sposób 
uczeń upamiętnia ten dzień (s. 29). Tak sformułowane zadanie zmusza go nie tyl-
ko do przywołania odpowiednich informacji z lekcji, ale również do refleksji nad 
własną aktywnością w tym wyjątkowym dniu. Podobnych przykładów nawiązy-
wania do współczesności można znaleźć w publikacji więcej, np. zadania domo-
we dla ucznia szkoły podstawowej: jak dziś rozumiemy niepodległość? (s. 18). 
Przykładowe zadania dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej to: „porównaj, jaką 
rolę odgrywała prasa w czasie pierwszej wojny światowej i współcześnie” (s. 80), 
„Proszę porównać ordynację wyborczą do samorządu w Warszawie w 1916 r. z or-
dynacją wyborczą do instytucji samorządowych w Warszawie w 2014 r.” (s. 84). 
Szczególnie trafne w aktualnej sytuacji politycznej wydaje się zwrócenie uwagi 
uczniów na fakt, że wojny toczą się również współcześnie w wielu krajach i rów-
nież dziś poszkodowane w nich dzieci potrzebują pomocy. Zadanie domowe do 
tej lekcji to sporządzenie notatki na temat wybranej organizacji międzynarodo-
wej pomagającej dzieciom w krajach, gdzie trwają konflikty zbrojne (Losy war‑
szawskich dzieci podczas pierwszej wojny światowej, s. 14-15).

Dla uczniów, zwłaszcza młodszych, historia jest często abstrakcyjną opo-
wieścią o odległej przeszłości i anonimowych ludziach. Aby ułatwić uczniom 
zrozumienie tej przeszłości, warto skłonić ich do podjęcia próby identyfikacji 
z bohaterami przeszłości, wczucia się w sytuację, w której żyli. Takie zadania pro-
ponują autorzy części scenariuszy. Przykładowe zadanie tego typu dla gimnazjali-
sty to: „Wyobraź sobie, że jesteś na froncie i wysyłasz kartkę do rodziny. Jest mało 
miejsca, więc może to być tylko kilka zdań. O czym napiszesz?” (s. 55). Zachęcają 
też, aby uczniowie poznawali historię własnej rodziny, dowiadując się, czy któryś 
z ich przodków żył w Warszawie lub jej okolicy w okresie pierwszej wojny świato-
wej i spróbowali ustalić, czy coś wiadomo o ich losach (s. 23). Podobny charakter 
ma zadanie polegające na opisaniu jednego dnia z życia swojego rówieśnika lub 
pradziadka podczas pierwszej wojny światowej (s. 37, podobnie s. 74). 
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Recenzowana publikacja, oprócz wymienionych wyżej zalet, ma też pewne 
niedociągnięcia. Ponieważ jest ona owocem pracy zbiorowej grupy trzydziestu 
nauczycieli, metodyków i archiwistów jest oczywiste, że każdy z autorów nieco 
inaczej buduje swój scenariusz. W efekcie można natknąć się na różnice w sposo-
bie ich konstruowania. M.in. różne są opisy wykorzystanych środków dydaktycz-
nych – nie zawsze została precyzyjnie podana lokalizacja materiałów źródłowych 
(czy są na załączonej płycie CD, czy nauczyciel ma ich samodzielnie poszukać? 
Na s. 41 zostały natomiast podane niepełne sygnatury archiwalne). Różnice do-
tyczą także sposobu formułowania poleceń, które w części scenariuszy adreso-
wane są bezpośrednio do uczniów, a w części mają formę bezosobową. Brak też 
konsekwencji w zapisach poleceń w pracach domowych, np. na s. 18 w jednym 
poleceniu zostały zastosowane dwie formy gramatyczne w jednym zdaniu. Tego 
rodzaju niedociągnięcia nieco utrudniają lekturę, ale nie przekreślają wartości 
scenariuszy. Gorzej, jeśli polecenia proponowane w scenariuszu nie są w pełni 
zrozumiałe. Tak jest w przypadku polecenia na s. 17 „Jakie elementy nadziei dla 
Polaków znajdują się na tej ilustracji?”. Można się tylko domyślać, co autorzy 
mieli na myśli. W pojedynczych przypadkach można mieć wątpliwości, czy po-
lecenia zostały odpowiednio dostosowane do możliwości uczniów? W scenariu-
szu Skazani na niepodległość? Autorzy proponują pytanie do uczniów: „Czy ta 
uroczystość może mieć charakter propagandowy?” (s. 18). Mam wątpliwości, czy 
wszyscy uczniowie szkoły podstawowej bez odpowiedniego wprowadzenia rozu-
mieją znaczenie słowa „propaganda”? Oczywiście każdy nauczyciel, który będzie 
chciał wykorzystać ten i inne scenariusze, musi samodzielnie dokonać oceny, czy 
odpowiada on możliwościom uczniów, z którymi pracuje, czy ewentualnie wpro-
wadzić konieczne modyfikacje.

Ostatnia uwaga ma charakter czysto techniczny. Moim zdaniem, zupeł-
nie niepotrzebnie w publikacji zostały zamieszczone reprodukcje fotografii i do-
kumentów. W większości są one nieczytelne, nie nadają się również do bezpo-
średniego wykorzystania na lekcji. Skoro dodatkiem do książki jest płyta CD, 
to wszystkie materiały ikonograficzne powinny być zamieszczone tylko na tym 
nośniku. W ten sposób nauczyciel będzie mógł zaprezentować je uczniom, wy-
korzystując projektor lub drukując z płyty odpowiednią liczbę egzemplarzy. Ta 
sama uwaga dotyczy również tekstów źródłowych pisanych i kart pracy. Należy 
też żałować, że przy zamieszczonych na płycie archiwaliach nie zostały podane 
sygnatury. ułatwiłoby to zainteresowanym nauczycielom dotarcie do pozosta-
łych materiałów z tego okresu.

Powyższe uwagi nie zmieniają jednak ogólnie bardzo wysokiej oceny me-
rytorycznej całej publikacji. Nie tylko wypełnia ona lukę, jaką obserwujemy na 
rynku wydawniczym, ale może być też inspiracją i wzorem do naśladowania dla 
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innych regionów, w których tak owocna współpraca środowiska nauczycielskiego 
i archiwalnego jeszcze się nie rozwinęła. Zaproponowane przez autorów scena-
riuszy rozwiązania dydaktyczne stanowią twórcze rozwinięcie idei edukacji re-
gionalnej oraz wychodzą naprzeciw potrzebom nowoczesnej i otwartej edukacji 
historycznej. 

MAłGORZATA MACHAłEK  
uniwersytet Szczeciński





Dziecko w archiwaliach, red. grażyna Schlender, kalisz 2015, ss. 244

Wystawy od wielu dziesięcioleci należą do najważniejszych i najczęściej 
stosowanych form w działalności edukacyjnej archiwów państwowych 1. Są one 
„wizytówką archiwów, dają wyjątkową okazję do pokazania i pochwalenia się za-
sobem, zwrócenia uwagi szerszej publiczności na określone archiwalia, a także 
zilustrowania określonej tematyki”  2. Ekspozycje archiwalne są bodźcem i bazą 
do organizowania innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym – wykładów, 
odczytów, prelekcji, lekcji i wycieczek, czy naukowym – sesji i konferencji. 

Według Stanisławy Pańków obecnie niemalże każde wydarzenie historycz-
ne może stać się okazją do urządzenia wystawy archiwalnej 3. Najczęściej ekspo-
zycje są organizowane przez archiwa w ramach rozmaitych imprez i obchodów 
zwykle o charakterze jubileuszowym i rocznicowym. Z jednej strony świadczy to 
o reagowaniu przez archiwa na potrzeby i umiejętności wpisywania się i zazna-
czania swej obecności w szerszych, czasem ogólnopolskich przedsięwzięciach 4. 
Z drugiej zaś strony przewaga inicjatyw o charakterze rocznicowym jest także 
pewnym ograniczeniem, „bowiem archiwa zamiast poszukiwać tematów no-
wych, nierzadko w minionym ustroju zakazanych, koncentrują się w działalności 
wystawienniczej na zagadnieniach od wielu lat eksploatowanych. Skutkiem tego 
są wystawy podejmujące dany temat, organizowane w cyklach pięcio- lub dzie-
sięcioletnich. Zbyt często przedmiotem omawianych przedsięwzięć jest martyro-
logia, której towarzyszy nadmierny patos”  5.

1 A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, s. 236-241; S. Pańków, Wystawy 
archiwalne, „Archeion”, t. 30, 1959, s. 15-29; J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i mu‑
zeach, Poznań 2000, s. 119-125.

2 A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, s. 237.
3 S. Pańków, Działalność popularyzatorska archiwów państwowych w Polsce Ludowej, „Ar-

cheion”, t. 41, 1964, s. 142.
4 D. Chyła, Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno‑zachodniej w latach 

2000–2010 z punktu widzenia muzealnika, „Archiwista Polski” 2010, nr 4 (60), s. 37-61.
5 H. Mazur, Edukacja historyczna w archiwach – bilans, perspektywy, postulaty, w: Kierun‑

ki badań dydaktycznych. Kierunki zamian edukacji historycznej, „Toruńskie Spotkania 
Dydaktyczne”, t. 10, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, ł. Wróbel, Toruń 2013, 
s. 298-309.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 359‑363
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W okresie PRL, przesycone socjalistyczną propagandą, wystawy archiwal-
ne służyły polityce historycznej państwa. „Założenia propagandowe związane 
były […] z ważniejszymi w tamtych realiach rocznicami, podejmowano również 
wybrane zagadnienia historyczne lub propagowane prace i osiągnięcia archiwów 
państwowych jako jednych z organów państwa demokracji ludowej”. Do najczę-
ściej podejmowanych tematów wystaw należały: zagadnienie polskości ziem od-
zyskanych, historii chłopów, dziejów klasy robotniczej, powstań narodowowy-
zwoleńczych, sojuszu z ZSRR, antagonizmów polsko-niemieckich 6. 

Także współcześnie, jak już wyżej wspomniano, działalność wystawienni-
czą archiwów cechuje pewna schematyczność oparta na podejmowaniu tematyki 
rocznicowej. I tak w 2013 roku w obchody 150. rocznicy powstania styczniowego 
włączyły się także archiwa państwowe. Rok 2014 należał do I wojny światowej. 
W 2015 roku archiwa koncentrowały się z kolei na rocznicy zakończenia II woj-
ny światowej. W tym sztampowym i niezaskakującym wachlarzu inicjatyw bez 
wątpienia zwraca uwagę – dzięki oryginalności pomysłu – wystawa Archiwum 
Państwowego w Kaliszu poświęcona dzieciom. Jej pokłosiem jest album, będący 
przedmiotem recenzji. Został on wydany przez Archiwum Państwowe w Kaliszu 
przy współudziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i urzędu Miej-
skiego w Kaliszu. Wydawnictwo liczy 244 strony i zawiera 225 ilustracji. Składa 
się z szesnastu rozdziałów poprzedzonych wstępem. Całość zamyka spis ilustra-
cji, wykaz zespołów archiwalnych wykorzystanych w publikacji oraz streszczenie 
w języku angielskim. Za koncepcję wydawnictwa, wybór materiałów i opisy od-
powiedzialna jest Anna Bestian-Zając.

Jak wynika ze wstępu pióra Grażyny Schlender, dyrektora Archiwum Pań-
stwowego w Kaliszu, recenzowane wydawnictwo towarzyszyło wystawie „Dziec-
ko w archiwaliach”, zorganizowanej w siedzibie kaliskiego archiwum w czerwcu 
2015 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Międzynarodowego Dnia 
Archiwów. Oba przedsięwzięcia zostały zrealizowane nie tylko przez wykorzy-
stanie zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Kaliszu, ale także dzię-
ki archiwaliom przekazanym przez obywateli w odpowiedzi na apel archiwum 
ogłoszony na stronie internetowej i w lokalnych mediach. Wymierną korzyścią 
akcji okazała się nie tylko wystawa i publikacja, lecz również wzbogacenie za-
sobu kaliskiego archiwum o 92 jednostki archiwalne. Jest to doskonały dowód 
na twierdzenie, że działalność edukacyjna archiwów służyć może z powodze-
niem kształtowaniu zasobu archiwalnego i gromadzeniu materiałów archiwal-
nych. Grażyna Schlender podkreśliła fakt, że zaprezentowane archiwalia to tylko 

6 A. Rosa, Wystawy archiwalne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagan‑
dowa wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej, „Archiwista Polski”, R. 13, 2008, nr 4 (52), 
s. 43-69.
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wycinek z szeregu dokumentacji dotyczącej dzieci, znajdującej się w Archiwum 
Państwowego w Kaliszu.

Pierwszy rozdział pracy, stosunkowo najmniej ciekawy, zatytułowany 
„Dziecko w dokumencie archiwalnym” składa się z dwóch części, liczących łącz-
nie 16 ilustracji. W pierwszej zaprezentowano kilka aktów stanu cywilnego (ro-
syjskich i pruskich) – urodzenia oraz zgonu, świadczące o wysokiej śmiertelności 
wśród dzieci. Drugi element stanowią dwudziestowieczne świadectwa szkolne 
uczniów różnych typów szkół. 

W obrębie tematyki szkolnej pozostaje rozdział drugi pt. „Szkoła, tło spo-
łeczne i programy nauczania” (15 ilustracji). Znajdziemy tu XIX-wieczne wykazy 
uczniów i plany lekcji („rozkłady nauk”) oraz XX-wieczne afisze informacyjne. 
uwagę zwracają osobliwe materiały, m.in. prośba nauczyciela szkoły w Sulmierzy-
cach do miejscowego proboszcza o napomnienie z ambony, aby dzieci do szkoły 
uczęszczały zdrowe czy wniosek ojca o umieszczenie syna w domu poprawczym. 
Odnotować trzeba też fotografię przedstawiającą sklepik szkolny w Szkole Han-
dlowej w Kaliszu z 1931 roku.

„Dziecko a kultura” to tytuł trzeciego rozdziału albumu. Zamieszczo-
no w nim fotografie oraz druki ulotne: afisze (dotyczące spektakli teatralnych 
i imprez sportowych) i ulotkę, a także fragment czasopisma „Mały przewodnik” 
z 1931 roku. Na uwagę zasługują fotografie jasełek w Pleszewie w 1979 i Dnia Mat-
ki z 1980 roku oraz starsze zdjęcia, jak np. przedstawienie na stadionie w Kaliszu 
z 1939 czy młodzieżowa orkiestra dęta Straży Pożarnej w Kaliszu z 1864 roku. 

Liczny, bo obejmujący aż 30 ilustracji, jest rozdział czwarty „Sport i rekre-
acja”. Zdominowały go fotografie przedstawiające dzieci podczas zabawy, imprez 
sportowych, spacerów, festynów itd. Znajdziemy tu m.in. zdjęcia uwieczniające 
tak rzadkie już dziś w dobie wszechobecnego Internetu obrazki, jak podwórkowa 
gra w piłkę (1980 r.) czy zabawy na śniegu (1965 r.).

W recenzowanej publikacji nie zabrakło też zasygnalizowania czarnej 
strony życia. Temu poświęcony jest krótki (6 ilustracji) rozdział piąty „Przemoc 
w szkole i w domu”, na który składa się XIX- i XX-wieczna korespondencja doty-
czą zanęcania się nauczycieli i opiekunów nad dziećmi.

Rozdział szósty „Dziecko w szponach polityki” liczy 32 ilustracje. Pomiesz-
czono tu przede wszystkim archiwalia związane z socjalistyczną indoktrynacją 
młodych Polaków w okresie PRL. Znalazło się w nim sporo zdjęć dotyczących 
harcerstwa. Najbardziej liczne są fotografie z Miesięcznej Kroniki Fotograficz-
nej Województwa Kaliskiego oraz fotografie z Wydziału Propagandy KW PZPR 
w Kaliszu. Zobaczyć możemy m.in. zdjęcia z udziału dzieci w IV Kaliskich 
Dniach Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, spartakiadach, festynach robotniczych, 
spotkaniach z I Sekretarzem KW PZPR. Specjalnej wzmianki wymaga tu wiersz 
o Stalinie z 1951 roku, napisany przez uczniów ze Stawiszyna. 
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Fotografie oraz kartki pisane przez dzieci to przejmujące pamiątki po Gau-
kinderheim, czyli obozie germanizacyjnym dla dzieci. Stanowią one zawartość 
pierwszej części siódmego rozdziału „Dzieci w czasie okupacji hitlerowskiej”. 
Ponadto wyeksponowano tu listę dzieci wymienionego wyżej obozu. Na drugą 
część omawianego rozdziału składają się archiwalia dotyczące edukacji w cza-
sach II wojny światowej. Są to m.in. fragmenty notatek i zeszytów uczniowskich. 
Szczególnie interesujący jest projekt wystawy św. Mikołaja z 1941 roku.

W smutnej tematyce utrzymano największy, bo liczący 40 ilustracji, roz-
dział ósmy „Sierocińce i domy dziecka”. Znajdziemy tu głównie zdjęcia budyn-
ków domów dziecka oraz ich wychowanków. uzupełnia je korespondencja urzę-
dowa oraz zarządzenia. 

Niewielki (7 ilustracji) rozdział dziewiąty „żłobki i przedszkola” wypełnia-
ją zdjęcia grupowe przedszkolaków oraz afisz o otwarciu żłobka w Krotoszynie 
w 1922 roku. 

Równie skromnie pod względem objętości przedstawia się rozdział dzie-
siąty „Zdrowie”. Na uwagę zasługuje świadectwo szczepień z 1902 oraz wezwanie 
do szczepienia ochronnego z 1944 roku.

„Kaliskie trojaczki” to tytuł rozdziału jedenastego poświęconego kaliskiej 
sensacji – narodzinom trojaczków w 1946 roku. Znajdziemy tu informacje praso-
we na ten temat, a przede wszystkim zdjęcia trójki rodzeństwa z różnych okresów 
życia. 

Obszerny rozdział dwunasty wypełniają fotografie. W pierwszej części za-
prezentowano fotografie artystyczne – przede wszystkim portrety dzieci. Kolejną 
część stanowią zdjęcia, będące pamiątkami pierwszej komunii świętej. W ostat-
niej natomiast zamieszczono szkolne fotografie zbiorowe.

Zaletą albumu jest podjęcie i ukazanie wielorakich zagadnień i problemów 
związanych z życiem dziecka. Znalazły się tu bowiem archiwalia odnoszące się do 
jasnej strony życia, takiej jak: zabawa, rozrywka, rekreacja, sport, kultura i edu-
kacja. Nie pominięto jednak materiałów świadczących o problemach, smutkach 
i troskach dzieciństwa. 

W opinii recenzenta szczególne znaczenie ma fakt, że album Dziecko 
w archiwaliach zasadniczo odstaje od nazbyt wzniosłego, patetycznego nurtu ar-
chiwalnych inicjatyw wystawienniczych i wydawniczych, poświęconych zwykle 
rocznicom kolejnych powstań i wojen. Ważne jest, że przedmiotem publikacji 
Archiwum Państwowego w Kaliszu nie jest doniosłe wydarzenie, wybitna postać 
historyczna, znany polityk, wielki wojskowy, uznany artysta czy naukowiec. Bo-
haterem albumu jest zwykłe dziecko przedstawione „w różnych epokach, sytu-
acjach, warunkach społeczno-politycznych i zdrowotnych, w chwilach dobrych 
i złych, tragicznych i heroicznych” (s. 6). Niejako na marginesie wspomnieć 
wypada, że Archiwum Państwowe w Kaliszu w swych działaniach szczególny-
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mi względami obdarza dzieci, czego dowodzą takie inicjatywy edukacyjne, jak: 
„Mały Przyjaciel Archiwum”  7, akcja „Zakochaj się w archiwum na ferie”  8 czy za-
jęcia dla przedszkolaków 9.

Godna pochwały jest także różnorodność chronologiczna zaprezentowa-
nej dokumentacji. Znajdziemy tu materiały z okresu zaborów (najstarsze są za-
żalenia i skargi na nauczycieli z 1825 r.), dwudziestolecia międzywojennego, oku-
pacji niemieckiej, PRL. Do najmłodszych materiałów należą afisze teatralne z lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku (najmłodszą metrykę posiada afisz z 1998 r.).

Na uwagę zasługuje fakt, że blisko 2/3 zaprezentowanych archiwaliów 
stanowią fotografie uzupełniane przez afisze, plakaty i druki ulotne. Około 1/4 
wszystkich ilustracji to dokumentacja aktowa. Pamiętać trzeba, że ta ostatnia jest 
trudniejszym materiałem do eksponowania na wystawach czy prezentowania 
w albumach. Zaprezentowana w zbyt dużej ilości może być po prostu nieciekawa. 
Znacznie bardziej nośna, bo atrakcyjna wizualnie, jest dokumentacja nieaktowa 
– fotografie, plany, mapy, rysunki architektoniczne, projekty techniczne, druki 
ulotne. Wszak jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, do którego bardziej tra-
fiają obrazy niż teksty 10. 

żadnych zastrzeżeń nie budzi strona informacyjna publikacji. Pod każdą 
ilustracją zamieszczono przejrzyste opisy, które zawierają najważniejsze informa-
cje o prezentowanym obiekcie: tytuł oraz lokalizację z podaniem nazwy zespołu 
archiwalnego i sygnatury. 

Przede wszystkim docenić trzeba tematykę albumu. Jak już bowiem na po-
czątku napisano, publikacja ta ze względu na swój przedmiot wymyka się dotych-
czasowym standardom i utartym schematom. W zdominowanych przez marty-
rologiczno-rocznicowy nurt działalności edukacyjnej i wydawniczej archiwów 
recenzowana publikacja wyróżnia się oryginalnością tematu. 

Zarówno tematyka, dobór materiałów, jak i strona wizualna albumu 
(atrakcyjna oprawa i papier) nie tylko zasługuje na uznanie, ale każe z niecier-
pliwością oczekiwać na kolejne inicjatywy wydawnicze Archiwum Państwowego 
w Kaliszu. 

HuBERT MAZuR  
Archiwum Państwowe w Kielcach

7 http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/71 [dostęp: 10.02.2016].
8 http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/183 [dostęp: 10.02.2016].
9 http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/197 [dostęp: 10.02.2016].
10 H. Mazur, Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i ja‑

kość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce? [referat wygłoszony podczas 
konferencji VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Archiwistyka uniwersalna, archiwi-
styka lokalna”, Toruń, 3–4 grudnia 2015 r.; artykuł w druku].





marek gradoń, Dziesięć pokoleń Gradoniów, Szczekociny 2015, ss. 159

W ciągu ostatniej dekady nastąpił wyraźny wzrost szerokiego zaintereso-
wania genealogią, czego dowodem jest prężna działalność licznych regionalnych 
towarzystw, zrzeszających osoby poszukujące swoich bliższych i dalszych przod-
ków. Temu niewątpliwie pozytywnemu zjawisku towarzyszą stopniowe ułatwienia 
w procesie pozyskiwania danych. Dość wymienić ciągle uaktualnianą internetową 
bazę GENETEKA, możliwość wykonywania zdjęć w archiwach państwowych czy 
zamieszczanie skanów akt metrykalnych w sieci. Wszystko to pomaga genealo-
gom w osiągnięciu ich celów badawczych. Pomimo tego, że uzyskane przez nich 
wyniki nierzadko cechuje rzetelność oraz krytycyzm, poszukiwacze przodków 
najczęściej poprzestają z rozmaitych względów (organizacyjnych, finansowych, 
merytorycznych) wyłącznie na tworzeniu drzew genealogicznych i ich ewentu-
alnej prezentacji w Internecie. Już tylko z uwagi na powyższe rozprawa autor-
stwa Marka Gradonia zasługuje na zainteresowanie, gdyż mamy w tym wypadku 
do czynienia z pełnoprawną publikacją książkową. Gwoli ścisłości, nie jest ona 
dziełem stricte genealogicznym i należy ją raczej zaliczyć do grupy monografii 
rodzinnych.

Autor jest szczekocińskim regionalistą, pełniącym funkcję prezesa Stowa-
rzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. W nagrodę za działalność 
na polu historii regionalnej otrzymał on nawet tytuł Człowieka Roku Powiatu 
Zawierciańskiego 2014. Zainteresowanie dziejami „małej ojczyzny” i nieustanny 
kontakt ze źródłami historycznymi pomogły mu niewątpliwie w prowadzeniu 
prac nad książką. Nie jest to bez znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że autor 
nie jest zawodowym historykiem ani nawet absolwentem wyższej uczelni o pro-
filu humanistycznym.

Na początku trzeba wspomnieć o celach postawionych sobie przez Marka 
Gradonia. Nie kryje on, że publikacja miała spełniać przede wszystkim rolę od-
twórczą, dlatego nie znajdziemy w niej jakiejś naczelnej tezy, którą autor próbuje 
udowodnić lub obalić. Nie polemizuje też z ustaleniami innych historyków odno-
śnie do dziejów Gradoniów, gdyż takowych najzwyczajniej było do tej pory brak.

Przystępując do omówienia poszczególnych części pracy, warto na chwilę 
zatrzymać się na wstępie (s. 5-6). Daje on czytelnikowi krótkie i w miarę klarow-
ne określenie celu podjętych badań. Mamy sposobność uzyskania tam informacji 
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o przyjętych cezurach chronologicznych oraz tematycznych, a także o zastosowa-
nych metodach. Ten z pozoru niewielki fragment sporo wyjaśnia. Dzięki niemu 
wiadomo, że książka dotyczy jednej spośród wielu linii rodziny Gradoniów (jak 
można się łatwo domyśleć są nimi antenaci autora) i nie należy po niej oczekiwać 
odtworzenia losów wszystkich możliwych przodków.

W pierwszych dwóch rozdziałach (s. 7-16) autor stara się zaznajomić czytel-
ników z historią miejsca pochodzenia Gradoniów, którym jest teren parafii Przy-
łęk, leżący obecnie w województwie śląskim i powiecie zawierciańskim. Oprócz 
tego opisuje najważniejsze realia charakteryzujące życie włościan w XVIII oraz 
XIX stuleciu. Takie postępowanie należy ocenić jako logiczne, ponieważ w za-
myśle Marka Gragonia książka była przeznaczona dla szerokiego grona odbior-
ców generalnie nieznających dziejów tych okolic. Co więcej, autor uświadamia 
im jednocześnie fakt istnienia takich problemów, jak: poddaństwo, pańszczyzna, 
nierówność wobec prawa, „hermetyczność” dawnych społeczeństw, itp.

Następne pięć rozdziałów (s. 16-27) koncentruje się już wokół właściwych 
problemów, mianowicie: pierwszych wzmianek źródłowych dotyczących rodziny 
Gradoniów, etymologii samego nazwiska, a także ustalenia pierwszej pary małżeń-
skiej, od której wzięły początek dalsze pokolenia. Dobrze się stało, iż badacz roz-
tropnie uniknął tak często występujących w podobnych pracach błędów i nie starał 
się bezzasadnie wywodzić swoich przodków od czasów wczesnego średniowiecza. 
Oparł się dodatkowo złudnym pokusom uszlachcenia własnej rodziny za wszelką 
możliwą cenę. Równie pozytywnie trzeba się odnieść do rozważań na temat pierw-
szego antenata, które cechuje krytycyzm. Zamiast mniej lub bardziej fantastycz-
nych legend znajdziemy tam cytaty z XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych.

W dalszej części książki autor opisuje losy kolejnych pokoleń Gradoniów 
w sposób chronologiczny. Czyni to podług podobnego schematu. Każde pokole-
nie ma swojego przedstawiciela lub przedstawicieli, których życie stara się zapre-
zentować w sposób możliwie wielowątkowy. Oprócz podania faktów podstawo-
wych dla genealogii (daty urodzin, ślubów, zgonów) Marek Gradoń podejmuje 
próby wniknięcia w motywy postępowania swoich przodków, jak np. w sytu-
acjach wyboru małżonka lub małżonki albo imion nadawanych na chrztach. Nie 
mniej ważne jest to, że ukazuje odbiorcy okoliczności oraz realia, które zaważyły 
na przebiegu wydarzeń. Pozwala to nieobeznanemu z historią czytelnikowi na 
uświadomienie sobie konieczności zmagania się ludzi w dawnych epokach z po-
wszechnym niedoborem żywności oraz epidemiami. Z publikacji wynika jasny 
przekaz, że były one jeszcze nie tak dawno czymś realnym, ponieważ towarzyszy-
ły konkretnym znanym z imienia i nazwiska osobom. uwagę zwraca np. wnikliwe 
opisanie okoliczności śmierci przy porodzie Elżbiety Gradoń wraz z jej dzieckiem 
w 1856 roku (s. 46-47). To wydarzenie z pozoru zwyczajne w XIX wieku, ginące 
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w tysiącach podobnych aktów metrykalnych, przestaje być anonimowe. Staje się 
ono mocno spersonalizowane i przez to bardziej zrozumiałe dla współczesnych. 

Dzieje szóstego w kolejności pokolenia Gradoniów poprzedzone są za-
rysem historii miasta Szczekociny, do którego migrowali przodkowie autora na 
początku XX stulecia. Jest to zabieg analogiczny jak w przypadku parafii Przyłęk, 
opisanej na początku książki. Następne rozdziały od siódmego do dziesiątego 
(s. 91-121) pomimo tego, że starają się kontynuować przyjęty w pracy schemat, od-
biegają wyraźnie in minus od poprzednich. Znajdziemy w nich znacznie mniejszą 
liczbę faktów oraz odniesień do źródeł pisanych. Więcej jest natomiast rodzin-
nych anegdot. Tej części publikacji brakuje zwłaszcza luźnej narracji, cechującej 
wcześniejsze rozdziały, przez co bardziej przypomina ona katalog. Wszystko to 
powoduje widoczną dysproporcję w układzie całej książki. Należy jednak mieć 
zrozumienie dla autora z powodu obiektywnych okoliczności, które nie ułatwiają 
pracy podobnym do niego badaczom. Każdy kto zajmował się genealogią swojej 
rodziny, wie doskonale, że zdobycie informacji pochodzącej z XX wieku często 
bywa trudniejsze niż ustalenie faktu odnośnie do XIX stulecia. Na przeszkodzie 
stoją: ustawa o ochronie danych osobowych, nieżyczliwość urzędników stanu cy-
wilnego, wyimaginowane obawy proboszczów, ambiwalentny stosunek rodziny 
do przeprowadzanych badań. Takie realia potrafią niekiedy skutecznie zablo-
kować całe etapy prac. Pomimo niewątpliwego zubożenia ostatnich rozdziałów 
w faktografię, Marek Gradoń doprowadził historię swojej rodziny do czasów mu 
współczesnych, co wcale nie jest regułą. W ostatnich trzech rozdziałach jest obec-
ny wyraźny stosunek emocjonalny do opisywanych osób, ale przecież trudno go 
całkowicie uniknąć, opisując życie własnych rodziców.

Książka posiada bibliografię z podziałem na źródła i opracowania, a także 
aneks, w którym znajduje się spis Gradoniów i powinowatych, liczący 440 osób. 
Dołączono do niej na końcu drzewo genealogiczne ukazujące najważniejszych 
potomków Mateusza Gradonia. Wartość publikacji podnosi bardzo obszerny 
materiał ilustracyjny (108 zdjęć). Zdjęcia dokumentów, fotografie rodzinne, a na-
wet mapy znajdują się niemal na każdej stronie.

Pod względem warsztatowym niniejszą publikację wypada ocenić pozy-
tywnie. Zawiera ona liczne przypisy, cytowania ze źródeł, tłumaczenia. Autor 
właściwie dobrał materiał źródłowy do badań nad tematem i umiejętnie z niego 
skorzystał. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie oparł się wyłącznie na aktach 
metrykalnych, ale uwzględnił również inne źródła np. Akta Komisji Porządko-
wej Wojskowo-Cywilnej z 1791 roku, tabele likwidacyjne, raptularze i spisy po-
datkowe. Bazę źródłową można by oczywiście wzbogacić o dodatkowe materia-
ły. Istnieją przecież akta związane z funkcjonowaniem miasta Szczekociny, wsi 
(Przyłęk, Starzyny), szkół, ubezpieczeń, notariuszy, sądów, majątków ziemskich, 
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stróżów leśnych, rzemieślników itd., gdzie na pewno można odnaleźć jeszcze 
jakieś informacje o Gradoniach. Powyższą uwagę należy traktować raczej jako 
wskazówkę badawczą na przyszłość niż poważny zarzut. W ocenie recenzenta na 
tym polu nigdy nie osiągnie się ideału, gdyż zawsze istnieje możliwość poszerze-
nia obszaru poszukiwań. Często też wiele materiałów, znajdujących się w posia-
daniu osób prywatnych, nie jest udostępniana historykom z różnych (niekiedy 
absurdalnych) względów.

Książkę czyta się łatwo. Nawet w momentach, w których można dostrzec 
powtarzający się schemat, Marek Gradoń wzbogaca swoją opowieść poprzez 
rozmaite zabiegi. Przytacza cytaty z dokumentów, zwraca uwagę na detale np. 
adnotacje na marginesach ksiąg metrykalnych, omawia realia epoki, przywołuje 
rodzinne anegdoty. Na jednej z nich pragnąłbym się chwilę zatrzymać. Chodzi 
o „rodzinną legendę” tragicznej śmierci leśniczego Tomasza Gradonia, zamor-
dowanego w 1909 roku przez nieznanych sprawców (s. 63). Zazwyczaj rzetelni 
badacze traktują tego typu opowiadania z wyraźnym krytycyzmem, co nie prze-
szkadza jednak w podjęciu trudu wyjaśnienia tego ciekawego wątku. Dzięki 
wnikliwości autora udało się odnaleźć w źródłach pisanych wiarygodny zapis 
(adnotacje proboszcza przy akcie metrykalnym), potwierdzający prawdziwość 
wspomnianego wydarzenia. Jest to zarazem godny naśladowania przykład spo-
sobu postępowania dla osób, które pracują nad monografiami rodzinnymi i siłą 
rzeczy nieustannie zmagają się z podobnymi problemami.

Zmierzając do konkluzji, trzeba pokreślić, że Marek Gradoń podjął się 
wcale niełatwego zadania stworzenia monografii swojej rodziny (właściwie jed-
nej spośród wielu istniejących linii), skierowanej do szerokiego grona odbiorców. 
Jednocześnie starał się połączyć rzetelnie udokumentowane fakty z narracją zro-
zumiałą i łatwą w odbiorze, co jak powszechnie wiadomo jest obiektywnie trudne. 
Patrząc na całokształt publikacji, można śmiało powiedzieć, iż w pełni osiągnął 
zamierzone cele. Książka Dziesięć pokoleń Gradoniów wnosi niewątpliwie pewien 
wkład w historię regionalną. Oprócz najbliższej rodziny autora, warto polecić ją 
zwłaszcza osobom rozpoczynającym swoje pierwsze kroki w genealogii.

LECH FRąCZEK  
uniwersytet Jagielloński



omówienia

Lech Frączek, Rzemieślnicy szczekocińscy od XVIII do połowy XX wieku, 
Szczekociny 2016, ss. 471

Monografia autorstwa Lech Frączka opisuje wielowątkowo działalność 
rzemieślników miasta Szczekociny w okresie od XVIII do połowy XX wieku. In-
tencją autora było zaprezentowanie najważniejszych problemów towarzyszących 
funkcjonowaniu warsztatów rzemieślniczych, stanowiących podstawę egzystencji 
tamtejszego społeczeństwa. Omawiana problematyka została ukazana na tle zmie-
niających się warunków politycznych, prawnych oraz społeczno-gospodarczych. 
W publikacji zastosowano zarówno szeroką, jak i wąską perspektywę badawczą, 
niejednokrotnie opisując różne wydarzenia z punktu widzenia konkretnych jed-
nostek. Oprócz zagadnień związanych ściśle z wykonywaną przez rzemieślników 
pracą analizowano dodatkowo ich udział w życiu samorządu miejskiego, pod-
kreślając wpływ, jaki wywierali oni na historię Szczekocin. W książce wiele uwagi 
poświęcono sprawom religii nieustannie towarzyszącej rzemieślnikom w życiu 
codziennym, a także sfragistyce i weksylologi. Publikację wzbogacają liczne tabe-
le, zdjęcia oraz wykresy.

Opoczyńska księga pamięci. Miejsce i imię społeczności, która została 
zniszczona, red. icchak Alfasi. zespół redakcyjny: chaim Perusz,  
zeew karmi, Aharon karmi, wydane w izraelu, 1989, opracowanie i redakcja 
naukowa jerzy gapys, edyta  majcher-ociesa, muzeum regionalne 
w opocznie, opoczno 2014, ss. 415

Jest to jedna z wielu ksiąg pamięci, napisanych przez żydów po opuszcze-
niu przez nich Polski. Po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy jednego 
sztetla mieszkający w skupieniu zbierali informacje zapamiętane przez nich na 
temat nieistniejącej już gminy wyznaniowej danej społeczności. żydzi piszący 
swoje wspomnienia dotyczące Opoczna mieszkali po II wojnie światowej w Izra-
elu. Językami oryginału są hebrajski oraz fragmenty w jidysz. Jest to historia pol-
skiego miasteczka widziana oczami mniejszości narodowej. Każdy rozdział został 
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napisany przez innego autora. Najwięcej miejsca autorzy poświęcają okresowi 
II wojny światowej, chociaż niektórzy sięgają w opisie nawet do okresu średnio-
wiecza. Jest to świetne źródło, opisujące relacje polsko-żydowskie w przedwojen-
nych sztetlach oraz relacje żydowsko-niemieckie podczas Holokaustu. Niektóre 
wnioski zawarte w księdze są dla Polaków krzywdzące, jak np. ten, że jedynie 
nieliczni Polacy ratowali żydów podczas II wojny światowej. Publikacja zawiera 
liczne zdjęcia oraz listę ofiar Zagłady w Opocznie.

elżbieta Słabińska, Rynek pracy w latach 1918–1939 na przykładzie 
województwa kieleckiego, wydawnictwo uniwersytetu jana kochanowskiego 
w kielcach, kielce 2015, ss. 432

Monografia jest poświęcona funkcjonowaniu rynku pracy w ujęciu re-
gionalnym w okresie II RP. Jako „regionalny” rynek pracy potraktowano wo-
jewództwo kieleckie, które było jednostką administracyjną. Zamieszczone 
w tytule pojęcie rynek pracy należy ująć w cudzysłów, ponieważ wówczas nie 
funkcjonowało, choć taki rynek występował. Sporadycznie posługiwano się nim 
w badaniach nad gospodarką Polski w latach 1918–1939, które zostały zapocząt-
kowane w latach sześćdziesiątych XX wieku. Powrót do gospodarki rynkowej 
w dobie transformacji gospodarczej wpłynął na podjęcie dyskusji nad definicją 
rynku pracy oraz jego segmentami. Celem było spojrzenie na rynek pracy pod 
kątem pracodawców i pracowników, z pominięciem bezrobotnych, którzy nie 
doczekali się opracowania. Ze względu na materiały źródłowe łatwiej jest badać 
rynek od strony pracownika (tzn. od strony podażowej) niż pracodawcy (tzn. od 
strony popytowej). Dla zanalizowania rynku pracy podjęto próbę odpowiedzi 
na pytania: Jakie były uwarunkowania ekonomiczne i prawne rynku pracy? Ile 
i jakie miejsca pracy oferowali pracodawcy? Jak skuteczne były instytucje rynku 
pracy? Jak odbywał się nabór i redukcje pracowników? Jak wyglądała piramida 
dochodów z pracy? 

O wyborze tematyki badawczej zadecydował fakt, że dotychczas nie pro-
wadzono kompleksowych badań nad kieleckim rynkiem pracy. Zainteresowania 
autorki dotyczyły przede wszystkim podziałów społeczno-zawodowych ludno-
ści i źródeł utrzymania. Opracowanie składa się z rozdziałów: Kondycja ekono-
miczna warsztatów pracy. Organizacja pracy. ustawodawstwo pracy i instytucje 
rynku pracy. Pracodawcy i pracownicy. Dochody z kapitału i pracy. Monografia 
jest wielowątkowa. Ze względu na szeroki zakres tematyczny, obszerny materiał 
źródłowy oraz względy wydawnicze jedne zagadnienia zostały omówione szcze-
gółowo, inne tylko zasygnalizowane.
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ewa kołomańska, Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Polacy ratujący 
Żydów w czasie II wojny światowej na Kielecczyźnie, wydawnictwo buk, 
Sobolewo 2016, ss. 90

Publikacja o charakterze popularnonaukowym wydana została w ramach 
projektu „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”, realizowanego przez Ośrodek 
Edukacyjno-Muzealny „świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytut Historii 
uJK, IPN Delegatura w Kielcach, urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Archi-
wum Państwowe w Kielcach, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja przedstawia historię zagłady ludności ży-
dowskiej na Kielecczyźnie oraz zaangażowanie Polaków w ratowanie żydowskich 
współobywateli. W książce przedstawiono zdjęcia, dokumenty, relacje Polaków 
ratujących żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów partyzanckich: Armii 
Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy nie tylko 
ratowali żydów, ale również wspomagali ludność, która taką pomoc niosła. Pod-
ziemie zbrojne chroniło społeczność żydowską przed konfidentami czy szanta-
żystami, fabrykowało fałszywe dokumenty tożsamości dla zbiegłych z getta, wy-
szukiwało bezpieczne kryjówki. Pokazano także duchowieństwo polskie, które 
dawało schronienie dzieciom żydowskim w ochronkach, sierocińcach, pomagało 
zamkniętym w gettach poprzez działające kuchnie Caritasu. Księża wydawali 
metryki chrztu, dzięki którym żydzi mogli starać się o uzyskanie „aryjskich do-
kumentów”. Publikacja zawiera liczne przykłady niesienia pomocy żydom przez 
społeczeństwo Kielecczyzny. Ta heroiczna postawa często kończyła się tragicz-
nie. Liczne przykłady dowodzą, że odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast 
naszego regionu prowadziła do eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali, jak 
i tych, którym tę pomoc niesiono. Optymistyczny był fakt, że wiele z historii 
przedstawionych na wystawie skończyło się szczęśliwie, gdy Polacy i żydzi do-
czekali wspólnie końca wojny. Praca zawiera także sylwetki Polaków, którym po 
wojnie przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów świata.

Nasze pół wieku, wydawnictwo Światowid kielce, kielce 2016, ss. 72

Z okazji 50-lecia działalności Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Od-
dział świętokrzyski w Kielcach im. Wacława Lorka wydało okolicznościową pu-
blikację przygotowaną pod kierunkiem Krzysztofa Lorka. Składa się ona z trzech 
części. W pierwszej z nich Kazimierz Kozioł zaprezentował numizmatyczne tra-
dycje w regionie świętokrzyskim, a Krzysztof Lorek scharakteryzował działalność 
Towarzystwa w latach 1966–2016. W części drugiej zawarte są materiały z sesji, 
podczas której wystąpili: Dariusz Kalina, Witold Kozubowski, Janusz Witold 
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Hanke, Tomasz Kaleta, Paweł Grzesik. W ostatniej części zaprezentowano wy-
stawę „Ze zbiorów kieleckich numizmatyków”. Publikacja została wzbogacona 
ogromną liczbą zdjęć przedstawiających m.in. różne środki płatnicze.

Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, t. 1–3, red. nauk. 
jerzy jaskiernia, radosław kubicki, wydawnictwo uniwersytetu jana 
kochanowskiego w kielcach, kielce 2015

Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym to trzytomowa publikacja 
upamiętniająca sześćdziesiąte urodziny i zarazem trzydziestopięciolecie pracy 
naukowej dr hab. prof. uJK Wojciecha Saletry, Dziekana Wydziału Prawa, Admi-
nistracji i Zarządzania (WPAiZ) na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach (uJK). Redaktorami naukowymi wszystkich trzech ksiąg są pracownicy 
WPAiZ: dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii – prof. zw. dr hab. 
Jerzy Jaskiernia oraz dr Radosław Kubicki. Poszczególne tomy podzielone zostały 
na działy i dyscypliny naukowe.

Najbardziej obszerny jest tom pierwszy poświęcony naukom społecznym, 
w tym szczególnie naukom o polityce i bezpieczeństwu. Tom otwiera Laudacja, któ-
ra stanowi wnikliwy przegląd życiorysu Jubilata. Jej Autorem jest prof. Jerzy Jaskier-
nia. Następnie opublikowanych zostało 6 listów gratulacyjnych skierowanych do 
Dziekana WZiA, które zostały wystosowane przez: JM Rektora uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego ‒ prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka, Prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Nauk Politycznych ‒ prof. zw. dr hab. Romana Bäckera, Marszałka Wojewódz-
twa świętokrzyskiego ‒ Adama Jarubasa, Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych 
na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ‒ dr hab. prof. uJK Kazimierza 
Kika, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce ‒ dr Krzysztofa Adamczyka oraz 
Studenckie Koło Naukowe „Homo Politicus”. Po listach gratulacyjnych znajduje się 
tabula gratulatoria oraz życiorys i wykaz publikacji Wojciecha Saletry. Tom ten po-
dzielony jest na trzy działy zatytułowane: Prawa człowieka i nauki o polityce, Europa 
i świat w przestrzeni politycznej oraz Bezpieczeństwo. Spośród profesorów zwyczaj-
nych swoje teksty opublikowali tutaj: Jerzy Jaskiernia, Roman Bäcker, Ryszard M. 
Czarny, Marian Kozub i Krzysztof Kubiak.

Tom drugi Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym zawiera teksty 
z zakresu historii, nauk o administracji oraz prawa. Szczególnie rozbudowana jest 
część historyczna, której zakres chronologiczny rozpoczyna się w końcu średnio-
wiecza, a kończy na okresie II wojny światowej. Autorami poszczególnych rozdzia-
łów są m.in.: prof. Marek Przeniosło, prof. Wiesław Caban, prof. Wojciech Kaute, 
prof. Jerzy Szczepański, prof. Aleksander Smoliński oraz dr Edyta Majcher-Ociesa.



 RECENZJE   I OMóWIENIA 373

Ostatni, trzeci tom poświęcony jest ekonomii, zarządzaniu oraz rozwojo-
wi regionalnemu, w tym województwu świętokrzyskiemu. Wśród jego autorów 
można wymienić m.in.: prof. zw. Tomasza Tokarskiego, prof. nadzw. Ireneusza 
Krasia, dr. Jerzego Zamojskiego czy dr. Radosława Kubickiego.

