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Od redakcji

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprezentować tegoroczny numer 

rocznika „Archiva Ecclesiastica” (12), który został podzielony na pięć 
działów:

– Artykuły i materiały;
– Sprawozdania;
– Recenzje;
– Dokumenty;
– Kalendarium.
W dziale pierwszym znalazły się teksty referatów wygłoszonych  

w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
Archiwistów Kościelnych w dniach od do r. w Porszewicach koło Łodzi. 
Jako pierwszy wystąpił gospodarz miejsca ks. Kazimierz Dąbrowski, któ-
ry przedstawił rys historyczny, obecną działalność i plany na przyszłość 
Archiwum Diecezjalnego w Łodzi. Ks. Waldemar Gliński szczegółowo 
omówił historię diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym (1920-
1939). Tematem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
zajął się Ryszard Grygiel, który po swoim wystąpieniu zaprosił do od-
wiedzenia tej instytucji. Agnieszka Janik zaprezentowała źródła do dzie-
jów kościoła katolickiego w Polsce przechowywane w łódzkim Archiwum 
Państwowym, a Rafał Kościański – źródła do dziejów Kościoła katolickie-
go w zasobie archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. 
Charakterystyką ornamentu, który jest symbolicznym znakiem czasu, na 
wybranych przykładach pejzażu kulturowego miasta Łodzi zajęła się Al-
dona Plucińska. Historię i zasób Archiwum Generalnego Zgromadzenia 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przedstawiła s. Urszula Sadownicza  
(s. Alwerna CSCIJ). Dział pierwszy zamknął wykaz zakonów i zgroma-
dzeń żeńskich w diecezji łódzkiej do 1992, opracowany przez s. Lucynę 
Witczak ABMV.

Dział Sprawozdania rozpoczął tekst Anny Jabłońskiej pt.: Archiwum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie – przykłady wykorzystania zasobów w ba-
daniach dziejów staropolskiego duchowieństwa, wygłoszony w cza-
sie spotkania w Towarzystwie Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. 
bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach.  Ks. Robert R. Kufel przedsta-
wił sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej  
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Górze za rok 2018, a ks. Michał Sołomieniuk – sprawozdanie z działalności 
Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie za rok 2018. Ks. M. Sołomie-
niuk zakończył ten dział sprawozdaniem z działalności Grupy Roboczej 
ds. archiwów prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego  
w latach 2017-2018.

W dziale Recenzje znalazły się dwa teksty autorstwa ks. Jarosława Wą-
sowicza SDB:

– Notiziario dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica”, Roma, nr 54 
(2018), ss. 33;

– Bp Krzysztof Nitkiewicz, ABC kurialisty czyli rady starszego kolegi, 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018, ss. 68.

W przedostatnim dziale Dokumenty zamieszczono:
– Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Stowarzyszenia 

Archiwistów Kościelnych;
– Słowo Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego KEP;
– Pismo Dyrektora Archiwum Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej;
– Nadanie SAK numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
– Podziękowania za organizację konferencji naukowej w Porszewicach.
Tegoroczny numer „Archiva Ecclesiastica” zamknęło kalendarium 

działalności Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych za rok 
2018.

Całość dopełniły noty biograficzne Autorów Rocznika oraz podsta-
wowe informacje dotyczące nadsyłania tekstów do kolejnych numerów  
„Archiva Ecclesiastica”.

W imieniu Redakcji życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpra-
cy. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Redakcji.

Ks. Robert R. Kufel



Artykuły i materiały





Ks. Kazimierz Dąbrowski

Archiwum Diecezjalne w Łodzi.
Rys historyczny, obecna działalność i plany na przyszłość

I. Wprowadzenie

1. Określenie

Nazwa archiwum pochodzi od greckiego słowa archeion, które ozna-
czało siedzibę władz miejskich. Czasopismo archiwalne „Archeion” okre-
śla, że archiwum przechowuje dokumenty urzędowe, których w razie zagi-
nięcia czy zniszczenia niczym nie można zastąpić1. 

„Polski Słownik Archiwalny” (pierwsze wydanie) określa archiwum 
jako instytucję powołaną do gromadzenia, konserwacji, porządkowania  
i udostępniania akt, które utraciły użyteczność bieżącą, a zasługiwały na za-
chowanie. Drugie wydanie „Polskiego Słownika Archiwalnego” (z 1974 r.)  
na określenie słowa archiwum podaje kilka znaczeń. Jest to gmach lub 
lokal stanowiący pomieszczenie archiwaliów lub też archiwum określa 
jako instytucję powołaną do kształtowania, zabezpieczania, gromadzenia, 
opracowywania, trwałego przechowywania i udostępniania materiałów  
archiwalnych2.

„Współczesny słownik języka polskiego” wydany w 1996 r. w Warsza-
wie określa archiwum jako uporządkowany zbiór dokumentów, akt, papie-
rów już nieaktualnych, ale wartych przechowania, dotyczących instytucji 
oraz osób prywatnych3.

2. Troska Kościoła o archiwum

W VI w. cesarz Justynian Wielki powołał archiwum jako odrębną in-
stytucję, której zadaniem było przechowywanie akt. W tym samym czasie 

1 „Archeion” 1938, t. 15, s. 69.
2 Polski Słownik Archiwalny, oprac. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolf, Warsza-

wa, 1957, s. 5; Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974,  
s. 19-20.

3 Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1997.
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spotykamy różne rozporządzenia władz kościelnych dotyczące pielęgno-
wania archiwów kościelnych4.

Troska o archiwa kościelne eksplodowała w XVI w. Biskup Karol Bo-
romeusz – zwany patronem archiwistów – na synodzie prowincjonalnym 
w 1565 r. wydał postanowienia dotyczące ochrony archiwów kościelnych. 
Kilka lat później papież Pius V w bulli Muneris Nostri z 1 marca 1571 r. 
zagroził karą biskupom, którzy usuwaliby lub niszczyli akta znajdujące się 
w archiwum diecezjalnym. W kolejnym wieku papież Benedykt XIII, zwa-
ny papieżem archiwistą, wydał na synodzie przepisy dotyczące archiwów 
biskupich. Dnia 14 czerwca 1727 r. w konstytucji Maximi Vigilantia ogło-
sił szczegółowe przepisy dotyczące organizacji archiwów kościelnych. 
Archiwistyką interesowali się też następni papieże: Sykstus V, Benedykt 
XIII, Leon XIII i Pius XI5.

Jeśli chodzi o troskę o archiwa kościelne w Polsce, to na uwagę zasłu-
gują trzy synody piotrkowskie: z 1511, 1589 i 1607 r. Synod piotrkowski 
z 1511 r. postanowił, by dokumenty kościelne były przechowywane we-
wnątrz katedry. Kolejny synod piotrkowski z 1589 r., zwołany przez abpa 
Stanisława Karnkowskiego, nałożył na kapitułę obowiązek opieki nad ar-
chiwum. Synod piotrkowski z 1607 r. zwołany przez kard. Bernarda Ma-
ciejowskiego zatwierdził dokumenty pt. Epistola pastoralis at parochos, 
w którym zarządzono gromadzenie wszystkich podstawowych dokumen-
tów przy katedrze, a synod z 1738 r. zawiera polecenia bpa poznańskiego 
Stanisława Hozjusza, by mianowano specjalnych wizytatorów archiwów 
konsystorskich6.

Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. promulgowany przez papieża 
Benedykta XV zawiera kanony 375-384 mówiące o archiwach kościel-
nych. Dokument zobowiązywał ordynariuszy diecezji do urządzenia ar-
chiwum diecezjalnego (kanon 375 KPK). Natomiast Kodeks prawa kano-
nicznego z 1983 r. zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II zawiera m.in. 
taki przepis: Biskup diecezjalny winien zatroszczyć się o takie utworzenie 
archiwum historycznego, w którym strzeżono by pilnie dokumentów po-
siadających walor historyczny, uporządkowanych systematycznie (kanon 
491 par. 2). Biskup diecezjalny troskę o archiwum sprawuje przy pomocy 
dyrektora archiwum i zespołu osób zatrudnionych w tej instytucji. 

4 Encyklopedia Kościelna, pod red. Z. Chełmickiego, Warszawa 1904, t. 1-2,  
s. 315-316.

5 „Archeion” 1928, s. 178.
6 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 178-

179, 231-232.
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List okólny Papieskiej Komisji do spraw Dziedzictwa Kulturowego  
z 7 lutego 1997 r. przygotowany przez abpa Francesca Marchisano, preze-
sa tejże komisji watykańskiej, określa archiwa jako tabernakula pamięci7.

 
3. Zawód archiwisty

Prawzoru archiwisty można się doszukiwać już w starożytności. „Ency-
klopedia Kościelna” wydana na początku XX w. pod redakcją ks. Zyg-
munta Chełmickiego określa, iż archiwista to nadworny historyk, które-
mu królowie izraelscy i judzcy powierzyli zapisywanie dziejów i przez 
archiwistów były strzeżone owe spisane fakty historyczne. W określeniu 
zaznaczono, że było to stanowisko zaszczytne, ponieważ jemu zostały po-
wierzone tajemnice królewskie8.

Jeśli chodzi o archiwa kościelne, to początkowo zajmowali się nimi 
opiekunowie, czyli tzw. kustosze. W XVII w. archiwum kościelnym opie-
kowali się duchowni odpowiedzialni za biblioteki, a od XVIII w. upo-
wszechniła się funkcja notariuszy – archiwistów. Po 1795 r. pod wpływem 
Prus wkracza na ziemie polskie termin archiwariusz. 12 stycznia 1807 r. 
Napoleon Bonaparte ustanowił Komisję Rządzącą i w organizacji tej Ko-
misji było użyte słowo archiwista, oparte na wzorze francuskim. Po 1840 r.  
pojawiło się znowu słowo archiwariusz, po 1867 – archiwista9. 

W 1925 r. uczestnicy Zjazdu Historyków w Poznaniu zwrócili się do Epi-
skopatu Polski z prośbą, by biskupi ustanowili archiwistów diecezjalnych. 
Natomiast Zjazd Związku Zakładów Teologicznych w Kielcach w 1927 r. 
powziął uchwałę o ustanowieniu w każdej stolicy biskupiej urzędu archi-
wisty oraz zaproponował wprowadzenie dla kleryków archiwistyki w celu 
zaznajomienia kandydatów do kapłaństwa z wartością archiwaliów10.

W okresie międzywojennym od archiwisty wymagano odpowiednich kwa-
lifikacji, głównie znajomości historii i prawa. Profesor Marian Łodyński tak 

7 List okólny Papieskiej Komisji do spraw Dziedzictwa Kulturowego Kościoła  
z 7 lutego 1997 r. na temat pastoralnych funkcji archiwów kościelnych, „Wiadomości 
Archidiecezjalne Łódzkie” 71, 1997, nr 7-8, s. 329-334.

8 „Encyklopedia Kościelna”, t. 1-2, s. 315-316.
9 A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, cz. I, Do wybuchu I wojny świa-

towej, Toruń 1974, s. 38-41, 66; A. Szewczyk, Archiwa Kościelne w Polsce, [w:] 
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Ar-
chidiecezji Łódzkiej, t. 4, 2007, s. 161.

10 Archiwum, archiwalia i kancelaria parafialna, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 
26, 1939, s. 143-144; zob. też K. Kaczmarczyk, W sprawie archiwów diecezjalnych, 
Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 7, 1927, s. 42-46.
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to ujmuje: „Archiwiści to dzisiaj nie tylko grupa urzędników czy naukowców 
pracujących w archiwum; zawód ten wymaga swoistych kwalifikacji”11 .

Wojciech Hejnosz we wskazówkach zawartych w „Archeionie” pod-
kreślił, iż archiwista powinien mieć wykształcenie historyczne i prawne; 
gdy jest historykiem, powinien zapoznać się z historią prawa i ustroju, 
a gdy jest prawnikiem, powinien zapoznać się z naukami pomocniczymi 
historii. Archiwista powinien znać dzieje kraju i ustroju państwa, a także 
prawo administracyjne i podstawy paleografii12.

W 1956 r. Tadeusz Manteuffel wydał artykuł o archiwistach, w któ-
rym archiwistę nazwał strażnikiem źródeł oraz podkreślił, że rasowego 
archiwistę powinno cechować duże samozaparcie. Tenże autor stwierdził, 
że praca edytorska jest obowiązkiem archiwistów i najdoskonalszą formą 
udostępniania13.

Trzy lata później ks. prof. Stanisław Librowski – założyciel czasopisma 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” – charakteryzując zawód archi-
wisty, stwierdził, iż w dziedzinie pracy wewnętrznej w archiwum całego 
programu nie da się szybko wykonać. Jedne prace muszą być podjęte nie-
zwłocznie, drugie zaś trzeba rozłożyć na dłuższy czas, a jeszcze innych 
prac archiwista nie zdoła wykonać do końca swojego życia14.

Na III Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się 
w Toruniu w dniach 2-4 września 1997 r., referat pt. „Archiwista i za-
wód archiwisty” wygłosił prof. Andrzej Tomczak. Zawarł on w nim m.in. 
dwie wypowiedzi. Pierwsza to wypowiedź prof. UMK w Toruniu Artura 
Hutnikiewicza, który stwierdził, że „naród bez historii lub z wiedzą histo-
ryczną totalnie sfałszowaną staje się niezdolny do racjonalnych zachowań  
i właściwych wyborów.” Profesor Tomczak przytacza też wypowiedź Char-
lesa Kecskemetiego, w której archiwistów nazwano służebnikami narodu  
i strażnikami dóbr kultury. Tenże autor stwierdził, iż archiwista, żyjąc  
w teraźniejszości, żyje zanurzony w czasie15.

11 M. Łodyński, Archiwiści i bibliotekarze, Kraków 1937, s. 4.
12 W. Hejnosz, Kilka uwag o archiwistach i bibliotekarzach, „Archeion” t. 15, 

1937-1938, s. 69.
13 T. Manteuffel, Zadania archiwistów na obecnym etapie badań historycznych, 

„Archeion” 25, 1956, s. 20.
14 S. Librowski, Stan i potrzeby archiwów kościelnych oraz program pracy na 

najbliższy okres, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 1, z. 1, 1959, s. 32.
15 A. Tomczak, Archiwista i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa pol-

skie wobec wyzwań XX wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Pol-
skich, Toruń 2-4 września 1997, Radom 1997, s. 24-28.
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Na VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, który odbył się 
we wrześniu 2012 r. we Wrocławiu pod hasłem: „Zatrzymać przeszłość, 
dogonić przyszłość”, podczas obrad padały głosy, iż zawód archiwisty to 
powołanie, to misja, bowiem by spełnić swoje podstawowe zadania w ob-
słudze kwerendzistów, archiwiści często muszą pracować po godzinach; 
podkreślano też, że archiwiści mają ogrom prac, a wynagrodzenie małe16.

II. Historia Archiwum Diecezjalnego w Łodzi

Zalążek Archiwum Diecezjalnego w Łodzi stanowiły akta parafii, któ-
re weszły w skład diecezji łódzkiej utworzonej 10 grudnia 1920 r. przez 
papieża Benedykta XV. 3 września 1921 r. na mocy upoważnienia bpa 
Wincentego Tymienieckiego ks. dr Jan Bączek przejął z Kurii Metropoli-
talnej Warszawskiej 119 jednostek archiwalnych dotyczących parafii i 100 
teczek akt personalnych. Wówczas kanclerzem kurii biskupiej łódzkiej 
był ks. Wiktor Bilski, który urzędował w gmachu przy ul. Piotrkowskiej  
102 i miał obowiązek troszczyć się o wytworzone akta w kancelarii 
biskupiej i o archiwum w myśl kanonu 372 par. 1 Kodeksu prawa ka-
nonicznego. Drugim kanclerzem kurii diecezjalnej łódzkiej, a zarazem 
opiekunem archiwum, był ks. Teofil Wojdas, który objął urząd w 1921 r.  
W 1924 r. za jego czasów archiwum zostało przeniesione do lokalu przy ul. 
Skorupki 1. Ks. Wojdas 2 sierpnia 1925 r. zrezygnował z funkcji kanclerza 
ze względu na chorobę17.

Pierwszym archiwistą Archiwum Diecezjalnego został mianowany  
7 kwietnia 1932 r. ks. Jan Frontczak, który pełnił tę funkcję do 18 marca 
1961 r., a więc prawie 30 lat. Katalogi diecezji łódzkiej nie wymieniały 
archiwum ani archiwisty, dopiero katalog z 1934 r. odnotowuje ks. Jana 
Frontczaka na stanowisku notariusza i archiwisty18.

Pierwszym dyrektorem Muzeum i Archiwum Diecezji Łódzkiej został 
ks. Henryk Rybus, mianowany przez ordynariusza łódzkiego Włodzimierza  

16 Pamiętnik VI Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 2012.
17 S. Grad, H. Cabała, Archiwum Diecezjalne w Łodzi, „Archiwa, Biblioteki  

i Muzea Kościelne” t. 53, 1986, s. 70 i n.; S. Grad, M. Różański, Kapituła Katedralna 
Łódzka, Łódź 2007, s. 213; Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Teczki personalne 
księży Wiktora Bilskiego i Teofila Wojdasa, sygn. 23, 215; K. Dąbrowski, Sylwetki 
archiwistów Archiwum Diecezjalnego w Łodzi, [w:] „Prace i Materiały Historyczne 
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” t. 9, 2012, 
s. 22-25.

18 Spis duchowieństwa diecezji łódzkiej 1934 r., Łódź 1934, s. 16.



18 Archiva Ecclesiastica nr 12/2019

Jasińskiego 1 listopada 1937 r. Biskup Jasiński odnosił się z wielkim piety-
zmem do zabytków i archiwaliów, czemu dał wyraz, będąc ordynariuszem 
sandomierskim, dlatego miesiąc po mianowaniu ks. Rybusa dyrektorem 
ogłosił 21 grudnia 1937 r. statut i dwa regulaminy Muzeum. Data ta jest 
kluczowa w dziejach Archiwum i Muzeum19.

Artykuł 6 statutu Muzeum Diecezjalnego w Łodzi postanawia, że nowo 
powstała instytucja20 obejmie trzy działy: 

1. Muzeum, czyli dział sztuki i przemysłu artystycznego;
2. Archiwum, czyli dział rękopisów o znaczeniu historycznym i archi-

waliów wydzielonych z Archiwum Kurii Diecezjalnej oraz akt daw-
nych kolegiat, parafii kościołów i instytucji kościelnych;

3. Biblioteka, czyli dział druków, a więc stare druki i inkunabuły czy też 
pozostałości po bibliotekach klasztornych i kolegiackich.

Pierwszy dyrektor Archiwum i Muzeum ks. Henryk Rybus wziął się 
za pracę z wielkim rozmachem, bowiem w 1939 r. wydał dwa zeszyty 
publikacji pt. „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Diecezjalnego  
w Łodzi”. Wydanie kolejnych numerów uniemożliwiła II wojna światowa.  
W 1941 r. zbiory Muzeum i Archiwum Diecezjalnego w Łodzi uległy 
zniszczeniu bądź rozproszeniu. Ocalały tylko akta kolegiaty łaskiej21.

Po wyzwoleniu Łodzi w styczniu 1945 r. bp Jasiński zaczął organizo-
wać administrację w diecezji. Miesiąc później w gmachu kurii biskupiej  
w Łodzi przy ul. Skorupki 1 wznowiono działalność. Na składnicę akt kan-
celaryjnych wydzielono dwa pomieszczenia na drugim piętrze budynku 
kurialnego, a opiekę nad całą registraturą przejął notariusz ks. Jan Front-
czak22.

Biskup Jasiński wydał zarządzenie, by pielęgnowano archiwalia, m.in. 
od 1946 r. wprowadzono zasadę, że każda parafia prowadziła podwójną 

19 „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 18, 1938, nr 1, s. 36-38; Historia Kościo-
ła Łódzkiego. Wydarzenia. Dokumenty. Ilustracje, oprac. K. Dąbrowski, Łódź 2012,  
s. 43; zob. też K. Dąbrowski, Arcybiskup Włodzimierz Jasiński, Łódź 2015. Histo-
ryczne archiwum powstaje dopiero w momencie powołania go do życia specjalnym 
dekretem erekcyjnym wydanym przez biskupa diecezjalnego oraz nadania mu nazwy, 
statutu i regulaminu, a także osoby odpowiedzialnej za jej funkcjonowanie – dyrekto-
ra, zob. Dębowska M., Archiwa Kościoła katolickiego w ostatnim stuleciu, [w:] Nova 
et vetera. Problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, Lublin 2016, s. 25 i n.

20 „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 18, 1938, nr 1, s. 36-39.
21 J. Horbaczewska, Muzeum Diecezjalne w Łodzi, „Wiadomości Diecezjalne 

Łódzkie” 53, 1979, nr 2-4, s. 70.
22 Tamże.
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księgę chrztów, małżeństw i zgonów. Proboszczowie mieli obowiązek uni-
kat zachować w kancelarii, a drugą księgę, tzw. duplikat, przekazać Archi-
wum Diecezjalnemu23.

Zainteresowanie archiwaliami okazywał bp Michał Klepacz, będący od 
1947 r. rządcą diecezji łódzkiej. O zainteresowaniu się sprawami Archi-
wum przez biskupa ordynariusza mogą świadczyć postanowienia zarówno 
I Synodu Diecezji Łódzkiej z 1948 r., jak i II Synodu Diecezji Łódzkiej  
z 1958 r.

Statuty synodalne I Synodu Diecezji Łódzkiej polecały utworzenie  
i prowadzenie archiwów parafialnych i dziekańskich; wydano też specjal-
ną instrukcję porządkującą sprawy archiwaliów24.

Uchwały synodalne, jak i instrukcja adresowana do archiwistów ko-
ścielnych, kładą nacisk, by prowadzić archiwum dziekańskie (dekanal-
ne) oddzielne od parafialnego. W myśl wskazań I Synodu Diecezji Łódz-
kiej archiwum parafialne powinno zawierać akta kościoła parafialnego, 
dziennik korespondencyjny, księgi rachunkowe, metrykalne i protokółów 
przedślubnych, a także rozporządzenia władz duchownych i samorządo-
wych oraz akta bractw i organizacji kościelnych. Ponadto w archiwum pa-
rafialnym mogłyby się też znaleźć wydawnictwa źródłowe i opracowania 
historyczne o kościele i parafii, a także stare schematyzmy25.

II Synod Diecezji Łódzkiej, zwołany w 1958 r. także przez bpa Michała 
Klepacza (promotorem Synodu był ks. Antoni Woroniecki), zmienił nie-
wiele przepisów odnośnie archiwaliów. Podobnie jak w 1948 r. ogłoszono 
w aneksach do II Synodu Diecezji Łódzkiej „Instrukcję dla archiwistów 
kościelnych”. Artykuł 376 postanawia, iż w każdym archiwum parafial-
nym powinna być przechowywana kronika parafialna. Postanawia też, że 
należy w nim przechowywać wszelkie dokumenty odnoszące się do pa-
rafii, takie jak: dokument erekcyjny, prawa i przywileje odnoszące się do 
parafii (odpusty, zapisy), stare księgi metrykalne, księgi wizytacji26.

Ponieważ skonfiskowana przez Niemców część zbiorów Archiwum 
Diecezjalnego znalazła się w Archiwum Miejskim w Łodzi i w Archi-
wum Wojewódzkim w Poznaniu, bp Michał Klepacz 29 listopada 1961 r.  
zwrócił się do ówczesnego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów  

23 „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 20, 1946, nr 2-3, s. 30.
24 Synod Diecezjalny Łódzki, Łódź 1948, Instrukcja dla archiwistów kościelnych 

(art. 389 i 394), s. 159-161.
25 Tamże.
26 Drugi Synod Diecezji Łódzkiej. Instrukcja dla archiwistów kościelnych, „Wia-

domości Diecezjalne Łódzkie” 34, 1960, nr 2-4, s. 113-116. 
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Państwowych prof. Tadeusza Walichnowskiego o rewindykację akt. Stara-
nia bpa Michała Klepacza, a później bpa Józefa Rozwadowskiego zostały 
uwieńczone powodzeniem. 14 kwietnia 1978 r. dyrektor Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Łodzi dr Leon Turajczyk przekazał archi-
walia Kurii Biskupiej Diecezji Łódzkiej. Delegatem kurii był kanclerz –  
ks. dr Władysław Ziółek. Przekazano wówczas Archiwum Diecezjalne-
mu 44 metry bieżące akt, stanowiące 1337 jednostek archiwalnych. Były 
to akta kościelne z XVI-XX w. dotyczące kościołów, klasztorów, a także 
księgi metrykalne (m.in. protokoły przedślubne i zapowiedzi). Archiwum 
Diecezjalne otrzymało bullę erekcyjną diecezji łódzkiej ogłoszoną przez 
papieża Benedykta XV, pisaną na pergaminie, znajdującą się w tekturo-
wym futerale z otworami wentylacyjnymi27.

W 1961 r. bp Klepacz dokonał w Archiwum Diecezjalnym kluczowych 
zmian personalnych, bowiem 13 czerwca został zwolniony ze stanowiska 
w Archiwum ks. Jan Frontczak, pracujący w tej instytucji 31 lat; tego sa-
mego dnia archiwariuszem został ks. Ryszard Salski, a 14 września tego 
roku w charakterze archiwistki rozpoczęła pracę siostra Helena Cabała ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokala-
nie Poczętej. W pracy archiwalnej siostra Helena kładła nacisk na archi-
wum bieżące, często realizując zlecenia kwerend kurialnych. Prowadziła 
inwentaryzację archiwum według zasad opracowanych przez ks. prof. Sta-
nisława Librowskiego. Praca siostry Heleny w Archiwum trwała 34 lata28.

Ks. Ryszard Salski oraz jego następcy – ks. Jan Wiktorowski i ks. Wła-
dysław Ziółek – zajmowali się głównie archiwum bieżącym. Wobec nara-
stających archiwaliów pojawiła się obawa, czy rosnące z roku na rok akta 
nie obciążają zbytnio budynku kurii biskupiej. 25 sierpnia 1970 r. dyrek-
torem Archiwum został mianowany ks. Stanisław Grad, który stał na czele 
tej instytucji 22 lata, pełniąc jednocześnie różne funkcje diecezjalne, np. 
kapelana biskupa ordynariusza, rektora seminarium. Posługi te nie prze-
słoniły mu obowiązków archiwalnych, co jednak nie przekreśla jego osią-
gnięć w dziedzinie przybliżania dziejów Kościoła na Ziemi Łódzkiej29.

27 Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi. Korespondencja Archiwum, Pismo z 14 
kwietnia 1978 r.; S. Grad, H. Cabała, Archiwum Diecezjalne w Łodzi, s. 73-74; zob. 
też S. Librowski, Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce, [w:] Encyklopedia Kato-
licka, t. I, s. 882.

28 K. Dąbrowski, Sylwetki archiwistów Archiwum Diecezjalnego w Łodzi, [w:] 
„Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum 
Archidiecezji Łódzkiej”, t. 9, s. 26, 29-30.

29 Tamże, s. 30-39.
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Dekretem bpa Józefa Rozwadowskiego z 8 marca 1976 r. został skie-
rowany do pracy biurowej w Archiwum ks. Tadeusz Popis. Zajmował się 
głównie księgami metrykalnymi, uzupełniając tzw. duplikaty ksiąg wy-
tworzonych przez poszczególne parafie, a przekazane do kurii biskupiej 
na wieczyste przechowanie. Praca ks. Popisa w Archiwum trwała około 
20 lat30.

III. Działalność Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi

25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Polo-
niae Populus została utworzona archidiecezja łódzka bezpośrednio podle-
gła Stolicy Apostolskiej, a bp Władysław Ziółek podniesiony do godności 
arcybiskupa łódzkiego. Wobec decyzji Ojca Świętego urzędy diecezjalne 
zostały podniesione do rangi archidiecezjalnych. Takie też wyróżnienie 
spotkało Archiwum Diecezjalne w Łodzi. Ponadto 14 grudnia tego roku 
dyrektorem Archiwum został mianowany przez arcybiskupa łódzkiego  
ks. dr Kazimierz Dąbrowski, który uzyskał odpowiednie przygotowanie 
do kierownictwa w takiej instytucji poprzez ukończenie studiów histo-
rycznych magisterskich ze specjalizacją archiwalną, a następnie poprzez 
napisanie pracy doktorskiej i jej obronę na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim 15 czerwca 1987 r.31. 

Po systematycznym zapoznaniu się z zasobem archiwalnym i podjęciu 
planów na przyszłość Archiwum dotknęła żałoba, gdyż 10 lipca 1995 r. 
zmarła siostra Helena Cabała, która pracowała w tejże instytucji 31 lat. 
Arcybiskup Władysław Ziółek podczas mszy pogrzebowej naświetlił Jej 
sylwetkę, podkreślając szczególnie postawę sumienności siostry Heleny, 
Jej gorliwość i dokładność w pracy archiwalnej. Po śmierci siostry Hele-
ny na stanowisko archiwistki Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP 
zaproponowało siostrę mgr Lucynę Witczak, która po otrzymaniu zgody 
abpa Władysława Ziółka podjęła pracę w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Łodzi od 1 września 1995 r. Natomiast współpracujący z Archiwum ks. 
mgr Tadeusz Popis 2 października 1996 r. został z tej funkcji odwołany,  
a więc tym samym zmniejszył się personel Archiwum32. 

W 1995 r. wydano nakładem Archiwum książkę zatytułowaną „Materia-
ły do bibliografii Archidiecezji Łódzkiej” w związku z 75-leciem istnienia 

30 Tamże, s. 37-38.
31 „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 66, 1992, nr 12, s. 335.
32 K. Dąbrowski, Sylwetki archiwistów…, s. 29-30, 37-38.
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diecezji łódzkiej. Autorem publikacji był ks. dyrektor Kazimierz Dąbrow-
ski. Książka zawiera nie tylko wykaz ważnych dokumentów i opracowań 
dotyczących diecezji łódzkiej, ale także sylwetki biskupów łódzkich, listę 
zmarłych kapłanów oraz historię parafii33.

Dzięki staraniom ekonoma archidiecezji łódzkiej ks. Zdzisława Banula 
oddano do użytku trzypiętrowy budynek przy ul. ks. I. Skorupki 3. Swoją 
siedzibę znalazły tu biura instytucji kurialnych – referatu katechetyczne-
go i duszpasterskiego oraz Sądu Biskupiego. W nowym budynku prze-
widziano także pomieszczenia dla Archiwum. Przeprowadzka Archiwum  
z gmachu przy ul. Skorupki 1 do gmachu przy ul. Skorupki 3 nastąpiła  
w miesiącach wrzesień–grudzień 1995 r. przy ogromnym wysiłku ks. Ka-
zimierza Dąbrowskiego i siostry Lucyny Witczak. Z tej okazji najstarsze 
akta zostały poddane dezynfekcji w komorze hermetycznej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu34.

Ważniejsze przedsięwzięcia i dokonania Archiwum  
Archidiecezjalnego w Łodzi

• Inwentaryzacja zabytków sakralnych 

Pod nadzorem Archiwum przeprowadzono inwentaryzację ruchomych 
zabytków sakralnych znajdujących się na terenie archidiecezji łódzkiej. 
Jest to przykład współpracy Archiwum i Muzeum oraz nawiązanie do 
okresu międzywojennego, kiedy te dwie instytucje łączyła osoba dyrekto-
ra ks. Henryka Rybusa. Akcja inwentaryzacji, którą rozpoczęto w 1990 r.,  
trwała dziewięć lat. Zakończyła ją uroczysta sesja w dniu 7 września 
1999 r. Podczas inwentaryzacji Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi 
współpracowało z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Łodzi, Piotr-
kowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Inwentaryzacja ułatwi-
ła nie tylko rozpoznanie obiektów, ale jest też pomocna przy zabezpie-
czaniu zabytków35.

33 K. Dąbrowski, Materiały do bibliografii Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1995, s. 153.
34 K. Dąbrowski, Historia, dzień dzisiejszy i przyszłość Archiwum Archidiece-

zjalnego w Łodzi, [w:] Prace i materiały Archiwum Archidiecezjalnego t. 4, 2007,  
s. 19-20.

35 „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 73, 1999, nr 10, s. 750-758.
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• Mikrofilmowani akt 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Archiwum było podjęcie mi-
krofilmowania ksiąg metrykalnych. Akcję mikrofilmowania rozpoczęto 
4 sierpnia 1996 r., a ukończono 12 kwietnia 2002 r. W sumie zmikrofil-
mowano 3500 ksiąg metrykalnych znajdujących się w Archiwum bądź  
w parafiach Archidiecezji Łódzkiej, co stanowi 700 rolek mikrofilmów. 
Mikrofilmowaniu poddano najstarsze księgi metrykalne od momentu pro-
wadzenia ksiąg do 1900 r.36.

• Statut i regulamin Archiwum

Ważnym wydarzeniem dla Archiwum było zatwierdzenie 4 marca 1997 r.  
przez arcybiskupa Władysława Ziółka statutu dostosowanego do obecnych 
warunków37. Statut określa zadania tej instytucji, do których należą: 

a) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja akt; b) porządkowa-
nie, brakowanie, inwentaryzacja oraz mikrofilmowanie; c) udostępnianie 
materiałów archiwalnych w celach naukowych i prywatnych; d) prowa-
dzenie własnych badań naukowych i przygotowywanie wydawnictw źró-
dłowych oraz publikacji naukowych z archiwistyki; e) popularyzacja wie-
dzy archiwalnej głównie wśród duchownych archidiecezji łódzkiej.

Zatwierdzony przez arcybiskupa łódzkiego Statut postanawia, że Ar-
chiwum Archidiecezjalne w Łodzi składa się z trzech działów:

a) Archiwum bieżące, które obejmuje akta powstałe po załatwieniu ak-
tualnych spraw; b) Archiwum historyczne, obejmujące spuściznę archi-
walną archidiecezji łódzkiej, czyli akta kurii biskupiej, Sądu Biskupiego, 
Kapituły Katedralnej Łódzkiej, stowarzyszeń i uczelni katolickich, parafii 
i kościołów; c) Archiwum tajne, w którym są przechowywane dokumenty 
uznane za tajne, to jest traktujące o sprawach i wydarzeniach objętych 
ścisłą tajemnicą. 

• Przygotowanie do jubileuszu 2000-lecia

W ramach przygotowania do Jubileuszu roku 2000 podjęto akcję pre-
zentacji niektórych archiwaliów, by przybliżyć bardziej historyczne uwa-

36 Z. Wilk-Woś, Mikrofilmowanie zbiorów w Archiwum Archidiecezjalnym w Ło-
dzi, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 78, 2004, nr 11, s. 870 i n.

37 „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 71, 1997, nr 3, s. 133-134.
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runkowania Ziemi Łódzkiej oraz sprawniej służyć informacją w kweren-
dach archiwalnych. Z tych pobudek powstały następujące publikacje opu-
blikowane w „Wiadomościach Archidiecezjalnych Łódzkich” 38:

▪ Konsystorz Foralny Piotrkowski z lat 1819-1884;
▪ Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej z lat 1789-1918;
▪ Akta Dekanatu Piotrkowskiego (1800-1913);
▪ Akta Dekanatu Łaskiego (1429-1920);
▪ Dekanat Łódzki (1810-1920);
▪ Dekanat Brzeziński (1800-1915);
▪ Dekanat Strykowski (1800-1915);
▪ Spis akt metrykalnych z lat 1599-1945 znajdujących się w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Łodzi; 
▪ Dekanat łęczycki (1800-1920 ).

• Wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej

2 stycznia 2004 r. została wprowadzona przez abpa Władysława Ziółka 
„Instrukcja Kancelaryjna Kurii Archidiecezjalnej Łódzkiej”, która miała po-
móc w lepszej organizacji pracy wydziałów kurii oraz obiegu dokumentów  
i ich archiwizowaniu. Instrukcja miała ułatwić pracę w archiwum bieżącym39.

• Wznowienie przedwojennej edycji

W 2005 r. wznowiono wydawanie przedwojennej edycji dotyczącej Ar-
chiwum i Muzeum. Publikację tę zapoczątkował w 1939 r. ks. H. Rybus.  
II wojna światowa przerwała edycję. W 2005 r. dzięki staraniom: ks. Je-
rzego Spychały – dyrektora Muzeum i ks. Kazimierza Dąbrowskiego – 
dyrektora Archiwum oraz prof. Rafała Leszczyńskiego – kustosza książki 
zabytkowej, wznowiono publikację. Do tej pory ukazało się 10 tomów wy-
dawnictwa pt. „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjal-
nego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”.

• Przekazywanie w depozyt archiwalny

 Dnia 28 września 2006 r. abp łódzki Władysław Ziółek wydał roz-
porządzenie w oparciu o kanon 491 Kodeksu prawa kanonicznego, aby 

38 „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 73, 1999, nr 6, s. 175-177; nr 7-8, s. 560-
562; nr 9, s. 613-617; nr 12, s. 909-913.

39 „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 78, 2004, nr 1-3, s. 76-96. 
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proboszczowie przekazywali do Archiwum Archidiecezjalnego dokumen-
ty wytworzone w kancelariach parafialnych przed rokiem 1920. Akta są 
przejmowane stopniowo, jest to cykl długotrwały. Do tej pory przejęto  
z parafii 1500 ksiąg40.

• Prace o Archiwum

Rok 2006 był szczególnym rokiem dla Archiwum Archidiecezjalne-
go w Łodzi. Powstały wówczas dwie prace naukowe o naszej instytucji. 
Jedną z nich jest praca napisana przez siostrę mgr Lucynę Witczak w ra-
mach Studiów Podyplomowych Archiwistyki Kościelnej na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach pt. „Historia i zasób Archiwum Archidiecezjalne-
go w Łodzi”. Drugą pozycją jest praca magisterska Agnieszki Szewczyk  
pt. „Historia, organizacja i zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi”, 
obroniona na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach (filia w Piotrkowie Trybunalskim).

• Uroczyste jubileusze

26 września 2007 r. Archiwum i Muzeum obchodziło jubileusz 70-lecia 
powołania. Z tej okazji została zorganizowana uroczysta sesja w Wyższym 
Seminarium Duchownym, na której wygłoszono 10 referatów dotyczących 
Archiwum i Muzeum. W organizację włączyła się Politechnika Łódz-
ka. Referaty wygłoszone na konferencji wydrukowano w szóstym tomie 
„Prac i Materiałów Historycznych Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi  
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”. 19 listopada 2012 r. w związku z ju-
bileuszem 75-lecia powołania Archiwum i Muzeum pod patronatem abpa 
Marka Jędraszewskiego – arcybiskupa łódzkiego, i rektora Politechniki 
Łódzkiej prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego zorganizowano sesję na 
temat: „Nowoczesne kierunki w konserwacji, archiwizacji i wystawien-
nictwie zbiorów sakralnych”. Podczas uroczystości obecni byli: dyrek-
tor generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych prof. Andrzej 
Biernat i prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ks. prof. Józef 
Marecki41.

40 „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 80, 2006, nr 10, s. 735.
41 K. Dąbrowski, Jubileuszowa konferencja 75-lecie powołania Archiwum Archi-

diecezjalnego w Łodzi. „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 87, 2013, nr 2-3,  
s. 184-188.
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W związku z jubileuszem 1050. rocznicy chrześcijaństwa w Polsce  
z woli abpa Marka Jędraszewskiego zostały w „Niedzieli Łódzkiej” zapre-
zentowane najstarsze parafie powstałe na terytorium obecnej archidiecezji 
łódzkiej. Cykl artykułów pt. „Początki chrześcijaństwa w Polsce” (27 od-
cinków) zaprezentował ks. Kazimierz Dąbrowski.

W związku z 70. rocznicą wyzwolenia Dachau rozpoczęto publika-
cję biogramów księży diecezji łódzkiej tam zamordowanych. Propozycję 
abpa Marka Jędraszewskiego realizują głównie pracownicy archiwum: 
ks. Kazimierz Dąbrowski, ks. Mieczysław Różański, siostra Lucyna  
Witczak oraz ks. Mirosław Jagiełło, proboszcz parafii w Łodzi-Andrze-
jowie.

• Współpraca z archiwami i muzeami regionu łódzkiego

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi nie tylko pracuje z Muzeum  
Archidiecezji Łódzkiej i Archiwum Państwowym w Łodzi, ale także z in-
nymi instytucjami takimi jak: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. 
Oddział w Łodzi, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Ar-
chiwum Państwowe w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Archeologicz-
ne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Pa-
bianice, Muzeum Miasta Zgierza, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Łodzi.

• Popularyzacja wiedzy o Archiwum

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi organizuje spotkania mające na 
celu zapoznanie się z pracą i zasobem archiwalnym. Odbywały się one  
w ramach zajęć szkolnych i uniwersyteckich. Do tradycji Archiwum nale-
ży coroczne spotkanie z alumnami I roku Wyższego Seminarium Duchow-
nego. 

Ponadto studenci mają możliwość odbywania praktyk archiwalnych  
w naszym archiwum. W latach 2010-2015 praktyki odbyli: Anna Głąb, 
Anna Kołodziejczyk, Sylwia Kostyra, Artur Jakubiak, Anna Szczęsna, 
Agata Szydłowska.

• Udział w pracach Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi są członkami Sto-
warzyszenia Archiwistów Kościelnych, które w 2004 r. zawiązało się  
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z woli Episkopatu Polski. Systematycznie uczestniczą w Walnych Zjaz-
dach Stowarzyszenia i pełnili lub pełnią funkcje w Zarządzie: 

– ks. Mieczysław Różański – wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów 
Kościelnych w latach 2008-2011;

– s. Lucyna Witczak – skarbnik w zarządzie Stowarzyszenia Archiwi-
stów Kościelnych w latach 2011-2015;

– ks. Kazimierz Dąbrowski – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzy-
szenia Archiwistów Kościelnych na lata 2015-2020. 

IV. Stan obecny. Plany na przyszłość

1) Charakterystyka zasobu

W chwili obecnej Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi posiada pięć 
pomieszczeń magazynowych oraz sekretariat i pracownię naukową. Akta 
są przechowywane w 101 szafach, a archiwalia stopniowo wkładane  
w pudła bezkwasowe. Akta obecnie zajmują 1500 metrów bieżących i li-
czą 30 tysięcy jednostek archiwalnych (ponadto 3 tysiące j.a. znajduje się 
w Archiwum Trybunału Archidiecezji Łódzkiej).

Najstarszymi dokumentami znajdującymi się w Archiwum Archidiece-
zjalnym są akta dotyczące wizytacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Ła-
skiego w Giecznie z 1521 r. Natomiast najstarszymi księgami metrykalny-
mi są pochodzące z następujących parafii: Tuszyn (1585), Parzno (1589), 
Łask (1590), Czarnocin (1593), Dłutów (1599), Jeżów (1599).

2) Personel Archiwum

Obecnie personel Archiwum tworzą:
– ks. dr Kazimierz Dąbrowski – pełniący funkcję dyrektora;
– ks. dr Mieczysław Różański – pełniący funkcję wicedyrektora;
– ks. dr Henryk Janus – dział metrykalny;
– s. mgr Lucyna Witczak – pracownik merytoryczny;
– s. Krystyna Kozieł – dział metrykalny.
Ponadto z Archiwum współpracują:
– mgr Teresa Dowgird;
– mgr Jadwiga Kudaj;
– mgr Zofia Szmyt.
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3) Udostępnianie zbiorów

Jednym z ważniejszych zadań Archiwum jest udostępnianie akt; służy 
temu odpowiednio przystosowana pracownia naukowa. Ze zbiorów Archi-
wum korzystają zarówno badacze naukowi, jak i amatorzy. Najliczniejszą 
grupę petentów stanowią badacze genealogiczni oraz osoby piszące prace 
magisterskie z zakresu m.in. historii Kościoła łódzkiego, a w szczegól-
ności dotyczące dziejów kształtowania się poszczególnych parafii naszej 
archidiecezji42.

Wypełnienie formularza kwerendy jest podstawowym warunkiem uzy-
skania zgody na korzystanie z Archiwum. W szczególnych przypadkach 
wymagana jest zgoda kanclerza kurii, a nawet biskupa ordynariusza. Oso-
by korzystające z Archiwum często zwracają się z prośbą o natychmiasto-
we odnalezienie akt, choć nie wiedzą, gdzie poszukiwane akta mogą się 
znajdować. To znacznie opóźnia rozwiązanie problemów prawno-własno-
ściowych i emerytalnych petentów. Ponadto interesanci nie zawsze zdają 
sobie sprawę z tego, że przy przeglądaniu dawnych akt niezbędna jest zna-
jomość podstawowych zasad paleografii.

Informacje o Archiwum i jego zasobach udzielane są telefonicznie bądź 
listownie. Obecnie, ze względu na rosnącą popularność internetu, daje się 
zauważyć wzrost korespondencji przychodzącej drogą elektroniczną. War-
to tu zauważyć, że sprzęt komputerowy za zgodą abpa Władysława Ziółka 
Archiwum otrzymało 25 marca 1997 r.; w roku 2000 uzyskało dostęp do 
internetu (poczta elektroniczna), a od 2003 r. posiada własną stronę inter-
netową (do tej pory odnotowano 9900 odwiedzin strony).

Wielu problemów, z którymi przychodzą petenci, nie można rozwiązać, 
ponieważ brakuje akt, o które osoby zainteresowane proszą, lub informa-
cje posiadane przez petentów są zbyt zdawkowe, np. „Mój dziadek urodził 
się w Łodzi lub pod Łodzią pod koniec XIX lub na początku XX wieku, 
proszę o jego metrykę”. Archiwum Archidiecezjalne – jeśli zajdzie taka 
potrzeba – może sprowadzić mikrofilmy z innych archiwów kościelnych 
lub państwowych.