W sumie we wszystkich tomach swoje teksty opublikowało 73 autorów, 
w tym 10 profesorów zwyczajnych, 21 profesorów nadzwyczajnych i doktorów ha-
bilitowanych, 36 doktorów i 6 magistrów. Są wśród nich zarówno uznane autory-
tety z poszczególnych dziedzin nauki, jak również osoby, które dopiero zaczynają 
swoją karierę zawodową. Warto także zwrócić uwagę, że niektóre materiały mają 
charakter refleksyjny i są efektem długoletnich badań i przemyśleń.
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Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w kielcach za 2015 rok

PRZEJMOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

W 2015 roku zasób Archiwum Państwowego w Kielcach powiększył się 
o 34 nowe zespoły archiwalne, na które składało się 12 328 jednostek inwenta-
rzowych (j. inw.), 123,00 metrów bieżących (m.b.). W liczbie tej zasób Oddziału 
Zamiejscowego w Sandomierzu powiększył się o 5 nowych zespołów, 501 j. inw., 
5,47 m.b. 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 286 j. inw., 0,06 m.b. materia-
łów archiwalnych, które zostały przyjęte do zasobu w wyniku kupna (Fotografie, 
widokówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego 
antykwariusza z Kielc z lat 1890–1947) oraz 1 j. inw., 0,01 m.b. przyjęta w wyniku 
darowizny (dar od Pani Marzeny Pietrzak: Dyplom odznaczenia Michała Woj-
taszka Medalem Niepodległości z oryginalnymi podpisami Walerego Sławka 
i Wacława Jędrzejewicza – do zespołu Varia Archiwum Państwowego w Kielcach). 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku zasób Archiwum Państwowego w Kielcach liczył 
4397 zespołów archiwalnych, na które składało się 980 708 j. inw. (8275,16 m.b.). 
W liczbie tej zasób Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu liczył 1137 zespołów 
archiwalnych, 186 746 j. inw. (1480,75 m.b.). 
Najciekawsze nabytki w 2015 roku:

•	 Akta	stanu	cywilnego	Okręgu	Bóżniczego	w	Wierzbniku	z	lat	1907–1914,	
•	 Urząd	Rejonowy	w	Busku‑Zdroju	z	lat	1990–1998,	
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Chotlu	Czerwonym	z	lat	1920–1960,	
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Hołudzy	z	lat	1942–1960,
•	 Izba	Skarbowa	w	Kielcach	z	lat	1983–1992,	
•	 Pińczowskie	Męskie	Progimnazjum	z	lat	1877–1882,
•	 Muzeum	Wsi	Kieleckiej	z	lat	1967–1989,
•	 Przedsiębiorstwo	Państwowe	Cukrownia	„Częstocice”	z	lat	1948–1967,	
•	 Cukrownie	Kieleckie	Przedsiębiorstwo	Państwowe	Cukrownia	„Częstoci-

ce” z lat 1967–1990, Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Częstocice” 
w Ostrowcu świętokrzyskim z lat 1990–1995, Cukrowania „Częstocice” 
S.A. z lat 1995–2003,

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 377‑398
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•	 Akta	 Komisji	Wyborczych	 z	 wyborów	 do	 jednostek	 samorządu	 teryto-
rialnego z obszaru właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura 
w Kielcach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku, 

•	 Wojewódzki	Inspektorat	Ochrony	Roślin	w	Kielcach	z	lat	1945–2001,	
•	 Wojewódzki	Inspektorat	Inspekcji	Nasiennej	w	Kielcach	z	lat	1971–2002,	
•	 Wojewódzka	Przychodnia	Przemysłowa	w	Kielcach	z	lat	1962–1975,	
•	 Wojewódzki	 Przemysłowy	 Specjalistyczny	 Zespół	 Opieki	 Zdrowotnej	

w Kielcach z lat [1974]1975–1992[1993], 
•	 Państwowy	Instytut	Geologiczny	Oddział	Świętokrzyski	im.	J.	Czarnockie-

go w Kielcach z lat 1954–1989, 
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Psarach	z	lat	1920–1952,
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Przyłęku	powiat	włoszczowski	z	lat	1945–1952,
•	 Okręgowa	Spółdzielnia	Mleczarsko‑Jajczarska	w	Strożyskach	z	 lat	 1929–

1953, 
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Piaskach	z	lat	1934–2013.

OPRACOWANIE ZASOBU

W 2015 roku opracowano całkowicie 9 zespołów archiwalnych: 
•	 21/3050	 Sąd	 Grodzki	 w	 Wierzbniku	 z	 lat	 1929–1939[1953],	 536	 j.a.,	

3,30 m.b.,
•	 21/3051	 Sąd	 Grodzki	 w	 Starachowicach‑Wierzbniku	 z	 lat	 [1931]1939–

1944[1952], 333 j.a., 1,25 m.b., 
•	 21/3053	Sąd	Gminny	2	Okręgu	Powiatu	Koneckiego	w	Chlewiskach	z	lat	

[1873]1876–1914[1918], 1024 j.a., 3,33 m.b.,
•	 21/3116	Miejska	Rada	Narodowa	w	Skarżysku‑Kamiennej	z	lat	1973–1990,	

206 j.a., 6,60 m.b.,
•	 21/1456	Zarząd	Powiatowy	Związku	Młodzieży	Socjalistycznej	w	Sando-

mierzu z lat 1958–1975, 88 j.a., 0,78 m.b.

łącznie w Archiwum opracowano: 2187 j.a., 15,26 m.b.
Ponadto zgodnie z Decyzją Nr 20 NDAP z dnia 10 grudnia 2002 roku 

w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego 
opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych 
Komisja Metodyczna zaopiniowała pozytywnie przyjęcie 36 zespołów jako opra-
cowanych: 

•	 21/3193	Przedsiębiorstwo	Budownictwa	Przemysłowego	Nr	21	w	Kielcach	
z lat 1950 [1951], 2 j.a., 0,10 m.b.,
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•	 21/3194	Przedsiębiorstwo	Budownictwa	Przemysłowego	Nr	12	w	Radomiu	
z lat 1949–1950 [1952], 4 j.a., 0,10 m.b.,

•	 21/3196	 Kieleckie	 Przedsiębiorstwo	 Budownictwa	 Przemysłowego	 z	 lat	
[1949]1958–1991[1992], 178 j.a., 2,90 m.b.,

•	 21/3197	 BICK	 Spółka	 Akcyjna	 w	 Kielcach	 z	 lat	 1991–2005,	 242	 j.a.,	
1,90 m.b.,

•	 21/3198	Związek	Zawodowy	 „Budowlani”	w	BICK	 S.A.	 z	 lat	 1992–2003,	
4 j.a., 0,20 m.b.,

•	 21/3199	Komisja	Zakładowa	NSZZ	„Solidarność”	przy	Przedsiębiorstwie	
Budownictwa Przemysłowego KPBP BICK S.A. z lat 1992–2001, 10 j.a., 
0,10 m.b.,

•	 21/3201	Akta	komisji	wyborczych	do	rady	gminy,	rady	powiatu	i	sejmiku	
wojewódzkiego oraz wójta z terenu gminy Racławice z wyborów przepro-
wadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku, 9 j.a., 0,02 m.b.,

•	 21/3203	Gminny	Związek	Kółek	i	Organizacji	Rolniczych	w	Morawicy	z	lat	
[1957]1981–1994, 72 j.a., 0,70 m.b.,

•	 21/3204	Patriotyczny	Ruch	Odrodzenia	Narodowego	Rada	Gminna	w	Mo-
rawicy z lat 1987–1989, 1 j.a., 0,01 m.b.,

•	 21/3205	Akta	komisji	wyborczych	do	rady	gminy,	rady	powiatu	i	sejmiku	
województwa oraz wójta z terenu gminy Racławice z wyborów przeprowa-
dzonych w dniu 12 listopada 2006 roku, 2 j.a., 0,01 m.b.,

•	 21/3202	Szkoła	Podstawowa	w	Umrze	z	lat	1919–2011,	50	j.a.,	0,60	m.b.,
•	 21/3206	Szkoła	Podstawowa	w	Bryzdzyniu	z	lat	1919–1970,	7	j.a.,	0,05	m.b.,
•	 21/3207	Szkoła	Podstawowa	w	Wolicy	z	lat	1927–1954,	8	j.a.,	0,20	m.b.,
•	 21/3208	Szkoła	Podstawowa	w	Kozłowie	z	lat	1920–2011,	91	j.a.,	1,48	m.b.,
•	 21/3209	Szkoła	Podstawowa	w	Kępiu	z	lat	1916–2011,	65	j.a.,	0,69	m.b.,
•	 21/3210	Szkoła	Podstawowa	w	Kamionce	z	lat	1958–2011,	16	j.a.,	0,25	m.b.,
•	 21/3211	Szkoła	Podstawowa	w	Przysiece	z	lat	1924–1952,	1995–2011,	54	j.a.,	

0,48 m.b.,
•	 21/3212	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Przybysławicach	 z	 lat	 1921–2011,	 43	 j.a.,	

0,54 m.b.,
•	 21/3213	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Marcinowicach	 z	 lat	 1993–2011,	 18	 j.a.,	

0,20 m.b.,
•	 21/3190	 Urząd	 Gminy	 w	 Słupi	 Koneckiej	 z	 lat	 [1972]1973–1976,	 12	 j.a.,	

0,16 m.b.,
•	 21/3191	Gminna	Rada	Narodowa	w	Słupi	Koneckiej	z	lat	1973–1976,	15	j.a.,	

0,12 m.b.,
•	 21/3192	Gminny	Komitet	Frontu	Jedności	Narodu	w	Słupi	Koneckiej	z	1973	

roku, 1 j.a., 0,05 m.b., 
•	 21/3214	Państwowe	Gospodarstwo	Rolne	w	Piekoszowie	z	 lat	 1974–1994,	

77 j.a., 1,04 m.b.,
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•	 21/3216	 Gminny	 Komitet	 Frontu	 Jedności	 Narodu	 w	 Piekoszowie	 z	 lat	
1975–1977, 1 j.a., 0,03 m.b.,

•	 21/3217	Patriotyczny	Ruch	Odrodzenia	Narodowego	Rada	Gminna	w	Pie-
koszowie z lat 1983–1989, 9 j.a., 0,06 m.b.,

•	 21/3218	Urząd	Gminy	w	Piekoszowie	z	lat	[1968]1973–1990[1991],	166	j.a.,	
1,58 m.b.,

•	 21/3219	Gminna	Rada	Narodowa	w	Piekoszowie	 z	 lat	 1973–1990,	87	 j.a.,	
1,24 m.b.,

•	 21/3269	 Urząd	 Rejonowy	 w	 Busku‑Zdroju	 z	 lat	 1990–1998,	 107	 j.a.,	
1,26 m.b.,

•	 21/3270	Szkoła	Podstawowa	w	Chotlu	Czerwonym	z	lat	1920–1960,	44	j.a.,	
0,27 m.b.,

•	 21/3271	Szkoła	Podstawowa	w	Hołudzy	z	lat	1942–1960,	12	j.a.,	0,15	m.b.,
•	 21/3273	Zbiór	dotyczący	uczniów	Pińczowskiego	Męskiego	Progimnazjum	

z lat 1877–1882, 5 j.a., 0,02 m.b.,
•	 21/3293	Szkoła	Podstawowa	w	Psarach	z	lat	1917–1952,	21	j.a.,	0,26	m.b.,
•	 21/3294	Szkoła	Podstawowa	w	Przyłęku	z	lat	1945–1952,	10	j.a.,	0,02	m.b.,
•	 21/3296	Szkoła	Podstawowa	w	Piaskach	z	lat	1934–2013,	13	j.a.,	0,26	m.b.,
•	 24/1139	 Gminna	 Rada	 Narodowa	 w	 Lipniku	 z	 lat	 1973–1990,	 66	 j.a.,	

0,60 m.b.,
•	 24/1140	Urząd	Gminy	w	Lipniku	z	lat	1973–1990,	157	j.a.,	1,25	m.b.	

W roku sprawozdawczym zinwentaryzowano w bazie danych IZA 10 920 
j. inw., 116,43 m.b., z czego 1000 j. inw. (10,45 m.b.) stanowi zasób Oddziału Za-
miejscowego w Sandomierzu. 

Przepisano do elektronicznej bazy danych IZA inwentarze 29 zespołów 
(15 516 j.a., 144,68 m.b.) oraz spisy zdawczo-odbiorcze 46 zespołów (19 899 j.a., 
222,48 m.b.).

W trakcie prac związanych ze skontrum zasobu zewidencjonowano 
14 027 j. inw.; 51,32 m.b. akt kat. B (głównie akta osobowe).

W roku sprawozdawczym prowadzono również prace związane z porząd-
kowaniem kart wyborczych z wyborów samorządowych z dnia 16 listopada 2014 
roku. uporządkowano karty wyborcze:

1. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu [akta wylosowa-
nych 3 pilotażowych komisji wyborczych] (40 j. inw., 2,00 m.b.) – przeka-
zano do AP Zamość;

2. Akta komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wyborów prze-
prowadzonych 16.11.2014 r. [akta wylosowanej 1 pilotażowej komisji wy-
borczej] (20 j. inw., ok. 1,5 m.b.) – do przekazania do AP Przemyśl;
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3. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie [akta wylosowanej 
1 pilotażowej komisji wyborczej] (18 j. inw., ok. 1,5 m.b.) – przekazano do 
AP Lublin;

4. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie [akta 3 pilotażowych 
komisji wyborczych] (58 j. inw., ok. 3, 6 m.b.) – przekazano do AP Lublin;

5. Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego prze-
prowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. z terenu działania Krajowego 
Biura Wyborczego Delegatura w Nowym Sączu [akta wylosowanych 2 pi-
lotażowej obwodowych komisji wyborczych] (28 poz. spisu, ok. 1,3 m.b.) 
– przekazano do AN Kraków;

6. Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego prze-
prowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. z terenu działania Krajowego 
Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie [akta 3 pilotażowych komisji 
wyborczych] (57 poz. spisu, ok. 5,2 m.b.) – przekazano do AN Kraków;

7. Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego prze-
prowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. z terenu działania Krajowego 
Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie [akta 5 pilotażowych komisji 
wyborczych] (89 poz. spisu, ok. 5,7 m.b.) – przekazano do AN Kraków;

8. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie [akta wylosowa-
nych 5 pilotażowych komisji wyborczych] (71 poz. spisu, ok. 3,5 m.b.) – 
przekazano do AP Rzeszów;

9. Akta komisji wyborczych z wyborów do jednostek samorządu terytorial-
nego z obszaru właściwości KBW Delegatura w Kielcach przeprowadzo-
nych w dniu 16 listopada 2014 r. (poz. spisu 94, ok. 5,8 mb).

PROFILAKTYKA I KONSERWACJA ZBIORÓW

Wzorem lat ubiegłych prowadzono w roku sprawozdawczym prace nad za-
bezpieczeniem zasobu przed zniszczeniem, wykorzystano w tym celu pudła, teki 
archiwalne i obwoluty wykonane z materiałów bezkwasowych. Ponadto przepro-
wadzano prace konserwatorskie zagrożonych archiwaliów m.in. poprzez: skle-
janie przedarć, uzupełnianie ubytków, czyszczenie mechaniczne, prostowanie, 
usuwanie przebarwień (kąpiele wodne), regenerację struktury papieru, rekon-
strukcję bloku księgi, renowację pieczęci, czyszczenie, dezynfekcję jednostkową. 
Monitorowano warunki przechowywania akt (pomiar temperatury i wilgotno-
ści), a także kontrolowano stan zachowania materiałów archiwalnych.

W roku sprawozdawczym w Centrali AP w Kielcach kontynuowano 
skontrum zasobu – sprawdzono 221 zespołów archiwalnych, liczących łącznie 
60 286 j.a., 651,97 m.b.
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Z kolei w Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu prowadzono lustrację 
połączoną ze znakowaniem akt w 20 zespołach archiwalnych (akt stanu cywilne-
go) – sprawdzono w ten sposób 436 j.a., 6,00 m.b. 

W roku sprawozdawczym w pracowni digitalizacji Archiwum Państwowe-
go w Kielcach wykonano 20 026 skanów zabezpieczających i tyle samo użytko-
wych. Ponadto firma zewnętrzna w ramach odpłatnego zlecenia wykonała 54 471 
skanów zabezpieczających. łącznie wykonano 74 497 skanów, zdigitalizowano 
w ten sposób 74 870 stron materiałów archiwalnych.

Ponadto wolontariusze ze świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicz-
nego „świętogen” w Kielcach, zgodnie z porozumieniem o współpracy, wyko-
nali fotografie cyfrowe z akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach w liczbie 211 985 sztuk

NADZÓR NAD NARASTAJĄCYM ZASOBEM ARCHIWALNYM

Na terenie kompetencji Archiwum Państwowego w Kielcach pod nad-
zorem archiwalnym znajduje się łącznie 460 archiwów zakładowych, w tym 
235 archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz 
225 archiwów zakładowych w organach i jednostkach organizacyjnych samorzą-
du terytorialnego. 

W roku sprawozdawczym powołano 8 nowych archiwów zakładowych w:
•	 Świętokrzyskim	Centrum	Psychiatrii	w	Morawicy	(j.	samorządowa);	
•	 Sądzie	Rejonowym	w	Miechowie,	Sądzie	Rejonowym	w	Pińczowie,	Sądzie	

Rejonowym we Włoszczowie, Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim, 
Sądzie Rejonowym w Nisku, Sądzie Rejonowym w Opatowie i Sądzie Re-
jonowym w Staszowie (j. państwowe). 
Wykreślono z nadzoru 5 jednostek organizacyjnych: 

•	 Pierwszy	Urząd	Skarbowy	w	Kielcach,	Drugi	Urząd	Skarbowy	w	Kielcach	
i świętokrzyski urząd Skarbowy w Kielcach, w związku z utratą samo-
dzielności organizacyjnej;

•	 Związek Międzygminny „utylizator” w Skarżysku-Kamiennej, Woje-
wódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego 
w Kielcach, z powodu ich likwidacji.
W roku sprawozdawczym uzgodniono i zatwierdzono 363 przepisy kance-

laryjne i archiwalne, w tym: 21 przepisów dla państwowych jednostek organiza-
cyjnych (7 instrukcji kancelaryjnych, 11 wykazów akt i 3 instrukcje archiwalne) 
i 342 przepisy dla samorządowych jednostek organizacyjnych (110 instrukcji kan-
celaryjnych, 109 wykazów akt, 106 instrukcji archiwalnych, 1 zmiana do instrukcji 
archiwalnej, 16 zmian do wykazów akt). 
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W 2015 roku wykonano 146 kontroli archiwów zakładowych (114 kontroli 
ogólnych w państwowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach samorzą-
du terytorialnego, 31 kontroli problemowych archiwów uSC, archiwów zakła-
dowych związków międzygminnych i archiwów zakładowych byłych jednostek 
państwowych, przechowujących materiały archiwalne oraz 1 kontrolę sprawdza-
jącą w Kieleckim Teatrze Tańca).

W roku sprawozdawczym rozpatrzono łącznie 447 wniosków na brakowa-
nie dokumentacji niearchiwalnej i wydano 429 zgód na brakowanie, zwalniając 
na makulaturę około 9453,53 m.b. akt i 4,43 GB dokumentacji elektronicznej. 
Z tej liczby wydano 154 zgody dla państwowych (i b. państwowych) jednostek 
organizacyjnych na wybrakowanie 5106,42 m.b. i 4,43 GB dokumentacji niear-
chiwalnej i 275 zgód dla samorządowych jednostek organizacyjnych na wybrako-
wanie 4347,11 m.b. dokumentacji niearchiwalnej. Spośród wydanych zgód część 
z nich wydano z wyłączeniami i zastrzeżeniami, w tym wnioski o wyłączenie do-
kumentacji do ekspertyzy archiwalnej. Zaopiniowano 36 wniosków dotyczących 
brakowania dokumentacji niearchiwalnej podmiotów niepaństwowych i niesa-
morządowych w odniesieniu do 194,80 m.b. dokumentacji. 

Przeprowadzono 8 źródłowych ekspertyz archiwalnych do wniosków 
o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, nadesłanych 
z państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których wykaza-
no również dokumentację kategorii „BE”. Ekspertyzy przeprowadzono w: Tele-
wizji Polskiej S.A. Oddział w Kielcach, Najwyższej Izbie Kontroli Oddział w Kiel-
cach, urzędzie Miasta Kielce, Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej 
w Kielcach, Okręgowym urzędzie Górniczym w Kielcach, Prokuraturze Okrę-
gowej w Kielcach, Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Insty-
tucie Badawczym – Oddział świętokrzyski w Kielcach (do opinii dla AAN) oraz 
w urzędzie Miejskim w Annopolu.

W zakresie zmian w kwalifikacji archiwalnej dokumentacji przeprowa-
dzono 19 ekspertyz w odniesieniu do dokumentacji kat. „BE” w: Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świętokrzyskim Oddziale Regionalnym 
w Kielcach, urzędzie Miasta Kielce, urzędzie Marszałkowskim Województwa 
świętokrzyskiego (dotyczące dokumentacji b. Nauczycielskiego Kolegium Ję-
zyków Obcych w Sandomierzu i b. Wojewódzkiego Biura Geodezji i Moderni-
zacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach), Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Sądzie Okręgowym w Kielcach (dot. 
oceny wartości akt osobowych), Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środo-
wiska w Kielcach, Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych w Kielcach, urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, urzędzie 
Gminy w Brodach, urzędzie Gminy w Koszycach, urzędzie Gminy w Nagłowi-
cach, urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej i urzędzie Gminy w Waśniowie 
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(dotyczące wartości archiwalnej dokumentacji przekazania gospodarstw za ren-
tę), urzędzie Gminy we Włoszczowie, Podkarpackim Centrum Kształcenia Na-
uczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu (dot. oceny wartości akt byłego 
Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu i byłego Studium Nauczyciel-
skiego w Tarnobrzegu).

W roku sprawozdawczym zaopiniowano także: 154 wnioski o wyrażenie 
zgody na brakowanie dokumentacji Poczty Polskiej, 5 wniosków o wyrażenie 
zgody na brakowanie dokumentacji PKP, 3 wnioski dotyczące brakowania doku-
mentacji Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach i 1 wniosek doty-
czący brakowania dokumentacji PIG-PIB Oddział świętokrzyski w Kielcach (dla 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie), a także 1 wniosek dotyczący brakowania 
dokumentacji przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 
(dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie) oraz 6 wniosków na brakowanie do-
kumentacji przez Kuratorium Oświaty w Krakowie (dla Archiwum Narodowego 
w Krakowie).

W sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego reali-
zowano wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ujęte w Zarzą-
dzeniu Nr 16 NDAP z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie współpracy archiwów 
państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład 
ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, tj. zaktualizowano 
wykaz 109 podmiotów, z którymi wskazane jest kontynuowanie lub nawiązanie 
współpracy.

W ramach współpracy Archiwum Państwowego w Kielcach z podmiotami 
niepaństwowymi wydano opinię dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Psychoterapii uzależnień w Stalowej Woli dotyczącą wartościowania dokumen-
tacji szkoleń: „Studium umiejętności Psychologicznych”, „Studium Psychoterapii 
uzależnień” i „Szkoły Psychoterapii uzależnień” oraz sposobu brakowania (nisz-
czenia) tej dokumentacji. Została przeprowadzona ekspertyza dotycząca ustale-
nia, czy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bojanowie w likwidacji 
wytwarzała materiały archiwalne (akta kategorii „A”) wchodzące do państwo-
wego zasobu archiwalnego. Przeprowadzono warsztaty archiwalne dla przedsta-
wicieli firm i przedsiębiorstw prywatnych, działających na terenie właściwości 
kieleckiego Archiwum, w których uczestniczyło 8 przedstawicieli następują-
cych firm: PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu, gmina łączna; MESKO S.A. 
w Skarżysku-Kamiennej; Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Sitkówce-Nowinach; 
Dorbud S.A. w Kielcach oraz Targi Kielce S.A. w Kielcach. Ponadto prowadzona 
była korespondencja dotycząca dokumentacji zlikwidowanej Spółdzielni usług 
Rolniczych w Radlinie z Centralnym Archiwum Spółdzielczości Pracy Związ-
kiem Lustracyjnym Spółdzielczości Pracy w Krakowie, przechowawcą tej doku-
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mentacji, oraz osobą prywatną, która wystąpiła do Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych z pismem w sprawie niedopuszczenia do zniszczenia części 
dokumentacji Spółdzielni usług Rolniczych w Radlinie.

Przeprowadzono 3 kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia, trzy spotka-
nia konsultacyjno-instruktażowe w: Kieleckim Teatrze Tańca w Kielcach, w Wo-
jewódzkim urzędzie Pracy w Kielcach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Kielcach. łącznie w szkoleniach, spotkaniach i warsztatach 
uczestniczyło 161 osób. Czynności doradczo-edukacyjne są realizowane również 
w trakcie przeprowadzania kontroli archiwów oraz podczas 184 konsultacji indy-
widualnych (mailowych, osobistych i telefonicznych). 

UDOSTĘPNIANIE I INFORMACJA ARCHIWALNA

W roku sprawozdawczym w Pracowni Naukowej im. Antoniego Rybar-
skiego w Archiwum Państwowym w Kielcach podczas 1833 wizyt przyjęto 849 
użytkowników. łącznie z zasobu archiwalnego udostępniono 31 475 j.a., w tym 
do celów służbowych 10 618 j.a . W ramach wypożyczeń międzyarchiwalnych 
udostępniono 729 szpul mikrofilmów. W Oddziale Zamiejscowym w Sandomie-
rzu w pracowni naukowej dla 225 użytkowników podczas 429 odwiedzin udo-
stępniono 2611 j.a. Najwięcej jednostek archiwalnych udostępniono w pracowni 
naukowej dla celów genealogicznych – 8579, następnie naukowych – 7112 i wła-
snościowych – 3635. Jako najczęstsze powody wizyt w Archiwum zainteresowani 
podawali potrzebę prowadzenia badań genealogicznych – 345 osób, oraz ustale-
nie stanów prawnych i praw własnościowych – 313 osób. Badania naukowe pro-
wadziło 279 osób, dla potrzeb socjalnych danych poszukiwało 6 osób, do celów 
publicystycznych – 36 osób, a w innych celach – 81 osób. 

Archiwum Państwowe prowadziło również, podobnie jak w latach ubie-
głych, wypożyczenia międzyarchiwalne. W 2015 roku wypożyczono na zewnątrz 
206 rolek mikrofilmów. Z archiwów państwowych do pracowni Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach i Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu sprowadzono 
dla celów genealogicznych i naukowych 438 rolek mikrofilmów. 

Ponadto wypożyczono dla potrzeb sądów, prokuratur, ministerstw i urzę-
dów 8 j.a., w tym m.in. dla sądów w: Kielcach, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, 
Starachowicach i Jędrzejowie.

W roku sprawozdawczym łączna liczba kwerend wykonywanych przez 
Archiwum Państwowe w Kielcach wyniosła 2225 spraw. Do realizacji kwerend 
wykorzystywano w głównej mierze akta stanu cywilnego, akta urzędów zawiera-
jące dane dotyczące własności, akta urzędów, sądów, instytucji, zakładów pracy 
i spółek do celów socjalnych (w tym akta osobowe i płacowe), akta urzędów po-



 KRONIKA386

siadających dane w kwestiach potwierdzenia obywatelstwa, osiedlenia, wysiedle-
nia, repatriacji, pozostawienia mienia poza granicami RP i rekompensat, akta 
rodzin i rodów, akta urzędów dziewiętnastowiecznej administracji państwowej 
i samorządowej.

POPULARYZACJA ARCHIWUM I JEGO ZASOBU

W celu popularyzacji zasobu archiwalnego w roku ubiegłym zorganizo-
wano m.in.: wystawy, konferencje, sesje, konkursy, wydawnictwa oraz imprezy 
plenerowe, propagujące rolę Archiwum dla społeczeństwa. Należy tu wymienić:

•	 Wystawy stacjonarne: 
• „35 lat NSZZ Solidarność. Materiały z zasobu Archiwum Państwowego 

w Kielcach i zbiorów prywatnych” oraz „Od skautingu do Solidarności 
Walczącej – wychowanie młodzieży do niepodległości” (wystawa wypo-
życzona z Archiwum Akt Nowych w Warszawie) – prezentowane od dnia 
3 wrześ nia do 31 grudnia 2015 roku w siedzibie Archiwum Państwowe-
go w Kielcach w ramach rocznicowych obchodów „Karnawału Solidar-
ności”;

• „Kresy – podróż sentymentalna” – prezentowała wybór pocztówek z Kre-
sów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej – Lwowa, Truskawca, 
Podhorców, Brzeżan, Złoczowa, Krzemieńca, żółkwi, Stanisławowa, Za-
leszczyk i Kamieńca Podolskiego, w różnych technikach: litodruku, grafiki 
i fotografii, pochodzących z rodzinnej kolekcji Pana Krzysztofa Tomczyka. 
Ekspozycja ta powstała w ramach projektu Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych „Archiwa rodzinne” oraz z okazji obchodów Europejskich 
Dni Dziedzictwa, organizowanych w 2015 roku pod hasłem: „utracone 
dziedzictwo”;

• „Wybory samorządowe 27 maja 1990 r. w Sandomierzu” – zorganizowa-
na z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych, 
prezentowała m.in. materiały z depozytu Sandomierskiego Stowarzysze-
nia „Pamięć i Solidarność”, przechowywanego w Oddziale Zamiejscowym 
w Sandomierzu.

•	 Wystawy i prezentacje multimedialne w ramach cyklu „Spotkań ze źró-
dłem archiwalnym” – projektu edukacyjnego, dofinansowanego przez Na-
czelną Dyrekcję Archiwów Państwowych:

• „Materiały archiwalne dotyczące zakończenia II wojny światowej na Kie-
lecczyźnie”;

• „Prezentacja materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach na temat Józefa Piłsudskiego”;
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• „Odeszli…” – ze zbiorów Galerii Pod Czerwonym Dachem Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie;

• „życie codzienne w dawnych sztetlach” – wykonana przez Ośrodek Muze-
alno-Edukacyjny świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego w Chmielniku;

• „Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe” – 
wystawa wypożyczona z Narodowego Archiwum w Krakowie.

•	 Prezentacje multimedialne:
• „żołnierze Wyklęci. Spotkanie ze źródłem archiwalnym”;
• „Józef Piłsudski w źródle archiwalnym – w zasobie Archiwum Państwowe-

go w Kielcach”;
• „Tragizm życia codziennego na wsi kieleckiej pod okupacją niemiecką 

w świetle wybranych dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach”.

•	 Wystawy online: 
• „10 lutego 1940 roku. Pierwsze deportacje Polaków na Sybir”;
• „życie to jest teatr”;
• „95 rocznica wojny 1920 roku”;
• „Kresy – podróż sentymentalna”;
• „Powstanie listopadowe na Kielecczyźnie”.
•	 Konferencje, sesje:
• „4. Pułk Piechoty – historia i pamięć. W 100. rocznicę powstania” (4 li-

stopada 2015). Konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem 
Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Hi-
storii Kielc. Obrady odbyły się w dniu 4 listopada 2015 roku w siedzibie 
Muzeum Historii Kielc przy ul św. Leonarda 4. Celem konferencji było 
przypomnienie historii utworzenia 4. Pułku Piechoty w 1915 roku, jego 
walk w latach I wojny światowej i wojny z Rosją Radziecką, pobytu w Kiel-
cach w okresie dwudziestolecia międzywojennego, działalności w latach II 
wojny (w ramach Armii Krajowej) i po II wojnie światowej do 1995 roku 
oraz wpływu tej jednostki na życie miasta, regionu i państwa; kultywowa-
nie tradycji czwartackich. W ramach konferencji Beata Białek (AP Kielce) 
wygłosiła referat pt. Materiały archiwalne do dziejów 4. Pułku Piechoty Le‑
gionów Polskich w okresie międzywojennym w zasobie Archiwum Państwo‑
wego w Kielcach.

• „Społeczność żydowska w Małopolsce”, konferencja popularnonaukowa, 
która odbyła się w ramach projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” 
w lipcu 2015 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach. W konferen-
cji tej wzięli studenci i doktoranci Instytutu Historii uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja skierowana była do studentów  
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oraz doktorantów kierunków humanistycznych (historyków, historyków 
sztuki, literaturoznawców, filologów oraz przedstawicieli pokrewnych 
dziedzin nauki). Konferencje otworzyły Wiesława Rutkowska – dyrektor 
Archiwum Państwowego w Kielcach i dr hab., prof. uJK Beata Wojcie-
chowska – dyrektor Instytutu Historii uJK. Moderatorem pierwszej czę-
ści konferencji był prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski. Wykład wstępny 
pt. Żydzi w handlu miast dawnego województwa sandomierskiego z kraja‑
mi niemieckimi w latach 1764–1767 wygłosił dr Szymon Kazusek (Instytut 
Historii uJK). Następną referentką była Justyna Staszewska (doktorant-
ka, Instytut Historii uJK), która omówiła Aktywność społeczno‑kulturalną 
ludności żydowskiej w Pińczowie w latach 1914–1939. Kolejno głos zabrała 
Beata łakomiec (doktorantka, Instytut Historii uJK), tematem jej refera-
tu była Działalność gospodarcza sandomierskich Żydów w latach 1918–1939. 
Pierwszą część konferencji zamknął Michał Brzoza (doktorant, Instytut 
Historii uJK) wystąpieniem Żydowskie kluby bokserskie w Kielcach w la‑
tach 1918–1939. Drugą część spotkania poprowadził dr hab., prof. uJK Je-
rzy Gapys. Jako pierwszy wystąpił dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci 
Narodowej Delegatura w Kielcach) z wykładem wprowadzającym pt. Pro‑
ces Mariana Sołtysiaka „Barabasza” jako źródło do badań nad wiarygodno‑
ścią materiałów śledczych i operacyjnych UB/SB. Jako następna zabrała głos 
Beata żelazny (doktorantka, Instytut Historii uJK). Tematem jej wykładu 
była Problematyka żydowska na łamach prasy radzieckiej w okresie II wojny 
światowej. Katarzyna Zgryza (doktorantka, Instytut Historii uJK) w wystą-
pieniu pt. Żydzi w świetle dokumentacji wymiaru sprawiedliwości po 1945 
r. w wybranych miejscowoś ciach województwa kieleckiego i krakowskiego 
przedstawiła sprawy, które wpłynęły do sądów grodzkich, a następnie po-
wiatowych po zakończeniu II wojny światowej i dotyczyły ludności żydow-
skiej. Natomiast Aron Raszkiewicz (Studenckie Koło Naukowe „Judaica”) 
zaprezentował wykład pt. Opuszczone mienie pożydowskie w Chęcinach 
w zespole Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Kielcach w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach. Agnieszka Kania (doktorantka, Instytut Historii 
uJK) przedstawiła prezentację „śladami żydów szydłowieckich. Miejsca 
pamięci wczoraj i dziś”.

• W dniach 21–22 maja 2015 roku odbyła się w Warszawie XV konferen-
cja z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”. Tegorocznym tematem 
były „Archiwa w otoczeniu społecznym XXI wieku”. W toku konferencji 
o tworzeniu Europejskiego Portalu Archiwalnego mówiła Anna Rogowska 
(st. archiwista AP w Kielcach). W projekcie obecnie uczestniczą 33 kra-
je i konsorcjum ICARuS. Portal tworzono w latach 2009–2012 w ramach 
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projektu APEnet, obecnie kontynuowany jako projekt APEx. udostęp-
niono na nim prawie 230 mln opisów z ponad 3500 instytucji. Do wielu 
opisów dołączane są linki do kopii cyfrowych dokumentów. A Rogowska 
informowała również, że w 2015 roku powstała APE Foundation, której 
celem jest utrzymanie i rozwijanie portalu w dalszych latach. 

• W dniach 27–28 października w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych odbyła się II konferencja metodyczna pt. „Komisje meto-
dyczne archiwów państwowych – współczesna praktyka, zadania, po-
trzeby”. Obrady poświęcone były dyskusji nad działalnością i organizacją 
prac komisji metodycznych oraz zagadnieniami opracowania zasobu ar-
chiwalnego. W toku obrad Dyrektor AP w Kielcach Wiesława Rutkowska 
przedstawiła zgromadzonym zasadnicze aspekty działalności Komisji Me-
todycznej AP Kielce w latach 2009–2014.

•	 Pozostałe konferencje i sesje, w których uczestniczyli pracownicy Archi-
wum, to: 

• konferencja pod hasłem „Dzień Judaizmu w świętokrzyskim Sztetlu” 
w Chmielniku (16 stycznia 2015) – archiwista Bartłomiej Gierasimowicz 
wygłosił referat pt. Chmielnik – miasteczko Polaków i Żydów na podstawie 
wybranych materiałów archiwalnych z zasobu AP w Kielcach;

• konferencja „Historia Metalurgii i Odlewnictwa w Kuźnicach Koneckich” 
(9 lipca 2015) – kustosz Iwona Pogorzelska wygłosiła referat pt. Źródła do 
dziejów metalurgii i odlewnictwa w zasobie Archiwum Państwowego w Kiel‑
cach;

• VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Kultura – Spo-
łeczeństwo” we Wrocławiu (7–9 wrześ nia 2015) – st. archiwista Hubert 
Mazur wygłosił referat pt. Archiwa w oczach młodzieży licealnej (w świetle 
badań ankietowych);

• konferencja „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna” w Bodzentynie (7 listo-
pada 2015) – dyrektor Wiesława Rutkowska wygłosiła referat pt. Materiały 
kartograficzne i ikonograficzne dotyczące Bodzentyna w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach;

• III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Historia – Pamięć – Toż-
samość. Archiwum jako strażnik pamięci” – st. archiwista Hubert Mazur 
wygłosił referat pt. Edukacja archiwalna w Polsce – realna potrzeba czy 
przejściowa metoda?
W roku sprawozdawczym przedstawiciel Archiwum Państwowego w Kiel-

cach st. archiwista Hubert Mazur uczestniczył w organizacji I i II Spotkania Fo-
rum Edukatorów Archiwalnych. Forum Edukatorów Archiwalnych powstało 
25 października 2014 roku w Toruniu z inicjatywy dr Agnieszki Rosy z Zakładu 
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Archiwistyki uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Huberta Mazura 
z Archiwum Państwowego w Kielcach. I Spotkanie Forum Edukatorów Archi-
walnych odbyło się Toruniu 24–25 kwietnia 2015 roku i poświęcone było proble-
matyce lekcji archiwalnych, natomiast II Spotkanie Forum Edukatorów Archi-
walnych, zorganizowane w Toruniu w dniach 4–5 grudnia 2015 roku, dotyczyło 
zagadnienia gier miejskich przygotowanych przez archiwa państwowe i inne in-
stytucje kultury.

Ponadto w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa dr Piotr Sła-
wiński z Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu na spotkaniu w Bibliotece Pe-
dagogicznej w Sandomierzu z okazji wernisażu wystawy „Cmentarze i pomniki 
powiatu sandomierskiego” wygłosił referat pt. Cmentarze sandomierskie.

W roku sprawozdawczym podczas obchodów „Karnawału Solidarności” 
z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ Solidarność Wiesława Rutkowska – dyrek-
tor Archiwum Państwowego w Kielcach otrzymała tytuł i statuetkę „Przyjaciel 
Solidarności”. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Zarząd Regionu święto-
krzyskiego NSZZ „Solidarność” za „działania podejmowane w celu edukacyjnej 
prezentacji historii regionu, w tym również historii NSZZ „Solidarność”.

W omawianym roku sprawozdawczym Archiwum Państwowe w Kiel-
cach oraz kilkadziesiąt jednostek podległych i nadzorowanych przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych oraz trzy inne archiwa, uczestniczyły w ćwiczeniach obronnych 
„DZIEDZICTWO-2015”. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w za-
kresie kierowania podległymi strukturami oraz współdziałania podczas osiąga-
nia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Za bardzo dobre przygoto-
wanie i wzorowe wykonanie zadań w ramach działowego ćwiczenia obronnego 
„DZIEDZICTWO-2015” Archiwum Państwowe w Kielcach otrzymało dyplom 
uznania od Generalnego Konserwatora Zabytków.

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Archiwum Państwo-
wym w Kielcach oraz uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach konty-
nuowany był cykl „Spotkań ze źródłem archiwalnym” – projektu edukacyjnego 
dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych – którego 
koordynatorem w imieniu uJK w Kielcach była dr Edyta Majcher-Ociesa, zaś 
w imieniu AP w Kielcach – łukasz Guldon, kierownik Oddziału udostępniania, 
Informacji i Edukacji Archiwalnej. 

Od stycznia do grudnia 2015 roku odbyło się 6 spotkań, podczas których 
przedstawiciele uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także innych 
placówek naukowych w regionie i nie tylko, takich jak: uniwersytet łódzki, In-
stytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii 
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Wsi Polskich w Michniowie, jak również Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawale-
rii im. 13. Pułku ułanów Wileńskich i regionaliści omawiali określone w progra-
mie tematy, zaś przedstawiciele Archiwum prezentowali (również w oryginale) 
dokumenty związane z tematyką wykładu. 

Omawiane w toku tych spotkań zagadnienia to: 
•	 28	stycznia	2015	roku	–	Zakończenie II wojny światowej na Kielecczyźnie 

w źródle archiwalnym. Pozostałości po działaniach wojennych ze stycznia 
1945 roku w krajobrazie świętokrzyskiej wsi – Konrad Maj (regionalista); 
Ostatnie miesiące II wojny światowej na Kielecczyźnie w świetle pamiętni‑
ków ziemian – dr hab. Jerzy Gapys, prof. uJK (uJK);

•	 25	marca	2015	roku	–	Żołnierze Wyklęci w źródle archiwalnym. Podziemie 
niepodległościowe w województwie kieleckim w latach 1945–1950. Struktury, 
dowódcy, działalność – dr Ryszard śmietanka-Kruszelnicki (IPN Delega-
tura w Kielcach); Żołnierze Wyklęci a Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 
1945–1947 – Marzena Grosicka (IPN Delegatura w Kielcach);

•	 27	maja	2015	roku	– Józef Piłsudski w źródle archiwalnym. Józef Piłsudski 
w pamięci historycznej uczniów w latach 30. XX w. – prof. zw. dr hab. Han-
na Wójcik-łagan (uJK); Wizerunek Józefa Piłsudskiego na kartach pocz‑
towych i fotografiach – Stanisław Wyrzycki, Krzysztof Lorek (regionaliści, 
kolekcjonerzy);

•	 30	wrześ	nia	2015	roku	–	Pierwsze dni II wojny światowej na Kielecczyźnie. 
Północne Zgrupowanie Armii Prusy na Kielecczyźnie we wrześniu 1939 roku 
– dr hab., prof. uł Witold Jarno (Instytut Historii uniwersytetu łódzkie-
go); Działania taktyczno‑operacyjne jednostek Armii Kraków na terenie 
południowej części województwa kieleckiego – Mariusz Kowalski (Kielecki 
Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku ułanów Wileńskich); Obro‑
na Kielc i okolic we wrześniu 1939 roku – Adam Rzadkowski (regionalista); 
Bitwa pod Samsonowem – 6 wrześ nia 1939 roku – dr inż. Bartosz Kozak (re-
gionalista); Prezentacja pocztówek z okresu II wojny światowej z kolekcji 
Krzysztofa Lorka, z komentarzem naukowym dr. Tomasza Domańskiego 
(IPN Delegatura w Kielcach);

•	 25	listopada	2015	roku	–	Wieś kielecka w czasie II wojny światowej. Mate‑
riały do dziejów represji niemieckich na wsi kieleckiej w zasobie Instytutu 
Pamięci Narodowej – dr Tomasz Domański (IPN Delegatura w Kielcach); 
Zbrodnie i zniszczenia niemieckie na wsi kieleckiej w zbiorach fotograficz‑
nych Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – Ewa Kołomań-
ska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie); Budowanie 
pamięci zbiorowej o martyrologii wsi polskiej na przykładzie Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – Ewa Kołomańska (Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie).
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Wszystkim „Spotkaniom ze źródłem archiwalnym”, jakie odbyły się w roku 
sprawozdawczym, towarzyszyły stoiska z wydawnictwami: uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii 
Kielc, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwa Arslibris w Końskich 
i okazjonalne prezentacje źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, 
zarówno multimedialne, jak i w formie wystaw tradycyjnych. 

Podczas spotkań prezentowano także wystawy wypożyczone, m.in. z Ar-
chiwum Narodowego w Krakowie („Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dą-
żenia niepodległościowe”) oraz ekspozycje zbiorów kolekcjonerskich uczestni-
ków „Spotkań ze źródłem archiwalnym”.

W 2015 roku odbyła się promocja IV tomu wydawnictwa naukowego 
„świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” – wydawanego przy współ-
udziale Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Wydawnictwo to w roku sprawoz-
dawczym zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

W zakres popularyzacji Archiwum i jego zasobu wpisują się też kwerendy 
tematyczne wykonywane na prośbę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
archiwów państwowych oraz różnych instytucji naukowych i kulturalnych. Wy-
niki tych prac znajdują swe odzwierciedlenie m.in. na wystawach i w projektach 
organizowanych przez archiwa państwowe, takie jak:

•	 NDAP	–	materiały	archiwalne	do	wystawy	organizowanej	w	porozumie-
niu z Litwą na temat Michała Kleofasa Ogińskiego;

•	 Archiwum	Główne	Akt	Dawnych	–	archiwalia	z	zasobu	AP	Kielce	zostaną	
wykorzystane w publikacji autorstwa J. Krochmala Skarby w archiwach za‑
klęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym”, cz. do 1795 r.;

•	 AP	Siedlce – archiwalia z zasobu AP Kielce wykorzystane zostały w publi-
kacji Mieć nadzieję, to przetrwać. Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia 
obozu w Sachsenchausen, oprac. Krystyna Jastrzębska, Siedlce 2015

oraz inne instytucje współpracujące w tym zakresie z Archiwum:
•	 Europejskie	Centrum	Artystyczne	im.	F.	Chopina	w	Sannikach	–	wystawa	

„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów i Dzie-
wulskich”;

•	 Muzeum	„Saturn”	w	Czeladzi	–	prezentacja	dotycząca	dziejów	i	działalno-
ści Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź” w Piaskach-Cze-
ladzi pod Sosnowcem;

•	 Pałac	Schoena	–	Muzeum	w	Sosnowcu – materiały archiwalne do Mono‑
grafii miasta Sosnowca pod redakcją prof. Antoniego Barciaka i prof. An-
drzeja Jankowskiego; 

•	 Muzeum	Regionalne	im.	Stanisława	Sankowskiego	w	Radomsku	–	mate-
riały dotyczące historii Radomska;
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•	 „Stary Młyn” – Muzeum Dawnych Rzemiosł w żarkach – materiały archi-
walne dotyczące zabytkowego młyna w żarkach, będącego siedzibą Mu-
zeum;

•	 urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego – materiały archiwalne dotyczące kościoła 
szpitalnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wolbromiu;

•	 Gmina Klimontów – materiały archiwalne do wykorzystania w folderze 
historycznym na temat bitwy pod Konarami – 16–23 maja 1915 roku;

•	 Gmina Krasocin – archiwalia wykorzystane w monografii Grzegorza 
Dąbrowskiego i in. pt. Parafia Krasocin na przestrzeni dziejów, Krasocin 
2016;

•	 Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy – materiały archiwalne do publikacji Barbary 
Marii Gawęckiej Restauracje katedry kieleckiej w XIX i na początku XX wie‑
ku, Bydgoszcz 2016;

•	 uniwersytet Wrocławski Instytut Historii – materiały archiwalne do pu-
blikacji – (Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo 
a rekonstrukcje ośrodków zniszczonych w czasie I wojny światowej;

•	 Fundacja Instytut Architektury – materiały archiwalne do monografii 
o Wacławie Nowakowskim, jednym z najważniejszych architektów okresu 
międzywojennego;

•	 Towarzystwo Naukowe Sandomierskie – materiały archiwalne do publika-
cji Atlas historyczny miast polskich, t. 5, Małopolska, z. 2, Sandomierz, red. 
Zdzisław Noga;

•	 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej – materiały archiwalne 
do monografii na temat szkół Dąbrowy Górniczej;

•	 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach – gra miejska 
„śladami II wojny światowej w Kielcach” dla uczniów szkół zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej – dokumenty do-
tyczące Kielc w okresie II wojny światowej;

•	 Olivia Buissness Centre – gra planszowa z obiektami czasów PRL – doku-
menty dotyczące dworca PKP w Kielcach.
Archiwum Państwowe w Kielcach w 2015 roku uczestniczyło również 

w obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów i wraz z Oddziałem w San-
domierzu oraz Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zainaugurowało wspólny 
„Dzień Otwarty”. W programie znalazło się m.in. zwiedzanie niedostępnych 
w dniu codziennym miejsc, takich jak: magazyny archiwalne, pracownie konser-
wacji i digitalizacji materiałów archiwalnych. Zainteresowani zwiedzający mogli 
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również skorzystać z porad w zakresie poszukiwań genealogicznych (prowadzo-
nych przez konsultantów projektu „Archiwa Rodzinne”) oraz dowiedzieć się, 
gdzie może być przechowywana równie istotna dla nich dokumentacja osobo-
wo-płacowa zlikwidowanych zakładów pracy. W pracowni konserwacji można 
było też uzyskać poradę oraz praktyczną pomoc w zabezpieczaniu dokumentów 
rodzinnych. „Dzień Otwarty” cieszył się dużym zainteresowaniem. Archiwum 
Państwowe odwiedziło około 200 osób, w tym również turystów z zagranicy 
(Kanady i Włoch). Ze strony zwiedzających, zarówno w Kielcach, jak i Sando-
mierzu, padały też pytania o możliwość przekazania do zasobu archiwalnego 
zbiorów rodzinnych. 

We wrześniu 2015 roku Archiwum Państwowe w Kielcach zgłosiło swe 
uczestnictwo w Europejskich Dniach Dziedzictwa, odbywających się w ubie-
głym roku pod hasłem „utracone dziedzictwo”. Z tej okazji 19 wrześ nia 2015 
roku w Archiwum Państwowym w Kielcach zorganizowano wernisaż wystawy 
„Kresy – podróż sentymentalna”, prezentującej pocztówki z Kresów Południo-
wo-Wschodnich Rzeczypospolitej – Lwowa, Truskawca, Podhorców, Brzeżan, 
Złoczowa, Krzemieńca, żółkwi, Stanisławowa, Zaleszczyk i Kamieńca Podolskie-
go, w różnych technikach: litodruku, grafiki i fotografii, pochodzące z rodzinnej 
kolekcji Pana Krzysztofa Tomczyka. Ekspozycja ta powstała w ramach projektu 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. „Archiwa rodzinne” Wystawę 
odwiedzili i wysłuchali prelekcji Pana Krzysztofa Tomczyka zarówno starsi, jak 
i młodsi Kielczanie, których urzekła forma i treść prezentowanych zbiorów, od-
dających piękno wschodnich rubieży Naszej Ojczyzny w granicach sprzed 1939 
roku. Wystawę stacjonarną można było oglądać do 15 października 2015 roku, 
a jej wersja online znajduje się na stronie internetowej Archiwum Państwowego 
w Kielcach.

W dniu 10 października 2015 roku Archiwum Państwowe w Kielcach go-
ściło członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich w Kielcach. Spotkanie to, jak również prezentacja wystawy 
„Kresy – podróż sentymentalna” były jednym z punktów programu obchodów 
jubileuszowych „10. Dni Lwowa” w Kielcach. Podczas spotkania goście, sympaty-
cy i członkowie Towarzystwa mieli możliwość wysłuchania prelekcji Krzysztofa 
Tomczyka na temat wystawy oraz jego kolekcji. Kartki pocztowe z minionej już 
epoki wywołały wiele wspomnień i stały się przyczynkiem do długiej dyskusji 
o dawnym i obecnym Lwowie oraz innych miejscowościach. Prelegent w swym 
wystąpieniu zwracał również uwagę na znajdującą się na tych kartach kore-
spondencję, obrazującą różne, częstokroć dziś już niespotykane, zatrzymane dla 
potomnych przeżycia, jakich doświadczali autorzy tej zachowanej do dziś kore-
spondencji.
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W roku sprawozdawczym w Archiwum odbyły się również promocje pu-
blikacji:

•	 IV	tomu	„Świętokrzyskich	Studiów	Archiwalno‑Historycznych”, czasopi-
sma naukowego wydawanego we współpracy z Kieleckim Towarzystwem 
Naukowym, które w roku sprawozdawczym zostało wpisane na listę czaso-
pism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

•	 publikacji	pokonferencyjnej	pt.	4. Pułk Piechoty – historia i pamięć. W 100. 
rocznicę powstania, w której zebrano materiały przedstawione przez refe-
rentów na konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 
4 listopada 2015 roku.

Oprócz wymienionych wyżej publikacji, pracownicy Archiwum Państwowego 
w Kielcach byli również autorami następujących artykułów:

•	 Beata	Białek,	Materiały archiwalne do dziejów 4. Pułku Piechoty Legionów 
w okresie międzywojennym w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, 
w: 4. Pułk Piechoty – historia i pamięć. W 100. rocznicę powstania, Kielce 
2015.

•	 Anna	Chałońska,	Maria Kucharska (1952–2006) [biogram], „świętokrzy-
skie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 4, Kielce 2015, s. 363-366.

•	 Łukasz	Guldon,	Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–31 X 2014 r., „Hereditas 
Monasteriorum”, t. 5, Wrocław 2015, s. 492.

•	 Hubert	Mazur,	Multimedia a funkcja edukacyjna archiwów. Przypadek kie‑
lecki, w: Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. 
M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015.

•	 Hubert	Mazur,	Agnieszka	Rosa,	Forum Edukatorów Archiwalnych – mani‑
fest założycielski, „Archiwista Polski”, R. 19, 2014, nr 4 (76), s. 7-10.

•	 Hubert	Mazur,	Agnieszka	Rosa,	Forum Edukatorów Archiwalnych – mani‑
fest założycielski, „Archeion”, t. 117, 2015.

•	 Hubert	Mazur,	Agnieszka	Rosa,	O potrzebie szkolenia archiwistów w zakre‑
sie edukacji, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2014, nr 5 (7), s. 169-181.

•	 Hubert	Mazur,	Rola i miejsce archiwów państwowych w edukacji o Holo‑
kauście, w: Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci, red. 
P. Trojański, Oświęcim 2014, s. 331-346.

•	 Hubert	Mazur,	Od prac kulturalno‑oświatowych do edukacji w archiwach 
państwowych. Dzieje myśli popularyzatorskiej i przegląd piśmiennictwa 
z lat 1930–2014, „Archeion”, t. 117, 2015.

•	 Hubert	Mazur,	Materiały archiwalne dotyczące Zbrodni Katyńskiej w zaso‑
bie Archiwum Państwowego w Kielcach, „świętokrzyskie Studia Archiwal-
no-Historyczne”, t. 4, Kielce 2015, s. 249-270.

•	 Hubert	Mazur	[rec.],	Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum 
Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60‑lecia powstania instytucji, red. 



 KRONIKA396

M. Lenart, cz. 1: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu, Opole 2013, 
cz. 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania, Opole 2013, „świętokrzyskie 
Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 4, Kielce 2015, s. 299-316.

•	 Hubert	Mazur,	Alicja Makowska (1924–2014) [biogram], „świętokrzyskie 
Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 4, Kielce 2015, s. 367-370.

•	 Piotr	Pawłowski,	Zdzisława Królikowska (1934–2013) [biogram], „święto-
krzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 4, Kielce 2015, s. 375-378.

•	 Wiesława	Rutkowska,	Źródła do dziejów Kielc w latach I wojny światowej 
w Archiwum Państwowym w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne”, 
t. 6, Kielce 2015, s. 13-34.

•	 Wiesława	Rutkowska,	Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego 
w Kielcach za 2014 rok, „świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 
t. 4, Kielce 2015, s. 299-316.

•	 Wincenty	Sobolewski,	Wspomnienia lekarza (fragment), opracował i przy-
pisami opatrzył Piotr Sławiński, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towa-
rzystwa Naukowego Sandomierskiego” 2015, nr 40, s. 69-80.

•	 Piotr	Sławiński,	Siedemdziesiąta rocznica ucieczki z sandomierskiego wię‑
zienia (10 marca 1945 r.), Sandomierz 2015, s. 101-121.

•	 Piotr	 Sławiński,	Sandomierskie lata Aleksandra Patkowskiego, w: Twórca 
polskiego regionalizmu. Nowe badania nad życiem i działalnością Aleksan‑
dra Patkowskiego, red. Tomisław Giergiel, Sandomierz 2015, s. 101-121.

•	 Piotr	 Sławiński,	 Zagadnienia historii wychowania na łamach czasopism 
redagowanych przez Ewarysta Estkowskiego, w: Problemy opiekuńczo‑wy‑
chowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, red. 
Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Lublin 2015, s. 25-35.
W dniach 27–28 czerwca 2015 roku Archiwum Państwowe uczestniczyło 

w obchodach kolejnego, organizowanego w naszym mieście święta Kielc. świę-
to obchodzono tym razem pod hasłem „życie to jest teatr”, czemu Archiwum 
Państwowe dało wyraz, udostępniając na swej stronie internetowej wybór afiszy, 
plakatów i zdjęć z przedstawień teatralnych z XIX i XX wieku, przechowywanych 
w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Oddziału w Sandomierzu. 
Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, na stoisku usytuowanym na Placu Li-
teratów, archiwiści udzielali zainteresowanym informacji na temat różnych form 
działalności Archiwum Państwowego w Kielcach. Tradycyjnie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się porady dotyczące poszukiwań genealogicznych oraz infor-
macje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej, ale pytano 
także o możliwość skorzystania z posiadanej przez Archiwum oferty edukacyjnej 
i nabycia względnie skorzystania z wydawnictw archiwalnych: „świętokrzyskich 
Studiów Archiwalno-Historycznych” oraz innych okazjonalnych publikacji.
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W Archiwum Państwowym w Kielcach i Oddziale Zamiejscowym w San-
domierzu odbyło się 6 lekcji archiwalnych (dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów ogólnokształcących) z zagadnień związanych z historią Ar-
chiwum, jego zadaniami i charakterystyką zasobu oraz o tematyce wybranej 
przez zainteresowanych. Ponadto w Centrali Archiwum przeprowadzono 8 zajęć 
dla studentów (m.in. uMCS w Lublinie). Z kolei w ramach projektu „Archiwa 
rodzinne” przeprowadzono 5 zajęć o charakterze genealogicznym dla uczniów 
szkół podstawowych. Zajęcia te uzupełniły warsztaty z zakresu konserwacji (po-
kaz czerpania papieru) oraz wycieczka po magazynach archiwalnych.

W 2015 roku Archiwum kontynuowało współpracę z Ośrodkiem Eduka-
cyjno-Muzealnym świętokrzyski Sztetl w Chmielniku. Od 2013 r. AP w Kielcach 
objęło patronatem organizowany przez ten Ośrodek konkurs pt. „Nasi sąsiedzi 
żydzi”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionalną doty-
czącą życia Polaków i żydów w dawnych miasteczkach – sztetlach, a także rozwi-
janie umiejętności krytycznego podejścia do przekazu historycznego. Nadesłane 
prace oceniała Komisja Konkursowa, 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, świętokrzyskiego 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 świętokrzyski Sztetl w celach dydaktycznych, a jeden ich 
egzemplarz jest przekazywany do zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach.

Projekty badawcze, w których uczestniczyło Archiwum Państwowe w Kiel-
cach w roku sprawozdawczym, to:

•	 Nadal	realizowany:	Projekt	badawczy	„Historia	Solidarności	Region	Zie-
mia Sandomierska w latach 1980–1990” – realizowany wspólnie z Zarzą-
dem Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska i rzeszowskim Od-
działem IPN. Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 31 sierpnia 
2008 roku w Stalowej Woli.

•	 Projekt	Kancelarii	Prezydenta	RP	i	Kancelarii	Senatu	RP	pod	nazwą	„Ar-
chiwa przełomu”, dotyczący dokumentowania okresu transformacji ustro-
jowej w Polsce w latach 1989–1991.

•	 Projekt	pt.	„Dziedzictwo	kulturowe	po	klasztorach	skasowanych	na	zie-
miach dawnej Rzeczypospolitej oraz na śląsku w XVIII i XIX w. Losy, 
znaczenie, inwentaryzacja” prowadzony przez Pracownię Badań nad 
Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytu-
cie Historycznym uniwersytetu Wrocławskiego – pracownicy Archiwum 
Państwowego w Kielcach prowadzą inwentaryzację archiwaliów dotyczą-
cych ww. tematu.
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Podsumowując działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2015 
roku, należy podkreślić, że podejmowane były wszystkie działania i obowiązki 
wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Prowa-
dzono więc sprawy związane z kształtowaniem i gromadzeniem zasobu archi-
walnego, jego zabezpieczeniem, ewidencjonowaniem i opracowaniem oraz udo-
stępnieniem materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych, dokonywano 
także kwerend archiwalnych. Ponadto prowadzone były liczne działania związa-
ne z popularyzacją zasobu i archiwum oraz edukacją archiwalną.

WIESłAWA RuTKOWSKA  
Archiwum Państwowe w Kielcach



Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół  
Archiwum diecezjalnego im. bł. wincentego kadłubka w kielcach  
za rok 2015

Działające od lutego 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diece-
zjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach 1 (TPADWKK) prowadzi regu-
larną działalność naukową. Polega ona na upowszechnianiu wniosków i ustaleń 
opartych na badaniach naukowych z dziedziny historii, historii Kościoła oraz kul-
tury religijnej diecezji kieleckiej. Członkowie TPADWKK oraz zapraszani goście 
podejmują liczne inicjatywy, które mają na celu przybliżenie dziejów społecz-
no-religijnych regionu świętokrzyskiego oraz działalności wybitnych osobowo-
ści z nim związanych. Istotne jest upowszechnianie ustaleń i wyników badań na 
organizowanych przez TPADWKK wykładach i spotkaniach naukowych. Skiero-
wane są one nie tylko do przedstawicieli środowiska naukowego, ale i wszystkich 
zainteresowanych zagadnieniami związanymi z historią i kulturą.

W 2015 roku niezwykle interesujące były comiesięczne wykłady, na których 
prelegenci prezentowali wyniki swoich badań z zakresu historii oraz kultury 2. 
Cykliczne wystąpienia odbywały się w ramach programu naukowego „Rola Ko-
ścioła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej”, którego koordynatorem jest 

1 Oficjalna rejestracja Towarzystwa nastąpiła w lutym 2014 r. Nieformalnie zaś funkcjo-
nowało znacznie wcześniej. Już 9 października 2012 r. odbyło się zebranie założycielskie 
sympatyków Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Wykład inauguracyjny, poświęcony 
postaci patrona Towarzystwa – bł. Wincentemu Kadłubkowi, wygłosił ks. prof. dr hab. 
Daniel Olszewski. Towarzystwo działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 
7 kwietnia 1989 r. oraz, jako organizacja katolicka, zgodnie z ustawą o stosunku Państwa 
do kościoła Katolickiego z dnia 17 maja 1989 r. P. Kardyś, Sprawozdanie z działalności To‑
warzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, „Ar-
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK) 2015, nr 103, s. 421.

2 Plany Towarzystwa na 2015 r. przedstawione zostały na walnym zebraniu członków 10 lu-
tego 2015 r. Zebranie otworzył dyrektor Archiwum Diecezjalnego ks. dr Andrzej Kwaś-
niewski. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu ponad dwudziestu nowych członków. 
O planach naukowych na 2015 r. mówił prof. dr hab. Jerzy Szczepański. W. Burzawa, Nowe 
wyzwania dla przyjaciół Archiwum Diecezjalnego, „Niedziela Kielecka” 2015, nr 10, s. VI; 
tenże, O nowych wyzwaniach Archiwum Diecezjalnego, http://www.diecezja.kielce.pl/o-
nowych-wyzwaniach-archiwum-diecezjalnego.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 399‑407
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ks. dr Andrzej Kwaśniewski 3. Jedną z kluczowych inicjatyw realizowanych w ra-
mach programu jest Kurs Przewodników Diecezji Kieleckiej. Jest to trwające trzy 
lata Studium Historii Diecezji Kieleckiej. Na zajęciach realizowany jest program 
z zakresu historii Kościoła, historii diecezji kieleckiej, historii sztuki i architektu-
ry. Studenci przygotowywani są teoretycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć 
oraz wycieczek upowszechniających wiedzę o zabytkach i sanktuariach diecezji. 
Studium zostało poszerzone o filię w Miechowie, gdzie realizowany jest ten sam 
program kształcenia. Trzyletnie Studium, po pomyślnym zaliczeniu egzaminów, 
kończy się certyfikatem przewodnika po Diecezji Kieleckiej 4.

Ważnym, z naukowego punktu widzenia, wydarzeniem były dwie konfe-
rencje zorganizowane przez Towarzystwo oraz Archiwum Diecezjalne w Kiel-
cach (ADK). Członkowie Towarzystwa uczestniczyli także w Dniu Otwartym 
ADK, zorganizowanym wraz z Archiwum Państwowym w Kielcach w ramach 
ogólnopolskiego, corocznego Międzynarodowego Dnia Archiwów. 

Pierwszy referat, wygłoszony na spotkaniu 13 stycznia 2015 roku, poświę-
cony był zasobom archiwalnym parafii w Przyłęku. Prelegent dr Lech Frączek 
przedstawił (zgromadzonym w auli Archiwum Diecezjalnego) wyniki swoich 
badań naukowych. Dotyczyły one życia religijnego parafii oraz wydatków ple-
bańskich. uczestnicy mogli z bliska zapoznać się z księgami, specjalnie w tym 
celu przywiezionymi przez proboszcza parafii Przyłęk ks. Pawła Wojtynka. Akta 
parafialne stanowią nośnik wiedzy o przeszłości. Przekazują wiedzę nie tylko na 
temat historii parafii, ale także losów mieszkańców, stosunków społecznych czy 
historii gospodarczej 5.

Ważny dla historii diecezji kieleckiej temat represjonowanych księży po-
ruszył w referacie ks. prof. dr hab. Józef Marecki z uniwersytetu Jana Pawła II 
w Krakowie. W swoim wystąpieniu, wygłoszonym na spotkaniu 10 marca 2016 
roku, mówił o trudnych i często tragicznych losach księży diecezji kieleckiej dzia-

3 Program naukowy od 26 lutego 2015 r. został objęty patronatem honorowym bp. kielec-
kiego Jana Piotrowskiego: „W odpowiedzi na prośbę skierowaną do mnie, obejmuję pa-
tronatem honorowym program naukowy Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury 
narodowej realizowany przez Archiwum Diecezjalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Archi-
wum Diecezjalnego. Organizatorom i uczestnikom programu z serca błogosławię”.

4 A. Kwaśniewski, Program naukowy, http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/
program-naukowy. Dane ogólne na temat miechowskiej filii można znaleźć na stronie in-
ternetowej: http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/studium-historii/kurs-fi-
lia-w-miecowie; tam też znajdują się plakaty zawierające listę aktualnych wykładów. Dane 
ogólne na temat miechowskiej filii są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.
archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/studium-historii/kurs-filia-w-miecowie; tam też 
znajdują się plakaty zawierające listę aktualnych wykładów. 

5 M. Szostak, O zasobie archiwalnym w Przyłęku, http://www.diecezja.kielce.pl/o-zasobie-
archiwalnym-w-przyleku.
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łających na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1956. Temat spo-
tkania dotyczył południowej części diecezji, która w omawianym okresie należa-
ła administracyjnie do ówczesnego województwa krakowskiego. Prześladowań, 
ataków i represji doświadczyło w tym okresie 125 kapłanów diecezji kieleckiej. 
Jednym z głównych wątków prelekcji była wielość form i rodzajów prześladowań. 
Wobec księży stosowano nie tylko aresztowania, ale także tortury fizyczne i psy-
chiczne. Z badań ks. prof. Mareckiego wynika, że aparat bezpieczeństwa stosował 
około 36 różnych rodzajów prześladowań i gnębienia osób duchownych 6.

Sylwetkę bł. ks. Kazimierza Sykulskiego, wybitnego organizatora życia kul-
turalnego i społecznego w Skarżysku-Kamiennej, przybliżył historyk-regionalista 
Krzysztof Zemeła, obecnie dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Skarży-
sku-Kamiennej. Referat wygłoszony został podczas spotkania 14 kwietnia 2015 
roku 7. Ks. Sykulski pochodził z Końskich, a kształcił się w Cesarskiej Rzym-
skokatolickiej Akademii w Petersburgu. Był proboszczem w Skarżysku-Bzinie, 
kierował Komitetem Obywatelskim w Kamiennej, a także był posłem na Sejm 
ustawodawczy w 1919 roku. Aktywność kapłana nie ograniczała się jednak tylko 
do działalności duszpasterskiej i politycznej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 
pełnił służbę jako kapelan wojskowy, organizował także zjazdy delegatów stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej diecezji sandomierskiej. Szczególnie angażował się 
w pomoc ubogim i potrzebującym. Ks. Sykulski zginął rozstrzelany przez Niem-
ców w Auschwitz 11 grudnia 1941 roku. W czerwcu 1999 roku został beatyfikowa-
ny przez papieża Jana Pawła II jako męczennik za wiarę 8.

Ciekawą formą zaprezentowania zabytków epigraficznych było spotkanie 
TPADWKK, które odbyło się 12 maja 2015 roku. Przybyli słuchacze mieli okazję 
zobaczyć tablice inskrypcyjne, które stanowiły przedmiot wykładu prof. dr. hab. 

6 Spotkanie, na którym został wygłoszony referat przez ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego, 
organizowane było przez Koło Historyczne Wyższego Seminarium w Kielcach. W spotka-
niu uczestniczyli także członkowie TPADWKK, stąd też wydarzenie to można uznać za 
istotne z naukowego punktu widzenia oraz ważne dla działalności Towarzystwa. D. Ko-
zieł, Represjonowani księża diecezji kieleckiej działający na terenie województwa krakow‑
skiego w latach 1945–1956, bhttp://www.diecezja.kielce.pl/represjonowani-ksieza-diecezji-  
kieleckiej-dzialajacy-na-terenie-wojewodztwa-krakowskiego-w-latach; plakat wydarze-
nia: http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/372-10-marca-2015-
represjonowani-ksia-dk.

7 P. Kardyś, Działalność społeczna ks. Kazimierza Sykulskiego, http://www.diecezja.kielce.
pl/dzialalnosc-spoleczna-ks-kazimierza-sykulskiego; plakat wydarzenia: http://www.ar-
chiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/380-14-kwiecie-2015-ksidz-kazimirz-
sykulski.

8 Na temat bardzo aktywnego na wielu polach życia ks. Kazimierza Sykulskiego powstała 
książka wydana w Skarżysku-Kamiennej. Zob.: Życie, dzieło i męczeństwo, red. K. Zemeła 
i G. Miernik, Skarżysko-Kamienna 1999.
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Waldemara Kowalskiego. Zabytkowe inskrypcje znajdują się m.in.: na ścianach 
i we wnętrzu Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Kielcach, na placu katedralnym, a także na ścianie dawnego spichlerza znaj-
dującego się na tyłach Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Ze względu na 
swoją trwałość tablice miały pełnić funkcję upubliczniania pewnych treści i za-
chowywania o nich pamięci. Przykładem może być m.in. umieszczona na pół-
nocnej ścianie Katedry tablica metryczna (metrologiczna), ufundowana przez 
księcia Michała Poniatowskiego. Podróż śladami zabytków epigraficznych była 
bardzo interesująca. Inskrypcje stanowią źródło tożsamości kulturowej, wiedzy 
historycznej i przechowują pamięć o przeszłości. Pochodzą z różnych epok hi-
storycznych. Na ścianach katedry można znaleźć te pochodzące z z epoki sta-
nisławowskiej, a także z okresu wcześniejszego, XVII wieku. Inskrypcje są czę-
sto pamiątką działalności i aktywności osób wybitnych lub w szczególny sposób 
związanych z regionem 9.

Pierwsze powakacyjne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Die-
cezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka odbyło się 8 wrześ nia 2015 roku. Na 
temat akt parafialnych referat wygłosili dr Piotr Kardyś i mgr Marcin Medyński 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Wy-
stąpienie dotyczyło akt zespołów parafialnych, pochodzących z dekanatu Bo-
dzentyn 10. W archiwum diecezjalnym przechowywane są akta parafii dekanatu 
bodzentyńskiego w liczbie 147 jednostek. Dr Kardyś omówił bardzo bogaty ma-
teriał źródłowy, wchodzący w skład akt parafii. Znajdują się wśród nich księgi 
metrykalne oraz inne rodzaje akt, jak np. poszyty, teczki z dokumentami takimi 
jak: akty fundacyjne i erekcyjne, listy biskupie, odpisy akt grodzkich i radziec-
kich, a także opisy posiadłości, dochodów, akta procesowe i akta szkolne. W dru-
giej części wystąpienia mgr Medyński wyjaśnił zasady sporządzania inwentarza 
oraz szczegółowo je omówił. Na zakończenie spotkania dyrektor ks. dr Andrzej 
Kwaśniewski wspomniał o zachowanych (w liczbie ok. 1500 egzemplarzy) sta-
rodrukach historycznych znajdujących się na terenie diecezji kieleckiej. Bardzo 
wartościową część stanowią starodruki z Wiślicy, które są cennym źródłem do 
badań nad historią Kościoła i kulturą regionu 11.

9 A. Kania, W. Cedro, O zabytkach epigraficznych, http://www.diecezja.kielce.pl/o-zabytkach-  
-epigraficznych; plakat wydarzenia: http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/
fb/62-plakaty/390-wartoci-poznawcze-rode-inskrypcyjnych-na-przykadzie-katedry- 
-kieleckiej.

10 P. Kardyś, M. Medyński, Inwentaryzacja akt zespołów parafialnych na przykłądzie dekanatu 
Bodzentyn; plakat: http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/ index.php/fb/62-plakaty/428- 
2015-08-13-16-42-56 [dostęp: 17.03.2016].

11 D. Olszewski, Akta Konsystorza Kieleckiego jako podstawa źródłowa do badań nad parafia‑
mi i duchowieństwem pierwszej połowy XIX wieku, ABMK 1969, nr 19, s. 5-30; Księgi me‑
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Szczególnie ważnym dla członków i sympatyków TPADWKK było zor-
ganizowane 9 października 2015 roku uroczyste święto Patronalne Towarzystwa 
przyjaciół Archiwum. Pierwszym punktem programu uroczystości była msza św. 
w kościele świętej Trójcy w Kielcach, która zgromadziła ponad 100 osób. Pod-
czas mszy wspominany był bł. Wincenty Kadłubek, patron Diecezji Kieleckiej 
i TPADWKK. Wśród uczestników byli przedstawiciele różnych środowisk na-
ukowych, kulturalnych i duchownych Kielecczyzny. Po mszy św. zebrani mieli 
okazję posłuchać (w odczycie) referatu Akta dekanatu kurzelowskiego autorstwa 
ojca prof. Rolanda Prejsa z Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego 12.

Ważnym wydarzeniem w historii TPADWKK było spotkanie poświęcone 
aktom parafii Prandocin. Honorowym gościem wydarzenia była Pani Maria La-
lik, wdowa po prof. Tadeuszu Laliku, znanym mediewiście i pracowniku Insty-
tutu Historii im. Tadeusza Manteuffla z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Przekazała ona dwa poszyty akt parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie. 
Dar został przekazany dyrektorowi ks. Kwaśniewskiemu i znajduje się w zbiorach 
archiwum. W spotkaniu udział wziął także prof. dr hab. Krzysztof Bracha, zwią-
zany z uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przybliżył on sylwetkę 
prof. Lalika oraz jego wkład w rozwój historii i historiografii. Prezentacji i omó-
wienia archiwaliów dokonał ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Opowiedział o war-
tościowych aktach i dokumentach, wśród których znajdują się m.in.: protokoły 
z wizytacji biskupich w parafii czy też spisy dziesięcin. Tego typu źródła są nośni-
kiem wiedzy o przeszłości i ludziach zamieszkujących teren parafii. Stanowią też 
cenne źródło do badań nad historią stosunków społecznych, gospodarki i rolnic-
twa czy historią kultury. Spotkanie w ADK było świetnym przykładem integracji 
międzypokoleniowej i propozycją wymiany myśli, refleksji i wniosków. Spotkało 
się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kielc i regionu świę-
tokrzyskiego 13. 

trykalne z XVI‑XVIII wieku w archiwach diecezjalnych w Kielcach i Sandomierzu, w: Dzie‑
je Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej, cz. 1, red. Z. Guldon, M.B. Markowski, 
Kielce 1987, s. 76-93; R. Skrzyniarz, Archiwum Diecezjalne w Kielcach, „Archiva Eccle-
siastica” 2007, nr 4, s. 137-141. O wydarzeniu: M. Spława-Neyman, Akta parafii dekanatu 
bodzentyńskiego, http://www.diecezja.kielce.pl/akta-parafii- dekanatu-bodzentynskiego; 
W.B., Akta parafii dekanatu bodzentyńskiego, „Niedziela Kielecka” 2015, nr 40, s. III.

12 H. Radziejowska, Święto patronalne Towarzystwa Przyjaciół Archiwum, http://www.diece-
zja.kielce.pl/swieto-patronalne-towarzystwa-przyjaciol-archiwum-0; plakat wydarzenia: 
http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/436-09102015-wito-
patronalne-tpad-.

13 A. Kania, Podróż śladami przeszłości, http://www.rytmkultury.pl/index.php/muzea/ item/  
883-podroz-sladami-przeszlosci; Pismo bp. Jana Piotrowskiego z podziękowaniami za prze-
kazanie cennych akt AD: https://web.facebook.com/archiwumdiecezjalnekielce/ photos/  
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Ostatnie spotkanie w 2015 roku przypadło na 15 grudnia. Referat Jan Dłu‑
gosz jako, lada jaki klecha, czyli jakich tematów (nie) unikać przy obiedzie przed-
stawił prof. dr hab. Waldemar Kowalski. Wykład dotyczył sporów majątkowych 
w kwestii beneficjów kościelnych i dziesięcin. W aktach wielu parafii przecho-
wywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zachowały się tego rodzaju 
dokumenty. Na naukowe spotkanie przybyły 42 osoby, w tym pracownicy na-
ukowi uniwersytetu, studenci oraz grupa osób z Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej. Wart odnotowania jest fakt, że w 2015 roku przypadała 600. rocz-
nica urodzin Jana Długosza. Rok ten oficjalnie był także nazwany „Rokiem Jana 
Długosza”  14.

Ważnym dla działalności ADK i TPADWKK był udział w Międzynarodo-
wym Dniu Archiwów 9 czerwca 2015 roku. Archiwum Diecezjalne odwiedziło 
wówczas ponad 200 osób, a wśród zwiedzających przeważała młodzież uczęsz-
czająca do kieleckich szkół. Organizatorzy udostępnili gościom do zwiedzania 
trzy pomieszczenia: pracownię naukową, w której przygotowano wystawę sta-
rych akt ze zbiorów archiwum, magazyn z aktami parafialnymi i innymi doku-
mentami oraz nowoczesny magazyn archiwalny w podziemiach budynku z pra-
cownią konserwacji. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się 
pergaminy pochodzące z XIII–XV wieku oraz dokumenty związane z życiem 
i działalnością bp. Czesława Kaczmarka. Dzień otwarty okazał się znakomitą 
okazją do zapoznania kielczan z archiwaliami. Była to zasługa wielu osób, w tym 
wolontariuszek uniwersytetu III Wieku oraz członków Towarzystwa Archiwum 
Diecezjalnego przygotowujących wystawę pod kierunkiem dr. Piotra Kardysia 
i dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej 15.

Istotną formą działalności TPADWKK były konferencje naukowe. 
W dniach 27–28 maja 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja nauko-
wa w 210. rocznicę utworzenia diecezji kieleckiej pt. „Bożogrobcy w służbie 
Sanktuarium świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa 
w Miechowie”. Miejscem spotkania był Klasztor Bożogrobców w Miechowie, co 
miało znaczenie symboliczne, ponieważ sanktuarium miechowskie należy do 

gm. 931783220202596/929345447159461/?type=3&theater; plakat wydarzenia: http:// www.  
archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/444-17112015-parafia-prandocin.

14 „Liber beneficiorum” w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, http://www.diecezja.kielce.
pl/liber-beneficiorum-w-archiwum-diecezjalnym-w-kielcach; plakat wydarzenia: http://
www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/450-15122015-jan-dugosz

15 K. D[Dobrowolska], Dzień otwarty w Archiwum Diecezjalnym i Państwowym, „Niedziela 
Kielecka” 2015, nr 26, s. III; ł. Zarzycki, Można było zobaczyć archiwalne rarytasy, „Echo 
Dnia”” 11 czerwca 2015, s. 8; M. Spława-Neyman, Pierwszy Dzień Otwarty w Archiwum, 
http://www.diecezja.kielce.pl/pierwszy-dzien-otwarty-w-archiwum; plakat wydarzenia: 
http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/406-2015-06-01-21-16-20.
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najstarszych w diecezji kieleckiej. Zakon Bożogrobców został założony w 1099 
roku przez rycerza Godfryda de Bouillon. Wówczas została utworzona kapituła 
opiekunów Grobu Bożego w Jerozolimie przy Grobie Chrystusowym. Do Mie-
chowa zakonnicy zostali sprowadzeni przez rycerza Jaksę herbu Gryf. Duchow-
ni zamieszkujący klasztor miechowski dbali o swój rozwój intelektualny, czego 
dowodem jest zachowana spuścizna literacka, składająca się z bogatych zbiorów 
rękopisów i starodruków. Klasztor został poddany kasacie przez rosyjskiego za-
borcę w 1819 roku.

Dwudniowa konferencja cieszyła się zainteresowaniem historyków, teo-
logów i historyków Kościoła reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski, 
m.in.: uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, uniwersytet Jagielloński, 
uniwersytet Warszawski, uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ka-
tolicki uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wyższe Seminarium Duchowne 
w Kielcach, Muzeum Diecezjalne w Kielcach, Akademię Jana Długosza w Czę-
stochowie, uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, uniwersytet Wro-
cławski. Część naukowa składała się z 18 wystąpień podejmujących bardzo różną 
tematykę. Wśród referatów znajdowały się te traktujące o początkach działalno-
ści klasztoru, a także dotyczące organizacji średniowiecznego zbioru biblioteki 
klasztornej, architektury, kultury czy liturgii. Miechowska konferencja była waż-
nym wydarzeniem naukowym upowszechniającym i systematyzującym stan ba-
dań na temat zakonu Bożogrobców 16.

Kolejnym wydarzeniem naukowym było zorganizowane w dniach 
14–16 czerwca 2015 roku „II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów 
Diecezjalnych”  17. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup kielecki Jan 
Piotrowski, arcybiskup Stanisław Gądecki – metropolita poznański i przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski oraz biskup gliwicki Jan Kopiec. Patro-
nat medialny objęli zaś: radio eM, Wydawnictwo Jedność, „Tygodnik Katolicki 
Niedziela” oraz „Niedziela Kielecka”. Miejscem obrad Forum było Centrum Spo-
tkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach oraz Archiwum Diecezjalne 
w Kielcach. Słowo wprowadzające sesji I w Skorzeszycach wygłosił gospodarz 

16 Konferencja Bożogrobców w Miechowie, „Niedziela Ogólnopolska” 2015, nr 21, s. 23; 
M. Spława-Neyman, Konferencja naukowa w Miechowie, http://www.diecezja.kielce.pl/ 
konferencja naukowa w miechowie; P. Wojtasiński, Konferencja o Bożogrobcach, http:// 
wsd.kielce.pl/konferencja-o-bozogrobcach/; plakat i program konferencji: http://www.
archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/62-plakaty/398-27-28052015-cz3-ogolnopolska-
 konferencja-naukowa-w-210-rocznic-utworzenia-diecezji-kieleckiej-cz1.

17 Całość sprawozdania można znaleźć w: P. Kardyś, S. Konarska-Zimnicka, II Ogólnopolskie 
Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych 14–16.06.2015. Archiwum Diecezjalne w Kiel‑
cach, „Z dziejów miasta i regionu. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go w Skarżysku-Kamiennej” 2015, nr 6, s. 225-227. 
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spotkania, dyrektor kieleckiego ADK ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Następnie 
ks. Roman Dworacki z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dokonał pre-
zentacji poszczególnych archiwów i ich dyrektorów. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele archiwów: Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, Archiwum Ar-
chidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w łodzi, Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz ośrodka Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne. Wystąpienia prelegentów dotyczyły zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem i zarządzaniem archiwami kościelnymi 18. Sesja II, która od-
była się 15 czerwca 2015 roku w ADK, poświęcona była kwestiom związanym 
z konserwacją zasobów archiwalnych. W części otwartej referaty wygłosili na-
ukowcy z ośrodków i instytucji naukowych: uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Krakowie, Archiwum Archi-
diecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum Diecezjalnego w Pelpinie. Prelegenci sku-
piali się zwłaszcza na kwestii organizacji i funkcjonowania archiwów kościelnych. 
Referaty wzbudziły duże zainteresowanie, czego dowodem była ożywiona dysku-
sja. Poruszano w niej kwestie związane z działalnością archiwów m.in. dotyczą-
ce kontekstu prawa kanonicznego i rzeczywistości prawnej RP. Podsumowania 
obrad dokonał ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny z Archiwum Diecezjalnego 
w Pelplinie. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla prelegentów w postaci zwie-
dzania Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Członkowie i sympatycy TPADWKK angażują się  także w liczne działa-
nia propagujące wiedzę z zakresu historii regionu. Dowodem tego była ciekawa 
inicjatywa „Nocne czytanie pamiętników bp. Ludwika łętowskiego (1786–1868)” 
– 6 listopada 2015 roku. Fragmenty pamiętników biskupa zaprezentowane zostały 
w Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera w Kielcach. Pomysł spotkał 
się z zainteresowaniem kielczan, którzy z uwagą wysłuchali historii barwnego 
życia bp. łętowskiego 19.

Inicjatywy naukowe popularyzujące wiedzę o historii i kulturze religijnej 
regionu dowodzą, że TPADWKK jest prężnie działającym i rozwijającym się 
stowarzyszeniem. Dowodem tego są comiesięczne spotkania, mające charakter 
wykładów otwartych, cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno w krę-
gach naukowych, jak i wśród miłośników historii regionalnej. Podejmowane 
przez TPADWKK prowadzą do upowszechniania wiedzy przez prezentowanie 

18 K. Major, Digitalizacja w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, [wywiad W. Burzawy], „Nie-
dziela Kielecka” 2015, nr 11, s. VI-VII.

19 A. Kania, Nocne spotkanie z historią, http://rytmkultury.pl/index.php/muzea/item/854-
 nocne-spotkanie-z-historia; Pamiętnik bp Łętowskiego u Metzgera, http://diecezja.kielce. 
pl/pamietniki-bp-letowskiego-u-metzgera. 
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źródeł czy organizację spotkań o charakterze naukowym. Informacje na temat 
wydarzeń naukowych i kulturalnych organizowanych przez Towarzystwo publi-
kowane są na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Członko-
wie TPADWKK zamieszczają także obszerne pisemne i fotograficzne relacje ze 
spotkań. Dzięki otwartości i rzetelnej pracy członków Towarzystwo wspomaga 
statutowe działania ADK i odgrywa znaczącą rolę w upowszechnianiu wiedzy 
historycznej i kulturalnej na temat diecezji kieleckiej.

AGNIESZKA KANIA  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (doktorantka)





Sprawozdanie ze spotkania „Sandomierz w źródle archiwalnym”  
– inauguracyjne spotkanie trzeciej edycji cyklu „Spotkania ze źródłem 
archiwalnym”, 27 stycznia 2016 roku

Dnia 27 stycznia 2016 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach odbyło się pierwsze spotkanie z trzeciej edycji cyklu „Spotkania ze źródłem 
archiwalnym”. Nosiło tytuł „Sandomierz w źródle archiwalnym”. Pośród zgroma-
dzonych gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Adam Massalski, dr Jan Główka, 
dr hab, prof. uJK urszula Oettingen, Andrzej Rembalski.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wie-
sława Rutkowska. Po powitaniu zebranych gości dokonała prezentacji dwóch no-
wych wydawnictw. Pierwszym z nich był czwarty tom „świętokrzyskich Studiów 
Archiwalno-Historycznych”, która to publikacja dostała się na listę punktowa-
nych wydawnictw ministerialnych, otrzymując 1 punkt z listy B. Drugim – 4 Pułk 
Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania. Na te-
mat tej książki kilka słów wygłosiła urszula Oettingen. Obie publikacje powstały 
w wyniku współpracy Archiwum Państwowego w Kielcach, Muzeum Historii 
Kielc, Instytutu Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. uczestnicy sympozjum otrzymali pamiąt-
kowe egzemplarze wspomnianych wydawnictw. Po prezentacji publikacji Pani 
Dyrektor przypomniała przebieg poprzednich edycji „Spotkań ze źródłem archi-
walnym”, zaprezentowała wystawy towarzyszące spotkaniu, a także przedstawiła 
harmonogram i tematykę zaplanowanych spotkań z tego cyklu.

Następnie głos zabrała Dyrektor Instytutu Historii uJK dr hab., prof. uJK 
Beata Wojciechowska. Przypomniała, że koordynatorami spotkań są dr Edyta 
Majcher-Ociesa oraz mgr łukasz Guldon, którym podziękowała za zaangażo-
wanie. Nawiązując do tematu spotkania, krótko omówiła historię i rolę San-
domierza.

Po oficjalnym powitaniu głos zabrała Dominika Burdzy z Instytutu Hi-
storii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która wygłosiła referat 
pt. Kościoły Sandomierza w XVI–XVIII wieku. W swoim wystąpieniu przedsta-
wiła charakterystykę kilku najważniejszych kościołów w Sandomierzu. Wykład 
został podzielony na dwie części: w pierwszej autorka poruszyła historię ko-
ściołów, które powstały w średniowieczu; w drugiej omówiła kościoły powstałe 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 409‑413
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w wieku XVII. Referentka skoncentrowała się na kilku spośród sandomierskich 
świątyń. Jako pierwsza przedstawiona została kolegiata pw. Najświętszej Marii 
Panny. Był to najważniejszy z kościołów Sandomierza. W hierarchii kolegiata 
plasowała się na drugim miejscu, zaraz za katedrą wawelską. Jej początki sięgają 
XII wieku. Fundacja została potwierdzona przez księcia Kazimierza Odnowi-
ciela. Prestiż tej kolegiacie nadawała m.in. funkcjonująca przy niej kapituła ko-
legiacka. Następnie prelegentka przedstawiła kościół parafialny pw. św. Piotra, 
którego rysunek, pochodzący z pierwszej monografii dotyczącej Sandomierza 
z 1879 roku autorstwa Melchiora Bulińskiego, został przedstawiony w prezentacji 
multimedialnej. Autorka wystąpienia zaznaczyła, biorąc pod uwagę najnowsze 
badania historyczne i archeologiczne, że rysunek ten nie był dokładnym odwzo-
rowaniem. Kościół został wyburzony w XIX wieku. Kolejną z omawianych świą-
tyń był kościół parafialny pw. św. Pawła, który pełnił funkcję parafii podmiejskiej. 
usytuowany był na wzgórzu staromiejskim. Była to parafia dla przedmieszczan 
oraz chłopów z okolicznych wsi, przy której działała również szkoła parafialna. 
Referentka wspomniała także o kościele klasztornym pw. św. Jakuba, w którym 
działali dominikanie. Związany był z kościołem św. Pawła, ponieważ parafia ta 
miała najpierw swą siedzibę w kościele św. Jakuba. Klasztor dominikanów, jak 
nadmieniła w referacie, musiał funkcjonować prężnie, na co wskazuje fakt czę-
stych zebrań kapituły prowincjonalnej w jego murach. Referentka poruszyła rów-
nież kwestię obrazu znajdującego się w tym kościele, który przedstawia mord 
dokonany na dominikanach przez Tatarów na przełomie 1259 i 1260 roku. Zginę-
ło wtedy 49 zakonników. Wymordowana również została ludność Sandomierza. 
Tragedia ta przyczyniła się do wybudowania drugiego klasztoru dominikanów 
przy kościele pw. św. Marii Magdaleny, tym razem w obrębie murów miejskich. 
Miał on służyć jako miejsce schronienia (refugium) dla zakonników z macierzy-
stego klasztoru św. Jakuba w razie kolejnych najazdów tatarskich. Decyzję o bu-
dowie klasztoru w obrębie murów miejskich podjęto na kapitule generalnej zako-
nu dominikańskiego we Francji, w 1334 roku. Po całym kompleksie klasztornym 
zachowało się jedynie jedno ze skrzydeł klasztoru, natomiast kościół wyburzony 
został w XIX wieku. Następną świątynią był kościół pw. świętego Ducha, gdzie 
działali duchacy, pod których opieką znajdował się szpital, będący przytułkiem 
dla ubogich, osób starszych oraz sierot. Kościół pw. św. Jana, który był jednym 
z najstarszych kościołów w Sandomierzu, był usytuowany niedaleko kościoła 
św. Jakuba. Znajdował się pod opieką kanonika prebendy turebskiej. Ostatnią 
świątynią, wspomnianą w pierwszej części wystąpienia, był kościół pw. św. Woj-
ciecha, który był kościołem pomocniczym. Jan Długosz poczynił starania, aby 
majątek tego kościoła został przyłączony do uposażenia kolegium mansjonarzy, 
którzy odtąd mieli odprawiać nabożeństwa w tej świątyni.
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W drugiej części, dotyczącej kościołów XVII-wiecznych, referentka omó-
wiła trzy świątynie. W pierwszej kolejności zajęła się kościołem pw. św. Michała, 
przy którym działały benedyktynki, a usytuowany był na przedmieściach. Fun-
datorką klasztoru benedyktynek reguły chełmińskiej była siostra Hieronima Go-
stomskiego – Elżbieta Sieniawska z Gostomskich. Kościół szpitalny pw. św. Hie-
ronima pochodził z fundacji wspomnianego Hieronima Gostomskiego, który 
również był głównym fundatorem kolegium jezuitów przy kościele parafialnym 
św. Piotra. W ramach wdzięczności jezuici nazwali je Collegium Gostomianum. 
Przy Collegium działały prężnie: teatr szkolny, kapela jezuicka, bractwa religij-
ne, sodalicja uczniowska, drukarnia oraz apteka. Następną omawianą świątynią 
był kościół pw. św. Józefa, który został wzniesiony w drugiej połowie XVII wie-
ku, a działał przy nim zakon franciszkanów reformatów. Franciszkanie przybyli 
w momencie, gdy miasto było odbudowywane po potopie szwedzkim. Jego fun-
datorami byli Michał Dembicki, podkomorzy sandomierski, oraz Piotr Opocki, 
kasztelan wiślicki.