42 Od momentu przeniesienia Archiwum do gmachu przy ul. ks. I. Skorupki 3 
odnotowano następującą liczbę odwiedzin: 1996 – 301, 1997 – 308, 1998 – 226, 1999 
– 245, 2000 – 247, 2001 – 271, 2002 – 279, 2003 – 295, 2004 – 331, 2005 – 268, 
2006 – 302, 2007 – 369, 2008 – 467, 2009 – 401, 2010 – 419, 2011 – 472, 2012 – 386.
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4) Plany na przyszłość

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, jako instytucja gromadząca  
i udostępniająca materiały o życiu i działalności Kościoła łódzkiego, ma 
także plany na przyszłość. Niektóre z nich są pilne i naglące, inne można 
wdrażać stopniowo i długotrwale. Archiwum zamierza podjąć się realiza-
cji wymienionych poniżej zadań i projektów:

‣ skanowanie ważniejszych dokumentów celem udostępniania ich za-
miast oryginałów;

‣ cyfryzacja zbiorów archiwalnych z zastosowaniem najnowocześniej-
szych metod;

‣ przechowywanie skanów na macierzach dyskowych lub złotych pły-
tach;

‣ większa dbałość o stronę internetową Archiwum, a także zatroszcze-
nie się o więcej przekazów o zbiorach archiwalnych w mediach;

‣ popularyzacja wiedzy archiwalnej wśród duchowieństwa diecezji,  
a także wśród przygotowujących się do kapłaństwa;

‣ konserwacja najstarszych dokumentów oraz poszukiwanie środków 
finansowych;

‣ położenie nacisku na gromadzenie fotografii, plakatów, kaset i zapi-
sów komputerowych oraz popularyzacja wiedzy o ich archiwalnym 
charakterze;

‣ poszukiwanie wolontariuszy, by niektóre prace wykonywali honoro-
wo lub w czasie praktyk;

‣ ściślejsza wymiana doświadczeń z archiwami diecezji sąsiednich;
‣ nawiązywanie współpracy z archiwami kościelnymi poza granicami 

kraju;
‣ udostępnianie na stronach internetowych wybranych fragmentów ar-

chiwaliów; współczesność nazywa je archiwum wirtualnym.

The Diocesan Archive in Łódź.
An outline of the history, current activity and future plans

Summary
The records of the parishes which became part of the diocese of Łódź, 

established on 10 December 1920 by Pope Benedict XV, were the first 
documents stored in the Diocesan Archive in Łódź. On 3 September 1921, 
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Rev. Dr Jan Bączek, authorised by Bishop Wincenty Tymieniecki, took 
over 119 archival units concerning the parishes mentioned above and 100 
personal files from the Metropolitan Curia of Warsaw. The first archivist 
of the Diocesan Archive was Rev. Jan Frontczak, who was appointed on 7 
April 1932 and held this position until 18 March 1961. The first director of 
the Museum and Archive of the Diocese of Łódź was Rev. Henryk Rybus, 
appointed by the Ordinary of Łódź, Włodzimierz Jasiński, on 1 November 
1937. Bishop Jasiński treated relics and archival materials with great care, 
which he showed as the Ordinary of Sandomierz when he announced the 
statute and two sets of rules for the Museum on 21 December 1937, a 
month after Rev. Rybus was appointed a director. This is a significant 
date in the history of the Archive and Museum in Łódź. At present, the 
Archdiocesan Archive in Łódź has five storage rooms, a front office and a 
research room.  The records are held in 101 cabinets, and archival materials 
are systematically put in acid-free boxes. Currently, there are 1500 linear 
metres of the records divided into 30 thousand archival units (in addition, 
3 thousand archival units are held in the Archive of the Tribunal of the 
Archdiocese of Łódź). The archive also has plans for the future; some of 
them are urgent while others can be gradually implemented.

Słowa kluczowe: Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Archi[diece-
zja] łódzka, Kościół katolicki

Keywords: the Archdiocesan Archive in Łódź, the archdiocese of Łódź, 
the Catholic Church

Translated by Aneta Kiper



Ks. Waldemar Gliński

Historia diecezji łódzkiej w latach 1920-1939

W przededniu wybuchu I wojny światowej Łódź należała do jednego z naj-
większych ośrodków przemysłowych Cesarstwa Rosyjskiego. W 1911 r.  
mieszkało w tym mieście (bez stacjonującego w nim wojska rosyjskiego) 
512,5 tys. osób, w tym 267,1 tys. katolików (w zdecydowanej większo-
ści Polaków), 71,9 tys. ewangelików (głównie Niemców) oraz 167,1 tys. 
osób wyznania mojżeszowego i 6,4 tys. prawosławnych (w zdecydowa-
nej większości urzędników rosyjskich). Region łódzki od dokonanego na 
mocy wydanej w dniu 30 czerwca 1818 r. bulli Ex imposita nobis podzia-
łu terytorialnego Kościoła w Królestwie Polskim należał do archidiecezji 
warszawskiej. W początkach XX w. przynależność ta budziła coraz więcej 
wątpliwości. Potencjał demograficzny i gospodarczy regionu łódzkiego  
i jego specyfika domagały się ustanowienia osobnej diecezji dla tego 
ośrodka. W 1913 r. arcybiskup Aleksander Kakowski podjął starania zmie-
rzające do jej utworzenia. Ze względu na negatywne stanowisko władz 
rosyjskich zabiegi te nie zostały zrealizowane. 

Podczas I wojny światowej w wyniku działań wojennych prowadzo-
nych w 1914 i 1915 r. archidiecezja warszawska została podzielona linią 
frontu. Łódź wraz z dekanatami łódzkim, brzezińskim i łęczyckim została 
oddzielona od Warszawy, co uniemożliwiło duchowieństwu i wiernym tych 
dekanatów utrzymywanie zwyczajnych kontaktów z władzami archidiece-
zji. Wychodząc naprzeciw tym problemom, papież Benedykt XV nomino-
wał biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego administratorem 
apostolskim  dla części archidiecezji warszawskiej znajdującej się pod 
okupacją niemiecką. Biskup Zdzitowiecki nominował z kolei dla tych ob-
szarów wikariuszem generalnym proboszcza parafii św. Józefa w Łodzi –  
ks. Henryka Przeździeckiego. Kardynał Aleksander Kakowski dekretem 
z 20 maja 1915 r. udzielił mu jurysdykcji kościelnej dla dekanatów łódz-
kiego, brzezińskiego i łęczyckiego oraz tych parafii, których duchowni  
i wierni nie mogli komunikować się z władzami archidiecezji warszaw-
skiej. Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie w sierpniu 1915 r. 
kardynał Kakowski na stanowisko wikariusza generalnego dla tych tere-
nów nominował ks. Wincentego Tymienieckiego. 
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Decyzja Benedykta XV o ustanowieniu wikariatu generalnego z sie-
dzibą w Łodzi zbieżna była z zamysłami kardynała Kakowskiego doty-
czącymi ustanowienia w Łodzi osobnej diecezji. Biskupi polscy zdawali 
sobie sprawę z nieuniknionych zmian politycznych, jakie miały dokonać 
się na ziemiach polskich po zakończeniu Wielkiej Wojny. Dlatego też pod-
czas zwołanej przez kard. Kakowskiego w 1916 r. konferencji Episkopatu 
zlecono ks. Adolfowi Szelążkowi opracowanie propozycji nowej cyrkum-
skrypcji Kościoła w granicach dawnej Kongresówki. Podczas kolejnego 
posiedzenia Episkopatu zwołanego 12 marca 1917 r. przedyskutowano ko-
nieczność zmian terytorialnych Kościoła polskiego we wszystkich dzielni-
cach rozbiorowych. Szczegółowe zasady reorganizacji terytorialnej opra-
cowano podczas konferencji biskupów w Gnieźnie, obradującej w dniach 
26-30 sierpnia 1919 r. pod przewodnictwem prymasa Polski abpa gnieź-
nieńskiego Edmunda Dalbora. 

Sprawą ustanowienia diecezji łódzkiej kard. Kakowski zainteresował 
nuncjusza apostolskiego Achillesa Rattiego, który podczas uroczysto-
ści Zesłania Ducha św. w 1920 r. przebywał w Łodzi, owacyjnie witany 
przez mieszkańców. Ostatecznie zaangażowanie nuncjusza apostolskiego 
Achillesa Rattiego oraz premiera RP Leopolda Skulskiego zaowocowały 
ustanowieniem na mocy bulli papieża Benedykta XV Christi Domini, wy-
danej 10 grudnia 1920 r., nowej diecezji ze stolicą w Łodzi. W momencie 
erygowania diecezji nie zamianowano ordynariusza. Jej administratorem 
apostolskim został arcybiskup warszawski kard. Aleksander Kakowski. 
Jednakże już 11 kwietnia 1921 r. papież Benedykt XV mianował ordy-
nariuszem łódzkim ks. prałata Wincentego Tymienieckiego, dotychcza-
sowego proboszcza parafii św. Stanisława Kostki, a zarazem dziekana 
łódzkiego. Konsekracja i ingres pierwszego biskupa łódzkiego odbyły się  
29 czerwca 1921 r. 

Nowo utworzona diecezja nie obejmowała całego regionu łódzkiego. 
Miasto Ruda Pabianicka, Pabianice, a także takie miejscowości jak Retki-
nia czy Rzgów w dalszym ciągu należały do diecezji włocławskiej. Pilną 
potrzebą było powiększenie terytorium diecezji o tereny znajdujące się na 
południe i zachód od Łodzi. Dokonała tego bulla Piusa XI Vixdum Poloniae 
unitas z 28 października 1925 r., która przeprowadziła nowe rozgranicze-
nie diecezji Kościoła katolickiego w Polsce. Na mocy wspomnianej bulli 
do diecezji łódzkiej włączono kilkadziesiąt parafii z diecezji włocławskiej 
z takimi miastami jak Pabianice, Piotrków Tryb., Łask i Bełchatów. Z die-
cezji  łódzkiej wyłączono natomiast dekanat kłodawski, który znalazł się 
w granicach diecezji włocławskiej. W konsekwencji dokonanych zmian  



33Ks. Waldemar Gliński, Historia diecezji łódzkiej w latach 1920-1939

w terytorialnym podziale Kościoła polskiego diecezja łódzka liczyła 105 
parafii, pracowało w niej 193 kapłanów i mieszkało około 900 tys. wier-
nych.

Biskup Wincenty Tymieniecki, obejmując nowo utworzoną diecezję, 
stanął przed wieloma poważnymi zadaniami. Musiał zorganizować od 
podstaw najbardziej niezbędne w życiu diecezji instytucje: kurię i Sąd Bi-
skupi oraz seminarium duchowne. Pierwszą instytucją powołaną do życia 
w diecezji łódzkiej była kuria biskupia z kanclerzem ks. Wiktorem Biel-
skim na czele, byłym kanclerzem kurii arcybiskupiej we Lwowie. Wika-
riuszami generalnymi zostali: ks. Jan Krajewski, wieloletni profesor semi-
narium duchownego w Kielcach i w Warszawie, oraz ks. Jan Bączek, były 
profesor seminarium duchownego w Warszawie i Akademii Duchownej 
w Petersburgu. Otwarcia i poświęcenia gmachu kurii biskupiej dokonał  
1 lipca 1921 r. bp Wincenty Tymieniecki. Do czasu wybudowania własne-
go budynku kuria znalazła chwilowe pomieszczenie w budynku wydzier-
żawionym od miasta przy ul. Piotrkowskiej 102. Po wybudowaniu własne-
go budynku kurialnego i zarazem rezydencji biskupiej przy ul. Skorupki  
1 zostały tam przeniesione 1 października 1924 r. wszystkie urzędy kurial-
ne. Niemal równocześnie z powstaniem kurii biskupiej powołany został do 
istnienia Sąd Biskupi Diecezji Łódzkiej. Oficjałem został ks. Jan Bączek, 
pełniący jednocześnie obowiązki wikariusza generalnego i proboszcza pa-
rafii św. Krzyża. 

Kolejną instytucją utworzoną przez bpa Wincentego Tymienieckiego 
było seminarium duchowne, erygowane 9 sierpnia 1921 r. W kwietniu tego 
roku dzięki jego zabiegom władze miejskie wydzierżawiły na rzecz die-
cezji łódzkiej budynek przy ul. Placowej 14, w którym mieścił się Szpital 
św. Aleksandra, z przeznaczeniem na lokalizację seminarium duchowne-
go. Był to jednopiętrowy obiekt wybudowany w 1843 r., niespełniający 
wymogów higieniczno-sanitarnych niezbędnych dla pomieszczeń szpital-
nych. Budynek był zdewastowany i wymagał gruntowego remontu i rozbu-
dowy. We wrześniu 1921 r. rozpoczął się pierwszy rok akademicki. Studia 
rozpoczęło 63 alumnów. Do nowo powstałego seminarium zostali przy-
jęci klerycy pochodzący z Łodzi i regionu łódzkiego, którzy dotychczas 
studiowali w innych seminariach. Rektorem uczelni nominowany został 
ks. Jan Krajewski, pełniący jednocześnie urząd wikariusza generalnego. 
W 1922 r. przystąpiono do rozbudowy budynku seminaryjnego: od strony 
północnej wzniesiono jednopiętrowe skrzydło, a w 1925 r. nadbudowano 
drugie i trzecie piętro oraz zmodernizowano część frontową. W czerwcu 
1930 r. podpisano z władzami miejskimi umowę o zakupie nieruchomości 
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za kwotę 240 480 zł. Diecezja wypłaciła gotówką 25 % omawianej sumy, 
czyli 60 120 zł – resztę zobowiązała się wpłacić w 24 ratach rozłożonych 
na 12 lat. Zostały one spłacone podczas pontyfikatu bpa Włodzimierza Ja-
sińskiego: we wrześniu 1938 r. zakończono realizację ciążących na diece-
zji zobowiązań z tytułu zakupu budynku seminaryjnego. 

Ostatnią pod względem chronologicznym instytucją, która powołana 
została dzięki zabiegom bpa Tymienieckiego, była Kapituła Katedralna. 
Przychylając się do jego prośby, erygował ją papież Benedykt XV w dniu 
29 listopada 1921 r. 

Poważnym problemem duszpasterskim w diecezji łódzkiej była sła-
bo rozwinięta sieć parafialna. Pomimo trudności kadrowych, głębokiego 
kryzysu gospodarczego, dzięki ogromnemu wysiłkowi biskupa ordynariu-
sza, kapłanów i całej społeczności wiernych w okresie międzywojennym 
wybudowano w Łodzi siedem nowych kościołów i erygowano dziewięć 
nowych parafii. W samej Łodzi liczba parafii się podwoiła z dziewięciu 
istniejących w 1920 do 18 w 1934 r. Poza Łodzią zbudowano w tym czasie 
10 nowych kościołów parafialnych i sześć kościołów filialnych oraz ery-
gowano 13 parafii.

Wraz z rozbudową sieci parafialnej dbano o należyty poziom duszpa-
sterstwa. Wielką wagę przywiązywano do ożywienia kultu Eucharystii. 
W tym celu bp Tymieniecki organizował kongresy eucharystyczne. Do-
niosłym wydarzeniem duszpasterskim był Diecezjalny Kongres Euchary-
styczny w Łodzi, odbywający się w dniach 29, 30 czerwca oraz 1 lipca 
1928 r. Jego organizacją zajął się specjalnie powołany w tym celu Komitet 
Kongresowy. We wszystkich parafiach diecezji zostały przeprowadzone 
misje i rekolekcje. Na Kongres przybył nuncjusz apostolski abp Franci-
szek Marmaggi, kard. prymas August Hlond oraz kilkunastu arcybiskupów 
i biskupów. Aby utrwalić dobroczynne skutki Łódzkiego Kongresu Eucha-
rystycznego, bp Tymieniecki postanowił zorganizować podobne kongresy 
w innych miastach diecezji. W dniu 8 czerwca 1930 r. odbył się Kongres 
Eucharystyczny w Łęczycy, 13 i 14 czerwca 1931 r. w Piotrkowie, 1 sierp-
nia 1933 r. w Łasku. 

Przejawem wielkiej troski o rozwój kultu eucharystycznego wśród 
dzieci była prowadzona przez siostry urszulanki Krucjata Eucharystyczna. 
Organizacja ta miała swoje początki we Francji, skąd na grunt polski prze-
niosła ją matka Urszula Ledóchowska. W wyniku usilnych starań bpa Ty-
mienieckiego i matki Urszuli Ledóchowskiej Łódź stała się w bardzo szyb-
kim czasie głównym i najżywotniejszym ośrodkiem tego ruchu. W stycz-
niu 1928 r. Krucjata Eucharystyczna została zatwierdzona przez władze 
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szkolne na równi z innymi organizacjami i mogła rozwijać się na terenie 
szkół. Celem tego ruchu było pogłębienie życia eucharystycznego i praca 
nad sobą. Co tydzień w domu sióstr urszulanek przy ul. Czerwonej spoty-
kały się grupy Krucjaty. W niedziele odbywały się trzygodzinne adoracje 
Najświętszego Sakramentu, natomiast po południu – akademie religijne, 
patriotyczne, przedstawienia, pogadanki, gry i zabawy. Największym wy-
darzeniem w życiu Krucjaty Eucharystycznej były Dni Krucjaty. Pierwszy 
taki dzień odbył się w Łodzi 29 maja 1927 r. z udziałem matki Urszuli 
Ledóchowskiej. Dwa tysiące dzieci uczestniczyły wówczas w katedrze we 
mszy świętej celebrowanej przez bpa Wincentego Tymienieckiego. 

W czasie wakacji siostry urszulanki organizowały w Kazimierzu k. Ło-
dzi kolonie letnie dla dzieci z Krucjaty. Na każdym z turnusów przeby-
wało 150 dzieci. Krucjata wydawała swoje pismo – kwartalnik „Hostia”, 
przeznaczony dla instruktorów, oraz miesięcznik „Orędowniczek Eucha-
rystyczny” dla dzieci. W 1925 r. pierwszy nakład „Orędowniczka” wynosił 
200 egzemplarzy, a w 1939 r. osiągnął nakład 100 tys. egzemplarzy.

W okresie międzywojennym na terenie diecezji rozwijała się też dyna-
micznie Sodalicja Mariańska. W samej Łodzi w siedmiu parafiach funk-
cjonowały dobrze zorganizowane i sprawne stowarzyszenia sodalicyjne. 
Terenem działalności sodalicji były też szkoły średnie oraz seminarium 
duchowne. 

Pierwszy ordynariusz łódzki wielką wagę przywiązywał do dzieł mi-
łosierdzia. W kontekście niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej, po-
wszechnie panującej biedy, niestabilnej gospodarki i kryzysu gospodar-
czego miało to niebagatelne znaczenie. Stałą pomocą charytatywną oto-
czono dzieci z licznych żłobków, ochronek, sierocińców, a także liczne 
rzesze starców i kalek z przytułków. W dzieło ewangelizacji na terenie 
Łodzi, zarówno przekazywanie Dobrej Nowiny, jak i niesienie pomocy 
najuboższym, włączyły się z wielkim poświęceniem liczne żeńskie zgro-
madzenia zakonne zarówno habitowe, jak również bezhabitowe, które 
w okresie międzywojennym dzięki staraniom łódzkich pasterzy licznie 
napłynęły do Łodzi. Na szczególną uwagę zasługują dwa zgromadzenia 
– siostry służebniczki starowiejskie i wspomniane już siostry urszulanki 
SJK, popularnie zwane szarymi urszulankami. Służebniczki starowiejskie 
posiadały na terenie diecezji 23 domy. Zajmowały się przede wszystkim 
prowadzeniem przedszkoli, ochronek, niosły pomoc materialną dzieciom  
z najuboższych rodzin, a także przekazywały podstawy wiedzy i wychowa-
nia religijnego. Prowadziły również dwa domy starców i internat dla dzieci  
ociemniałych. 
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Wielką rolę w dziele ewangelizacji i prowadzeniu dzieł miłosierdzia 
odegrało zgromadzenie sióstr urszulanek. Biskup Tymieniecki już kilka 
dni po swoim ingresie zwrócił się do matki Urszuli Ledóchowskiej, aby 
przysłała do Łodzi kilka swoich sióstr, które mogłyby się zająć dokształ-
caniem katechetek. W marcu 1922 r. siostra Aniela Łozińska utworzyła 
pierwszy dom Zgromadzenia w mieszkaniu Marii Nowickiej, później-
szej siostry Józefy Nowickiej. Po przybyciu kolejnych sióstr urszulanek 
zorganizowano dom przy ul. Piotrkowskiej. W 1923 r. z inicjatywy bpa 
Tymienieckiego siostry przeniosły się do obszernego domu Gayera przy  
ul. Czerwonej 6, gdzie urządziły dużą kaplicę i mogły w pełni rozwinąć 
swoją działalność. Siostry urszulanki były nie tylko dobrymi katechetka-
mi, ale nauczycielkami i instruktorkami olbrzymiej rzeszy katechetek. Od 
1922 r. urządzano roczne diecezjalne kursy katechetyczne, w których wy-
kładowcami byli profesorowie z seminarium i niektóre siostry urszulanki. 
Od 1926 r. przeprowadzane były pod kierunkiem sióstr lekcje wzorcowe. 
W kaplicy sióstr przy ul. Czerwonej organizowano rekolekcje dla nauczy-
cieli, w których brało udział około 200 osób. Przy tejże kaplicy istniała 
Sodalicja Mariańska katechetek i nauczycielek. 

Siostry urszulanki włączyły się również w dzieło miłosierdzia, zwłasz-
cza w latach trzydziestych, w okresie kryzysu gospodarczego. W tym cza-
sie zaistniała potrzeba zmobilizowania wszystkich wierzących do czyn-
nego miłosierdzia. W 1931 r. został powołany przez biskupa diecezjal-
ny komitet dla najbiedniejszych pod nazwą „Doraźny Posiłek”. Komitet 
uruchomił przy poszczególnych parafiach miasta Łodzi 14 kuchni, które 
wydawały dziennie kilkanaście tysięcy bezpłatnych obiadów. Siostry ur-
szulanki prowadziły trzy kuchnie dla bezrobotnych. W miarę narastania 
kryzysu powoływano parafialne komitety „Doraźny Posiłek” we wszyst-
kich ośrodkach robotniczych na terenie całej diecezji. Działalność komite-
tów mogła być prowadzona dzięki ofiarom pieniężnym i darom składanym 
w naturze przez całą społeczność diecezjalną.

Poważnym problemem społeczeństwa łódzkiego okresu międzywojen-
nego był brak mieszkań. W 1927 r. bp Tymieniecki wystąpił z inicjatywą 
budowy tanich domów robotniczych w Łodzi. Była to inicjatywa oryginal-
na, niespotykana w innych miastach Polski. Mimo przeróżnych trudności 
w ciągu jednego roku powstało w Łodzi nowe osiedle mieszkaniowe zło-
żone z 98 jedno- i dwurodzinnych domów, które przekazano robotnikom 
na dogodnych warunkach spłaty.

W trosce o poprawę zdrowia dzieci robotniczych bp Tymieniecki utwo-
rzył 1926 r. Biskupi Komitet Kolonii Letnich, który zajmował się zbiera-
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niem funduszy wśród społeczeństwa łódzkiego i organizowaniem letnie-
go odpoczynku dla dzieci z rodzin robotniczych. Każdego roku Komitet 
zapewniał letni wypoczynek dla kilku tysięcy dzieci. Z tej samej troski  
o zdrowie młodego pokolenia powstał dom wczasowy „Juwenat”, przez 
cały rok dostępny dla dzieci z rodzin robotniczych.

W drugiej połowie lat dwudziestych podjęto na terenie Łodzi i całej 
diecezji działania w zakresie duszpasterstwa młodzieży. Szczególną uwa-
gę zwrócono na te środowiska młodych ludzi, które do tej pory były pozba-
wione opieki duszpasterskiej. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowiła 
młodzież pozaszkolna. W znacznym stopniu ten problem rozwiązywało 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Dążyło ono do podnoszenia oświa-
ty wśród młodzieży, wyrobienia religijnego oraz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. W sposób szczególny starano się otoczyć opieką duszpa-
sterską młodzież rzemieślniczą przez zorganizowanie patronatu pracodaw-
ców nad młodymi pracownikami. W 1926 r. został utworzony patronat nad 
młodzieżą rzemieślniczą, jego celem była troska o dokształcanie zawodo-
we, poradnictwo prawne i pomoc w wyszukiwaniu pracy. Wielki wkład 
w dzieło utworzenia i zorganizowania patronatu mieli łódzcy salezjanie. 
Dzięki ich ofiarnej pracy patronat łódzki stał się wzorem działania duszpa-
sterskiego w tym zakresie dla innych diecezji.

W latach dwudziestych zainicjowano też duszpasterstwo środowiska 
nauczycielskiego. Jego początki wiązały się z pracą sióstr urszulanek 
wśród katechetek świeckich, która z biegiem czasu doprowadziła do po-
wstania w Łodzi przy ul. Czerwonej prężnego ośrodka duszpasterstwa na-
uczycieli. W 1925 r. powstało w Łodzi Towarzystwo Kultury Religijnej, 
które miało na celu rozbudzenie życia religijnego oraz krzewienie świato-
poglądu katolickiego wśród dotkniętej indyferentyzmem religijnym łódz-
kiej inteligencji. Jego moderatorem był nominowany w 1927 r. biskupem 
pomocniczym Kazimierz Tomczak. 

W celu przeciwdziałania antyreligijnej agitacji prowadzonej przez śro-
dowiska lewicowe powołano w 1930 r. Katolicki Uniwersytet Robotniczy. 
Wykłady rozpoczynały się 15 września, a kończyły 15 maja, przy czym 
szczególną uwagę poświęcano katolickiej nauce społecznej, etyce i apo-
logetyce. Katolicki Uniwersytet Robotniczy liczył około tysiąca słucha-
czy. Od 1931 r. w różnych ośrodkach diecezji organizowano też Tygo-
dnie Społeczne, podczas których zapraszani prelegenci wygłaszali referaty  
z zakresu katolickiej nauki społecznej. 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej i inne organizacje młodzieżowe,  
a także duszpasterstwo nauczycieli i inteligencji tworzyły tę infrastrukturę 
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organizacyjną i społeczną, w oparciu o którą mogła rozwinąć się na po-
czątku lat trzydziestych Akcja Katolicka. Została ona utworzona w Polsce 
decyzją Konferencji Episkopatu, która odbyła się w Poznaniu 28-30 kwiet-
nia 1930 r. Wzorowała się na modelu włoskim, oparta była na czterech 
kolumnach: niewiast, mężczyzn, młodzieży żeńskiej i młodzieży męskiej. 
W diecezji łódzkiej rozwinęła szeroką działalność, ciesząc się wybitnym 
wsparciem kolejnych pasterzy – bpa Wincentego Tymienieckiego i bpa 
Włodzimierza Jasińskiego. W celu jej spopularyzowania organizowano 
Dni Katolickie. Idee Akcji Katolickiej upowszechniano na ambonie, a tak-
że przez diecezjalny tygodnik „Słowo Katolickie”.

Biskup Wincenty Tymieniecki – pierwszy ordynariusz diecezji łódzkiej 
– zapamiętany został jako wybitny społecznik, wrażliwy na ludzką bie-
dę duchową i materialną. Wielkim szokiem dla diecezjan była informacja  
o jego przedwczesnej śmierci, która nastąpiła 10 sierpnia 1934 r. Podczas 
uroczystości pogrzebowych, którym przewodniczył w obecności 14 bi-
skupów, 400 księży i ogromnych rzesz ludzi świeckich kard. Aleksander 
Kakowski, padły bardzo znaczące słowa jednego z robotników. Stanowią 
bardzo wiarygodne świadectwo miłości robotników do bpa Wincentego,  
a są też swego rodzaju trafnym podsumowaniem, zwięzłą rekapitulacją 
tego wszystkiego, w czym streszczały się duszpasterskie wysiłki ordyna-
riusza łódzkiego podejmowane dla środowisk pracowniczych: „Gdybym 
w szary dzień przyszedł do wielkiej fabryki, zatrzymał obrotowe koło na-
dające ruch tysięcznym warsztatom pracy i spytał brać robotniczą, kogo 
straciła Łódź w dniu 10 sierpnia bieżącego roku, to otrzymałbym spod 
szarej bluzy robotniczej jedną wielką odpowiedź; umarł Biskup i Ojciec 
Robotników!”. 

Następcą jego został bp Włodzimierz Jasiński, znany już społeczeństwu 
łódzkiemu, gdyż w latach 1925-1926 był bliskim współpracownikiem bpa 
Tymienieckiego, a w latach 1926-1930 sprawował stanowisko rektora se-
minarium duchownego. W 1930 r. został biskupem sandomierskim, a 30 
listopada 1934 r. objął stolicę biskupią w Łodzi. Ingres do katedry odbył 
27 stycznia 1935 r. Był człowiekiem innego temperamentu niż jego po-
przednik.

Wszystkie jednak dzieła rozpoczęte przez bpa Tymienieckiego podjął, 
kontynuował, a gdy trzeba było, ulepszał. Będąc perfekcjonistą, nie lubił 
podejmować zbyt wielu nowych dzieł, ale rozpoczęte chciał jak najlepiej 
dopracować, ulepszyć, zabezpieczyć pod względem prawnym. Sprowadzał  
do pracy w diecezji nowe zgromadzenia zakonne, organizował Katolickie  
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Kursy Społeczne. Erygował Instytut Wyższej Kultury Religijnej, dla któ-
rego zbudował specjalną aulę przy Seminarium Duchownym. Założył Mu-
zeum Diecezjalne. Wykupił na własność parcelę i budynek seminaryjny. 
Wydał szereg bardzo potrzebnych dekretów, między innymi regulamin  
i statut seminarium. Podobnie jak poprzednik, wysyłał wielu młodych 
księży na studia specjalistyczne. 

Wielokierunkowość działań duszpasterskich w diecezji łódzkiej wyma-
gała od początku należycie przygotowanej kadry duszpasterskiej. Łódzkie 
Seminarium Duchowne wykształciło w latach międzywojennych 253 ka-
płanów. Aby wzmóc efektywność pracy duszpasterskiej, organizowano re-
kolekcje, dni skupienia i kursy duszpasterskie. Przedstawiona w pewnym 
zarysie żywotność duszpasterska łódzkiej wspólnoty diecezjalnej została 
w sposób brutalny zniszczona w czasie II wojny światowej.
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The history of the diocese of Łódź in the years 1920-1939

Summary
The decision of Benedict XV to establish the general vicariate based in 

Łódź coincided with Cardinal Kakowski’s plans of establishing a separate 
diocese in Łódź. During the episcopal conference in 1916 Rev. Adolf 
Szelążek was commissioned to prepare a new description of the Church 
within the borders of the former Congress Poland. Detailed regulations 
concerning the territorial reorganization were prepared during the episcopal 
conference in Gniezno, chaired by the Primate of Poland, the Archbishop of 
Gniezno, Edmund Dalbor; the conference was held on 26-30 August 1919. 
Cardinal Kakowski aroused Apostolic Nuncio Achilles Ratti’s interest 
in establishing the diocese of Łódź while Ratti stayed in Łódź, greeted 
with ovations, during the Pentecost celebrations in 1920. Finally, the 
commitment of Apostolic Nuncio Achilles Ratti and the Prime Minister of 
the Republic of Poland, Leopold Skulski, resulted in the papal bull Christi 
Domini establishing a new diocese based in Łódź; the bull was issued by 
Pope Benedict XV on 10 December 1920. No ordinary was appointed at 
the moment of the erection of the diocese. The Archbishop of Warsaw, 
Aleksander Kakowski, became its apostolic administrator. However, on 11 
April 1921, Pope Benedict XV appointed  Prelate Wincenty Tymieniecki 
the Ordinary of Łódź. Previously, Tymieniecki was a parish priest in the 
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parish of Stanislaw Kostka and also the Dean of Łódź. The consecration 
and installation of the first Bishop of Łódź took place on 29 June 1921. 
The diversity of pastoral activities in the diocese of Łódź required well-
prepared pastoral staff from the very beginning. The Theological Seminary 
in Łódź educated 253 priests in the interwar years. To make pastoral work 
more effective, retreats and pastoral courses were organized. Pastoral 
vitality of the diocesan community in Łódź, outlined here, was brutally 
destroyed during World War II.  

Słowa kluczowe: wikariat generalny w Łodzi, diecezja łódzka, bp Win-
centy Tymieniecki

Keywords: the general vicariate in Łódź,  the diocese of Łódź,  Bishop 
Wincenty Tymieniecki

Translated by Aneta Kiper





Ryszard Grygiel

Dlaczego warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne  
i Etnograficzne w Łodzi

W bogatej obecnie panoramie muzeów łódzkich Muzeum Archeolo-
giczne i Etnograficzne w Łodzi zajmuje niewątpliwie czołowe miejsce. 
Razem bowiem z Muzeum Sztuki należy do najstarszych i największych 
tego rodzaju instytucji założonych w 1931 roku (obie, co warto zauważyć, 
podlegają dziś Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego). 
Pierwotnie nosiło nazwę Miejskiego Muzeum Etnograficznego i z liczą-
cą zaledwie 1500 eksponatów kolekcją korzystało z kilku niewielkich po-
mieszczeń przy ul. Piotrkowskiej, w okolicy dzisiejszego Urzędu Miasta 
Łodzi. Od czasów II wojny światowej ma swoją stałą siedzibę przy placu 
Wolności, gdzie zajmuje zespół gmachów położonych pomiędzy kościo-
łem pw. Zesłania Ducha Świętego i ulicą Pomorską (ryc. 1). Tutaj od 1955 
roku funkcjonuje jako połączone Muzeum Archeologiczne i Etnograficz-
ne, choć obok podstawowych zbiorów archeologicznych i etnograficznych 
znajdują się w nim również bardzo interesujące zespoły numizmatyczne, 
zwłaszcza pochodzące z licznych skarbów, oraz jedyny w swoim rodza-
ju w Polsce dział widowisk lalkowych. Łącznie zgromadzone dotychczas  
w nim eksponaty liczą 300 tysięcy pozycji katalogowych, co w skali kraju 
stanowi niebagatelną wielkość około 3% całości muzealiów chronionych 
w polskich muzeach. Opiekę nad tak licznymi zbiorami sprawują na co 
dzień doświadczeni specjaliści z wyżej wspomnianych dziedzin, także  
w zakresie niezbędnej konserwacji, którzy legitymując się wykształceniem 
wyższym, nierzadko posiadają stopnie doktora, a w dwóch przypadkach 
tytuł profesora zwyczajnego. To pozwala kompetentnie zajmować się każ-
dą z przechowywanych kolekcji i rzetelnie przy tym wypełniać trzy pod-
stawowe cele stawiane każdemu muzeum na płaszczyźnie gromadzenia, 
konserwacji i szeroko rozumianej edukacji. Zwłaszcza ten ostatni aspekt 
działalności, związany z upowszechnianiem głębokiej wiedzy humani-
stycznej, jest adresowany w pierwszej kolejności do młodzieży, która od 
początku istnienia naszej instytucji co roku bije rekordy frekwencji wśród 
zwiedzających (nawet do 80%).

Co zatem stanowi o wizerunku Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi i dlaczego warto je odwiedzić? Jednym z głównych  
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powodów jest z pewnością zróżnicowany charakter tematyczny posiada-
nych zbiorów, co umożliwia sięgnięcie po znacznie szersze grono zwie-
dzających osób zainteresowanych archeologią (historią), etnografią (et-
nologią, antropologią kulturową), numizmatyką czy lalką teatralną. Ze 
zrozumiałych względów dużym powodzeniem cieszy się dział widowisk 
lalkowych, choć jego program nieco odbiega od profilu Muzeum. W tym 
jednak przypadku jego działalność jest kierowana do grupy najmłodszych 
odwiedzających w wieku przedszkolnym (ryc. 5). Wizytówką każdego 
muzeum są z pewnością wystawy, a zwłaszcza te obrazujące zasoby ma-
gazynów, w których są przechowywane najcenniejsze eksponaty. Aktual-
nie w naszym Muzeum można zobaczyć trzy duże wystawy stałe, a więc 
archeologiczną, etnograficzną i numizmatyczną, prezentowane na dwóch 
kondygnacjach głównego gmachu. Ekspozycje powstały z dużym rozma-
chem wyłącznie z własnych kolekcji zabytków.

Wystawa archeologiczna zatytułowana „Przeszłość wydobyta z ziemi” 
przedstawia plon najnowszych badań wykopaliskowych Muzeum w Pol-
sce środkowej i na Kujawach (ryc. 2). W porządku chronologicznym trzech 
wielkich epok według systemu Oskara Monteliusa, a więc kamienia, brązu  
i żelaza, zaprezentowano osadnictwo pradziejowe i średniowieczne w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. Liczne, bogate źródła archeologiczne, 
w tym szczególnie całkowicie zachowane formy glinianych naczyń, narzę-
dzia pracy wykonane z różnych surowców (głównie kamienia, kości i rogu 
oraz metali), a także wyszukane wzory noszonej biżuterii, dobrze ilustrują 
dzieje człowieka w każdej z tych epok. Obok zrekonstruowanych wnętrz 
mieszkalnych, od najstarszych w jaskiniach i szałasach, poprzez budownic-
two z drewna, kamienia i cegły, na wystawie interesująco też pokazano róż-
ne przykłady obrządku pogrzebowego, zarówno szkieletowego i ciałopalne-
go. Pod tym względem wyróżnia się w pełni odtworzone życie pierwszych 
rolników i hodowców sprzed sześciu–siedmiu tysięcy lat na Kujawach oraz 
czasy wpływów rzymskich i okresu powstawania pierwszego państwa Pia-
stów w Polsce środkowej. To tutaj przykładowo można zobaczyć przedmio-
ty z najstarszej europejskiej miedzi, luksusową biżuterię związaną z rzym-
skim szlakiem bursztynowym czy bogato wyposażone groby wojowników  
z czasów Bolesława Chrobrego z Lutomierska, jak również poznać tajemni-
ce zamku Kazimierzowskiego w Inowłodzu, w którym odkryto rewelacyjne 
wyposażenie spalonej komnaty z połowy XVI wieku (ryc. 2).

Dużym uznaniem zwiedzających cieszy się wystawa etnograficzna 
„Szare jak ziemia, barwne jak pamięć”. Jest to pierwsza, śmiała i udana, 
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próba wprowadzenia wiejskiego budownictwa na taką skalę do wnętrz mu-
zealnych (ryc. 3). Dzięki temu rozwiązaniu został stworzony pełen uroków 
obraz wsi środkowopolskiej z pierwszej połowy XX wieku. Zaglądając 
do oryginalnych wnętrz zabudowań mieszkalno-gospodarczych z regio-
nów opoczyńskiego, rawskiego, łowickiego i sieradzkiego, szczegółowo 
można poznać życie w tych jakże wyrazistych regionach etnograficznych  
z wszystkimi przejawami kultury materialnej i duchowej (religijnej). 
Wzruszająco przedstawione na wystawie koleje życia człowieka, od naro-
dzin aż do późnej starości, stanowią główny wątek narracyjny, prowadzący 
widza wśród barwnie zaprojektowanych scen obrzędowych i pracy rolnika 
po „wsi wesołej, wsi spokojnej…”. Wystawa ta zasłużenie otrzymała na-
grodę Sybilli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W podobnym duchu ekspozycyjnym została przygotowana stała wysta-
wa numizmatyczna „Dzieje pieniądza na ziemiach polskich”. Także tutaj 
do jej realizacji posłużyły wyłącznie przebogate zbiory działu numizma-
tycznego Muzeum, zaliczane do trzech największych kolekcji w Polsce 
(po Muzeum Czartoryskich w Krakowie i Zamku Królewskim w Warsza-
wie). Chcąc przejrzyście ukazać historyczny obieg pieniądza od czasów 
starożytnych, poprzez średniowiecze i okres nowożytny, aż do współcze-
sności, poszczególne jej segmenty chronologiczne umieszczono w zrekon-
struowanych wnętrzach willi w Pompejach, sali średniowiecznego zam-
ku, secesyjnym pomieszczeniu łódzkiego banku oraz aktualnego oddziału 
Banku PKO SA (ryc. 4). Ten układ nie pozwala zagubić się w setkach 
prezentowanych monet i banknotów, ukazujących długą drogę pieniądza w 
ciągu dwóch i pół tysiąca lat. Wystawa jest pełna numizmatycznych skar-
bów i niespodzianek, takich jak najstarsze monety greckie, pierwsze pol-
skie denary wybite przez Bolesława Chrobrego czy pierwszy polski pie-
niądz papierowy z czasów insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku, zaś 
w zacisznym gabinecie można poznać tajemnicę pewnego sejfu odkrytego 
podczas remontu ratusza przy placu Wolności (ryc. 4, u dołu). Tak samo 
wyjątkowy charakter ma po raz pierwszy udostępniony zwiedzającym pie-
niądz łódzkiego getta, który w okresie okupacji stanowił odrębną walutę. 
Wystawę kończy współczesny pieniądz obiegowy z charakterystycznymi 
kartami płatniczymi w plastiku.

Ponadto ważną rolę pełnią wystawy czasowe, w tym organizowane 
przy szczególnych okazjach, tak jak ostatnia poświęcona setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku zatytułowana 
„Od wielości po jedność. Niepodległej Polski droga do złotego”, którą 
przygotował dział numizmatyczny Muzeum (ryc. 5). Wcześniej w salach  
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wystaw czasowych zaprezentowano zagrabioną w czasie II wojny świa-
towej bezcenną kolekcję etnograficzną krajów pozaeuropejskich, złożoną 
z kilkuset eksponatów wywiezionych w głąb III Rzeszy, m.in. do Lipska 
i Getyngi, skąd szczęśliwie powróciły w latach 2016-2018. Wszystkie 
te zabiegi wystawiennicze wydają się niewystarczające w stosunku do 
możliwości, jakie stwarzają zbiory Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi, dlatego w ostatnich latach sięgnięto po pomysł zor-
ganizowania oddziału na wolnym powietrzu w pobliżu Łęczycy. W poło-
żonym obok archikolegiaty tumskiej Kwiatkówku otwarto w 2013 roku 
Skansen Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej, który pozwala szerzej rozwijać 
zarówno etnograficzną działalność wystawienniczą, jak i cykl dorocz-
nych imprez folklorystycznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
(ryc. 6). Wkrótce ta nowa oferta edukacyjna zostanie poważnie wzboga-
cona o dalszy atrakcyjny obiekt, jakim będzie rekonstrukcja łęczyckiego 
grodu na obecnym grodzisku tumskim, które dziś jest jeszcze kojarzone 
tylko ze Szwedzką Górą. Dzięki tym zabiegom piastowska ziemia łę-
czycka zyska nie tylko dodatkową atrakcję turystyczną, na co bardzo 
liczą jej mieszkańcy i województwo łódzkie, ale przede wszystkim jesz-
cze jedną pamiątkę jej wielkiej historii narodowej, gdyż na przełomie XI 
i XII wieku Łęczyca była przejściowo stolicą Królestwa, a od czasów 
Kazimierza Wielkiego Miastem Królewskim.

Z takim tu przedstawionym w telegraficznym skrócie obrazem Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi mogli zapoznać się uczestni-
cy XIV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, zorga-
nizowanego pod przewodnictwem metropolity łódzkiego Jego Ekscelencji 
Arcybiskupa Grzegorza Rysia na terenie Ośrodka Rekolekcyjnego w Po-
rszewicach, którzy w dniu 18 listopada 2018 roku mieli okazję odwiedzić 
również Muzeum przy placu Wolności, a wcześniej wysłuchać wystąpienia 
dyrektora Muzeum podczas zjazdu. Zaproszeni goście obejrzeli wszystkie 
wystawy, nie szczędząc słów uznania dla trudu muzealników za pomysł  
i aranżację ekspozycji.

Muzeum w dalszym ciągu czeka na coraz liczniejsze rzesze zwiedza-
jących, a zwłaszcza dzieci i młodzież, które najczęściej tu zaglądają na 
interesujące lekcje historii i specjalnie organizowane dla nich konkursy 
połączone z zajęciami plastycznymi. Nie bez znaczenia są przy tym inne 
jeszcze wydarzenia, jak przygotowywane co roku razem z Towarzystwem 
Polsko-Japońskim spotkania w ramach Tygodnia Kultury Japońskiej.  
Po dalsze ważne szczegóły na temat Muzeum odsyłamy na nasze strony 
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internetowe: www.maie.lodz.pl i www.facebook.com/Muzeum-Archeolo-
giczne-i-Etnograficzne-w-Łodzi-163379517116031. Serdecznie zaprasza-
my!

Why it is worth visiting the Archaeological and Ethnographic Museum  
in Łódź

Summary
Currently, the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź 

occupies without doubt a prominent place among the rich panorama of 
museums in Łódź. It is, together with the Art Museum, one of the oldest 
and biggest institutions of this kind established in 1931.  One of the main 
reasons for visiting this museum is the fact that it has diverse collections 
which attract a wide array of people interested in archaeology (history), 
ethnography (ethnology, cultural anthropology), numismatics or theatre 
puppets. It is understandable that the section of puppet performances is 
really popular, although its program slightly differs from the profile of the 
Museum.  In this case, however, this section is addressed to the youngest 
visitors of the Museum (preschool age). Exhibitions, especially the ones 
with the most precious exhibits are the pride of each museum. Currently, 
in our Museum you can see three large permanent exhibitions, namely 
archaeological, ethnographical and numismatic. They are presented on 
two floors of the main building. The exhibitions, created on a great scale, 
include only exhibits from the museum’s own collection. 

Słowa kluczowe: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 
wystawy, zbiory

Keywords: the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź, 
exhibitions, collection

Translated by Aneta Kiper





Agnieszka Janik

Źródła do dziejów Kościoła katolickiego w Polsce  
przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi

W zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi (dalej APŁ) wśród 1155 
tysięcy jednostek aktowych, 13,5 kilometrów akt1, odnajdziemy dużą 
ilość materiałów archiwalnych dotyczących historii Kościoła katolickiego  
w Polsce. Dzięki nim można spojrzeć na jego historię z zupełnie innej stro-
ny. Nie będzie to oficjalne stanowisko, zobaczymy Kościół widziany z ze-
wnątrz, poddany wpływom wydarzeń historycznych i sytuacji politycznej. 

Głównym zadaniem tekstu jest ukierunkowanie przyszłych badaczy 
nie na konkretne sygnatury i zawarte w nich informacje2, ale na to, gdzie 
mogą spodziewać się potrzebnych im dokumentów. Należy zaznaczyć, że 
ze względu na dużą ilość i różnorodność odnalezionych dokumentów ca-
łość została podzielona na kilka bloków. 

I. Od zaborów do końca II wojny światowej

Na pierwszą grupę zespołów składają się te wytworzone przez: admi-
nistrację państwową ogólną i specjalną oraz samorządy miejskie i gmin-
ne. Jako pierwsze należy wymienić akta po dawnych urzędach gubernial-
nych obejmujących w I połowie XVIII wieku część guberni mazowieckiej  
i radomskiej, a od 1867 roku całe gubernie piotrkowską i kaliską. W jed-
nostkach pozostawionych przez Rząd Gubernialny Piotrkowski – Ante-
riora z lat 1806-1866 odnajdziemy informacje dotyczące zabezpieczania 
funduszów duchownych na dobrach ziemskich przekazanych na rzecz ko-
ściołów. Szereg jednostek dotyczy poszczególnych kościołów, probostw, 
cmentarzy, klasztorów czy też szkół prowadzonych przez zakony. Podczas 
ich przeglądania natrafimy na odpisy: starych dokumentów fundacyjnych, 

1 Ilość jednostek oraz metraż podany bez zasobu Oddziału w Sieradzu.
2 Takie właśnie opracowanie powstało przy współudziale autorki niniejszego re-

feratu – Źródła i materiały do historii parafii diecezji łódzkiej erygowanych do 1939 
roku. Wybór z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Archiwum Państwo-
wego w Łodzi, oprac. K. Dąbrowski, A. Janik, L. Witczak, [w:] „Prace i Materiały Hi-
storyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, 
t. VIII, 2011.
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inwentarzy, aktów notarialnych i hipotecznych oraz wypisy z ksiąg grodz-
kich i ziemskich, sprawozdania ze śledztw, spisane historie parafii, zapisy 
pieniężne, informacje o przyznanych prawach i przywilejach dla kościo-
łów3. Po zmianie granic administracyjnych i utworzeniu guberni piotrkow-
skiej interesujące materiały znajdziemy w innych wydziałach Rządu Gu-
bernialnego Piotrkowskiego z lat 1867-1917. W Wydziale Administracyj-
nym4 znajduje się największa i najbardziej różnorodna ilość dokumentów 
o różnorodnej tematyce, tj.:

1. zakładanie nowych parafii;
2. pozwolenia na budowę kościołów i budynków parafialnych, plany 

sytuacyjne, projekty architektoniczne, budowa kościołów filialnych, 
drogi do kościoła, dotacje na budowę kościołów z funduszu miasta, 
kupno budynków, remonty, przebudowy, restauracje ołtarzy i wnętrz 
kościelnych, przekazywanie budynków kościelnych po innych wy-
znaniach;

3. przyłączenia i odłączenia wsi do parafii, spory o granice z majątkami 
ziemskimi, przydział ziem kościelnych chłopom, zamiana gruntów, 
ustanawianie czynszów z gruntów kościelnych, sprzedaże gruntów  
i placów parafialnych, ogrody kościelne i ich użytkowanie, korzysta-
nie przez kościoły z serwitutów leśnych;

4. zatwierdzanie i wybór dozorów kościelnych; 
5. zapisy pieniężne, legaty i procenty, zbiórki pieniężne, zabezpieczenia 

kapitałów na majątkach ziemskich, spadki po proboszczach i wier-
nych, zapisy pieniężne na nabożeństwa, kontrola wydatków pocho-
dzących ze zbiórek wiernych, taksa usług za posługi religijne, zakła-
danie skarbonek w kościołach;

6. inwentarze majątków kościelnych;
7. instalacje i remonty organów oraz ich zakup; 
8. zażalenia parafian na proboszczów;
9. kaplice przyszpitalne;
10. duchowieństwo rzymskokatolickie świeckie i zakonne – obsada sta-

nowisk, wynagradzanie, spisy, stany służby i etatów w parafiach;

3 APŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej RGP) Anteriora, sygn.: 1966-2434, 
2585-2780.

4 APŁ, RGP Wydział Administracyjny. Ze względu na bardzo dużą ilość poszcze-
gólnych tematów oraz rozrzucenie ich w inwentarzu zespołu nie zostaną w tym miej-
scu przytoczone sygnatury. W chwili obecnej, w dobie internetu, można je w sposób 
bardzo szybki odnaleźć na stronie: szukajwarchiwach.pl., ta sama uwaga dotyczyć 
będzie kolejnych zespołów wymienianych w treści referatu.
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11. przyjęcie wiary rzymskokatolickiej;
12. przepisy dotyczące zakładania cmentarzy rzymskokatolickich, za-

kładanie i powiększanie cmentarzy, budowa kaplic przycmentar-
nych;

13. klasztory: likwidacje, restytucje, założenia, podział majątku, zapi-
sy pieniężne, zajęcie terenów klasztornych, przeniesienia siedziby 
klasztorów, biblioteki poklasztorne, adaptacje budynków poklasz-
tornych na szkoły i urzędy;

14. bractwa kościelne, zakładanie orkiestr i chórów kościelnych, stowa-
rzyszenia wyznaniowe.

W kolejnych wydziałach RGP odnajdziemy jednostki, które uzupełnią 
tematykę wymienioną w Wydziale Administracyjnym; w Wydziale Bu-
dowlanym: zatwierdzanie kosztorysów budowy kościołów, planów kościo-
łów i kaplic oraz projektów domów dla proboszczów i budynków gospo-
darczych przy kościele; w Kancelarii Prezydialnej: zatwierdzanie statutów 
stowarzyszeń, tj.: chóry przykościelne, związki katolickie robotników, 
rzemieślników, służących, kobiet, stowarzyszenia organistów, towarzy-
stwa miłośników śpiewów kościelnych przy parafiach katolickich, straże 
ogniowe katolickie, ich rejestracja, spisy oddziałów, składy zarządów;  
w Wydziale Prawnym: skargi wiernych przeciwko dozorowi kościelnemu.

Podobną tematyką zajmowała się Kancelarią Gubernatora Piotrkow-
skiego [1864-1866] 1867-1918, która pozostawiła po sobie równie intere-
sujący i bogaty zbiór. Odnaleźć tu możemy:

1) imienny wykaz duchownych, daty urodzenia i otrzymania święceń 
kapłańskich, przebieg służby, a także uwagi związane z wypełnia-
niem obowiązków spoczywających na kapłanach;

2) powoływanie, odwoływanie, przenoszenie duchownych na stanowi-
ska kościelne;

3) różna korespondencja dotycząca duchowieństwa, seminariów, za-
konników, biskupów;

4) informacje o głoszonych kazaniach;
5) przyjazdy duchowieństwa z innych krajów, wydawanie paszportów;
6) skargi na księży katolickich;
7) klasztory rzymskokatolickie;
8) wstępowanie i występowanie do seminariów duchownych i klaszto-

rów;
9) dary pieniężne dla duchowieństwa rzymskokatolickiego, kościołów;
10) zakładanie i prowadzenie przytułków; 
11) bractwa kościelne przy kościołach katolickich.
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Skarbnicą informacji o bardzo podobnej tematyce są zespoły aktowe  
z terenu guberni kaliskiej: Rząd Gubernialny Kaliski 1867-1918 oraz Kan-
celaria Gubernatora Kaliskiego [1863-1865] 1866-19185, gdzie na uwagę 
zasługują jednostki tyczące się:

1) ukrywania w klasztorach osób cywilnych, doniesień o nielegalnej 
działalności klasztorów, nadzorze policyjnym sprawowanym nad 
klasztorami i zakonnikami;

2) doniesień o kazaniach, obchodach różnych jubileuszy, zachowaniu 
się księży, zbieraniu darów, raportach o zachowaniu się księży i wier-
nych podczas nabożeństw, aresztowaniach wikariuszy, organizacji 
pielgrzymek bez pozwoleń;

3) listów biskupów kujawsko-kaliskiej diecezji do wiernych.
Następnymi zespołami, w których można poszukiwać materiałów, są: 

Naczelnicy Powiatów6 oraz ich następcy prawni – Zarządy Powiatowe7. 
Te pozostałości aktowe po urzędach administracji powiatowej, ze względu 
na ich różny stopień zachowania (od kilku do prawie tysiąca jednostek), 
zawierają różne dane. W aktach Naczelnika Powiatu Łęczyckiego natrafi-
my na sprawy omawiające: budowy, remonty i ozdabianie kościołów, opi-
sy parafii oraz informacje o książeczkach oszczędnościowych posiadanych 
przez parafie. Wśród teczek pozostawionych po działalności Naczelnika 
Powiatu Łowickiego odnajdziemy:

1) opisy kościołów, wykaz ruchomości kościelnych, inwentarzy, ołta-
rzy, dzwonnicy, srebra, przedmiotów liturgicznych, szat, ksiąg ko-
ścielnych i cywilnych, książek, pieczęci, cmentarzy, zabudowań 
gospodarczych, sprawy remontów, sporów o grunta, plany kościo-
ła, parku przy cmentarzu, korespondencja dotycząca administracji  
i spraw finansowych probostw, parafii, wykazy przychodów i rozcho-
dów, darowizn na rzecz kościoła;

2) korespondencje dotyczącą remontów kościołów, kosztorysy, spisy 
materiałów budowlanych, opisy stanu klasztorów, kaplic oraz do-
mów dla duchowieństwa w powiecie łowickim;

5 Ze względu na powtarzalność działań nie będę ich wymieniać, jedynie w wypad-
ku drugiego z wymienianych zespołów Kancelarii Gubernatora Kaliskiego zostaną 
wymienione te, których nie ma w aktach z guberni piotrkowskiej.

6 APŁ, Naczelnik Powiatu Łęczyckiego 1822-1866; Naczelnik Powiatu Łowickie-
go 1817-1866; Naczelnik Powiatu Rawskiego 1826-1866; Naczelnik Powiatu Piotr-
kowskiego 1816-1866.

7 Tamże, Zarząd Powiatowy Łódzki 1867-1914, Zarząd Powiatowy Skierniewicki 
1867-1918 oraz Zarządy powiatowe byłej guberni kaliskiej i piotrkowskiej – zbiór 
szczątków zespołów 1868-1915.
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3) korespondencja dotycząca oddania na użytek Księży Pijarów ko-
ścioła zajętego przez wojska rosyjskie, wykaz szkód wyrządzonych 
przez zaborców, kosztorys remontu kościoła i budowy domu dla za-
konników; dokumenty dotyczące dochodzenia sum od synagogi so-
chaczewskiej;

4) ukaz likwidujący niektóre klasztory w powiecie łowickim i konfisku-
jący ich majątek, korespondencja i dokumenty dotyczące zebrania na 
rzecz skarbu majątków poduchownych, wykazy zakonników i misjo-
narzy, obwieszczenia o dzierżawie, licytacji i sprzedaży dóbr.

Naczelnik Powiatu Rawskiego pozostawił po sobie bardzo mało mate-
riałów, ale i tu trafimy na ciekawe wiadomości:

1) zbiórki funduszy na remonty, korespondencja, protokoły rewizyjno-
-odbiorcze z reperacji kościoła i cmentarza, kosztorys remontu ko-
ścioła, rozkłady kosztów; spisy inwentarza kościoła z lat 1842, 1848, 
1851, rzut poziomy kościoła; rysunki ogrodzenia cmentarza;

2) fundusze Księży Reformatów w Brzezinach, korespondencja w spra-
wie zapisów dla klasztoru, zbieranych m.in. w celu naprawy zabudo-
wań kościelnych i klasztornych.

Najmniej danych znajdziemy w aktach Naczelnika Powiatu Piotrkow-
skiego, gdzie napotkamy tylko informacje o funduszach kościelnych. 
Prawnymi następcami urzędów Naczelnika Powiatu zostały w 1867 r. Za-
rządy Powiatowe, pozostawiły one po sobie spuściznę podobną do swoich 
poprzedników. W Zarządzie Powiatowym Skierniewickim są to: dane per-
sonalne duchowieństwa, liczby osób w podległych parafiach, a w najbar-
dziej bogatym w informacje Zarządzie Powiatowym Łódzkim znajdziemy 
historie powstawania nowych parafii, zmian terytorialnych, sum przezna-
czonych na rzecz kościołów, duchowieństwa, zakonów, bractw, wtrącania 
się do liturgii kościelnej, procesji w Częstochowie, sprawozdań finanso-
wych, spisów kandydatów do dozorów kościelnych.

Ukaz carski ogłaszający uwłaszczenie włościan doprowadził w admi-
nistracji rządowej do utworzenia nowych urzędów w 1864 r.: na szczeblu 
gubernialnym powstały Urzędy do spraw włościańskich, zaś na szczeblu 
powiatu Komisarze do spraw włościańskich. Wśród pozostawionej po 
nich spuścizny natrafić można na dokumenty opisujące majątki ziem-
skie poszczególnych parafii, klasztorów czy też duchownych. W Urzę-
dzie Gubernialnym Piotrkowskim do spraw włościańskich 1864-1915 
wyszukamy materiały zawierające: opisy majątków duchownych nale-
żących do kościoła, plany i opisy probostw, wykazy dochodów probo-
stwa, akta dotyczące wsi poduchownych, informacje o składkach, jakie 
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musieli płacić księża na utrzymanie gminnych urzędów, oraz o przeka-
zywaniu ziem na rzecz chłopów. W aktach po urzędach niższego stopnia, 
czyli po Komisarzach włościańskich, można zlokalizować: informacje  
o wsiach poduchownych, własnościach klasztornych8; kopie tabeli nadaw-
czych byłych probostw, rejestry pomiarowe gruntów9, opisy i informacje 
o gruntach probostwa, parafialnych, ich dzierżawie, opisy ruchomości  
i nieruchomości przejętych w parafii, kościele, probostwie, skargi włościan  
na proboszcza10. 

Jako kolejne należy przedstawić materiały o charakterze skarbo-
wo-podatkowym. Są to pozostałości po Izbach i Kasach Skarbowych.  
W dokumentacji po Izbie Skarbowej Piotrkowskiej (1816-1868) 1869-
1918 można natrafić na informacje o podatkach: nakładanych na ducho-
wieństwo rzymskokatolickie, od ziem poduchownych przez parafie i klasz-
tory, od ofiarowanych przez wiernych sum dla parafii rzymskokatolickich 
i duchownych, zapisach spadkowych dla księży, parafii, klasztorów, spad-
kach po księżach, majątkach dziedzicznych pozostawionych przez księży. 
Także o: zaległościach podatkowych, ściąganiu procentów od kapitałów 
zabezpieczonych głównie na dobrach ziemskich, a zapisanych przez osoby 
prywatne na rzecz kościołów, klasztorów i parafii, zwolnieniach z podatku 
podymnego i gruntowego części ziemi należących do księży, wpłaty na 
fundusze dla duchownych, naruszanie przepisów przy zawieraniu umów 
przy budowie kościoła parafialnego oraz zajęcie przez Skarb Państwa dóbr 
kościelnych. Podobnymi sprawami, tyle że na terenie guberni kaliskiej, 
zajmowała się Izba Skarbowa w Kaliszu (1827-1868) 1869-1914. Nadzo-
rem nad działalnością Izb parały się Kasy. W Kasie Skarbowej Guberni 
Piotrkowskiej 1867-1914 wyszukamy: opisanie kościoła, klasztoru i bu-
dowli należących do Klasztoru Panien Bernardynek w Wieluniu11. Ostat-
nim zespołem należącym do tej grupy jest: Urząd Gubernialny Piotrkow-
ski do spraw Fabrycznych i Górniczych (1887-1890) 1891-1913, możemy 
tu zapoznać się z informacjami o składkach robotników fabrycznych, jakie 
płacili na rzecz kościołów.

Kolejne materiały to te, które pozostały po działalności instytucji po-
licyjnych: Zarząd Żandarmerii Guberni Piotrkowskiej 1893-1914, gdzie 

8 APŁ, Komisarz do spraw włościańskich powiatu piotrkowskiego1864-1914. 
9 APŁ, Komisarz do spraw włościańskich powiatu kaliskiego 1864-1914; Ko-

misarz do spraw włościańskich powiatu kolskiego 1864-1914.
10 APŁ, Komisarz do spraw włościańskich powiatu piotrkowskiego 1864-1914.
11 APŁ, Kasa Skarbowa Guberni Piotrkowskiej.
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znajdują się: opinie i zapytania o księży oraz korespondencja dotyczącą 
działalności nielegalnej drukarni w klasztorze Paulinów w Częstocho-
wie12. W Zarządzie Żandarmerii Powiatów Piotrkowskiego, Rawskiego  
i Brzezińskiego 1906-1914 są informacje: o podejrzanej działalności róż-
nych osób i Odezwa Komitetu Budowy Kościoła w Strykowie13. W Polic-
majstrze miasta Łodzi 1862-1914 wychwycimy wzmianki o nadzorze nad: 
księżmi przebywającymi czasowo w mieście, uroczystościami kościelny-
mi i występami chórów kościelnych oraz zbiórkami pieniężnymi prowa-
dzonymi wśród wiernych na rzecz kościołów i klasztorów. Dotrzemy tu 
także do wykazów: proboszczów i wikariuszy z podaniem nazwy powiatu, 
parafii, dat objęcia funkcji oraz spisów kościołów i klasztorów, chórów 
kościelnych, przytułków. W aktach Naczelnika Ziemskiej Straży miasta 
Pabianic (1882-1896) 1897-1914 znajdziemy korespondencję w sprawie 
organizacji przytułków, natomiast w dokumentach Naczelnika Straży 
Ziemskiej miasta Zgierza 1900-1914 zawiadomienia o koncertach chóru 
kościelnego.

Kolejną bardzo dużą grupę stanowią akta powstałe w wyniku działalno-
ści samorządów miejskich i gminnych. Ich końcowe cezury są różne, jest 
to z jednej strony koniec XVIII w., a z drugiej 1953 r. Takim przykładem 
jest pozostałość aktowa po działalności: Urzędu Municypalnego, Zarządu 
Miejskiego czy też Stadverwaltung w Łodzi – Akta miasta Łodzi 1775-
1945, która dotyczy m.in.:

1) parafii w Łodzi, tworzenie kolejnych parafii w mieście, powstanie 
filialnych kościołów; 

2) opis stanu budynków kościelnych: kościoła, plebanii domu parafial-
nego, zbiórki na budowę i remonty kościołów oraz plebanii; 

3) cmentarze, wytyczanie nowych, budowa kostnicy;
4) akta proboszczów, księży emerytów, mianowanie i odwoływanie wi-

kariuszy;
5) spisy funduszy kościelnych, zapisy sum na rzecz kościołów, zapi-

sy ziemi mieszkańców Łodzi na rzecz parafii, cmentarzy, przydział 
lub darowizny ziemi pod budowę kościołów, podziały nieruchomo-
ści stanowiących własność parafii, zbiórki na ozdobienie kościołów, 
wyceny nieruchomości kościelnych, polisy ubezpieczenia od ognia;

6) wybory członków dozoru kościelnego;

12 APŁ, Zarząd Żandarmerii Guberni Piotrkowskiej.
13 APŁ, Zarząd Żandarmerii Powiatów Piotrkowskiego, Rawskiego i Brzezińskiego.
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7) przytułki, schroniska, ochronki i przedszkola pod opieką zakonów 
dla dzieci, starców i kalek, żołnierzy, żebraków – tworzenie, sub-
wencje miejskie, sprawozdania z działalności, spisy wyposażenia, 
spisy podopiecznych;

8) akta osobowe sióstr pracujących w ochronkach, przedszkolach, 
szpitalach podlegających miastu;

9) statut „Caritasu”, subwencje;
10) dokumentacja nieruchomości klasztoru oo. Franciszkanów i sank-

tuarium św. Antoniego, nabycie parceli przez klasztor w Łagiewni-
kach, umowy o wysokość czynszu między zakonami a Zarządem 
Miejskim w Łodzi, przejęcia dóbr zakonnych m.in. na potrzeby Hi-
tlerjugend, Todt;

11) zestawienia roczne według miesięcy urodzeń, ślubów i zgonów  
w poszczególnych parafiach łódzkich.

Pozostałości aktowe po działalności magistratów dwóch kolejnych co 
do wielkości miast województwa łódzkiego zachowały się w: Aktach mia-
sta Pabianic 1571-1944 [1945-1952] oraz Aktach miasta Zgierza 1783-
1944. W „Pabianicach” dotrzemy do informacji o:

1) budowie i remoncie kościoła parafialnego, jego wyposażeniu,  
o utworzeniu nowej parafii;

2) funduszach kościelnych, zaległych podatkach, licytacjach, dziesięci-
nach kościelnych, zapisach po zmarłych proboszczach;

3) mianowaniu i odwoływaniu proboszczów i wikariuszy;
4) dozorze kościelnym;
5) cmentarzach;
6) przepisach religijnych;
7) szkółce katolickiej w Wiskitnie.
W „Zgierzu” znajdziemy akta dotyczące: budowy kościoła, zabudo-

wań proboszczowskich, remontów; cmentarzy, rozkładu składki na opar-
kanienie cmentarza; klasztoru w Łagiewnikach; obejmowania stanowisk 
kościelnych; wyborów członków dozoru kościelnego; spisy: inwentarza, 
miejscowości wchodzących w skład parafii Zgierz, ludności wyznania ka-
tolickiego; wykazy składek na budowę kościoła, płacenie dziesięcin oraz 
wypisy z wizytacji kościoła z 1791 r. 

W innych aktach miejskich i gminnych odnajdziemy podobną tematy-
kę, tyle że w różnym stopniu zachowaną; w Aktach miasta Aleksandrowa 
1819-1944 będą to: opisy stanów budynków kościelnych i plebańskich, 
raporty o śmierci proboszczów, nominacja i odwoływanie, informacje  
o funduszach kościelnych oraz o ustanowieniu dozoru kościelnego.  
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W Aktach miasta Rudy Pabianickiej 1923-1940, 1945 natrafimy na infor-
macje o: dozorze parafialnym, zgromadzeniach parafialnych oraz odnaj-
dziemy tu także statut Stowarzyszenia Dobroczynności „Caritas”. Jako 
ostatnie z tej grupy zostały wymienione Akta miasta Tuszyna 1774-1950, 
zawierające informacje tyczące się: kościoła, cmentarzy, dozoru kościel-
nego i uchwał parafialnych.

Osobną podgrupę w aktach samorządowych tworzą akta gmin, znajdu-
ją się w nich wiadomości o: dozorach kościelnych i zebraniach parafial-
nych14, duchowieństwie i kościołach15, cmentarzach16, wykazach zakon-
ników17, ubezpieczeniach budynków kościelnych18, składkach i zbiórkach 
pieniężnych19.

Kolejne wymienione zespoły to te związane z I wojną światową i jej 
wpływem na działalność kościołów i klasztorów w Łodzi i okolicach.  
O szkodach powstałych w wyniku walk zbrojnych oraz działalności armii 
rosyjskiej i niemieckiej dowiemy się z akt: Komisji Szacunkowej Strat 
Wojennych Powiatu Łódzkiego 1914-1921 oraz Komisji Szacunkowej 
Miejscowej w Łodzi 1914-1921. 

W aktach Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego 1919-1939 natrafimy na:
1) rejestracje stowarzyszeń przy kościołach, chórów parafialnych;
2) sprawy dotyczące kościołów;
3) sprawy zwrotu nieruchomości kościoła zabranych przez władze za-

borcze;
4) „Caritas” – rejestracje stowarzyszeń, przedszkola;
5) rozbiórki kościołów.
Korespondencja dotycząca urządzania cmentarzy znajduje się tak-

że w aktach Głównego Komitetu Obywatelskiego miasta Łodzi 1914-

14 APŁ, Akta gminy Brójce 1863-1943; Akta gminy Brużyca Wielka 1818-1940 
[1945-1950]; Akta gminy Chojny 1820-1940; Akta gminy Radogoszcz 1816-1940 
[1941].

15 APŁ, Akta gminy Brójce 1863-1943; Akta gminy Brużyca Wielka 1818-1940 
[1945-1950]; Akta gminy Chojny 1820-1940; Akta gminy Radogoszcz 1816-1940 
[1941]; Akta gminy Widzew z siedzibą w Ksawerowie 1823-1953; Akta gminy Wi-
skitno 1840-1941.

16 APŁ, Akta gminy Brużyca Wielka 1818-1940 [1945-1950]; Akta gminy Wi-
dzew z siedzibą w Ksawerowie 1823-1953; Akta gminy Górka Pabianicka 1869, 
1874, 1884-1954.  

17 APŁ, Akta gminy Łagiewniki 1818-1945.
18 APŁ, Akta gminy Chojny 1820-1940.
19 APŁ, Akta gminy Radogoszcz 1816-1940 [1941]; Akta gminy Brus 1874-1940.
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1915 [1916-1920, 1922] oraz Starostwa Powiatowego Łódzkiego 1918- 
1939. 

Okres dwudziestolecia międzywojennego uzupełniają materiały po-
chodzące ze: Starostwa Powiatowego Łódzkiego 1918-1939 i Wydziału 
Powiatowego Łódzkiego 1919-1939, gdzie napotkamy na wiadomości  
o budowie kościołów, oraz Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie 1919-
1933 [1938], w którym odkryjemy rejestr pomiarowy ziem parafii rzym-
skokatolickiej w Kazimierzu Biskupim.

II. Po 1945 roku

Na drugą dużą grupę akt składają się materiały archiwalne wytworzone 
po 1945 r.: akta administracji wojewódzkiej i miejskiej, dokumenty pozo-
stałe po działaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz zakładów 
przemysłowych. W aktach Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego 1945-1950 
wyszukamy korespondencję dotyczącą remontów kościołów i opinie kon-
serwatorów o obiektach zabytkowych, akta dotyczące darowizn na rzecz 
kościoła rzymskokatolickiego, natomiast w Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej i Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi [1945-1949] 1950-
1975 [1976-2006] dokumenty opisujące: likwidację i poszerzanie cmen-
tarzy wyznaniowych, tworzenie i przekształcania placówek kościelnych, 
nadzór podczas uroczystości kościelnych oraz działalności stowarzyszeń 
katolickich przy parafiach. W Starostwie Grodzkim Południowo-Łódzkim 
1945-1950 są: zezwolenia na zgromadzenia publiczne, kartoteki zakonów, 
fundacji i zakładów wyznaniowych, wystąpień kleru, nakładanie kar ad-
ministracyjnych na duchowieństwo, wykaz procesji odbytych na terenie 
Łodzi.

Dużo informacji zachowało się w Zarządzie Miejskim i Miejskiej Ra-
dzie Narodowej w Łodzi 1945-1950, gdzie obok materiałów poświęco-
nych budowie kościołów, plebanii czy domów pogrzebowych napotkamy 
na te, które mówią o sprawie przejmowania przez Kościół rzymskokato-
licki świątyń ewangelicko-augsburskich: św. Trójcy i św. Jana. W aktach 
Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi [1922, 1948] 1950-1973 [1991] 
znajdziemy materiały omawiające:

1) nadzór nad Kościołem rzymskokatolickim – uroczystości kościelne, 
informacje o rozmowach z administratorami parafii i biskupem, wy-
stąpieniach z zakonów, przebiegu święta Bożego Ciała, pielgrzymek 
na Jasną Górę;
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2) terytorialna organizacja Kościoła rzymskokatolickiego – dane o ilo-
ści parafii, księży i zakonnic;

3) charakterystyki urzędników kurii biskupiej, wytyczne do wizytacji 
zgromadzeń zakonnych, informacje o punktach katechetycznych  
i opiece duszpasterskiej w szpitalach; 

4) akta osobowe osób duchownych i zakonnych – opinie o księżach za-
konnikach, działalność punktów katechetycznych, nauczanie religii 
w szkołach;

5) nadzór nad zakonami – dane o zakonach męskich i żeńskich, spra-
wozdania z wizytacji domów zakonnych i klasztorów, wykazy za-
konów męskich i żeńskich, udział zakonników i zakonnic w uroczy-
stościach milenijnych, ukaranie zakonu ss. św. Rodziny z Bordeaux, 
informacje zbiorcze o działalności zakonów męskich i żeńskich oraz  
o przygotowaniach do posiedzenia Kapituły oo. Franciszkanów, 
sprawozdania z wizytacji domów zakonnych Służebniczek Naj-
świętszej Marii Panny Starowiejskich, św. Rodziny z Bordeaux  
i felicjanek, jezuitów, salezjanów, bernardynów oraz ss. św. Rodzi-
ny z Bordeaux, Zgromadzenie ss. Narodzenia Najświętszej Marii  
Panny; 

6) seminaria duchowne – protokoły wizytacji seminarium diecezjalne-
go i oo. franciszkanów, opinie o wykładowcach seminariów;

7) wykorzystywanie Funduszu Kościelnego, dochody parafii, sprawy 
wojskowe alumnów, obchody święta Bożego Ciała;

8) działalność stowarzyszeń związanych z Kościołem rzymskokatolic-
kim; 

9) charakterystyka działalności i sprawozdanie z działalności Zrzesze-
nia Katolików „Caritas”, skarga dotycząca stosunków w jego zarzą-
dzie, wykazy przedszkoli „Caritas”;

10) projekty architektoniczne kościoła pw. Serca Jezusowego, ul. Zgier-
ska 123; 

11) plany budownictwa sakralnego, sprawy prawa własności.
Interesująca nas tematyka uzupełniona zostanie w wyniku kwerendy 

w aktach po Urzędzie Miasta Łodzi [1940, 1949, 1960, 1966-1972] 1973-
1990, gdzie odkryjemy wiadomości tyczące się: budownictwa sakralnego  
i kościelnego diecezji łódzkiej, zakonów, cmentarzy, dodatkowo odnaj-
dziemy teczki na poszczególne parafie zawierające m.in.: wykazy miesz-
kających tam księży wraz z ich datami zameldowania oraz urodzenia; ko-
respondencję dotyczącą remontów, podłączeń do sieci wodociągowych, 
o przekazaniu kurii na wieczyste użytkowanie nieruchomości, programy 
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uroczystości jubileuszowych i uroczystych procesji, wycinki z gazet do-
tyczące mszy żałobnych biskupów oraz konsekracji nowych, określenie 
obszaru parafii – wykaz ulic, zmiany granic parafii – plany miasta, wycinki 
z gazet: dotyczące pożaru katedry, decyzja o wpisaniu katedry i kościoła 
św. Ducha do rejestru zabytków, teczki osobowe na poszczególnych księży 
zawierające kwestionariusze osobowe, mapy sytuacyjne zabudowań para-
fialnych, koncepcje uporządkowania terenu wraz z opisem, porządki mszy, 
doniesienia na księży. 

Materiały do dziejów kościoła możemy także odnaleźć w pozostało-
ściach aktowych po Urzędach Dzielnicowych i Prezydiach Dzielnico-
wych. Będą to dokumenty dotyczące cmentarzy20, klasztorów21, kościo-
łów22 oraz „Caritasu”23. Podobne wiadomości znajdziemy w: Miejskiej 
Radzie Narodowej i Zarządzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 
1945-1950; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Urzędzie Miejskim 
w Aleksandrowie Łódzkim [1930-1949] 1950-1975 [1976]; Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu 1945-1950; Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Popowie 1955-1972 i Urzędzie Miejskim  
w Ozorkowie 1973-1990.

Zmieniające się po II wojnie światowej władze państwowe miały zu-
pełnie inne spojrzenie na stosunki z Kościołem katolickim, jak one wy-
glądały oczami działaczy partyjnych można zaobserwować na przykładzie 
akt zachowanych po Łódzkim Komitecie Frontu Narodowego 1952-1956 
oraz w aktach: Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi [1892-1947] 
1948-1975, Komitetu Łódzkiego PZPR [1907-1947] 1948-1990, Komite-
tu Uczelnianego PZPR Uniwersytetu Łódzkiego [1945-1947] 1948-1989, 
Komitetu Powiatowego PPR w Wieluniu 1945-1948 i Komitetu Zakłado-
wego PZPR w Widzewskiej Fabryce Nici im. Hanki Sawickiej „Ariadna” 
w Łodzi 1948-1986. Materiały dotyczące „Caritasu” odnajdziemy w wielu 

20 APŁ, Urząd Dzielnicowy Łódź-Bałuty [1910-1972] 1973-1990 [1991]; Dziel-
nicowa Rada Narodowa Łódź-Widzew 1973-1990; Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej i Urząd Powiatowy w Łodzi [1945-1950] 1950-1975.

21 APŁ, Urząd Dzielnicowy Łódź-Bałuty [1910-1972] 1973-1990 [1991]; 
Dzielnicowa Rada Narodowa Łódź-Bałuty 1973-1990. 

22 APŁ, Urząd Dzielnicowy Łódź-Górna [1932-1985] 1973-1990 [1991-2013]; 
Urząd Dzielnicowy Łódź-Bałuty [1910-1972] 1973-1990 [1991]. 

23 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście [1945-1949] 
1950-1973 [1974-1975]; Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Polesie 
[1945-1953] 1954-1973. 
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zespołach „partyjnych”24, o aktywizacji kleru dowiemy się z materiałów 
zgromadzonych w: Komitecie Dzielnicowym PZPR Ruda w Łodzi 1949-
1959 oraz w Komitecie Łódzkim PZPR [1907-1947] 1948-1990, w tym 
ostatnim zespole natrafimy na materiały poświęcone: procesowi bpa Kacz-
marka, likwidacji szkół Towarzystwa Salezjańskiego oraz na charaktery-
styki księży administratorów parafii i ich zastępców z terenu Łodzi oraz 
aktywu katolickiego przy niektórych parafiach. Zbiór ten uzupełnią do-
kumenty pochodzące z Komitetu Miejskiego PZPR w Zgierzu 1949-1986 
dotyczące świąt kościelnych oraz uchwał watykańskich. 

Wiadomości o „Caritasie” znajdziemy także w: Powiatowym Biurze 
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Łodzi 1945-1973 oraz Dyrekcji Okręgo-
wej Szkolenia Zawodowego w Łodzi 1945-1958. 

Jeszcze dwa zespoły z tego okresu mogą być przydatne dla badaczy 
dziejów Kościoła, to: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Łodzi 1959-1999, w której natrafimy na kontrole przestrzegania 
prawa pracy w konwentach zakonnych i parafiach rzymskokatolickich, 
oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 1995-2003, gdzie 
wyszukamy: orzecznictwo w zakresie odmowy ustalenia warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu – skarga do NSA, strony postępowa-
nia: Prezydent Miasta Łodzi, Rzymskokatolicka Parafia św. Judy Tadeusza  
w Łodzi.

III. Wymiar sprawiedliwości

Kolejny rodzaj akt to te o charakterze sądowym, należą do nich: akta 
spraw, księgi hipoteczne i akta notarialne. W aktach po Sądzie Okręgo-
wym Piotrkowskim [1875] 1876-1914 [1928, 1935] są zachowane: zapisy 
na rzecz kościołów, spory i zagarnięcia ziemi, kradzieże pieniędzy uzyska-
nych ze zbiórek od wiernych, sprawy o zadłużenia, gdzie można odnaleźć 
wśród załączników opisy majątku kościelnego. W aktach Prokuratora Sądu 
Okręgowego Piotrkowskiego 1892, 1899-1917 znajduje się sprawa doty-

24 APŁ, Komitet Wojewódzki PZPR w Łodzi [1892-1947] 1948-1975; Komitet 
Łódzki PZPR [1907-1947] 1948-1990; Komitet Dzielnicowy PZPR Ruda w Łodzi 
1949-1959; Komitet Miejski PZPR w Ozorkowie 1948-1990; Komitet Miejski 
PZPR w Piotrkowie [1948] 1949-1961; Komitet Zakładowy PZPR w Łódzkich 
Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” w Łodzi 1950-1986; Komitet Zakła-
dowy PZPR w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Stanisława Kunickiego 
„MALTEX” w Łodzi 1950-1986; Komitet Zakładowy PZPR w Zakładach Prze-
mysłu Bawełnianego im. Szymona Harnama „Rena-Kord” w Łodzi 1949-1984.   
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cząca księdza z parafii Koziegłowy w powiecie będzińskim, który został 
aresztowany za wygłaszanie kazań przeciwko rosyjskiemu poddaństwu  
i mariawitom, na podobny przypadek natrafimy w Prokuraturze przy Są-
dzie Specjalnym w Piotrkowie 1939-1945, gdzie katolicki ksiądz Marian 
Brylski został posądzony o wrogie wystąpienie wobec Niemców podczas 
kazania przed wojną.

Dokumenty o charakterze własnościowym wyszukamy podczas szcze-
gółowej kwerendy w Księgach hipotecznych miasta Łodzi 1823-2015 oraz 
w aktach notarialnych przechowywanych w zasobie APŁ25.

IV. Akta szkolne 

Z działalnością pedagogiczną Kościoła katolickiego można się zapo-
znać podczas przeglądania tzw. akt szkolnych. W materiałach po Łódzkiej 
Dyrekcji Szkolnej w Łodzi [1802-1863] 1864-191726 trafimy na informa-
cje o szkołach katolickich, nauczycielach religii oraz na teczki osobowe 
księży będących nauczycielami religii, natomiast wśród pozostałości po 
działalności Prywatnego Gimnazjum i Liceum Męskiego Zgromadzenia 
Kupców m. Łodzi [1895] 1896-1939 [1960] odnajdziemy teczkę ks. prof. 
dra Antoniego Roszkowskiego, czystopis nekrologu ks. bpa Henryka Prze-
ździeckiego. Dodatkowo z zachowanych planów lekcji dowiemy się, ile 
godzin religii odbywało się w poszczególnych klasach oraz jaka była te-
matyka prowadzonych zajęć. Dzięki zachowanym listom płac zorientuje-
my się, jakie pensje były wypłacane nauczycielom religii27.

V. Akta gospodarcze

Ciekawą i jednocześnie niespodziewaną grupą, w której możemy poku-
sić się o poszukiwania interesujących nas wiadomości, są akta o charak-

25 W księgach hipotecznych oraz aktach notarialnych należy przeprowadzić do-
kładniejsze poszukiwania, dzięki którym natrafimy na szereg aktów własności ziem 
należących do parafii oraz klasztorów katolickich. W tym miejscu nie będę wypisy-
wała wszystkich zespołów notarialnych przechowywanych w zasobie APŁ, pełen ich 
wykaz można odnaleźć na stronie: szukajwarchiwach.pl, dotyczącej zasobu łódzkie-
go archiwum.

26 Podobnym zespołem przechowywanym w zbiorach APŁ jest Dyrekcja Szkolna 
Kaliska [1810-1866] 1867-1917.

27 Podobnych informacji także można próbować odszukać w innych aktach szkol-
nych z zasobu APŁ.
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terze gospodarczym, czyli bankowe, oraz po nieistniejących już łódzkich 
przedsiębiorstwach przemysłowych. W spuściznach po Banku Gospodar-
stwa Krajowego Oddział w Łodzi 1920-1962 oraz Towarzystwie Kredyto-
wym miasta Łodzi 1876-1953 odkryjemy dokumentację pożyczek udziela-
nych na budowę kościołów, plebanii, budynków gospodarczych. 

Natomiast w tzw. aktach pofabrycznych znajdziemy dokumenty doty-
czące darowizn pieniężnych oraz placów na budowy nowych kościołów  
w stale rozwijającej się Łodzi28.

VI. Zbiory i inne

Do akt o charakterze rodzinno-majątkowym powstałych w wyniku 
zachowania utworzonych przez rodziny szlacheckie archiwów należą: 
Archiwum Kossowskich z Głogowy 1564-1869; Archiwum Leopoldów  
z Rzepiszewa 1452-1882; Archiwum Pruskich z Prus 1758-1945; Ar-
chiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna 1425-1944; Archiwum 
Rzewuskich z Bratoszewic 1554-1928; Archiwum Suffczyńskich z Ossy 
1727-1939; Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa 1514-1869; Archiwum 
Kazimierza Walewskiego z Tubądzina (Archiwum rodziny Walewskich) 
1443-1939; Archiwum Wężyków z Bełdowa 1552-1945; Archiwum Za-
krzewskich z Poddębic 1767-1933; Akta majątku Krośniewice powiat 
Kutno 1804-1882. Znajdziemy w nich: zapisy na rzecz kościołów i klasz-
torów dokonywane przez rodziny szlacheckie, informacje o dziesięcinach 
oraz o fundowaniu nowych świątyń, remontach starych, tworzeniu dozo-
rów kościelnych, opisy zabudowań i stanu parafii. Odnajdziemy także ko-
pie dokumentów erekcyjnych, papieskich i biskupich.

Zupełnie inny charakter ma bardzo cenne: Archiwum rodziny Barto-
szewiczów 1552-1933, powstałe w wyniku pasji kolekcjonerskiej oraz za-
interesowań historyczno-literackich jednej rodziny. Wśród kilku tysięcy 
jednostek napotkamy prace autorstwa Bartoszewiczów dotyczące Kościo-
ła katolickiego, odpisy przywilejów dla różnych kościołów i klasztorów, 
wypisy z ksiąg grodzkich, kwity, umowy, akta procesowe, kupony loteryj-
ne na fundusze kościelne, np.: 

1) fragment kroniki klasztoru księży Augustianów przy kościele św. 
Marcina w Warszawie;

28 APŁ, Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznański w Ło-
dzi 1875-1945 [1948]; Zakłady Włókiennicze R. Biedermanna Spółka Akcyjna  
w Łodzi 1841-1945 [1947]; Widzewska Manufaktura Spółka Akcyjna [1870] 
1889-1945.
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2) kupony loterii fantowej na fundusz dokończenia budowy kościoła  
w Zakopanem;

3) opis kościoła i klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach sporzą-
dzony w 1851 r.;

4) odpis dokumentu z 1338 r. wystawionego przez arcybiskupa gnieź-
nieńskiego, w którym uposaża on kościół w Drzewicy; 

5) wiadomości o Kościołach: Farnym św. Krzyża i św. Wawrzyńca  
z klasztorem oo. Kapucynów, istniejących w Zakroczymiu;

6) akta w sprawach konwentu witowskiego z magistratem i mieszczana-
mi miasta Piotrkowa, Stanisławem Kraszkowskim oraz konwentem 
sulejowskim; kwit na odbiór 1949 zł 6 gr – 1712 r.; akt w sprawie  
o Stołbnicę – 1739 r.; wyciąg z praw i przywilejów konwentu witow-
skiego – 1743 r.;

7) dokument z 1733 r. nuncjusza apostolskiego w Królestwie Polskim 
Paulicci Marliniego, w którym rozstrzyga spór graniczny między 
konwentem warszawskim zakonu św. Franciszka Bernardynów  
i Karmelitanek Bosych;

8) kwit na 2000 złp prowizji od Ludwika Pocieja, hetmana Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, wystawiony przez Innocentego Balickiego, 
prowincjała konwentu ochrowskiego  – 1729;

Równie interesującym jest: Archiwum Chwalisława Zielińskiego, 
artysty malarza i plastyka łódzkiego, 1927-1974, w którym ze wzglę-
du na zainteresowania oraz zawód autora odnajdziemy dokumentację 
artystyczno-projektową, zbiór opracowań i prac o tematyce kościelnej. 
Wśród nich są: opisy i fotografie kościołów i klasztorów oraz ich wnętrz, 
projekty polichromii autorstwa Zielińskiego oraz wystroju kościołów na 
różne okazje. Odnajdziemy tu także opisy urządzania i grzebania zmar-
łych według kanonów kościelnych oraz fotografie dostojników kościel-
nych. 

Kolejne zbiory powstały w wyniku działania archiwistów łódzkich, 
są to: Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi 1600-
2012, zawierający m.in.: plany, szkice gruntów kościelnych, parafialnych  
i klasztornych oraz Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Ło-
dzi 1866-1997, 2014-2015 i Zbiór albumów ikonograficznych 1880-1999, 
gdzie m.in. znajdują się fotografie przedstawiające: kościoły, klasztory, 
wydarzenia religijne, księży oraz dostojników kościelnych. Kolekcjami 
o takim samym rodowodzie są: Zbiór rękopisów 1520-1914 oraz Zbiór 
dyplomów 1331-1939, 1947, w których napotkamy na najcenniejsze i naj-
starsze dokumenty przechowywane przez łódzkie archiwum, tj.: 
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1) nadanie przywilejów kościołom parafialnym, nadawanie odpustów 
parafiom przez papieży i nuncjuszy, potwierdzenia zapisów bisku-
pich dla kapituły, kolegiaty, parafii oraz nadania gruntów kościołom;

2) patronaty biskupie dla kapituł, kolegiat, parafii;
3) zezwolenia biskupie na zabudowę pól plebańskich przez mieszczan  

i określanie ich obowiązków wobec parafii;
4) przekazywanie pieczy nad kaplicami i ich wyposażeniem;
5) nadanie godności kościelnych;
6) nakazy wyboru nowych członków do kolegiat;
7) zatwierdzanie członków dozoru kościelnego;
8) księgi liturgiczne z fundacji Jana Łaskiego.
Wyżej wymienione uzupełnia Zbiór druków i pism ulotnych 1882-

2007, w którym obok obwieszczeń, ogłoszeń i odezw spotkamy także  
i broszury, np.:

1) obwieszczenie Fryderyka Wilhelma IV w sprawie załagodzenia kon-
fliktu z Kościołem katolickim na obszarze Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego;

2) obwieszczenie Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w sprawie opłat na kościół;

3) ogłoszenie informujące o nabożeństwie żałobnym za poległych ofi-
cerów i żołnierzy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich;

4) broszura z kazaniem ks. Aleksandra Wójcickiego.
Dokumentację fotograficzną uzupełniają zdjęcia znajdujące się spuści-

znach pozostałych po działalności zawodowej łódzkich fotografów: Archi-
wum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego) 1908, 1916-
1938; Archiwum fotograficzne Władysława Kraski (fotoreportera „Głosu 
Robotniczego”) 1945-1983; Archiwum Fotograficzne Andrzeja Wacha 
(fotoreportera „Dziennika Łódzkiego”) 1990-2004. Na zachowanych fo-
tografiach można zobaczyć budynki kościelne, księży, zakonników, bisku-
pów, siostry zakonne oraz komunie, pogrzeby biskupów, obchody milenij-
ne i ingresy.