Na zakończenie prelegentka podkreśliła, że działający w mieście jezu-
ici wpływali pozytywnie na jakość życia religijnego i edukacji mieszkańców 
Sandomierza. Często dochodziło tu jednak do konfliktów pomiędzy jezuitami 
a plebanami parafii św. Piotra. W 1717 roku parafia ta została przeniesiona do 
kolegiaty, a kościół św. Piotra oddany został do wyłącznej dyspozycji jezuitów. 
Ważną kwestią było również pytanie, które często pojawia się w kontekście hi-
storii Sandomierza: Po co w mieście liczącym około 3000 osób było tyle kościo-
łów? W odpowiedzi na nie referentka zaznaczyła, że kościoły nie pełniły jedynie 
funkcji duszpasterskiej, ale cały czas miała być w nich sprawowana Służba boża. 
Ciekawostką tą zostało zakończone pierwsze z wystąpień.

Następnie głos zabrała urszula Stępień z Muzeum Diecezjalnego w San-
domierzu, która wygłosiła referat pt. Przemiany wnętrza dawnej kolegiaty, obec‑
nie katedry sandomierskiej w świetle źródeł. W swoim wystąpieniu przedstawiła 
przemiany, jakie zachodziły w dawnej kolegiacie oraz źródła, na podstawie któ-
rych przemiany te można było prześledzić. Kapituła troszczyła się o zatrudnie-
nie najwybitniejszych artystów i rzemieślników, którzy w ciągu stuleci nadawali 
kształt wnętrzu kolegiaty. Prelegentka wymieniła także źródła, z których do tej 
pory korzystano w procesie poznawania zawartych w tematyce prelekcji prze-
mian. źródłami tymi były przede wszystkim materiały Melchiora Bulińskiego, 
źródła opublikowane przez ks. Jana Wiśniewskiego oraz monograficzny prze-
wodnik ks. Makarewicza. Głównym problemem dla badaczy stało się to, że dys-
ponowano dziełem sztuki, lecz brak było źródeł na jego temat. Zmieniło się to 
w dużej mierze dzięki profesorowi Feliksowi Kirykowi, który uporządkował źró-
dła z zasobów archiwum kapitulnego w Sandomierzu. W efekcie wykonanych 
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czynności można było prześledzić prace remontowo-budowlane w dawnej ko-
legiacie. Najwięcej zachowanych źródeł pochodzi z XVIII–XIX wieku. Spośród 
nich najważniejszymi były, jak zaznaczono w referacie, inwentarze kolegiackie, 
które dawały wgląd w wyposażenie, protokoły z posiedzeń kapituły, a także pro-
tokoły z wizytacji. W związku z inwentarzami przedstawiony został ciekawy fakt 
– w jednym z inwentarzy zachował się opis obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem 
w otoczeniu św. Stanisława i św. Wojciecha. Jak nadmieniła referentka, badania 
konserwatorskie obrazu umieszczonego w Ołtarzu Przytęczowym ujawniły pod 
obecną warstwą malarską istnienie starszego malowidła, które powtarza schemat 
kompozycyjny postaci Matki Bożej. Odsłonione zostały również nieznane dotąd 
motywy, pokrywające się z opisem zawartym we wspomnianym wcześniej in-
wentarzu. Ostatnią wreszcie grupą są źródła związane bezpośrednio z artystami 
i rzemieślnikami pracującymi przy wnętrzu kapituły, kontrakty z artystami, ich 
listy oraz rozliczenia za prace. Na zakończenie autorka wystąpienia wspomniała 
o tym, że elementy marmurowe w XVIII-wiecznej kolegiacie wykupione zostały 
od sióstr karmelitanek. Dodała też, że informacje zawarte w archiwaliach wska-
zują na to, że często wprowadzane zmiany miały charakter powtarzalny, zazwy-
czaj wzorowano się bowiem na działalności poprzedników.

Następnymi prelegentami byli Piotr Pawłowski oraz dr Piotr Sławiński 
z Archiwum Państwowego w Kielcach – Oddział w Sandomierzu, którzy przed-
stawili zebranym prezentację pt. „Wędrówka po świątyniach sandomierskich, któ-
rych już nie ma”. We wstępie zaznaczyli, że inspiracją do przedstawienia referatu 
i tematyki nieistniejących już świątyń sandomierskich była informacja uzyskana 
od pana Andrzeja Sarwy z wydawnictwa Armoryka w Sandomierzu o wydaniu 
serii pocztówek, zawierających rekonstrukcje graficzne nieistniejących świątyń, 
wkomponowanych w obecny krajobraz Sandomierza. Seria pocztówek ukazała 
się z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wystąpienie uzupełnione zostało pre-
zentacją wielu interesujących zdjęć, a także wspomnianych wyżej pocztówek. Re-
ferat, jak zaznaczyli prelegenci, opierał się także na pracy Romana Koseły, histo-
ryka i regionalisty, który miał okazję dotrzeć do materiałów archiwalnych, dziś 
są już niedostępnych. Pracą tą był artykuł Ile świątyń miał Sandomierz w ciągu 
wieków? Roman Koseła podaje w nim liczbę 24 świątyń. Każda z nich została 
pokazana na slajdach i pokrótce omówiona.

Po wystąpieniach referentów głos zabrała Dyrektor Instytutu Historii 
dr hab., prof. uJK Beata Wojciechowska, która zachęcała do zadawania pytań. 
Pytanie padło ze strony urszuli Oettingen i dotyczyło określenia „miasto kościo-
łów”, używanego w stosunku do Sandomierza w sposób analogiczny do Krako-
wa. Dr Dominika Burdzy odpowiedziała, że w źródłach nie spotkała się z takim 
określeniem dotyczącym Sandomierza. Głos zabrał także profesor Adam Massal-



 KRONIKA 413

ski, który opowiedział słuchaczom o kolekcji pocztówek, które posiada w swoich 
zbiorach. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Wiesława Rutkowska, serdecznie 
dziękując prelegentom za ciekawe wystąpienia. 

Podczas spotkania można było nabyć książki Wydawnictwa uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Wy-
dawnictwa Muzeum Historii Kielc oraz Biblioteki Publicznej w Końskich.

Trzecia edycja projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” obejmu-
je sześć cyklicznych spotkań, które odbywać się będą co dwa miesiące w każdą 
ostatnią środę miesiąca w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. 
Kusocińskiego 57. W związku z 1050. rocznicą chrztu Polski, tematyka spotkań 
trzeciej edycji cyklu poruszać będzie zagadnienia „milenijne”.

MONIKA POSZALSKA, łuKASZ WOłCZYK  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (doktoranci)





Sprawozdanie z przekazania rękopisów kazimierza jakubowskiego 
do zasobu Archiwum Państwowego w kielcach

W dniu 5 lutego 2016 roku na warszawskim Muranowie doszło do nie-
codziennego spotkania. W mieszkaniu prywatnym Józefa Jakubowskiego 1 pra-
cownice Archiwum Państwowego w Kielcach: Iwona Pogorzelska i Beata Białek, 
dopełniły formalności związanych z pozyskaniem bardzo interesujących doku-
mentów. Pracownicom APK towarzyszyli Konrad Mucha i Marcin łuczkowski. 
Pan Józef przekazał do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach cenne pa-
miątki po swoim ojcu – Kazimierzu Jakubowskim 2. Pamiątki te to dwa opasłe 
tomy, zapisane ręcznym pismem właściciela majątku ziemskiego Wyszyna Fał-
kowska w powiecie koneckim. W okresie międzywojennym ogólny obszar dóbr 
Kazimierza Jakubowskiego stale się kurczył. W 1923 roku wynosił on – 2077 ha, 
w 1925 miał nieco więcej niż połowę tej wielkości – 1163 ha, a w 1935 już tyl-
ko 866 ha – w tym Wyszyna Fałkowska – 514 ha i Dziecin-Wyszyna – 352 ha 3. 
Według spisów z 1923 i 1925 roku w strukturze dóbr dominowały lasy, a użytki 
rolne stanowiły stosunkowo niewielki odsetek. W 1923 roku w Wyszynie użytki 
rolne (329 ha) sięgały jedynie 22,7% ogólnego obszaru, zaś lasy (1021 ha) – 70,5% 
i wody – 2,5% (29 ha). W folwarku Dziecin-Wyszyna brak było zupełnie gruntów 
rolnych, mniej więcej w połowie były to lasy (264 ha) i wody (258 ha). W 1925 

1 Józef Jakubowski – syn Kazimierza i Wandy z Drozdowskich, ur. 2 grudnia 1923 r. w Ma-
chorach, absolwent SGGW. W czasie okupacji służył w Armii Krajowej w okolicach Kra-
kowa i Miechowa, pseudonim „Rekin” i „Sosna”. Po wojnie był długoletnim pracowni-
kiem PZu. Obecnie mieszka w Warszawie. Jego małżonką była Maria z Kochanowskich 
(1920–2012), z którą miał córkę Annę. 

2 Kazimierz Jakubowski – ur. 20 stycznia 1891 r., syn Bolesława i Kazimiery z Paszkiewczów; 
inżynier rolnik, właściciel majątków ziemskich Wyszyna Fałkowska (gm. Ruda Maleniec-
ka) i Dziecin – Wyszyna (gm. Góry Mokre) w pow. koneckim w woj. kieleckim. Brał udział 
w walkach o niepodległość Polski w l. 1918-1920, żołnierz I Pułku ułanów Krechowiec-
kich. Był aktywnym członkiem Związku Ziemian. Ożenił się z Wandą z Drozdowskich 
(1893–1974), z którą miał czworo dzieci: Leszka Józefa, Józefa, Zofię i Antoniego Józefa. 
Zmarł 2 kwietnia 1980 r. Został pochowany na warszawskich Powązkach. 

3 Kazimierz Jakubowski, Dominium Wyszyna Fałkowska. Kopiał majątkowy i prywatny, 
wybór i opracowanie Jerzy Gapys we współpracy z Marcinem łuczkowskim, Oświęcim 
2015, s. 12. 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 415‑418
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roku ogółem na oba folwarki przypadło ledwie 184 ha użytków rolnych, co sta-
nowiło zaledwie 15,8% ogólnego obszaru dóbr. Warto dodać, że w stosunku do 
1923 roku prawie nie zmienił się udział wód w areale majątków, w Wyszynie było 
to 16 ha, w Dziecin-Wyszynie – 200 ha 4. W kolejnych latach areał użytków rol-
nych nie uległ zmianie i wynosił około 184 ha. Zmniejszył się nieznacznie obszar 
lasów w Wyszynie – 903 ha i wyraźnie w folwarku Dziecin-Wyszyna – 140 ha. 
Interesująca jest kwalifikacja wód w folwarku Dziecin-Wyszyna, które w infor-
macji podatkowej właściciel zakwalifikował jako bagna – 200 ha. Według spisów 
urzędowych z 1923 i 1925 roku w dobrach miały funkcjonować 2 młyny, fryszerka 
i gospodarstwo rybne. 

Syn ostatniego właściciela tych dóbr Józef Jakubowski przechowywał rę-
kopisy i od dłuższego czasu zastanawiał się, w jaki sposób przekazać wiadomości 
o swoim Ojcu i jego pracy następnym pokoleniom. Taka sposobność nadarzyła 
się, gdy do Pana Józefa dotarł pasjonat historii regionalnej Konrad Mucha. W po-
szukiwaniu wiadomości i dokumentów dotyczących swojego rodzinnego Fałkowa 
Konrad zapukał do drzwi mieszkania Pana Józefa – syna ostatniego właściciela 
dóbr ziemskich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Fałkowa. Podczas jed-
nego ze spotkań udostępnił on Konradowi dwie opasłe księgi. Większa z nich ma 
tytuł: Kopiał majątkowy i prywatny maj. Wyszyna Fałkowska; na okładce drugiej 
widnieje napis: Kopiały pism i dokumentów dot. maj. Wyszyna Fałkowska. Księgi 
zostały opatrzone pieczęciami o treści: Kazimierz Jakubowski; DOMINIUM Wy‑
szyna Fałkowska, poczta telegr. i telef. RUDA MALENIECKA, st. kol. Końskie. Na 
początku 2015 roku księgi te dotarły do prof. uJK dr. hab. Jerzego Gapysa i dr. 
Marcina łuczkowskiego. Po przeprowadzonej analizie okazało się, że udostępnio-
ne księgi zawierają fantastyczny materiał do badania historii ziemiaństwa. Oba 
Kopiały liczą w sumie 1349 stron, przy czym Kopiał „A” ma paginację dokumen-
tów – 1149, a Kopiał „B” – paginację stron: 250-447 = 197. Razem dwa tomy zawie-
rają 1303 dokumenty. Część „A” rozpoczyna się pismem z dnia 24 kwietnia 1927, 
kończy zaś z datą 26 sierpnia 1939 roku, z kolei data początkująca tomu „B” – to pi-
smo z dnia 25 listopada 1927, a kończąca to – 31 sierpnia 1939 roku. Kopiały zawie-
rają wtórniki – kopie pism wychodzących z majątku do różnorodnych adresatów: 
urzędów, banków, firm, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i gospodarczych 
oraz osób prywatnych. Tematyka pism jest zróżnicowana, od zeznań i zestawień 
podatkowych, podań i odwołań od decyzji, poprzez zamówienia środków pro-
dukcji (nawozów, maszyn, narzędzi rolniczych), produktów konsumpcyjnych, 
rachunków, a skończywszy na korespondencji prywatnej, nierzadko z aspektem 

4 Dobra ziemskie w województwie kieleckim według spisów z roku 1923 i 1925, oprac. E. Maj-
cher-Ociesa i M.B. Markowski, Kielce 2014, s. 17, 77. 
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finansowym w tle 5. Efektem współpracy logistyczno-naukowej i badań nad ręko-
pisami było wydawnictwo źródłowe, które ukazało się pod koniec listopada 2015 
roku nakładem oświęcimskiego wydawnictwa Napoleon V pt. Dominium Wyszy‑
na Fałkowska. Kopiał majątkowy i prywatny, wybór i opracowanie Jerzy Gapys we 
współpracy z Marcinem łuczkowskim. Wybrane do publikacji dokumenty zosta-
ły poprzedzone wstępami Jerzego Gapysa i Józefa Jakubowskiego oraz opatrzone 
blisko 300 przypisami. Recenzentem tego wydawnictwa był nestor badań nad pol-
skim ziemiaństwem profesor Mieczysław B. Markowski. 

W omawianej publikacji został zaprezentowany wybór dokumentów do-
tyczących różnych aspektów funkcjonowania majątku ziemskiego w czasach 
II Rzeczypospolitej. Dokumenty zestawiono chronologicznie. Taki układ ukazuje 
nie tylko położenie finansowe majątku na przestrzeni 12 lat (zeznania i zestawie-
nia podatkowe, podania i wnioski, korespondencja z bankami i organizacjami 
społecznymi, itp.), ale również strukturę dochodów i wydatków, kontakty han-
dlowe z bliższym i dalszym otoczeniem gospodarczym oraz finansowy aspekt 
akcji społecznej dworu. Wybór nie jest systematycznym rejestrem gospodarczym 
ani księgą kasową. Narracja w tej książce nie ma i nie może mieć charakteru cią-
głego, choć starano się dla każdego roku ukazać nie tylko kwestie najistotniejsze, 
ale również nawiązać do wcześniej pojawiających się wątków. Jako przykład moż-
na wskazać choćby zestawienia podatkowe, korespondencję z bankami i urzę-
dami oraz z firmami handlowymi i zakładami przemysłowymi. Z lektury doku-
mentów zawartych w wyborze poznajemy realia panujące we dworze w latach 
trzydziestych XX wieku oraz pewne utarte schematy funkcjonujące w majątku. 
Na czoło wysuwa się żmudna codzienność właściciela zmagającego się z trud-
nościami finansowymi. Codzienność ta naznaczona jest działaniami, mającymi 
na celu uratowanie majątku – źródła utrzymania i miejsca pracy dla robotników. 
Obserwować można, że niemal codziennie kierowane były podania i wnioski do 
urzędów i banków o umorzenie podatków, odroczenie płatności weksli, o po-
średnictwo w konwersji długów, doniesienia na policję w sprawach kradzieży czy 
też o uregulowanie przez firmy płatności za rachunki wystawione przez majątek. 
Widoczne są starania mające na celu sprzedaż produktów po jak najkorzystniej-
szych cenach. Zbywano głównie ryby i drewno. Zbyt ten uskuteczniano głównie 
z firmami na rynku lokalnym – na ogół ciągle tymi samymi, choć nie brak jest 
też kontaktów ponadregionalnych z takimi ośrodkami, jak: Poznań, łódź, War-
szawa. Poznajemy również najważniejsze pozycje w wydatkach i nie jest to bynaj-
mniej konsumpcja. Większość poważnych wydatków to zakup maszyn i narzędzi 
rolniczych oraz ich remont, jak też zakup materiałów budowlanych. Kupowano 

5 Wstęp Jerzego Gapysa w: Kazimierz Jakubowski, Dominium Wyszyna Fałkowska, s. 14-15. 
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również towary na użytek dworu: bryczkę, samochód osobowy Tatrę oraz m.in. 
produkty odzieżowe wysokiej jakości – z lodenu i szewiotu. Szczątkowo zapozna-
jemy się też z akcją dobroczynną właściciela dóbr i z tym, co czytano we dworze 6. 
Kazimierz Jakubowski wykazał się w swoich Kopiałach wyjątkową skrupulatno-
ścią i systematycznością. Dzięki temu z lektury jego zapisków wyłania się bardzo 
interesujący oraz wielowątkowy obraz funkcjonowania majątku i życia codzien-
nego ziemiaństwa przed II wojną światową. 

Po ukazaniu się wydawnictwa Dominium Wyszyna Fałkowska i ofiarowa-
niu jednego egzemplarza Józefowi Jakubowskiemu okazało się, że to jeszcze nie 
koniec przygody współautora tej publikacji z rękopisami. Pan Józef zdecydował 
się rozstać z pamiątkami po swoim ojcu i przekazać Kopiały do instytucji, w której 
znajdą one właściwe miejsce. Po krótkim namyśle wybór takiej instytucji mógł 
być tylko jeden. W styczniu 2016 roku autorowi niniejszego tekstu udało się zain-
teresować dyrekcję i pracowników możliwością pozyskania Kopiałów do zasobu 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Efektem tego zainteresowania był wyjazd 
pracownic APK do stolicy. W dniu 5 lutego 2016 roku w okolicach stacji metra 
Ratusz-Arsenał spotkały się drogi pracownic APK: Iwony Pogorzelskiej i Beaty 
Białek, a także miłośników historii – Konrada Muchy, który przyjechał z Klucz-
borka i Marcina łuczkowskiego z Opoczna. Wspólnie udaliśmy się do mieszka-
nia Józefa Jakubowskiego na Muranowie. W przyjaznej atmosferze wysłuchaliśmy 
wspomnień Pana Józefa o ojcu, rodzinnym majątku ziemskim, Kopiałach i jego 
osobistym życiu. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów nastąpiło przekaza-
nie Kopiałów dla Archiwum Państwowego w Kielcach. Darczyńca otrzymał wy-
dawnictwa kieleckiego archiwum, którymi bardzo się zainteresował. Pan Józef 
zaprezentował nam ponadto rodzinne albumy z fotografiami. Wszystkie zdjęcia 
w tych albumach są dokładnie opisane (data i miejsce oraz co przedstawia i jakie 
osoby zostały sfotografowane). Niemal natychmiast zrodziły się plany, aby te fo-
tografie pozyskać dla kieleckiego archiwum lub opracować i wydać jako album 
dokumentujący życie codzienne ziemiaństwa w czasach II Rzeczypospolitej. Ale 
to już, być może, temat na kolejne sprawozdanie i wyzwanie do pracy naukowej. 

Kopiały Kazimierza Jakubowskiego ruszyły w drogę na Kielecczyznę, 
a więc do regionu, w którym zaczęły powstawać blisko 90 lat wcześniej. Po opra-
cowaniu i pracach konserwacyjnych, zapewne już wkrótce, zostaną udostępnione 
studentom i badaczom historii w pracowni Archiwum Państwowego w Kielcach. 
Mam nadzieję, że będą źródłem do wielu ciekawych i pożytecznych opracowań 
naukowych. 

MARCIN łuCZKOWSKI  
Opoczno

6 Tamże, s. 15-16. 



europejskie dni dziedzictwa w Archiwum Państwowym w kielcach  
w 2015 roku

Europejskie Dni Dziedzictwa 1 to największy europejski, istniejący od 1991 
roku, projekt społeczno-edukacyjny będący wspólną inicjatywą Rady Europy 
i unii Europejskiej. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja hi-
storyczna i kulturalna, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod-
kreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu 
międzykulturowego. 

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie pań-
stwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła 
się do tej akcji w 1993 roku i jest obecnie jednym z 49 krajów biorących udział 
w tym przedsięwzięciu. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, we 
wrześniu każdego roku, udostępniane są do zwiedzania obiekty zabytkowe, jak 
również wszelkie miejsca kultury, odbywają się także imprezy towarzyszące, jak 
wystawy, wykłady, konkursy, festyny, jarmarki, turnieje rycerskie. 

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa 
kulturowego, edukacja społeczna oraz ochrona zabytków. 

Z roku na rok wzrasta popularność Europejskich Dni Dziedzictwa organi-
zowanych w naszym kraju. Projekt cieszy się poparciem władz samorządowych, 
angażuje wiele instytucji kulturalnych i naukowych, organizacji społecznych oraz 
osoby prywatne. Wydarzenia organizowane są z dużym rozmachem i przyciągają 
media lokalne i ogólnopolskie. Dzięki temu rodacy mają możliwość poznania 
dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Wydarzenia Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Polsce, których koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, a honorowy patronat sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

1 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-  
dziedzictwa-kulturowego/europejskie-dni-dziedzictwa.php [dostęp: 20.02.2016], Idea 
Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie podczas 
II Konferencji Rady Europy, kiedy to francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie 
na całą Europę istniejących już tam od roku Dni Otwartych Zabytków, podczas których 
po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać, niedostępne na co dzień, obiekty. 
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z każdym rokiem stają się ważnym instrumentem edukacji i promocji ochrony 
dziedzictwa narodowego.

W 2015 roku hasłem Europejskich Dni Dziedzictwa było „utracone dzie-
dzictwo” – dziedzictwo zarówno w rozumieniu zasobów materialnych zabytko-
wych budowli, dzieł sztuki oraz eksponatów, wykorzystywanych w wielu różnych 
dziedzinach życia, jak i tych niematerialnych, odnoszących się do sfery przeżyć 
duchowych społeczeństwa. 

W ramach tego przedsięwzięcia w dniu 19 wrześ nia 2015 roku w Archiwum 
Państwowym w Kielcach zorganizowano wernisaż wystawy „Kresy – podróż sen-
tymentalna,” prezentującej pocztówki z Kresów Południowo-Wschodnich Rze-
czypospolitej – Lwowa, Truskawca, Podhorców, Brzeżan, Złoczowa, Krzemieńca, 
żółkwi, Stanisławowa, Zaleszczyk i Kamieńca Podolskiego, w różnych techni-
kach: litodruku, grafiki i fotografii. Zbiór tych eksponatów pochodził z rodzinnej 
kolekcji Pana Krzysztofa Tomczyka, nauczyciela języka rosyjskiego w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach i kolekcjonera, 
związanego także z Archiwum Państwowym w Kielcach. Ekspozycja kresowych 
pocztówek została zaprezentowana również w ramach projektu Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Państwowych „Archiwa rodzinne” 2, realizowanego przez Archi-
wum Państwowe w Kielcach. 

Podczas wernisażu odbyła się prelekcja autora wystawy na temat zgroma-
dzonej kolekcji. Wysłuchali jej zarówno starsi, jak i młodsi kielczanie, których 
urzekła forma i treść prezentowanych zbiorów, oddających piękno wschodnich 
rubieży Naszej Ojczyzny w granicach sprzed 1939 roku. 

Kontynuacja tego przedsięwzięcia nastąpiła 10 października 2015 roku. Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach gościło wówczas w swej siedzibie członków i sym-
patyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
w Kielcach. Spotkanie to oraz prezentacja wystawy „Kresy – podróż sentymental-
na” były jednym z punktów programu obchodów jubileuszowych 10 Dni Lwowa 3 
w naszym mieście. W trakcie spotkania goście, sympatycy i członkowie Towa-
rzystwa mieli, jak poprzednio, możliwość wysłuchania prelekcji Krzysztofa Tom-
czyka na temat wystawy oraz jego kolekcji kart pocztowych, ukazujących Lwów 
i dawne Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczpospolitej w XIX i XX wieku. Ko-
lekcjoner zaprezentował najcenniejsze obiekty ze swoich zbiorów. Kartki pocz-
towe z minionej już epoki wywołały wiele wspomnień i stały się przyczynkiem 

2 „Archiwa rodzinne” – projekt Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, mający na 
celu propagowanie w szerokich kręgach społeczeństwa roli archiwów domowych w kształ-
towaniu historii zarówno regionu, jak i kraju.

3 http://www.radio.kielce.pl/post-36522, http://kielce.tvp.pl/22029412/kieleckie-dni-lwowa 
[dostęp: 20.02.2016].



 KRONIKA 421

do długiej dyskusji o dawnym i obecnym Lwowie oraz innych miejscowościach, 
takich jak Krzemieniec, Podhorce, Stanisławów czy Truskawiec. 

Krzysztof Tomczyk w swym wystąpieniu zwracał również uwagę na znaj-
dującą się na tych kartach korespondencję, obrazującą różne, częstokroć dziś już 
niespotykane, zatrzymane dla potomnych przeżycia, jakich doświadczali autorzy 
tej zachowanej do dziś korespondencji.

IWONA POGORZELSKA  
Archiwum Państwowe w Kielcach





konferencja „Ad personam… małopolska we wspomnieniach 
i historiografii”, kielce, 9 kwietnia 2015 roku

W dniu 9 kwietnia 2015 roku, w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kul-
tur w Kielcach, odbyła się uroczystość nadania Godności Członka Honorowego 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego prof. zw. dr. hab. Adamowi Massalskiemu. 
Wydarzenie uświetniła konferencja naukowa „Ad personam… Małopolska we 
wspomnieniach i historiografii”. Rozpoczęcie obrad poprzedziło wręczenie nomi-
natowi kwiatów od przedstawicieli Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Instytu-
tu Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach. Konferencję uroczyście zainaugurował prezes Kieleckiego 
Towarzystwa Naukowego prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak, który w słowach powi-
tania, skierowanych do licznie przybyłych uczestników i gości, podkreślił zasługi 
prof. Massalskiego położone na rzecz stowarzyszenia podczas 20 lat jego prezesu-
ry. Następnie głos zabrała dyrektor Instytutu Historii uJK dr hab., prof. uJK Be-
ata Wojciechowska, która przybliżyła zebranym dorobek naukowy odznaczonego, 
akcentując również jego działalność pedagogiczną i polityczną. 

Po oficjalnym powitaniu nastąpiła część naukowa. Rozpoczął ją prof. 
dr hab. Krzysztof Bracha, który przygotował referat pt. Łysogórskie exemplum ka‑
znodziejskie o gnuśnym żaku i surowym nauczycielu z rękopisu Biblioteki Narodo‑
wej II 3015 zw. Penitencjałem świętokrzyskim z poł. XV w. W swoim wystąpieniu 
prof. Bracha przedstawił pochodzące z XV wieku kazanie nieznanego autora, spi-
sane w sanktuarium na świętym Krzyżu, które po kasacie klasztoru benedykty-
nów w 1820 roku trafiło do Sankt Petersburga, skąd powróciło do Warszawy i cu-
dem uniknęło zniszczenia podczas powstania warszawskiego. Treść exemplum 
dotyczy losów średniowiecznego żaka, który codziennie w drodze na uczelnię 
wstępował do świątyni na modlitwę. Raz zdarzyło mu się zaspać i na zajęcia nie 
dotarł, lecz dzięki modlitwie i wsparciu Matki Boskiej nie został ukarany przez 
swojego mistrza. Spóźnienia zaczęły się jednak powtarzać, a Maryja odmówiła 
studentowi dalszego wstawiennictwa. Rozgniewany żak zaniechał oddawania Jej 
czci i niepomny na matczyne upomnienia wkrótce zachorował i zmarł. Kazanie 
miało wyraźnie znaczenie dydaktyczne i moralizatorskie, ponieważ ostrzegało 
przez traktowaniem modlitwy jako elementu „handlu” z Bogiem i sprowadza-
niem sfery sacrum do prozaicznych czynności. 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 423‑425
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Kolejny referat zatytułowany Józefa Szujskiego historyczne wędrówki po 
Krakowie wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Referent przybliżył zebranym 
osobę jednego z najbardziej zasłużonych przedstawicieli krakowskiego życia na-
ukowego i artystycznego doby XIX wieku. Pochodzący z Tarnowa Józef Szujski 
całe życie związany był z Krakowem, gdzie ukończył Gimnazjum św. Anny, a na-
stępnie podjął studia filozoficzne i prawnicze na uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wobec klęski powstania styczniowego, którego był uczestnikiem, związał się ze 
stronnictwem „Stańczyków”, z czasem stając się jego głównym ideologiem. Jest 
uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela krakowskiej szkoły historycz-
nej. Prof. Ziejka dużo miejsca poświęcił działalności Józefa Szujskiego na polu 
muzealnictwa i regionalizmu. Przejawem tego były bogate zbiory, zdeponowane 
w kamienicy przy ul. Krupniczej 26 w Krakowie, gdzie dziś mieści się oddział 
Muzeum Narodowego. Józef Szujski prowadził wykłady i publikował rozprawy 
naukowe na temat historii miasta, zainicjował badania archeologiczne kopca 
Kraka i wzgórza wawelskiego. W uznaniu zasług w 1869 roku objął nowo utwo-
rzoną katedrę historii Polski na uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również peł-
nił funkcję rektora, choć formalnie nie ukończył habilitacji. Józef Szujski zmarł 
7 lutego 1883 roku. Jak zauważył prof. Ziejka, nawet w ostatniej ziemskiej wę-
drówce po Krakowie towarzyszyły uczonemu tłumy.

Referat pt. Brikolaże pamięci. Wokół tekstów wspomnieniowych Żerom‑
skiego o Kielcach i ziemi świętokrzyskiej zaprezentowała dr hab., prof. uJK Beata 
utkowska. Prelegentka zauważyła na wstępie, że Stefan żeromski nie pisał typo-
wych pamiętników zawierających wspomnienia o Kielcach i ziemi świętokrzy-
skiej. Tworzone w młodości pisarza Dzienniki nie mają narracji retrospektywnej, 
lecz bieżącą, pozbawioną perspektywy czasowej, zaś późniejsze dzieła literackie 
żeromskiego przedstawiające Kielecczyznę, takie jak Syzyfowe prace, Echa leśne 
czy Promień, nie mogą być traktowane jako pisarstwo stricte biograficzne. Można 
jednak wymienić kilka utworów, w których obecna jest narracja pamiętnikar-
ska o Kielcach. Są to m.in. artykuł O czystość i poprawność języka (1916), nowela 
Wybieg instynktu (1920), rozprawa Snobizm i postęp (1922) oraz Puszcza jodłowa 
(1925). Prof. utkowska podkreśliła, że w wymienionych pracach narracja pamięt-
nikarska nie występuje w „czystej formie”, ale miesza się z fikcją literacką lub 
dyskursem publicystycznym. 

Następnie głos zabrała dr hab. Ewa Kula, która wygłosiła referat pt. Kie‑
leckie szkoły średnie w czasach zaboru rosyjskiego w pamiętnikach i wspomnie‑
niach uczniów. Na wstępie referentka stwierdziła, że w dotychczasowej literaturze 
przedmiotu dotyczącej nauczania w zaborze rosyjskim pamiętniki rzadko były 
przedmiotem badań, częściej natomiast stanowiły uzupełnienie bazy źródłowej. 
Pierwsza szkoła średnia w Kielcach powstała w 1724 roku z inicjatywy biskupa 
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Konstantego F. Szaniawskiego. Prelegentka przedstawiła losy tej placówki w la-
tach 1862–1873, kiedy to szkoła funkcjonowała jako gimnazjum męskie w Kiel-
cach. W pamiętnikach uczniowie i absolwenci szkoły najwięcej uwagi poświęcali 
gronu pedagogicznemu. Relacje te dotyczyły zarówno przygotowania pedago-
gicznego nauczycieli, ich wiedzy, stosunku do uczniów, ale również cech osobi-
stych. Ważne miejsce we wspomnieniach uczniów zajmowały również dyscyplina 
szkolna, system kar, relacje z pedagogami i kolegami narodowości rosyjskiej oraz 
problemy finansowe, które starano się rozwiązać poprzez udzielanie korepetycji. 
Z pamiętników uczniów wyłania się obraz młodych ludzi, którzy poważnie pod-
chodzili do swojej edukacji.

Konferencję zakończyło wystąpienie dr hab. urszuli Oettingen. W referacie 
Miejsca pamięci w krajobrazie kulturowym Gór Świętokrzyskich autorka przedsta-
wiła koncepcję miejsc pamięci (les lieux de mémoire) w ujęciu badań francuskie-
go historyka Pierre’a Nora. uzupełnieniem wystąpienia był pokaz multimedialny, 
prezentujący najciekawsze, zdaniem referentki, miejsca pamięci w regionie świę-
tokrzyskim. Wśród nich znalazły się m.in. miejsca o znaczeniu martyrologicz-
nym (pomnik straceń na kieleckim Stadionie), ważne dla lokalnych społeczności 
zabytki (ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie) oraz marsze, bę-
dące świadectwem kultywowania tradycji (marsz z okazji 150. rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego).

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie nowo mianowanego honoro-
wego członka Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Profesor Adam Massalski 
podziękował wszystkim referentom oraz przybyłym gościom. Przypomniał rów-
nież, że jego działalność w stowarzyszeniu jest niejako obowiązkiem rodzinnym, 
ponieważ założycielem Towarzystwa był jego stryj, Edmund Massalski.

MICHAł BRZOZA  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (doktorant)





zostawmy świat doczesny, skupmy się na niebie. Sprawozdanie 
z konferencji naukowej „niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, 
w teologii”, kielce 18–20 maja 2015 roku

W dniach 18–20 maja 2015 roku w Kielcach odbyła się konferencja „Niebo 
w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii”, zorganizowana przez Insty-
tut Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższe Seminarium 
Duchowne w Kielcach oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współorganizatorem było Muzeum 
Narodowe w Kielcach. Konferencja została objęta honorowym patronatem: Jego 
Magnificencji Rektora uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. 
dr. hab. Jacka Semaniaka, Jego Eminencji Biskupa Kieleckiego dr. Jana Piotrow-
skiego oraz Jego Magnificencji Rektora uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego ks. prof. zw. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego. 

Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie gości przez Jego Magnificencję 
Rektora uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka 
oraz Jego Eminencję Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego odbyło się w po-
niedziałek 18 maja 2015 roku w auli uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach przy ul. żeromskiego 5. W trakcie swoich wystąpień zarówno JM Rektor, jak 
i Jego Eminencja ks. Biskup zgodnie podkreślili znaczenie interdyscyplinarności 
konferencji, która łączy w sobie badania humanistyczne, przyrodoznawcze oraz 
teologiczne rozważania nad niebem. 

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, a jej moderatorami byli: dr hab., 
prof. uJK Beata Wojciechowska (uJK Kielce) i ks. prof. zw. dr hab. Waldemar 
Graczyk (uKSW). Pierwszy referat zatytułowany Raj ziemski i niebieski w wy‑
obraźni ludzi średniowiecza wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk (uAM). 
Kolejną referentką była prof. zw. dr hab. Agnieszka Kijewska (KuL), która za-
prezentowała rozważania na temat Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię: Św. 
Augustyn, św. Bazyli i Eriugena jako czytelnicy Księgi Rodzaju. Niezwykle intere-
sujący referat wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Henryk Witczyk (Instytut Nauk Bi-
bliotecznych KuL, Papieska Komisja Biblijna, WSD Kielce) zatytułowany „Nowe 
niebo i nowa ziemia” w ujęciu Apokalipsy św. Jana apostoła (Ap 21‑22). Po krótkiej 
przerwie referat przedstawił ks. prof. zw. dr hab. Antoni żurek (uP JPII), któ-
ry podzielił się refleksjami na temat Jak rozumieć znaki zodiaku? Radzą Ojcowie 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 427‑432
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Kościoła. Ostatnie wystąpienie w sesji plenarnej, zatytułowane Niebiańskie po‑
znanie. Spekulacje w nauce i filozofii, zaprezentował ks. dr Miłosz Hołda (WSD 
Kielce, uP JPII) oraz ks. dr Paweł Tambor (WSD Kielce). Następnie moderatorzy 
sesji dr hab., prof. uJK Beata Wojciechowska i ks. prof. zw. dr hab. Waldemar 
Graczyk podziękowali wszystkim referentom i otworzyli dyskusję plenarną, któ-
ra umożliwiła pogłębienie niektórych kwestii szczególnie nurtujących słuchaczy. 

Kolejny dzień konferencji, 19 maja 2015 roku, rozpoczęła Sesja I odbywa-
jąca się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Moderatorami 
sesji byli: prof. zw. dr hab. Jolanta M. Marszalska (uKSW) oraz prof. zw. dr hab. 
Waldemar Kowalski (uJK Kielce). 

Obrady Sesji I otworzył referat zatytułowany Nieboskłon Hellenów – nie‑
boskłon barbarzyńców. Solarne asocjacje Herodota autorstwa dr hab. Lucyny 
Kostuch (uJK Kielce). Referentka w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, 
że Hellenowie w swoim postrzeganiu świata nie rozdzielali świata przyrody od 
świata człowieka. światy te według nich były jednością. Skoro nie rozdzielano 
tych dwóch światów, tak samo nie rozdzielano sfery ziemskiej od niebieskiej. 
Wszystkie te czynniki tworzyły jedną wspólną historię. Nie inaczej postrzegał to 
Herodot w swoich Dziejach. „Ojciec historii” podporządkował ciała niebieskie 
wojennej narracji. Bo jak inaczej wytłumaczyć, dlaczego słońce świeci także dla 
barbarzyńców. 

Następny referat zatytułowany Strefy niebieskie i ich mieszkańcy w pismach 
starożytnych filozofów wygłosiła mgr Beata Fijołek (uMCS). Autorka w swoim 
wystąpieniu na podstawie Groty Nimf Porfiriusza, Commentarii in somnium Ma-
krobiusza, Timajosa Platona, dzieł gnostyków oraz św. Augustyna omówiła po-
strzeganie nieba w starożytności. 

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady referatem prof. zw. dr hab. Jolanty 
M. Marszalskiej (uKSW) Via in caelestium Cisterciense. Księgi, wieczność i czas 
w ujęciu charyzmatu zakonu cystersów. Kolejny referat wygłosiła organizator-
ka konferencji, dyrektor Instytutu Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach dr hab., prof. uJK Beata Wojciechowska. W swoim wystąpieniu za-
tytułowanym O gwiazdach i ich różnorodności w Speculum naturale Wincentego 
z Beauvais (1194–1264) analizie poddała niezwykle ciekawe zagadnienia o cha-
rakterze kosmologicznym. 

Temat nieba w teologii poruszył ks. dr Szymon Tracz (uP JPII), prezentu-
jąc referat pt. „Tronująca Madonna z Dzieciątkiem” Bernarda Daddiego z kolekcji 
Lanckorońskich na Wawelu w kontekście idei Nieba jako Niebieskiego Jeruzalem 
w sztuce XIV i XV wieku. Chcąc omówić postrzeganie sposobu ukazywania Nieba 
jako Niebieskiego Jeruzalem w sztuce XIV i XV wieku w Polsce, autor powo-
łał się na niezwykłe dzieło pochodzące z kolekcji Lanckorońskich – Tronująca 
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Madonna z Dzieciątkiem Bernarda Daddiego (w zbiorach Zamku Królewskiego 
na Wawelu). Ponadto referent podjął refleksję dotyczącą związków ikonograficz-
no-ideowych w sztuce europejskiej przełomu gotyku i renesansu. 

Obrady Sesji I zakończył ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Graczyk (uKSW) 
referatem Rozrachunek z doczesnością w nadziei niebieskiej chwały. Zapisy ostat‑
niej woli odnotowane w Księdze ławniczej miasta Płocka w latach 1489–1517. Po 
przedstawieniu referatów Sesji I moderatorzy zachęcili referentów i słuchaczy do 
ożywionej dyskusji nad zaprezentowanymi badaniami.

W przerwie pomiędzy Sesją I a II uczestnicy konferencji przemieścili się 
do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, gdzie od-
bywała się następna część konferencji. Obrady poprzedziło zwiedzanie Centrum 
Nauki Leonorda da Vinci oraz zespołu parkowo-pałacowego.

Sesję II poprowadził prof. zw. dr hab. Bogdan Rok z uniwersytetu Wro-
cławskiego. Jako pierwsza wystąpiła dr Anna Kowalska-Pietrzak (uł). W re-
feracie zatytułowanym Niebiańscy posłańcy średniowiecznej hagiografii polskiej 
autorka omówiła przedstawienia aniołów, różne aspekty ich występowania oraz 
ich rolę w polskiej twórczości hagiograficznej. Referat nawiązał także do różnic 
w zadaniach stawianych aniołom przez hagiografów polskich i obcych.

Kolejnym uczestnikiem konferencji był dr Mateusz Wierciński (uJK Kiel-
ce), którego referat poruszał kwestię Globus crucigera biblijne pojęcie niebios – 
klucz do rozumienia średniowiecznej syntezy w kosmografii. 

Z kolei referat zatytułowany „Figurae caeli” – horoskopy mistrzów krakow‑
skich przełomu XV i XVI wieku (wg rękopisów 3225 i 3227 BJ) wygłosiła dr Sylwia 
Konarska-Zimnicka (uJK Kielce). Referat pokazujący różnorodność tych niety-
powych źródeł historycznych oparty został na dwóch pochodzących z przełomu 
wieków XV i XVI w. kodeksach rękopiśmiennych, przechowywanych w Bibliote-
ce Jagiellońskiej.

Po krótkiej przerwie kawowej wznowiono obrady. Jako pierwszy referat 
wygłosił dr Grzegorz Wodziński (uKSW), przedstawiając gościom przybyłym 
na konferencję rozważania na temat Nieba jako miejsca wiecznej radości w nauce 
reformatorów chrześcijaństwa zachodniego w XVI wieku na przykładzie M. Lutra 
i J. Kalwina.

Referat kończący obrady Sesji II wygłosił prof. zw. dr hab. Waldemar Ko-
walski (uJK Kielce). W swoim wystąpieniu zatytułowanym Niebo w polskich kato‑
lickich katechizmach XVI wieku omówił wyobrażenia nieba w czterech najbardziej 
popularnych na ziemiach polskich katechizmach epoki trydenckiej, tj. katechiz-
mach Benedykta Herbesta, Marcina Białobrzeskiego, Hieronima Powodowskie-
go oraz w lokalnej adaptacji Katechizmu rzymskiego. Referent podkreślił, jak 
ważne było wyobrażenie nieba przez ludzi średniowiecza, które ukształtowało 
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wyobraźnię na przestrzeni wieków. Ważne były również oczekiwania odbiorców 
wobec nauk wspomnianych autorów. Po wygłoszonym referacie rozpoczęła się 
intensywna dyskusja, w której wzięli udział zarówno uczestnicy konferencji, jak 
również przybyli na nią goście. 

Ostatniego dnia konferencji, 20 maja 2015, Sesje III i IV odbyły się w Pa-
łacu Biskupów Krakowskich Muzeum Narodowego w Kielcach. Gości przywitał 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach dr hab. Robert Kotowski. Modera-
torem dopołudniowego spotkania był ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Graczyk 
(uKSW).