Wykaz źródeł do historii Kościoła na terenach polskich nie byłby pełny, 
gdyby zostały pominięte akta powstałe w wyniku działalności parafii, będą 
to: Akta parafii Jedlno 1824-1886, w której zachowały się dwie jednostki: 
Księga inwentarzowa parafii w Jedlnie z lat 1824-1879, Księga Bractwa 
św. Józefa Oblubienica Najświętszej Marii Panny przy kościele parafial-
nym we wsi Jedlno z lat 1860-1886 oraz duża grupa Akt stanu cywilnego 
różnych parafii rzymskokatolickich z lat 1808-1934. 
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Dodatkowo interesujących rzeczy o działalności bractw lub stowarzy-
szeń katolickich dowiemy się z zespołów: Bractwo Przemienienia Pań-
skiego przy kościele parafialnym w Dobroniu 1869-1888; Katolickie Sto-
warzyszenie Mężczyzn w Ozorkowie 1934-1937; Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży w Ozorkowie 1934-1939 oraz Zarząd Parafialny Akcji 
Katolickiej w Ozorkowie 1936-1939.

Powyższy tekst został oparty na badaniach prowadzonych w inwen-
tarzach, spisach zdawczo-odbiorczych oraz w samych aktach. Nierzadko 
trzeba było dotrzeć do pojedynczych teczek, aby podczas ich szczegó-
łowego przeglądania odnaleźć interesujące dane. Moim zadaniem było 
stworzenie „drogowskazu” dla szukających informacji dotyczących dzie-
jów Kościoła katolickiego w dokumentach przechowywanych w zasobie 
Archiwum Państwowego w Łodzi. Jeszcze raz podkreślam, że nie miałam 
zamiaru wskazywać konkretnych sygnatur, chciałam tylko ukierunkować 
badaczy i zachęcić ich do samodzielnego sprawdzenia często nieoczeki-
wanych archiwaliów. Aby uzupełnić podane w powyższym referacie in-
formacje, zachęcam do skorzystania z ciągle rozrastającej się strony: szu-
kajwarchiwach.pl, dzięki której poszukiwania stają się łatwiejsze, a potem 
zapraszam do odwiedzenia łódzkiego archiwum i zapoznania się z jego 
zasobem.

Sources for the history of the Catholic Church in Poland  
stored in the State Archive in Łódź

Summary
The State Archive in Łódź has 1155 thousand archival units and 13,5 

kilometres of the records, including a great number of archival materials 
concerning the history of the Catholic Church in Poland. Thanks to 
these sources, we can look at the history of the Church from a different 
perspective. It is not an official standpoint; we can see the Church described 
from outside, influenced by historical events and the political situation. The 
chief purpose of the text is to show future researchers where they can find 
the documents they need instead of the concrete reference numbers and 
the information that is included in the files. It should be noted that due to a 
great number and variety of the documents that have been found, they are 
divided into several sections: from the period of the Partitions of Poland to 
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the end of World War II, the years after 1945, the judiciary, school records, 
economic records, collections and others. The research presented in this 
text has been based on inventories, delivery-receiving protocols and other 
records.

Słowa kluczowe: Kościół katolicki w Polsce, Archiwum Państwowe  
w Łodzi 

Keywords: the Catholic Church in Poland, the State Archive in Łódź

Translated by Aneta Kiper





Rafał Kościański 

Źródła do dziejów Kościoła katolickiego w zasobie archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Historycy dziejów najnowszych mają do swojej dyspozycji szerokie 
spectrum źródeł historycznych. Badacze korzystają z różnorodnych świa-
dectw ludzkiej działalności zawartych w źródłach pisanych, fotografiach, 
nagraniach dźwiękowych lub audiowizualnych. Istotnych informacji do-
starczają nam zbiory prasy, a w odniesieniu do ostatnich kilkudziesięciu 
lat także ustne relacje żyjących świadków wydarzeń. Niekiedy dopiero po-
jawienie się w obiegu naukowym publikacji wywołuje wspomnienia ko-
lejnych świadków, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, uzupełnić lub 
wyjaśnić nieznane dotąd lokalne historie.

Oprócz ogólnopolskiej sieci archiwów państwowych czy archiwów 
kościelnych rosnącym zainteresowaniem cieszą się archiwa społecz-
ne1. Szereg ośrodków posiada olbrzymie zasługi na polu zabezpieczenia  
i upowszechnienia wiedzy na temat losów Polski i Polaków w XX wieku2.  
W Poznaniu Instytut Zachodni od lat gromadzi zbiory dotyczące okupacji 
niemieckiej oraz publikuje prace naukowe, z których wiele dotyczy pro-
blematyki okupacyjnej. 

Z początkiem XXI wieku historycy, a także dziennikarze, stanęli w obliczu 
dostępności dużej ilości nowych, wcześniej nieznanych, źródeł historycznych. 
Wiele emocji wzbudzał program odtajniania oraz upowszechnienia dokumentów 
wytworzonych przez aparat komunistyczny Polski Ludowej. Przed 1998 r. tylko 
w nielicznych przypadkach badacze otrzymywali dostęp do ww. materiałów, 
nie mając wpływu na to, jakie dokumenty zostaną im udostępnione. Archiwiści 
służb ochrony państwa decydowali, które materiały będą mogły ujrzeć światło 
dzienne. Proces poznawczy był skutecznie hamowany przez szereg czynników. 
Przede wszystkim brakowało rozeznania co do zawartości archiwów, a także 
do podstawowych zagadnień z zakresu działalności kancelarii wielu urzędów. 
Pozbawiało to badaczy podstawowych możliwości przeprowadzenia kwerendy 
oraz narzędzi do dokonania krytyki zewnętrznej źródła. 

1 https://archiwa.org/ (dostęp: 20.03.2019).
2 Warto wspomnieć chociażby o Ośrodku „Karta” w Warszawie, który przez pew-

ien czas prowadził projekt pod nazwą Archiwum Zachodnie.
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Rozpatrując zagadnienie materiałów archiwalnych znajdujących się  
w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), należy uwzględniać trzy 
aspekty organizacyjne:

– zasięg terytorialny działania Instytutu Pamięci Narodowej,
– podział administracyjny kraju i jego zmiany w latach 1944-1990,
– podział administracyjny Kościoła katolickiego w latach 1944-1990.
Zasięg terytorialny poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Naro-

dowej obejmuje obszar działania Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który 
swoimi kompetencjami obejmuje w uproszczeniu z 1975 r.: konińskie, 
leszczyńskie, pilskie, poznańskie i zielonogórskie. W Poznaniu można 
poszukiwać materiałów wytworzonych przez aparat represji dotyczących 
obecnych archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej, 
kaliskiej, włocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz koszalińsko-ko-
łobrzeskiej. Przypadek każdego duchownego lub parafii należy rozpatry-
wać indywidualnie, przez pryzmat zmian administracyjnych kraju.

Dobrym przykładem jest Ziemia Lubuska, która do 1950 r. znajdowa-
ła się na obszarze województwa poznańskiego. Akta z terenu wojewódz-
twa zielonogórskiego z lat 1950-1975 również znajdują się w Poznaniu. 
Natomiast dokumentacja północnej części Ziemi Lubuskiej, od 1975 r. 
województwa gorzowskiego, znajduje się w zasobie archiwalnym Od-
działu IPN w Szczecinie. Z kolei materiały z województwa kaliskiego  
z lat 1975-1990 znajdują się w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Ło-
dzi. Dokumentacja z tego obszaru, który do reformy w 1975 r. wchodził  
w skład województwa poznańskiego, jest częścią podzespołu Komenda 
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu 1956-1970 i z tego po-
wodu jest przechowywana w IPN w Poznaniu. Zmiany organizacyjne na 
północy województwa poznańskiego, utworzenie województwa pilskiego, 
spowodowały, że akta Ziemi Złotowskiej mogą znajdować się w Oddziale 
IPN w Gdańsku, Szczecinie, a po utworzeniu województwa pilskiego rów-
nież w Oddziale IPN w Poznaniu.

Archiwiści Instytutu Pamięci Narodowej zostali postawieni przed pro-
blemem, którego się nie spodziewali, czyli braku podstawowych pomo-
cy ewidencyjnych umożliwiających sprawną realizację kwerend. Spisy 
zdawczo-odbiorcze materiałów przejmowanych od jednostek przekazują-
cych zawierały bardzo ogólnikowe informacje. Pozycja na spisie, oprócz 
skromnego tytułu, obejmowała często wiele tomów akt. W skrajnych 
przypadkach kilkadziesiąt jednostek archiwalnych. Akta osobowe, oprócz 
imienia i nazwiska, nie zawierały bliższych danych umożliwiających jed-
noznaczną identyfikację. Do tego większość spisów objęta była klauzulą 
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tajności. Inne pomoce ewidencyjne nie uwzględniały zadań stawianych 
przed Instytutem. Nie bez znaczenia była kwestia bezprawnego niszczenia 
materiałów podczas przemian politycznych. Funkcjonariusze aparatu bez-
pieczeństwa zniszczyli również część urządzeń ewidencyjnych, co sku-
tecznie blokowało poszukiwanie materiałów archiwalnych. Stąd jednym 
z najistotniejszych zadań było stworzenie systemu informacji archiwalnej, 
który umożliwiłby kwerendy zarówno archiwistom Instytutu, ale także ba-
daczom i dziennikarzom. 

Najistotniejszą rolę w Instytucie pełni obecnie projekt informatyczny 
pod nazwą Cyfrowe Archiwum. W czytelniach IPN na terenie całego kraju 
użytkownicy mają możliwość odszukiwania i zamówienia akt nie tylko  
z zasobu danego oddziału, w czytelni którego prowadzą poszukiwania, ale 
również zapoznać się z sukcesywnie rozbudowywanymi opisami wszyst-
kich materiałów na poziomie jednostki archiwalnej w całym Instytucie. 
Część informacji jest umieszczona na stronach internetowych IPN, co sta-
nowi realizację zapisów ustawy, wprowadzonych w ramach nowelizacji  
z 2010 r.3. Do końca marca 2019 r. w inwentarzu opublikowano opisy po-
nad 2 mln jednostek4.

W ostatnim dziesięcioleciu historycy i archiwiści kilkukrotnie zajmo-
wali się zagadnieniami z zakresu archiwo- i aktoznawstwa w odniesieniu 
do zasobu archiwalnego IPN. Studia na temat podejmowano w odniesieniu 
do zasobów centralnych i regionalnych5. Tematyka ta pojawia się regular-
nie się na łamach „Przeglądu Archiwalnego IPN”, w którym swoje studia 
przedstawiają także osoby niebędące pracownikami Instytutu. Problema-
tyka archiwoznawcza znalazła swoich badaczy w Poznaniu, gdzie kilku-
krotnie podejmowano zagadnienie warsztatu pracy archiwisty i historyka6. 

3 Art. 5 Ustawy z 18 marca 2010 o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Nar-
odowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2010 r. Nr 79, poz. 522 ze zm.).

4 https://inwentarz.ipn.gov.pl/# (dostęp: 30.03.2019).
5 Szerzej patrz: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, 

wyd. II, red. F. Musiał, Kraków 2015; Wartość naukowa i stan opracowania zaso-
bu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. R. Leśkiewicz, R. Kościański, 
Poznań–Warszawa 2010; Archiwa, historia, pamięć. Bilans 15 lat działalności ar-
chiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, 
Łódź–Warszawa 2018.

6 Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad za-
sobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008; Wielkopolska 
Solidarność w materiałach aparatu represji 1980-1989, red. W. Handke, Poznań 2006.
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Badacze skupili się także na wybranych zagadnieniach związanych ze 
stanem zachowania dokumentów dotyczących duchowieństwa. Iwona Szy-
mańska przeanalizowała zachowane materiały dotyczące o. Tomasza Ale-
xiewicza7, natomiast Ludmiła Sobala o. Czesława Białka8. W kontekście 
rozważań autora tego artykułu istotne są dotychczasowe analizy Elżbiety 
Wojcieszyk. Dwukrotnie w latach 2008-2009 podejmowała ona zagadnie-
nie źródeł dotyczących Kościoła. Pierwotnie skupiła się na szerszym geo-
graficznie obszarze, obejmującym Wielkopolskę i Ziemię Lubuską9. Rok 
później na potrzeby publikacji: „Kościół Poznański w historiografii” na 
terytorium administracyjnym archidiecezji poznańskiej. Niezależnie od 
dużych wartości poznawczych obu artykułów Elżbiety Wojcieszyk upływ 
dziesięciolecia umożliwia ponowne przyjrzenie się zagadnieniu oraz inne 
ujęcie tematu. 

W założeniu autora artykuł ma charakter informacyjny oraz ma pomóc 
osobom zainteresowanym w najszybszy sposób uzyskać komplet niezbęd-
nych informacji. Truizmem jest twierdzenie o przydatności materiałów 
zgromadzonych w IPN do badań naukowych obejmujących historię naj-
nowszą. Każdy historyk jest zobowiązany do przeprowadzenia najszerszej 
kwerendy i analizy źródeł potrzebnych do opracowania interesującego go 
zagadnienia. Pominięcie tych źródeł w narracji historycznej należy wręcz 
uznać za niedopełnienie należytej staranności w gromadzeniu materiałów 
niezbędnych do jej zbudowania. Jednak można postawić pytanie, kiedy 
historyk czy dziennikarz zajmujący się historią Kościoła powinien prowa-
dzić kwerendę w zasobie IPN? Artykuł ma ułatwić podjęcie decyzji w tej 
sprawie oraz uświadomić czytelnikowi, jakich materiałów może poszuki-
wać i jakie może uzyskać.

7 O. Tomasz Alexiewicz (1948-2016) OP, duszpasterz studenckiego środowiska  
w Poznaniu. Zaangażowany w działalność antykomunistyczną, za co był internowany 
w stanie wojennym. Patrz: I. Szymańska, Zagadnienie kompletności materiału archi-
walnego w odniesieniu do wyniku kwerendy archiwalnej, na przykładzie sprawy op-
eracyjnego rozpracowania o kryptonimie „Dominik”, [w:] Wielkopolska Solidarność 
w materiałach aparatu represji..., s. 219-227.

8 O. Czesław Białek (1920-1984) SJ, kilkukrotnie zatrzymywany i skazywany na 
karę więzienia. Po raz pierwszy w okresie stalinowskim. Przebywał m.in. w Rawi-
czu i we Wronkach. W stanie wojennym odwiedzał internowanych. Patrz: L. Sobala, 
Ojciec Czesław Białek (TJ) w aktach aparatu represji (OBUiAD IPN w Poznaniu), 
[w:] Wielkopolska Solidarność w materiałach aparatu represji..., s. 229-238.

9 E. Wojcieszyk, Charakterystyka akt aparatu represji ziemi lubuskiej i Wielkopol-
ski dotyczących Kościoła katolickiego, [w:] Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Poznaniu..., s. 181-199.
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Od blisko dwóch dziesięcioleci zasób archiwalny Instytutu jest wyko-
rzystywany w badaniach naukowych. W powszechnej świadomości obecne 
jest przekonanie, że zgromadzone i udostępniane materiały zostały prze-
jęte z archiwów służb specjalnych i dotyczą tajnych działań operacyjnych 
komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Niemniej jest to uproszczenie, 
które wynika z wielu czynników. Przede wszystkim represji i manipula-
cji, których ofiarami padały osoby oraz grupy społeczne wrogo ustosun-
kowane do władzy. Także związanej z tą działalnością aury tajemniczości,  
z której społeczeństwo doskonale zdawało sobie sprawę, ale do wiedzy tej 
nie miał dostępu nikt spoza kręgu wtajemniczonych. Ostatecznie blisko 
dekadę po przemianach zainicjowanych wyborami czerwcowymi 1989 r., 
zgodnie z oczekiwaniami opinii publicznej, ustanowiono normy prawne 
do powstania Instytutu Pamięci Narodowej.

Podstawy prawne gromadzenia dokumentów sformułowano Ustawą  
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu10. W inwokacji napisano: 

„Mając na względzie: 
– zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez 

Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, 
– patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazi-

zmem i komunizmem, 
– czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, 
– obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni 

wojennych, 
– a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszyst-

kim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka, jako 
wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działania państwa 
przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani nie 
mogą ulec zapomnieniu”.

W praktyce zadania miały realizować trzy piony merytoryczne. Pion 
prokuratorski zajmujący się ściganiem zdefiniowanych w prawie pol-
skim i międzynarodowym zbrodni nazistowskich, komunistycznych, 
zbrodni wojennych przeciwko ludzkości. Komórki naukowo-badawcze 
miały prowadzić badania naukowe oraz zajmować się edukacją. Pieczę 

10 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 
ze zm.).
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nad archiwami powierzono Biuru Udostępniania i Archiwizacji Doku-
mentów. W kolejnych latach Instytutowi przydzielono nowe obowiąz-
ki. W strukturze wydzielono edukację, pion badawczy, weryfikacją 
osób piastujących stanowiska publiczne zajmuje się pion lustracyjny11. 
W końcu uruchomiono pion poszukiwań i identyfikacji, zajmujący się 
poszukiwaniem miejsc i ofiar zbrodni komunistycznych, oraz pion upa-
miętniania walk i męczeństwa12. Na przestrzeni lat przepisy sformułowa-
ne w 1998 r. w zakresie działalności archiwum zmieniły się nieznacznie. 
Obecnie nazwa pionu archiwalnego to Archiwum Instytutu Pamięci Na-
rodowej, w strukturach terenowych, oddziałach IPN, są to Oddziałowe  
Archiwa.

 
W zasadniczej części ustawy, definiującej zakres gromadzenia doku-

mentów, zawarto dwa zasadnicze stwierdzenia, które z jednej strony za-
równo umiejscawiają Instytut w systemie archiwów w Polsce, jak i wy-
twórców dokumentów, których archiwalia powinny trafić do IPN. Instytu-
towi przyznano status archiwum wyodrębnionego, które obecnie obok ar-
chiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), Ministerstwa Obrony 
Narodowej (MON), Sejmu, Senatu, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie podlega nadzorowi Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych13. 

Po przyjęciu przez Parlament ustawy i odrzuceniu prezydenckiego veta 
kolejne miesiące upłynęły na podstawowym zadaniu, którym był wybór 

11 W 2006 r. znacznie poszerzono kręg osób publicznych składających 
oświadczenia lustracyjne, zlikwidowano urząd Rzecznika Interesu Publicznego 
zajmujący się tym zagadnieniem od 1997 r., a jego zadania przekazano IPN. Patrz: 
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 
2006 r. Nr 218, poz. 1592).

12 Wiązało się to jednocześnie z likwidacją Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa. Patrz: Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 749).

13 W myśl przepisów art. 29 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach do archiwów wyodrębnionych zalicza się archiwa Sej-
mu, Senatu, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu.
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pierwszego prezesa Instytutu. Dopiero w czerwcu 2000 r. sejm wybrał 
pierwszego szefa IPN. 

Archiwiści w pierwszej kolejności skupili się na dokumentacji wytwo-
rzonej i zgromadzonej przez instytucje, które po II wojnie światowej zaj-
mowały się ściganiem zbrodni zdefiniowanych w prawie polskim i mię-
dzynarodowym. Były to kolejno: Komisja Badania Zbrodni Niemieckich 
w Polsce, od 1949 r. Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
od 1984 r. Komisja Ścigania Zbrodni Hitlerowskich – Instytutu Pamięci 
Narodowej, a od 1991 r. Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej, która w związku z przemia-
nami politycznymi w Polsce w zakresie swoich uprawnień zajmowała się 
również zbrodniami okresu stalinowskiego.

Należy podkreślić, że ważną częścią zasobu do badania okresu okupacji 
niemieckiej są akta postępowań prokuratorskich prowadzonych i zakoń-
czonych do powstania IPN w obecnym kształcie. Pracownicy archiwum, 
we współpracy z prokuratorem, dokonali skontrum materiałów śledztw 
i dochodzeń Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej (OKBZpNP-IPN) w Poznaniu 
z lat 1967-1998 oraz OKZpNP-IPN w Zielonej Górze z lat 1966-1998. 
Wszystkie zakończone postępowania znajdują się w dyspozycji archiwum 
oraz są udostępniane na zasadach ogólnych, pozostałe sprawy niezakoń-
czone trafiły do pionu prokuratorskiego, a ich udostępnianie regulują od-
dzielne przepisy o prokuraturze.

Uzupełnieniem zespołu archiwalnego są materiały postępowań lustra-
cyjnych, prowadzonych od lat 90. XX w. najpierw przez Rzecznika Inte-
resu Publicznego, następnie Biuro Lustracyjne IPN. Zgodnie z regulacją 
prawną przekazaniu do archiwum, co skutkuje zgodą na ich udostępniania 
bez okresu karencji, podlegają akta spraw zakończonych prawomocnym 
orzeczeniem sądu14.

Interesujące źródła Instytut pozyskuje od osób prywatnych. Mając 
na uwadze troskę o zabezpieczenie dziedzictwa historycznego i kulturo-
wego, obecnie na terenie całego kraju prowadzona jest akcja pod nazwą  

14 Art. 26 Ustawy o IPN. Pierwotnie chodziło o ustawę z dnia 11 kwietnia 1997 
r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ-
pracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, 
poz. 443 ze zm.), które realizował Rzecznik Interesu Publicznego. Obecnie chodzi 
o postępowanie w ramach Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 r. Nr 218, poz. 1592 ze zm.).
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„Archiwum Pełne Pamięci”15. Akcja zainicjowana m.in. przez poznański 
Oddział IPN pod nazwą „Gromadzimy Historię” zachęca do przekazywania 
oryginałów lub kopii dokumentów dotyczących losów mieszkańców Pol-
ski w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i sowiecką oraz  
w okresie komunistycznym.

Rozdział 3 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ustalił zasady gro-
madzenia dokumentów. Szczególnie istotny jest ustęp, który mówi, że  
w ciągu 60 dni od dnia utworzenia Instytutu odpowiednie organy pań-
stwowe, ministerstwa, jednostki wymiaru sprawiedliwości, a także archi-
wa państwowe powinny przygotować: „zbiory danych, rejestry i kartote-
ki wytworzone oraz zgromadzone przez organy bezpieczeństwa państwa, 
organy więziennictwa, sądy i prokuratury oraz organy bezpieczeństwa III 
Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich”. 

Niezależnie od dotychczasowych zmian prawnych, które w znacznym 
stopniu zmieniły zakres działalności nie tylko samego Instytutu, ale rów-
nież pionu archiwalnego, okres chronologiczny gromadzenia wytworzo-
nych akt przez aparat represji pozostaje ujęty w ramach 1939-1990. Szcze-
gólnie pierwsza data nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Natomiast 
druga jest związana z przemianami politycznymi w kraju, a w konsekwen-
cji rozwiązaniem Służby Bezpieczeństwa. 

W odniesieniu do działań represyjnych państwa komunistycznego hi-
storycy często używają określenia aparat represji. O ile pojęcie aparatu 
bezpieczeństwa jest określeniem odnoszącym się do działań policji po-
litycznej, o tyle używając terminu aparat represji, mamy na myśli szer-
szy zasięg oddziaływania, śledzenia i niszczenia dorobku zawodowego  
i intelektualnego poprzez wymiar sprawiedliwości. Prokuratury, sądy oraz 
inne jednostki administracyjne państwa odbierały możliwość swobodnego 
obiegu naukowego, wymiany myśli i poglądów stojących w sprzeczności  
z obowiązującą w danym momencie doktryną społeczno-polityczną. 

Taki opis komórek organów bezpieczeństwa państwa postawiły przed 
podmiotami zobowiązanymi do przekazania materiałów, jak i przed pra-
cownikami Instytutu Pamięci Narodowej, zasadnicze pytanie, które jed-
nostki należy zaliczyć do organów bezpieczeństwa państwa. Ustawa o IPN 
do organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego zaliczyła:

1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego,

2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego,

15 https://archiwumpamieci.pl/ (dostęp: 31.04.2019).
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3) Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego,
4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt. 

1-3,
5) jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wo-
jewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji 
Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzęd-
nych urzędach spraw wewnętrznych,

6) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,
7) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki,
8) Informacja Wojska Polskiego, Zarząd Informacji Naczelnego Do-

wództwa Wojska Polskiego, Kierownictwo Informacji Wojska 
Polskiego, Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego oraz 
jednostki podległe tym organom,

9) Wojskowa Służba Wewnętrzna,
10) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
11) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-roz-

poznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni 
oraz w okręgach wojskowych”16.

Ponadto ustęp 2 uzupełniał, że: „organami bezpieczeństwa państwa,  
w rozumieniu ustawy, są także jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu 
Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami”.

Natomiast ustęp 3 wyjaśniał, że „do organów bezpieczeństwa państwa, 
w rozumieniu ustawy, należą także organy i instytucje cywilne i wojskowe 
państw obcych o zadaniach podobnych do zadań organów, o których mowa 
w ust. 1”.

Zasadnicze wątpliwości budzą te sformułowania, które wydają się zbyt 
ogólnikowe, umożliwiające różnorodne możliwości interpretacji. Dodat-
kowo przyjęta w 2006 r. ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 dodała do katalogu or-
ganów bezpieczeństwa państwa nowe komórki, jak Główny Urząd Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz Urząd do spraw Wyznań i ich tere-
nowe struktury17.

16 Art. 5 Ustawy o IPN.
17 Chodzi o Ustawę z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-

mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 (Dz.U. 2006 r. Nr 218, 
poz. 1592).
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Urząd do spraw Wyznań był organem administracji państwowej, który 
realizował wytyczne oraz politykę partii komunistycznej wobec Kościoła 
katolickiego, innych wyznań oraz związków wyznaniowych. Został utwo-
rzony w 1950 r. Na terenie województw sformowano Wydziały do spraw 
Wyznań. Początkowo w ramach Wojewódzkich Rad Narodowych, następ-
nie Urzędów Wojewódzkich, do Urzędu w 1990 r. W 2001 r. Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu przekazał do poznańskiego Oddziału IPN ok. 30 mb 
akt odnoszących się do województw kaliskiego, konińskiego, leszczyń-
skiego oraz pilskiego18. 

W konsekwencji powstałe wątpliwości wywoływały dyskusję pomię-
dzy organami administracji państwowej oraz były przedmiotem analiz  
i rozważań sądów w ramach m.in. procesów lustracyjnych. Szczególnie 
jest to widoczne w przypadku pionu polityczno-wychowawczego oraz pio-
nu łączności MSW. Na podstawie przepisów ustawy i dostępnych norma-
tywów prowadzono konsultacje pomiędzy IPN a Policją19. Problematyką 
zajęli się historycy i prawnicy20. Zagadnienie jest o tyle istotne, że jego 
rozstrzygnięcie w praktyce określa, z jakich komórek organizacyjnych 
resortu spraw wewnętrznych i obrony narodowej okresu PRL materiały 
powinny trafić do Instytutu. Dalszą konsekwencją tych rozstrzygnięć jest 
fakt, iż akta lub zbiory danych w archiwach IPN, niezależnie od kategorii 
archiwalnej nadanej im przez wytwórcę lub następcę prawnego, otrzymują 
kategorię archiwalną „A”. Pozostałe materiały w archiwach wyodrębnio-
nych MON i MSW będą podlegały sukcesywnemu brakowaniu. 

Dostęp do dokumentów znajdujących się w archiwach IPN jest bar-
dzo zróżnicowany. Wniosek o udostępnienie dokumentów może złożyć 
każdy w odniesieniu do swojej osoby. W przypadku osób zmarłych mogą 
to zrobić osoby najbliższe. W każdym z tych przypadków wnioskodaw-
ca otrzymuje przygotowane przez archiwistów materiały do zapoznania 

18 E. Wojcieszyk, Kościół Poznański w latach 1945-1990 w dokumentach…,  
s. 238-240.

19 Por. T. Gallewicz-Dołowa, Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamię-
ci Narodowej – ustawa a praktyka, [w:] Archiwa, historia, pamięć. Bilans 15 lat dzia-
łalności..., s. 141-144; R. Leśkiewicz, R. Soszyńska, Odbieranie przywilejów funk-
cjonariuszom komunistycznej bezpieki w wolnej Polsce. Aspekty historyczno-prawne, 
[w:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce 
Ludowej (1944-1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 
2013, s. 105.

20 Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa  
w Polsce Ludowej (1944-1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, 
Warszawa 2013.
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się w postaci oryginałów bądź ich kopii. Następnie może otrzymać kopie 
dokumentów. Przepisy umożliwiają również każdemu dostęp do materia-
łów osób pełniących funkcje publiczne, a także funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa państwa21. W dwóch ostatnich przypadkach ograniczeniu 
podlegają niektóre informacje niezwiązane ze służbą publiczną czy służbą 
w organach bezpieczeństwa państwa. Takich ograniczeń nie ma w przy-
padku badań naukowych czy realizacji projektów dziennikarskich22. 

Jedną z zasadniczych różnic w zakresie realizacji wniosków o udostęp-
nianie dokumentów osobom inwigilowanym oraz do badań naukowych  
i dziennikarskich jest konieczność składania wniosków nie według wła-
ściwości rzeczowej, jak w przypadku archiwów państwowych, archiwów 
kościelnych czy wojskowych, ale ze względu na miejsce zamieszkania 
użytkownika. Wnioski osób zamieszkałych na obszarze działania Instytutu 
Pamięci Narodowej w Poznaniu są realizowane przez Oddziałowe Archi-
wum w Poznaniu, bez względu na tematykę prowadzonych badań. 

Niezależnie czy w zainteresowaniu badacza z Poznania pozostaje życie 
i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego23 czy proces księży z kurii 
krakowskiej, to wniosek realizowany jest przez Oddział IPN w Poznaniu. 
Niewątpliwie atutem tego rozwiązania jest możliwość korzystania z do-
kumentów, częściej ich kopii, w czytelni poznańskiej IPN. W przypad-
ku wniosków składanych przez osoby inwigilowane lub represjonowane 
całość obowiązku zgromadzenia dokumentów spoczywa na archiwistach. 
Natomiast użytkownicy realizujący projekty badawcze samodzielnie od-
powiadają za wyszukiwanie materiałów, korzystając ze wsparcia pracow-
ników IPN.

Na potrzeby badań naukowych i dziennikarskich archiwiści zama-
wiają dla użytkownika niezbędne materiały we właściwym oddziale 
Instytutu oraz udostępniają je w czytelni. W praktyce kopie zamówio-
nych materiałów są przesyłane siecią wewnętrzną za pomocą protokołu  

21 Przepisy ustaw regulują katalog osób publicznych.
22 Na temat udostępniania dokumentów patrz: R. Dyrcz, Udostępnianie materia-

łów archiwalnych przez archiwa Instytutu Pamięci Narodowej w świetle wewnętrz-
nych aktów normatywnych. Wybrane aspekty, [w:] Archiwa, historia, pamięć. Bilans 
15 lat działalności..., s. 43-53; R. Dziechciarz, Zmiany w obowiązujących w Instytucie 
Pamięci Narodowej procedurach udostępniania dokumentów do badań naukowych  
i publikacji dziennikarskich w latach 2001-2014, [w:] Archiwa, historia, pamięć. Bi-
lans 15 lat działalności..., s. 55-63.

23 Kard. Stefan Wyszyński (1901-1981), biskup lubelski, metropolita gnieźnieński 
i warszawski, prymas Polski. W latach 1953-1956 internowany, więziony bez wyro-
ku. Patrz: Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński, Warszawa 2009.
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komunikacyjnego FTP (ang. File Transfer Protocol) i udostępniane na 
komputerze w czytelni poprzez aplikację d’Libra24. Jeśli materiał został 
zeskanowany wcześniej i umieszczony na serwerach centralnych Instytu-
tu, udostępnienie potrzebnej dokumentacji następuje za pomocą aplikacji 
digi-arch stworzonej przez informatyków zatrudnionych w Instytucie. Ze 
względów praktycznych, aby przyspieszyć proces udostępniania doku-
mentów znajdujących się w archiwum w Warszawie, część dokumentacji 
sprowadzana jest w oryginale, a transport akt odbywa się przy użyciu 
samochodów służbowych, aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom lub 
zagubieniom przez firmy oferujące usługi pocztowe. 

Podobna procedura obejmuje wnioski o udostępnienie informacji 
ze zbiorów ewidencyjnych. W zakresie materiałów wytworzonych lub 
zgromadzonych przez aparat bezpieczeństwa każdy badacz czy dzienni-
karz może prosić o sprawdzenie w zbiorach ewidencyjnych, z których 
najistotniejsze są alfabetyczne kartoteki osobowe, czy zachowały się 
informacje o określonej osobie. Precyzyjnie rzecz ujmując, sprawdze-
nie daje odpowiedź, czy na podstawie zachowanych zapisów ewiden-
cyjnych jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy dana osoba 
była w zainteresowaniu komunistycznej policji politycznej. Przymiot-
nik „zachowane” jest o tyle istotny, że niszczeniu akt przez SB podle-
gały również karty kartoteczne. W czasie przemian politycznych służby, 
niszcząc materiały aktowe, zacierały ślady swojej działalności również 
poprzez niszczenie kart ewidencyjnych. Kopie kart znajdowały się  
w archiwum MSW. Na polecenie jednostek wojewódzkich w Warsza-
wie niszczono również konkretne, wskazane karty imiennie. Części nie 
zdołano się pozbyć. Stąd po negatywnym wyniku kwerendy w pomo-
cach archiwalnych w Oddziałowych Archiwach IPN warto rozważyć 
postulat sprawdzenia kartotek centralnych. Może się wtedy okazać, że 
chociaż wyniki kwerendy w Oddziale nie potwierdzają faktu inwigilacji 
duchownego, to centralne kartoteki MSW zawierają dane o wieloletnich 
działaniach prowadzonych wobec osoby np. duchownej. W szczegól-
ności dotyczy to spraw prowadzonych przez Wydział IV wojewódzkich 
urzędów spraw wewnętrznych, gdzie niszczenie dokumentów odbywało 
się bardzo skrupulatnie.

24 Jest to program powstały w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Siecio-
wym i wykorzystywany w sieciach bibliotek na terenie kraju, ponadto w Instytucie 
Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Oddział w Lublinie.
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W przypadku Oddziału IPN w Poznaniu kwerenda oprócz kartotek 
obejmuje jeszcze dzienniki rejestracyjne, dzienniki archiwalne, a także 
protokoły brakowania. Badacze nie posiadają bezpośrednio dostępu do 
tych pomocy ewidencyjnych. O ile w świetle przepisów karty kartoteczne 
w większości zostały już odtajnione i zdigitalizowane, a jest to zbiór ok. 
120 tys. kart, to dzienniki rejestracyjne spraw operacyjnych oraz zacho-
wane dzienniki archiwalne są nadal niejawne. Zapis pod każdą pozycją 
wymaga indywidualnej oceny i formalnego zniesienia klauzuli tajności. 
Protokoły brakowania z końca lat 80. niejednokrotnie również nie zawie-
rają danych osobowych. Tego typu ogólnikowy zapis ułatwiał nadużycia 
podczas pospiesznego niszczenia dokumentów. Reasumując, użytkownik 
otrzymuje informacje nie tylko o tym, że w określonym czasie prowadzo-
no działania inwigilacyjne, a w przypadku śledztw również represyjne, ale 
także informacje, czy akta się zachowały, a jeśli nie, to kiedy umieszczono 
je w protokołach brakowania. W przypadku dokumentów dotyczących du-
chowieństwa śladów jest mniej. Wiele akt zniszczono, a informacji na ich 
temat nie umieszczono w protokołach.

Dopiero w trakcie kwerendy archiwalnej, na etapie porządkowania 
poszczególnych jednostek archiwalny ustala się, czy określone sprawy 
zachowały się do momentu powstania Instytutu, czy są wybrakowane, 
czy wbrew instrukcjom zostały zniszczone. Istotna dla zrozumienia pro-
cesu udostępniania jest informacja, że pomimo ciągłych wysiłków archi-
wistów zatrudnionych w Instytucie stan opracowania dokumentów jest 
nadal niesatysfakcjonujący. Archiwa państwowe przed rozpoczęciem 
procesu udostępniania porządkują i opracowują poszczególne zespoły 
akt, natomiast w Instytucie praca prowadzona jest równolegle. Jednostki 
aktowe, a także zapisy kartoteczne, z którymi do tej pory nie zapoznali 
się wnioskodawcy, są porządkowane i zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami oznaczane jako jawne. W niektórych przypadkach należy znieść 
klauzulę tajności, która nadal widnieje na okładkach akt i kartach ewi-
dencyjnych25. 

25 Tylko w sytuacjach wyjątkowych część dokumentów podlega ochronie. Takie 
przypadki dotyczą danych np. niektórych funkcjonariuszy służb ochrony państwa,  
w praktyce Urzędu Ochrony Państwa, którzy w latach 90. XX wieku zapoznali się  
w archiwum UOP ze zgromadzonymi lub wytworzonymi przez SB aktami (Obwiesz-
czenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 
r., poz. 312).
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Archiwiści po dokonaniu tych czynności nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za sposób wykorzystania dokumentów. Nie pełnią roli cenzorów, kto 
do czego ma dostęp. Po spełnieniu warunków formalnych to użytkownik 
odpowiada za sposób wykorzystania materiałów oraz ponosi odpowie-
dzialność za ich upublicznienie26. 

Wspólną cechą okupacyjnych reżimów, komunistycznego i nazistow-
skiego z okresu II wojny światowej, są represje, którym poddawano du-
chownych Kościoła rzymskokatolickiego. Zarówno na ziemiach zajętych 
we wrześniu przez III Rzeszę Niemiecką, jak i Związek Sowiecki, duchow-
ni należeli do grupy szczególnie represjonowanej. W październiku 1941 r. 
na terenie Kraju Warty wprowadzono przepisy ograniczające możliwość 
odprawiania nabożeństw tylko w nielicznych wybranych świątyniach. 
Wielu duchownych zaangażowanych w działalność niepodległościową 
trafiło do więzień na terenach okupowanych przez Niemców. Miejscem 
szczególnym, w którym umieszczono kapłanów, był Konzentrationslager 
(KL) Dachau27. 

Informacje na temat represjonowanych lub zamordowanych są digi-
talizowane i udostępniane przez Instytut Pamięci Narodowej, we współ-
pracy z Międzynarodową Służbą Poszukiwawczą (International Tracing 
Service «ITS») Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Bad Arolsen, 
Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, Instytutem Pileckiego. Szcze-
gólne zasługi na polu gromadzenia informacji o represjonowanych na 
Wschodzie posiada Ośrodek „Karta”. Zbór dokumentów dotyczących 
okupacji w Warszawie, znajdujący się w zasobie archiwum, składa się z 
dotychczasowego zasobu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz materiałów pozyskanych od instytucji współ-
pracujących z IPN. 

Unikatową kolekcją jest baza wytworzona przez ITS. Instytut jest je-
dyną instytucją w Polsce i jedną z nielicznych na świecie, która posiada 

26 Mówi o tym art. 5 Ustawy o IPN. O fakcie ponoszenia odpowiedzialności za 
sposób wykorzystania materiałów każdy wnioskodawca jest informowany pisemnie 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem (Dz.U. 2018 r., poz. 
2032).

27 Więźniem KL Dachau był m.in. późniejszy biskup pomocniczy poznański 
Tadeusz Etter. Ostatni z więźniów obozu koncentracyjnego zmarł w 2013. http://
www.radiomaryja.pl/kosciol/zmarl-ks-leon-stepniak-ostatni-kaplan-ocalaly-z-
dachau/ (dostęp: 20.03.2019). Patrz: A. Jagodzińska, Ksiądz kanonik Leon Stęp-
niak. Więzień Dachau i Gusen 1940-1945, Warszawa 2009.
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zdigitalizowane dokumenty. Są to oryginale materiały m.in. obozów KL 
Dachau, KL Buchenwald oraz KL Mauthausen, a także dokumenty urzędów 
stanu cywilnego na terenie Niemiec. Zbór obejmuje informacje dotyczące  
17 mln osób i liczy 50 mln kart28. Rodziny osób represjonowanych mogą sa-
modzielnie w formie elektronicznej przesyłać pytania z prośbą o sprawdzenie, 
czy zachowały się dokumenty dotyczące ich bliskich. W przypadku wnio-
skodawców naukowych lub dziennikarzy sprawdzenie w bazie, a następnie 
wydanie dokumentów, odbywa się za pośrednictwem Oddziału realizującego 
wniosek.

W okresie stalinowskim podstawowe zadania inwigilacji Kościoła re-
alizował Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, na-
stępnie Departament XI MBP. W latach 1954-1956 Departament VI Ko-
mitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Po przemianach politycznych  
z 1956 r., przeformowaniu UB w SB zadania przejął Departament III,  
a od 1962 do 1989 r. Departament IV MSW. Oczywiście przemianom cen-
tralnym towarzyszyły stosowne przeobrażenia terenowe. Odpowiednikiem 
Departamentu w ministerstwie był Wydział w województwie, a w powie-
cie Sekcje, ewentualnie Referaty. 

Skrajnym przypadkiem był niejawny zespół Departamentu IV, które-
go istnienie było pilnie strzeżoną tajemnicą. Była to tzw. Grupa „D” zaj-
mująca się dezintegracją i dezinformacją, której funkcjonariusze niekiedy 
dopuszczali się działań zbrodniczych. W odniesieniu do województw leżą-
cych w obszarze działania Instytutu Pamięci Narodowej grupa ta do dziś 
jest nierozwikłaną zagadką, która nie pozostawiła po sobie żadnych źródeł 
historycznych29.

W związku ze zmianą procedur powoływania do służby wojskowej 
oraz zmianą kursu politycznego realizowanego przez ekipę Władysława 
Gomułki, w 1959 r. przyjęto nową ustawę o powszechnym obowiązku 
obrony. W ramach ograniczenia wpływu duchowieństwa na młodzież do 
wojska powoływano kleryków seminariów duchownych. Sformułowano 
przeznaczone dla nich jednostki, aby odciągnąć ich od Kościoła, nierzadko 
skompromitować i zastraszyć. Pierwotnie kleryków wcielano do formacji 

28 Szerzej patrz: https://ofiary.ipn.gov.pl/ofi/ofiary-represji-niemiec/6142,Ofiary-
represji-niemieckich.html -(dostęp: 21.03.2019).

29 W 1977 r. Samodzielna Grupa „D” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-W 1977 r. Samodzielna Grupa „D” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-1977 r. Samodzielna Grupa „D” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-Samodzielna Grupa „D” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-„D” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-D” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-” zmieniała nazwę na Wydział VI Depar- zmieniała nazwę na Wydział VI Depar-Wydział VI Depar-
tamentu IV (Patrz: P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975-1990, [w:]  
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, red. P. Piotrowski, Warsza-
wa 2008, s. 26-27; E. Wojcieszyk, Kościół Poznański w latach 1945-1990 w doku--1990 w doku-1990 w doku-
mentach…, s. 241-242).
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na terenie kraju, ale stwierdzono, że posiadają duży wpływ na żołnierzy  
i ich rodziny. Dlatego władze zdecydowały o utworzeniu w 1964 r. specjal-
nych jednostek kleryckich. W 1973 r. zmniejszono ich liczbę, a w 1980 r. 
zamknięto ostatnią jednostkę30. Żadna z formacji kleryckich nie mieściła 
się na terenie Oddziału IPN w Poznaniu, jednak szczegółowych informacji 
na temat okresu przebywania poszczególnych formacji można poszukiwać 
w ramach kwerendy osobowej. Możliwe, że w tym zakresie zachowały się 
zapisy na kartach ewidencyjnych, chociażby w kartotece Teczek Ewiden-
cji Operacyjnej na Księży.

Księża byli jedyną grupą społeczną, o której zbierano informacje  
w sposób ciągły i systematyczny. Z chwilą wstąpienia kleryka do semi-
narium duchownego funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa gromadzi-
li podstawowe dane na jego temat. Służyła do tego szczególna kategoria 
spraw o nazwie Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. 

Cechą charakterystyczną spraw operacyjnych było zbieranie informacji 
i dokumentów nie „o” osobie, w tym przypadku kleryku, następnie du-
chownym, ale „na” osobę. Co oznacza, że nie chodziło o zebranie danych 
o rodzinie, poglądach, wypowiedziach i działalności, ale o zebranie mate-
riału, który mógł zostać wykorzystany przeciw kapłanowi w celu wywo-
ływania na niego nacisków, ewentualnie blokowania jego kandydatury na 
wyższe stanowiska kościelne31. Osobną kategorię stanowiły Teczki Ewi-
dencji Operacyjnej na Biskupa oraz Teczki Ewidencji Operacyjnej na Pa-
rafię. Tego typu materiały były systemowo niszczone przez aparat bezpie-
czeństwa na przełomie lat 1989/1990. W zasobie poznańskiego Oddziału 
IPN znajdują się dwie zmikrofilmowane teczki ewidencji operacyjnej na 

30 Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, 
Dz.U. 1959 Nr 14, poz. 75; Arkadiusz Czwołek (Toruń) Służba wojskowa alum-
nów w PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowe-
go w Bartoszycach), s. 106-107 (https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/
item/864/KLIO.2011.046%2CCzwolek.pdf?sequence=1 (dostęp: 14.03.2019). 
Szerzej patrz: Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, red. 
Z. Kapała i J. Myszor, Katowice 1999; A. Lesiński, Służba wojskowa kleryków  
w PRL 1959-1980, Olsztyn 1995.

31 A. Zieliński, Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agen-
turalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna, „Przegląd Ar-
chiwalny IPNˮ 2012, nr 5, s. 153; Por. R. Dyrcz, J. Laska, ks. J. Raźny, E. Zając, 
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej 
SB, Kraków 2009; M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bez-
pieki, Kraków 2006.



85Rafał Kościański, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego w zasobie arch. IPN/O w Poznaniu

parafię i jedna TEOK. Natomiast nie zachowała się żadna TEOB32. Prak-
tycznie większość dokumentacji zebrana o wielkopolskich duchownych 
oraz niemal cała dokumentacja aktowa dotycząca biskupów znajdująca się 
w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu 
zostały zniszczone na przełomie 1989 i 1990 r. Informacje na ten temat 
odnajdujemy w protokołach brakowania. 

Wyjątkiem od tej reguły są akta dotyczące inwigilacji abp. Walente-
go Dymka. Zdekompletowane znajdują się w zasobie33. Wydaje się, że 
jedynym powodem zachowania teczki aktowej jest fakt długiego okresu 
czasu, który upłynął od śmierci arcypasterza do momentu likwidacji SB. 
Znajdujące się w obiegu naukowym dokumenty oraz szereg do tej pory 
niezbadanych akt, które prezentują represje wobec biskupów poznańskich 
i gnieźnieńskich, znajdują się w zasobie Archiwum IPN w Warszawie34. 

Zagadnienie brakowania oraz niszczenia dokumentów w 1990 r. na te-
renie jednostki wojewódzkiej SB w Poznaniu zostało częściowo opisane. 
Brakuje podobnych analiz obejmujących województwa konińskie, lesz-
czyńskie, pilskie i zielonogórskie. Dużo zaangażowania funkcjonariusze 
wykazali w niszczeniu spraw operacyjnych dotyczących duchownych. Do-
kumentację aktową wywożono głównie do fabryki papieru w Czerwonaku, 
a mikrofilmy palono w kotłowni. Zniszczono dokumentację spraw aktu-
alnie prowadzonych, jak i wyniesiono z archiwum sprawy zakończone, 
zmieniając kategorię archiwalną35. 

32 W wyniku badań źródłowych E. Wojcieszyk i K. Kaźmierczak ustalili, że za-
chowały się: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (AIPN 
Po), 0187/101 (TEOP pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Gieczu); 
AIPN Po, 0186/289 (TEOP pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Poznań-
-Świerczewo). Ponadto TEOK, który może w skali regionalnej sygnalizować nam 
niektóre aspekty działania aparatu jest to: AIPN Po, 0187/415 (Teczka ewidencji ope-
racyjnej na księdza).

33 AIPN Po, 08/93 (Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna dot. abp. Walentego Dym-
ka).

34 Por. M. Jędraszewski, Teczki na Baraniaka, t. I, Świadek, Poznań 2009; tenże, 
Teczki na Baraniaka, t. II, Kalendarium działań SB, Poznań 2009.

35 R. Kościański, R. Leśkiewicz, Brakowanie i niszczenie dokumentów Woje-
wódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989-1990. Wybra-
ne zagadnienia, „Przegląd Archiwalny IPNˮ 2011, nr 4, s. 271-282; R. Kościański, 
Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych  
w Poznaniu w latach 1989-1990, [w:] Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989  
i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015, s. 221-
241. 
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W grudniu 1989 r. zniszczono mikrofilmy, wykonane zapewne kilka lat 
wcześniej, z teczek aktowych dotyczących Antoniego Baraniaka36, Tade-
usza Ettera37 oraz Lucjana Bernackiego38. Dokumentacji złożonej w ar-
chiwum wojewódzkim MO w Poznaniu pierwotnie nadano kategorię „A”. 
Funkcjonariusze uznali, że zebrany materiał jest ważny historycznie i kwa-
lifikuje się do wieczystego przechowywania. Oczywiście nie zamierzano 
upowszechniać wiedzy na temat tych materiałów, ale dokumenty można 
było wykorzystać do opracowań i analiz historycznych wytwarzanych  
w resorcie spraw wewnętrznych. Materiały mogły zostać wykorzystane do 
prac dyplomowych funkcjonariuszy SB. Niemniej w 1989 r. na protokole 
brakowania odnotowano, że jest to dokumentacja kategorii „BC”.

Pod względem zachowania archiwaliów wyróżnia się województwo 
pilskie. Szczegółowa kwerenda osobowa pozwala na konstatację, że za-
chowało się szereg teczek duchownych, którzy zostali zarejestrowani 
jako współpracownicy aparatu bezpieczeństwa. Na ich podstawie moż-
na scharakteryzować sposoby oraz powody, dla których funkcjonariu-
sze próbowali podejmować rozmowy z kapłanami i oczekiwali od nich  
informacji.

Służba Bezpieczeństwa w kartotekach MSW oraz wojewódzkich od-
notowywała wszczynane działania. Każda sprawa otrzymywała swój uni-
katowy numer, który od lat 60. był nadawany przez umieszczenie stoso-
wanego zapisu w dzienniku rejestracyjnym SB szczebla wojewódzkiego. 
W przypadku TEOK rejestr znajdował się w ministerstwie, tam również 
w kartotece alfabetycznej gromadzono karty rejestracyjne teczek na du-
chownych. Obecnie karty te są zeskanowane i dostępne dla szerszej rzeszy 
badaczy. Dziennik rejestracyjny TEOK prowadzony w MSW również zo-
stał zeskanowany i w formie cyfrowej znajduje się w każdym z oddziałów 
IPN. Historykom i dziennikarzom, a także samym zainteresowanym du-
chownym są udostępnianie kopie kart rejestracyjnych oraz wypisy z dzien-
nika rejestracyjnego TEOK. 

36 Abp Antoni Baraniak (1904-1977) SDB, salezjanin, sekretarz prymasa Augusta 
Hlonda oraz Stefana Wyszyńskiego. W okresie stalinowskim więziony i torturowany, 
następnie abp metropolita poznański. Patrz: K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Woj-
cieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977), Poznań–Warszawa 2017.

37 Bp Tadeusz Etter (1911-1984), biskup poznański, więzień KL Dachau i Gusen.
38 Bp Lucjan Bernacki (1902-1975), biskup gnieźnieński, walczył w wojnie pol-Bp Lucjan Bernacki (1902-1975), biskup gnieźnieński, walczył w wojnie pol-

sko-bolszewickiej, przez lata odnotowywano jego antykomunistyczne wypowiedzi. 
Przez kilka lat miał zakaz przebywania na terenie gnieźnieńskiej metropolii (AIPN 
Po, 00169/72, Protokół brakowania nr 66, 19 XII 1989 r., s. 1-24).
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Przestępstw nie opisywano w raportach i sprawozdaniach. Trudno aby 
funkcjonariusze nawet przed przełożonymi i najbliższymi współpracow-
nikami dzielili się opisem działań zmierzających do zastraszania duchow-
nych. Łamanie prawa skrzętnie ukrywano. W raportach dotyczących in-
gresu prymasa Stefana Wyszyńskiego do katedry gnieźnieńskiej nie ma 
informacji o próbie zamachu na życie kapłana, do której miało dojść, gdy 
wracał z Gniezna do Warszawy. Pomiędzy Witkowem a Wrześnią samo-
chód z kapłanem wyprzedziła ciężarówka, w której jechali towarzyszą-
cy nowemu arcybiskupowi wierni. Ciężarówka wpadła na stalową linę. 
Nikomu nic się nie stało. Prymas zakazał informować o tym wiernych39.  
W latach 80. XX w. w Poznaniu zastraszanie mogło obejmować o. Hono-
riusza Kowalczyka40, który zginął w niejasnych okolicznościach w wy-
padku samochodowym w maju 1983 r. W związku z tym zaliczany jest do 
ofiar stanu wojennego. 

Niedoceniane przez historyków wydają się być materiały paszporto-
we. Niekiedy dostarczają nam wiedzy bardzo ogólnej. Ważną serią akt są 
materiały administracyjne aparatu bezpieczeństwa, do których zalicza się 
m.in. wszelkiego rodzaju akta normatywne, zarządzenia, okólniki, ale tak-
że plany, analizy pracy i okresowe sprawozdania. W przeciągu ponad 40 
lat funkcjonowania komunistycznej policji politycznej na terenie powo-
jennej Polski zmieniały się kadry, struktury aparatu ucisku, ale również 
metodyka działania. Z licznych publikacji znana jest terminologia stoso-
wana w resorcie spraw wewnętrznych, różnorodność spraw operacyjnych, 
rozróżnienie kategorii osób inwigilowanych oraz źródeł informacji. Zna-
jomość tych zagadnień pozwala zrozumieć istotę podejmowanych przez 
funkcjonariuszy działań41. 

Zmieniały się również zasady sporządzania raportów czy sprawozdań. 
Pierwotnie podstawową formą sprawozdawczości były raporty dekadowe. 
Później zastąpiły je sprawozdania miesięczne. Sporządzano także spra-

39 Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński..., s. 56-57. W latach 80. XX 
wieku przykładem zbrodniczej działalności funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa było zabójstwo bł. Jerzego Popiełuszki. Historycy nie mają również wątpli-
wości, że SB odpowiada za śmierć innych kapłanów związanych z Solidarnością: 
ks. Stanisława Suchowolca, ks. Stefana Niedzielaka oraz ks. Sylwestra Zycha.

40 O. Honoriusz, Stanisław Kowalczyk (1935-1983) OP, dominikanin, duszpasterz 
akademicki w Poznaniu. W stanie wojennym w Poznaniu organizował pomoc dla 
rodzin internowanych. 

41 Por. Ł. Kamiński, Linqua securitatis, „Pamięć i Sprawiedliwośćˮ 2003,  
nr 1, s. 209-216; Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-
1989), oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
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wozdania kwartalne, roczne. Formie opisowej towarzyszyła analiza staty-
styczna. Archiwum dysponuje również częściowo zachowanymi planami 
pracy. W każdym z przypadków funkcjonariusze odnotowywali wybrane 
subiektywnie najważniejsze przedsięwzięcia, które w danym okresie po-
dejmowano, w związku z faktem, iż w całym okresie istnienia Polski Lu-
dowej na szczeblu centralnym, ale również wojewódzkim i powiatowym, 
znajdowały się komórki lub funkcjonariusze, do których zadań należała 
kontrola działalności religijnej osób świeckich i duchownych. Materiał 
sprawozdawczy jest ważnym źródłem do poznania skali oraz skutków po-
dejmowanych inicjatyw. Krytyka wewnętrzna źródła, poprzez konfronto-
wanie informacji z innymi dostępnymi przekazami, pozwala na odtworze-
nie skali nacisków oraz represji. 

Z powodu braku materiałów operacyjnych wiele cennych informacji 
na temat osób represjonowanych znajduje się w materiałach administra-
cyjnych, pośród sprawozdań. Szereg postaci także z obszaru działania 
poznańskiego Oddziału IPN znalazło się na kartach publikacji nauko-
wych. Przykładem może być chociażby poznański duszpasterz, kandy-
dat na ołtarze, ks. Aleksander Woźny, który przez niemal cztery deka-
dy pełnił posługę wśród mieszkańców Poznania. Został zatrzymany za 
omówienie podczas mszy świętej listu biskupów polskich krytykujące-
go przejęcie przez państwo „Caritasu”. Za to przez wiele miesięcy był  
więziony42. 

Akcja przejęcia „Caritasu” znajduje potwierdzenie w dokumentach 
sprawozdawczych. Pomimo zniszczenia akt operacyjnych i śledczych za-
chowany materiał pozwala odtworzyć proces represyjny, który najbardziej 
dramatyczny przebieg miał w Gnieźnie. Po kontroli organów państwowych 
przed sądem stanęły trzy osoby. Na  pięć lat więzienia został skazany ks. 
Sylwester Kinecki, siostra zakonna na trzy, a jeden z miejscowych kupców 
na rok więzienia43.

42 Ks. Aleksander Woźny (1910-1983). Więzień Buchenwaldu i Dachau. Pro-
boszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, Leksykon duchowieństwa re-
presjonowanego w PRL 1945-1989, t. III, red. J. Myszor, Warszawa 2006, s. 263;  
L. Wilczyński, Represje wobec księży archidiecezji poznańskiej, [w:] Władze wo-
bec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce..., s. 79-80.

43 Ks. Sylwester Kinecki (1911-1958). Od 1946 r. proboszcz parafii archika-
tedralnej w Gnieźnie. AIPN Po, 06/68/18, Sprawozdanie Sekcji 5 Wydziału V 
WUBP w Poznaniu za VII 1950 r., 1 VIII 1950 r., k. 381; AIPN Po, 06/68/3, 
Sprawozdanie Wydział V WUBP w Poznaniu za VII 1950 r., 8 VIII 1950 r., k. 
47, Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL..., t. I, s. 109-110. Szerzej 
patrz: J. Miłosz, Likwidacja „Caritasuˮ w Wielkopolsce, [w:], s. 59-66.
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Do najbardziej znienawidzonych duchownych należał ks. Kazimierz 
Michalski z Zielonej Góry, który kilkakrotnie był zatrzymywany za 
swoje poglądy. W 1953 r. otrzymał nakaz opuszczenia miasta. Jego za-
angażowanie w niezależność Kościoła i zachowanie prawa do naucza-
nia najbardziej znane jest z walki o Dom Katolicki w Zielonej Górze  
w 1960 r., co również znajduje potwierdzenie w źródłach archiwal-
nych44.

Elżbieta Wojcieszyk zauważyła, że zachowały się materiały admi-
nistracyjne Służby Bezpieczeństwa z lat 1956-1966 dotyczące działań 
przeciwko Kościołowi na terenie ówczesnego województwa poznań-
skiego. Po październikowych przemianach, które wbrew nadziejom 
społeczeństwa przyniosły tylko chwilowe odprężenie, gdyż Władysław 
Gomułka szybko powrócił na antykościelny kurs, zagadnieniem kon-
troli Kościoła, podobnie jak innymi aspektami życia społeczno-poli-
tycznego, zajmował się Wydział III KW MO w Poznaniu, a od 1962 r. 
Wydział IV KW MO. Z tego okresu archiwum dysponuje, oprócz ra-
portów i sprawozdań, dokumentami nt. orędzia biskupów polskich do 
biskupów niemieckich, przygotowań do obchodów Millennium Chrztu  
Polski45. 

Funkcjonariusze starali się dotrzeć do dokumentów przygotowywa-
nych i rozsyłanych przez Episkopat. Znając treści dokumentów, funkcjo-
nariusze starali się zmniejszyć społeczne skutki, które mogło wywołać 
upowszechnienie stanowiska biskupów. Duchownym grożono represja-
mi za odczytanie Komunikatu Episkopatu w 1950 r. Część z tych, którzy 
nie ulegli naciskom, została aresztowana. Do aresztów trafiali duchowni 
krytykujący nie tylko politykę wyznaniową, ograniczanie nauki religii, 
odciąganie od Kościoła, ale za politykę rolną. W sytuacjach, gdy brakuje  

44 Ks. Kazimierz Michalski (1898-1975). Aresztowany i przewieziony do 
Poznania. Zwolniony 29 IV 1950 r. Ponownie represjonowany po wprowadze-
niu dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych. Patrz: Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego…, t. II, s. 180-181; D. Śmierzchalski-Wachocz, Duchowień-
stwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej 
w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, t. 1, Zielona Góra 2014, s. 
161; Szerzej o działalności kapłana i represji wobec niego patrz: Konflikt o Dom 
Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokumentów, red.  
T. Dzwonkowski, S. Jankowiak, F. Leśniak, Cz. Osękowski, Poznań 2006.

45 AIPN Po, 06/110, 14 tomów (Notatki i analizy dotyczące Kościoła katolickie-, 14 tomów (Notatki i analizy dotyczące Kościoła katolickie- 14 tomów (Notatki i analizy dotyczące Kościoła katolickie- (Notatki i analizy dotyczące Kościoła katolickie-
go); E. Wojcieszyk, Kościół Poznański w latach 1945-1990 w dokumentach…, s. 252-
253; Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków 
wyznaniowych 1945-1989, wstęp, wybór dok., red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
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materiałów operacyjnych lub śledczych, podstawowe informacje na te-
mat przyczyn można znaleźć w sprawozdawczości UB46. 

Podobne notatki i analizy dotyczą lat późniejszych. Przez cały okres 
PRL-u gromadzono informacje o antykomunistycznych wypowiedziach 
hierarchii kościelnej, jak również duchownych niższego szczebla. Kon-
centrowano się na ich opiniach oraz możliwych skutkach krytykowania 
organów i polityki władzy. Zachowane księgi korespondencyjne oraz 
imienne skorowidze do nich pozwalają na ustalenie, kto pozostawał w za-
interesowaniu Wydziału IV KW MO w Poznaniu w drugiej połowie lat  
70. XX w. 

Warto zaznaczyć, że wizyty Jana Pawła II w Polsce mobilizowały apa-
rat państwowy nie tylko do przygotowań organizacyjnych, ale również do 
neutralizowania społecznych skutków przyjazdów Ojca Świętego. Przy-
gotowywano plany, analizy, zbierano informacje o pielgrzymach wybie-
rających się na spotkanie do Gniezna, w którym przebywał w dniach 3-4 
czerwca 1979 r. oraz podczas II pielgrzymki do Polski, 20 czerwca 1983 r.  
w Poznaniu, kiedy to nie zezwolono Ojcu Świętemu na modlitwę przy 
pomniku Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

Zabezpieczenie wizyty w 1979 r. określano kryptonimem „Lato 79”. 
Wykonano okolicznościową mapę. Notowano aktywność ludzi zaangażo-
wanych w przygotowania, a treść wygłoszonej w Gnieźnie homilii spi-
sano47. Do przyjazdu papieża „przygotowywano się” nie tylko w woje-
wództwach, które odwiedził następca Piotrowy48. Podobne działania Służ-
ba Bezpieczeństwa podejmowała w 1983 r. Zadania objęto kryptonimem 
„Zorza 1983”. Dalej szczegółowe o nazwie „Przejazd” oraz „Łęgi Dębiń-
skie”, co było związane z miejscem odprawiania mszy świętej. Oprócz 
planów i analiz sporządzono specjalną mapę sytuacyjną49.

W kontekście pielgrzymek Ojca Świętego do kraju warto zadać py-
tanie, czy bezpieka zgromadziła zbiory audiowizualne dotyczące Ko-
ścioła. Wizyty były rejestrowane przez ekipy telewizyjne, a Służba Bez-
pieczeństwa, udając przedstawicieli mediów, nagrywała swój materiał 

46 Tylko w 1950 r. na terenie województwa poznańskiego aresztowano m.in. 
ks. prof. Tadeusz Peika, ks. Aleksandra Woźnego, ks. Sylwestra Kinieckiego, ks. 
Kazimierza Michalskiego, ks. Antoniego Thiela i ks. Franciszka Bieruta. W 1952 
r. ks. Henryka Szklarka-Trzcielskiego.

47 AIPN Po, 06/203, 73 tomy (Operacja „Lato 79”); AIPN Po, 0265/54 (Operacja 
„Lato 79”); AIPN PF, 266/123 (KW MO w Zielonej Górze, Operacja „Lato 79”).

48 AIPN PF, 266/123 (KW MO w Zielonej Górze, Operacja „Lato 79”).
49 AIPN Po 06/223, 45 tomów (Zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Poznaniu).
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filmowy. Telewizja przygotowywała relację, pokazując głównie Jana 
Pawła II i jego najbliższe otoczenie, a funkcjonariusze interesowali się 
tłumem pątników. Starano się uwiecznić, później zidentyfikować przed-
stawicieli opozycji rozpościerających morze flag i transparentów, na 
których domagano się wolności i demokratyzacji życia. Jednak materia-
łu filmowego należy poszukiwać w Archiwum IPN w Warszawie. Nato-
miast fotografie zgromadzone w Poznaniu pochodzą głównie od osób fi-
zycznych, darczyńców, którzy chcą podzielić się i upowszechnić swoje  
zbiory.

W przedsięwzięciu zabezpieczenia wizyt papieskich brały udział rów-
nież formacje milicyjne. Na bazie porozumienia prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej z komendantem Głównym Policji archiwiści prowadzą analizę 
materiałów wytworzonych przez jednostki MO, które nadal przechowy-
wane są w komendach wojewódzkich i powiatowych Policji. Dokumen-
tacja przedstawiająca zaangażowanie władz państwowych i resortowych 
w ważne wydarzenia społeczne i polityczne jest przejmowana do zaso-
bu Instytutu. Podczas takiego przeglądu nieuporządkowanej dokumenta-
cji w Komendzie Powiatowej Policji w Turku odnaleziono akta związane  
z akcją poszukiwania ks. Jerzego Popiełuszki, zanim prawda o jego „znik-
nięciu” dotarła do opinii publicznej50. Inny dokument resortowy zwią-
zany z wyjaśnieniem losu kapelana „Solidarności” znaleziono w Szkole 
Policji w Pile wśród zarządzeń resortowych dotyczących zarówno MO,  
jak i SB51.

Warto podkreślić, że zarządzenia i okólniki dotyczące metod pracy nie 
formułowano wyłącznie na szczeblu ministerialnym52. Od lat 40. XX w. 
szefowie jednostek terenowych starali się koordynować działania podle-
głych urzędów i komend poprzez rozsyłanie różnego rodzaju wytycznych 
organizacyjnych i metodycznych. Oprócz przypominania zagadnień po-
rządkowych sami inspirowali określone działania, pouczali, wskazywali 
sposoby właściwego postępowania.

Analiza zachowanych normatywów, także ze szczebla regionalne-
go, wojewódzkiego, obejmująca powiatowe urzędy UB, już z lat naj-
wcześniejszych pozwala stwierdzić, że w sposób szczególny traktowano  

50 AIPN Po, 704/6 (Teczka dot. akcji poszukiwawczej na terenie województwa 
konińskiego zaginionego ks. Jerzego Popiełuszki).

51 AIPN Po, 868/24 (Zarządzenia dot. MO i SB).
52 Patrz: Księga bezprawia. Akty normatywne kierownictwa resortu bezpie-

czeństwa publicznego 1944-1956, wybór i oprac. B. Kopka, Warszawa 2011.
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kapłanów katolickich. Działania operacyjne i śledcze wobec duchownych 
musiały otrzymywać aprobatę kierownictwa53. Starano się wpłynąć na 
zminimalizowanie udziału wiernych w uroczystościach pogrzebowych 
kardynała Augusta Hlonda54. Nakazano monitorowanie reakcji duchow-
nych na porozumienie władzy komunistycznej z Episkopatem w 1949 r.55. 
Zarządzono zastraszanie i represje wobec przeciwników obowiązkowych 
dostaw produktów rolnych na rzecz państwa56. Kapłanów namawiano do 
udziału w antyniemieckiej demonstracji57. Natomiast na faworyzowanie 
mogli liczyć księża usłużni władzy, wręcz rozbijający jedność środowiska 
kościelnego. Byli to przede wszystkim tzw. Księża Patrioci. W raportach  
i sprawozdaniach bezpieka z niepokojem odnotowywała, że hierarchia 
blokuje im możliwości działania.

Oprócz dokumentów dotyczących działań administracyjnych państwa 
komunistycznego wobec Kościoła, w zespole akt Urzędu Wojewódzkie-
go, Wydziału ds. Wyznań, znajduje się szereg opracowań przygotowywa-
nych przez pracowników Urzędu ds. Wyznań i rozsyłanych do terenowych 
urzędników. Są wśród nich opracowania dotyczące początków pontyfikatu 
Jana Pawła II58, na temat synodu biskupów59, analiza sytuacji duchownych 
w bloku wschodnim60, analizy specjalistyczne np. dot. Katedry Gnieź-

53 AIPN Po, 06/303/124/3/PDF, Pismo szefa WUBP w Poznaniu do szefów PUBP 
na terenie województwa poznańskiego oraz naczelników Wydziałów Operacyjnych 
WUBP w Poznaniu w sprawie konieczności uzgadniania przedsięwzięć operacyjnych 
i śledczych wobec osób duchownych, 10 XII 1948, k. 15.

54 Kard. August Hlond (1881-1948) SDB, salezjanin, od 1926 r. arcybiskup po-Kard. August Hlond (1881-1948) SDB, salezjanin, od 1926 r. arcybiskup po-
znański i gnieźnieński, prymas Polski. Pogrzeb odbył się 26 X 1948 r. Metody pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa..., s. 105-108.

55 AIPN Po, 06/303/124/3/PDF, Pismo szefa WUBP w Poznaniu do naczel-
ników Wydziałów WUBP oraz szefów PUBP na terenie województwa poznańskiego  
w sprawie monitorowania reakcji duchownych na porozumienie, 20 III 1949, k. 45,

56 AIPN Po, 06/303/90/PDF, Pismo szefa WUBP w Poznaniu do szefów 
PUBP na terenie województwa poznańskiego w sprawie represji działań wo-
bec duchownych, w związku z realizacją obowiązkowych dostaw produktów 
rolnych, 18 X 1951, k. 57.

57 AIPN Po, 06/303/90/PDF, Pismo szefa WUBP w Poznaniu do szefów 
PUBP na terenie województwa poznańskiego w sprawie namawiania duch-
ownych do udziału w antyniemieckiej demonstracji, 6 XII 1951, k. 75-76.

58 AIPN Po, 51/5 (Pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II).
59 AIPN Po, 51/22 (Synod biskupów 1977).
60 AIPN Po, 51/22 (Opracowanie dotyczące spraw wyznaniowych oraz sytuacji 

Kościoła w państwach socjalistycznych).
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nieńskiej61, opracowania historyczne62 oraz szeroki wybór dokumentów  
i analiz prawnych przydatnych dla osób realizujących w praktyce politykę 
państwa wobec Kościoła63. Wszystkie opracowania pochodzą z zespołu 
poznańskiego Wydziału ds. Wyznań64. Nie zachowały się żadne opraco-
wania w zespołach akt z Konina65, Leszna66, Piły67 i Zielonej Góry68. 
Nie zachowały się również opracowania zespołu z Kalisza, który zgodnie  
z podziałem obszaru działania IPN powinien znajdować się w IPN Oddział 
w Łodzi69.

Oczywiście zespoły akt z Wydziałów ds. Wyznań zawierają więcej 
danych o działalności Urzędu ds. Wyznań oraz jego jednostek woje-
wódzkich. Znajdujemy również potwierdzenie prób uzyskania zgody na 
budowę świątyń, administracyjną kontrolę kurii biskupich czy semina-
riów70.

Dzięki temu archiwum pozyskuje wiele cennych dokumentów, a także 
fotografii, m.in. dotyczących wizyt Jana Pawła II w Polsce71, mszy św. od-
prawionej w HCP w Poznaniu w 1981 r.72, życia i posługi wielkopolskich 

61 AIPN Po, 16/19 (Opracowanie naukowo-badawcze na temat przyczyn pęknię-AIPN Po, 16/19 (Opracowanie naukowo-badawcze na temat przyczyn pęknię-
cia konstrukcji Katedry Gnieźnieńskiej).

62 AIPN Po, 51/4 (Polskie duchowieństwo katolickie a ludność żydowska w latach 
okupacji hitlerowskiej).

63 AIPN Po, 51/28 (Wybór dokumentów politycznych i prawnych z problematy-AIPN Po, 51/28 (Wybór dokumentów politycznych i prawnych z problematy-
ki wyznaniowej na potrzeby wojewodów); AIPN Po, 51/32 (Zbiór obowiązujących 
resortowych aktów normatywnych według stanu z dnia 31 lipca 1975 r.); AIPN Po, 
51/33 (Zbiór obowiązujących resortowych aktów normatywnych według stanu z dnia 
31 lipca 1980 r.).

64 Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział ds. Wyznań obejmuje 1288 j.a. (Infor-
mator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej »stan na dzień 31 grudnia 
2008«, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2008, s. 907).

65 Urząd Wojewódzki w Koninie, Wydział ds. Wyznań obejmuje 421 j.a. (Infor-
mator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej…, s. 906).

66 Urząd Wojewódzki w Lesznie, Wydział ds. Wyznań obejmuje 151 j.a. (Informa-
tor o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej…, s. 906).

67 Urząd Wojewódzki w Pile, Wydział ds. Wyznań obejmuje 133 j.a. (Informator 
o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej…, s. 906-907).

68 Urząd Wojewódzki w Lesznie, Wydział ds. Wyznań obejmuje 32 j.a. (Informa-
tor o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej…, s. 907).

69 Urząd Wojewódzki w Lesznie, Wydział ds. Wyznań obejmuje 32 j.a. (Informa-
tor o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej…, s. 905-906).

70 AIPN Po, 51/19 (Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu).
71 AIPN Po, 829/2-5 (Zbiory fotografii Wojciecha Wieczorka).
72 AIPN Po, 1234/4 (Dar prywatny Marka Szymankiewicza).
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biskupów73, życia, posługi oraz historię rodziny bpa Lucjana Bernackie-
go74.

Obecny dorobek historiograficzny dotyczący Kościoła katolickiego jest 
bogaty w opracowania źródłowe oraz monograficzne. W archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu można poszukiwać źródeł do 
historii Kościoła w Wielkopolsce oraz na Ziemi Lubuskiej. Aby starannie 
zebrać całość zachowanego i opisanego w zasobie IPN materiału źródło-
wego, należy uwzględnić zasięg terytorialny działania Instytutu oraz zmia-
ny administracyjne Kościoła oraz granic administracyjnych województw. 
Kwerendę należy uzupełniać o informacje dostępne w innych jednostkach 
organizacyjnych IPN.

Istotnych informacji faktograficznych dostarczają zbiory danych za-
wartych w zespołach archiwalnych byłych Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu i Zielonej Górze. Nie do prze-
cenienia są zbiory Biura Poszukiwawczego Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża. Historycy oraz dziennikarze skupiają się przede wszystkim 
na okresie Polski Ludowej. Źródła przedstawiają szeroki wachlarz działań 
aparatu państwowego oraz aparatu bezpieczeństwa, które zmierzały do 
ograniczenia roli duchowieństwa oraz Kościoła hierarchicznego. Władze 
dążyły do uzależnienia organizacyjnego administracji kościelnej od wła-
dzy państwowej i ograniczenia wpływu duchowieństwa na młodzież i do-
rosłych. Księża jako jedyna grupa społeczna byli objęci stałym nadzorem 
administracyjnym władzy oraz operacyjnym aparatu bezpieczeństwa. Od-
dzielnym zagadnieniem są represje, których doświadczali ludzie świeccy. 
Laikat starano się zniechęcić nie tylko do aktywnego uczestnictwa w życiu 
Kościoła powszechnego, ale również do zwykłego uczestnictwa w nabo-
żeństwach.

Najistotniejszą częścią zasobu jest dokumentacja zgromadzona lub wy-
tworzona przez organy bezpieczeństwa państwa. Źródła bezpieki są świa-
dectwem skali oraz różnorodnych sposobów zniewolenia zarówno świec-
kich aktywistów katolickich, jak i duchowieństwa. Szczątkowa dokumen-
tacja operacyjna, śledcza oraz szeroki opis stosowanych form nacisków  
i zastraszania w sprawozdawczości oraz aktów normatywnych pozwalają 
odtworzyć mechanizmy działalności policji politycznej. Akta paszportowe 
zawierają niekiedy oryginalne dokumenty kościelne, pisma urzędowe do 

73 Np. AIPN Po, 1235/1 (Zbiór fotografi i dotyczących arcybiskupa Antoniego Ba-Np. AIPN Po, 1235/1 (Zbiór fotografi i dotyczących arcybiskupa Antoniego Ba-Zbiór fotografii dotyczących arcybiskupa Antoniego Ba-
raniaka oraz pani Anny Strzałkowskiej).

74 AIPN Po, 1145/2 (Dar prywatny Katarzyny Michałowskiej).
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władz. Zachowane materiały Wydziału ds. Wyznań odzwierciedlają ad-
ministracyjne procedury stosowane przez władze Polski Ludowej wobec 
sfery wyznaniowej. Cennym uzupełnieniem są kolekcje przekazane przez 
osoby prywatne, zawierające bogaty zasób fotograficzny.

Jak wskazuje powyższy opis, zasób archiwalny cechuje nie tylko róż-
norodność form i nośników informacji, ale różnorodność aktotwórców. 
Dlatego podtrzymywanie opinii o dokumentach wytworzonych przez or-
gany policyjne PRL zamazują rzeczywisty obraz i wartość zasobu, który 
niechybnie doprowadzi niewprawnego badacza do pominięcia materiałów 
istotnych do zbudowania narracji historycznej w pracach biograficznych 
czy monograficznych.
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Karta archiwalna SB z informacją o akta dot. Abp. Walentego Dymka - strony 1 i 4

Karta archiwalna SB z informacją o akta dot. Abp. Walentego Dymka - strony 2 i 3
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Karta E-16 informująca i zniszczeniu mikrofilmów bp. Lucjana Bernackiego - awers

Karta E-16 informująca i zniszczeniu mikrofilmów bp. Lucjana Bernackiego - rewers
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Zaproszenie abp. Antoniego Baraniaka do wzięcia udziału w Soborze  - z akt  
paszportowych
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Prośba abp. Antoniego Baraniaka o wydanie paszportu - z akt paszportowych
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Sources for the history of the Catholic Church in the Institute  
of National Remembrance, the branch office in Poznań

Summary
The author characterizes the historical sources from the years 1939-1990 

concerning the Catholic Church in the Institute of National Remembrance, 
the branch office in Poznań. He also emphasizes the variety of the 
documents and their division according to their creators. He points out 
that, contrary to popular belief, in addition to the documents produced and 
collected by the security authorities of the Polish Peoples’ Republic, the 
collection includes materials produced by other institutions. Historians and 
journalists can also make use of the documents taken over by the Institute 
of National Remembrance from private individuals and the International 
Red Cross. The article contains information on the procedure for providing 
access to the documents and benefits of these regulations. Moreover, the 
author addresses the issue of to what extent the documents produced by the 
security apparatus are complete. If some materials are missing, he shows 
how to gain information about them by analyzing registration records and 
disposal schedules.

Słowa kluczowe: IPN w Poznaniu, aparat bezpieczeństwa, Urząd do 
Spraw Wyznań, represje duchowieństwa, Archidiecezja Poznańska, Archi-
diecezja Gnieźnieńska, Jan Paweł II, bp. Lucjan Bernacki, ks. Kazimierz 
Michalski, biskupi polscy

Keywords: the Institute of National Remembrance in Poznań, the 
security apparatus, the Office of Religious Affairs, repression of the clergy, 
the archdiocese of Poznań, the archdiocese of Gniezno, John Paul II, 
Bishop Lucjan Bernacki, Rev Kazimierz Michalski, Polish bishops

Translated by Aneta Kiper



Aldona Plucińska

Ornament symbolicznym znakiem czasu na wybranych  
przykładach pejzażu kulturowego miasta Łodzi

Najbardziej pomocne w wyjaśnieniu sobie struktury horyzontów jakiejś 
epoki jest oglądanie jej architektury; architektura bowiem ukształtowa-
niem swych widzialnych przestrzeni reprezentuje zawsze układ wymiarów 
przestrzeni duchowej, w której poruszają się ludzie jej epoki.

(G. Picht)

Jedną z bardziej charakterystycznych cech polskiego krajobrazu kul-
turowego są obiekty sakralne: murowane, drewniane, z zawartością pro-
gramów malarskich z wyposażeniem przestrzeni sacrum. Zróżnicowanie 
regionalne, przystosowanie się do lokalnych uwarunkowań estetycznych 
sprawiło, że mamy do czynienia z niepowtarzalnym zjawiskiem artystycz-
nym, w którym dominantą staje się wnętrze bryły, ale i przestrzeń mikro  
i makro, która otacza tę bryłę i sama buduje. Twórca pomnażał owe walory 
plastyczne wynikające z ujęcia architektonicznego przez polichromię, a do-
kładnie przez ornamentację wykonaną techniką malarską (fot. 1). Wstępem 
tejże ornamentacji, elementem ornamentu jest samo usytuowanie świątyni, 
małych obiektów sakralnych, najczęściej w otulinie zieleni, która organi-
zuje przestrzeń bryły w sposób, który koresponduje z jej przeznaczeniem. 
Przystępując do analizy organizacji tejże przestrzeni, trzeba zwrócić uwagę, 
że drzewa i krzewy stanowią punkty, które nie występują oddzielnie, lecz 
tworzą grupy określane mianem zdobin lub motywów zdobiących w orna-
mencie. W znaczącą całość łączy je rytm. Analizując wspomniany przy-
kład, możemy wyszczególnić dwa rodzaje motywów: pasowy – z zazna-
czeniem układu wertykalnego (rytm biegnie wzdłuż pionowej osi drzew)  
i ośrodkowy (określający relację z centrum świątyni). Relacja moty-
wu pasowego do ośrodkowego i ośrodkowego do pasowego, czyli or-
nament, wyraża stosunek bryły architektonicznej sacrum do przestrzeni  
profanum.

Prezentując malarstwo w formie ornamentu, nie sposób nie wspo-
mnieć o plastyce wnętrza sakralnego – podzielone na prezbiterium, 
nawę lub trzy nawy. Często do tegoż wnętrza zaliczyć można zakrystię 
i kruchtę. W tak zróżnicowanej przestrzeni szczególne miejsce zajmuje 
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prezbiterium wraz z hierarchią ważności płaszczyzn: sklepienie, zaplecze 
ołtarzowe, ściany boczne. Z analogiczną hierarchią podziału płaszczyzn 
spotkamy się w nawie głównej. Okna, drzwi, chór dokonują podziału na 
dalsze części płaszczyzny wnętrza. Części te różnią się od poprzednich 
funkcją, wielkością, oświetleniem, traktowane są przez artystę w sposób 
zindywidualizowany. Przestrzeń wnętrza świątyni nie zawsze jest jedno-
lita, o której nie może zapomnieć artysta – dekorator, wykonując swój 
program artystyczny z ukazaniem całej koncepcji dekoracyjnej. Wystroje 
malarskie wnętrza sakralnego, które proponuje artysta, w całości podpo-
rządkowane zostają indywidualnej bryle architektonicznej czy też bryłom  
architektonicznym.

Rodowód ornamentu ułożonego w przestrzeni sakralnej świątyni mo-
żemy odnaleźć między innymi w grafice, tkaninie, wycinance, hafcie. Za-
uważmy prawie bezpośrednie przejmowanie z różnych źródeł nie całych 
systemów wzorców dekoracyjnych, ale pochodzących z nich detali i mo-
tywów.

Większość ornamentów, niezależnie od ikonograficznej, ikonologicznej 
koncepcji całości służyła do rozwiązań konstrukcyjnych wystrojów malar-
skich, do łączenia wszystkich części malatury. Poznając ornament wnętrz 
sakralnych: drewnianych, monumentalnych, zauważamy wzajemne prze-
niesienie motywów i koncepcji malarskich. Na tle owych relacji i obcych 
zapożyczeń artystycznych rodzimy ornament wnętrza sakralnego staje się 
innowacyjny w swoim wyrazie. Ta innowacyjność ornamentu wnętrza sa-
kralnego zostaje przełożona na ornament przestrzeni, w której żyje czło-
wiek.

Na tym polega tajemnica zjawiska, że człowiek, który kształtuje swo-
imi rękami nowe formy związane z jego życiem, nie zadowala się tym, że 
formy te dostosowane są do jego potrzeb, ale pragnie ponadto wyrazić ich 
piękno, ich sens i na tej drodze powołuje do życia to, co nazywamy orna-
mentem. Prawdziwy ornament jest wtedy muzyką plam i linii1.

Muzykę plam i linii z pewnością możemy odnaleźć na poszczególnych 
płaszczyznach – ścianach wnętrz świątyni. Miejsca przedstawień orna-
mentów pomagają odczytać dwie podstawowe wartości, które je przed-
stawiają: zamykająca i wypełniająca. Wartość zamykająca to szlak, któ-
ry prezentowany jest przez jeden motyw w układzie pasowym, a wartość 
wypełniająca to powierzchnia przedstawiająca jeden motyw ośrodkowy. 

1 K. Homolacs, O wartościach zdobnictwa ludowego, „Polska Sztuka Ludowa” 
1949, nr 9-19, s. 252.
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Zasadę tę wzbogaca wspomniane zwielokrotnienie motywu pasowego,  
w którym pojedynczy element pełni rolę dominanty; podobnie rzecz się 
ma z motywem ośrodkowym – zwiększa się jego ilość, a jeden z nich ma 
pełnić rolę główną. Płaszczyzny zamknięte szlakiem przedstawiają rozbi-
cie na mniejsze, które mają własną budowę, przy czym jedną z nich zwy-
kło się określać mianem głównej. Na wspomnianych płaszczyznach zoba-
czyć możemy: motywy ośrodkowe różnych kształtów i wielkości, motywy 
pasowe, a także wypełnienia rytmiczne, które są przykładem rozbudowy 
schematu opartego na relacjach pomiędzy motywem ośrodkowym i moty-
wem pasowym.

Ilustracją tego opisu niech będzie ornament w świątyni pod wezwaniem 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi.

Łódź – miasto, którego historię poznajemy poprzez przemysłowe for-
tuny, rody fabrykanckie osadzone w konkretnej przestrzeni, kreującej sa-
crum i profanum. 

W ową przestrzeń wbudowany został drewniany kościół w 1765 roku na 
Starym Mieście, którego fundatorem był biskup kujawski Antoni Ostrow-
ski. Wraz z rozwojem miasta i zwiększającą się liczbą mieszkańców wła-
dze kościelne postanowiły małą świątynię rozbudować. I tak w 1881 roku 
powiększono prezbiterium, dobudowano nową zakrystię i kaplicę chrzciel-
ną. Nadal jednak wnętrze świątyni było zbyt małe dla wzrastającej liczby 
parafian. Podjęto decyzję, że powstanie nowy kościół, a stary drewniany 
przeniesiony zostanie na dawny cmentarz przy ulicy Ogrodowej, na któ-
rym od 1856 roku nie chowano zmarłych. Ówczesne władze rosyjskie nie 
wyraziły zgody na przeniesienie, domagały się zniszczenia świątyni. Za-
bieg ówczesnego proboszcza, polegający na umieszczeniu wizerunku cara 
Mikołaja II w głównym ołtarzu, zaniechał pomysłu zaborcy. 

Z wielu podań dotyczących historii Łodzi jedno przekazuje, że kościół 
został przeniesiony jednej nocy przez pracowników fabryki Poznańskiego. 

W 1888 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii tego kościoła. 
Otrzymał on między innymi nowe wezwanie św. Józefa z nadania arcybi-
skupa warszawskiego ks. Wincentego Chruściaka-Popiela. 

W nowej przestrzeni świątynia po raz kolejny uległa powiększeniu po-
przez dodanie kruchty. W 1910 roku świątynia pod wezwaniem św. Józefa 
otrzymała parafię pod tym samym wezwaniem. Pierwszy proboszcz nowej 
parafii ks. dr Henryk Przeździecki rozbudował kościół: poszerzył nawę 
główną, dodał nawy boczne, zmodernizował i przebudował prezbiterium. 
Po dwóch stronach bryły świątyni dobudowano dwie kaplice i urządzono  
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tzw. kościół dolny, ściany oszalowano i pomalowano, dach pokryto da-
chówką. Pomimo tej rozbudowy kościół pozostawał nadal zbyt mały  
w stosunku do ilości wiernych. Warto nadmienić, że na terenie parafii 
mieszkali głównie Żydzi i Niemcy. 

W 1922 roku obowiązki proboszcza przejął ks. prałat Walenty Mał-
czyński, który wprowadził do wnętrza pięć nowych ołtarzy. Fundatorem 
ich był właściciel pobliskich zakładów przemysłowych I.K. Poznański. 
Zarząd tych zakładów, jak i jego pracownicy pokrywali wiele kosztów 
związanych z remontami kościoła. 

W czasie II wojny światowej świątynia była zamknięta. 1 lipca 1950 
roku proboszczem został ks. kanonik Stanisław Lesiewicz, który w latach 
pięćdziesiątych przystąpił do wykonania polichromii. Uczestniczył w jej 
wykonywaniu artysta plastyk Edward Pluciński. 

Ksiądz proboszcz widząc, że kościół jest zbyt mały na tutejszą para-
fię, przystąpił w 1957 roku do kolejnej rozbudowy. Ówczesne władze nie 
zaakceptowały pomysłu gospodarza. Po wielu zabiegach, bez właściwej 
zgody, w 1959 roku proboszcz rozbudował boczne kaplice. 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku ks. kanonik Dionizy Mar-
kiewicz rozpoczął rozliczne prace konserwatorskie, między innymi re-
nowację polichromii, którą wykonał wyżej wspomniany artysta plastyk  
w czasie październik 1997 – lipiec 1998 roku. W 2000 roku, w miesiącach 
luty–lipiec, ten sam artysta wykonał złocenia ołtarzy bocznych i ambony. 
A jeszcze wcześniej, to jest we wrześniu 1998 roku, wykonał polichro-
mię figury św. Józefa, która do niedawna budowała przestrzeń zewnętrzną  
świątyni.

W kronice parafialnej możemy przeczytać, że kościół jest dla miesz-
kańców Łodzi drogocenną pamiątką2. Na pewno nie niemym świadkiem 
historii3 tego miasta. Jest przykładem na zachowanie ciągu kulturowego. 
W szczególny sposób zachowanie tego ciągu przejawia się w wystroju ma-
larskim tej bryły, a dokładnie w ornamencie. 