Pierwszą prelegentką tego dnia była dr Katarzyna Justyniarska-Chojak 
(uJK Kielce) z referatem „O nauce gwiazdecznej” w polskich poradnikach medycz‑
nych z XVI wieku. Referat został oparty na polskich poradnikach medycznych, 
wydanych drukiem w XVI wieku, których autorami byli: Stefan Falimirz (O zio‑
łach i o moczy gich, 1534), Hieronim Spiczyński (O ziołach tutecznych i zamorskich 
i o moczy ich, 1542), Marcin Siennik (Herbarz to jest ziół tutecznych, postronnych 
i zamorskich opisanie, 1568) oraz Marcin z urzędowa (Herbarz polski, 1595). Au-
torka przeanalizowała źródła pod kątem pojawiających się w nich porad dotyczą-
cych leczenia pacjentów oraz wspomagania procesów rekonwalescencji, których 
skuteczność uzależniano od określonych zjawisk astronomicznych.

Kolejny referat pt. Caelum astronomicum et theologicum w twórczości nie‑
mieckiego humanisty Jerzego Sabinusa wygłosiła dr Agata Chrobot (uJK Kielce). 
Chcąc przedstawić twórczość Jerzego Sabinusa, autorka skupiła się na tematy-
ce jaką podejmował, obok nieba astrologicznego pojawia się w jego twórczości 
także niebo teologiczne – najczęściej w utworach funeralnych, jako miejsce, do 
którego udaje się po śmierci dusza ludzka.

Ks. dr hab., prof. uP JP II Janusz Królikowski (Tarnów) przedstawił referat 
pt. „Abyśmy, gdy dzień obietnice przyjdzie, mogli też więc wstąpić za Nim i cia‑
łem”. Niebo w kazaniach głoszonych w Przemyślu w latach 1694–1697 w świetle 
anonimowej postylli franciszkańskiej. Autor w swoim referacie przybliżył problem 
postrzegania nieba przez pryzmat kaznodziejstwa – jako istotnego czynnika ba-
dania jego postrzegania w poszczególnych epokach i środowiskach. Punktem 
wyjściowym dla tych badań stały się niedawno odnalezione anonimowe kaza-
nia, głoszone przez franciszkanów w Przemyślu u schyłku XVII wieku. W źródle 
pojawia się problematyka eschatologiczna, w tym także problematyka dotycząca 
nieba. Ze względu na wplecenie do kazań wydarzeń z tamtego okresu są one bar-
dziej rzeczywiste i przystępne dla przeciętnego odbiorcy. 

Interesującą kwestię w swoim wystąpieniu zatytułowanym Niebo w świetle 
poradników Artis bene moriendi z XVIII wieku poruszył kolejny referent – prof. 
zw. dr hab. Bogdan Rok (uWr.). 
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Po krótkiej przerwie na kawę obrady wznowił dr hab., prof. uKSW Adam 
świeżyński (uKSW), występując z referatem Dlaczego w nocy niebo nie jest jasne? 
O roli paradoksu w poznaniu naukowym. Autor podjął próbę przedstawienia róż-
nych koncepcji fizyków i kosmologów, dla których odpowiedź na pytanie: dlacze‑
go w nocy niebo nie jest jasne?, od wieków stanowiło poważny problem badawczy. 
Powołując się na badania Newtona, Olbersa czy wreszcie Einsteina ukazał różne 
koncepcje i wyobrażenia (w zależności od epoki) dotyczące ciemności czy raczej 
jasności kosmosu. 

Następnie głos zabrała dr Dominika Burdzy (uJK Kielce), która wygłosiła 
referat zatytułowany „Skąd Święci pańscy w niebie i na ziemi słyną…” Kult męczen‑
ników sandomierskich do początków XIX wieku. Autorka w swoim wystąpieniu 
podkreśliła znaczącą rolę kultu błogosławionego Sadoka oraz 48 męczenników 
dominikańskich, którzy zginęli w czasie najazdu tatarskiego. Ze względu na to, że 
do Sandomierza przybywało wielu wiernych z okazji świąt, na ich cześć w XVIII 
wieku podjęto starania o zatwierdzenie tego kultu przez Stolicę Apostolską. Dzię-
ki tej inicjatywie powstało wiele źródeł potwierdzających kult oraz wpłynęło na 
życie i funkcjonowanie miasta. 

Referat kończący obrady Sesji III wygłosił dr hab. Rafał Galuba (uAM). 
W swoim wystąpieniu zatytułowanym Amerykańsko‑radziecka rywalizacja po‑
lityczno‑militarna i techniczna w przestrzeni kosmicznej w okresie zimnej wojny 
referent skupił się na możliwościach, jakie płynęły z walki polityczno-militarnej 
pomiędzy uSA a ZSSR; postęp technologiczny, nowe rodzaje broni czy wreszcie 
walka propagandowa jednego i drugiego kraju. To wystąpienie poruszyło kwestie 
nieba, a raczej kosmosu jako płaszczyzny rywalizacji wielkich mocarstw o domi-
nację nad nim. Następnie zaproszono uczestników do dyskusji i wymiany poglą-
dów dotyczących przedstawionych zagadnień badawczych.

Po przerwie obiadowej rozpoczęto obrady Sesji IV, której moderatorem 
był prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak (uJK Kielce).

Pierwszy referat zatytułowany Pojęcie nieba w pismach św. Teresy od Je‑
zusa wygłosił ks. dr Tomasz Nawracała (uAM). Autor podkreślił w nim istotną 
rolę, jaką odegrała hiszpańska mistyczka po dokonaniu się przewrotu koperni-
kańskiego. Kościół stanął przed problemem, z jakim wiązało się nowe postrze-
ganie nieba w rozumieniu wszechświata. Autor podjął próbę wytłumaczenia, 
jak rozdzielano kwestie nieba i raju przez ówczesnych ludzi Kościoła. święta 
Teresa w swoich dziełach próbowała wytłumaczyć kwestię pojmowania raju 
jako uosobienia Boga, który jest tajemnicą, i człowiek nie może objąć swoim 
umysłem, gdzie jest usytuowany raj. „Mówić o niebie, to nic innego jako mó-
wić o czymś, co jest najdroższe, najcenniejsze i najlepsze, bez określania czym  
ono jest”.
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Kolejny referat Niebo w kolorze retoromańskim (Luisa Famos i jej poezja) 
wygłosił ks. dr Stefan Radziszewski (WSD Kielce). 

Zagadnienie nieba w literaturze poruszyła dr Renata Radomska-Serafin 
(uJ/PWSZ Sanok), która w swoim referacie opisała Niebo romantyków (Mickie‑
wicz i Norwid). W wystąpieniu została poruszona znacząca kwestia postrzega-
nia świata metafizycznego i sfery niebieskiej w literaturze epoki romantyzmu. 
Autorka, analizując teksty Mickiewicza oraz Norwida, skupiła się na zawartych 
w nich przedstawieniach nieba i gwiazd. Zauważyła również delikatną różnicę 
pomiędzy Mickiewiczem a Norwidem w wyobrażeniu tych sfer i relacji człowie-
ka względem nich, która rysuje się pomiędzy wczesnym romantyzmem a fazą 
finalną tej epoki.

Obrady po przerwie wznowiła mgr Agnieszka Kania (uJK Kielce) refe-
ratem „Słońce snopami światła żółtego obrzucało ziemię…” Niebo jako inspiracja 
w twórczości Ferdynanda Ruszczyca. Referentka skupiła się na opisaniu sylwet-
ki Ferdynanda Ruszczyca, znanego artysty II Rzeczpospolitej. Posługując się 
Dziennikami artysty, autorka przedstawiła jego twórczość, z której bije ogromna 
wrażliwość na piękno otaczającej go przyrody. Szczególnie uwidocznione jest to 
w pejzażach, gdzie na pierwszy plan wysuwa się obraz nieba. 

Kolejne wystąpienie należało do dr. hab., prof. uJK Zbigniewa Trzaskow-
skiego (uJK Kielce), który przedstawił zebranym Niebo księdza Jana Twardow‑
skiego. Ostatnie wystąpienie konferencyjne wygłosiła dr Hanna Mijas (uJK Kiel-
ce), prezentując referat zatytułowany Niebo w wyobraźni amerykańskiej a polski 
przekład. Część merytoryczną konferencji zakończyła ożywiona dyskusja. 

Na zakończenie trwających trzy dni intensywnych obrad organizatorzy 
złożyli serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konferencji. Należy 
nadmienić, że tego dnia swoją obecnością uświetnił obrady również Jego Emi-
nencja Biskup Kielecki dr Jan Piotrowski, dziękując organizatorom i uczestni-
kom konferencji za to wyjątkowe spotkanie. Organizatorzy konferencji zobowią-
zali się do kontynuowania tej inicjatywy. 

KLAuDIA łODEJSKA, WIOLETTA SZAFARCZYK  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (doktorantki)



konferencja „Społeczność żydowska w małopolsce”,  
kielce, 1 lipca 2015 roku

W dniu 1 lipca 2015 roku odbyła się II edycja konferencji studencko-dok-
toranckiej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce”, zorganizowana ramach 
„Spotkań ze źródłem archiwalnym”. uczestników spotkania przywitała Dyrektor 
Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska oraz Dyrektor Insty-
tutu Historii uJK dr hab., prof. uJK Beata Wojciechowska. 

W części wstępnej głos zabrali organizatorzy wystaw prezentowanych 
podczas konferencji. Agnieszka Dziarmaga omówiła wystawę „życie codzien-
ne w dawnych sztetlach”, przygotowaną przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 
„świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku i Archiwum Państwowe 
w Kielcach. Scharakteryzowała cele przyświecające przygotowaniu wystawy, wy-
korzystane materiały i ich symboliczne znaczenie w prezentacji życia ludności 
żydowskiej. Wystawa zapoczątkowała swoją wędrówkę po województwie święto-
krzyskim, zostanie zaprezentowana w różnych jego miejscach i stanowić będzie 
istotny element w poznaniu życia kulturalnego społeczeństwa naszego regionu.

Kolejną wystawę „Odeszli…” ze zbiorów „Galerii pod Czerwonym Dachem” 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie 
przedstawił zebranym Józef Myjak. Jest to zbiór obrazów powstałych podczas 
plenerów organizowanych w Ożarowie przez ostatnich kilka lat. Macewy zapre-
zentowane na obrazach odzwierciedlają indywidualną wrażliwość twórców.

Następnie rozpoczęła się konferencja, którą podzielono na dwie części. 
Moderatorem pierwszej z nich był prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski. Wykład 
wstępny Żydzi w handlu miast dawnego województwa sandomierskiego z krajami 
niemieckimi w latach 1764–1767 wygłosił dr Szymon Kazusek (Instytut Historii 
uJK) . Referent przybliżył przybyłym gościom sytuację gospodarczą kraju, zna-
czenie handlu w rozwoju gospodarki Polski i zaakcentował udział narodowości 
żydowskiej w handlu. Zwrócił uwagę na działalność kupców w podziale na eks-
port, import i obrót wewnętrzny. Swój wykład oparł głównie na badaniach wła-
snych. Wykład został wzbogacony mapami, wykresami i tabelami, które ułatwia-
ły odbiór tematyki gospodarczej. 

Kolejnym referentem był Kamil Król (doktorant, Instytut Historii uJK). 
W swoim wystąpieniu pt. Ludność żydowska w miastach powiatu sandomier‑
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skiego w II połowie XVII wieku referent skupił się na wybranych zagadnieniach 
związanych z funkcjonowaniem społeczności wyznania mojżeszowego wśród 
katolickiej większości. Mówił m.in. o liczebności żydów, działalności gospodar-
czej i oskarżeniach o mordy rytualne. Następnie głos zabrała Justyna Staszewska 
(doktorantka, Instytut Historii uJK), która w wystąpieniu pt. Aktywność społecz‑
no‑kulturalna ludności żydowskiej w Pińczowie w latach 1914–1939 przybliżyła ze-
branym najważniejsze fakty z działalności żydów w dziedzinie kultury i zasług 
w tej kwestii w społeczeństwie Pińczowa. Referentka zwróciła uwagę na rozwój 
szkolnictwa żydowskiego i działalność w organizacjach charytatywnych. Kolejną 
referentką była Beata łakomiec (doktorantka, Instytut Historii uJK), która wy-
stąpiła z referatem pt. Działalność gospodarcza sandomierskich Żydów w latach 
1918–1939. Autorka rozwinęła temat gospodarki żydów na Sandomierszczyźnie 
podjęty w wykładzie dr. Szymona Kazuska, analizując okres międzywojenny 
i niepodległej Polski. Referentka zwróciła uwagę na pomysłowość i dynamizm 
żydów próbujących swoich sił w gospodarce. Przedstawiła przykłady na udaną 
działalność gospodarczą konkretnych przedstawicieli tej narodowości. Pierwszą 
część konferencji zamknął Michał Brzoza (doktorant, Instytut Historii uJK) wy-
stąpieniem pt. Żydowskie kluby bokserskie w Kielcach w latach 1918–1939. Pod-
kreślił zaangażowanie narodowości żydowskiej w rozwój i propagowanie sportu. 
Przedstawił zgromadzonym liczące się w regionie żydowskie kluby bokserskie 
i odnoszone przez ich reprezentantów sukcesy. 

Po wystąpieniach referentów nastąpiła ożywiona dyskusja. Jednego ze 
słuchaczy zainteresował dorobek naukowy Maurycego Horna. Swoje wnioski 
i przemyślenia na temat twórczości tego historyka przedstawił prof. zw. dr hab. 
Waldemar Kowalski.

Drugą część spotkania poprowadził dr hab., prof. uJK Jerzy Gapys. Jako 
pierwszy wystąpił z wykładem wprowadzającym dr Tomasz Domański (Instytut 
Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach). W wykładzie pt. Proces Mariana Soł‑
tysiaka „Barabasza” jako źródło do badań nad wiarygodnością materiałów śled‑
czych i operacyjnych UB/SB przedstawił wyniki własnych badań na wspomniany 
temat, przeprowadzonych na podstawie tzw. sierpniówek oraz akt wytworzonych 
przez organy represji RP/PRL. Na ich właśnie podstawie stwierdził, że każdy 
przypadek, w tym i „Barabasza”, wymaga oddzielnego, rzetelnego śledztwa, ana-
lizy akt sprawy i faktów, gdyż tylko taką drogą można dotrzeć do sprawiedliwych 
ocen i podsumowań. Referent stwierdził, że procesy miały jeden wspólny sche-
mat.

Jako następna zabrała głos Beata żelazny (doktorantka, Instytut Historii 
uJK). Tematem jej wystąpienia była Problematyka żydowska na łamach prasy ra‑
dzieckiej w okresie II wojny światowej. Referentka powiedziała zebranym o zniko-
mych informacjach na łamach prasy radzieckiej w tym okresie dotyczących pro-
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blematyki żydowskiej. Temat ten był jakby ukryty i mało widoczny w ówczesnych 
mediach. Katarzyna Zgryza (doktorantka, Instytut Historii uJK) w wystąpieniu 
pt. Żydzi w świetle dokumentacji wymiaru sprawiedliwości po 1945 roku w wybra‑
nych miejscowościach województwa kieleckiego i krakowskiego przedstawiła spra-
wy, które wpłynęły do sądów grodzkich, następnie powiatowych po zakończeniu 
II wojny światowej, a dotyczyły ludności żydowskiej. Były to głównie sprawy spad-
kowe, o uznanie za zmarłych członków rodzin czy też sprawy rozwodowe. Nato-
miast Aron Raszkiewicz (Studenckie Koło Naukowe „Judaica”) zaprezentował wy-
kład pt. Opuszczone mienie pożydowskie w Chęcinach w zespole Okręgowy Urząd 
Likwidacyjny w Kielcach w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Referent 
przedstawił kilka spraw związanych z tzw. mieniem pożydowskim, głównie nie-
ruchomościami położonymi w Chęcinach. Pokazał zawiłości w stanie własności 
pożydowskiej. Niektóre sprawy spadkowe ciągnęły się do lat sześćdziesiątych XX 
wieku. Agnieszka Kania (doktorantka, Instytut Historii uJK) przedstawiła po-
kaz multimedialny pt. „śladami żydów szydłowieckich. Miejsca pamięci wczoraj 
i dziś”. Zaprezentowała zabytki świadczące o bytności żydów w Szydłowcu. Na 
uwagę zasługiwały zdjęcia dawne i współczesne oraz mapa z miejscami związany-
mi ze społecznością wyznania mojżeszowego. Od niedawna w Szydłowcu działa 
„Szydłowiecki Sztetl”, kultywujący tradycję dawnych mieszkańców miasteczka.

Po II części spotkania odbyła się burzliwa dyskusja. Głos zabrały m.in. 
Irena Furnal, Ewa Martyna, Amelia Sołtysiak. Pytania i przemyślenia dotyczyły 
szczególnie wystąpienia dr. Tomasza Domańskiego i podjętych przez niego badań. 
Dyskusja skupiła się m.in. na okolicznościach i sprawcach śmierci żydów, ukry-
wających się podczas okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Do tej kwestii 
odniósł się dr Domański i podkreślił, że każdy przypadek zabójstwa żydów przez 
ludność polską wymaga odrębnej analizy. Natomiast dr hab., prof. uJK Jerzy Ga-
pys stwierdził, że nie zgadza się na stwierdzenie, że podczas II wojny światowej 
Polacy mordowali żydów. Nie można mówić o zjawisku powszechnym, wystę-
powało ono sporadyczne. Jest to nadinterpretacja wynikająca ze zbyt szerokiego 
uogólnienia, jest to stwierdzenie krzywdzące i nie ma na to potwierdzenia w ba-
daniach naukowych i źródłowych.

Konferencję zakończyła Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach 
Wiesława Rutkowska, dziękując zebranym za udział w obradach oraz zapowie-
działa kontynuację tematu w III edycji konferencji w ramach „Spotkań ze źró-
dłem archiwalnym” w roku następnym.

łuKASZ GuLDON 
Archiwum Państwowe w Kielcach

EDYTA MAJCHER-OCIESA 
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach





konferencja „cywilno-wojskowe struktury  
Polskiego Państwa Podziemnego na kielecczyźnie (1939–1945).  
colloquium ii”, kielce, 27 października 2015 roku

Dnia 27 października 2015 roku w auli uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach odbyła się zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) 
Delegatura w Kielcach i Instytut Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
(IH uJK) w Kielcach konferencja naukowa pt. „Cywilno-wojskowe struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie (1939–1945). Colloquium II”. 
Jak już sam tytuł wskazuje, było to kolejne spotkanie poświęcone dziejom Pań-
stwa Podziemnego w skali lokalnej. Poprzednia konferencja odbyła się w 2014 
roku, także w auli uJK, a zorganizowana została przez Delegaturę IPN w Kiel-
cach, IH uJK i światowy Związek żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach. Konfe-
rencję otworzyły dr hab. Lucyna Kostuch – wicedyrektor IH uJK oraz dr Dorota 
Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach. W swoich wystą-
pieniach obie referentki szczególnie podkreślały dorobek Państwa Podziemnego 
oraz wskazywały na konieczność prowadzenia badań w tym zakresie. Następnie 
prowadzenie obrad przejął dr hab., prof. uJK Jerzy Gapys. Warto odnotować, 
że oprócz zaproszonych gości i studentów obradom przysłuchiwało się znaczne 
grono młodzieży z kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. 

W czasie konferencji (w dwóch panelach) wygłoszonych zostało dziesięć 
referatów poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu dziejów i tradycji Pań-
stwa Podziemnego. Pierwszy referat zatytułowany Tradycje Polskiego Państwa 
Podziemnego we współczesnym Wojsku Polskim wygłosił dr mjr Tadeusz Bana-
szek, reprezentujący Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 
Prelegent zwrócił przede wszystkim uwagę na indoktrynację komunistyczną 
w Wojsku Polskim w okresie PRL, odbywającą się poprzez różne formy patrona-
tu jednostek wojskowych, które otrzymywali m.in. oficerowie Armii Czerwonej. 
W dalszej części wystąpienia podał wiele przykładów czerpania przez współcze-
sne Wojsko Polskie z tradycji orężnych Państwa Podziemnego i przywracania 
WP narodowego i demokratycznego charakteru. 

Kolejny referat pt. „Sierpniówki” jako źródło do dziejów Armii Krajowej 
w Okręgu Radomsko‑Kieleckim wygłosił dr Tomasz Domański z Delegatury IPN 
w Kielcach. Referent przybliżył genezę powstania dekretu Polskiego Komitetu 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 437‑439



 KRONIKA438

Wyzwolenia Narodowego z 31 sierpnia 1944 roku, czyli tzw. sierpniówki, oraz 
wskazał na polityczne inklinacje tegoż dekretu. W konkluzji prelegent, opierając 
się na materiałach archiwalnych z wielu procesów żołnierzy AK przed sądami 
cywilnymi, stwierdził, że jest to źródło wymagające niezwykle wnikliwej i sze-
rokiej analizy, a jego wiarygodność w przypadku procesów żołnierzy podziemia 
niepodległościowego dalece wątpliwa. 

Następnym mówcą był dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach. 
Tematem jego wykładu był Oddział „warszawiaków”. Nieznany epizod powrze‑
śniowej konspiracji 1939–1940. Prelegent zaprezentował skład i dokonania konspi-
racyjne Oddziału Warszawiaków, jako jednej z grup partyzantki powrześniowej, 
działającej na Kielecczyźnie w początkach okupacji niemieckiej. 

Doktorantka uJK w Kielcach mgr Ewelina Klimczak w wystąpieniu zaty-
tułowanym „Po dwóch stronach barykady…” Konfidenci Niemiec w świetle wywia‑
du ZWZ‑AK na przykładzie Okręgu Radomsko‑Kieleckiego (1939–1945) wskazała 
na motywy decydujące o współpracy Polaków z niemieckim aparatem okupa-
cyjnym. Prelegentka dokonała również analizy konfidentów niemieckich pod 
względem zawodowym i społecznym.

Ostatni w pierwszym panelu referat zatytułowany Podziemne inicjatywy 
polityczne. Wizja gospodarki polskiej w świetle „Siły Gospodarczej Polski Nowej” 
– broszury programowej Konfederacji Narodu z 1942 roku wygłosił dr hab., prof. 
uJK Jerzy Gapys. W części wstępnej referent naświetlił sytuację ekonomiczną 
II RP oraz scharakteryzował samą Konfederację Narodu, następnie w interesują-
cy sposób przybliżył słuchaczom zaproponowane przez Konfederację koncepcje 
rozwoju gospodarczego państwa polskiego m.in. w kwestii samorządu gospodar-
czego, polityki podatkowo-kredytowej i polityki społecznej.

Po przerwie wznowiono obrady i głos zabrał dr Rafał Sierchuła, reprezen-
tujący Oddział IPN w Poznaniu. Tematem jego wykładu były Struktury Służby 
Cywilnej Narodu na terenie Okręgu kieleckiego. Autor zapoznał słuchaczy z zada-
niami Komisariatu Cywilnego i SCN na okupowanych ziemiach polskich, a na-
stępnie omówił szczegółowo funkcjonowanie komisariatów terenowych Okręgu 
kieleckiego. Zaprezentował przy tym czołowe postacie i dokonania konspirato-
rów obozu narodowego.

Kolejny referat zatytułowany Struktury wojskowe i cywilne Polskiego Pań‑
stwa Podziemnego na Ziemi Opoczyńskiej w latach 1939–1945 przedstawił dr hab., 
prof. uł Witold Jarno. Prelegent szczegółowo omówił struktury ZWZ-AK w ob-
wodzie opoczyńskim (komenda obwodu, placówki) oraz naświetlił kwestię przy-
należności organizacyjnej obwodu. Przedstawił również działalność cywilnych 
komórek Państwa Podziemnego w postaci Powiatowej Delegatury Rządu RP. Od-
niósł się także do inicjatyw konspiracyjnych rozwijających się pod egidą ruchu 
narodowego i ludowego. 
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Przedmiotem analizy kolejnego wystąpienia były Zrzuty lotnicze w inspek‑
toracie częstochowskim AK, które zaprezentował dr Ksawery Jasiak z Delegatury 
IPN w Opolu. Prelegent odniósł się do dotychczasowego stanu badań nad tym 
zagadnieniem oraz opisał i przedstawił konkretne struktury i ludzi Polskiego 
Państwa Podziemnego odpowiedzialnych za organizację zrzutów lotniczych.

Następnie wystąpił dr Ryszard śmietanka-Kruszelnicki, który przedstawił 
referat pt. Decentralizacja struktur i oddziałów podziemia poakowskiego w powie‑
cie kozienickim w 1945 r. Prelegent zwrócił uwagę na plany twórców koncepcji 
pierwszej poakowskiej organizacji „Niepodległość”, która zakładała, że po wkro-
czeniu Sowietów podziemie niepodległościowe oparte będzie na trzech zasadach: 
decentralizacji, dekoncentracji środków i elitaryzmu konspiracyjnego. Zdaniem 
autora, zrealizowanie zamysłów organizatorów „NIE” nie zawsze było możliwe 
i niejednokrotnie decentralizacja (a często dezorganizacja podziemnych struk-
tur) spowodowana była czynnikami zewnętrznymi: skutecznością działania so-
wieckiego aparatu bezpieczeństwa i codziennym terrorem sił wprowadzających 
nowy ustrój.

Ostatni referat w części drugiej pt. Postawy ludowców wobec rozpadu struk‑
tur Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie zaprezentowała mgr Marzena 
Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach. Referentka skupiła się na przedstawieniu 
trudnej sytuacji ludowców pod koniec okupacji i w pierwszych miesiącach po 
tzw. wyzwoleniu. Przeanalizowała ponadto złożoność postaw ludowców wobec 
tworzącej się władzy komunistycznej. Wskazała przy tym na indywidualne po-
glądy polityczne poszczególnych osób i relacje z nowymi władzami często zależ-
ne od stanowiska lokalnych przywódców ruchu ludowego, którzy stanowili dla 
mieszkańców wsi ważny autorytet. 

Po wystąpieniu mgr Marzeny Grosickiej rozpoczęła się dyskusja, którą 
otworzył prowadzący obrady prof. J. Gapys. W dyskusji, oprócz prowadzącego, 
wzięli udział prof. dr hab. Tomasz Polański, prof. dr hab. Adam Massalski, dr To-
masz Domański, dr Ryszard śmietanka-Kruszelnicki, dr Marek Jedynak oraz 
mgr Jerzy Jabłoński z Archiwum Państwowego w Kielcach. Tematem wiodą-
cym dyskusji była kwestia rozpracowania polskiego podziemia przez niemiecki 
i sowiecki aparat wywiadowczy. Na zakończenie spotkania prowadzący obrady 
dr hab., prof. uJK Jerzy Gapys podziękował wszystkim uczestnikom za przyby-
cie, a prelegentom za wygłoszenie interesujących referatów.

TOMASZ DOMAńSKI 
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach





konferencja „dziedzictwo kulturowe bodzentyna”,  
bodzentyn, 7 listopada 2015 roku

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna” odbyła się 7 listopada 
2015 roku w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bo-
dzentynie. Organizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn, Społeczna Rada Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Instytut Historii uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie to swoim patronatem objął Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa. Zamysłem konferencji było przedstawienie jak najszer-
szej publiczności bogactwa historii i dziejów prowincjonalnej dziś miejscowości, 
która niegdyś stanowiła ważny w skali całego kraju ośrodek miejski oraz siedzibę 
biskupów krakowskich. Jednocześnie warto podkreślić, że konferencja nie była 
pojedynczym, odosobnionym wydarzeniem, ale stanowiła integralną część re-
alizowanego na coraz szerszą skalę planu promocji miasta Bodzentyn jako celu 
turystyki. Wybór daty też nie był przypadkowy, związany był bowiem z dwudzie-
stoleciem odzyskania praw miejskich oraz 660. rocznicą lokacji Bodzentyna. Kon-
ferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.: wojewódzki konserwator zabytków 
Janusz Cedro, dyrektor ds. studenckich Instytutu Historii uJK dr Szymon Ka-
zusek, przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa Włodzimierz Pedrycz, 
dyrektor świętokrzyskiego Parku Narodowego Piotr Szafraniec i przedstawiciele 
władz samorządowych: burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba, zastępca burmi-
strza Andrzej Jarosiński, sekretarz Wojciech Furmanek. Miłą niespodzianką dla 
organizatorów była wysoka frekwencja samych mieszkańców miasta, którzy wy-
kazali zainteresowanie historią swojej miejscowości i regionu. 

W konferencji wzięło udział 15 referentów, reprezentujących: Politechnikę 
Warszawską, uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, Pracownię Badań Archeologicznych w Kielcach, Pracownię 
Badań i Studiów Archeologicznych, Historycznych i Konserwatorskich w Kiel-
cach, Archiwum Państwowe w Kielcach, kielecką delegaturę Instytutu Pamięci 
Narodowej, Wojewódzki urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, a z samego Bo-
dzentyna Towarzystwo Dawida Rubinowicza i Komitet Odzyskania Praw Miej-
skich. Zebranych gości powitali: burmistrz MiG Bodzentyn mgr inż. Dariusz 
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Skiba, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kultu-
rowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn 
dr hab., prof. uJK urszula Oettingen i dyrektor MGCKiT mgr Marcin Sikorski, 
stanowiący razem komitet organizacyjny konferencji. 

Wykład inaugurujący naukową część konferencji zatytułowany Bodzentyn 
– miasto i jego architektura w dziejach i krajobrazie wygłosiła prof. dr hab. arch. 
Maria Brykowska, reprezentująca Politechnikę Warszawską. Opisała zmiany, ja-
kie zachodziły w mieście od otoczenia go murami obronnymi, koncentrując się 
na najważniejszym zabytku, ruinach Pałacu Biskupów Krakowskich. Jego losy są 
jakby symbolem przemian całego miasta. W okresie od XIV do XVII wieku pałac 
był stale modernizowany, z budowli warownej stając się reprezentacyjnym pała-
cem, by potem, wraz z utratą znaczenia przez całe miasteczko, stopniowo popaść 
w ruinę. Lokacja miasta na wzgórzu w centralnej części Doliny Bodzentyńskiej 
dała mu szeroką perspektywę rozwoju w typowym dla średniowiecza układzie 
zabudowy. Położone w najwyższym punkcie, nad skarpą rzeczną, zamek i kole-
giata od samego powstania stanowią dominantę w krajobrazie. Mury obronne, 
liczące prawie półtora kilometra długości, wraz z rynkiem miejskim, wyznaczy-
ły charakterystyczny, mediewalny układ urbanistyczny, który przetrwał do dnia 
dzisiejszego. W jego obrębie natomiast i zaraz za murami miejskimi nieraz gwał-
townym przemianom, spowodowanym pożarami, ulegały istotne elementy i de-
tale widoku miasta. Dla oka współczesnego widza całokształt istniejących wciąż 
dawnych i nowych zabudowań świetnie wpisuje się w krajobraz regionu, tworząc 
bardzo malowniczy zakątek Polski. 

O tym, co biskup Bodzanta oglądał ze wzgórza nad Psarką, zanim ufun-
dował na nim swój dwór, opowiedział Waldemar Gliński z Pracowni Badań Ar-
cheologicznych w Kielcach w referacie Świętomarz–Tarczek–Bodzentyn. Kolejna 
próba przedstawienia problemu średniowiecznego osadnictwa Gór Świętokrzyskich. 
Bodzentyn był lokowany na gruntach wsi Tarczek. Do dziś można w nim oglądać 
romański kościółek z XI wieku, stanowiący ośrodek administracyjny dóbr bisku-
pich, oraz miasteczko targowe. Tarczek utracił swe znaczenie na rzecz Bodzen-
tyna, a następnie został mu podporządkowany. O tym, jak wyglądały obie osady 
i ich sąsiedzi przed 1355 rokiem, dziś mogą świadczyć wykopaliska i nieliczne 
źródła pisane. Referat mgr. Glińskiego połączony został z prezentacją szkiców 
topograficznych. 

Przedstawiciele uniwersytetu Papieskiego w Krakowie – dr Tomasz Graff 
i dr Dobrosława Horzela – zaprezentowali referat zatytułowany Kardynał Zbi‑
gniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie. 
Historia miasteczka jest nierozerwalnie związana z osobą pierwszego kardynała 
narodowości polskiej. To on właśnie ufundował dzisiejszą kolegiatę pw. Wnie-
biowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa. Znajdująca się w niej tablica funda-
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cyjna jest nie tylko pierwszorzędnym zabytkiem rzeźby, ale też może stanowić 
źródło wiedzy o samej osobie fundatora. Symbolika szat, atrybutów i postaci uka-
zanych w płaskorzeźbie oraz inskrypcji łacińskich, jakie ją otaczają, zdaje się mieć 
charakter nie tylko sakralny, ale też swoistej relacji wydarzeń politycznych, jakie 
nastąpiły pod koniec pierwszej połowy XV wieku. Związana jest z rozwojem kul-
tu przedstawionego wraz z Oleśnickim na szatach pontyfikalnych św. Hieronima 
oraz samym faktem pierwszego w historii uzyskania kapelusza kardynalskiego 
przez Polaka.

Tryptyk Zaśnięcia Marii w kolegiacie bodzentyńskiej i jego rola w promo‑
waniu kultu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przez biskupa krakowskiego Jana 
Konarskiego to temat referatu dr. Mateusza Grzędy, przedstawiciela uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wspomniane dzieło ikonograficzne jest prawdopodobnie jedy-
nym zachowanym w oryginale dziełem Marcina Czarnego z Krakowa, ucznia 
Wita Stwosza, który wykonał go na zamówienie biskupa. Jan Konarski znany jest 
historii jako protektor wczesnego humanizmu polskiego, a zarazem propagator 
kultu Matki Boskiej oraz św. Stanisława Biskupa, czego echa można z łatwością 
odnaleźć w ufundowanym przezeń dziele. Zawiera ono m.in. przedstawienia 
stworzone na podstawie tekstów apokryficznych, w tym wyrazisty wzorzec te-
matu rodziny NMP oraz odnośniki do rozwijającego się kultu św. Anny. Niestety, 
obraz jest niekompletny, gdyż prawdopodobnie zaginęło jego zwieńczenie. Z tej 
przyczyny nie można dokonać pełnej analizy jego znaczenia, jednak zachowana 
główna część ikonografii może wskazywać na manifestacyjne cele fundacji takie-
go dzieła w ważnym w tym czasie ośrodku miejskim. 

Historyk sztuki dr Piotr Rosiński z uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach wygłosił komunikat Dawne organy w kościołach Bodzentyna. Do-
wiadujemy się z niego, że pierwsza wzmianka o organach w kolegiacie pochodzi 
z 1610 roku, a same organy z pewnością znajdowały się w kościele wcześniej, choć 
z pewnością na południowej ścianie budowli, ponad prezbiterium, a nie na chó-
rze nad wejściem od zachodu. Obecnie znajdujące się w kościele NMP organy 
nie są niestety oryginalne, co poświadczają notatki ich restauratora z 1940 roku– 
Marka Kwieka. Na temat kościoła św. Ducha wiadomo tylko tyle, że w 1738 roku 
posiadał „stary, wymagający naprawy” pozytyw. 

Działalność fundacyjna biskupa Marcina Szyszkowskiego (1616–1630) w Bo‑
dzentynie była tematem referatu Bartłomieja Wołyńca z uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Marcin Szyszkowski herbu Ostoja urodził się w 1554 roku. Studiował 
w Krakowie, Rzymie, Bolonii i Padwie. Był proboszczem, kanonikiem, kancle-
rzem biskupa, w końcu biskupem. Prowadził działalność fundacyjną i duszpa-
sterską. Był założycielem Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie. Dla Bodzen-
tyna zrobił wiele, m.in. ufundował nowe sklepienie kolegiaty, erygował ołtarz 
św. Krzyża i altarię Jana Chrzciciela. O znaczeniu tych fundacji, a co za tym idzie 
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również miejscowości, dla której były przeznaczone, świadczy list do papieża 
urbana VIII, w którym działalność biskupa w Bodzentynie jest wymieniona na 
równi z innymi, bardziej obecnie znanymi dziełami i miejscowościami. Trwałą 
pamiątką po działalności biskupa Szyszkowskiego jest jego herb wyobrażony na 
istniejących murach zamku oraz dokładny inwentarz drewnianego dworu bisku-
piego w Bodzentynie, przebudowanego na jego polecenie. 

Przedstawiciel Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych, Historycz-
nych i Konserwatorskich w Kielcach dr Czesław Hadamik wygłosił referat Dwa 
ratusze Bodzentyna. Warto nadmienić, że uzupełnieniem tego wystąpienia była 
wystawa planszowa, dostępna przez cały czas konferencji, prezentująca zdjęcia, 
ryciny i plany powstałe w czasie prac archeologicznych pod płytą Górnego Ryn-
ku, w których brał udział sam referent w 2012 roku. Przedstawił publiczności 
wyniki własnych badań, niepublikowane dotąd materiały reportażowe, plany (ze 
szczegółowym opisem funkcji izb) i rekonstrukcje. W Bodzentynie zbudowano 
kolejno dwa ratusze. ślady młodszego zachowały się słabo, natomiast doskona-
le zachowane pozostałości starszego zostały dokładnie przebadane. Odkryto też 
fundament pręgierza miejskiego, a w fundamentach ratusza zamurowane na-
czynia z darami „na szczęście”, stanowiące dalekie echo zwyczaju składania ofiar 
zakładzinowych pod budynkami we wczesnym średniowieczu. Znaleziony zo-
stał również skarb złotych monet. Oba ratusze, z XVI i XVII wieku, jak również 
pręgierz i studnia zostały graficznie zrekonstruowane i dzisiaj można się cieszyć 
wiedzą o tych jakże ważnych dla miasta budynkach, które niestety uległy całko-
witemu zniszczeniu. 

Od XIV do XVII wieku Bodzentyn stanowił centrum klucza majątku bi-
skupów krakowskich. Jak bogatą był miejscowością, można się dowiedzieć m.in. 
z inwentarzy, zwyczajowo spisywanych po śmierci kolejnych panów miasta. 
Temat ten zreferował Michał Sobala w  wykładzie pt. Między „zamkiem” a „pa‑
łacem”. Rezydencja biskupów krakowskich w Bodzentynie w świetle inwentarza 
z 1680 roku. Wspomniany w tytule dokument został spisany po śmierci biskupa 
Andrzeja Trzebickiego, który wyróżniał się swoimi działaniami na rzecz odbu-
dowy kraju po zniszczeniach wojennych oraz założeniem pierwszego szpitala dla 
obłąkanych. W jego czasach biskupi krakowscy mieli ponad 20 głównych siedzib, 
wśród których Bodzentyn należał do pięciu określanych dziś jako priorytetowe. 
źródła wspominają o wielu długich pobytach biskupów oraz bogactwach, jakie 
zgromadzili w swej siedzibie, a które później uświetniły Pałac Biskupów w Kiel-
cach. Sam Andrzej Trzebicki, w ramach swojej działalności fundatorskiej, doko-
nał napraw i modernizacji całego zamku bodzentyńskiego oraz podzamcza. 

Po tym referacie nastąpiła dłuższa przerwa w obradach, w czasie której bur-
mistrz Dariusz Skiba zaprosił zgromadzonych gości na obiad do budynku Szkoły 
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Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego. Po posiłku dr Cezary Jastrzębski po-
prowadził spacer, którego trasa przebiegała przez Górny Rynek, ruiny Zamku 
Biskupów Krakowskich oraz kolegiatę NMP. 

Dokumenty zgromadzone przez archiwa diecezjalne i archidiecezjalne nie 
stanowią jedynego źródła wiedzy o Bodzentynie. Również w Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach można odnaleźć wiele materiałów na temat miasta. Mówiła 
o tym kustosz Iwona Pogorzelska w wystąpieniu Materiały kartograficzne i iko‑
nograficzne dotyczące Bodzentyna w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach. 
Prezentowane były m.in. najstarsze dotąd odnalezione plany miasta, dokumen-
ty władz miejskich, szczegółowy raport o stanie upadającej miejscowości z 1839 
roku, zawierający informacje dotyczące demografii, stanu architektonicznego, 
edukacji, warunków sanitarnych, możliwości nocowania, posilenia się w mieście 
i in. W 1843 roku powstał plan domu starców i chorych, który następnie został 
wybudowany na obrzeżach miasta. Archiwum Państwowe dysponuje też wielo-
ma rycinami, przedstawiającymi np. plebanię w 1922 roku, jak również planami 
związanymi z odbudową miasta po pożarze w 1917, datowanymi na rok 1922. Do 
równie ważnych dokumentów można zaliczyć memoriał w sprawie ruin zamku 
z 1925 oraz mapę turystyczną okolic z 1936 roku. 

Stanem trwałych, nieruchomych pamiątek świetności Bodzentyna intere-
suje się Wojewódzki urząd Ochrony Zabytków w Kielcach. Jego przedstawicielka 
Anna Adamczyk dała temu wyraz w wystąpieniu pt. Zespół zabudowy Bodzenty‑
na. Problemy ochrony prawnej i konserwatorskiej. Początkowa część referatu trak-
towała głównie o problematyce zamku, który po przeniesieniu siedziby biskupiej 
do Kielc już w XVIII wieku stracił swoje znaczenie. Na początku wieku XIX zo-
stały przeprowadzone jego pomiary, a w końcu tego stulecia miał być zlicytowany. 
Dopiero w 1902 roku nadzór nad ruiną przejęła Carska Komisja Archeologiczna. 
W 1932 roku został wpisany na listę zabytków, a 30 lat później przeprowadzono 
kompleksowe badania archeologiczne. Powstał wtedy konserwatorski projekt za-
bezpieczenia ruin, który nie został zrealizowany. Wraz z upadkiem Zamku na-
stępowały znaczące zmiany w zabudowie całego miasta. Na początku XIX wieku 
uległa rozbiórce duża część murów obronnych i ratusz, a kamień z nich pocho-
dzący okazał się łatwo dostępnym budulcem dla mieszkańców miasteczka. Daw-
ny targ koński stał się nowym rynkiem. Referentka zwróciła uwagę na fakt, że 
upadek ekonomiczny miasta wyszedł na dobre jego średniowiecznemu układowi 
urbanistycznemu, który z braku dużych inwestycji budowlanych pozostał nie-
zmieniony i wciąż jest widoczny na planach miasta.

Najstarsze tradycje zwiedzania Bodzentyna przedstawił w swoim wykładzie 
dr Cezary Jastrzębski z uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. uwarun-
kowaniami, którym podlegały owe tradycje, były czynniki społeczno-polityczne 
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oraz infrastruktura i dostępne środki lokomocji. Brak ważnych traktów przeci-
nających region w okresie, kiedy powstawały zręby znanej nam dziś turystyki po-
znawczej, oraz mnogość niebezpieczeństw czyhających na drogach sprawiły, że 
w XIX wieku docierali do Bodzentyna właściwie tylko podróżnicy specjalizujący 
się w opisywaniu ciekawych miejsc w Polsce. Miasto znalazło się na trasie podró-
ży naukowych takich osób, jak Julian ursyn Niemcewicz, Paweł Bolesław Pod-
czaszyński, Franciszek Maksymilian Sobieszczański czy Tomasz święcicki. Tym 
podróżnikom zawdzięczamy pierwsze spopularyzowane opisy zamku, kolegiaty, 
murów miejskich, baszt i kościółka św. Ducha. Swoją inspirację znajdowali też 
w Bodzentynie malarze, jak np. pochodzący z samego miasta Józef Szermentow-
ski oraz Wojciech Gerson, a przed nimi jeszcze Franciszek Kostrzewski. 

Reprezentantką gminy Bodzentyn wśród prelegentów konferencji była 
Justyna Staszewska z Towarzystwa Dawida Rubinowicza. Autorka przedstawiła 
sytuację społeczności starozakonnych pośród mieszkańców miasta w referacie 
Ludność żydowska w Bodzentynie i jej spuścizna, prezentując m.in. tabele demo-
graficzne, wykazy ludności, plany z zaznaczonymi największymi skupiskami lud-
ności żydowskiej. Największy odsetek mieszkańców miasta, bo aż 45%, stanowiła 
ona w 1915 roku. Gmina żydowska miała w Bodzentynie bożnicę, kirkut i mykwę 
(łaźnię), z których do dziś zachował się tylko cmentarz. Okres II wojny światowej 
był tragiczny dla tej społeczności miasta. W tym czasie powstał sławny Pamiętnik 
Dawida Rubinowicza, szczegółowo opisujący sytuację Izraelitów pod okupacją 
niemiecką. 

Ze wspomnianym okresem okupacji związany był referat dr. Tomasza Do-
mańskiego z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej pt. Źródła do 
dziejów Bodzentyna pod okupacją niemiecką w zasobie archiwalnym Instytutu Pa‑
mięci Narodowej w Kielcach. Archiwum IPN zawiera materiały dotyczące m.in.: 
śledztw przeciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym, meldunki dzienne 
Wehr machtu z 1944 roku, późniejsze karty informacji o konspiratorach, tworzone 
przez organy bezpieczeństwa młodej PRL, akta z procesów o kolaborację z oku-
pantem, informacje od konfidentów władzy ludowej. Na ich podstawie można 
odtworzyć historię takich wydarzeń, jak pacyfikacja Bodzentyna w 1943 roku, 
masowe rozstrzelania w świętej Katarzynie czy też prześladowania kombatantów 
Armii Krajowej w okresie umacniania władzy komunistycznej. 

Kolejny przedstawiciel społeczności lokalnej Witold Comber, były prze-
wodniczący Komitetu do spraw odzyskania praw miejskich, przedstawił referat 
Odzyskanie praw miejskich przez Bodzentyn w 1994 roku. Miejscowość utraciła 
status miasta w 1870 roku podczas carskiej reformy administracyjnej. Zaraz po 
odzyskaniu niepodległości, już w 1919 roku, mieszkańcy dumnej niegdyś miej-
scowości spróbowali odzyskać prawa miejskie. Kolejne próby podejmowane były 
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w 1922, 1945 oraz 1958 roku i kończyły się niepowodzeniami ze względów politycz-
nych. Ostatnia próba rozpoczęła się w 1989 roku od powstania wyżej wzmianko-
wanego komitetu. Ostatecznie działania te zostały uwieńczone sukcesem w 1994 
roku, w czasie sprawowania rządów przez premiera Waldemara Pawlaka. 