Wstępem do tego ornamentu jest samo usytuowanie świątyni w otu-
linie zieleni, która organizuje przestrzeń bryły w taki sposób, że wyraża 
jej kształt, sens. Przystępując do analizy tej organizacji przestrzeni, zwra-
camy uwagę, że owe drzewa, krzewy to kropki, które nie występują od-
dzielnie, tworzą pewne grupy, które określamy mianem zdobin lub moty-
wów zdobiących. Łączą się one w motywy za pomocą rytmu. Wykonując 

2 K. Nalepa, Aspekt Polski, marzec 2008, s. 6.
3 Tamże.
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analizę motywów tegoż przykładu, możemy wyszczególnić dwa rodzaje 
motywów: pasowy z zaznaczeniem układu wertykalnego (rytm biegnie 
wzdłuż linii drzew) i ośrodkowy (w którym rytm związany jest z punktem 
świątyni). 

Relacja motywu pasowego do ośrodkowego i ośrodkowego do pasowe-
go – ornament wyraża sens formy użytkowej sacrum, jaką w tym przypad-
ku jest świątynia, do otaczającej przestrzeni profanum. Wyrażonej bryłą 
architektoniczną (w przeszłości) fabryką Poznańskiego, (obecnie) Manu-
fakturą, również bryłą familioków. 

Na tym polega tajemnica zjawiska, że człowiek, który kształtuje swoimi 
rękami nowe formy związane z jego życiem, nie zadawala się tym, że formy 
te dostosowane są do jego potrzeb, ale pragnie ponad to wyrazić ich pięk-
no, ich sens i na tej drodze powołuje do życia to, co nazywamy ornamen-
tem. Prawdziwy ornament jest tedy muzyką plam i linii4. 

Muzykę plam i linii z pewnością możemy odnaleźć na poszczególnych 
płaszczyznach – ścianach wnętrza świątyni pod wezwaniem św. Józefa. 
Miejsce przedstawień ornamentów pomagają odczytać dwie podstawowe 
wartości, które je przedstawiają: zamykająca i wypełniająca. 

Wartość zamykająca to szlak, który prezentowany jest przez jeden mo-
tyw w układzie pasowym, a wartość wypełniająca – powierzchnia przed-
stawia jeden motyw ośrodkowy. Układ taki zostaje wzbogacony poprzez 
zwielokrotnienie motywu pasowego przy jednoczesnym wskazaniu na je-
den, który pełni rolę dominanty, podobnie rzecz się ma z motywem ośrod-
kowym, zwiększa się jego ilość, a jeden z nich ma pełnić rolę główną. 
Płaszczyzny zamknięte szlakiem przedstawiają rozbicie na mniejsze, które 
prezentują własną budowę, ale jedna z nich zawsze jest tą, którą zwykło 
się określać mianem głównej. Na wspomnianych płaszczyznach zobaczyć 
możemy: motywy ośrodkowe różnych kształtów, wielkości, motywy pa-
sowe, wypełnienia rytmiczne, które są przykładem rozbudowy schematu: 
motyw ośrodkowy i motyw pasowy.

Widz, poznając budowę ornamentu, zauważa, że zachodzą odstępstwa 
od powyższego schematu, tzn. ornament nie musi mieć szlaku, moty-
wów ośrodkowych wypełniających. Takie przedstawienie nie wskazuje 
na błąd czy też ujęcie w ujemnym określeniu. A wręcz przeciwnie, jest 
przykładem na to, że kompozycja ornamentalna jest żywa i to jest jej 
cechą pozytywną.

4 K. Homolacs, Polska Sztuka Ludowa, nr 9-10, s. 252. 
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Podziały, które są stosowane w budowie ornamentu, wpływają na jego 
dalszy rozwój, sprawiają, że jest on ciągle żywy. To bogacenie budowy 
ornamentu nie powoduje zaniku jego czytelności.

Dzieje się to za sprawą kontrastów: barwy, wielkości motywów, ich 
kształtu, gęstości rozmieszczenia, rodzaju.

Umiejętne opanowanie kontrastów, w związku z podziałem płaszczyzny, 
stanowi jedną z najważniejszych zasad ornamentu [...].

Kontrasty muszą być ściśle uzależnione od budowy kompozycji jako ca-
łości5.

Wspomniana wyżej barwa – jeden z elementów budujących ornament – 
odgrywa w nim bardzo ważną rolę.

Przeprowadzając analizę kolorystyki występującej w ornamencie za-
wartym we wnętrzu kościoła św. Józefa, zauważamy pewne zależności: 
jedna barwa zaczyna dominować nad pozostałymi zespołami barw. Ta za-
leżność odgrywa w kolorystyce [...] zdobniczej specjalnie ogromnie ważną 
rolę. Ona to przyczynia się w dużym stopniu do zespolenia różnobarwnych 
plam w jedną organiczną całość i równocześnie umożliwia wytwarzanie 
różnorodnych subtelnych harmonii z niewielkiej ilości barw podstawo-
wych6. 

Owa zależność, którą nazywamy dominantą, umożliwia stosowanie  
w nieograniczonej ilości zestawień kolorystycznych, które wcale nie mu-
szą być przedstawiane jednolicie na płaszczyźnie ornamentu. Każda war-
tość wraz z dalszym jego rozczłonowaniem może mieć własną dominantę.

W ten sposób zasada dominanty umożliwia podkreślenie kompozycji 
ornamentalnej, a równocześnie umożliwia pogłębienie kolorystyki orna-
mentalnej7. 

To rozszerzanie, pogłębianie kolorystyki w ornamencie jest bardzo 
istotne, bowiem zespoły tworzące ornament nie budują jego na drodze 
przypadku, tworzą spójną całość. Ta wielość dominant staje się wsporni-
kiem ornamentu.

Analizując ornament, nie sposób nie dotknąć takich kategorii jak styl 
i typ.

Styl i typ stanowią [...] dwa różne aspekty każdej prawidłowej formy 
zdobniczej, typ wyraża się w materialnym charakterze elementów, styl zaś 
przede wszystkim w organizacji, w rozczłonowaniu powierzchni, w słabszej  

5 Tamże, s. 253. 
6 Tamże, s. 253.
7 Tamże, s. 254. 
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albo silniejszej zwartości i centralizacji układu w stosunku motywów do 
pustego tła, w przewadze motywów ośrodkowych nad pasowymi oraz 
wypełnieniami rytmicznymi, względnie przeciwnie, dalej w sile i rodzaju 
kontrastów, a także w rytmicznej budowie poszczególnych motywów czy 
symboli8. 

Wskazanie m.in. na takie problemy jak budowa, zasada kontrastów, 
harmonii kolorystycznej czy symbolu, a dotyczące tektoniki ornamentu 
uświadamiają odbiorcy, jakie wartości zostały zawarte w sztuce ornamen-
talnej.

Analizując materiał zdobniczy zawarty w przestrzeni świątyni pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi, spotykamy się z jeszcze jednym bardzo 
ważnym zagadnieniem – z samą osobą artysty.

Rodzi się pytanie, jaki wpływ na powstanie takiego przedstawienia or-
namentu miały takie czynniki, jak: przekaz historyczny, inwencja własna. 
Co pobudzało ową inwencję? Czy wielokulturowość miejsca, w którym 
malatura powstała, czy też miejsce, z którego przywędrował artysta, a ja-
kie były destrukcyjne i czy takie w ogóle były?

Poznając bliżej zawartość ornamentu w bryle architektonicznej ko-
ścioła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, można odnaleźć to, co zwykło 
się określać, że manifestem sztuki plastycznej w danym czasie jest sztuka 
ornamentu9.

Dlatego nie spotkamy w tej przestrzeni form zdobiących, które by nie 
były spójne w sposób organiczny z płaszczyznami, na których znalazły 
miejsce. A tym samym i bryłą, w której zostały zawarte.

Nie ma tu przypadkowości, artysta nie szukał powierzchni, na których 
postanowił zrealizować swoje plany malarskie.

Przykład ornamentu zawartego w obiekcie, jakim jest kościół pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi jest obrazem stanu posiadania sztuki or-
namentalnej powstałej w XX wieku w Polsce środkowej. Prezentuje on to 
wszystko, co stanowi istotę ornamentu. Artysta przystosował zdobienie do 
miejsc na płaszczyznach, które organizują wnętrze od środka. Ornament  
w tym przypadku wsparł formę. Poprzez podkreślenie pionów, które nada-
ją bryle lekkości i poziomów, które sprawiły, że wnętrze stało się jeszcze 
bardziej statyczne. 

Zastosowane zdobnictwo wyrażone w formie ornamentu w omawia-
nym obiekcie jest przykładem na kształtowanie plastyczne, a tym samym 

8 Tamże, s. 256.
9 Tamże, s. 257. 



108 Archiva Ecclesiastica nr 12/2019

i estetyczne, otoczenie człowieka. Zastosowana dekoracja nie tylko zdobi, 
ale przede wszystkim pomaga zrozumieć treści, jakie niesie z sobą dana 
świątynia. Temu służą formy wzięte z natury i formy geometryczne.

Przyjrzyjmy im się bliżej na wybranych przykładach, tym, które wyko-
rzystał artysta w swojej pracy w kościele św. Józefa. 

(Fot. 2) Ściany naw bocznych zostały zamknięte pasami dekoracyj-
nymi. W górze, tuż pod gzymsem koloru białego, wpisany został orna-
ment oparty na prostej szerokiej linii, podpartej dwoma cienkimi liniami. 
Linia, która stała się środkową, została złamana i zinterpretowana jako 
uproszczony meander. Takie nałożenie linii przedstawia pojęcie rytmu,  
a jednocześnie linia została wykorzystana do obramowania elementu ar-
chitektonicznego. Światło rozłożone między liniami pozwala na odczyta-
nie jednolitego tła. Pomimo jego zakłócenia linią łamaną. Z takiej relacji 
linii powstała podstawa, na której osadzone zostały motywy: uproszczony 
zaczerpnięty ze świata flory – liść i forma serca. Ze względu na dekora-
cyjność tego ornamentu możemy dostrzec działanie koloru i linii, która 
przyczynia się do owej stylizacji. 

Sama organizacja tego ornamentu została skonstruowana na „przepla-
taniu” motywów opartych na pionie i poziomie, zastosowaniu symetrii  
i wykorzystaniu różnic tonalnych w kolorze. 

Natomiast treść ujęta w formę liści to symbol słów Boskie wypowiedzi 
Pana i nauki Jego Następców nie przeminą (Ps 1,3)10. 

Mamy tu również przykład na wartościowanie płaszczyzny, przestrzeni, 
na którą sam ornament został naniesiony. To co w górze stanowi sferę nie-
biańską, sferę najwyższych wartości. Artysta w pełni osiągnął cel. Przeby-
wając w świątyni, patrzący kieruje wzrok ku górze, gdzie leży ornament, 
działający całą swoją ekspresją. Jest dynamiczny w stosunku do drugiego, 
niżej położonego, niesie w sobie ukryte konotacje rozdawania, otulania. 

Górny pas ornamentu jest w swoim wyrazie granicą dzielącą dwie or-
ganizacje przestrzeni: płaszczyznę stropu i ściany naw, a jednocześnie ele-
mentem łączącym całość malatury wnętrza. 

(Fot. 3a,b) W dole tuż nad boazerią, w zasięgu wzroku patrzącego, po-
łożył artysta ornament składający się z motywu opartego na formie elip-
soidalnej i kolistej, która nie tylko spina niczym klamra formę wzdłużną. 
Owa kolista forma została wykorzystana przez artystę do wprowadzenia 
układu pionowego stylizowanych form kwiatu opartego na trójkącie.  
I środkiem do wykreślenia formy kwadratu. Środek formy elipsoidalnej 

10 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 212. 
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wypełniony został płaszczyzną fioletu, symbolu tego, co boskie i ludz-
kie11. Dla podkreślenia tej treści w środek tej płaszczyzny artysta wpisał 
„PAX” kolorem zielonym, kolorem nadziei: linią o ciemnym natężeniu na 
linii o tonie jaśniejszym. Takie przedstawienie tego znaku wzmacnia jego 
czytelność. Na linii przecięć w układzie horyzontalnym umiejscowiono 
dwa małe kwadraty, które stanowią nie tylko zabieg czysto estetyczny, jak-
by mogło się wydawać. Posłużyły one do wykreślenia zwiększonej formy 
kwadratu – symbolu „sprawiedliwości”, tzn. owej cnoty, która oddaje to, 
co mu się należy12. Kwadrat jest uosobieniem mocy fundamentu. W dzie-
łach Bożych jest znakiem właściwej proporcji, a także symbolem wiecznej 
harmonii.

Powyżej opisana płaszczyzna obwiedziona została formą wieńca, któ-
ry jest wyrazem zwycięstwa i królowania. To dlatego zbudowany jest on 
z pasm, w sposób wyraziście zaznaczony, w liczbie „trzy” ilustrującej 
„świętość”.

Ponadto trójka pierwsza symbolizuje ludziom sprawiedliwość, ukazuje 
równość; ma bowiem równy początek, środek, koniec13. 

Owa troistość pasów została zwielokrotniona poprzez ułożenie w czte-
rech kierunkach, niczym drogowskazach stron świata. I tak postrzegana 
jako liczba świata14. Takie przenikanie tych liczb daje następną, „dwana-
ście”. „Liczbę zupełną i całą”15. 

Miejsca przecięć linii wyznaczających kierunki, na których powstał 
wieniec, stały się podstawą do zbudowania ośrodkowego motywu. A ten 
stał się środkiem przecięcia linii, które przyczyniły się do wykreślenia for-
my opartej na kwadracie. Istotną rolę w tym ornamencie odgrywa kolor, 
rozłożenie jego plam na płaszczyźnie, co buduje jego melodykę.

Centrum motywu ośrodkowego zostało zaakcentowane poprzez kolor 
czerwieni. Kolista plama tegoż koloru została wzmocniona konturem ko-
loru czarnego, który został rozbity sześcioma białymi kropami, nierówno-
miernie na nim rozłożonymi. 

Taki zabieg sprawia, że widz postrzega motyw jako kinetyczny. Sama 
relacja barw: czerwieni, czerni i bieli w stosunku do siebie wywołuje wra-
żenie kontrastu i ostrej krawędzi form. Liczba „sześć” została tu użyta dla 
przedstawienia nie tylko jako liczby „doskonałej”, ale jako wyraz ilości 

11 Tamże, s. 122. 
12 Tamże, s. 60. 
13 Tamże, s. 44. 
14 Tamże. 
15 Tamże, s. 51. 
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dni, w jakich stworzony został świat16. Wokół czarnej krawędzi osadzono 
siedem „płatków” o kształcie półkolisto-trójkątnym, koloru ciepłej czer-
wieni. Całość została obrysowana konturem koloru delikatnej szarości, 
fioletu. Owy kontur obrysowuje płaszczyznę środka wieńca, jak i sam elip-
soidalny wieniec. Z motywu ośrodkowego w układzie wertykalnym ułożo-
no stylizowane dwa kwiaty o formie zbliżonej do trójkąta, w płaszczyźnie, 
z którego możemy odczytać trzy mniejsze formy trójkątne. Przedstawione 
trójkąty podstawę poziomą mają zwróconą na zewnątrz. Analizując głę-
biej tę formę, zauważamy, że przedstawienie jej w taki sposób wyraża 
stabilność17. Na linii horyzontalnej odnajdujemy dwa trójkąty o podobnej 
budowie. Różnica między nimi polega na zastosowaniu koloru wypełnia-
jącego. Kolor zawarty w trójkątach na linii pionowej w sposób czytelny 
uwydatnia równoramienne trójkąty, które przedstawiają figurę kwadratu 
postawionego na wierzchołku. Taki geometryczno-kolorystyczny wyraz 
przedstawia rytm, a tym samym kierunek18. Ten kierunek został w spo-
sób bardzo plastyczny podkreślony za pomocą konturu, który miejscami 
zmienia się w plamę, nadaje wibrację niektórym częściom motywów tegoż  
ornamentu. 

Ornament dolny opasujący ściany naw bocznych wchodzi w przestrzeń 
prezbiterium. Widz, wodząc wzrokiem po zwielokrotnionych formach, 
które niosą konkretną treść, dochodzi do wnętrza, które jest dominantą tej 
przestrzeni sacrum. 

(Fot. 4) Granicę, która dzieli prezbiterium od nawy głównej, stanowi 
łuk tęczowy. Zanim ją przekroczymy, wzrok nasz spoczywa na płaskich,  
o chłodnej kolorystyce sklepieniach naw bocznych, które pokrywają  
w rytmie, wzdłuż osi wzdłużnej, rozłożone rozety ze środkiem wypełnio-
nym liternictwem „PAX”. 

(Fot. 5, 6, 7, 8, 9, 10) Wzrok nasz wiedzie ku płaszczyznom podtrzy-
mującym sklepienie nawy głównej, a osadzonym na kolumnach. Po prawej 
stronie (od strony prezbiterium, patrząc w kierunku ołtarza), stronie war-
tościowanej w wielu kulturach pozytywnie, symbolizującej życie, świa-
tło, umiejscowił artysta trzy symbole. Świątynię – wyraz Kościoła, Ludu 
Bożego, Niebieskie Jeruzalem19. Zwieńczenie jej przedstawia przejęcie 
kluczy od Chrystusa przez św. Piotra. Możemy to zobaczyć w znaku słoń-

16 Tamże, s. 56. 
17 A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003, s. 38. 
18 Tamże, s. 38. 
19 U. Janicka-Krzywda, Patron – Atrybut – Symbol, Pallottinum 1983, s. 219. 
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ca z wpisanymi kluczami20. Następna płaszczyzna przedstawia Baranka  
z siedmioma pieczęciami z Apokalipsy – symbol przynależności do Boga21. 
Na ostatniej płaszczyźnie po tej stronie artysta umiejscowił instrument 
muzyczny, organy, które wyrażają jedność Kościoła w różnorodności22. 

Po lewej stronie, tej negatywnej, utożsamianej z ciemnością, śmiercią, 
na wprost pierwszego symbolu z prawej strony znajdujemy Arkę Przymie-
rza z postaciami cherubów, symbol ten zawiera w sobie treść zbawienia  
w Chrystusie23. Następne przedstawienie symboliczne Chrystusa to peli-
kan. Ostatni symbol ułożony po tej stronie prezentuje dwa jelenie u źródła, 
które wyrażają chrzest i wyraz tęsknoty za Chrystusem w postaci Eucha-
rystii24. 

Wszystkie te symbole w liczbie sześć wpisał artysta w pola prostokątów. 
Stanowią owe znaki ich centrum. Takie ich oddziaływanie osiągnął arty-
sta poprzez umiejscowienie z lewej i prawej strony w układzie pionowym 
wystylizowanego drzewa, które nie tylko podbudowuje symbol, wypeł-
niając płaszczyznę, ale nadaje rytm całej kompozycji. Każda z płaszczyzn 
podtrzymująca sklepienie nawy głównej zamyka w sobie trzy prostoką-
ty. Podział taki uzyskano poprzez wprowadzenie płaszczyzny pionowego 
prostokąta biegnącego między gzymsem a kolumną. Tło jego jest wypeł-
nione ciepłą ciemną czerwienią, którą to pokryto stylizowanym motywem 
roślinnym w pionie. Środek tego prostokąta zajmuje figura geometryczna, 
ośmiobok z zawartym w środku znakiem literniczym wyrażającym Mary-
ję. Wzdłuż tych prostokątów biegną ozdobne pasy, które zostały zamknięte 
od góry takim samym. Powstał w ten sposób ozdobny pas obramiający. 
Zbudowany jest on z „pawich oczek”. Całość zwieńczono niby wstęgą, 
szerszą linią w kolorze ciepłej czerwieni, pokrytej fragmentami Pisma 
Świętego. Zaczynając od prawej strony, w części prezbiterium czytamy: 
WYWYŻSZONA JEST PONAD CHÓRY ANIOŁÓW. W nawie głównej: 
A JAM JEST PASTERZ DOBRY ZNAM OWCE SWOJE I ZNAJĄ MNIE 
MOJE I DUSZĘ MOJĄ SWĄ DAJĘ ZA OWCE SWOJE. Po lewej stronie 
założenie liternictwa jest takie, że rozpocząć czytanie możemy tylko od 
końca: JAM JEST ŚWIATŁOŚCI ŚWIATA KTO ZA MNĄ IDZIE NIE 
BĘDZIE CHODZIŁ W CIEMNOŚCIACH ALE BĘDZIE MIAŁ ŚWIA-
TŁOŚĆ ŻYWOTA. W części prezbiterialnej czytamy: GDY JEZUS MIAŁ 

20 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 400. 
21 U. Janicka-Krzywda, Patron – Atrybut – Symbol, Pallottinum 1983, s. 176. 
22 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 397. 
23 Tamże, s. 388. 
24 Tamże, s. 272. 
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LAT DWANAŚCIE. Napisy w części prezbiterium stanowią swego rodza-
ju podpisy do scen rodzajowych tam przedstawionych. Każde słowo jest 
oddzielone od siebie znakiem krzyża. Uzyskano w ten sposób rytm. For-
ma krzyża pełni tutaj rolę motywu ośrodkowego, a słowo, a raczej sło-
wa poprzez zawartą treść stanowią motyw pasowy. Umiejscowienie tego 
ornamentu w najwyższej partii omawianych płaszczyzn jest kluczem do 
całości. Stanowi granicę tego, co w pionie i w poziomie. Przejawia się to 
w sposób bardzo widoczny ze względu na kontrast białego gzymsu, linii 
szerszej w stosunku do pasa ornamentu niżej położonego. 

Warto tutaj zwrócić uwagę na sam znak – literę. Artysta wykorzy-
stał formę antykwy. Analizując strukturę tego znaku, postrzegamy linie 
równoległe, wklęsłe i przestrzeń między nimi, które budują płaszczyznę. 
Wzajemne relacje tych wartości wyznaczają istotę rytmu tak istotnego dla 
kompozycji ornamentowej. Ułożenie ornamentu, zbudowanego z litery  
i położenie go w najdalszym zasięgu wzroku, podkreśla jego znaczenie  
w architekturze jako środka wyrazu. 

Zajmując centrum przestrzeni nawy głównej, wzroku nie kierujemy 
bezpośrednio w stronę stołu Pańskiego. Odbiorca zaczyna czytać poszcze-
gólne pasy ornamentów: górny – dolny w nawach bocznych. Przechodzi 
z przestrzeni zewnętrznej na wewnętrzną, stając się ważnym elementem 
łączącym przestrzeń góra – dół. Poznając treść zawartą w linii horyzon-
talnej, górnej części, wzrok zatrzymujemy na płaszczyźnie sklepienia,  
a właściwie na jej granicy, którą tworzą linie różnej grubości i przestrzenie 
zawarte między nimi. 

Na najszerszej przestrzeni ujętej między liniami wpisano motywy geo-
metryczne z symbolami – znakami i stylizowane motywy roślinne. Przed-
stawienie ich w sposób ekspresyjny podkreśla układ horyzontalny tego 
ornamentu. 

Uwagę zwraca w całej tej strukturze ornamentalnej łączenie symboli 
nie tylko w układach pionu i poziomu jednej płaszczyzny, ale dwóch płasz-
czyzn: poziomej i pionowej. 

Zanalizujmy jeden przykład. Motyw ośrodkowy – wielokąt z mono-
gramem Chrystusa wzmocnionym znakami Alfy i Omegi25 z płaszczyzny 
poziomej położono nad prostokątem, który w swojej środkowej części 
ma również motyw ośrodkowy z wpisanym monogramem Maryi. Położo-
ny stylizowany motyw kwiatowy, spajający formy geometryczne swoim 
środkiem, leży nad pionem również stylizowanego motywu roślinnego, 

25 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 29.
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nie powodując przy tym dysharmonii. Symbol – znak w formie kwadratu 
spoczywa nad symbolem – obrazem, łącząc się za pomocą stylizowanego 
zdobnika (niczym magnezu). Sama treść zawarta w symbolach geome-
trycznych zachowuje ciągłość.

Tak zaprezentowany ornament dla jednych jest zapełnieniem po-
wierzchni – dekoracją, dla drugich ożywiający we wszystkim, co jest „po-
między”26. Umiejscawia się go między geometrią, liternictwem, naturą  
i architekturą.

Ornament nie jest i nigdy nie był „pomiędzy” czy „między”. Całe bo-
gactwo jego tektoniki oparte jest na materiale z wyżej wspomnianych 
dyscyplin. Czy jesteśmy w stanie odnaleźć wspomnianą wyżej muzykę 
plam, linii o zwielokrotnionym natężeniu w przestrzeni miasta Łodzi? Na 
przykład w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze, prze-
strzeni wokół Katedry, w miejscach upamiętniających przyjazd Ojca św. 
Jana Pawła II, czy też przestrzeni, którą buduje kościół – wotum pw. Matki 
Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Łąkowej?

Poznając budowę ornamentu, zauważamy jednak, że niekiedy zacho-
dzą odstępstwa od powyższego schematu, to znaczy ornament nie musi 
mieć motywów ośrodkowych wypełniających. Takie przedstawienie nie 
jest jednak błędem; jest natomiast przykładem novum kompozycji orna-
mentalnej, co należy uznać za cechę pozytywną. Podobnie jak wszelkie 
odstępstwa, tak i stosowane w budowie ornamentu podziały wpływają na 
jego przemiany i sprawiają, że jest on ciągle żywy. Mogą one być jed-
nak wprowadzane w ograniczonym zakresie, tak aby bogacenie struktury 
ornamentu nie powodowało zaniku jego czytelności. Zmiany możliwe są 
w zakresie kontrastów, barw, wielkości motywów, ich kształtu, gęstości 
rozmieszczenia, rodzaju. Umiejętne opanowanie kontrastów, w związku  
z podziałem płaszczyzny, stanowi jedną z najważniejszych zasad ornamen-
tu [...]. Kontrasty muszą być ściśle uzależnione od budowy kompozycji jako 
całości27.

Wspomniana wyżej barwa, jeden z elementów tworzących ornament, 
odgrywa w nim bardzo ważną rolę. Przeprowadzając analizę kolorystyki 
w ornamencie, zauważamy zależności: jedna barwa dominuje nad pozo-
stałymi zespołami barw. Ta zależność odgrywa w kolorystyce [...] zdobni-

26 D. Kudelska, Ornament i drogi polskiej sztuki. Dlaczego Malczewskiemu nie 
podobały się franciszkańskie freski Wyspiańskiego, [w:] Przemyśleć wszystko… 
Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Olukicz-
Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, t. 60, Poznań 2009, s. 393.

27 K. Homolacs, Polska Sztuka Ludowa, nr 9-10, s. 253.
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czej ogromnie ważną rolę. Ona to przyczynia się w dużym stopniu do ze-
spolenia różnobarwnych plam w jedną organiczną całość i równocześnie 
umożliwia wytwarzanie różnorodnych, subtelnych harmonii z niewielkiej 
ilości barw podstawowych – pisze Homolacs28. Owa zależność, dominanta 
kolorystyczna, umożliwia stosowanie nieograniczonej ilości zestawień ko-
lorystycznych, które nie muszą być jednolite na płaszczyźnie ornamentu. 
Każda bowiem jego część, nawet najbardziej rozczłonkowana, może mieć 
własną dominantę. Jeszcze raz zacytuję Homolacsa: W ten sposób zasada 
dominanty umożliwia podkreślenie kompozycji ornamentalnej, a równo-
cześnie umożliwia pogłębienie kolorystyki ornamentalnej29.

To rozszerzenie gamy barwnej, a zarazem pogłębienie kolorystyki  
w ornamencie, jest bardzo istotne, bowiem elementy tworzące nie sumują 
się na drodze przypadku, ale układają w przemyślaną, spójną całość. Wiel-
kość dominant staje się zatem wspornikiem ornamentu.

Budowa ornamentu, zasada kontrastów barwnych, harmonia kolory-
styczna, tektonika ornamentu, wreszcie jego symboliczny sens to elemen-
ty, które uświadamiają odbiorcy, jakie znaczenia zostały zawarte w orna-
mencie, który potocznie traktowany jest często, zwłaszcza dzisiaj, jako 
upiększenie wnętrza i płaszczyzny w wymiarze makro i mikro. Formy 
zdobiące są organicznie spójne z płaszczyznami, na jakich zostały umiej-
scowione. Tym samym są one zespolone z bryłą i płaszczyzną podobrazia, 
na które zostały naniesione, w której je namalowano. Nie ma tu przypad-
kowości, artysta nie wyszukuje szczególnych powierzchni do realizacji 
swoich planów malarskich. Umiejętnie przystosowuje swoje realizacje do 
tych miejsc, które organizują wnętrze. Ornament wspiera formę wnętrza 
sakralnego – nie tylko ten wpisany w formę ścian.

Połączenie czysto geometrycznego wzoru z możliwością identyfikowa-
nia gatunków kwiatów sprawia, że te dwa elementy kompozycji wchodzą 
ze sobą w swoistą konkurencję. Geometria wypełniająca ścianę izoluje, 
stanowi granicę dla profanum ziemskiego świata w przestrzeni świątyni. 
Rośliny, choć nie tak ostentacyjne jak ludzka figura, pozwalają na przeni-
kanie tam zwykłego życia, na kontakt za pomocą elementów spotykanych 
w naturze. Swojskie kwiaty, bliskie jeszcze swojej zwyklej formie, są już 
jednak ograniczone w biologicznie naturalnej nieprzewidywalności kształ-
tu. Lekko zgeometryzowane, poddane porządkowi rytmicznej, wielokrotnej 
powtarzalności matrycy, podlegają już regularności geometrycznej abs-

28 Tamże.
29 Tamże, s. 254.
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trakcji30. W efekcie wszystkich zabiegów artysty zdobnictwo we wnętrzu 
sakralnym staje się przykładem kształtowania plastycznego, a tym samym 
estetycznego otoczenia człowieka. Ponadto dekoracja nie tylko zdobi, ale 
przede wszystkim pomaga zrozumieć zawarty w świątyni program ikono-
graficzny. Warto zaznaczyć, że cały ornament, to znaczy ten, który pokry-
wa ściany i płótno, wartościuje płaszczyznę, a zarazem przestrzeń świątyni 
– to, co znajduje się w górze, oznacza sferę niebiańską, sferę najwyższą. 
Górny pas ornamentu jest granicą dzielącą dwie strefy przestrzeni: płasz-
czyznę stropu i ściany naw, a jednocześnie jest elementem łączącym całość 
malatury wnętrza. Ornament położony w dolnej partii ścian nie dzieli sub-
stancji architektonicznej, natomiast wyraża konotacje otulania wnętrza.

Poznając organizację ornamentu i materiału ikonograficznego, widzi-
my, że owa organizacja jest przemyślanym układem cząstek przypomi-
nających elementy, z których każdy pasuje do brzegu pozostałego tak, że 
powstaje nierozerwalna całość, z której wynika świat czytelnych symboli 
– pisze Dorothea Forstner: Świat naturalny ze światem nadprzyrodzonym, 
nauką o harmonii, w jakiej pozostają różne części uniwersum, tworząc tę 
wspaniałą całość, której każdy fragment każe domyślać się innych; jest 
źródłem światła, ogniskiem oświecającej doktryny31. Jak zauważa Adrian 
Frutiger, świat symboli przenikał i przenika nasze życie, służy i służył 
człowiekowi do kreowania samego siebie, a tym samym przestrzeni, której 
jest elementem, a owa przestrzeń stanowi znaczący fundament symbolu.

Symbolika jest nauką zachwycającą,
Rzucającą cudowne światło
Na poznanie Boga i stworzenia
Na stosunek Stwórcy do swego dzieła, na harmonijne związki
wszystkich składowych wszechświata32.

Takie spostrzeżenie zawarł w utworze poetyckim Jean Baptiste Landriot.  
Materiał malarski, jakim jest ornament wraz ze swoją formą i treścią, wy-
raża treści dekoracyjne i symboliczne.

Ornament stanowi wielopłaszczyznową strukturę kulturową. Składa 
się on z antropologicznej estetycznej kategorii, którą ukazują upodobania 
człowieka do dekorowania i stosowania samego zdobienia przy zastosowa-
niu bardzo skromnych środków, a użyciu śmiałych i bardzo umiejętnie ze-

30 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 404-405.
31 Tamże, s. 7.
32 J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994, s. 13.
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stawionych kontrastów, motywów o charakterze wypełnień plastycznych. 
Wspomniany fenomen ornamentu polega na przedstawieniu w niedosko-
nałej i skończonej formie tego, co nieskończone i doskonałe. Ornament 
w swej okazałości stanowi nierozerwalną całość na obszarze poszczegól-
nych kręgów kulturowych w strefie duchowej, społecznej, materialnej. Jest 
wyrazem zachowania nie tylko ciągu kulturowego, jakim jest dekoracja 
wnętrza sakralnego. Analizując zagadnienie dekoracji wnętrza – ornamen-
tu, postrzegamy ją jako całość umiejscowioną w rozpiętości czasu i prze-
strzeni, jako zjawisko historyczne o charakterze dynamicznym [...] tym 
bardziej złożonym, im bardziej samo pozostawało złożone i w im bardziej 
skomplikowanej znajdowało się sytuacji; było czymś, co pojawiało się, na-
rastało i pęczniało, co bogaciło się, a osiągnąwszy dojrzałość zmieniało 
swój kierunek rozwojowy, jakość, napięcie czy fakturę33.

Jaką wartość wnosi ornament w polichromię wnętrza sakralnego? Tak 
jak złożone jest zjawisko ornamentu – tak złożona pozostaje odpowiedź. 
Ornament wyraża całą ekspresję sztuki cechowej i polichromii architektu-
ry monumentalnej, różni się tylko kulturą artystyczną. Sam w sobie pozo-
staje nadal narzędziem dydaktycznym w zakresie przekazywania doznań 
duchowych i estetycznych, jest [...] modernizacją wyobraźni zbiorowej34. 
Nadal pozostaje niezgłębionym źródłem badawczym, po który sięgają 
reprezentanci różnych nauk, w tym etnografowie. W tym miejscu należy 
zacytować Gadamera: Wszystko, co jest ozdobą i co zdobi, jest określone 
przez odniesienie do tego, czego jest ozdobą, do tego, na czym się znajduje, 
do swego nośnika [...]. Ozdoba, ornament, umieszczone w wyróżnionym 
miejscu dzieło plastyczne, są w takim samym stopniu reprezentujące, jak 
reprezentujący jest sam kościół, w którym je umieszczono35.

Niniejszy przyczynek to wstęp do podjęcia dalszych zagadnień z este-
tyki transkulturowej przestrzeni mikro i makro, przestrzeni sacrum i profa-
num. Jak napisał Ernest Cassirer [...] jeśli człowiek skierował oczy ku niebu 
to nie w celu zaspokojenia czysto intelektualnej ciekawości. To, czego na-
prawdę szukał na niebie, to było jego własne odbicie i porządek własnego 
ludzkiego świata. Czuł, że jego świat połączony jest przez nieskończone 

33 S. Szymański, Wystroje malarskie kościołów drewnianych, Warszawa 1970,  
s. 142.

34 D. Kudelska, Ornament i drogi polskiej sztuki. Dlaczego Malczewskiemu nie 
podobały się franciszkańskie freski Wyspiańskiego, [w:] Przemyśleć wszystko… 
Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Olukicz-
Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, t. 60, Poznań 2009, s. 393.

35 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 404. 
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i niewidoczne więzy z powszechnym ładem kosmosu i próbował wniknąć 
w te powiązania36, między innymi za pomocą ornamentu – odwiecznej 
prawdy, znaku czasu.

Zdjęcia wykonała autorka, pochodzą z Jej prywatnego archiwum.

Fot. 1. Wejście do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Łodzi, ul. Ogrodowa

36 A. Trojanowska, Dziecko i plastyka, Warszawa 1983, s. 96.
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Fot. 2. Fragment ornamentu, góra, prawa nawa boczna

Fot. 3a. Motyw ornamentu
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Fot. 3b. Fragment ornamentu w perspektywie, położonego na ścianie w obwodzie 
świątyni

Fot. 4. Fragment ornamentu na łuku tęczowym, sklepieniu prezbiterium, sklepieniu 
nawy głównej



120 Archiva Ecclesiastica nr 12/2019

Fot. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ornament na płaszczyznach podtrzymujących sklepienie nawy 
głównej, osadzonych na kolumnach
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Ornament as a symbolic sign of the times illustrated  
with the selected examples of the cultural landscape of the city of Łódź

Summary
Sacral buildings, made of stones, bricks and wood with various painting 

programs and furnishings occupying sacrum space, are one of the most 
characteristic features of Polish cultural landscape. The creator enriched 
the artistic values of these buildings resulting from the architectural 
approach through polychrome, and more precisely through ornamentation 
made with a painting technique. The origin of the ornament placed in the 
space of a sacral building can be found, among other things, in graphics, 
fabric, paper cutting and embroidery. Most ornaments, irrespective of 
the iconographic and iconological concept of the whole, served as the 
design solutions of the painting décor, as the connection of all parts of the 
painting. The illustration of the cultural landscape of Łódź is presented in 
the ornament in the church dedicated to St Joseph, the Bridegroom of the 
Virgin Mary. 

Słowa kluczowe: ornament, pejzaż kulturowy, kościół pw. św. Józefa 
w Łodzi

Keywords: ornament, the cultural landscape, the church dedicated to 
St Joseph in Łódź

Translated by Aneta Kiper





S. Urszula Sadownicza (s. Alwerna CSCIJ)

Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek  
Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone 
31 grudnia 1921 r. przez sł. Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsi-
niego OCD (1884-1969) przy współudziale Janiny Kierocińskiej, tercjarki 
Trzeciego Zakonu NMP z Góry Karmel (Czcigodnej sł. Bożej m. Teresy od 
św. Józefa, 1885-1946)1. Data erygowania nowej wspólnoty zakonnej była 
także dniem przybycia jej do stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowca. 
Pierwszym miejscem zamieszkania sióstr karmelitanek i podjęcia pracy 
charytatywnej stał się teren siedziby i działalności Chrześcijańskiego To-
warzystwa Dobroczynności2. Natomiast pierwszy dom, w którym 14 wrze-
śnia 1925 r. osiedliło się zgromadzenie, znajdował się przy ul. Wiejskiej 
25 (obecnie ul. M.T. Kierocińskiej 25)3. Tutaj, w jego obrębie, nastąpił 
rozwój czynnej kongregacji karmelitańskiej, a także głównych kierunków 
jej działalności: społeczno-charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej  
i apostolskiej. W 1927 r. zgromadzenie otrzymało osobowość prawną,  

1 31 grudnia 1921 r. w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie przy  
ul. Kopernika, odprawił mszę św. o godz. 7.00 o. Anzelm od św. Andrzeja Corsiniego 
(Maciej Józef Gądek), Prowincjał Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Po Eucha-
rystii i krótkim przemówieniu o. Założyciela odbyła się pod jego przewodnictwem 
ceremonia obłóczyn Janiny Kierocińskiej (s. Marii Teresy od św. Józefa) i Wandy 
Karyłowskiej (s. Józefy od św. Teresy od Jezusa) oraz przyjęcia do postulatu czterech 
kandydatek. S. M. Teresie od św. Józefa o. Anzelm powierzył funkcję przełożonej,  
a s. Józefie od św. Teresy od Jezusa urząd mistrzyni nowicjatu.

2 W 1900 r. przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa (tzw. kościele kolejo-
wym) w Sosnowcu zostało założone Sosnowiecko-Sieleckie Towarzystwo Pomocy 
dla Biednych Chrześcijan. Jego głównym zadaniem było niesienie pomocy najuboż-
szym. 31 grudnia 1921 r. na prośbę prezesa Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobro-
czynności ks. Franciszka Raczyńskiego przybyły do pracy w dziełach charytatywnych 
Towarzystwa siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. Zamieszkały w drewnianych ba-
rakach obok kościoła kolejowego, przy którym działało Towarzystwa Pomocy dla 
Biednych Chrześcijan.

3 Po półrocznej działalności w Chrześcijańskim Towarzystwie Dobroczynności 
siostry karmelitanki opuściły jego zakłady. Do czasu zamieszkania w zakupionym dla 
zgromadzenia domu przy ul. Wiejskiej przebywały w różnych miejscach na terenie 
Sosnowca (w szkole, letniej willi, hotelu robotniczym).
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22 lipca 1935 r. erekcję kanoniczną w diecezji częstochowskiej, a 30 mar-
ca 1936 r. dekretem o. generała Wilhelma od św. Alberta agregację do 
Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. „26 maja 1954 r. bp 
Michał Klepacz (przewodniczący Episkopatu Polski) udzielił instytutowi 
dekretu pochwalnego”4, który Stolica Apostolska zatwierdziła 12 czerwca 
1958 r. z datą tegoż dekretu. 25 grudnia 1985 r. Kongregacja Zakonów  
i Instytutów Świeckich ostatecznie aprobowała konstytucje zgromadzenia 
zredagowane w świetle nauk Soboru Watykańskiego II i promulgowanego 
w 1983 r. Kodeksu prawa kanonicznego.

Od 1972 r. siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus rozpoczęły pracę 
apostolską w krajach Europy Zachodniej (w Austrii i we Włoszech) oraz  
w Afryce (w Burundi i Rwandzie). Natomiast w latach 1991-2001 na Bia-
łorusi, Ukrainie, Łotwie, we Francji, w Czechach i Słowacji. W 1990 r. 
XIII Kapituła Generalna Nadzwyczajna dokonała podziału administra-
cyjnego instytutu w Polsce na trzy prowincje: częstochowską, krakowską  
i łódzką5. Placówki zagraniczne poddała bezpośrednio pod zarząd przeło-
żonej generalnej i jej rady.

Przechowywanie zasobu archiwalnego

W pierwszych latach swego istnienia instytut kierował się „ustawami 
sióstr karmelitanek trzeciego zakonu czynnego z Linzu”6 oraz instruk-
cjami życia zakonnego spisanymi ręcznie przez o. Założyciela. W jednej  
z nich pt. Wskazówki i normy na początek fundacyi w Sosnowcu o. Anzelm 
przekazał szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia ksiąg zgroma-
dzenia. „Przełożona zaprowadzi księgę dochodów i rozchodów zgroma-
dzenia, a ogólny dochód i rozchód zanotuje w osobnej księdze co miesiąc, 
które to księgi przeglądną i podpiszą, oprócz przełożonej, trzy najstarsze 
Siostry. Ofiary w naturze dane zgromadzeniu i imiona dobrodziejów moż-
na by wpisywać w osobnym kajecie”7. Obok wymienionych trzech ksiąg 

4 U. Sadownicza, Dzieje domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus w Sosnowcu (1925-1989) – wybrane zagadnienia, cz. 1, „Textus et 
Studia” 9 (2017), nr 1, s. 146.

5 Podczas XIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia w 1994 r. dokonano zmiany 
nazwy prowincji częstochowskiej na wrocławską.

6 Zob. U. Sadownicza, dz. cyt., s. 144-145.
7 Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus  

w Markach (dalej: AGKDzJ), Teczka: Instrukcje życia zakonnego, o. Anzelm (bmrw), 
s. 5.
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m. Teresa od św. Józefa, jako przełożona zgromadzenia, zobowiązana 
była założyć również księgę postulantek, księgę obłóczyn, księgę profe-
sji, księgę posagów, księgę (kronikę) zgromadzenia oraz inwentarz własny 
zgromadzenia. Zapisy w poszczególnych księgach miały być wykonane 
według schematu podanego przez o. Założyciela. Np. w księdze postulan-
tek miał być następujący: „Przyjęta została do postulatu dnia x. miesiąca 
x. r[oku] x Panna N.N., urodzona d[nia] x, miesiąca x, roku x, w miejscu 
x córka x i etc. x., wykazuje się świadectwami: świadectwo moralności 
od ks. Proboszcza x lub spow[iednika] x. lub zakładu x; Metryka, Świa-
dectwo szkolne, Świadectwo zawodowe, Świadectwo lekarskie lub inne. 
Wnosi posag xxx. Lub obiecuje dać przy obłóczynach etc. Spis rzeczy 
wyprawy którą przyniosła”8. 

Pierwsze konstytucje zgromadzenia z 1933 r. wyznaczyły do prowa-
dzenia dokumentacji zakonnej sekretarkę generalną. Równocześnie po-
wierzyły jej zadanie „umieszczać, porządkować i zachowywać starannie 
w archiwach wszystkie dokumenty i akty dotyczące historii i administracji 
Zgromadzenia”9, do których m.in. należały „akty Kapituły dotyczące wy-
borów i spraw omawianych”10. Prawodawstwo pouczyło o gromadzeniu 
w archiwum zgromadzenia dokumentacji dotyczącej wszystkich etapów 
formacji zakonnych, a przez prokuratorkę generalną zabezpieczanie mate-
riałów związanych z administracją dóbr doczesnych.

Według II konstytucji z 1948 r. sekretarka generalna była odpowie-
dzialna za archiwum generalne i zobowiązana przechowywać w nim „listy 
urzędowe, które zgromadzenie otrzymuje lub wysyła, przechowując kopie 
wysłanych, wszystkie dokumenty odnoszące się do otwarcia lub zamknię-
cia domów, kontrakty, umowy, zobowiązania, przywileje i cokolwiek 
może mieć ważność dla życia i historii zgromadzenia”11 oraz sprawozda-
nia zwyczajne i nadzwyczajne poszczególnych domów, jak i z wizytacji 
przełożonej generalnej lub jej delegatki. Do jej urzędu należało również 
prowadzenie kroniki całego zgromadzenia.

Kolejne wydania prawodawstwa zgromadzenia podtrzymywały zapisy 
konstytucji z 1948 r. dotyczące zadań wykonywanych przez sekretarkę ge-
neralną w archiwum generalnym.

8 Tamże.
9 AGKDzJ, Ustawy Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, Sosnowiec 

1933, s. 62.
10 Tamże, s. 52. 
11 AGKDzJ, Konstytucje Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, Kra-

ków 1948, s. 132.
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Według dziennika podawczego z lat 1958-1972 rejestrowane w księdze 
pisma były przechowywane w odpowiednich tekach. Świadczą o tym krót-
kie informacje obok wpisanego dokumentu, np. teka: spowiednicy, teka: 
kuria częstochowska, teka: korespondencja z kapłanami.

Pierwszy spis zasobu archiwalnego zgromadzonego w archiwum po-
chodzi z 1973 r.12. Został on przedstawiony przez przełożoną generalną 
m. Cecylię od MB Anielskiej (Marię Czerwińską, 1923-2001) w ankiecie 
do Informatora o archiwach kościelnych w Polsce. Według wypełnione-
go kwestionariusza archiwum nosiło nazwę: Składnica akt Zgromadzenia 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i było częściowo uporządkowane. 
Natomiast materiały archiwalne podzielono na dziewięć działów, a cztery 
działy na podgrupy.
 I.  Prawodawstwo zakonne, 
 II.  Władza zakonna (Kapituła Generalna; Zarząd – Rada Generalna;  
  Przełożone miejscowe), 
 III.  Władza kościelna, 
 IV.  Personalia sióstr (Postulat. Nowicjat. Profeski czasowe; Profeski  
  wieczyste; Kandydatki), 
 V.  Domy zgromadzenia (Domy wg kolejności powstania; Placówki  
  zlikwidowane; Korespondencja z domami gromadzenia; Oferty  
  nowych placówek; Korespondencja zgromadzenia), 
 VI.  Działalność zgromadzenia (Działalność wychowawcza; Działal- 
  ność katechetyczna; Działalność charytatywna), 
 VII.  Majątek zgromadzenia, 
 VIII.  Sprawy Maryjne, Wielka Nowenna, Soborowe, Milenijne, 
 IX.  Materiały historyczne.

Drugi wykaz zasobu archiwalnego został opracowany w 1977 r. przez 
s. Monikę Tarcyzję Więzik CSCIJ (sekretarkę generalną). Archiwum 
było jednozespołowe i miało własny kod AKDzJ (Archiwum Zgroma-
dzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu). Materiałom 
archiwalnym nadano układ rzeczowy, z których wyodrębniono sześć se-
rii i podserie13. 

12 W konstytucji z 1948 r. występują trzy określenia miejsca przechowywania 
dokumentacji: archiwum generalne, archiwum zgromadzenia i archiwum domu ge-
neralnego. W obecnym czasie trudno jest ustalić, czy były one stosowane zamiennie, 
czy zachodziła między nimi różnica.

13 Zob. Podziały rzeczowe akt archiwów sześciu zakonów żeńskich, „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne” 34 (1977), s. 389-390.
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I. Prawodawstwo (Konstytucje, Statut; Zwyczajnik, ceremoniał; Or-
dynacje Kapituły Generalnej, zarządzenia Przełożonej i Rady Generalnej; 
Modlitewnik; Różne).

II. Zarząd zgromadzenia (Księga protokołów Kapituły Generalnej; 
Księga protokołów Rady Generalnej; Księga protokołów zjazdów i spo-
tkań; Księga wizytacji generalnych; Nominacje na urzędy).

III. Sprawy personalne (Księga ewidencyjna; Księga przyjęć do postu-
latu; Księga obłóczyn; Księga I profesji i odnowień; Księga profesji wie-
czystej; Księga egzaminu kanonicznego do obłóczyn; Księga egzaminu 
kanonicznego do I profesji; Księga egzaminu kanonicznego do profesji 
wieczystej; Księga nekrologów; Kartoteka personalna; Teczka z dokumen-
tami sióstr; Różne).

IV. Majątek zgromadzenia (Domy własne, fundacje; Domy dzierżawne; 
Domy parafialne; Domy zlikwidowane; Księga fundatorów; Księga dobro-
czyńców; Księga posagów; Dokumenty podatkowe; Dokumenty ubezpie-
czeniowe; Umowy z parafiami o pracę). 

V. Korespondencja (Stolica Apostolska i Prymas Polski; Biskupi i Ku-
rie Diecezjalne; Domy zgromadzenia; Oferty w sprawie objęcia placówek; 
Urząd ds. Wyznań; Różne).

VI. Dokumentacja historyczna (Kroniki, albumy i filmy; Listy M. Zało-
życielki: M. Teresy od św. Józefa i O. Założyciela; Opracowania sióstr do 
żywota M. Założycielki; Różne).

Rzeczowy układ zasobu archiwalnego z 1973 r., jak również z 1977 r.,  
był zredagowany dla dokumentacji gromadzonej i przechowywanej  
w biurze (sekretariacie) domu generalnego, które według konstytucji nosi-
ło nazwę archiwum zgromadzenia14. Ulokowanie wszystkich materiałów 
archiwalnych w jednym miejscu ułatwiało pracę sekretarce generalnej, 
ale wynikało też z trudnych warunków mieszkaniowych. W 1991 r. został 
opracowany nowy schemat kancelarii dla zarządu generalnego, jak rów-
nież dla kancelarii zarządu prowincji i kancelarii domu. Na jego podstawie 
układ dokumentacji w kancelarii zarządu generalnego zmieniono i nadano 
aktom nowe sygnatury kancelaryjne. Zasób archiwalny nadal był groma-
dzony i przechowywany w kancelarii zarządu generalnego. Oddzielenie 
archiwum od kancelarii nastąpiło dopiero w 2002 r. 

14 Do 1990 r. dla określenia miejsca przechowywania dokumentacji zgromadzenia 
używano terminu „dokumenty w sekretariacie” albo „w biurze domu generalnego”. 
W języku potocznym nie stosowano nazwy „Składnica akt” oraz „Archiwum zgro-
madzenia”. Zob. przyp. 12.
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W archiwum gromadzone są także od 2017 r. akta kancelarii domów 
założonych w latach 1925-1985 oraz dzieł przy nich prowadzonych. Spo-
sób, w jaki narastała dokumentacja w archiwach domowych, podobna 
była do powstawania jej w archiwum generalnym (sekretariacie). Ma 
swoją historię związaną z rozwojem zgromadzenia, jak i z historią dzia-
łalności konkretnej placówki. Prawodawstwo zakonne z 1933 r. okre-
śliło miejsce przechowywania dokumentacji terminem archiwum (m.in. 
akt kapituły domowej). Ustaliło również, że akta dotyczące otwarcia 
lub zamknięcia placówek oraz sprawozdania przełożonej o stanie domu  
i tytuły własności mają być przechowywane w archiwum zgromadzenia. 
W okresie międzywojennym istniały w zgromadzeniu cztery placówki, 
które w wyniku realizacji zadań instytutu gromadziły w domowym ar-
chiwum m.in. wszystkie listy urzędowe oraz akta prowadzonych dzieł 
wychowawczych: ochronek, przedszkoli, prywatnej szkoły koeduka-
cyjnej itp. W czasie II wojny światowej dwa domy znalazły się w gra-
nicach Generalnego Gubernatorstwa, gdzie obowiązywała Kennkarte 
(karta rozpoznawcza). Natomiast następne dwa klasztory, w tym dom 
generalny w Sosnowcu na terenie prowincji śląskiej Provinz Obreschle-
sien, gdzie dowodem tożsamości był Anmeldung zum polizeilichen  
Einwohnererfassung (zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludno-
ści, potocznie zwane „palcówką”). Od 1942 do 1945 r. kilkanaście sióstr 
ze wspólnoty sosnowieckiej pracowało z nakazu władz niemieckich  
w wojskowym szpitalu zakaźnym w Jaworznie. W tym samym czasie  
w niedokończonym nowym domu przy ul. Wiejskiej 25 siostry zorganizo-
wały sierociniec, który po wojnie funkcjonował jako dom dziecka. W la-
tach 1940-1945 zwiększyła się także liczba powołań do zgromadzenia15. 
Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych karmelitanki podjęły 

15 W latach 1940-1945 w zgromadzeniu rozpoczęło nowicjat 21 postulantek,  
a 18 nowicjuszek złożyło I profesję. Wstępujące do zgromadzenia kandydatki musia-
ły przedstawić zgodnie z konstytucjami określone dokumenty. Przed rozpoczęciem 
formacji w postulacie czy nowicjacie siostry miały być odnotowane w odpowiednich 
księgach (księdze postulatu, księdze nowicjatu), a po odbyciu egzaminu kanoniczne-
go przed obłóczynami, I profesją i ślubami wieczystymi w księgach egzaminu kano-
nicznego. Podobnie akta I profesji i ślubów wieczystych należało wpisać do księgi 
profesji, a sam akt profesji złożyć w archiwum zgromadzenia. Na dopuszczenie sióstr 
przez radę generalną do obłóczyn, I profesji, czasowej i wieczystej wymagana była 
także zgoda kurii diecezjalnej. Pisma przełożonej generalnej do kurii diecezjalnej  
w Częstochowie w sprawie dopuszczenia do kolejnych etapów formacji (jak również 
zgłoszenie o zdanym przez siostry egzaminie kanonicznym) oraz aprobata tejże kurii 
stanowią bardzo liczną grupę akt.
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pracę w duszpasterstwie jako przedszkolanki, katechetki oraz opiekunki  
charytatywne. 

Przytoczona wyżej historia z życia zgromadzenia podczas II wojny 
światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu była powodem przyrostu do-
kumentacji. Wymagała ona uporządkowania, tak samo jak zaistniałe fakty 
udokumentowania. 16 lutego 1947 r. przełożona generalna m. Georgia od 
Jezusa (Helena Sroka, 1901-1966), w związku z organizacją administra-
cji domowej po śmierci m. Teresy od św. Józefa, wydała rozporządzenie  
z zaleceniem, aby m.in. „uporządkować akta sióstr i akta do poszczegól-
nych domów” […]. „Uporządkować księgi kasowe i zostawić sprawozda-
nie z ksiąg rachunkowych” […]. „Sporządzić archiwum – uporządkować 
dokumenty”16. 

W I połowie lat 60. XX w. m. Georgia ponownie opracowała nową 
administrację domową ze względu na wzrost liczbowy nowych placó-
wek17. W jej wyniku w każdym klasztorze zaprowadzono księgę kasową, 
księgę protokołów, księgę: sprawozdania z wizytacji generalnej, księgę 
inwentarzową gospodarstwa i domową, księgę: inwentarz zakrystii, in-
wentarz biblioteki domowej, inwentarz apteczki domowej, kronikę do-
mową. Dokumentację przychodzącą (delegacje, nominacje, zarządzenia 
Rady Generalnej i rachunki) gromadzono i przechowywano w teczkach. 
Do sprawozdań o stanie domu przesyłanych do przełożonej generalnej 
przełożona lokalna dołączała protokoły z działalności sióstr na terenie 
klasztoru (np. pracowni haftu i szycia, malarskiej), jak i pracy zewnętrz-
nej (pracy pielęgniarskiej, zakrystyjnej, charytatywnej, organistowskiej). 
Siostry katechetki obowiązywało przekazywanie rocznych sprawozdań  
z pracy katechetycznej.

Ponieważ akta poszczególnych domów są na etapie porządkowania, 
dlatego trudno jest obecnie ustalić, według jakiego schematu były one 
układane w archiwach domowych do 1990 r. Z tego też powodu nie został 
on tutaj przedstawiony. 

16 Od 3 do 11 stycznia 1947 r. odbyło się w Sosnowcu posiedzenie Zarządu Gene-
ralnego pod przewodnictwem o. Założyciela. Celem spotkania było m.in. wewnętrzne 
i zewnętrzne zorganizowanie poszczególnych domów zgromadzenia według ustaw 
zakonnych.

17 W latach 1947-1955 zostało założonych 11 nowych placówek. W tym samym 
okresie trzy z nich zlikwidowano. 
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Organizacja archiwum

W domu generalnym przy ul. Wiejskiej 25 w Sosnowcu dokumentacja 
zgromadzenia znajdowała się w celi przełożonej generalnej w ciemnych, 
oszklonych i zamykanych na klucz szafach. Podobnie i archiwum domo-
we znajdowało się w celi przełożonej, a dokumentacja umieszczana była 
w szafach na ten cel przeznaczonych. Po przeniesieniu siedziby domu 
generalnego z Sosnowca do Balic k. Krakowa w grudniu 1967 r., a na-
stępnie w grudniu 1990 r. z Balic do domu w Markach przy ul. Pomni-
kowej 10 B, materiały archiwalne przechowywane były w szafach biura 
(sekretariatu) domu generalnego. Opiekę nad nim sprawowała zawsze 
sekretarka generalna. 

8 stycznia 2002 r. podczas zebrania rady generalnej została podjęta 
decyzja o przeznaczeniu na archiwum osobnego pomieszczenia w domu 
generalnym. Zakupiono do niego pięć szaf metalowych z nadstawkami, 
do których składano dokumentację nieprzydatną już w bieżącej pracy 
kancelarii, tj. najstarsze księgi zgromadzenia, dokumentację domów zli-
kwidowanych, akta personalne sióstr zmarłych, kroniki domowe, prace 
dyplomowe sióstr, fragmentaryczną dokumentację domu sosnowieckie-
go i prowadzonych przy nim dzieł wychowawczych w latach 1925-1962 
(akta ochronki, przedszkola, zakładu wychowawczego, prywatnej szkoły 
koedukacyjnej, dziecińca, domu dziecka), sprawozdania katechetyczne 
sióstr katechetek z Sosnowca z lat 1949-1990, korespondencję (ankiety) 
z Wydziałem Spraw Zakonnych i Urzędem do spraw Wyznań, tłoki pie-
czętne, fotografie oraz różne luźne pisma, zarządzenia kościelne i pań-
stwowe z lat 1945-1990. Część archiwaliów umieszczono w pudłach,  
a drugą część w teczkach i skoroszytach. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z zasobu archiwalnego została 
wydzielona na potrzeby procesu beatyfikacyjnego spuścizna założycieli 
zgromadzenia: Matki Teresy od św. Józefa i o. Anzelma Gądka OCD.  
W 1967 r. utworzono w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Sosnowcu 
przy ul. Wiejskiej 25 (obecnie M. T. Kierocińskiej 25) Biuro Wicepostu-
lacji, a następnie Archiwum Matki Teresy Kierocińskiej (dalej: AMTK). 
Natomiast w Łodzi w domu zakonnym przy ul. Złocieniowej 38 powo-
łano w 1995 r. Biuro Wicepostulacji i Archiwum Ojca Anzelma Gądka 
Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (dalej: 
AZ). Archiwum Matki Teresy Kierocińskiej, jak i Archiwum Założycie-
la, otrzymało własny statut i regulamin, zatwierdzony przez radę gene-
ralną dnia 29 czerwca 2012 r. Archiwum MTK jest archiwum osobowym 
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i zarazem Archiwum Wicepostulacji Czcigodnej Sługi Bożej. Archiwum 
Założyciela od 2002 r. „pełni funkcję Archiwum Postulacji i służy głów-
nie sprawie prowadzonego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego”18. 
Za akta zgromadzone w AMTK i AZ odpowiedzialna jest siostra archi-
wistka, mianowana przez przełożoną generalną. Głównym celem i za-
daniem archiwów jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, 
zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych związanych  
z postacią m. Teresy od św. Józefa oraz o. Anzelma Gądka od św. An-
drzeja Corsiniego. 

Kolejnym ważnym faktem dotyczącym zasobu archiwalnego jest jego 
częściowe rozdzielenie podczas przewożenia dokumentacji sekretariatu 
domu generalnego z Sosnowca do Balic w 1967 r. Niektóre akta doty-
czące historii zgromadzenia oraz domu sosnowieckiego pozostały na-
dal w Sosnowcu. Archiwalia te w następnych latach uległy rozproszeniu  
i znalazły się w zbiorach AMTK, w Muzeum Matki Teresy Kierocińskiej 
w Sosnowcu oraz w kancelarii zarządu prowincji wrocławskiej we Wro-
cławiu.

W 2015 r. w związku ze znacznym wzrostem dokumentacji (szcze-
gólnie domów zlikwidowanych i zmarłych sióstr) oraz zbliżającym się 
jubileuszem 100-lecia założenia zgromadzenia rada generalna zleci-
ła porządkowanie akt w archiwum wyznaczonej przez siebie siostrze. 
Pierwsze takie prace zostały podjęte w okresie letnich ferii 2015 i 2016 r. 
Polegały one głównie na dogłębnym zapoznaniu się z wszystkimi mate-
riałami archiwalnymi w archiwum, ich spisaniu oraz na ustaleniu metody 
ich opracowywania. Okazało się bowiem, że archiwalia były nieopraco-
wane, nie miały sygnatur (kancelaryjnych i archiwalnych), a archiwum 
nie dysponowało żadnymi pomocami archiwalnymi (katalogami, indek-
sami), jak i planem układu akt. Wobec takiej sytuacji w porządkowaniu 
akt personalnych sióstr oraz w ich opracowywaniu posłużono się metodą 
i schematem podziału zredagowanym przez ks. prof. Józefa Mareckie-
go19. W wyniku tych prac dokumentacja każdej siostry stanowi odrębny 
zespół. W kolejnym etapie podjęto zadanie opracowywania dokumenta-
cji czterech domów zlikwidowanych20. Podobnie jak w przypadku akt 

18 AGKDzJ, Teczka: Statuty AMTK i AZ.
19 J. Marecki, Zasady opracowania spuścizn osób duchownych, [w:] Ochrona za-

sobu archiwów kościelnych, red. A. Leszczuk, Warszawa 2012, s. 75-77.
20 Były to akta czterech domów, zlikwidowanych w latach 1968-1976. W niektó-

rych zespołach akt w archiwum, m.in. w aktach personalnych sióstr i domów zlikwi-
dowanych, występowały liczne braki.
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personalnych sióstr, każdy dom został opracowany jako oddzielny zespół 
archiwalny. 

Od października 2017 r. podjęto w archiwum kontynuację zadań roz-
poczętych w 2015 r. W pierwszym etapie skierowano prośbę do domów 
założonych w latach 1925-1985 o przekazanie do archiwum generalne-
go, według podanego formularza, wyznaczonej dokumentacji z okresu 
1925-1990. Kolejnym krokiem było skierowanie listów do kancelarii 
zarządu trzech prowincji, kancelarii zarządu generalnego oraz domów 
zgromadzenia ze spisem brakujących materiałów archiwalnych w aktach 
personalnych sióstr oraz domów zlikwidowanych21. Dzięki tym przed-
sięwzięciom do archiwum zaczęły spływać dokumenty z kancelarii do-
mowych, jak również poszukiwane archiwalia z poszczególnych kance-
larii22. Proces ten pomógł w scaleniu i opracowaniu fragmentarycznej 
dokumentacji domu macierzystego (domu sosnowieckiego) oraz dzieł 
przy nich prowadzonych. Zadania segregacji, klasyfikacji, nadanie ak-
tom układu i prace inwentaryzacyjne trwały przy nich ponad pół roku. 
Nie nadano jeszcze wydzielonym jednostkom archiwalnym sygnatur 
(podobnie jak jednostkom archiwalnym w zespołach akt personalnych 
sióstr), ponieważ do archiwum nadal przychodzi dokumentacja związana 
z tymi zespołami. Czynności wykonane przy opracowywaniu akt domu 
sosnowieckiego stanowią pomoc przy opracowywaniu akt kolejnych  
domów.

Stan fizyczny dokumentacji spływającej do archiwum jest uzależnio-
ny od warunków przechowywania jej w poszczególnych domach. Naj-
częściej występują na niej zniszczenia spowodowane przez użytkowanie 
(częste używanie oryginałów pism), zniszczenia chemiczne (stosowanie 
taśm samoprzylepnych, metalowych spinaczy, zszywek, wpinanie pism 
do skoroszytów z metalowymi klipsami) oraz mechaniczne (umiesz-
czanie oprawionych dekretów erekcyjnych na ścianie). Podczas segre-
gacji dokumentów zostają usunięte szkodliwe dla akt elementy, wpięte  

21 Podczas opracowywania akt personalnych sióstr zwrócono uwagę na zawartość 
podstawowych dokumentów, tj. aktu urodzenia, metryki chrztu, świadectwo bierzmo-
wania, akt profesji, akt zgonu. Jeśli w teczce brakowało wymienionych dokumentów, 
ich spis przesyłano do domu, gdzie dana siostra zmarła, oraz do kancelarii zarządu 
danej prowincji. Podobnie postępowano z aktami domów zlikwidowanych. Pisemną 
prośbę kierowano do kancelarii zarządu prowincjalnego, do której administracyjne 
przynależał dany dom.

22 W 2018 r. został opracowany formularz, według którego przekazywana jest 
dokumentacja do archiwum generalnego. 
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w skoroszyty pisma wyjmowane, zabrudzone dokumenty czyszczone od-
powiednimi gąbkami, a pogięte czy poskładane zostają wyprostowane. 
Opracowana jednostka archiwalna jest umieszczana w teczce bezkwa-
sowej, a następnie w bezkwasowym pudle. Zespoły archiwalne domów 
zgromadzenia układane są alfabetycznie, natomiast zespoły archiwalne 
akt personalnych sióstr chronologicznie. Podczas archiwizowania zespo-
łów sporządzane są pomoce archiwalne (tzn. spisy i inwentarze), które są 
także udostępniane w formie papierowej. 

Ze względu na przychodzącą do archiwum dokumentację i narastający 
mocno zasób archiwalny w grudniu 2018 r. rada generalna podjęła decyzję 
o wybudowaniu nowego budynku dla archiwum. Mieścić się on będzie  
w Markach przy ul. Pomnikowej 10 B. Realizacja tego postanowienia roz-
pocznie się w maju 2019 r. 

10 maja 2018 r. została wybrana przez radę generalną archiwistka gene-
ralna zgromadzenia na trzyletnią kadencję23. Siostra zobowiązana jest do 
zachowania przepisów Kodeksu prawa kanonicznego (kan. 486-488) oraz 
do zachowania tajemnicy poznanych spraw zawartych w dokumentach. 

Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie Archiwum General-
nego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus ustanowione-
go w 2002 r., a organizowanego dopiero od 2017 r. Ponieważ archiwum 
generalne jako osobna jednostka organizacyjna realizuje właściwe sobie 
cele dopiero od kilku lat, dlatego na podstawie prawodawstwa zakon-
nego oraz opracowanych materiałów archiwalnych starano się przybli-
żyć historię dokumentacji instytutu, gromadzonej w sekretariacie domu 
generalnego oraz w archiwach domowych. Porządkowana w archiwum 
dokumentacja jest bogatym materiałem dla badań nad historią instytu-
tu, dlatego zbliżający się jubileusz 100-lecia założenia zgromadzenia 
może stać się inspiracją do przygotowania publikacji dotyczącej zasobu  
archiwalnego. 
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The General Archive of the Congregation  
of the Carmelite Sisters of the Infant Jesus 

Summary
The General Archive of the Congregation of the Carmelite Sisters of 

the Infant Jesus was founded by the decision of the general council on 
8 January 2002 and is under mother superior’s authority. Since 2017, 
this archive has gathered documentation coming from the years 1921-
1990 which was produced by the general office, the offices of individual 
religious houses, other institutions the Carmelites established and the 
records of the general economist’s office. In addition, the archive accepts 
the archival records of the houses which were liquidated and the personal 
files of the sisters (dead ones). The General Archive of the Congregation 
does not have any regulations, statuses or archival instructions yet, but it 
performs its fundamental tasks: gathering, storing, describing, arranging 
and preserving archival materials.

Referring to the Carmelite legislation, the following article presents the 
history of the documentation produced by the offices mentioned above. 
In addition, the paper examines the history of the general archive and its 
structure. Since the constitution of the institute does not mention the place 
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where the documents were produced, the text says about the general office 
and the office of a religious house. These names are based on the office 
formulas prepared in 1991 by a secretary general for the general office, the 
provincial office and the office of a religious house.

Słowa kluczowe:
a) imienne: o. Anzelm od św. Andrzeja Corsiniego OCD (Maciej Gą-

dek), m. Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska), m. Georgia od Jezusa 
(Helena Sroka), m. Cecylia od MB Anielskiej (Maria Czerwińska), s. Mo-
nika Tarcyzja Więzik.

b) rzeczowe: archiwum generalne, archiwum domowe, kancelaria za-
rządu generalnego, kancelaria domu, Archiwum Matki Teresy Kierociń-
skiej, Archiwum Ojca Anzelma Gądka Założyciela Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 

c) geograficzne:, Balice, Łódź, Marki, Sosnowiec.

Keywords: Fr Anzelm of St Andrzej Corsini OCD (Maciej Gądek), 
Mother Teresa of St Joseph (Janina Kierocińska), Mother Georgia of 
Jesus (Helena Sroka), Mother Cecylia of Mother of God of Angels (Maria 
Czerwińska), Sr Monika Tarcyzja Więzik, a general archive, the archive 
of a religious house, the general office, the office of a religious house, 
Mother Teresa Kierocińska’s Archive, Father Anzelm Gądek’s Archive, the 
founder of the Congregation of the Carmelite Sisters of the Infant Jesus, 
Balice, Łódź, Marki, Sosnowiec.

Translated by Aneta Kiper





S. Lucyna Witczak ABMV

Wykaz zakonów i zgromadzeń żeńskich według roku  
przybycia do Diecezji Łódzkiej do roku 1992

W 1864 roku na zakony w Polsce spadł dotkliwy cios w formie ukazu 
carskiego, który to ukaz zlikwidował 197 klasztorów męskich i 42 żeńskie 
na obszarze Królestwa Polskiego. Dotknęło to także ziemię łódzką. 

Ponieważ zakony nie mogły swobodnie istnieć i się rozwijać, przeto  
o. Honorat Koźmiński, kapucyn, powołał do życia i organizował niehabi-
towe zgromadzenia zakonne, oparte na regule Trzeciego Zakonu św. Fran-
ciszka. Za zgodą władz kościelnych już od 1891 r. w Łodzi zgromadze-
nia te zaczęły zajmować się kształceniem nauczycielek, uczeniem dzieci 
i młodzieży w szkołach i domach prywatnych, prowadzeniem bibliotek  
i czytelni dla inteligencji i studentów, działalnością wśród młodzieży rze-
mieślniczej, robotnic fabrycznych, służby domowej i ludu wiejskiego. 

W XIX wieku ziemia łódzka była miejscem żywiołowego rozwoju prze-
mysłu włókienniczego. Fabrykanci widzieli tu możliwość rozwoju swoich 
zakładów pracy – manufaktur, Żydzi – możliwość rozwoju handlu, a na-
pływająca za pracą ludność ze wsi – lepszą przyszłość dla swoich rodzin. 

W latach 30. XX w., gdy sytuacja w przędzalniach i tkalniach zaczę-
ła się pogarszać, a na rynku europejskim nastąpił „kryzys bawełniany”, 
gwałtownie zaczęły pogarszać się warunki życia ludzi. Bezrobocie, bądź 
małe zarobki, trudne warunki mieszkaniowe i powszechna bieda – zaczęły 
być problemem społecznym. Zapraszanie więc zgromadzeń zakonnych do 
Łodzi wydawało się czymś nieodzownym, jak czynił to biskup Wincenty 
Tymieniecki. 

Ksiądz prałat W. Tymieniecki jako pierwszy proboszcz parafii św. Stani-
sława Kostki (1912 r.), a później pierwszy biskup diecezji łódzkiej (1921 r.),  
był dobrym organizatorem i dyplomatą do rozwiązywania kwestii spo-
łecznych i potrafił włączyć fabrykantów w liczne dzieła charytatywne. 
Pod wpływem sugestii duszpasterskiej biskupa W. Tymienieckiego Karol  
W. Scheibler na terenach swojej fabryki założył żłobek dla dzieci robotni-
ków, a także szkołę, szpital, straż pożarną.

Biskup W. Tymieniecki do opieki nad dziećmi robotników oraz w celu 
dożywiania bezrobotnych i „biedoty łódzkiej” sprowadził do diecezji zgro-
madzenia zakonne, np. siostry sercanki do szpitali, siostry służebniczki  
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i felicjanki do ochronek dla dzieci, siostry pasterki do zagubionych dziew-
cząt, albertynki do biednych i bezdomnych itd.

Przedstawiona tabela ukazuje, jak stopniowo zgromadzenia zakonne 
obejmowały opieką duszpasterską dzieci i ludzi potrzebującymi na ziemi 
łódzkiej. Widać z niej, że najwięcej placówek zostało założonych w latach 
1921-1939 (12 domów zakonnych).

Po II wojnie światowej powstało kilka domów zakonnych, których losy 
związały się z diecezją w wyniku upadku powstania warszawskiego czy 
innych działań wojennych.

Na skutek represji władz PRL-u zgromadzenia zakonne w dużej mierze 
utraciły swoje dzieła, zmuszone były do likwidacji domów zakonnych. 

Biskup Michał Klepacz, ówczesny ordynariusz diecezji (1946-1967), 
roztoczył opiekę nad zgromadzeniami zakonnymi. Po usunięcie lekcji reli-
gii ze szkół dużo sióstr zakonnych zmieniło charakter swej pracy z dzieć-
mi – podjęło się katechizacji. Była to odpowiedź zakonów na potrzeby 
Kościoła.

Tabela ta ukazuje, jak z chwilą zmiany granic terytorialnych diecezji 
niektóre domy zakonne znalazły się w innej diecezji.

Na teren archidiecezji przybywają obecnie nowe zgromadzenia zakon-
ne, które również widzą duże obszary pracy wśród potrzebujących. Obec-
nie w archidiecezji łódzkiej jest 30 zakonów i zgromadzeń żeńskich, które 
pracują apostolsko w 60 domach zakonnych.

Rok
przybycia 
do diecezji

Pełna nazwa zgromadzenia Miejsce pracy
apostolskiej

Rok
zakończenia 

pracy w 
diecezji

1891 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących niehabitowe Łódź, Pabianice, Zgierz 2000

1891
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia 
Jezus pod Opieką Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych niehabitowe

Piotrków Trybunalski 2003

1893
Zgromadzenie Małych Sióstr 
Niepokalanego Serca Maryi (honoratki) 
niehabitowe

Łódź, Pabianice, 
Rogów, Tomaszów 

Maz.

1893
Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki 
niehabitowe (siostry służki)

Bełchatów,
Łódź, Piątek, 

Tomaszów Maz, 
Tuszyn

1893 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo (szarytki)

Łęczyca,
Piotrków Tryb. 1973
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1911
Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek 
Najświętszego Serca Jezusowego 
(pocieszycielki) niehabitowe

Łódź

1916 Zgromadzenie Służebnic Najświętszego 
Serca Jezusowego (sercanki)

Łask, Łódź,
Piotrków Tryb.

1919

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej
(służebniczki starowiejskie)

Aleksandrów Ł., 
Arturówek k. Ł, 

Konstantynów Ł., 
Łódź, Niesułków, 
Piotrków Tryb., 

Stryków, Szczawin, 
Ujazd, Zgierz,

1922 Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego (urszulanki szare)

Arturówek k. Ł, 
Kazimierz k. Ł, 
Łęczyca, Łódź, 

Ozorków, Sulejów

1923
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie 
Poczętej (służebniczki dębickie)

Brzeziny Łódzkie 1961

1925 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od 
Opatrzności Bożej (pasterki)

Łódź, Radogoszcz, 
Romanów k. 

Aleksandrowa Ł., 
Zgierz

1926 Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
Posługujące Ubogim (albertynki)

Łęczyca, Łódź, 
Sulejów, Tomaszów 

Maz., Wolbórz
1984

1928 Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel (karmelitanki bose) Łódź

1929
Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z 
Kantalicjo Trzeciego Zakonu Świętego 
Franciszka Serafickiego (felicjanki)

Grocholice, Łódź, 
Pabianice, Piątek, 
Rzgów, Widawa

1930 Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (salezjanki)

Łódź,
Piotrków Tryb.

1934 Instytut Zakonny Świętej Rodziny  
z Bordeaux

Konstantynów Ł., 
(Żabiczki), Łódź, 

Zgierz

1937 Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pw. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus niehabitowe

Kębliny (par. Biała), 
Łódź, Srock, Wolbórz

1937

Zgromadzenie Sióstr Antonianek od 
Chrystusa Króla Trzeciego Zakonu 
Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu 
(antonianki)

Brzeziny Ł., Łódź, 
Rogów, Tomaszów 

Maz.

1941 Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa (pasjonistki)

Bratoszewice, Dobra, 
Głowno, Łódź, 

Niesułków, Tomaszów 
Maz.
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1945 Zgromadzenie Sióstr Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny (natiwitanki)

Grotniki, Łódź, Osse 
(par. Koźle), 

Wiśniowa Góra

1945

Zgromadzenie Sióstr Córek Najczystszego 
Serca Najświętszej Maryi Panny 
niehabitowe Łódź, Pabianice 1976

1945 Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
niehabitowe Łódź 1953

1946
Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego 
Świętego Franciszka z Asyżu 
(bernardynki)

Brzeziny Łódzkie,
Łódź-Ruda

1947 Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od 
Dzieciątka Jezus

Kaszewice, 
Ksawerów, Łódź, 

Moszczenica

1947 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej 
Rodziny

Bedoń, Koluszki, 
Konstantynów Ł., 

Łódź,
Piotrków Tryb.,

1947 Zgromadzenie Sióstr Ubogich Najświętszej 
Maryi Panny Łódź 1952

1947 Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek 
Miłosierdzia (orionistki) Łódź, Piątek 1953

1951 Zgromadzenie Sióstr „Wspólnej Pracy” od 
Niepokalanej Maryi

Buczek, Dmosin, 
Głowno-Osiny, 

Pabianice, Tomaszów 
Maz., Zgierz

2017

1953

Zgromadzenie Sióstr Służebnic 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego 

Piątek 1964

1955 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
(elżbietanki) Kwiatkowice 1965

1958 Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusa 
niehabitowe Poniatów 1997

1961 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
i św. Teresy od Dzieciątka Jezus Pabianice 1970

1983 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia Łódź

1984 Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu (nazaretanki) Kolumna

1991 Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Poddębice 2017

1991 Instytut Sióstr Świętego Karola 
Boromeusza (karolanki) 

Andrzejów, Łódź, 
Pabianice
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The list of female orders and congregations  
by the year of their arrival in the diocese of Łódź to 1992

Summary
In the interwar period, Bishop W. Tymieniecki, trying to provide help 

for labourers’ children as well as meals to the unemployed and ‘the poor 
of Łódź, brought religious congregations to the diocese. For example, the 
Congregation of the Servants of the Sacred Heart intended for work in 
hospitals, the Congregation of the Sisters Servants of Mary Immaculate 
and the Felician Sisters responsible for orphanages, the Congregation of 
the Sisters of Good Shepherd of Divine Providence meant to take care of 
the lost girls and the Congregation of the Albertine Sisters Serving the 
Poor supposed to look after the poor and the homeless. After World War 
II a few religious congregations came into being; they were connected 
with the diocese as a result of the fall of the Warsaw Uprising and 
other military actions. Due to the repression by the authorities of the 
Polish People’s Republic, the religious congregations lost most of their 
undertakings and were forced to close their religious houses. Bishop 
Michał Klepacz, the then ordinary of the diocese (1946-1967), took care 
of religious congregations. When religious education was removed from 
schools, numerous nuns changed the nature of their work with children: 
they started teaching religious education. This was the congregations’ 
answer to the needs of the Church. Currently, new religious congregations, 
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which see the necessity of working among those in need, are arriving in 
the archdiocese of Łódź. At present, in the archdiocese of Łódź there 
are 30 female orders and congregations that work apostolically in 60 
religious houses.

Słowa kluczowe: zakony i zgromadzenia żeńskie, diecezja łódzka

Keywords: female orders and congregations, the diocese of Łódź

Translated by Aneta Kiper



Sprawozdania





Anna Jabłońska

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – przykłady wykorzy-
stania zasobów w badaniach dziejów staropolskiego ducho-
wieństwa. Spotkanie w Towarzystwie Przyjaciół Archiwum 
Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

Archiwum Diecezjalne w Kielcach zostało utworzone w 1939 r. Jego 
powołanie było naturalną konsekwencją istnienia w Kielcach wielowie-
kowego ośrodka kościelnego, przejawiającego się w działalności różnych 
instytucji. „[…] w zbiorach archiwalnych znajdują się obszerne zespoły  
o zróżnicowanej proweniencji. Zasadniczy trzon archiwaliów diecezjal-
nych stanowią źródła, które powstawały w XIX i XX w. Najstarszym ze-
społem archiwaliów diecezjalnych są pergaminowe dokumenty erekcyjne 
parafii, prepozytur, bractw, dyplomy biskupów krakowskich, królów pol-
skich, bulle papieskie. Kilkadziesiąt takich dokumentów pochodzi z okre-
su od XIV do XVII w. Odrębny zespół stanowią akta kolegiat: kieleckiej, 
wiślickiej, skalbmierskiej, kurzelowskiej”1. Bogaty jest także zbiór metry-
kaliów. 

Archiwum i jego zbiory stały się asumptem do stworzenia Towarzystwa 
Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kiel-
cach z inicjatywy ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego2. Proces kształtowania 
Towarzystwa trwał kilka lat – od 2010 do 2013 r. i obejmował kilka eta-
pów prowadzących od ukształtowania zintegrowanej grupy do formalnego 
i zinstytucjonalizowanego Towarzystwa. W efekcie powstała organizacja 
o statusie stowarzyszenia prywatnego zarejestrowana w Krajowym Reje-
strze Sądowym, posiadająca statut, członków oraz władze, organizująca 
regularne posiedzenia, publikująca z nich protokoły. Jednocześnie stwo-
rzono nie tylko organizację, ale również środowisko naukowe katolickiej 
inteligencji. 

Towarzystwo współpracowało i współpracuje z wieloma instytucjami, 
między innymi z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, Uni-
wersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Archiwum Państwowym 

1 http://www.diecezja.kielce.pl/archiwum-diecezjalne-w-kielcach-udostepnia-
ponad-3700-ksiag-w-formie-cyfrowej [data dostępu: 10.03.2019].

2 Pragnę złożyć serdeczne podziękowania ks. dr. Andrzejowi Kwaśniewskiemu za 
udostępnienie licznych materiałów nt. działalności Towarzystwa i Archiwum.
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w Kielcach, Urzędem Miasta Kielce, Ośrodkiem Muzea, Biblioteki i Ar-
chiwa Kościelne. Prowadzi aktywną działalność organizacyjną, naukową 
i po trosze również towarzyską integrującą środowisko. Motywem prze-
wodnim Towarzystwa i Archiwum stał się program „Rola Kościoła jako 
wychowawcy i stróża kultury narodowej”. Objęto badaniami przechowy-
wane w Kielcach archiwalia oraz księgozbiory diecezji. Od paru lat or-
ganizowany jest cykl spotkań, na których prezentowane są wystąpienia 
naukowe dotyczące różnych aspektów historii Kościoła. Podjęta tematyka 
archiwistyki i bibliologii historycznej, źródeł historycznych jako takie, ale 
również historii diecezji, cieszy się zainteresowaniem nie tylko naukow-
ców, ale również przewodników i pasjonatów regionalistów.

W ramach owego cyklu spotkań 27.11.2018 r. został wygłoszony re-
ferat pt. „Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – przykłady wykorzy-
stania zasobów w badaniach dziejów staropolskiego duchowieństwa”. 
Wystąpienie składało się z dwóch części: wskazującej na elementy łączą-
ce archidiecezję gnieźnieńską i diecezję kielecką oraz omawiającą Ar-
chiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie i możliwości wykorzystania jego 
zasobów. Do „łączników” należała staropolska struktura administracyj-
na – w skład archidiecezji w okresie staropolskim wchodził bowiem 
archidiakonat kurzelowski, obejmujący między innymi takie miejsco-
wości, jak Chęciny, Małogoszcz, Secemin, Piekoszów, Łopuszno, Mnin 
oraz także Żarnów, Odrzywół, Opoczno, Drzewica, Końskie itd. Były 
to więc tereny leżące blisko lub nieco dalej od Kielc, czyli obecnego  
centrum.

Entuzjastą idei powołania Towarzystwa i pierwszym, który wygłosił 
na jego forum referat, był śp. ks. prof. Daniel Olszewski, uczony o euro-
pejskiej sławie związany z Kielcami, zmarły w 2015 r. To również z ini-
cjatywy Księdza Profesora stowarzyszenie przybrało imię bł. Wincentego 
Kadłubka. Tymczasem pierwszą poważną pracę naukową – magisterską 
– Daniel Olszewski poświęcił „Strukturze duchowieństwa parafialnego  
w archidiakonacie kurzelowskim”.

Elementem łączącym jest oczywiście sama instytucja archiwum. Ar-
chiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, kierowane w kolejnych dekadach 
przez ks. dr. Mariana Aleksandrowicza oraz ks. dr. Michała Sołomieniuka, 
posiada imponujące i bardzo różnorodne zbiory, tworzone przez instytucje 
i osoby prywatne począwszy od czasów średniowiecza. Składają się na nie 
między innymi: Archiwum Konsystorza Generalnego, Archiwum Kapitu-
ły Metropolitalnej, Archiwum Kurii Metropolitalnej, Zbiór dokumentów, 



149Anna Jabłońska, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – przykłady wykorzystania zasobów...

Akta parafialne, Biblioteka. „Archiwum Archidiecezjalne zostało powoła-
ne do życia w 1960 r. jako samodzielna, centralna instytucja diecezjalna, 
gromadząca, przechowująca i udostępniająca archiwalia z terenów archi-
diecezji gnieźnieńskiej. Erygowana została przez kard. Stefana Wyszyń-
skiego. […] Fakt przeniesienia zbiorów archiwalnych i bibliotecznych 
Archiwum Archidiecezjalnego z katedry do budynku przy ul. Kolegiaty 2 
był wydarzeniem dziejowym dla tej instytucji. Dzięki temu zbiory zostały 
złożone w niepomiernie lepszych warunkach pod względem temperatury 
i wilgotności oraz zabezpieczone przed pożarem i kradzieżą. Przy tej oka-
zji poprawiły się również warunki pracy korzystających z czytelni oraz 
pracowników archiwum. Od 1997 r. archiwum posiada pracownię kon-
serwatorską, w której wykonuje się podstawową konserwację zabytków 
papierowych. W związku z tym obecnie instytucja ta może lepiej spełniać 
swoje zadania, do których została powołana, a mianowicie gromadzenia, 
naukowego opracowywania, zabezpieczania i udostępniania materiałów 
szerokiemu kręgowi badaczy”3. 

Kolejny element łączący stanowiły dzieje Kościoła staropolskiego re-
konstruowane w wyniku kwerendy archiwalnej. Wystąpienie dotyczyło 
konkretnego aspektu – życia i obyczajów duchowieństwa parafialnego 
na początku XVII w., a więc w okresie, gdy Kościół w Rzeczypospolitej 
dokonywał odnowy w duchu soboru trydenckiego. Zostało ono co praw-
da przeanalizowane na podstawie źródeł przechowywanych w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Gnieźnie, lecz można z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przyjąć, iż zarówno na terenie archidiakonatu gnieźnieńskiego, 
jak i kurzelowskiego, jak i różnych innych w archidiecezji gnieźnieńskiej  
w tym okresie, normy i styl życia pozostawały takie same. Takie same 
obowiązywały zalecenia potrydenckiej odnowy i podobnie zachowywali 
się ludzie. 

Podstawę analizy stanowiła księga wizytacji archidiakonatu gnieźnień-
skiego Wincentego de Sevé, pochodząca z pierwszej dekady XVII w.4. 
Parafia odgrywała wielką rolę w oddziaływaniu na ogół wiernych, dlatego 
tak ważne było jej funkcjonowanie jako podstawowego elementu struktu-
ry Kościoła oraz kierujący nią duchowni. Sobór trydencki zwracał uwa-
gę na wiele aspektów jej działalności, między innymi administrowanie  

3 http://www.archiwum.archidiecezja.pl/pl/archiwum/dzieje-instytucji.html [data  
dostępu: 22.03.2019].

4 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum konsystorza Generalnego, 
wizytacja archidiakonatu gnieźnieńskiego Wincentego de Sevé 1608-1609, sygn.  
E 40.
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sakramentami, głoszenie kazań, właściwą formę mszy, prowadzenie szpi-
tali. Zapowiadał również kary dla dopuszczających się wykroczeń w sfe-
rze przykładnego życia. Duchowieństwo parafialne ponosiło więc dużą od-
powiedzialność w zakresie nauczania, opieki, kontroli oraz dając przykład 
własną postawą. 

Na terenie kilku wybranych dekanatów archidiakonatu gnieźnieńskie-
go zachowanie duchowieństwa parafialnego ukazywało cały jego przekrój. 
Istniały tu ideały, jak Adam Nakielski, pleban wsi Chojna, który objął sta-
nowisko według wszelkich reguł, rezydował, wspaniale zadbał o kościół 
i miał odpowiedni dom. Cultus divinus określono jako doskonały – nie 
opuszczał żadnych nabożeństw, uczył podstaw wiary po kazaniu, właści-
wie administrował sakramentami. Sam pleban zaś odmawiał godziny ka-
noniczne, miał brewiarz, odbywał spowiedź, dbał o właściwy strój i ton-
surę.

Można też było napotkać absolutne antywzorce – duchownych, którzy 
np. potrafili dopuszczać się ekscesów, dawać nieprawidłowo śluby, prowa-
dzące nawet do bigamii, mieszkać z kobietą i dzieckiem.

Stanowili oni skrajne przypadki, natomiast większość duchownych 
miała zarówno wady, jak i zalety – w różnej proporcji. Do najpowszech-
niejszych zalet należało właściwe wypełnianie obowiązków duszpaster-
skich, rezydowanie, posiadanie właściwych święceń, głoszenie kazań  
i nauka podstaw wiary, dbanie o majątek Kościoła.