Ostatni referat wygłosiła dr hab., prof. uJK urszula Oettingen, pomysło-
dawczyni opisywanej konferencji, która wystąpiła z prezentacją „Miejsca pamię-
ci w krajobrazie kulturowym Bodzentyna”, opartą na materiale fotograficznym. 
Miejsc pamięci na terenie Bodzentyna i w najbliższej okolicy jest wiele i zasłu-
gują one na własną monografię. Podczas prezentacji prelegentka omówiła tyl-
ko wybrane, nie zawsze dostrzegane przez zwiedzających fragmenty miasta. 
Wymienić tu należy mogiłę Antoniego Pałysiewicza, stanowiącą symboliczny 
Grób Nieznanego żołnierza, poległego w walkach z bolszewikami w 1919 roku, 
cmentarz wojenny z I wojny światowej czy też pomnik osób rozstrzelanych 
w 1943 podczas pacyfikacji i ich zbiorową mogiłę na cmentarzu parafialnym. 
Ważnym dla historii miejscem jest mogiła powstańców styczniowych, upamięt-
niająca nie tylko sam zryw niepodległościowy, ale też bitwę, która miała miej-
sce w Bodzentynie w samą noc rozpoczęcia powstania 22/23 stycznia 1863 roku. 
Szczególne miejsce w prezentacji zajął projekt pomnika biskupa Jana Bodzanty, 
realizowany przez Społeczną Radę Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego  
i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Konferencji towarzyszyła wystawa autorstwa dr. Czesława Hadamika 
„Dwa ratusze w Bodzentynie”, prezentująca efekty prac wykopaliskowych z 2012 
roku, prowadzonych na Górnym Rynku w Bodzentynie. 

W trakcie konferencji organizatorzy, reprezentowani przez świętokrzys-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz kierownika Oddziału Te-
renowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach, wręczyli Pani prof. 
Marii Brykowskiej kwiaty oraz dyplomy z podziękowaniami za długoletnią pra-
cę w dziedzinie badania historii i ochrony zabytków regionu świętokrzyskiego, 
szczególnie zaś Bodzentyna. 

Podziękowanie za przybycie złożył wszystkim burmistrz Bodzentyna Da-
riusz Skiba, wręczając referentom okolicznościowe dyplomy. Konferencję pod-
sumował i zamknął dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie Marcin Sikorski.

TOMASZ śWIąTKOWSKI 
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (student)





konferencja naukowa „Polska kultura religijna”, kraków,  
8–10 grudnia 2015 roku

W dniach 8–10 grudnia 2015 roku na Akademii Ignatianum w Krakowie 
odbyła się konferencja poświęcona pamięci ks. prof. dr hab. Daniela Olszewskie-
go, zmarłego 6 lutego 2015 roku w Kielcach. Ksiądz profesor Daniel Olszewski 
urodził się w Wolicy k. Jędrzejowa 5 wrześ nia 1934 roku. Studiował teologię i hi-
storię w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Naukę kontynuował na 
Katolickim uniwersytecie Lubelskim. W 1972 roku obronił doktorat na uniwer-
sytecie Warszawskim. Stopień doktora habilitowanego z zakresu historii kościoła 
zdobył w 1986 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1998 roku 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a dwa lata później 
otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. 

Od 1973 roku związany był ze środowiskiem naukowym Kielc. Był wykła-
dowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1983–1989 
pracował w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1991 roku rozpo-
czął pracę na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, 
przekształconej później w Akademię świętokrzyską oraz uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. W 1993 roku otrzymał od uczelni stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego. 

Był członkiem Polskiej Akademii Nauk i wielu innych towarzystw nauko-
wych, jak np. Kieleckiego Towarzystwa Naukowego czy Towarzystwa Naukowego 
KuL. Jego zainteresowania badawcze obejmowały historię Kościoła katolickiego 
w XIX wieku, a w niej duchowieństwo i przemiany społeczno-religijne oraz pol-
ską kulturę religijną. Prowadził badania nad dziejami parafii Kije, Skalbmierz, Ję-
drzejów i Chmielnik, których efektem było współautorstwo w wydaniu monogra-
fii. Był autorem 11 książek i współautorem 4 publikacji, jak również redaktorem 
i współredaktorem kilku wydawnictw zbiorowych. Wśród najbardziej znanych 
i kilkakrotnie wydawanych były Dzieje chrześcijaństwa w zarysie 1. Jego praca na-
ukowa zaowocowała wydaniem 355 publikacji 2. Artykuły publikował na łamach 

1 Wydane w Katowicach w 1982 i 1983 r. oraz poszerzone w Krakowie w 1996 i 1999 r.
2 Biogram ks. Daniela Olszewskiego wraz z kompletną bibliografią prac zestawił A. Kwa-

śniewski, Ks. Prof. dr hab. Daniel Olszewski (1934–2015) – Biogram oraz bibliografia pod‑
miotowa i przedmiotowa, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, t. 15, 2016, s. 399-432.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 449‑453
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około czterdziestu periodyków, m.in. w „Niedzieli”, „Tygodniku Powszechnym”, 
„Więzi” i „Znaku”. Ostatnią jego pracą była Kultura i życie religijne społeczeństwa 
polskiego w XIX wieku, wydana w serii „Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów”. 

Za osiągnięcia naukowe ks. prof. Daniel Olszewski w 1996 roku otrzymał 
nagrodę indywidualną I stopnia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kiel-
cach. W 1997 roku został laureatem nagrody indywidualnej Ministra Edukacji 
Narodowej za książkę Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku.

Konferencję upamiętniającą ks. prof. Daniela Olszewskiego rozpoczęto 
8 grudnia 2015 roku otwarciem wystawy „»A wiara nasza w obrazie i słowie za-
mknięta…« Z kolekcji obrazka religijnego Marii Parzuchowskiej”, umiejscowio-
nej obok sal konferencyjnych. Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło jednak 
9 grudnia w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, gdzie zgromadzo-
nych powitał dziekan Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krako-
wie ks. dr hab. Tomasz Horny SJ, prof. Ignatianum. Sylwetkę ks. prof. Daniela 
Olszewskiego przestawił ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Archiwum Diecezjalne 
w Kielcach). Następnie pracownicy uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach zaprezentowali efekty swoich badań związanych z ziemią kielecką. Prof. dr 
hab. Regina Renz przedstawiła życie religijne ludności chłopskiej międzywojen-
nej Kielecczyzny, dr hab., prof. uJK Jerzy Gapys zreferował badania prowadzone 
na podstawie jednorazowych praktyk sakramentalnych w dekanacie radoszyckim 
w latach 1918–1939, natomiast dr hab. urszula Oettingen omówiła temat miejsca 
kultu religijnego jako przestrzeni polskiej pamięci narodowej (XIX–XXI wiek). 

Po wygłoszeniu referatów wprowadzających konferencję podzielono na 
trzy sekcje: artystyczną, literacką i historyczną. Tematyka sekcji artystycznej i hi-
storycznej była miejscami zbieżna i zainteresować mogła obie grupy odbiorców. 
Celnym zabiegiem organizatorów były wydzielenie sekcji literackiej, która objęła 
rozważania z zakresu poezji i literatury w służbie chrześcijaństwu.

W sekcji artystycznej historię i znaczenie obrazków religijnych przestawili 
w swoich wystąpieniach prof. dr hab. Franciszek Kusiak (uniwersytet Wrocław-
ski) oraz dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum). O międzynarodowym 
projekcie badawczym „»Gorzkie żale« po hiszpańsku” opowiedział dr hab. Ce-
zary Taracha (KuL). Różnorodność zabytków kultury religijnej na przykładzie 
insygniów i atrybutów pontyfikalnych oraz napisów i inskrypcji na małopolskich 
obrazach tablicowych ukazali doktoranci uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie – mgr Marcin Franciszek oraz mgr Joanna Brzegowy. Ciekawą 
kontynuacją wątku różnorodności był referat mgr Dominiki Mazur (uniwersytet 
Jagielloński) o kaflach piecowych jako zabytkach kultury religijnej. 

Pobożność wyrażana poprzez muzykę stanowiła temat wystąpień kolej-
nych referentów. Dr Piotr Paweł Repczyński (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 



 KRONIKA 451

Nauk) omówił genezę protestanckiej pieśni religijnej, mgr Emilia Dudkie-
wicz (uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) – muzyczno-re-
toryczne reminiscencje adwentowych kazań barokowych w Audite Morales 
Bartłomieja Pękiela. Dr Małgorzata Lubieniecka (Akademia Ignatianum) zapre-
zentowała problematykę pieśni religijnej w muzycznej twórczości jezuitów XIX 
i XX wieku, a dr Andrzej Gładysz (KuL) – dzieje organów wybudowanych przez 
Jana śliwińskiego ze Lwowa w kościołach południowej części diecezji tarnow-
skiej. Duchowość w muzyce współczesnej oraz jazzowej stanowiła obiekt badań 
mgr Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej (Akademia Muzyczna w Poznaniu) i mgr. Piotra 
Wróblewskiego (uMCS Lublin). Obrzędowość łowiecką i jej wymiar duchowy 
od XVI do XVIII wieku omówiła mgr Agnieszka Bywalec (uPJP Kraków). Ostat-
nie tematy sekcji artystycznej dotyczyły architektury sakralnej. Małą architekturę 
w diecezji rzeszowskiej przestawił ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec (uniwer-
sytet Rzeszowski), a dynamikę budownictwa kościołów w archidiecezji lubel-
skiej w XIX i XX wieku dr Joanna Kumor-Mielnik (KuL). Dzieje architektury 
sakralnej Pomorza Zachodniego zreferowała mgr inż. Dorota Janisio-Pawłowska 
(Zachodniopomorski uniwersytet Technologiczny), natomiast tematykę graffiti 
na murach w Polsce północnej opracował mgr Seweryn Pauch (uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

W sekcji historycznej tematyka była niezwykle różnorodna. Religijność 
na dworach książęcych i królewskich przedstawili urszula Celińska (uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz łukasz Fabia (uniwersytet 
Jagielloński). Badania przeprowadzone na podstawie Dos ecclesiae i Dos parochii 
– kościelnych archiwaliów diecezji włocławskiej przedstawił dr hab. Tomasz No-
wicki (KuL). Przeanalizował zapisy w księgach pod kątem rozróżnienia majątku 
kościelnego i parafii. Wątek śląski pojawił się w referatach przedstawicielek uni-
wersytetu Opolskiego – sigilla gminne z wizerunkami sakralnymi przedstawiła 
mgr Aleksandra Starczewska-Wojnar, a kapliczki w polskiej historiografii omó-
wiła mgr Aleksandra Gałka. Pobożność domowa i publiczna kobiet na dawnym 
śląsku stanowiła temat wystąpienia dr hab. Beaty Gaj, związanej kiedyś również 
z uniwersytetem opolskim, dziś reprezentującej uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Historyczne przedstawienie Lewiczyna jako ośrod-
ka kultu w XVII wieku było tematem referatu mgr. Krzysztofa Perzyny (KuL), 
a modlitwy z doby oświecenia – mgr Małgorzaty Marcinkowskiej (uniwersy-
tet śląski w Katowicach). Dziewiętnasty wiek zamknęła pełna emocji opowieść 
s. dr Bożeny Leszczyńskiej OCV o twórczości ks. Karola Bołoza Antoniewicza SJ, 
1807–1852 (uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie). Krokiem we współ-
czesność było omówienie obchodów millenium przez mgr. Tomasza Konturka 
(Akademia Ignatianum) oraz prezentacja dr. Krzysztofa Nowackiego (Wyższa 
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu) o pielgrzymkach wojskowych 
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na Jasną Górę w latach 1990–2015. Dr Krzysztof Nowacki jako jeden z organiza-
torów pielgrzymek opowiedział, jak wygląda logistyka takich przedsięwzięć oraz 
jaki wpływ na organizację ma stosunek władz wojskowych do ruchu pielgrzym-
kowego. Ojciec dr Maciej Jan Sadowski CSsR (uPJP Kraków) poruszył temat 
redemptorystów polskich jako apostołów kultu ikony Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Pozostając w czasach współczesnych, mgr Grzegorz Misiura (KuL) zre-
ferował relacje między biskupem Stefanem Wyszyńskim a organistami w diecezji 
lubelskiej, a ks. dr Przemysław Sawa (uniwersytet śląski w Katowicach) omówił 
współczesną kulturę duchową w polskim chrześcijaństwie. Dr hab. Katarzyna 
Smyk (uMCS Lublin) opisała strukturę kognitywną tradycyjnych polskich prak-
tyk sakralizujących, a mgr Agnieszka Wloka (Akademia Ignatianum) – praktyki 
religijne w Polsce w okresie transformacji systemowej.

Pierwszy dzień obrad zamknęła msza św. w Bazylice NSPJ o spokój duszy 
i zbawienie wieczne ks. prof. Daniela Olszewskiego oraz w intencji ks. Stanisława 
Ziemiańskiego SJ w podziękowaniu za jego twórczość kompozytorską. Podczas 
mszy odbył się koncert pieśni chóralnych „śpiewam na większą chwałę Bogu”, 
skomponowanych przez ks. Stanisława Ziemiańskiego SJ w wykonaniu Chóru 
i Orkiestry Kameralnej Bazyliki oo. Cystersów pod kierunkiem dyrygenta Stani-
sława Kowalczyka. 

W drugim dniu konferencji tematyka obrad koncentrowała się na pro-
blemach Kościoła katolickiego na wschodnich terenach dawnej Rzeczpospolitej. 
Dr Walentyna łoś (Biblioteka Narodowa ukrainy w Kijowie) przedstawiła po-
nadkonfesyjną mentalność religijną chrześcijańskiej społeczności wiernych na 
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej i księgę cudów bazylianów w Poczajowie 
na Wołyniu. Dr Sławomir Mielnik (KuL) zreferował strukturę terytorialną archi-
diecezji lwowskiej w latach 1920–1938/39. Przedwojenne i współczesne problemy 
sanktuariów archidiecezji lwowskiej przedstawił ks. dr Jacek Waligóra (Archi-
diecezja Lwowska). Wprowadzenie do problemów społeczności ewangelikalnych 
w okresie międzywojennym przygotował dr hab. Grzegorz Pełczyński (uniwer-
sytet Szczeciński). Sekcję historyczną zakończył referat dr Izabeli Kaczmarzyk 
(Akademia Ignatianum) o śląskim kaznodziejstwie ewangelickim. Kwestie mo-
ralne w kazaniach Gdacjusza, dziś dla słuchaczy często zabawne, stały się miłym 
akcentem na koniec obrad sekcji historycznej.

Podczas konferencji odbywały się również warsztaty metodyczne dla dok-
torantów z zakresu łaciny lewantyńskiej w dokumentach papieskich i handlo-
wych, paleografii tekstów łacińskich z XVI wieku, problemów interpretacyjnych 
tekstów dewocyjnych oraz ikonografii obrazka religijnego. Te ostatnie zresztą 
skupiły się szczególnie na warsztacie przygotowania opisu obrazka, co okazuje 
się przydatne także w pracy archiwisty. 
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Konferencja została bardzo dobrze przygotowana, a interdyscyplinarność 
i różnorodność poruszanej problematyki okazały się jej niewątpliwym walorem. 
układ rzeczowo-chronologiczny referatów zgrupował badaczy w ciekawych 
panelach dyskusyjnych, gdzie możliwa była wymiana doświadczeń oraz mery-
toryczna pomoc kadry profesorskiej. Ogromny wachlarz tematów badawczych 
pokazał również, w jak wielu dziedzinach życia wątek sakralny jest od wieków 
obecny. Wniosek ten zresztą zbieżny jest z założeniem konferencji i nawiązaniem 
do badań księdza profesora Daniela Olszewskiego.

ALEKSANDRA STARCZEWSKA-WOJNAR 
Archiwum Państwowe w Opolu





Sprawozdanie z otwarcia wystawy „wizerunek miasta”  
w muzeum Historii kielc, kielce, 18 grudnia 2015 roku

Dnia 18 grudnia 2015 roku odbyło się otwarcie wystawy „Wizerunek 
miasta” w Muzeum Historii Kielc. Otwarcia dokonał dyrektor placówki dr Jan 
Główka. W uroczystości wzięli udział m.in. Janusz Krupa – dyrektor I Oddziału 
Banku Pekao w Kielcach, dr Marek Maciągowski – wicedyrektor Ośrodka Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Jerzy Piątek – artysta fotografik, czło-
nek Związku Polskich Artystów Fotografików, Janusz Buczkowski – artysta fo-
tografik, prof. Marta Pawlina-Meducka, prof. Stanisław Meducki, dr Edyta Maj-
cher-Ociesa (Instytut Historii uJK). 

Większość Polaków kojarzy Kielce tylko z kilkoma wydarzeniami histo-
rycznymi, takimi jak: pobyt Józefa Piłsudskiego w trakcie I wojny światowej i tra-
giczny antyżydowski pogrom z 4 lipca 1946 roku. Nie inaczej jest z zabytkami 
miasta. Część mieszkańców Kielc potrafi wskazać tylko pałac biskupów krakow-
skich oraz bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako 
miejsca najważniejsze. Inaczej do tematu podszedł Krzysztof Myśliński, twórca 
wystawy „Wizerunek miasta Kielce”, prezentowanej w Muzeum Historii Kielc. 
Głównym celem dla pomysłodawcy było zerwanie z tradycyjnym wizerunkiem 
stolicy województwa świętokrzyskiego. Autor chciał zachęcić zwiedzających do 
świeżego, pozbawionego stereotypów spojrzenia na miasto i jego historię. Do 
przedstawienia dziejów Kielc wykorzystał fotografie, których tylko część została 
podpisana w sposób lakoniczny i pozbawiony emocjonalnego nacechowania. 

Autor wystawy uważa, że miasto jest organizmem, który jest zdolny do 
rozwoju i upadku, a niszczenie budynków można porównać do amputacji. Lu-
dzie są tylko tłem, dekoracją. Wystawa wita zwiedzających audycjami przygoto-
wywanymi w Radiu Kielce. Osobą, która przedstawiała słuchaczom informacje 
o Kielcach, był autor wystawy Krzysztof Myśliński. Zwiedzający mogą podziwiać 
zdjęcia lotnicze miasta wykonane w 1944 roku przez niemieckich lotników oraz 
w latach sześćdziesiątych XX wieku przez polskich pilotów. Część z nich została 
ułożona na podłodze, towarzysząc zwiedzającym przez większą część ekspozycji. 
Przez całą wystawę goście oglądają powiększone i posegregowane zdjęcia, zebra-
ne w grupy tematyczne. Jedno zagadnienie przedstawione jest na kilku planszach. 
Do ciekawych należą:

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno‑Historyczne” 2016, s. 455‑458
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1. Odkrycia archeologiczne związane ze starym ratuszem, który spłonął 
w wielkim pożarze w maju 1800 roku i cyfrowa wizualizacja wyżej wspo-
mnianego ratusza.

2. Elementy urbanizacji miasta, które zostały usunięte – cerkiew Wniebo-
wzięcia Pańskiego, która została zbudowana po upadku powstania stycz-
niowego i była symbolem rusyfikacji Królestwa Polskiego.

3. Miejsca w Kielcach, które w wyniku różnych zbiegów okoliczności są za-
niedbanie, jak np. Psie Górki.

4. Zwiedzający mogą poznać różne zakłady pracy kielczan, np. browar Kar-
scha, Białogon oraz kamieniołom na Psich Górkach.

5. Rodzaje prac wykonywanych przez mieszkańców miasta, jak np. handel 
czy nakładanie pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku asfaltowej na-
wierzchni na ulicy Sienkiewicza.

6. życie nocne w Kielcach w czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej, w któ-
rym przypomniano piękno neonów.

7. Rozwój miasta, który został przedstawiony m.in. na przykładzie dzielni-
cy Czarnów i najnowsze pochodzące z 2013 roku zdjęcia dokumentujące 
budowę galerii handlowej, wiaduktu uniwersyteckiego, prowadzącego do 
kompleksu uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy świętokrzy-
skiej.
Interesującym elementem wystawy jest prezentacja trzech filmów, których 

akcja rozgrywa się w Kielcach. Są to:
1. Film w reżyserii Stanisława Lenartowicza powstały w 1958 roku pt. „Piguł-

ki dla Aurelii”. Fabuła dotyczy działalności polskich partyzantów podczas 
niemieckiej okupacji Polski. Część akcji rozgrywała się na terenie Kielc.

2. Czołówka filmu dotycząca Armii Czerwonej, przedstawiająca wyzwolenie 
miasta w dniu 15 stycznia 1945 roku.

3. Kroniki z Amatorskiego Klubu Filmowego „Gong”. Stowarzyszenie to dzia-
łało przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w latach 1960–1980. 
Opiekunem grupy był Andrzej Kurbański. 
Filmy te trwają kilka minut i ukazują codzienne życie mieszkańców, np. 

zakupy na targu. Występuje wielu anonimowych bohaterów, m.in.: bawiące się na 
ulicy dzieci, milicjant pilnujący porządku czy osoba sprzedająca przechodniom 
wodę z saturatora jako nieodłączny element ulic Polski ludowej.

W gablotach znajdują się pochodzące z XX wieku pocztówki kieleckie. 
Ta ekspozycja na pewno wzbudzi zainteresowanie osób zajmujących się filo-
kartystyką.

W innej części wystawy znajduje się szkicownik Ferdynanda Chotomskie-
go, a w nim trzy szkice panoramy Kielc, które powstały w latach dwudziestych 
XIX wieku. Nad gablotą umieszczono powiększenia tych szkiców. 



 KRONIKA 457

Interesującymi elementami wystawy się makiety różnych części miasta. 
Wśród nich są:

1. Makieta Kielc, przedstawiająca okolice kościoła świętego Wojciecha i stan 
z czasów II Rzeczpospolitej Polskiej. Warto dodać, że archeolodzy wokół 
tego kościoła odnaleźli najstarsze ślady budownictwa, które dały początek 
miastu. Makieta została wykonana przez troje uczniów z gimnazjum przy 
ulicy Jasnej.

2. Makieta domu dla pracowników urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Pro-
stej 22. Została ona wykonana w 2015 roku przez Piotra Suligę.
Obrazy spełniają na ekspozycji funkcję wyłącznie pomocniczą. Są celnym 

dopełnieniem do plansz i towarzyszą zwiedzającym od początku do końca wysta-
wy. Do interesujących obrazów można zaliczyć:

1. „Rynek w Kielcach” (fantazja) autorstwa Ryszarda Prausa, powstały w 1944 
roku w trakcie niemieckiej okupacji.

2. „Kielce”, obraz Edwarda Dwurnika nawiązujący do protestów społecznych, 
które miały miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na dachu jedne-
go z kościołów widnieje napis: „Za Polskę więzioną. Za śmierć naszych 
księży. Za nędzę starości. Za wyczyny ZOMO. Nie będzie przebaczenia. 
Ruch Katolickiej Młodzieży”.

3. „Kielce” 1997 – jest to wizja artystyczna z wizerunkiem pałacu biskupów 
krakowskich i bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny autorstwa Bogdana Stodulnego.
Niezwykle interesującym elementem wystawy jest wątek żydowski. Jest on 

reprezentowany przez zdjęcia prywatnego domu modlitwy Herszela Zagajskiego, 
bogatego mieszkańca Kielc.

Wyżej wspomniane materiały pochodzą zarówno z muzeów, archiwów, 
m.in.: z Archiwum Państwowego w Kielcach, Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie, Biblioteki uniwersyteckiej w Kielcach, Centralnego Archiwum Wojskowego, 
Instytutu Sztuki PAN, Miejskiej Pracowni urbanistycznej w Kielcach, Muzeum 
Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Poznaniu, NAC, I Oddziału 
Pekao w Kielcach, Konserwatora Wojewódzkiego w Kielcach, WBP w Kielcach, 
Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu, jak też od osób prywatnych. 
Warto zaznaczyć, że elementy wystawy zostały ułożone chronologicznie, zgodnie 
z historią miasta. 

Cała ekspozycja jest wyjątkowym przedsięwzięciem, oferującym gościom 
nowe spojrzenie na miasto i jego historię. Autor wystawy stara się wyjść ze sztyw-
nych ram przedstawiania eksponatów w sposób popularny wśród muzealników 
jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Krzysztof Myśliński jako twórca wystawy 
stara się działać nieszablonowo i wie, że tylko takie podejście w świecie zdomi-
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nowanym przez multimedia ma szansę powodzenia. W tym przypadku będzie 
to zachęta do odwiedzenia, być może po raz pierwszy, Muzeum Historii Kielc. 
Dzięki niej można dokonać przewartościowania swojej oceny miasta, jego histo-
rii oraz mieszkańców.

DOMINIK FLISIAK  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (doktorant)



Twórcy zespołu wielkopiecowego w Samsonowie  
uhonorowani pamiątkową tablicą. Samsonów, 21 wrześ nia 2015 roku

Samsonów jest miejscem wyjątkowym w dziejach polskiego przemysłu 
i to nie tylko za sprawą zachowanych tutaj obecnie w formie tzw. trwałej ruiny 
murów dawnego zespołu wielkopiecowego „Józef ”, wybudowanego w latach 
1818–1823 z inicjatywy Stanisława Staszica. Chodzi tu oczywiście o wciąż jeszcze 
nie do końca przebadane i opisane pozostałości dwóch wcześniejszych zakładów 
hutniczych w tej miejscowości, kryjące się dokładniej w Samsonowie-Ciągłych, 
po lewej stronie dawnej grobli, pod nazwą „Skarbczyka”.

Dzisiejsze ruiny fabryczne w centrum Samsonowa stanowią pozostałość 
po zespole wielkopiecowym „Józef ” – trzecim już w dziejach hutniczych tej miej-
scowości wielkim piecu. Huta „Józef ” powstała w latach 1818–1823 za sprawą Sta-
nisława Staszica. Kamień węgielny pod jej budowę został uroczyście wmurowany 
przez ówczesnego namiestnika Królestwa Polskiego – generała Józefa Zajączka, 
którego imię zakład przyjął. Kompleks budynków nowego zespołu wielkopieco-
wego powstał na wzór klasycystycznego pałacu z dziedzińcem pośrodku. Jego 
budowniczym był Christian Gottlieb Schmidt, a pierwowzorem stała się huta 
w Pankach k. Częstochowy. Wielki piec powstał przy udziale fachowców z Sak-
sonii, został przebudowany w 1835 roku. Huta „Józef ” pracowała głównie na 
potrzeby wojska. Prócz tego wytwarzano w niej szereg elementów budowlanych 
i ozdobnych. Zakład zmodernizowany był m.in. w latach 1829, 1835 oraz 1836. 
Mankamentem jego lokalizacji były okresowe braki wody, zasilającej maszynerię 
fabryczną, które powodowały przestoje w produkcji. 

W 1844 i 1848 roku wystąpiły tu groźne pożary. Zakład został ostatecznie 
zniszczony przez pożar, który wybuchł w nim w 1866 roku. W czasie I wojny 
światowej Austriacy zniszczyli część istniejących wówczas zabudowań fabrycz-
nych. W 1922 roku dawna „przodująca huta Królestwa Polskiego” przeszła w ręce 
prywatne. Od 1926 roku połowa dawnego „Majątku Górniczego Samsonów” sta-
ła się własnością rodziny Fertów – Józefa i Marianny z Bolechowskich. Następnie 
ruiny zakładu odziedziczyła ich córka – Modesta z Fertów Czmuchowska. To 
dzięki ich wieloletniej opiece mury dawnej fabryki ocalały i nie zostały rozebra-
ne na materiał budowlany, jak w przypadku wielu podobnych obiektów. W 1967 
roku Huta „Józef ” wpisana została do rejestru obiektów zabytkowych. Wówczas 
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także zakończono inwentaryzację konserwatorską zakładu. W 1976 roku „zakład 
wielkiego pieca” w Samsonowie przeszedł na własność Skarbu Państwa. Ocalała 
część zabudowań hutniczych została zabezpieczona w latach 1981–1983 w formie 
tzw. trwałej ruiny i udostępniona zwiedzającym, w tym m.in. wielki piec, wieża 
gichtociągowa, dwa budynki fabryczne – dawnej kuźni i suszarni oraz modelarni 
(formierni) i stolarni, pozostałości fundamentów odlewni i maszynowni, górny 
odcinek kanału fabrycznego. 

udokumentowane początki przemysłu hutniczego w Samsonowie sięgają 
XVI wieku. Do dziś po dawnym zakładzie wielkopiecowym z XVI i XVIII wieku 
pozostały tutaj niewielkie i zniszczone zębem czasu ruiny zabudowań, wzniesio-
nych w Samsonowie-Ciągłych z miejscowego czerwonego piaskowca, zlokalizo-
wane około 300 metrów na północ od zachowanych ruin Huty „Józef ”  1.

Dnia 21 wrześ nia 2015 roku, w sobotnie słoneczne popołudnie, na daw-
nym hutniczym placu w Samsonowie odbyło się szczególne spotkanie związane 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na murach samsonowskiej Huty. Powstała 
nowa kamienna tablica, na której przypomniana została w sposób syntetyczny 
chlubna historia tutejszego zakładu wielkopiecowego oraz sylwetki jej twór-
ców – Stanisława Staszica, Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Józefa Zajączka 
oraz Christiana Gottlieba Schmidta. Na uroczystość odsłonięcia licznie przy-
byli zaproszeni goście, przedstawiciele kieleckiej nauki, kultury i sztuki, władze 
lokalne oraz rodzina ostatnich właścicieli dawnego zespołu wielkopiecowego. 
Obecni byli m.in. dr Andrzej Rembalski (członek honorowy PTTK – Oddział 
świętokrzyski), dr Jan Główka (Muzeum Historii Kielc), mgr inż. arch. Małgo-
rzata Rupniewska (Muzeum Narodowe w Kielcach), dr hab. inż. Tomasz Lech 
Stańczyk (Politechnika świętokrzyska w Kielcach), Mieczysław Gębski (Sejmik 
Województwa świętokrzyskiego), Szczepan Skorupski (Wójt Gminy Zagnańsk), 
poseł Renata Janik, dr Elżbieta Słabińska, dr Edyta Majcher-Ociesa (uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach), mgr Jarosław Wałek (Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Bobrzy”), mgr Sylwia Zawisza (Punkt Informacji Turystycznej 
w Samsonowie), mgr inż. Zuzanna Samulak, mgr Zdzisława Witecka, mgr Lidia 
Putowska (Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej), mgr inż. arch. Radosław Nowak 
(Politechnika Warszawska), dr Bartosz Kozak (Zagnańsk), mgr Agnieszka Szlęk 
(urząd Marszałkowski w Kielcach), Bartosz Hawro (uniwersytet Wrocławski), 
January Glibowski (Suchedniów), Irena Janowska (Kielce), adw. Ryszard Pobo-
cha z Sandomierza i inni. 

1 Na podstawie: A. Czmuchowski, Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropol‑
skim Okręgu Przemysłowym, Wrocław 2000; M. Fert, A. Czmuchowski, Spacer po daw‑
nym Samsonowie. Samsonów wczoraj i dziś, Wrocław 1998 oraz materiałów z archiwum 
autora.
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Sam zamysł wykonania pamiątkowej płyty powstał 15 lat temu w gronie 
osób tworzących wówczas „Komitet Organizacyjny”: mgr. inż. Heliodora Kmie-
cia (NOT – Kielce), mgr. inż. Feliksa Wiśniewskiego (NOT – Wrocław), mgr. Ja-
centego Frydrycha (Zagnańsk) oraz autora tego artykułu. Bezpośrednią inspira-
cją tego przedsięwzięcia było wykonanie i umieszczenie na murze Huty z okazji 
180-lecia budowy trzeciego wielkiego pieca – w 1999 roku – tablicy poświęconej 
ostatnim właścicielom i opiekunom tego zabytkowego obiektu w Samsonowie. 
Początkowo istniał projekt ustawienia na dziedzińcu sporego głazu z miejscowe-
go piaskowca, ze ściętą ukośną płaszczyzną, gdzie widniałby napis lub umiesz-
czono by płytę z napisem poświęconym dziejom huty. Jednak wówczas taka płyta 
nie powstała, zabrakło bowiem odpowiedniego głazu, a te, które były dostępne, 
okazały się nazbyt zwietrzałe, nie było też wystarczających funduszy. Była to ini-
cjatywa zgodna z oczekiwaniami i sugestiami ówczesnego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Kielcach, aby nawiązać drugą tablicą do historii powsta-
nia samego obiektu.

W ubiegłym 2015 roku, w związku z obchodami dwudziestolecia istnienia 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, ponownie zaproponowałem Zarządowi, aby 
wrócić do tej inicjatywy. Ostatecznie tablica powstała ze środków prywatnych 
autora oraz inż. Wiesława Ferta z Warszawy – jako reprezentantów rodzin spad-
kobierców hutników samsonowskich. Technicznie wykonana została we Wrocła-
wiu według projektu autora przez firmę kamieniarską Tomasza Janiszewskiego 
(tę samą, która wykonała w 1998 r. poprzednią tablicę oraz dwie tablice na po-
mnik żołnierzy i partyzantów Armii Krajowej oraz rodzinny na Cmentarzu Pa-
rafialnym w Tumlinie, który to monument ufundowałem w 2007 r.). Pamiątkową 
płytę na fabrycznym murze zamontował Janusz Guzik z Tumlina. Jest to płyta 
z czarnego granitu o wymiarach 80 × 70 cm, z szerokim surowym rantem, imitu-
jącym dawne żeliwne tablice samsonowskich hutników, z których część znajduje 
się po dziś dzień na murze tumlińskiego kościoła parafialnego. Osadzona została 
na czterech dyblach o prostych rozetach. Zamontowana została (po uzyskaniu 
stosownej zgody ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach 
mgr. inż. arch. Janusza Cedry oraz urzędu Gminy w Zagnańsku) na murze daw-
nej odlewni Huty „Józef ” na wysokości pozwalającej turystom odwiedzającym 
samsonowski zakład na swobodne zapoznanie się z jej treścią.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło w się według przygotowanego 
wcześniej scenariusza. Podczas uroczystości głos zabrali m.in. dr Andrzej Rem-
balski, Mieczysław Gębski, Szczepan Skorupski, Renata Janik, Lidia Putowska, 
Ryszard Pobocha oraz dr Adam Czmuchowski (jako organizator spotkania). 
Spotkanie zostało uświetnione występem zespołu ludowego „Tumlinianki” 
z Tumlina pod kierunkiem Ewy Kity, który przygotował wiązankę pieśni patrio-
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tycznych. Po odsłonięciu pamiątkowej płyty mieszkańcy Samsonowa oraz sza-
cowni goście zostali zaproszeni na poczęstunek do miejscowego Zespołu Szkół 
w Samsonowie, zorganizowany dzięki uprzejmości dyrektor szkoły mgr Doroty 
Chmielewskiej oraz Michała Dąbrowskiego z Zagnańska. Każdy z uczestników 
spotkania otrzymał pamiątkowy zestaw pocztówek prezentujących przemysło-
wą przeszłość Samsonowa oraz piękno ziemi samsonowskiej, wydanych nakła-
dem autora artykułu. 

W wypowiedziach zebranych pod murami Huty przewijał się wątek zna-
czenia unikalności samsonowskiego zabytku, jakim są ruiny zespołu wielko-
piecowego. Ze strony autora padła wyraźna sugestia, że tablica upamiętniająca 
postacie historyczne związane z budową i funkcjonowaniem Huty „Józef ” oraz 
dzieje tego zakładu, kiedy trwała w nim produkcja, stanowią tylko przyczynek 
do zwrócenia baczniejszej uwagi na obecny stan zachowania zabytku oraz moż-
liwości jego wykorzystania w przyszłości. W szczególności chodzi tu etapową re-
alizację projektu powstałego 2007 roku, znanego pod nazwą „Otwarte Muzeum 
Przemysłu w Samsonowie” (OMP), którego autorami są dr Adam Czmuchowski, 
mgr inż. arch. Wojciech świątek, mgr inż. arch. Anna Szewczyk. Koncepcja ta 
przewiduje rewitalizację wszystkich obiektów dawnej huty, w tym także, znajdu-
jących się obecnie w rękach prywatnych, niszczejących tutaj od 1976 roku, a zlo-
kalizowanych zaledwie kilkanaście metrów od ogrodzonego tzw. zakładu wielko-
piecowego. Są to m.in. dawny magazyn wyrobów gotowych, tzw. kantorek, nadal 
zarośnięty kilkudziesięcioletnimi drzewami oraz zaniedbany i zupełnie niewy-
korzystany ze względu na swe walory – jedyny zachowany w całości z pożaru 
1866 roku – modrzewiowy dom zarządcy fryszerek. Celowe wydaje się przejęcie 
pozostałych trzech zabytkowych obiektów przez Gminę, ich stopniowe zabezpie-
czenie i wykorzystanie zgodnie z ich zabytkowym charakterem, tj. udostępnienie 
zwiedzającym jako całego kompleksu wielkopiecowego, a nie tylko części głów-
nej, skupionej wokół wieży wyciągowej i wielkiego pieca. Z kolei usunięcie części 
dzikiego zadrzewienia w sąsiedztwie dolnego kanału hutniczego (aktualnie jest 
to teren praktycznie niedostępny dla zwiedzających) otworzy piękną panora-
mę krajobrazową z dziedzińca Huty „Józef ” w kierunku północno-zachodnim, 
podobnie jak na terenie zakładu w Sielpi Wielkiej. Konieczne również będzie 
zabezpieczenie murów fabrycznych przed dewastacją, m.in. poprzez założenie 
monitoringu. Zainteresowania i promocji (kwestia zorganizowania obozu arche-
ologicznego oraz zabezpieczenia przed dewastacją) wymagają też malownicze 
i jednocześnie zupełnie zapomniane kamienne mury „Skarbczyka”, powstałego 
zapewne na przełomie XVII i XVIII wieku, a przebudowanego w 1778 roku przez 
bp. krakowskiego Kajetana Sołtyka, jako miejsca lokalizacji pierwszego i drugie-
go z kolei wielkiego pieca w Samsonowie.
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Należy mieć nadzieję, że ta podniosła uroczystość oraz deklaracje uczest-
ników spotkania otworzą lepszy okres dla samsonowskich ruin, co zaowocuje 
zwróceniem baczniejszej uwagi przez władze lokalne oraz konserwatorskie na 
ten cenny zabytek sztuki przemysłowej w Samsonowie, położony na szlaku Sta-
ropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

ADAM CZMuCHOWSKI  
uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu





Sprawozdanie z realizacji trzeciej edycji konkursu „nasi sąsiedzi – żydzi”

W przypadającym 16 stycznia 2015 roku Dniu Judaizmu ogłoszona została 
trzecia edycja konkursu tematycznego „Nasi sąsiedzi – żydzi. Jego organizato-
rami byli Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, 
Instytut Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. Rozwiązanie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi-
ło 20 czerwca 2015 roku podczas Dni Kultur, będących kontynuacją dorocznych 
Spotkań z Kulturą żydowską w Chmielniku.

Trzecia odsłona konkursu „Nasi sąsiedzi – żydzi” miała szczególny cha-
rakter, ponieważ po raz pierwszy mogli w nim rywalizować uczniowie szkół pod-
stawowych. Zadanie, jakie przed nimi postawiono, polegało na samodzielnym 
wykonaniu rysunku przedstawiającego materialne świadectwa obecności żydów 
w ich miejscowościach, jak np. budynków, kirkutu czy elementów krajobrazu. 
Do każdej pracy, wykonanej w dowolnej technice i formacie, należało dołączyć 
opis przedstawionego obiektu. Wzorem poprzednich edycji konkursu wymaganą 
formą pracy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych był pisemny 
wywiad, przeprowadzony z osobami pamiętającymi funkcjonowanie sztetli w re-
gionie świętokrzyskim i dotyczący relacji między polskimi a żydowskimi miesz-
kańcami. Wymogiem było utrwalenie wywiadu w formie nagrania i dostarczenie 
go wraz z wersją pisemną.

Nadesłane prace poruszały szereg rozmaitych zagadnień dotyczących są-
siedztwa Polaków i żydów. Były to m.in. relacje o aktywności społecznej i go-
spodarczej żydów, opisy świąt i obrzędów żydowskich oraz życia codziennego 
w sztetlu. Motywem wielu prac plastycznych były zaś zachowane synagogi, wize-
runki macew, a nawet tradycyjne żydowskie wycinanki. 

Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa dokonała wyboru lau-
reatów. W skład Komisji wchodzili: Agnieszka Dziarmaga (Ośrodek Edukacyj-
no-Muzealny „świętokrzyski Sztetl”) – przewodnicząca, dr Edyta Majcher-Ociesa 
(Instytut Historii uJK) – wiceprzewodnicząca, dr Jan Główka (Muzeum Historii 
Kielc), Norbert Krzystanek (Kuratorium Oświaty w Kiecach), dr Marek Macią-
gowski (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej), Lidia Pasich (świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach), Wiesława Rutkowska (Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach), Małgorzata Surma (Zespół Państwowych Szkół 
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Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach) oraz Michał Brzoza (Stu-
denckie Koło Naukowe „Judaica” przy uJK). W kategorii szkół podstawowych 
nagrodzeni zostali: I miejsce – ex aequo Lidia Kupczewska (Szkoła Podstawowa 
w Chmielniku) oraz Aleksandra Błachut (Szkoła Podstawowa w Wiślicy), II miej-
sce – Adam Jaroń (Szkoła Podstawowa w Bogucicach), III miejsce – ex aequo Zu-
zanna Myszkowska (Szkoła Podstawowa w Radoszycach), Mateusz Boguszewski 
(Szkoła Podstawowa w Wiślicy) oraz Weronika Wesołowska (Szkoła Podstawowa 
w Chmielniku). Komisja Konkursowa postanowiła również przyznać wyróżnie-
nia, które otrzymali: Klaudia Kumur (Szkoła Podstawowa w Chmielniku), Kinga 
Kamińska (Szkoła Podstawowa w Tokarni), Marta Lubczyńska (Szkoła Podsta-
wowa w Tokarni), Amelia Kalita (Szkoła Podstawowa w Chmielniku), Wiktoria 
Kozioł (Szkoła Podstawowa w Bogucicach) i Wiktoria Kijanka (Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Ostrowcu świętokrzyskim). W kategorii szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych nagrodzeni zostali: I miejsce – Patrycja Jadwidzic 
i Karolina Metryka (Gimnazjum w Nowej Słupi), II miejsce – Weronika Wawsz-
czyk (Gimnazjum w Szydłowie), III miejsce – ex aequo Izabela Jagiełło, Ga-
briela Kozłowska (Gimnazjum w Nowej Słupi) oraz Kinga Mróz (Gimnazjum 
im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach).

Ponadto wyróżnienia otrzymały: Kinga Tomasik, Joanna Ostrowska 
i Klaudia Ogórek, reprezentujące Gimnazjum w ZOS w Sędziszowie. Zwycięskie 
prace odznaczały się dużymi walorami historycznymi, zawierały niezwykle cen-
ne relacje osób, które pamiętały przedwojenne relacje polsko-żydowskie, przed-
stawiały losy społeczności całych sztetli lub ich poszczególnych mieszkańców, 
a nawet wspomnienia Polaków udzielających pomocy żydom w czasie niemiec-
kiej okupacji. 

Na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów licznie przybyli uczestnicy 
konkursu wraz z nauczycielami i rodzicami. Komisja Konkursowa była zgodna 
co do tego, że nadesłane prace prezentowały wysoki poziom, dlatego też wszy-
scy uczestnicy zasłużyli na nagrody książkowe i upominki. Warto zaznaczyć, że 
trzecia edycja konkursu „Nasi sąsiedzi – żydzi” cieszyła się dużym zaintereso-
waniem, czego dowodem jest rekordowa liczba uczestników z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Ich prace zostaną wykorzystane w celach dydaktycznych 
przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „świętokrzyski Sztetl”.

MICHAł BRZOZA  
uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (doktorant)
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Teresa Helena koba-ryszewska

urodziła się 15 października 1935 roku 
w Nowej Słupi w powiecie kieleckim jako jedno 
z trojga dzieci Stanisława i Zofii z domu Panek. 
Pochodziła z rodziny inteligenckiej, ojciec Stani-
sław Koba był pracownikiem umysłowym, matka 
nie pracowała zawodowo. W 1945 roku. T. Koba 
rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Kielcach, następnie uczyła się w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Jana śniadeckiego w Kielcach. 
świadectwo dojrzałości otrzymała w 1954 roku. 
Mając zainteresowania humanistyczne, podjęła 
studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Hi-
storycznym uniwersytetu Wrocławskiego. Po 
zaliczeniu dwóch lat studiów w 1956 roku prze-
niosła się na uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w celu uzyskania specjalizacji w zakresie archiwistyki. Studia ukoń-
czyła w 1958 roku na podstawie pracy magisterskiej z zakresu archiwoznawstwa 
pt. „Księgi sądu zamkowego w Starogrodzie”, przygotowanej pod kierunkiem 
profesora Wojciecha Hejnosza i otrzymała tytuł zawodowy magistra historii spe-
cjalności archiwalnej 1.

W grudniu 1958 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Archiwum 
w Kielcach na stanowisku młodszego archiwisty. W 1961 roku została awansowa-
na na archiwistę, następnie (1962) na starszego archiwistę. Szybko dała się poznać 
jako sumienny i odpowiedzialny pracownik i już w styczniu 1962 roku pełniła 
obowiązki kierownika pracowni naukowej. W 1964 roku otrzymała nominację 
na stanowisko kierownika oddziału akt podworskich. Z dniem 1 maja 1965 roku 

1 Biogram opracowano na podstawie: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, akta osobowe 
pracowników, sygn. 2/220; Archiwum Państwowe w Kielcach, akta osobowe pracowni-
ków, sygn. 105; Archiwum Państwowe w Toruniu; Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Bydgoszczy Oddział Terenowy w Toruniu, 42-47; Archiwum uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, akta osobowe byłych pracowników, sygn. 1778/41.
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została starszym asystentem naukowo-badawczym, pełniąc jednocześnie funk-
cje kierownika pracowni naukowej i oddziału akt podworskich, a od stycznia 
1966 kierownika Oddziału Akt PRL Wojewódzkiego Archiwum w Kielcach. Pod 
koniec 1969 roku wraz z córką i mężem przeprowadziła się do Torunia, gdzie 
od stycznia 1970 roku podjęła pracę w Wojewódzkim Archiwum w Bydgoszczy 
Oddział w Toruniu jako starszy asystent naukowo-badawczy. W maju 1970 roku 
została powołana na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego w Wojewódz-
kim Archiwum w Bydgoszczy. Z dniem 1 października 1975 roku powróciła do 
Kielc i podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach im. Jana Ko-
chanowskiego, która w kolejnych latach przekształciła się w Akademię święto-
krzyską im. Jana Kochanowskiego, następnie uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Kochanowskiego, obecnie uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Na tej uczelni pracowała do emerytury, czyli do 30 wrześ nia 2001 
roku, początkowo jako specjalista ds. archiwalnych, następnie jako kustosz bi-
blioteczny w archiwum i jednocześnie kierownik. W czasie swojej kariery zawo-
dowej prowadziła również zajęcia na Kursie Archiwalnym, organizowanym przez 
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Korespondencyjny 
Kurs Archiwalny Punkt Konsultacyjny w Kielcach. Była członkiem Polskiego To-
warzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w toruń-
skim Oddziale Stowarzyszenia pełniła funkcję sekretarza. W 1972 roku weszła 
w skład zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 

W swojej pracy, zarówno w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kielcach, jak również w Wojewódzkim Archiwum w Bydgoszczy Oddział 
w Toruniu wykazywała się doskonałą znajomością zasad archiwistyki i metody-
ki archiwalnej, co zaowocowało opracowanymi zespołami i wstępami, jak np.: 
Hufce Budowlane „świt” w Kielcach – inwentarz ze wstępem (1959), Pierwsze 
Gimnazjum i Liceum im. Jana śniadeckiego w Kielcach – inwentarz ze wstępem 
(1961), Akta miasta Chęcin – inwentarz ze wstępem (1962), Wojewódzki urząd 
Ziemski – inwentarz ze wstępem (1963), Akta Walchnowskich i Gedefroi z Nizin 
– inwentarz (1963), wspólnie z Bohdanem Ryszewskim, Gminy powiatu kielec-
kiego – inwentarze ze wstępem do grupy zespołów, wspólnie z Elżbietą Wirską 
(1964), Archiwum Ordynacji Myszkowskiej – inwentarz ze wstępem (1966), Ar-
chiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli – inwentarz (1964), Archiwum Radziwił-
łów z Nagłowic – inwentarz (1964), wstęp do inwentarza zespołu akt Linowskich 
– inwentarz (1968), Akta Olszowskich i Borkowskich z Jaronowic – inwentarz 
(1968), Akta Seweryna Borkiewicza – inwentarz (1969) – informacja do akt Wy-
działu Administracyjnego urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego, Rząd Gubernial-
ny Radomski – część zespołu, Akta stanu cywilnego powiatu włoszczowskiego, 
wstęp do inwentarza, Sądy dominialne dóbr biskupstwa chełmińskiego, Gminne 
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rady narodowe powiatu wąbrzeskiego – wstęp do inwentarza, Gminne Rady Na-
rodowe Powiatu Wąbrzeskiego, Akta sądów dominialnych dóbr biskupstwa cheł-
mińskiego, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu z lat 1945–1950 
(1975), Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Toruniu z lat 1945–
1950 (1975), Starostwo Powiatowe w Toruniu z lat 1945–1950 (1975). Ponadto 
w Oddziale Archiwum w Toruniu kierowała pracami Komisji Oceny Materiałów 
Archiwalnych. Aktywnie uczestniczyła w życiu archiwum, a jej zainteresowania 
naukowo-badawcze zaowocowały referatami wygłoszonymi na zebraniach na-
ukowych, m.in.: Problemy opracowania zespołu akt Rząd Gubernialny Radomski 
(1807–1867), Podziały administracyjne ziem obecnego województwa kieleckiego 
w X–XX wieku, Jednolite rzeczowe wykazy akt w praktyce kancelarii i archiwów 
zakładowych na terenie działalności WAP w Bydgoszczy Oddział w Toruniu, Akta 
Zarządu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Toruniu 1945–1950 jako źródło 
do dziejów powstania i kształtowania się władzy ludowej w Toruniu i powiecie to‑
ruńskim. W uznaniu doświadczenia nabytego podczas opracowywania akt oraz 
pracy naukowo-badawczej Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zlecił jej 
opracowanie recenzji projektu przewodnika po zespole akt Rządu Gubernialne-
go Lubelskiego (1867–1918), opracowanego przez J. Godlewską 2. Dzięki swoje-
mu doświadczeniu, wiedzy, a przede wszystkim umiejętności jej przekazywania 
sprawdzała się doskonale jako osoba wprowadzająca w tajniki zawodu i opiekun 
nowych pracowników zajmujących się opracowaniem akt. W dorobku nauko-
wym Teresy Koby-Ryszewskiej szczególną wartość ma opracowanie dotyczące 
przeszłości administracyjnej ziem województwa kieleckiego, które jest stale wy-
korzystywane w nauce i dydaktyce uniwersyteckiej. 

Nieco inny charakter miała praca wykonywana przez T. Kobę-Ryszew-
ską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Była kierownikiem archiwum 
i przez wiele lat jego jedynym pracownikiem. To właśnie od momentu objęcia 
przez Nią stanowiska kierownika archiwum uczelni zaczyna się jego właściwe 
funkcjonowanie. Wprowadzono wówczas przepisy kancelaryjne: instrukcję kan-
celaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt. Przejmowano dokumentację do zaso-
bu archiwum i udzielano pomocy w jej właściwym kwalifikowaniu. Przez cały 
okres pracy w archiwum uczelni (27 lat) T. Koba-Ryszewska czyniła starania, aby 
zapewnić mu coraz lepsze warunki lokalowe i kadrowe. Dzięki Jej staraniom ar-
chiwum kilkakrotnie zmieniało swoją lokalizację, stale rozszerzając powierzch-
nię lokalową, zwiększyła się również obsada personalna, zatrudniono drugiego 
pracownika. Dzięki większej i wygodniejszej powierzchni lokalowej w 1996 roku 
udało się uruchomić czytelnię dla użytkowników zewnętrznych. Dopiero jednak 

2 J. Godlewska, Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918). Przewodnik po zespole, Warszawa 1978.
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w 2002 roku wieloletnie starania T. Koby-Ryszewskiej przyniosły rezultat i „ar-
chiwum dostało obiekt na miarę potrzeb i rangi archiwum historycznego, gro-
madzącego wieczyście istotne dla uczelni źródła historyczne”  3. Mimo wymienio-
nych wyżej problemów kadrowych i lokalowych, archiwum prowadzone przez 
T. Kobę-Ryszewską w opinii osób przeprowadzających kontrolę zewnętrzną było 
zawsze wzorcowe pod względem administracyjno-gospodarczym i merytorycz-
nym 4. Ponadto archiwum zakładowe uczelni odgrywało jeszcze inną bardzo 
ważną rolę – było miejscem spotkań kadry uniwersyteckiej. Tam odbywały się 
dyskusje, wymiana myśli i doświadczeń, zarówno w zakresie pracy dydaktycz-
nej, jak również badań naukowych. Osobowość Pani Teresy Koby-Ryszewskiej, 
otwartość oraz ogromna kultura osobista powodowały, że wiele osób uznawało 
za zaszczyt, że mogą uczestniczyć w tych spotkaniach. 

Teresa Helena Koba-Ryszewska zmarła 23 maja 2015 roku, została pocho-
wana na cmentarzu prawosławnym w Kielcach. 

Najważniejsze publikacje Teresy Koby-Ryszewskiej:

Z problemów organizowania się władzy ludowej w województwie kieleckim 
w pierwszej połowie 1945 r. (wspólnie z S. Marcinkowskim i M. Markow-
skim), w: Kielecczyzna w walce o lepsze jutro, Warszawa 1969, s. 9-31.

Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, w: Z dziejów ziemi kie‑
leckiej 1918–1944, Warszawa, 1970, s. 9-29.

Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Charakterystyka zasobu, 
w: Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, red. J. Krasuski, Z. Ruta, Kielce 
1984.

WIESłAWA RuTKOWSKA  
Archiwum Państwowe w Kielcach

3 M. Marcinkowska, Archiwum, w: Droga do Uniwersytetu 1969–2009, red. W. Caban, 
M.B. Markowski, Kielce 2009, s. 237-243.

4 Tamże.



informacja o autorach

Tadeusz Banaszek – dr historii, oficer Wojska Polskiego. Zainteresowania badawcze: 
dzieje wojskowości w regionie świętokrzyskim, w tym relacje pomiędzy wojskiem a spo-
łeczeństwem. Autor książek: Obóz ćwiczeń Barycz (Końskie 2011), Historia garnizonu 
Sandomierz w latach 1918–1939 (Sandomierz 2012), Zarys dziejów garnizonu Końskie 
w latach 1815–1975 (Końskie 2012) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popular-
nonaukowych.

Tomasz Borowiec (ur. 1970) – mgr historii, archiwista. Zatrudniony na stanowisku archi-
wisty w świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zainteresowania badawcze: 
życie polityczne II Rzeczypospolitej, w szczególności zaś działalność Narodowej Demo-
kracji (Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski i Stronnictwo Narodowe oraz 
ich organizacje pomocnicze) na terenie województwa kieleckiego. Autor kilku artykułów 
naukowych i recenzji opublikowanych w latach 2002–2006.

Michał Brzoza (ur. 1990) – mgr historii, doktorant Instytutu Historii uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Założyciel i przewodniczący Studenckiego Koła Naukowe-
go „Judaica”. Zainteresowania badawcze: dzieje Kościoła, religijność średniowiecza (ru-
chy heretyckie, magia, przesądy) oraz historia i kultura żydów.

Adam Czmuchowski – absolwent Wydziału Prawa uniwersytetu Wrocławskiego, doktor 
nauk ekonomicznych, działacz społeczny, założyciel i prezes Towarzystwa Ziemi Księ-
skiej. Członek honorowy Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, autor wielu inicjatyw oraz 
prac dotyczących ochrony zabytków i popularyzowania wiedzy o Ziemi Samsonowskiej. 
Wnuk ostatnich właścicieli Huty „Józef ” w Samsonowie. Zainteresowania badawcze: hi-
storia Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, dzieje regionalne Dolnego śląska. Autor 
m.in. monografii Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropolskim Okręgu Prze‑
mysłowym.

Tomasz Domański (ur. 1980) – dr historii, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN – 
Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach. Jest autorem i współautorem monografii: 
Postawy społeczno‑polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864–1914, Kiel-
ce 2008; Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 2011 oraz wydawnictwa 
źródłowego Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia na‑
zaretanki Izabelli Machowskiej, Kielce 2013. Specjalizuje się w historii diecezji kieleckiej 
w XIX i XX w. oraz dziejach II wojny światowej na Kielecczyźnie.



INFORMACJA O AuTORACH474

Jarosław Dulewicz (ur. 1986) – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Zajmuje się 
historią społeczną Polski po II wojnie światowej. Współpracuje naukowo z Instytutem 
Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, united States 
Holocaust Memorial Museum oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa żydowskiego. Autor 
m.in. książki „Miasta w ruchu”. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich 
w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku (Warszawa 2016)

Dominik Flisiak – doktorant w Instytucie Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. W 2015 r. obronił pracę magisterską na temat prawicy syjonistycznej dzia-
łającej w międzywojennej Polsce. Zainteresowania badawcze: relacje polsko-żydowskie 
w XIX–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem działalności ugrupowań syjonistycznych, 
które działały II Rzeczypospolitej Polskiej.

Lech Frączek (ur. 1977) – w 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk historycznych na Wydziale 
Historycznym uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą 
północno-zachodniej Małopolski XIX–XX wieku, demografią historyczną oraz genealo-
gią. Jest autorem monografii Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808–1914 w świetle 
ksiąg metrykalnych, a także licznych artykułów naukowych. Od 2013 r. pełni funkcję re-
daktora naukowego Szczekocińskiego Rocznika Historycznego.

Łukasz Guldon (ur. 1968) – mgr filologii rosyjskiej, absolwent Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Kielcach, od 1999 r. pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach, od 2009 r. 
kierownik Oddziału Przechowywania i Opracowania Zasobu Archiwalnego, od 2011 r. 
kieruje Oddziałem Informacji Archiwalnej. 

Agnieszka Kania – doktorantka w Instytucie Historii uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kadry akademickiej Wydziału 
Sztuk Pięknych uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym. 
Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Zaintereso-
wań badawcze: historia kultury i edukacji w II Rzeczypospolitej. 

Tomasz Karbowniczek – dr nauk humanistycznych. Członek Komisji Historycznej Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. W pracach badawczych zajmuje się problematyką polskiego 
ruchu robotniczego od przełomu XIX/XX w. do 1939 r. Autor publikacji Ignacy Boerner, 
Pamiętnik z lat 1904–1905, współautor opracowania Wspomnienia działaczy Okręgowego 
Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Ostrowcu z lat 1905–1907.

Ewa Kula – prof. nadzw. dr hab. na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ob-
szar zainteresowań: historia wychowania i oświaty w XIX i XX w., dzieje szkolnictwa 
średniego i wyższego.

Jurij Legun – profesor, historyk, absolwent Państwowego uniwersytetu im. M. Kociubiń-
skiego w Winnicy, dyrektor Archiwum Obwodowego w Winnicy.
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Klaudia Łodejska – studentka II roku II stopnia w Instytucie Historii uJK w Kielcach na 
kierunku Historia kultury i zarządzania jej dobrami. Wiceprzewodnicząca Studenckiego 
Koła Naukowego „Regionaliści” i przewodnicząca WRSS Wydziału Humanistycznego. 
Zainteresowania badawcze: historia po II wojnie światowej, życie w PRL, emigracja Pola-
ków do RPA w XX w., kuchnia w epoce staropolskiej.

Tomasz Łączek – dr nauk humanistycznych, regionalista, przewodnik świętokrzyski. 
Zainteresowania badawcze: upamiętnianie II wojny światowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem historii niemieckich obozów koncentracyjnych, problematyka miejsc pamię-
ci, historia regionalna. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii uJK 
w Kielcach. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Marcin Łuczkowski (ur. 1974) – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2013 r. 
obronił rozprawę doktorską na uJK w Kielcach pt. Aktywność polityczno‑społeczna zie‑
miaństwa województwa kieleckiego w latach 1918–1939. Pracę magisterską oraz doktorską 
napisał pod kierunkiem prof. M.B. Markowskiego. Zainteresowania badawcze: społe-
czeństwo polskie w II RP, dzieje polskiego ziemiaństwa w XX w., historia systemów tota-
litarnych i oporu społecznego, historia regionalna. 

Małgorzata Machałek – dr hab. historii, absolwentka uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Obecnie profesor na uniwersytecie Szczecińskim. Od wielu lat łączy zain-
teresowania dydaktyką historii z badaniami nad historią najnowszą i regionalną. Waż-
niejsze publikacje: Szczecin 1945–1990. Moje miasto. Materiały pomocnicze do naucza‑
nia historii regionalnej, Szczecin 2010, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka 
(wspólnie z J. Korzeniowskim), Warszawa 2011 oraz Przemiany wsi zachodniopomorskiej 
w latach 1945–1956, Szczecin 2012.

Edyta Majcher-Ociesa – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze: historia gospo-
darcza II Rzeczypospolitej, historia mniejszości narodowych województwa kieleckie-
go w latach 1918–1939. Autorka publikacji: Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej 
w województwie kieleckim w latach 1918–1939, Kielce 2013, Z dziejów Fabryki Odlewów 
Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011; redaktorka opracowań: Życie co‑
dzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, red. E. Maj cher-Ociesa 
i B. Wojciechowska, Kielce 2013, Z dziejów policji polskiej w latach 1919–1945, red. E. Maj-
cher-Ociesa, Kielce 2010.

Adam Massalski – prof. zw. dr hab., pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza 
Korczaka w Warszawie. Obszar zainteresowań: dzieje oświaty i nauki na ziemiach pol-
skich w XIX i XX w., historia społeczna i regionalna.

Hubert Mazur (ur. 1979) – mgr historii, starszy archiwista w Archiwum Państwowym 
w Kielcach. Autor ponad 60 artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze: dzia-
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łalność edukacyjna archiwów, dydaktyka historii, dzieje księgozbiorów w pierwszej poł. 
XIX w. Wraz z Agnieszką Rosą jest pomysłodawcą i założycielem Forum Edukatorów 
Archiwalnych. Członek Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. 

Jadwiga Mojduszka (ur. 1957) – mgr historii, absolwentka uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej w łukawie, 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu oraz Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu. Obecnie 
na emeryturze. Interesuje się historią regionu. 

Bartosz Nowożycki (ur. 1983) – absolwent Instytutu Historycznego uniwersytetu War-
szawskiego, dr nauk humanistycznych (uMK w Toruniu) w zakresie archiwistyki. Za-
interesowania badawcze: teoria i metodyka archiwalna oraz najnowsza historia Polski. 
Pracownik Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Stypendysta Fundacji Kościusz-
kowskiej oraz Polonia Aid Foundation Trust. Autor monografii: Zgrupowanie AK Ra‑
dosław. Współautor: Inwentarza akt Antoniego Pająka (premiera rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie) i jego rodziny z lat 1919–2001, Inwentarza akt Janusza Kazimierza 
Zawodnego badacza zbrodni katyńskiej z lat 1942–2012. Autor kilkudziesięciu artykułów 
naukowych i popularnych. 

Iwona Pogorzelska (ur. 1963) – mgr filologii polskiej, absolwentka Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu (studia podyplomowe z archiwistyki), od 1987 r. pracownik Archiwum 
Państwowego w Kielcach, w latach 1997–2013 kierownik Oddziału udostępniania, Po-
pularyzacji i Edukacji Archiwalnej, obecnie samodzielny pracownik ds. popularyzacji. 
Zainteresowania: genealogia, życie codzienne miast i miasteczek Zagłębia Dąbrowskiego 
i Ziemi Olkuskiej, architektura sakralna (obecnie uczestnik projektu „Dziedzictwo kul-
turowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na śląsku 
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”).

Monika Poszalska (ur. 1988) – mgr historii, doktorantka na uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze: historia kultury materialnej (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kultury materialnej szlachty polskiej w okresie nowożytnym), 
historia żeglugi nowożytnej, szeroko pojęta historia Afryki Południowej.

Roland Prejs (ur. 1956) – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, prof. dr hab., wykładowca 
historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II oraz w seminariach duchownych Zakonu Kapucynów w Krakowie i Lublinie. Głów-
ne zainteresowania badawcze: historia Kościoła w Polsce w XIX w., historia zakonów, 
dzieje teologii, archiwistyka kościelna.

Anna Rogowska (ur. 1976 r.) – mgr historii, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Kielcach oraz studium podyplomowego na kierunku Archiwistyka na uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2001 r. pracownik Archiwum Państwowego 
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w Kielcach. Zainteresowania badawcze: dzieje skasowanego opactwa cystersów w Jędrze-
jowie w I poł. XIX w., zagadnienia związane z ewidencją archiwum. Najważniejsze pu-
blikacje: Źródła do badań nad rozwojem przestrzennym, urządzeniem i wyglądem miasta 
Jędrzejowa w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (2012), Scalenie ewidencji zlikwi‑
dowanych oddziałów zamiejscowych i centrali archiwum – problemy i rozwiązania prak‑
tyczne na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (2013), Zabudowania opactwa 
cystersów w Jędrzejowie w świetle szacunków szczegółowych Dyrekcji Ubezpieczeń w War‑
szawie (2014), Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów 
w Jędrzejowie w latach 1835–1855 (2015).

Agnieszka Rosa (ur. 1983) – dr nauk humanistycznych, od 2010 r. adiunkt w Instytucie 
Historii i Archiwistyki uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania 
badawcze: archiwistyka, prace publiczne archiwów, działalność edukacyjna archiwów, 
problemy edukacji archiwistów, archiwizowanie Internetu, teoria egodokumentu, histo-
ria Kujaw. Jest autorką książki Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012 i współ-
autorką książki Butlerio kelionės į Italiją ir Voketiją 1779–1780 metais dienoraštis, Wilno 
2013, współredaktorką serii „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” i monografii Podręcz‑
niki archiwalne od koncepcji do realizacji, sekretarzem redakcji czasopisma „Archiwa – 
Kancelarie – Zbiory”, a także razem z Hubertem Mazurem pomysłodawcą i założycielem 
Forum Edukatorów Archiwalnych. Członek zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowa-
rzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu.

Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach.

Piotr Sławiński (ur. 1968) – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu. Interesuje się dziejami oświa-
ty i kulturą religijną. Autor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych 
oraz kilkunastu książek, m.in.: Szkolnictwo średnie w Sandomierzu w latach 1915–1944 
(Sandomierz 2002), Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778–1915 (Sandomierz 
2006; wyd. 2, 2012), Szkoła rzemieślniczo‑niedzielna w Sandomierzu w latach 1839–1906 
(Sandomierz 2008; wyd. 2, 2012), Prawosławie w Sandomierzu i okolicy (Warszawa 2008), 
Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815–1914 (Sandomierz 2012), Kształcenie 
młodzieży w Sandomierzu w latach 1815–1914 (Kraków 2013), Pamiątki kultu religijnego 
w gminie Obrazów (2016). Redaktor monografii Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu 
(Sandomierz 2010) i Cmentarze żydowskie w Sandomierzu (Sandomierz 2011). 

Aleksandra Starczewska-Wojnar – mgr historii o specjalizacji nauczycielskiej, dokto-
rantka w Instytucie Historii uniwersytetu Opolskiego. Od 2005 r. kierownik Oddziału I 
materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. w Ar-
chiwum Państwowym w Opolu. Zainteresowania badawcze skupia na historii społecznej 
oraz sfragistyce gmin wiejskich Rejencji Opolskiej w XIX i XX w. Współ autorka książek: 
Lista żydowska‑ jeszcze jedno świadectwo Holokaustu (2014) oraz „Ty bestya! Ty kamelo!” 
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Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845–1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjem‑
czych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu (2015) 
oraz autorka ponad 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Wioletta Szafarczyk – studentka II roku II stopnia w Instytucie Historii uJK w Kielcach 
na kierunku Historia kultury i zarządzania jej dobrami. Przewodnicząca Studenckiego 
Koła Naukowego „Regionaliści” i wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Humanistyczne-
go. Zainteresowania badawcze: historia nowożytna, życie w epoce staropolskiej, szlachta 
polska, testamenty szlacheckie, antropologia historyczna.

Tomasz Świątkowski (ur. 1983) – student historii na uniwersytecie Jana Kochanowskie-
go w Kielcach. Członek Społecznej Rady Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, działacz kultural-
ny. Zainteresowania: średniowiecze i historia militarna na przestrzeni dziejów. 

Karolina Święcich – historyk, doktorantka na uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła XX w., problematyka obycza-
jowo-kulturowa oraz życie religijne w społecznościach małomiasteczkowych. Współ-
autorka opracowania Wspomnienia działaczy Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej 
Partii Socjalistycznej w Ostrowcu z lat 1905–1907.

Leszek Walczyk (ur. 1980) – mgr historii, absolwent uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej i uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kadry naukowej Wydzia-
łu Teologicznego uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym. 
Zainteresowania badawcze dotyczą II Rzeczypospolitej, w szczególności historii nauki 
i Kościoła katolickiego.

Hubert Wilk (1979) – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii im. Ta-
deusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Pracownia Badań nad Dzie-
jami Polski po 1945 r.), laureat Nagrody im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut 
historyczny za książkę Kto wyrąbie więcej ode mnie? Współzawodnictwo pracy robotni‑
ków w Polsce 1947–1955 (TRIO 2011); członek redakcji „świętokrzyskich Studiów Archi-
walno-Historycznych” oraz „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”. Publikował m.in. 
w „Dziejach Najnowszych”, „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Kwar-
talniku Historycznym”, „Polityce”, „Mówią Wieki” i „Pamięć.pl”. 

Łukasz Wołczyk (ur. 1990) – mgr historii, doktorant na uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze: historia nauki, historia Rosji, historia ze-
słań na Syberię w XIX w. (ze szczególnym uwzględnieniem okresu po powstaniu stycz-
niowym), stosunki polsko-rosyjskie w XIX w.



indeks osób

Barycz Henryk 83
Bastrzykowski Aleksander 300
Bazylow Ludwik 97
Bäcker Roman 372
Bączek Jan, ks. 183
Bednarz-Grzybek Renata 396
Beers Harry P. 56
Bellert Józef 128, 129, 301
Bełcikowska Alicja 194
Bem A.J. 162
Bendera Eugeniusz 216, 218, 219, 221-223, 

225
Berska Barbara 17
Bestian-Zając Anna 360
Bewicz Piotr 55
Białek Beata 387, 395, 415, 418
Białobrzeski Marcin 429
Białycki Kacper, ks. 79
Bielecki Jerzy 217
Bienias Andrzej 127, 132-134
Bieńkowski Hieronim 151
Bilewski Stanisław 319
Binder Dieter 106
Binenstock Maurycy 145
Blatt Warren 173
Błachut Aleksandra 466
Błaszczyk Adam, ks. 199, 203, 207
Błaszczyk Włodzimierz 303 
Bodzanta Jan, bp 442
Bogdan Antoni 311
Boguszewski Mateusz 466
Bojko Jakub 129
Bołoza-Antoniewicz Karol 451
Bomsztajn Hersz 166
Bonawentura o. (Borek) 74

Adamczyk Anna 445
Adamczyk Krzysztof 372
Adamczuk Lucjan 194
Adams Randolph Grenfield 58, 59
Ajnenkiel Andrzej 203
Ajzenberg Moszek 169
Aksamitowski Konstanty, ks. 129
Albin Kazimierz 217
Aleksander II, car 73, 97
Angel Herber E. 63, 64
Anszajm Chil 168
Aronowa 264
Atanowski Julian 295
Augustyn, św. 428
Augustyńska Marianna 124
Augustyński Jan 124
Aumeier Hans 220
Austerlitz Frederick 103
Ausz Mariusz 395
Axentowicz Kazimierz 142

bagiński Eugeniusz 235, 237
Bahmer Robert H. 61, 64
Bajdelman Lejzor 316
Bajnerman Abram 315
Banasik Stanisław 308, 311, 319
Banasikówna Leokadia 308
Banaszek Marian 236, 275, 314
Banaszek Tadeusz 139, 271, 275, 437, 473
Bandurski Władysław, bp 126, 129, 130
Barankiewicz Icek 166
Baranowski Włodzimierz 308
Barciak Antoni 392
Bardziej Marek 313
Baroszek Adam 239



INDEKS OSóB480

Bonitz 213
Booms Hans 69
Borek Aleksander 314
Borkowski Adam 143, 151
Borochow Dow Ber 161-163
Borowiec Józef 317
Borowiec Tomasz 191, 192, 195, 199, 204, 473
Borowski Tadeusz 217
Borzymińska Zofia 173
Bożek Tadeusz 133
Bracha Krzysztof 403, 423
Bradsher Greg J. 63
Bridsall Wiliam F. 57
Brookes J. 66
Brooks C. Peter 56, 61, 62
Brykowska Maria 442, 447
Brzegowy Joanna 450
Brzoza Czesław 163, 164
Brzoza Michał 388, 425, 434, 466, 473
Buchner Marian 315
Buchowiecki Stefan 141
Buchsbaum Natan 164
Buczkowski Janusz 455
Bugajski Jan, ks. 79
Bularski Jan Kapistran 152
Buliński Melchior 410, 411
Burdzy Dominika 409, 412, 431
Burek Krzysztof 107
Burzawa Władysław 399
Burzyński S. 88, 94
Butryn Jan 107
Butterfield Lyman H. 63
Bykowska Marianna z Gębalskich (Gem-

balskich) 124
Bykowski Ludwik 124
Bywalec Agnieszka 451
Bzdęga Jerzy 155

cabaj Józef 133
Caban Wiesław 86, 199, 372, 472
Cardani Zygmunt 300
Carr Katy 225
Cebrzyński Jan 308
Cedro Janusz 441, 461
Cedro Wojciech 402

Celińska Aniela 312
Celińska urszula 451
Cemberkiewicz Maurycy 311
Chaba Jadwiga z Rycomlów 122
Chaba Jan 122
Chaba Wiktoria z Maliszewskich 122
Chaba Wojciech 113, 122
Chałońska Anna 395
Chałturin Stefan 97
Chamot Marek 179, 181
Child S.B. 57
Chlebowski Bronisław 303
Chmiel Agnieszka z Oziubów 122
Chmiel Franciszka z Boryckich 122
Chmiel Jan 113, 122
Chmiel Jerzy 163
Chmiel Paulina z Mienkinów 124
Chmiel Walenty 124
Chmielewska Dorota 462
Chodakiewicz Marek Jan 165
Chojecka Joanna 38
Chojnowski Andrzej 303
Chorążyczewski Waldemar 29-31, 33
Chotiner Izydor 146
Chotomski Ferdynand 456
Chramiec Anna 234
Chrobot Agata 430
Chrzanowski Stanisław 319
Chrząstowska Józefa ze Słowików 119
Chrząstowski Józef 119
Chudzicka Maria 309
Chudzicki Antoni 309, 312
Churchill Winston 328
Chyła Dariusz 30, 35, 359
Ciałowicz Leon 301
Cichoń Jan 119
Cichoń Marianna z Bryłów 119
Cichońska Zofia 308
Ciechanowski Hadrian 30
Ciechanowski Jan Stanisław 226, 227
Ciechanowski Józef 146
Cieplak Julian 305
Cieplak Stanisława 305
Cieplak Zygmunt 305, 306
Cieplewicz Mieczysław 149



INDEKS OSóB 481

Cierlik Jan 127
Cimek Henryk 306
Cisek Marek 127
Ciurlikowa (Cierlikowa) Maria 130
Comber Witold 446
Cook Terry 61
Cross Norton Margaret 61
Cudrynowski Moryc 168
Cudzyński Mendel 169
Cunliffe Wiliam 68
Cyra Adam 223, 227
Cyrankiewicz Józef 225
Cytron P. 173
Czajka Barbara z Jaroszów 119
Czajka Wawrzyniec 119
Czapliński Leon 146
Czapów B. 347
Czarnecka Daria 217
Czarny Marcin z Krakowa 443
Czarny Ryszard M. 372
Czech Danuta 218
Czedkowski Władysław 320
Czerdakin Michaił 85
Czerdakin Natalia 85
Czmuchowska Modesta z Fertów 459
Czmuchowski Adam 460-463, 473
Czubiński Antoni 235, 306

daddi Bernard 429
Daniłowicz Bolesław 149, 151
Darabos Norbert 106
Darowski Ludwik 129
Daszyński Ignacy 129, 130
Dąbrowski Michał 462
De Bouillon Godfryd 405
De Boża Wola Górski Wojciech, ks. 72
Dembicki Michał 411
Dembowska Anna Magdalena z Michtów 

122
Dembowska Ewa z Kolerów 122
Dembowski Andrzej 122
Dembowski (Dębowski) Jan 113, 122
Derela Józef (Derela Josef) 109, 117, 119
Deresz 146
Dębiński Józef 198

Dębska (Dembska) Wiktoria z Lachtar-
skich 123

Dębski (Dembski) Marcin 123
Długosz Jan 404, 410
Dłużyński Witold 142
Dmowski Roman 303
Dobrowolska Krystyna 404
Dobrowolska Wanda 308
Domasiewicz Zbigniew 217
Domański Tomasz 388, 391, 434, 435, 437, 

439, 446, 473
Domińczak Stanisław, ks. 185
Dońca (Doniec) Piotr 204
Dreyfus Alfred 162
Drezner Zenek 163
Drobner Bolesław 311
Drożak Agnieszka z Chmielów 119
Drożak Wincenty 119
Drucki-Lubecki Ksawery 460
Dubec Roman, ks. 106, 107, 109, 112, 117
Duchaten Henryk 315
Dudkiewicz Emilia 451
Dufrat Joanna 127
Dulewicz Jarosław 233, 474
Durr Theodore W. 65
Dworacki Roman, ks. 406
Dwornicki Bolesław 152
Dworzański Stanisław 145
Dwurnik Edward 457
Dziarmaga Agnieszka 433, 465
Dziarmagowski Józef 314, 318
Dziekoński Stanisław 427
Dziennik Jan 319
Dziewulska Felicja 308
Dziewulski Franciszek 308
Dziób Franciszka z Bodurów 122
Dziób Walenty 122

ehrenkreutz Stefan 189
Einstein Albert 431
English G. 66
Evans Frank B. 60, 62

Fabia łukasz 451
Fabiańska-Jelińska Ewa 451



INDEKS OSóB482

Falimirz Stefan 430
Falkowski Stefan 202
Federman Chan 168
Felchner Andrzej 142, 144, 150, 152, 154
Feliński Zygmunt Szczęsny, abp 77
Fert Józef 459
Fert Maciej 460
Fert Marianna z Bolechowskich 459
Fert Wiesław 461
Fetela Józef 308
Figlus Tomasz 181
Fijołek Beata 428
Filipow Krzysztof 127
Fiszer Nuchyn 308
Flisiak Dominik 161, 457, 474
Foks Maciej 214
Foltyn Jan 224
Franciszek Józef, cesarz 105
Franciszek Marcin 450
Franciszkiewicz Leszek 29
Frankowski Feliks 295
Frączek Lech 253, 368, 369, 400, 474
Fritzsch 215
Frydrych Jacenty 461
Fulara Piotr 110, 111, 115
Furmanek Wojciech 441
Furnal Irena 435

gaj Beata 451
Gajdziński Stefan 301
Gajek Franciszka z Mazurkiewiczów 123
Gajek Grzegorz 123
Gajkowski Jan, ks. 108
Gajowniczek Franciszek 214
Galica Andrzej, gen. 129
Galińska Zofia 308
Galiński Stanisław 307
Galuba Rafał 431
Gałka Aleksandra 451
Gałęzowska Maria 308
Gapys Jerzy 192, 369, 388, 391, 415-417, 434, 

435, 437-439, 450
Garfinkiel Chaim 166
Garmulewicz Stanisław 308
Garrison C.W. 59

Gates Ch.M. 61
Gawryszewski Andrzej 234
Gawęcka Barbara Maria 127, 393
Gąbka Antoni, ks. 207
Gądecki Stanisław, bp 405
Gąsiorowski Piotr 133
Gąsiorowski Stanisław 312
Gdacjusz Adam 452
Genicot Leopold 62
Gerson Wojciech 446
Gębski Mieczysław 460, 461
Gieracha Jadwiga z Bieleckich 121
Gieracha Jan 110, 112, 121
Gieracha Józefa 121
Gieracha Wawrzyniec 121
Gierasimowicz Bartłomiej 389
Gierdziejewski Wacław 314
Giergiel Tomasz 396
Ginsbert-Gebert Adam 236, 244, 245, 249
Giżycki Leonard 312
Glat Izrael 168
Glibowski January 460
Glimos-Nadgórska Anna 303
Gliński Waldemar 442
Glüksberg Leon 88
Gładysz Andrzej 451
Głowacki Bogdan 295, 304
Główka Dariusz 254
Główka Jan 409, 455, 460, 465
Godlewska Julia 471
Godlewski Michał, bp 183
Goldszajder Szapsia 311
Goldsztajn Zioel 315
Goll Nicole Melanie 106
Gołota Janusz 163
Gondos Viktor 56
Gontarczyk Piotr 167
Gordoń Elżbieta 366
Gordoń Marek 365-368
Gordoń Mateusz 367
Gordoń Tomasz 368
Gorgoń Henryk 130, 133
Gostomski Hieronim 411
Górajec Piotr 31
Górska Justyna 37



INDEKS OSóB 483

Górski Ludwik 145
Górski Piotr 314, 318
Górski Wojciech 312
Grabowski Henryk 308
Grabski Stanisław 184, 196
Graczyk Waldemar 427-430
Graff Tomasz 442
Grandys Aleksander 145
Grauzam Icek 145
Grosicka Marzena 391, 439
Grover Wayne C. 62, 64
Gruchman Bohdan 234
Gruszczyński Leszek A. 239
Grychowski Franciszek 312
Grzelecki Wojciech 83
Grzelina 265
Grzesik Paweł 372
Grządzielski Zbigniew 143
Grzęda Mateusz 443
Guldon łukasz 390, 395, 409, 435, 474
Guldon Zenon 94, 306, 403
Gumińska Agnieszka 35
Gut Paweł 29
Guzik Janusz 461

Habrowski Gabriel 146
Hadamik Czesław 444, 447
Hafftka Aleksander 163
Hajdukiewicz Leszek 83, 88
Hajkowska Monika 396
Hajnosz Wojciech 469
Hall Aleksander 301, 313
Hall Aniela 313
Hall Jerzy 313
Hamburger Moszek 168, 171
Hammitt J.J. 64
Hanke Janusz Witold 372
Hašek Jaroslav 103
Hautmann H. 103, 104
Hawro Bartosz 460
Hedlin Edie 68
Hefner L.L. 58
Hempel Kazimierz 311, 312
Herbst Benedykt 429
Herdzin Beata 33

Herodot 428
Hersz Kopel 168
Herzeg Heimo 106
Herzl Teodor 162
Hieronim, św. 443
Hirszfeld Henryk 142
Hitler Adolf 170, 210
Hlebionek Marcin 29
Hoffmann Georg 106
Hofman Josek 168
Holmes Oliver W. 56, 58, 60, 62, 63
Holmes William H. 68
Holzer Jerzy 165, 206, 304
Hołda Miłosz 428
Horn Maurycy 434
Horny Tomasz, ks. 450
Horzela Dobrosława 442
Höß Rudolf 222
Hubka Maciej 38
Hubski 130
Huskamp-Peterson T. 65

idziak Wojciech 202
Iwańczak Wojciech 431
Iwański Gereon 306

jabłonowski Marek 144, 202, 274
Jabłońska Marlena 34, 36
Jabłoński Henryk 304
Jabłoński Jerzy 439
Jacewski Adolf 143
Jachna Stanisław 133
Jackowski Bronisław 312
Jadwidzic Patrycja 466
Jagiełło Izabela 466
Jagiełło Zbigniew 133
Jaglic Piotr 211
Jagodziński Edward 143
Jaksa herbu Gryf 405
Jakubowska Anna 415
Jakubowska Eugenia 309
Jakubowska Kazimiera z Paszkiewiczów 

415
Jakubowska Maria z Kochanowskich 415
Jakubowska Wanda z Drozdowskich 415



INDEKS OSóB484

Józefowski Stanisław 312
Jóźwiak Marek 423
Judycki Kazimierz 315
Jungnicz Karol 309
Jurkowicz Izaak 146
Jurkowska Józefa z Kołaczów 122
Jurkowska Marianna z Kowalczyków 122
Jurkowski Jan 113, 122
Jurkowski Walenty 122
Justyniarska-Chojak Katarzyna 430

kacperek Jan 130
Kaczmarek Czesław, bp 404
Kaczmarzyk Izabela 452
Kadłubek Wincenty 205, 399, 403
Kaim Franciszek 236
Kakowski Aleksander, abp 199
Kaleta Tomasz 372
Kaleński Gustaw 56
Kalina Dariusz 371
Kaliniewicz Stanisław 300
Kalinowski Kazimierz 309
Kalinowski Zygmunt 304
Kalita Amelia 466
Kaliwoda Stefan 319
Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa 235
Kałamaga Zdzisław 236
Kałkowski Stanisław 309
Kamińska Kinga 466
Kamiński Andrzej J. 102
Kancewicz Jan 304
Kania Agnieszka 388, 402, 403, 406, 407, 

432, 434, 474
Karbowniczek Tomasz 291, 292, 474
Kardyś Piotr 399, 401, 402, 404, 405
Karmi Aharon 369
Karmi Zeew 369
Karol I, cesarz 105
Karolczyk 266
Karowski Karol 141
Karpusiński Ber 166
Karsch Franciszka z Powierzów 86
Karsch Gustaw 86
Karsch Teodor 456
Karwacki Mieczysław 314

Jakubowska Zofia 415
Jakubowski Antoni Józef 415
Jakubowski Bolesław 415
Jakubowski Józef 415-418
Jakubowski Kazimierz 415, 418
Jakubowski Leszek 415
Jałowiecki Bohdan 235, 238, 239, 241
Jan Paweł II 401
Janczak Stanisław 229
Janik Renata 460, 461
Janisio-Pawłowska Dorota 451
Janiszewski Tomasz 461
Jankowski Andrzej 392
Janowicz Alojzy 145
Janowska Irena 460
Janowski Józef 141
Januszkiewicz Władysław 143, 144
Jarecki Jan 319
Jarkiewicz Katarzyna 450
Jarno Witold 141-143, 273, 275, 391, 438
Jarociński Leonard 143, 149
Jaroń Adam 466
Jarosiński Andrzej 441
Jarosz Dariusz 238, 241
Jarosz Maria 237
Jarubas Adam 372
Jasiak Ksawery 439
Jasińska Wacława 320
Jaskiernia Jerzy 372
Jaster Andrzej 223
Jaster Stanisław Gustaw 215-217, 219-223
Jastrzębska Krystyna 392
Jastrzębski Bronisław 309
Jastrzębski Cezary 86, 445
Jastrzębski Jan 152, 178
Jaworski Wojciech 164
Jedynak Marek 438, 439
Jemielity Witold 72
Jędrzejewicz Wacław 377
Jonca Mathaus (Jońca Mateusz) 116, 119
Jones Houston G. 64, 65
Jońca Katarzyna ze Szczurów 119
Jońca Mateusz, sen. 119 
Jopek Zbigniew 111, 115, 117
Józefowski Michał 145



INDEKS OSóB 485

Kogut Henryk 134
Kolbe Maksymilian Maria, św. 214, 215
Kolebacz Bogdan 306
Kolipiątek Jan, ks. 79
Kolmer Juliusz 143
Kołacz Antoni 113, 123
Kołacz Jakub 122-124
Kołacz Katarzyna 123
Kołacz Sabina z Barzyckich 122-124
Kołakowski Edward 94
Kołomańska Ewa 371, 391
Konarska-Zimnicka Sylwia 404, 405, 429
Konarski Dawid (Peterzajl) 171
Konarski Jan 443
Konarz Feliks 319
Kondeusz Anna z Mądrych 121
Kondeusz Jan 121
Kondeusz Józef 110, 112, 121
Kondeusz Katarzyna ze Stępniów 121
Koniuszyński Eugeniusz 194
Konopka Aleksandra 109
Konopka Antoni 109, 112, 121
Konopka Jakub 121
Konopka Julianna z Majchrowiczów 121
Konopka łucja z Nowakowskich 121
Konopka Marta z Mordków (Mortków) 

121
Konturek Tomasz 451
Kopiec Jan, bp 405
Kornfeld Izrael 166
Korolewicz Bolesław 141
Korsak Władysław 129, 130
Korzeniowski Janusz 475
Koseła Roman 412
Kosibowicz Tadeusz 145
Kosik Eugeniusz 229
Kosiński Leszek 234
Kosmaciński Marian 314
Kossak Józef 143
Kostrzewski Franciszek 446
Kostuch Lucyna 428, 437
Kotasiak Wojciech 313
Kotowski Robert 430
Kowalczyk Stanisław 452
Kowalewski Franciszek 144

Kasprzakowa Janina 292
Kasprzyk Andrzej 314
Kasprzyk Barbara 241
Kaszubski Kazimierz 211
Kaute Wojciech 372
Kauwa Mirosław 314
Kawecka Krystyna 311
Kazimierz Odnowiciel 410
Kazusek Szymon 388, 433, 434, 441
Kądzielska Barbara 230
Keler Olga Aleksandrowna 85
Keniżanka Józefa 318
Kerner Mieczysław 309, 312
Kędzielska Barbara 210
Kędziora Marcin 314, 316
Kielar Wiesław 217
Kiełczewski Władysław 307
Kierszenblat Moszek 167, 168, 170
Kieszczyński Lucjan 306
Kijanka Wiktoria 466
Kijewska Agnieszka 427
Kijowski Jerzy 163
Kik Kazimierz 372
Kiprowski Alfons, ps. Alek 211, 217, 220
Kirchner Wincenty 86
Kirchner Wincenty, sen. 86
Kirsch Egon Erwin 103
Kiryk Feliks 300, 411
Kita Ewa 461
Klejnowski 308
Klepacki Wincenty 315
Kleszczyński Edward 129
Klimczak Ewelina 438
Klimiuk Kamil 55
Klimowicz Monika 33
Klug 302
Kluźniak Roman 312
Kłodecka-Kaczyńska Eugenia Bożena 225
Kmieć Heliodor 461
Koba Stanisław 469
Koba Zofia z Panków 469, 471, 472
Koba-Ryszewska Teresa Helena 140, 469
Kochanowski Jan 151
Kochanowski Wojciech 77
Koczwańska-Kalita Dorota 437



INDEKS OSóB486

Kudełka Agnieszka 34
Kujawski Witold 72
Kula Ewa 81, 86, 424, 474
Kulecka Alicja 30
Kumor Bolesław 72-74
Kumor-Mielnik Joanna 451
Kumur Klaudia 466
Kupczewska Lidia 466
Kurasch Walenta 116
Kuraś Franciszka z Bidasów 118
Kuraś Jan 118
Kuraś Marianna ze Statuchów p.v. Tarłow-

ska 118
Kuraś Walenty 118
Kurbański Andrzej 456
Kurkowski Józef 141
Kurosad Franciszek 120
Kurski Wawrzyniec 309
Kusiak Franciszek 450
Kusz Adam, ps. Garbaty 223
Kuśpiak Adam 311
Küssel Otto 213
Kwapisz Józef 314
Kwaśniak Władysław 146
Kwaśniewski Andrzej, ks. 73, 399, 400, 

402, 403, 406, 449, 450
Kwaśniewski Krzysztof 246
Kwiatkowski Grzegorz 314
Kwiecień Jan 121
Kwiecień Katarzyna z Szafaderów 121
Kwiecień Wawrzyniec 110, 112, 121
Kwiecień Zofia z Kondeuszów 110, 112, 121
Kwiek Marek 443
Kwilecki Andrzej 235

Lach Jan 155
Lalik Maria 403
Lalik Tadeusz 403
Lanckorońscy 428
Laska Adam 307
Laskowski Zygmunt 326
Laszczka Konstanty 125, 126, 128, 129, 131, 

133, 134
Laszuk Anna 16
Latinik Franciszek, gen. 149, 276, 277

Kowalewski Kazimierz 145
Kowalska Antonina z Nowojskich 120
Kowalska-Pietrzak Anna 429
Kowalski Jan 120
Kowalski Józef 294, 295
Kowalski Mariusz 391
Kowalski Waldemar 254, 388, 402, 404, 

428, 429, 433, 434
Kowalówka Stefan 134
Kozak Bartosz 391, 460
Kozieł Danuta 401
Kozioł Kazimierz 371
Kozioł Wiktoria 466
Kozub Marian 372
Kozubowski Witold 371
Kozłowska Gabriela 466
Krajewska Anna 36
Krasuski Józef 472
Kraś Ireneusz 373
Kraśko Nina 179
Kraus Karl 103
Krauskopf Robert W. 58, 62, 63, 65
Krochmal Anna 16, 17, 19, 20
Krochmal Jacek 392
Król 170, 171
Król Kamil 433
Królikowski Janusz 430
Krugerowa Wanda 309
Kruszewscy herbu Habdank 230
Kruszewski Ignacy Marceli 230, 231
Kruszewski Wojciech, ps. Skarbek 210, 

230, 231
Kryczka Piotr 235, 238
Kryj Andrzej 300
Krzyczkowski Zygmunt 152
Krzystanek Norbert 465
Krzywicki Józef 309
Ksyk Edward 319
Kubera Andrzej 136
Kubiak Krzysztof 372
Kubiak Leszek 155
Kubicki Ludwik 312
Kubicki Radosław 313, 372, 373
Kubicki Stanisław 312
Kuc Henryk 307, 311



INDEKS OSóB 487

łukawska Marianna z Mądrych 121, 123
łukawska Marianna z Podoleckich 121
łukawski Michał 121, 123
łukawski Wawrzyniec 112, 121
łuszczyński Tadeusz 133

machajski Jan Wacław 83
Machałek Małgorzata 357, 475
Machowski Stanisław, ks. 195
Maciejewski Witold 309
Maciągowski Marek 455, 465
Madejski Eugeniusz 229
Madry Peter (Mądry Piotr) 117-120
Maj Ewa 196, 197, 203, 304
Maj Konrad 391
Majcher-Ociesa Edyta 369, 372, 390, 409, 

416, 435, 455, 460, 465, 475
Majerczak Maciej, bp 76
Majewski Stefan, gen. 276, 279
Major Kornelia 406
Makarewicz, ks. 411
Makowski Józef, ks. 73
Makrobiusz (Ambrozjusz Teodozjusz) 428
Malec Agnieszka z Gajków 123
Malec Agnieszka z Obitków 118, 123
Malec Barbara z Krakowiaków 119, 122
Malec Franciszek 119, 121
Malec Ludwik 113, 123
Malec Marianna z Chrząstowskich 119
Malec Wawrzyniec 118, 123
Malec Wincenty 119
Malec Winzendy 116
Malikowski Marian 238
Maliszewska Antonina z Dębskich (Demb-

skich) 122
Maliszewski Józef 122
Maloch Lejb 169
Malunkiewicz Michał 311
Małka 269
Małupa Jan 204
Mamczak-Gatkowska Irena 28, 30
Mandenof Leon 301
Mandric Josef 116
Manteuffel Tadeusz 55
Marchewka Stanisław, ks. 202-205, 207

Leahy Emmet J. 59
Lechowcz Ignacy 145
Legun Yurij 41, 474
Lempart Józef, ks. 216, 217, 221, 222, 224
Lenart Mirosław 396
Lenartowicz Stanisław 456
Lenczewski Józef „Rybka” 132
Leon XIII 73, 175, 176, 185, 187
Lepszy Kazimierz 256
Lesiak Philipp 106
Leśkiewicz Jan 309
Leśniewska Jolanta 18, 29
Leszczyńska Bożena 451
Leszczyński Z. 292
Lewi Herman 312
Lewicki Wincenty 308
Liberman Henryk 168, 169
Ligięza Michał 275
Linniczenko (Liniczenko) Antoni Iwano-

wicz 84
Lipiński Adam 316
Lis Marek 108
Lisikiewicz Marcin 120
Lisikiewicz Tekla z Andrików (Andryków) 

120
Lorek Krzysztof 371, 391
Lovell Hannah 225, 228
Lubczyńska Marta 466
Lubieniecka Małgorzata 451
Lustgarten Froim 315
Lutosławski Kazimierz, ks. 203

ładyka Teodor 292, 304
łakomiec Beata 388, 434
łatasiewicz Longin 309
ławnik Józef 273, 274
łączek Tomasz 209, 231
łętowski Ludwik, bp 406
łobocki Antoni 151
łodejska Klaudia 432, 474
łosiński Augustyn, bp 191, 193, 195, 198-

205, 208
łoś Walentyna 452
łuczkowski Marcin 415-418, 475
łukasiuk Magdalena 234



INDEKS OSóB488

Michta Marianna z Dębskich 122, 123
Michta Michał 113, 123
Michta Stanisław 113, 122, 123
Mickiewicz Adam 432
Miedziński Bogusław 129
Mielnik Sławomir 452
Mienicki Ryszard 180
Miernik Grzegorz 401
Miernik Ignacy 307
Miernik Konstanty 312
Miernik Wawrzyniec 312
Mierunowicz Klemens A. 86
Mijas Hanna 432
Mikhach George 171
Mikulski Wilhelm 151
Miller Michael 68
Miłodorowski Stanisław 148
Minczykowska-Targowska Katarzyna 33, 34
Mirowski Włodzimierz 234, 235
Misiejka Lucia (Lucjan) 109, 111, 116, 119
Misiura Grzegorz 452
Misiura Józefa 314
Misztal 264, 265
Misztal Stanisław 311, 312
Mitkowski Josef 116
Mitkowski Józef 109, 111
Mitler Strula 145
Mleczko Władysław 304
Młot-Fijałkowski Czesław, gen. 127-129
Mojduszka Jadwiga 101, 104, 105, 110, 112, 

122, 475
Mokrauer Salomon 301
Monczuński Kazimierz 301
Mondry Josef (Mądry Józef) 116, 120
Mądra Anna 121
Mądra Emilia z Sendeckich 119, 120
Mądra Julianna z Bożków 121
Mądra Józefa z Cichoniów 119
Mądra Karolina z Malców 118, 120
Mądra Tekla z Piątoskich 118, 120
Mądry (Mondry) Józef 110-112, 118, 119, 121
Mądry (Mondry) Wincenty 111, 116, 118, 

120
Mądry – rodzina 112
Mądry Stanisław 118, 120, 121

Marcin z urzędowa 430
Marciniec Leszek 153
Marcinkowska Małgorzata 451
Marcinkowska Monika 199-201, 203, 472
Marcinkowski Stanisław 472
Marczyński Adam 314
Marecki Józef 400, 401
Markowicz Chaim 167
Markowska A. 245, 249
Markowski Mieczysław B. 145, 147, 192, 

403, 416, 417, 472, 475
Marks Karol 162
Marszalska Jolanta M. 428
Martyna Ewa 435
Maruszewski Feliks 317
Massalski Adam 81-83, 85-87, 409, 423, 

425, 439, 475
Massalski Edmund 130, 425
Matejak Anna 17, 19, 20
Matejko Aleksander 241
Matulewicz Jerzy, bp 183
Matuszak Tomasz 38
Mazur Agnieszka z Sadowskich 118
Mazur Dominika 450
Mazur Hubert 27, 29-35, 37, 38, 109, 351, 

359, 363, 389, 390, 395, 396, 475, 477
Mazur Paweł 118
McCain William D. 63
McCoy Donald R. 64, 65
Meducki Stanisław 455
Medyński Marcin 402
Mendala Jacek 123
Mendala Jan 113, 123
Mendala Katarzyna z łukawskich 123
Mendala Ludwika z Nawrotów 123
Meronowicz Tadeusz 146
Metera Piotr 301
Metryka Karolina 466
Michalski Adam 81-84, 88, 89, 93-97, 99, 

100, 412
Michalski Fr. 91, 92, 97
Michałowski Piotr 312
Michno Wacław 145
Michta Anastazja z Wołowskich 123
Michta Józef 123



INDEKS OSóB 489

Nowacki Krzysztof 451, 452
Nowak Adam 314
Nowak Mariusz 88
Nowak Mieczysław 133
Nowak Radosław 460
Nowakowska Krystyna 223
Nowakowska łucja z Czajków 121
Nowakowski 148
Nowakowski Nikodem 223, 228, 230
Nowakowski Stanisław 121
Nowakowski Stefan 238
Nowakowski Wacław 393
Nowicka Jadwiga 163
Nowicka Wiktoria 301
Nowicki Tomasz 451
Nowogródzki Emanuel 170
Nowożycki Bartosz 53, 66, 476
Nusyna Narcyz 168

obitko Kasimir (Kazimierz) 117, 119
Obitko Marianna z Drożaków 119
Obitko Marianna ze Sroków 119
Obitko Paweł 119
Odelski Henryk 308, 309
Odrobiński Piotr 309
Odyńcowa Halina 309
Oettingen urszula 126-128, 409, 412, 425, 

442, 447, 450
Ogiński Michał Kleofas 392
Ogórek Klaudia 466
Okrent Ajzyk uszer, ps. Marek 168
Olbers Heinrich Wilhelm 431
Oleśnicki Mikołaj 83
Olszański Michał 225
Olszański Tadeusz A. 105
Olszewski Daniel, ks. 399, 402, 449, 450, 

452, 453
Opara Stefan 132
Opocki Piotr 411
Oppenheim Israel 164
Orlicki Józef 163, 173
Orman Krzysztof 126
Orman Piotr 126
Ornoch Henryk 307
Ornowski Henryk 304

Moneta Abram 312
Morawska Kazimiera 309
Morris R.B. 60
Mortka, sklepikarz 260, 263
Mościcki Ignacy 125-127, 129, 130
Mroczek Franciszek 123
Mroczek Julianna z Rybaków 123
Mroczek Marianna 123
Mroczek Wawrzyniec 113, 123
Mrowińska Teodora 313
Mrowiński Adam 313
Mrowiński Julian 313
Mrozowski Adam 315
Mrozowski Stanisław 314
Mrozowski Władysław Eugeniusz 151
Mróz Kinga 466
Mucha Konrad 415, 416, 418
Murzynowski Adam 77
Myjak Józef 433
Myszkowska Zuzanna 466
Myśliński Krzysztof 455, 457

nabywaniec Stanisław 451
Nadgowski Ryszard 229
Nadolny Anastazy, ks. 406
Namysło Aleksandra 164
Narbut-łuczyński Aleksander 129, 130
Nassar Arab 171
Naumiuk Jan 275
Nawracała Tomasz 431
Nawrocki Antoni 156
Nawrot Apolonia z Przeporskich 123
Nawrot Ignacy 123
Neugebaur Józef 304
Neuhoff Władysław 143
Newton Isaac 431
Niedbała Albin 314
Niekrasz Józef Andrzej 234
Niemcewicz Julian ursyn 446
Niepielski Bogusław 301
Nieporęcki Ryszard 155
Niewiarowski Józef, ks. 85
Noga Zdzisław 393
Nora Pierre 425
Norwid Cyprian Kamil 432



INDEKS OSóB490

Piechowski Kazimierz 209-230
Piekarski Tomasz 34
Pieniążek-Samek Marta 142
Pietrasiewicz Władysław 311
Pietrzak Marzena 377
Pietrzyk Stanisław 133
Pietrzyk Władysław 311
Pietrzykowski Jan 316
Pilecki Julian 219
Pilecki Oktawian 141
Pilecki Stanisław 309
Pilecki Wacław 309
Pilecki Witold 217, 219, 220, 226
Piltz Stanisław 301, 308
Piłsudski Józef 125-129, 133, 137, 196, 292, 

303, 307, 314, 386, 455
Piorun Anna ze świerkulów 123
Piorun Michalina ze Statuchów 123
Piorun Michał 123
Piorun Paweł 113, 123
Piotrowska Kazimiera 310
Piotrowski Jan, bp 400, 405, 427, 432
Piskulak Julian 312
Pius VII 72
Piwowarski Władysław 243
Platon 428
Pleszyński Tadeusz 295
Pluta Józef, ks. 132
Płatek Józef 318
Płużański Tadeusz Marek 219, 220
Pobocha Ryszard 460, 461
Podczaszyński Paweł Bolesław 446
Podolecka Agnieszka ze świątańskich 121
Podolecki Wawrzyniec 121
Podwodowski Hieronim 429
Pogorzelska Iwona 125, 321, 389, 415, 418, 

421, 445, 476
Polański Tomasz 439
Poniatowski Michał 402
Poraziński Jarosław 30
Porfiriusz 428
Posner Ernst 56
Poszalska Monika 423, 476
Posłuszny Chaim 167
Poziomski Witold 308

Osadczy Włodzimierz 113
Osika Maria 37
Ostalska Jolanta 155
Ostrowska Eleonora 220
Ostrowska Joanna 466
Oswald Manfred 106, 115

Pachala Kurt 224
Paczyńska Irena 212
Pająk J. 310, 311, 314
Pająk Jerzy Zbigniew 140, 306, 310
Pajek Walerian 312
Palitzsch Gerhard 212, 213
Pałosz Jerzy 127
Pałysiewicz Antoni 447
Pańków Stanisława 359
Parka Swietłana 85
Parlak Stanisław 133
Partyk(a) Jan 310
Pasich Lidia 465
Paszkowicz Adam, ks. 72
Pauch Seweryn 451
Pawlak Bartosz 36
Pawlak Waldemar 447
Pawlina-Meducka Marta 455
Pawłowski Marek Tomasz 217, 225, 228
Pawłowski Piotr 396, 411
Pągowski Antoni 86
Pedrycz Włodzimierz 441
Pelc Mojżesz 311
Pełczyński Grzegorz 452
Pereusz Chaim 369
Perlman Isadore 62
Perzyna Krzysztof 451
Peterlejtner Marcin 55
Petlajk Anton 117
Petrowski William R. 65
Pękala Zbigniew 315
Pękiel Bartłomiej 451
Piasek Wojciech 31
Piątek Jerzy 455
Pidruczny Stefan 223
Piec Ignacy 223
Piech Stanisław 177, 179, 185
Piechowska Jadwiga 224, 227



INDEKS OSóB 491

Raszkiewicz Aron 388, 435
Raubal Emanuel 86, 93
Rawicki Markus 307
Reagan Ronald 54, 55, 66
Rechnic 173
Rechowicz Henryk 305
Reczyński Stefan 85, 97
Rembalski Andrzej 409, 460, 461
Renz Regina 450
Repczyński Piotr Paweł 450
Righetti John 113
Ringelblum Emanuel 173
Rogalski 146
Rogowska Anna 15, 21, 388, 389, 476
Rok Bogdan 429, 430
Romanow 143
Roosevelt Franklin Delano 328
Roremniak (Foremniak) Kazimierz 314
Rosa Agnieszka 27-33, 35, 36, 38, 351, 359, 

360, 389, 395, 476
Rosiński Piotr 443
Ross Rodney A. 57
Rostocki Aleksander 332
Rostworowski Emanuel 134
Rostworowski Karol Hubert 127, 134
Rostworowski Marek 134
Roszak Stanisław 33, 359
Rotman Stanisław 312
Rotman Szlama 145
Rotsztajn Mechel 315
Rozenberg Majloch 168
Rozwadowski Kazimierz 143
Rozynkowski Waldemar 33
Równicki Walenty 202
Różański Mieczysław 74
Rudnicki Szymon 304
Rudziński Józef 253-255, 260
Rupniewska Małgorzata 460
Ruppert Stanisław, gen. 129
Ruszczyc Ferdynand 432
Ruta Zygmunt 472
Rutkiewicz Władysław 311, 312
Rutkowska Wiesława 388-390, 396, 398, 

409, 413, 433, 435, 465, 472, 477
Rutkowski Adam 173

Poznański Karol 84
Prasawec Vinzenz (Wincenty) 109, 112, 117, 

120
Praus Ryszard 457
Prejs Roland 71, 74, 403
Pressen Bolesław 213
Prystor Aleksander 294, 295
Przeniosło Małgorzata 177, 178, 182-184
Przeniosło Marek 372
Przybylski Henryk 307, 311
Przybyszewski Stanisław M. 133
Prząda Władysław 112
Próchnik Adam 206
Puciata Leon, ks. 185
Pudłowski Leszek 55
Pukalski Waldemar 82
Pulinowa Maria Z. 303
Purski Stefan 301
Pusłowski Ksawery 129
Putowska Lidia 460, 461
Pytlak Agata 120
Pytlak Agnieszka z Lisikiewiczów 120
Pytlak Antoni 112, 120
Pytlak Franciszka 120
Pytlak Izabela 120
Pytlak Jakub 120
Pytlak Jan 109, 112, 117
Pytlak Jan, syn Antoniego 120
Pytlak Jan, syn Stanisława 120
Pytlak Józefa z Kończyków 120
Pytlak Marcjanna z Kowalskich 120
Pytlak Marianna z Trojanowskich 120
Pytlak Mieczysława 120
Pytlak Stanisław 120
Pytlak Stefania 120
Pytlak Zofia 120
Pytlas Ignacy 314
Pytlas Jerzy 320

raczkiewicz Władysław 324
Radomska-Serafin Renata 432
Radwan Mieczysław 316
Radziejowska Halina 403
Radzimiński Andrzej 254
Radziszewski Stefan 432



INDEKS OSóB492

Sikorski Marcin 442, 447
Sikorski Władysław, gen. 211, 324
Silvestri Maria 113
Siuda Jan 312
Siudak Antoni 112, 121, 122
Siudak Marianna z Malców 121
Siudak Paulina z Bykowskich (Bukow-

skich) 121
Siudak Tomasz 121
Siwek Chaim 169
Skarbek-Kruszewski Ignacy 231
Skiba Dariusz 441, 442, 444, 447
Skoczkowski Stanisław 315
Skorko Jan 152
Skorupski Szczepan 460, 461
Skowronek Jerzy 21, 55
Skowrońska Władysława 318
Skrobecki Czesław, ps. Czesław 132
Skrzyniarz Ryszard 403
Skrzyński Lucjan 132
Skórkowski Karol, bp 72
Słabińska Elżbieta 370, 460
Sławek Walery 303, 377
Sławiński Piotr 101, 104, 105, 107, 108, 390, 

396, 412, 477
Sławoj Składkowski Felicjan, gen. 129
Słonecki Michał 301
Słupczyńscy, rodzina 223
Słupczyńska Józefa 229
Słupczyńska Zofia, ps. Sonia, Muszka 229
Słupczyński Zygmunt 223, 228, 230
Smolińska Agnieszka z łukawskich 123
Smolińska Barbara z łukawskich 124
Smolińska Magdalena z Rządkowskich 

123
Smolińska Marianna z Kołaczów 124
Smoliński Aleksander 372
Smoliński Jan 124
Smoliński Kazimierz 113, 123
Smoliński Michał 124
Smoliński Tomasz 123
Smoliński Wawrzyniec 113, 124
Smorawiński Mieczysław 129
Smuła Józef 305
Smyk Katarzyna 452

Rutkowski Stanisław 312
Ryba Władysław 133
Ryczka Wincenty 130
Rydarowski Stanisław 152
Ryder Karol 304
Rydzanicz Anna 113
Ryszewski Bohdan 470
Rzadkowski Adam 391
Rzecki Józef 312
Rzepecki Tadeusz 197, 200, 202, 204, 206, 

207
Rzepecki Witold 206, 207

Sadok 431
Sadowski Andrzej 238
Sadowski Maciej Jan 452
Saletra Wojciech 372
Samkowa Józefa 314
Samulak Zuzanna 460
Sapieha Adam 184
Sarfatti Michele 169
Sarwa Andrzej 412
Saski Józef 310
Sawa Przemysław 452
Sawicki Kazimierz 213
Schiper Ignacy 163
Schlender Grażyna 39, 359, 360
Schmeidówna Helena 310
Schmidt Christian Gottlieb 459, 460
Schoppel Karol 310
Secomski Józef 151
Semaniak Jacek 372, 427
Sendecka (Sandecka, Sędecka) Marianna 

ze Szparów 120
Sendecki (Sandecki, Sędecki) Józef 120
Seyda Zygmunt 202
Sędrak-Legut Bernadetta 227
Shiff Robert A. 65
Siedlak Jan 234
Sieniawska Elżbieta z Gostomskich 411
Sienkiewicz Włodzimierz 310
Siennik Marcin 430
Sierchuła Rafał 438
Sikora Władysław 223
Sikora-Sikorski Jan 151



INDEKS OSóB 493

Statuch Jakob 116, 118, 123
Statuch Marianna z Kołków 118
Statuch Petronela z Mazurów 118, 123
Statuch Piotr 118
Stawecki Piotr 144, 202, 274
Stawecki Wacław 134
Stawowczyk J. 229
Stańczyk Tomasz Lech 460
Staśkiewiczówna Bogumiła 318
Steinwall Susan D. 66
Stodółkiewicz Ignacy 86
Stodółkiewicz Leon 86, 87
Stodulny Bogusław 457
Stoksik Edward 132
Stpiczyński Tadeusz 234
Strawczyński Hersz 166
Stryjkowski Krzysztof 28,30
Strzelczyk Jerzy 427
Strzelecka Małgorzata 34, 359
Studnia Dawid 167
Stwosz Witt 443
Stępień urszula 411
Stępniak Władysław 56
Sufin Zbigniew 235
Suliga Piotr 457
Sulimierski Filip 303
Sulimirski Aleksander 310
Surma Małgorzata 465
Surowiecki Władysław 314
Suwka Kazimierz 312
Swajdo Jarosław 140
Swiercz Antoni 312
Swierkula Jan 116
Sykulski Kazimierz, ks. 203, 204, 401
Syrkiewicz Ignacy 304
Szabaciuk Małgorzata 395
Szabat Barbara 310
Szady Joanna 35
Szafarczyk Wioletta 432, 477
Szafraniec Piotr 441
Szafrański Henryk 314
Szaniawski Konstanty F. 425
Szaniawski Paweł 145
Szczepaniak Marek 29, 34, 37
Szczepański Jerzy 85, 86, 88, 306, 372, 399

Sobala Michał 444
Sobczyński Antoni, ks. 200, 203, 206
Sobierajski Stanisław 300, 306
Sobieszczański Franciszek Maksymilian 

446
Sobolewska Aniela z Dąbrowskich (Do-

mbrowskich) 122
Sobolewska Franciszka z Gajków 122
Sobolewski Jan 122
Sobolewski Józef 107, 110, 112, 122
Sobolewski Wincenty 107, 108, 396
Sobota Adolf 311, 312
Sokołowski Stanisław, ks. 207
Solecki Sławomir 238
Soliński 146
Solkówna Maria 310
Solonowicz Baron 145
Sołkiewicz Stanisław 307
Sołtyk Kajetan 462
Sołtysiak Amelia 435
Sołtysiak Marian, ps. Barabasz 434
Sosnkowski Kazimierz 127
Sowa Andrzej Leon 164
Sozańska Dominika 311
Sperka Jerzy 303
Spiczyński Hieronim 430
Spinoza Benedykt 162
Spława-Neyman Maria 403-405
Sroczyńska Maria 243
Sroczyński Jerzy 314
Stabholtz Henryk 152
Stablewski Florian, bp 178
Stachiewicz Juliusz 129
Stachurska-Maj Teresa 34, 351, 352
Stalin Józef 328, 361
Staniewicz Wiktor 183
Stanisław, św. 412
Stanko Przemysław 254
Stankowski Witold 226
Starczewska-Wojnar Aleksandra 37, 451, 

453, 477
Starczewski 262
Staszczak Zofia 246
Staszewska Justyna 388, 434, 446
Staszic Stanisław 459, 460
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świerkula Franciszka z Warzochów 119, 124
świerkula Jan 124
świerkula Józef 119
świerkula Józefa z Bykowskich 124
świerkula Marianna z Chmielów 119
świerkula Michał 113, 124
świerkula Stanisław 110
świerzyński Adam 431
świetlikowa Franciszka 306
święcich Karolina 291, 477
święcicki Tomasz 446
świrski Ignacy, ks. 182, 185
świtalski Dariusz 229
świtalski Kazimierz 294

Tajtelbaum Pinkwas 315
Tamioła Marian 275
Taracha Cezary 450
Tarnowski Feliks 317
Tartakower Aryeh 163
Tarłowski Jan 118
Tazbir Janusz 170
Techmańska Barbara 38
Teodorowicz Józef, abp 203
Terej Jerzy 196, 206
Thomas Zygmunt 318
Thon Ozjasz Abraham 162
Tiegel (Figiel) Jadwiga z Walochów 118
Tiegel (Figiel) Józef 118
Tiegel (Figiel) Katarzyna z Dziubów 118
Tiegel (Figiel) Paweł 116, 118
Tokarski (Tokarz) Antoni 120
Tokarski Antoni 117
Tokarski Tomasz 373
Tokarz Jan 120
Tokarz Marianna z Gajków 120
Tokarz Marianna z Ziołów 120
Tomasik Kinga 466
Tomaszewski Jerzy 164
Tomczyk Krzysztof 386, 394, 420, 421
Tomczykowa Helena 317, 319
Tomicki Jan 311
Toporski Karol 312
Tracz Szymon 428
Trembicka Krystyna 306

Szczepański Marek S. 235, 239, 241
Szczerbicki Tomasz 330, 332
Szczębalski (Strzębalski) Leon 310, 312
Szeląg Marcin 31
Szenk Wacław 304
Szermentowski Józef 446
Szewczyk Anna 462
Szklarski Wacław 151
Szkutnik Piotr 74-78, 80
Szlęk Agnieszka 460
Szmajdel Roman 307
Szmerowska 263, 264
Szmidt Mikołaj 317
Szmidt Zygmunt 316
Szmulewicz Boruch 312
Sznycel 141
Szonert 326
Szostak Mateusz 400
Szpigiel Jonas 169
Sztark Abram 168
Sztechman Bronisław 310, 312
Sztokman Abraham 317
Sztukiel Ryszard 295
Szujski Józef 424
Szulc E. 245, 249
Szulc G. 155
Szumke Józef 311
Szumliński Jerzy 318
Szydziński Wincenty 310
Szyszkowski Marcin herbu Ostoja 443, 

444

Ścibor Rylski Władysław 147
ściskała Dominik, ks. 202
ślęzak (Szlęzak) Adam 314, 319
śliwiński Antoni 314
śliwiński Jan 451
śmietanka-Kruszelnicki Ryszard 391, 439
śmigielski Jan 331
śnieżyński Marian 249
świątczak Piotr 211, 217
świątek Wojciech 462
świątkowski Tomasz 447, 477
świda Stefan 316
świerkula (świrkula) Jan 119
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Warzocha (Warzecha) Józef 119
Warzocha (Warzecha) Marianna ze Ski-

bów 119
Warzocha (Warzecha) Wawrzyniec 109, 

119
Wawrzyński Tadeusz 141, 144, 202, 274
Wawszczyk Weronika 466
Wąsowicz Michał 295, 303
Wątor Adam 196, 197
Weinbergier Władysław 315
Weir Thomas E. 68
Wellers Georges 211
Werber Szlama 170
Wesołowska Weronika 466
Węgrodzki Jan 312
Wiatr Józef 156
Widerski Paweł 132
Widłak Andrzej 133
Wieczorek Agnieszka 34, 359
Wieczorek Bronisława z Simsonów 322, 

324, 327
Wieczorek Jan 322-324, 326-328
Wieczorek Zbigniew 321-328
Wielopolski Aleksander 83
Wielopolski Zygmunt 88
Wierciński Mateusz 429
Wijaczka Jacek 140
Wilk Hubert 329, 477
Wilk Stanisław 198
Winczakiewicz Aleksander, ks. 73
Winczakiewicz Teodor, ks. 73
Winiarski Kazimierz 320
Winstone Martin 210
Wirska Elżbieta 470
Witczyk Henryk 427
Witecka Zdzisława 460
Witecki Mieczysław 310
Witkin Jakub (Zerubawel) 164
Witkowska Marianna z Demarczyków 118
Witkowski Edward 143
Witkowski (Mitkowski) Józef Teofil 109, 

118
Witkowski Teofil 118
Wittels Fritz 103
Więch Kazimierz 304

Trojański Piotr 395
Truman Harry S. 54, 62
Trzaskowski Zbigniew 432
Trzebicki Marcin, bp 444
Tuchendler Antoni 145
Turowski Jan 235, 237
Tutaj Dominik 202
Tutaj Tadeusz 314
Tworzecki Eugeniusz 308, 311
Tycha Feliks 305
Tyll Stefan 308
Tymieniecka Aleksandra 304
Tyrchan Grażyna 29, 37
Tyszka Zbigniew 237

ulrich Julian August 129
urban VIII 444
urban Wacław 254
urbaniak Violetta 34, 39, 351, 352
urbanowski Albin 308
urbański Krzysztof 165
utkowska Beata 424

Wajngenszpeg Hersz 315
Wajs Hubert 55, 68
Wajsler Males 168
Wajsman Gabriel 167, 168
Walc Antoni 314
Walczak Małgorzata 217, 228
Walczyk Leszek 175, 478
Waleron Andrzej 205, 206
Walewski Władysław 303
Waligóra Jacek 452
Waloch Bonawentura 118
Waloch Małgorzata z Sochów 118
Wałek Jarosław 460
Wałęga Leon, bp 199
Wapiński Roman 196, 207, 304
Wardycki (Wardyński) Adam 315
Warner Robert M. 66
Warzocha Magdalena z Piętowskich 119
Warzocha (Nowcynice) 116
Warzocha Stanisław 109
Warzocha Wincenty 119
Warzocha (Warzecha) Ewa z Czajków 119
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Wrzeszcz Wacław 303
Wrzosek Adam 178
Wyczawski Hieronim E. 77
Wyrozumski Jerzy 83
Wyrzycki Stanisław 391
Wysocki Józef 314
Wyszyński Stefan 452

zabłocki Zdzisław 315
Zadurowicz Bogusław 149
Zaffman Nuta 312
Zagajski Herszel 312, 457
Zając Marianna z Mądrych 112
Zajączek Józef, gen. 459, 460
Zajdler Bronisław 314, 316
Zamojska Dorota 179
Zamojski Jan E. 234
Zamojski Jerzy 373
Zamojski Wincenty, ks. 200
Zapałowa Kazimiera 83
Zapałowski 202
Zarek Mieczysław 319
Zarzycki łukasz 404
Zarzycki Piotr 156, 157
Zawistowski Andrzej 235, 248
Zawisza Sylwia 460
Zdaniewicz Witold 194, 243
Zdrojewski Eugeniusz Z. 234
Zelaźkiewicz Michał 312
Zelenay Józef 301, 304
Zembrzuski Tadeusz 243
Zemła Krzysztof 401
Zerański Maksymilian 312
Zerubawel 173
Zgryza Katarzyna 388, 435
Ziejka Franciszek 424
Zielony Paweł 34
Zięba Michał 314
Ziętal Elżbieta 210, 230
Ziembiński Eugeniusz 301
Ziemiański Stanisław, ks. 452
Zimmermann Kazimierz 175-182, 184, 190
Zineman Jakub 162
Zioło Michał 120
Zioło Rozalia 120

Wiślicki Piotr 310
Wiśniewski Feliks 461
Wiśniewski Jan 359
Wiśniewski Jan, ks. 411
Wiśniewski Stanisław, ks. 204, 205
Wloka Agnieszka 452
Wodzianowski 148
Wodziński Grzegorz 429
Wojciech, św. 412
Wojciechowska Beata 388, 409, 412, 423, 

427, 428, 433, 475
Wojcik Johann 116
Wojdan Joanna 30
Wojdan Stanisław 311
Wojtasiński Piotr 405
Wojtaszek Michał 377
Wojtkowicz-Pawłowicz Stanisław 154
Wojtynek Paweł 400
Wolnicki Edward 145
Wolnicki Paweł, ks. 74-78, 80
Wołczyk łukasz 413, 477
Wołyniec Bartłomiej 443
Woronicz Jan Paweł 73
Worowiec Tomasz 195
Woyczyński Marian 143
Woś Józefa Julia z Chmielów 124
Woś Kazimierz 113, 124
Woś Marianna z Piechniaków 124
Woś Michał 124
Woźnicki Wacław 317
Wójcik Antoni 119
Wójcik Jan 119
Wójcik Katarzyna z Kamieniek (Kamień-

ków) 119
Wójcik-łagan Hanna 381
Wójcik Wacław 318
Wójcik Władysław Edward 108, 122
Wóycicka Karolina z Krzyżanowskich 182
Wóycicki Aleksander 175, 176, 182-185, 189, 

190
Wóycicki Stanisław 182
Wróbel Adam 176
Wróbel łukasz 359
Wróblewski Piotr 451
Wróblewski Stanisław 129
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żebrowski Rafał 173
żelazny Beata 388, 434
żelichowski Michał 98
żeligowski Lucjan, gen. 180
żeromski Stefan 86, 424
żmuda Józef 145
żongołłowicz Bronisław 177-181, 183, 185, 

189
żongołłowicz Helena ze Skarbków Mal-

czewska 178
żongołłowicz Jan 178
żurek Antoni 427

Ziółek Jan 314
Ziółkowska Stefania 318
Ziółkowski Janusz 234, 235, 237, 238
Ziółkowski Michał 225
Zunda Jan 312
Zundel Kahan 301
Zwirski Wacław 306
Zyngier Icek 316

żabotyński Włodzimierz 165, 171
żarnowski Janusz 304
żbikowski Jakub 155





Brzeźnica 74
Brzeżany 386, 394, 420
Brzostek 254
Budapeszt 162
Busko-Zdrój 130, 133, 139, 143, 150, 151, 153, 

156-158, 202, 281, 282, 284-286, 335, 
336, 338, 341, 342, 344, 377, 380

Buzułuk 321, 324
Bydgoszcz 34, 393, 451, 469, 470

chapel Hill 64
Chełm 381
Chęciny 172, 300, 307, 308, 435, 470
Chicago 58
Chlewiska 378
Chmielnik 301, 317, 371, 387, 389, 397, 433, 

449, 465, 466
Chotel Czerwony 317, 380
Chotów 229
Chrząstów 73, 76
Chwałki (Chwalki, Chvalki, Kwalek, Talki) 

101, 102, 104, 107-109, 112, 113, 116-124
Ciszyca, par. Koprzywnica 121
Czarkowy 125, 127-137
Czarnca 73, 76, 78
Czarniecka Góra 146
Czeladź 392
Częstochowa 20, 74, 139-143, 145-148, 150, 

151, 153, 157, 169, 230, 264, 275, 280, 283, 
335, 337, 338, 340, 342, 343, 347, 405

Częstocice 314
Czermin, par. Góry Wysokie 119
Czortków 221

Ćmielów 300, 314

indeks miejscowości

Andruszkowice 119
Annopol 383
Auschwitz 209-213, 215, 218-222, 224, 225, 

228, 401
Auschwitz-Birkenau 210, 213, 214, 222, 224, 

225

bagdad 324
Baligród 211
Bebelno 73, 76, 78
Bereza Kartuska 173
Berlin 221
Będzin 141, 145-147, 162, 168, 197, 300, 303, 

305
Biała 86
Biała Podlaska 167
Białogon 22, 195, 282, 300, 307, 308, 456
Białowieża 322, 323
Białystok 34, 235
Bieleckie Młyny 322
Bieliny 197, 202
Bielsko 221
Błonie 182
Bodzechów 300, 314, 317
Bodzentyn 345, 389, 425, 441-447, 477
Bogucice 466
Bojanów 384
Bolesław 300
Bolonia 443
Borysław 277
Brody 383
Bryzdzyń 379
Brzesko Nowe 200
Brzeziny 322
Brześć 173
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Haga 19, 163
Hołudza 377, 380

iłża 158, 281, 282, 284, 289, 337-339, 342
Iwaniska 301, 317

jankowice Kościelne 118, 119, 122
Janów Lubelski 382
Jaronowice 470
Jarosław 278
Jasieniec 336
Jedlińsk 144
Jędrzejów 85, 147, 158, 202, 203, 205, 265, 

267, 281-290, 335, 336, 338, 339, 343, 
345, 347, 383, 385, 449

Jurków 130

kalisz 38, 39, 72, 360-363
Kamieniec Podolski 386, 394, 420
Kamionka 379
Katowice 235, 239, 240, 406, 449, 451, 452
Kazimierza Wielka 127, 133, 134
Kępie 379
Kichary, par. Góry Wysokie 120
Kiczki k. Mińska Maz. 182
Kielce 15, 20, 22-25, 27, 30, 33-35, 37, 39, 

71-74, 77,78, 81-83, 85-89, 94-100, 107, 
109, 116-118, 125, 127, 128, 130-137, 139-
146, 148-150, 152, 153, 156-159, 161-167, 
172, 173, 175, 178, 191, 192, 194, 195, 197-
202, 204, 207, 209, 211, 212, 229-231, 
233, 234, 236, 243, 245, 249, 258, 271, 
272, 274-276, 278, 280-292, 294, 300-
303, 306-308, 310, 311, 313, 321-327, 336, 
338-342, 344-346, 351, 359, 363, 370-
372, 377-379, 381-406, 409, 412, 413, 
415, 418-421, 423-425, 427-435, 437-
439, 441-445, 447, 449, 450, 455-461, 
465, 466, 469, 470, 472-478

Kielce II Herbskie 283
Kije 449
Kijów 84, 163, 452
Kirmine 321, 324, 325
Klimontów 393
Kluczbork 418

daleszyce 300, 307
Dąbrowa Górnicza 141, 145-147, 300, 305, 

306, 393
Dąbrówki 229
Dęblin 151, 152, 324
Dębowe, gm. Sztabin 323
Dobre k. Siedlec 134
Drohobycz 276, 277
Drzewica 22, 158, 301
Dziecin-Wyszyna 415, 416
Dzierzgów 256

elbląg 37
Ełk 34

Farab 321, 324
Fałków 416
Feldkirchen 101, 106, 107, 111, 112, 114, 115, 

117
Filadelfia 56

garbatka 142, 300
Gdańsk 34, 35, 334, 224, 226, 228, 234, 235, 

303, 331
Gdynia 235
Genewa 183, 303
Gierlachów Bliższy 119, 121
Gliniany 109, 117, 120
Głogów 235
Gniezno 34, 178, 406
Gołębice (Globice) 109, 116, 119
Gorlice 106, 114, 115
Gorzów Wielkopolski 20
Goszcza 204
Góry Mokre 415
Góry Pęchowskie 127
Granada 419
Granica 85
Graz 104-106, 112
Graz-Wetzelsdorf 106
Gręboszów 128
Grodzisk 178
Grudziądz 152
Grudzyny 254
Grzegorzewice 122
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Londyn 158, 182, 331
Lowanium (Louvain) 182
Lubin 235, 475
Lublin 33, 34, 72, 84, 141, 196, 235, 304, 307, 

351, 381, 395-397, 405, 451, 452, 476
Ludynia 230, 283
Lwów 104, 128, 162, 164, 178, 221, 222, 228, 

295, 386, 394, 420, 421, 451

łazy 167
łęczyca 280
łojowice, par. Obrazów 118
łopuszno 73, 76, 78, 223
łowicz 280
łódź 74, 86, 142, 149, 151, 234, 235, 271-273, 

276, 278, 280, 303, 406, 417
łukawa 118, 475
łysaków 254

machory 415
Madryt 18
Majdanek 223
Maków Podhalański 218
Malbork 37
Marcinowice 379
Michałów 22
Michniów 391
Miechów 23, 207, 283, 284, 295, 382, 400, 

404, 405, 415
Mierzęcice 147
Międzybrodzie-Porąbka 211
Milczany 123, 124
Mińsk Mazowiecki 182
Mistów k. Nowomińska 182
Mnin 223, 228, 230
Modlin 151
Mokoszyn 119
Monachium 178
Monte Cassino 324
Morawica 328, 379, 382, 473
Moskwa 85
Möllersdorf 103
Mściów 118
Münster-Gladbach 178
Myszków 146

Klucze 300
Kluczewsko 73, 76
Kobierniki 124
Kocina 130, 133
Koćmierzów 121
Koniecpol 256, 257, 262, 263, 265-269
Konieczno 73, 76, 78
Konin 85, 235
Końskie 221, 223, 275, 385, 392, 401, 413, 

473, 475
Koprzywnica 122
Korczyn 125
Koszalin 20, 34, 38, 234
Koszyce 383
Kościerzyna 211, 321, 324, 328
Kozienice 144, 233, 235-242, 245-250, 300, 

335, 338-340, 342
Kozłów 379
Kraków 20, 72, 76, 83, 126, 127, 129, 133, 141, 

149, 153, 162-166, 178, 181, 184, 204, 221, 
235, 238, 254, 300, 303-305, 307, 311, 313, 
333, 344, 381, 384, 387, 400, 405, 412, 
415, 424, 441-443, 449-452, 473, 477

Krasnowodsk 321, 324
Krasocin 73, 76-79, 223, 393
Krotoszyn 362
Kruków, folwark 108
Krzcięcice 85
Krzemieniec 386, 394, 420, 421
Krzywopłoty 126
Ksany 130, 132, 133
Kuflewo 182
Kunów 300, 317
Kurzelów 71, 73
Kutno 34, 182, 280

Lasek 209, 223, 228-231
Lasocin 229
Lelów 256-258, 262, 264, 265, 267, 269
Lentkowice, pow. miechowski 87
Leszno 20
Lewiczyn 451
Lida 144
Lipnik 380
Lipowica 149



INDEKS MIEJSCOWOśCI502

Pelplin 211, 226, 228, 406
Pęczyny, par. Jankowice Kościelne 122
Piaski 378, 380
Piechowice 211
Piekoszów 379, 380
Pilica 201
Pińczów 81-83, 85-87, 89, 94, 97, 100, 109, 

117, 119, 129, 130, 150, 156-158, 262, 274, 
281, 282, 284, 285, 287-290, 335, 337, 
338, 343, 382, 434

Piotrków Trybunalski 34, 38, 141-143, 148, 
151, 280

Pleszew 361
Płock 29, 34, 235
Poczajów 452
Podhorce 386, 394, 420, 421
Podklasztorze, cz. Jędrzejowa 207
Podskale 132
Podzamcze 429
Polkowice 235
Połtawa 163
Poręba 147
Posłowice 195
Poznań 28, 34, 37, 74, 158, 178, 179, 197, 

206, 234, 246, 303, 330, 359, 406, 417, 
438, 451, 470, 475

Prandocin 403
Pruszków 167
Przedbórz 221, 223
Przemyśl 20, 149, 153, 154, 156, 157, 271, 

272, 276-278, 380, 430
Przemęt 178
Przybysławice 379
Przyłęk 253-256, 262, 268, 367, 378, 380, 

400
Przysieka 379
Przysucha 301
Przytyk 167, 171
Psary 378, 380
Puławy 151, 235
Pułtusk 144, 202, 274

racławice 379
Radlin 384, 385
Radom 20, 34, 109, 116, 117, 139, 141-143, 

146, 147, 149-153, 156, 157, 159 162, 167, 

nagłowice 383, 470
Nakło 256
Nasiewice 207
Nieborów 31
Niepokalanów 214
Nietulisko Fabryczne 300, 317
Nisko 382
Niwiski 254
Niziny 470
Nowa Huta 235
Nowa Słupia 466, 469
Nowosybirsk 323
Nowy Jork 64, 133
Nowy Korczyn 128, 139, 133, 134, 274
Nowy Sącz 381
Nowy Wiśnicz 211

obierzowice 119, 123
Obrazów 107, 118, 124
Odcinek 107
Ogrodzieniec 300
Oktiabrskij, rej. Tisulski 321, 323, 325, 326
Oleszno 73, 75, 78, 229, 230
Oliwa 331 
Olkusz 146
Olsztyn 20, 29, 30, 34
Opatowiec 127, 128, 132, 133
Opatów 158, 300, 313-317, 335, 337-340, 

343, 382
Opoczno 23, 275, 301, 369, 370, 418
Opole 34, 37, 396, 439, 477
Ostrowce 128
Ostrowiec świętokrzyski 158, 233, 235-240, 

242-246, 248-250, 274-277, 300, 313-
317, 343, 377, 466

Ostrołęka 163
Otwock 151
Oświęcim 212, 214, 217, 220, 224-228, 311, 

395, 415
Ożarów 108, 300, 317, 387, 433

Pacanów 274
Padwa 443
Pahlavi 321, 324
Panki k. Częstochowy 459
Paryż 58, 182, 332
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Skorzeszyce 405
Skowronno Górne 130
Słupia 268
Słupia Jędrzejowska 383
Słupia Konecka 379
Sobolewo 371
Sobótka k. łęczycy 182
Solec 202, 344
Sosnowiec 141, 145-147, 164, 168, 169, 171, 

295, 300, 303, 304, 318, 392
Sprowa 262
Stalowa Wola 384, 396
Stanisławów 152, 386, 394, 420, 421
Starachowice 158, 275, 277, 335, 336, 339, 

342, 385
Stary Korczyn 127, 128, 130, 132, 133
Starzyn 254
Starzyny 367
Staszów 150, 158, 281, 382
Stawiszyn 361
Stopnica (Stobnica) 109, 117, 120, 130, 281, 

282, 284, 286, 287, 301, 338, 339
Strożyska 378
Stryj 276, 277
Styków 283
Sucharzów (Sucharów) 109, 117, 119, 121
Suchedniów 300, 307, 308, 460
Sułoszowa, pow. olkuski 87
Szczecin 20, 163, 196, 475
Szczekociny 148, 256-269, 365, 367, 369
Szczytniki 127, 128
Szewna 314
Sztum 224
Szydłowiec 134, 435
Szydłów 466
Szymanowice Dalsze, par. Obierzowice 123

Świdnik 235
świerże Górne 235, 237, 245-247

Thalerhof 101, 103-117, 120-122
Tarczek 442
Tarnobrzeg 235, 384
Tarnopol 86
Tarnowskie Góry 125, 126, 130, 132, 133

170, 204, 221, 222, 237, 284, 335, 336, 
338-341, 343, 345, 379

Radomsko 141, 392
Radoszki, par. Jankowice Kościelne 107, 

118, 119
Radoszyce 223, 466
Rajkowy (Rajkowski Młyn) 211, 221
Rawa 86
Rogów 132
Rożki, par. Obrazów 123
Ruda Maleniecka 415
Ryga 126
Rzemianowice 132
Rzeszów 20 149, 238, 307, 381, 384
Rzym 184, 443

Sachsenhausen 212
Sadków 151
Saint-Germain 126
Samborzec 121, 123
Samsonów 459, 460-462, 473
Samsonów-Ciągłe 459, 460
Sandomierz (Sandynisch, Sandomierce, 

Sandowiezicz) 82, 87, 101, 107-109, 114, 
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