Do najpopularniejszych uchybień, także wśród tych prowadzących ską-
dinąd bardzo przyzwoite życie, należało: brak wiedzy, właściwych ksiąg, 
problem z prowadzeniem zapisów metrykalnych. Znacznie poważniejszy-
mi, głównymi wadami było natomiast pijaństwo, w tym także w karcz-
mie, i ewentualne ekscesy w stanie upojenia, a także kobiety – konkubiny  
i kochanki oraz dzieci. 

W sporej grupie zwraca przy tym uwagę rozdzielanie życia „zawodo-
wego” i „prywatnego”. Zdarzało się, że duchowni przyzwoicie wypełnia-
jący swoje obowiązki nie widzieli nic złego w jednoczesnym posiadaniu 
rodziny.

Na podstawie analizy księgi de Sevé wydaje się więc, że starano się 
wprowadzać nowe normy, niemniej jednak stare przyzwyczajenia wciąż 
były mocno zakorzenione.

Na zakończenie referatu zostały wskazane przykłady typów staropol-
skich źródeł (np. metrykalia, wizytacje, listy), które mogą być wykorzy-
stywane przy badaniu i rekonstrukcji dziejów duchowieństwa oraz moż-
liwości, które stwarzają takie materiały, np. analiza środowiska różnych 
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grup duchowieństwa – parafialnego, kapitulnego, świeckiego i zakonnego, 
rozmaite formy działalności, funkcje społeczne, ale też np. prześledzenie 
zjawiska starości, długość posiadania beneficjów, kręgi, z którymi się sty-
kano itd.

Po wygłoszeniu referatu odbyła się dyskusja poruszająca zarówno 
aspekty źródeł, jak i ich zawartości merytorycznej. 





Ks. Robert R. Kufel

Sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego  
w Zielonej Górze za rok 2018

Siedziba
Po półtorarocznej przerwie Archiwum Diecezjalne rozpoczęło swą 

działalność w zachodniej części Domu Księży Emerytów na osiedlu Ka-
szubskim nr 8 w Zielonej Górze. 

W roku sprawozdawczym oddano do użytku część administracyjno-
-socjalną, czyli sekretariat, pracownię naukową, biuro dyrektora oraz dwa 
pomieszczenia socjalne. W części magazynowej znalazło się o osiem po-
mieszczeń, w których złożono cały zasób archiwalny. Dodatkowo przygo-
towano salę konferencyjną im. św. Jana Pawła II.

Personel
Funkcję dyrektora Archiwum pełni ks. dr hab. Robert R. Kufel (od 2003). 

Na stanowisku archiwisty pracuje p. Weronika Zegzuła (od 1.09.2016).  
W ramach stałego wolontariatu czynnie angażuje się p. Mirosława Frątczak.

Powiększenie zasobu 
W roku sprawozdawczym zasób powiększył się o 19 j.a. (1,12 mb) oraz 

o 79 duplikatów (1,80 mb). W sumie cały zasób Archiwum liczy 12,642 
j.a. – 170,25 mb. 

Napływ jednostek aktowych zasadniczo pochodził z archiwów parafial-
nych, które są zobowiązane do przekazania w depozyt akt wytworzonych 
do 1945 roku. W zasobie znalazły się także akta powojenne. Napływ jed-
nostek w roku sprawozdawczym przedstawia następująca tabela:

L.p. Tytuł Daty 
skrajne

Jednostki 
aktowe

Metry 
bieżące Depozyt

1 Akta parafii ewangelickiej Przytok 1790-1808 1 0,75 AP Przytok
2 Akta parafii katolickiej Babimost 1896-1918 2 0,07 AP Babimost
3 Akta parafii katolickiej Klenica 1769-1792 1 0,04 zakup
4 Akta parafii katolickiej Koźla 1884-1888 1 0,05 AP Koźla

5 Akta parafii katolickiej Nowe Kramsko brak daty 1 0,02 AP Nowe 
Kramsko

6 Akta parafii katolickiej Stary Dwór 1842-1842 2 0,02 AP Stary Dwór
7 Akta parafii katolickiej Świdnica 1786-1909 11 0,13 zakup
8 Akta parafii katolickiej Świebodzin 1945-1946 1 0,04 AP Świebodzin

Razem 19 1,12
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Udostępnianie i usługa
Personel Archiwum pracował od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 9.00 do 14.00. Interesantów przyjmowano od 10.30 do 13.00. 
Udostępnianie zbiorów w roku sprawozdawczym przedstawiało się na-

stępująco:
• Archiwum odwiedziło 115 osób: z zasobu archiwalnego w pracowni 

skorzystały 22 osoby, w tym 14 kwerendzistów było po raz pierwszy 
(według formularzy zgłoszeń); 

• w pracowni wydano 263 j.a.;
• za zgodą dyrektora wypożyczono na zewnątrz 7 j.a.;
• drogą korespondencji (w tym e-mail) zwróciło się 208 osób (30 z 

instytucji krajowych, 96 osób prywatnych, 38 z instytucji zagranicz-
nych i 44 osoby prywatne z zagranicy), którym udzielono fachowych 
informacji i porad;

• w dziale duplikatów i ksiąg metrykalnych było 121 wpisów i wypi-
sów;

• 27 proboszczów przekazało 79 duplikatów ksiąg metrykalnych;
• 24 proboszczów wypożyczyło 68 duplikatów ksiąg metrykalnych w 

celu uzupełnienia danych;
• 1 osoba odbyła wolontariat.
 
Komputeryzacja
W roku sprawozdawczym odnotowano 5790 wizyt na stronie interneto-

wej. W sumie od początku istnienia strony internetowej odwiedziło ją 81 
344 osoby.

Księgozbiór
Stan księgozbioru podręcznego wynosi 1950 woluminów. 
Wzbogacają go następujące prenumeraty:
• półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, wydawany przez 

Ośrodek ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
• rocznik Archeion, wydawany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 

Państwowych w Warszawie; 
• kwartalnik Archiwista Polski, wydawany przez Stowarzyszenie Ar-

chiwistów Polskich w Toruniu.

Publikacje
Dział regionalny księgozbioru podręcznego wzbogacił się m.in. o na-

stępujące książki:
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Słownik biograficzny archiwistów polskich, red. E. Rosowska, t. 3, 
1835-2015, Warszawa 2017;

70-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Para-
dyżu. Księga jubileuszowa, red. D. Mazurkiewicz, Paradyż 2017;

Ks. Robert Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele 
gorzowskim 1945-1956, t. 3, (M-Ś), Zielona Góra 2018;

Ks. Robert Kufel, Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa 
lubuskiego w granicach do 1945 roku, t. 8, Powiat krośnieński. Gmina 
Krosno Odrzańskie i Maszewo, Zielona Góra 2018;

Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, t. 5, 
Zielona Góra 2018;

Archiva Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów Kościel-
nych, t. 11, Zielona Góra 2018.

Działalność kancelarii dyrektora
W roku sprawozdawczym do Archiwum wpłynęło:
• 11 zaproszeń na konferencje i sympozja naukowe oraz 4 zaproszenia 

na konferencje i sympozja organizowane przez Archiwa;
• 5 zaproszeń na różnego rodzaju wystawy;
• 62 pisma, które dotyczyły imprez o charakterze kościelnym;
• 22 pisma dotyczące imprez pozakościelnych;
• 18 pism w sprawie przygotowania własnych wydawnictw;
• 6 pism dotyczących współpracy z innymi wydawnictwami;
• 22 pisma w sprawach duplikatów ksiąg metrykalnych;
• 1 pismo dotyczące uzyskania zgody na publikację materiałów archi-

walnych;
• 19 pism dotyczących udziału w komisjach i naradach kościelnych;
• 41 reklam firm, które oferowały różnego rodzaju usługi w zakresie 

kancelaryjno-archiwalnym;
• 27 osób wpisało się do Honorowej Księgi Gości Archiwum;
• 101 pism z zagranicy dotyczących wystąpień z Kościoła katolickiego.
W roku sprawozdawczym w archiwum własnym (Akta Kancelarii Dy-

rektora Archiwum sygn. ADA) złożono 3 j.a. – 0,12 mb. W sumie zasób 
archiwum własnego ADA wynosi 92 j.a. – 1,95 mb.

Z kroniki Archiwum
• Poświęcenie i otwarcie nowej siedziby Archiwum (8 lutego);
• Spotkanie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archi-

wów Państwowych w Warszawie (12 marca);
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• Ustanowienie dekretem bpa diecezjalnego Archiwum Kresowego 
przy Archiwum Diecezjalnym (6 kwietnia);

• Publiczne udostępnienie elektronicznej postaci rocznika „Adhiben-
da” w BAZHUM (16 maja);

• Posiedzenie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych w Warszawie (4 czerwca);

• Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych  
w Warszawie (4 czerwca);

• Spotkanie z abpem Grzegorzem Rysiem w Łodzi (22 czerwca);
• Powołanie dyrektora do Zespołu Ekspertów ds. historycznych przy 

Konferencji Episkopatu Polski (9 października);
•  Posiedzenie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archi-

wów Państwowych w Warszawie (15 października);
• III Konferencja Archiwistów Kościelnych Europy w Poznaniu (7-9 

listopada);
• Udział w konferencji naukowej i Walnym Zgromadzeniu Stowarzy-

szenia Archiwistów Kościelnych w Łodzi-Porszewicach (18-20 grud-
nia).

Wszystkim kwerendzistom, przyjaciołom i sympatykom naszego Ar-
chiwum składam najlepsze życzenia i podziękowania.

     Zielona Góra, 10 stycznia 2019 r.



Ks. Michał Sołomieniuk

Sprawozdanie w działalności Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie za rok 2018

Zespół pracowników
W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie pracowało w różnym wy-

miarze godzin czworo pracowników merytorycznych (dyrektor, zastępca 
dyrektora, kustosz i pracownik odpowiedzialny za bibliotekę katedralną) 
oraz dwie osoby personelu pomocniczego (introligator i osoba „pierwsze-
go kontaktu”). 

Opracowanie i porządkowanie zasobu
Dyrektor zajmował się opracowaniem dokumentów konsystorskich  

z okresu od XIV do XVI wieku, spuścizny po prymasie Wyszyńskim oraz 
bp. Jerzym Dąbrowskim. Zastępca dyrektora opracowywał powojenne ar-
chiwalia prymasa Hlonda z zespołu Archiwum Prymasa Polski. Kustosz 
opracowywała lub poprawiała opracowanie licznych spuścizn po duchow-
nych i świeckich oraz archiwa parafialne. Pracownik biblioteki katedral-
nej czuwał nad pracami zespołu inwentaryzującego starodruki i sam je 
opracowywał. Wspólnym wysiłkiem porządkowano magazyn czasopism, 
co wiązało się z pozyskiwaniem brakujących numerów archiwalnych 
„L’Osservatore Romano”, „Przewodnika Katolickiego” oraz jego dodatku 
gnieźnieńskiego, nadto „Słowa Archidiecezji Gnieźnieńskiej” i „Niedzieli 
Gnieźnieńskiej”. Wstępnie uporządkowano archiwalne numery „Wiado-
mości KAI”.

Statystyka
W archiwum w roku 2018 zanotowano 990 wizyt w czytelni naukowej 

wobec 712 w roku 2017; udostępniono 1353 oryginalne jednostki archi-
walne wobec 1237 w roku 2017 (nie wliczamy w to przejrzanych w formie 
cyfrowej ksiąg metrykalnych). Zarejestrowano 177 nowych kwerendzi-
stów wobec 260 w roku 2017. Zrealizowano 1353 rewersy wobec 1237  
w roku poprzedzającym. Badania genealogiczne do celów innych niż cy-
wilnoprawne prowadzi nadal firma „Past and Future” z Gniezna. 

Archiwum przejęło archiwalia od 14 przekazujących: 10 parafii, jedne-
go księdza emeryta, dwu osób świeckich oraz od Trybunału Metropolital-
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nego. Największe ilości archiwaliów pochodzą z parafii Powidz i parafii 
farnej w Inowrocławiu. 

Archiwum odwiedziło niemal 160 osób w następujących grupach stu-
dyjnych i edukacyjnych:

– nauczyciele zagraniczni (grupa zorganizowana przez przewodników 
Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski; 18 osób);

– uczniowie gimnazjum językowego Prymus w Gnieźnie (9 osób);
– studenci II roku historii o specjalności mediewistycznej z IH UAM  

w Poznaniu (4 osoby);
– alumni WSD w Bydgoszczy (3 osoby);
– uczestnicy I Międzynarodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego 

w Poznaniu (22 osoby);
– uczestnicy VI Sesji Mecenatu Skarbów Słowa (45 osób);
– żołnierze armii USA (grupa zorganizowana przez przewodników Or-

ganizacji Turystycznej Szlak Piastowski; 3 osoby);
– pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu (5 osób);
– uczestnicy wykładu monograficznego pn. „Najstarsze rękopisy Bi-

blioteki Katedralnej w Gnieźnie” na WT UAM w Poznaniu (8 osób);
– uczestnicy podsumowania projektu konserwatorskiego (40 osób). 

Projekty naukowe i konserwatorskie
Rok 2018 był drugim rokiem trwania grantowego projektu badawcze-

go, prowadzonego przez dr. hab. Piotra Pokorę (IH UAM) pn. „Inwentary-
zacja zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie: starodruki z Ko-
lekcji Seminaryjnej Biblioteki Katedralnej i nowo odnalezione dokumenty 
papierowe konsystorza gnieźnieńskiego z XV i pocz. XVI wieku”. Projekt 
jest oznaczony symbolem 11H 16 0124 84 i jest realizowany w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Trwać będzie kolejne cztery 
lata. W projekcie biorą udział magistranci, doktoranci i doktorzy historii 
oraz dyrektor archiwum i pracownik odpowiedzialny za opracowanie za-
sobu bibliotecznego. 

W archiwum przeprowadzono projekt konserwatorski pn. „Drugi etap 
konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna od końca XIV do XVI wie-
ku”. Poddaliśmy konserwacji 155 papierowych dokumentów sądu kościel-
nego (konsystorskiego) w Gnieźnie. Dokumenty po konserwacji zostały 
umieszczone w magazynach Archiwum Archidiecezjalnego. Prace zo-
stały dofinansowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 
w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.  
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Całkowity koszt zadania wyniósł 105 090 zł, kwota dofinansowania ze 
strony NDAP wyniosła 94 550 zł, wkład własny archidiecezji gnieźnień-
skiej wyniósł 10 540 zł (ze środków własnych archiwum). Dokumentację, 
badania technologiczne i konserwację wykonała Marzena Szczerkowska  
z Gniezna, dyplomowany konserwator zabytków z papieru i skóry.

Archiwum rozpoczęło współpracę z Instytutem Historii Nauki PAN 
w Warszawie w celu realizacji projektu naukowego pn. „Manuscripta.pl” 
(grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0084/NPRH5/
H11/84/2017), którego celem jest zarejestrowanie kodeksów i fragmentów 
rękopiśmiennych w narodowym inwentarzu rękopisów średniowiecznych 
w Polsce online. Kierownikiem grantu jest pan dr hab. Jacek Soszyński, 
profesor PAN. Współpraca prowadzona jest na podstawie umowy między 
Polską Akademią Nauk a archidiecezją gnieźnieńską. 

Digitalizacja i sprawy genealogiczne
W listopadzie 2018 roku podpisano umowę z firmą zewnętrzną na wy-

konanie skanów z pierwszych 100 teczek z zespołu Archiwum Prymasa 
Polski. Celem digitalizacji jest udostępnienie skanów po to, by wyłączyć  
z udostępniania oryginały mające formę luzów. 

Przez cały rok 2018, na podstawie umowy z archidiecezją gnieźnień-
ską, kwerendy genealogiczne do celów innych niż cywilnoprawne prowa-
dzi firma zewnętrzna; ta współpraca trwa od 2012 roku. 

Wydarzenia, organizowane przez archiwum
– VI Sesja Mecenatu Skarbów Słowa (12.06), podczas którego nastąpi-

ło uhonorowanie Miłośników Skarbów Słowa: ks. Krzysztofa Stawskiego 
(Gniezno), ks. Roberta Nurskiego (Pobiedziska), dr. Pawła Janowskiego 
(Lublin), Kazimierza Wierzbickiego (Gdynia), Grażyny Wrzeszcz i Regi-
ny Kaczorowskiej (Szczyrk);

– podsumowanie projektu konserwatorskiego z udziałem publiczności 
oraz jednodniowa wystawa czasowa poddanych konserwacji dokumentów 
w auli Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (10.12).

Uczestnictwo pracowników merytorycznych w wydarzeniach na-
ukowych:

– V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Me-
moria Scripti. Piśmiennictwo wieków średnich i epoki nowożytnej (UAM 
w Poznaniu, 22.03) – M. Muraszko, referat: „Małopolska oprawa ozdobio-
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na radełkiem jagiellońskim z wizerunkiem kanclerza wielkiego koronnego 
Jana Zamoyskiego”; 

– międzynarodowa konferencja naukowa „Textus et Pictura II. Stu-
dia nad skryptorium i spuścizna rękopiśmienna doby średniowiecza (do 
pocz. XVI wieku)” na UMK w Toruniu (7-8 czerwca); ks. M. Sołomieniuk 
przedstawił referat nt. Biblii rękopiśmiennej z 1414 roku;

– zjazd historyków Kościoła w Siedlcach (3-5.04) – księża Michał So-
łomieniuk i Łukasz Krucki;

– XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (Uniwersytet 
Łódzki, 17-21.04) – M. Muraszko, referat: „Germaniae exegeseos” Fran-
ciszka Irenicusa ze zbiorów króla Zygmunta II Augusta;

– I Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego na Uniwersyte-
cie Muzycznym w Poznaniu (8-9.05); ks. M. Sołomieniuk wygłosił referat 
nt. „Missale plenarium BK Ms 149”;

– III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza. Zbiory polskie, (To-
ruń, 13-14.12) – M. Muraszko, referat: „Oprawa ksiąg z warsztatu introli-
gatora krakowskiego Kaspra Rajmana Starszego”.

Uczestnictwo w gremiach ogólnopolskich
W roku 2018 dyrektor archiwum brał udział w spotkaniach dwu gre-

miów ogólnopolskich, a mianowicie Rady ds. Kultury i Dziedzictwa Kul-
turowego KEP w charakterze konsultora oraz grupy roboczej ds. archiwów 
prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego przy Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. 



Ks. Michał Sołomieniuk

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. archiwów  
prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego 
(2017-2018)

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie notatek 
służbowych oraz protokołów z posiedzeń ww. Grupy autorstwa dr Anny 
Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (dalej: NDAP).

Z inicjatywy ówczesnego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych, dr. Wojciecha Woźniaka, kierowana przezeń instytucja postanowi-
ła nadać wyższą rangę stałym roboczym kontaktom z przedstawicielami 
archiwów kościelnych. W tym celu dyrektor zwrócił się do bp. Michała 
Janochy, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Kultury i Dzie-
dzictwa Kulturowego, o wskazanie ekspertów ze strony kościelnej. Ksiądz 
Biskup wskazał ze swej strony, za zgodą właściwych ordynariuszy, ks. dr. 
hab. Roberta Kufla (Zielona Góra), ks. dr. hab. Mieczysława Różańskiego 
(Łódź) i ks. dr. Michała Sołomieniuka (Gniezno). 

1. Pierwsze spotkanie ekspertów kościelnych z przedstawicielami 
NDAP odbyło się 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Naczelnej Dyrekcji 
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Ze strony państwowej wzięli w nim 
udział dr Wojciech Woźniak (Naczelny Dyrektor AP), dr Henryk Niestrój 
(zastępca Naczelnego Dyrektora AP), Maciej Zdunek (dyrektor Departa-
mentu Archiwistyki NDAP) i dr Anna Laszuk (Departament Archiwisty-
ki NDAP). Obie strony zgodziły się, że celem współpracy jest zachowa-
nie wspólnego dziedzictwa kulturalnego, jego spójne ewidencjonowanie 
i udostępnianie, omówiły też zasady współpracy. Ustalono, że spotkania 
odbywać się będą w siedzibie NDAP.

2. Dnia 11 października 2017 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Pań-
stwowych wydał zarządzenie nr 77 w sprawie powołania, zakresu i trybu 
działania oraz składu osobowego Grupy Roboczej. Treść zarządzenia zo-
stała opublikowana w poprzednim numerze Archiva Ecclesiastica. 

3. Dnia 15 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy 
Roboczej. Ze strony kościelnej wzięli w nim udział ks. R. Kufel, ks. 
M. Różański (przewodniczący Grupy), ks. M. Sołomieniuk, a ze stro-
ny państwowej dr H. Niestrój (zastępca przewodniczącego Grupy),  
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K. Dowgiało (NAC), A. Krochmal (NDAP), A. Laszuk. W toku dyskusji 
doprecyzowano zakres pracy Grupy: ma ona od strony materialnej doty-
czyć zasobu historycznego z wyłączeniem księgozbiorów lub zbiorów in-
nego rodzaju, np. numizmatów (które często są częścią zasobu archiwów 
kościelnych), a od strony formalnej metod opracowania i udostępniania. 
Archiwiści kościelni ze swej strony zaoferowali łamy rocznika Archiva 
Ecclesiastica w celu publikacji owoców pracy Grupy i docierania z nimi 
do członków i sympatyków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. 
Dla ułatwienia kontaktu między członkami Grupy zaproponowano utwo-
rzenie zamkniętego forum internetowego. 

4. Drugie spotkanie Grupy Roboczej miało miejsce 19 grudnia 2017 
roku. Obecni byli: ks. M. Różański, H. Niestrój, A. Laszuk, K. Dowgiało, 
Ewa Grin-Piszczek (AP w Przemyślu), A. Krochmal, ks. M. Sołomieniuk. 
Pani Laszuk przedstawiła cztery standardy opisu Międzynarodowej Rady 
Archiwów: standard opisu archiwalnego ISAD (G), standard archiwalnych 
haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF), standard 
instytucji z zasobem archiwalnym ISDIAH i standard opisu funkcji ISDF. 
Celem prezentacji było rozpoczęcie dyskusji i znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, które ze standardów najlepiej nadawałyby się do zastosowania  
w archiwach kościelnych. W toku dyskusji wskazano, że standardy ISAD 
(G) i ISDIAH są zbliżone do systemu ZoSIA. Następnie zaprezentowa-
no zasady obowiązujące w dziedzinie ewidencjonowania i opisu zasobu 
archiwalnego w Archiwach Archidiecezjalnych w Gnieźnie, Warszawie 
i Łodzi. W odniesieniu do pierwszego z wymienionych jego pracownicy 
przygotowali krótkie opracowania pisemne. Ostatnim punktem posiedze-
nia było omówienie harmonogramu prac Grupy Roboczej na rok 2018. 
Zdecydowano się rozesłać ankietę do archiwów diecezjalnych, pozosta-
wiając na rok 2019 kwestię archiwów zakonnych. Wyniki ankiety będą 
omawiane na jednym z posiedzeń Grupy w roku 2018. W tymże roku Gru-
pa postanowiła ustalić strukturę i zakres poradnika praktycznego dla archi-
wów kościelnych. 

5. Po raz trzeci Grupa Robocza zebrała się 12 marca 2018 roku.  
W spotkaniu uczestniczyli: ks. M. Różański, H. Niestrój, A. Laszuk, K. 
Dowgiało, E. Grin-Piszczek, A. Krochmal, ks. R. Kufel, ks. M. Sołomie-
niuk. Tematem spotkania było omówienie wyników ankiety „Zagadnie-
nia metodyczne w archiwach diecezjalnych”. Odpowiedzi nadeszły z 15 
diecezji (Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Ełk, Gliwice, Gniezno, Katowi-
ce, Legnica, Lublin, Łomża, Pelplin, Radom, Włocławek, Zielona Góra),  
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z tym że w czterech z nich nie powołano jeszcze archiwum historycznego. 
Omówiono zatem 11 ankiet.

Zagadnienie ewidencji zasobu omówił ks. Robert Kufel, wskazując, 
że kilka archiwów posiada spis zespołów, a trzy również spisy nabyt-
ków. Referent przekazał, że w ośmiu archiwach ewidencja jest prowa-
dzona ręcznie, w ośmiu elektronicznie, z czego Gniezno ma własny 
program „Tabularium” autorstwa śp. ks. dr. hab. Czesława Pesta. Żadne 
archiwum nie zadeklarowało kompletnego zewidencjonowania zasobu.  
W tym miejscu wywiązała się dyskusja, w ramach której zaproponowano 
odpowiednie ujęcie kwestii ewidencjonowania w planowanym „Katalo-
gu dobrych praktyk”.

Dr Karol Dowgiało przedstawił wyniki ankiety w zakresie opraco-
wania zasobu. W ankiecie pytano o strukturę zasobu, o wydzielanie 
zespołów (prostych, złożonych), zbiorów archiwalnych lub odrębnych 
dokumentów. Odpowiedzi były bardzo różnorodne. W kilku archiwach 
wydzielono akta metrykalne. W dyskusji poruszono sprawę duplikatów 
ksiąg metrykalnych oraz potrzebę przygotowania słowniczka termino-
logicznego. W tej części ankiety archiwa były pytane również o sporzą-
dzanie pomocy ewidencyjnych – spisów zawartości zespołów i zbiorów 
archiwalnych oraz ich inwentarzy. Referent poinformował, że w trzech 
archiwach pomoce archiwalne są tylko w postaci papierowej, a w dwóch 
karty inwentarzowe są wypełnianie ręcznie. Trzy archiwa stosują pro-
gramy komputerowe, a trzy tworzą bazy danych (Gniezno, Katowice, 
Zielona Góra).

Kolejną część wyników ankiety zreferowała Ewa Grin-Piszczek.  
W części tej pytano o archiwa, jakie dane zawierają pomoce archiwalne 
(nazwa zespołu, sygnatura, tytuł jednostki, daty skrajne jednostki, język, 
opis zewnętrzny, liczba kart/stron, uwagi, informacje o dostępnych mi-
krofilmach/skanach i inne). W dziewięciu archiwach opisy materiałów 
zawierają podstawowe elementy (nazwa/tytuł, sygnatura, twórca, daty 
skrajne). Najszersze opisy są stosowane w Gnieźnie. Referentka przed-
stawiła też odpowiedzi na pytanie o posiadanie dokumentacji nieaktowej 
(kartograficznej, technicznej, fotografii, nagrań dźwiękowych, materia-
łów ulotnych) oraz sposób jej opisywania. Dwanaście archiwów poda-
ło, że posiadają takową dokumentację, ale rzadko jest ona opisywana.  
W dyskusji wskazano na istnienie w niejednym archiwum kolekcji albu-
mów zdjęć otrzymywanych przez biskupów np. po wizytacji dekanatów. 

Archiwa zostały zapytane również o sporządzanie wstępów do inwen-
tarzy. Dziewięć z nich odpowiedziało pozytywnie, z tym że tylko jedno 
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trzyma się wytycznych Kazimierza Konarskiego. W dyskusji zapropono-
wano, by w „Katalogu dobrych praktyk” wskazać minimalne elementy in-
formacyjne dla inwentarzy oraz wytyczne do postępowania z dokumenta-
cją nieaktową. 

Analizę odpowiedzi na pytanie o zasady metodyczne wykorzystywa-
ne przy opracowaniu zasobu omówił ks. M. Sołomieniuk. Większość ar-
chiwów wskazywało podręczniki archiwistyki lub przepisy metodyczne 
NDAP, rzadziej wskazywano artykuły monograficzne czy opracowanie  
o. H. Wyczawskiego „Wprowadzenie do studiów w archiwach kościel-
nych”. Uczestnicy grupy zaproponowali zestawienie odpowiedniej litera-
tury w „Katalogu dobrych praktyk”.

Kwestię udostępniania pomocy archiwalnych omówiła Anna Krochmal. 
Wszystkie archiwa potwierdziły ich udostępnianie. Wszędzie są one do-
stępne w pracowniach naukowych, czasem w postaci elektronicznej. Sześć 
archiwów udostępnia informacje na stronach internetowych. Referentka 
zaproponowała, by w „Katalogu dobrych praktyk” opisać m.in. przejście  
z postaci tradycyjnej na cyfrową pomocy informacyjnych. 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w ankiecie było pytanie o tytuły 
publikacji dotyczących zasobu archiwalnego (przewodników po zasobie 
archiwalnym, informatorów) oraz adresy stron internetowych, na których 
umieszczono spisy zawartości zespołów i inwentarze archiwalne. Temat 
zreferowała Anna Laszuk.

Wszystkie archiwa historyczne podały opisy publikacji zawierających 
opis zasobu, zwykle w postaci artykułów w czasopismach lub publikacjach 
zbiorczych. Cztery archiwa wskazały adresy stron internetowych, przy czym 
najbardziej rozbudowaną stronę ma archiwum we Włocławku. Archiwum 
w Białymstoku z kolei realizuje projekt: „Ochrona i cyfrowe udostępnianie 
obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum 
i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”, którego jednym z wyników 
ma być portal internetowy z opisami i skanami archiwaliów. Po zreferowa-
niu tego punktu wywiązała się dyskusja na temat przynależności mikrofil-
mów do zasobu archiwów i możliwości ich udostępniania. 

Następny punkt ankiety zreferowała również Anna Laszuk: archiwa 
miały podać dane kontaktowe do osoby, która mogłaby udzielić dodatko-
wych informacji: wszystkie diecezje, które nadesłały odpowiedzi, podały 
powyższe dane. Referentka zaproponowała, by sporządzić spis publikacji 
o zasobie archiwów diecezjalnych.

Ostanie pytania w ankiecie omówił ks. Mieczysław Różański. Dotyczy-
ły one uregulowań i podstaw prawnych udostępniania materiałów archi-
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walnych. Wszystkie archiwa historyczne mają statut i regulamin pracowni 
naukowej. W większości archiwów zasady udostępniania zostały okre-
ślone. Nigdzie nie wypożycza się materiałów archiwalnych na zewnątrz 
(poza korzystaniem z nich przez kurię i eksponowaniem na wystawach). 
Zwykle nie udostępnia się oryginałów, jeśli już istnieją i są udostępnia-
ne kopie cyfrowe. W przypadku braku pisemnych regulacji przyjmuje się 
jako ogólną zasadę nieudostępniania lub ograniczonego udostępniania akt 
osobowych księży. Ks. Różański przypomniał, że w sprawach spornych 
decyzję o udostępnieniu podejmuje biskup diecezjalny.

Na koniec spotkania ks. Różański zaproponował, by opracować kon-
spekt „Katalogu dobrych praktyk” i wskazać autorów poszczególnych 
części. Anna Laszuk wskazała, że pracownicy archiwów państwowych  
i pracownicy naukowi przygotowali już w 2016 roku projekt podobnego 
katalogu dla archiwów i można się na nim wzorować. 

6. Następne spotkanie Grupy odbyło się 4 czerwca 2018 roku. Udział 
wzięli: ks. M. Różański, H. Niestrój, A. Laszuk, E. Grin-Piszczek,  
s. K. Huk (Konsulta Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Pol-
sce), A. Krochmal, ks. R. Kufel, ks. M. Sołomieniuk, ks. J. Wąsowicz 
SDB. Nową osobą w Grupie jest s. Krescencja Huk, powołana do udziału 
w jej pracach mocą Zarządzenia nr 36 NDAP z dnia 14 kwietnia 2018  
roku. 

Pomiędzy posiedzeniami A. Laszuk we współpracy z E. Grin-Piszczek 
przygotowały projekt konspektu „Katalogu dobrych praktyk”. Na spotka-
niu A. Krochmal i E. Grin-Piszczek podniosły postulat dopisania do „Ka-
talogu” wstępu, przykładowego inwentarza zespołu lub zbioru archiwal-
nego, bibliografii i słownika pojęć. Sam tytuł winien zawierać informację, 
że chodzi o praktyki z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi  
w archiwach kościelnych. Ostatecznie Grupa zgodziła się, by tytuł powstał 
na końcu prac. Przy okazji wywiązała się dyskusja na temat zawartości 
„Katalogu”. H. Niestrój wskazał na możliwość opracowania dwu porad-
ników obejmujących oddzielne zagadnienia, natomiast ks. M. Różański 
opowiedział się za jednym szerszym poradnikiem, obejmującym również 
nowe zagadnienia, np. związane z ochroną danych osobowych. W dalszej 
dyskusji ks. J. Wąsowicz postulował odnieść się w poradniku do struktury 
archiwów kościelnych, tak diecezjalnych, jak zakonnych. Zgodzono się, 
by przygotować jeden poradnik dla obu rodzajów archiwów. Ustalono, że 
konspekt poradnika składa się z dziesięciu rozdziałów merytorycznych, 
wstępu, aneksów w postaci kompletnych inwentarzy, haseł indeksowych 
oraz zestawienia literatury przedmiotu. W dalszej dyskusji zatrzymano się 
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na kwestii postępowania z kopiami materiałów archiwalnych, które to za-
sady nie są jeszcze ustalone również w archiwach państwowych. 

Grupa ustaliła autorów kolejnych części poradnika. Większą jego część 
podjęli się napisać członkowie Grupy, zaś omówienie kilku zagadnień zo-
stanie przekazane osobom spoza jej grona: o napisanie części poświęconej 
profilaktyce i zagadnieniom konserwatorskim zostanie poproszona Anna 
Czajka, kierownik CLKA w AGAD, zaś o napisanie części poświęconej 
digitalizacji zostanie poproszony ks. R. Dworacki, dyrektor AP Poznań. 

7. Grupa zebrała się ponownie 15 października 2018 roku w skła-
dzie: H. Niestrój, A. Laszuk, K. Dowgiało, E. Grin-Piszczek, s. K. Huk,  
A. Krochmal, ks. M. Sołomieniuk, ks. J. Wąsowicz. Podczas spotkania 
omówiono dwa przygotowane fragmenty poradnika: ewidencjonowanie 
zasobu archiwalnego oraz udostępnianie archiwaliów. 

Pierwszy temat zaprezentowała A. Laszuk. Zaproponowała ona trzy 
obowiązkowe środki ewidencyjne: spis zespołów, księgę nabytków i księ-
gę ubytków. Po kolei omówiono każdy z tych środków i zaproponowano 
poprawki. Dotyczyły one głównie stopnia szczegółowości opisu oraz sytu-
acji, w których dochodzi do ubytków w zasobie archiwów kościelnych, np. 
w wyniku zmian organizacyjnych prowincji zakonnych. 

Drugi temat omówił ks. M. Sołomieniuk, dzieląc wystąpienie na czte-
ry części: udostępnianie oryginałów, udostępnianie zdjęć/skanów, udo-
stępnianie online, udostępnianie na wystawy. W pierwszym punkcie au-
tor podzielił materiały archiwalne na ogólnodostępne, nieudostępniane  
i udostępniane z ograniczeniami. Wywiązała się przy tym dyskusja doty-
cząca różnic w zasadach udostępniania poszczególnych typów akt i róż-
nego kwalifikowania celów badawczych. Członkowie grupy zgodzili się, 
że załącznikiem do poradnika mogą być przykładowy statut i regulamin 
udostępniania materiałów archiwalnych. Rozmawiano też o ochronie da-
nych osobowych. W drugim punkcie referent podkreślił wagę umów li-
cencyjnych na wykorzystanie cyfrowych kopii archiwaliów. Przy trzecim 
punkcie omawiano sprawę ewentualnego wspólnego udostępniania kopii 
cyfrowych archiwaliów przez archiwa kościelne, co wydaje się na razie 
niemożliwe z powodu braku odpowiedniego projektu. Przedstawiciele ar-
chiwów państwowych zapraszali do skorzystania z programu ZoSIA. Przy 
czwartym punkcie członkowie grupy zastanawiali się, czy kwestii wypo-
życzania nie należy poświęcić osobnego punktu poradnika. Rozwinęła się 
rozmowa na temat przygotowania archiwaliów do wypożyczenia zarówno 
od strony prawnej, jak i konserwatorskiej. 
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Na koniec zebrania rozmawiano o ankiecie skierowanej do archiwów 
zakonnych oraz zaproponowano przedstawienie na przyszłym spotkaniu 
kolejnych elementów projektowanego poradnika. 

8. W dniu 3 grudnia 2018 roku odbyło się ostatnie w tym roku spo-
tkanie Grupy Roboczej. Udział wzięli w nim: ks. M. Różański, H. Nie-
strój, A. Laszuk, K. Dowgiało, E. Grin-Piszczek, s. K. Huk, A. Krochmal, 
ks. M. Sołomieniuk i ks. J. Wąsowicz. Program posiedzenia przewidywał 
omówienie przygotowanych fragmentów poradnika, a mianowicie struk-
tury zasobu archiwów kościelnych: diecezjalnego, zakonnego żeńskiego  
i zakonnego męskiego oraz postępowania z kopiami.

Strukturę zasobu archiwum diecezjalnego omówił ks. M. Różański. 
Dyskusja wywiązała się w odniesieniu do zamykania zespołów archiwal-
nych. Rozmówcy proponowali różne cezury czasowe (III rozbiór Polski, 
bulle papieskie z 1818 i 1821 roku lub daty rządów jednego biskupa), przy 
czym pojawił się także głos, iż twórcą akt jest diecezja, która zachowuje 
ciągłość istnienia również w momencie zmiany rządcy, stąd cezury czaso-
we byłyby sztuczne. Następnie członkowie grupy omawiali kwestię struk-
tury największych i podstawowych zespołów w archiwach diecezjalnych 
oraz układ materiałów wewnątrz zespołów. Poradnik mógłby zawierać 
przykłady typowych struktur zespołu kurii diecezjalnej. Dalsza część dys-
kusji koncentrowała się wokół nazw nadawanych zespołom archiwalnym 
zawierającym akta kurii diecezjalnej oraz seriom i podseriom akt w zespo-
le akt kurialnych. Osobną omawianą kwestią było miejsce ksiąg metrykal-
nych i „zespołów okolicznościowych” w zasobie archiwum. Twórcy tych 
ostatnich bywają często efemeryczni. W trakcie dyskusji ustalono, że ta 
grupa zespołów zostanie w poradniku połączona z grupą fundacji, stowa-
rzyszeń itp. Ostatnim omawianym zagadnieniem były przykłady zbiorów 
w archiwum diecezjalnym. H. Niestrój postulował, aby w ogóle nie poda-
wać zbiorów jako przykładów grupowania dokumentacji, uznano jednak, 
że takie zbiory już są, także w archiwach państwowych, i nie można tego 
pominąć w poradniku.

Drugi temat (struktura zasobu archiwów zakonnych męskich i żeń-
skich) przedstawił ks. J. Wąsowicz. Referent zaznaczył, że każde zgroma-
dzenie i zakon ma własne wytyczne w tym względzie i musi się ich trzy-
mać. W trakcie prezentacji podkreślił, że proponowana struktura dotyczy 
archiwów domów generalnych, może być w sposób prosty adaptowana dla 
potrzeb różnych zgromadzeń. Rozmówcy dopytywali referenta o poszcze-
gólne serie i podserie i ich zawartość. Po wstępnym zaakceptowaniu pro-
jektu ogólnego schematu struktury archiwów zakonnych zebrani przeszli 
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do omawiania schematów szczegółowych. S. K. Huk przedstawiła pro-
pozycję dla archiwum generalnego w zgromadzeniach zakonnych posia-
dających prowincje. Członkowie grupy dopytywali referenta o zawartość  
merytoryczną różnych serii i podserii akt. Pojawiła się w rozmowie kwe-
stia archiwaliów placówek prowadzonych przez zgromadzenia zakonne  
(np. szkół) oraz powrócił temat spuścizn po osobach fizycznych. W związ-
ku z tym, że dyskusja o strukturze zasobu archiwów kościelnych była oży-
wiona i dłuższa, niż przewidywano, ustalono, że tematyka kopii w archi-
wach kościelnych nie będzie tego dnia omawiana.

Na koniec omówiono plan pracy na rok 2019 i zaplanowano pierw-
sze posiedzenie na luty. Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie  
w mniejszym gronie, którego celem było omówienie planowanej na jesień 
2019 roku konferencji naukowej dla archiwistów kościelnych, organizo-
wanej przez NDAP w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów 
Kościelnych.



Recenzje





Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

„Notiziario dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica”, 
Roma, nr 54 (2018), ss. 33

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych (Associazione Archivistica 
Ecclesiastica, dalej: AAE) we Włoszech od kilkudziesięciu lat systema-
tycznie wydaje drukiem materiały z organizowanych przez siebie sym-
pozjów poświęconych różnym aspektom archiwistyki kościelnej oraz 
biuletyn prezentujący działalność bieżącą stowarzyszenia. Publikacje te 
dokumentują niezwykle aktywną działalność środowiska archiwistów ko-
ścielnych w tej części Europy, które stara się zabezpieczać, opracowywać  
i udostępniać dokumentację związaną z różnokierunkową działalnością 
Kościoła. Publikacje wydawane przez AAE mają już ugruntowaną pozy-
cję w środowisku. Chciałbym w tym miejscu zaprezentować 54. numer 
biuletynu stowarzyszenia, który ukazał się w grudniu 2018 r.

Publikacje w biuletynie otwiera słowo prezesa stowarzyszenia ks. pra-
łata Gaetana Zita (s. 3-4). Zwraca on zwłaszcza uwagę czytelników na 
materiały poświęcone archiwom sportu i umowie o współpracy podpisa-
nej przez AAE i Włoskie Centrum Sportu (Centro Sportivo Italiano, dalej: 
CSI) oraz na materiały poświęcone III Europejskiej Konferencji Archi-
wistów Kościelnych, która odbyła się w Poznaniu w dniach 7-9 listopada 
2018 r. Prezes Zito zachęcił również czytelników do bieżącego śledzenia 
inicjatyw podejmowanych przez środowisko archiwistów kościelnych we 
Włoszech, które jest możliwe za pośrednictwem portalu stowarzyszenia, 
znajdującego się pod adresem: www.archivaecclesiae.org. 

Archiwa zawierające materiały do historii sportu z perspektywy do-
świadczeń włoskich archiwistów kościelnych nie były dotąd przedmiotem 
szczególnej uwagi. Taka teza została postawiona w prezentowanym pe-
riodyku. Aby taki stan rzeczy zmienić, 6 lipca 2018 r. podpisano poro-
zumienie między AAE i CSI dotyczące współpracy na polu archiwizacji 
dokumentacji związanej z szeroko rozumianą kulturą sportową. Treść tego 
dokumentu opublikowano w całości (s. 5-6). Został on podpisany przez 
prezesów stowarzyszeń  Gaetana Zita (AAE) i Vittoria Bosia (CSI). 

Partner stowarzyszenia archiwistów kościelnych – Włoskie Centrum 
Sportowe, kontynuuje tradycję Federacji Włoskich Stowarzyszeń Ka-
tolickich, założonej w 1906 r. CSI powstało w 1944 r. w celu promocji  
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chrześcijańskiego wychowania przez sport i zrzesza kluby i środowi-
ska sportowe prowadzące działalność we włoskich diecezjach. Umowa  
o współpracy tegoż stowarzyszenia ze środowiskiem archiwistów ko-
ścielnych została podpisana na trzy lata i ma na celu fachową ochronę 
dziedzictwa historycznego włoskiego centrum sportowego na różnych 
poziomach (diecezjalnych, regionalnych i lokalnych – parafialnych) oraz 
udostępnianie wytworzonej przez CSI dokumentacji do badań naukowych. 
W podpisanym dokumencie podkreślono możliwość poszukiwania metod 
kompatybilności archiwaliów CSI z systemem archiwów diecezjalnych  
i integrację tych instytucji. Zakłada on także organizowanie szkoleń dla 
archiwów CSI, zwłaszcza w dziedzinie wykorzystania w nich nowocze-
snych technologii cyfrowych, a także wspólnych przedsięwzięć o charak-
terze kulturalnym i naukowym.

Niejako dopełnieniem opublikowanego na łamach biuletynu dokumen-
tu jest artykuł naukowy zamieszczony zaraz po nim, autorstwa Angeli Teji, 
który nosi tytuł Archiwa historii sportu (Archivi per la storia dello sport, 
s. 7-14). Autorka opracowania wychodzi od pytań usprawiedliwiających 
podjęcie tej tematyki na łamach biuletynu AAE: Sport w biuletynie ar-
chiwistów? Dlaczego nie, jeśli sport jest postrzegany jako dobro kultu-
rowe na równi ze sztuką, muzyką, literaturą, architekturą i archiwami? 
Dalej autorka pochyla się nad projektami realizowanymi przez Włoskie 
Towarzystwo Historii Sportu. Podejmuje też tematykę źródeł archiwal-
nych, które są podstawą badań dla historyków. W przypadku projektów 
naukowych dotyczących dziejów sportu zauważa brak specjalistycznych 
archiwów zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem dokumentacji 
dotyczącej tej tematyki. Angela Teja stawia postulat, iż taki stan rzeczy-
wistości trzeba koniecznie zmienić. W tym kontekście przywołuje m.in. 
wypowiedź Nory Santarelli, jednej z najbardziej doświadczonych archi-
wistek dokumentacji dotyczącej dziejów sportu, która zauważa, że „cho-
dzi o sektor do niedawna mało rozważany w kategoriach dokumentalnych 
i dlatego zaniedbywany i podlegający dyspersji, zatarciu oraz zniszcze-
niom, które muszą stymulować archiwistów – i nie tylko archiwistów –  
w poszukiwaniu pamięci utraconej lub w trakcie zanikania, aby ją odzy-
skać i chronić, zanim będzie za późno”. Profesor Angela Teja postuluje, 
aby we Włoszech powstały archiwa podobne do tych, jakie można spo-
tkać w innych krajach europejskich. Wymieniła w tym względzie m.in. 
archiwum w Centrum MKOL, fińskie Centrum Archiwów Sportowych, 
francuskie Archiwum Sportowe, które mieści się w Centrum Archiwum 
Pracy w Roubaix, Centrum Studiów Olimpijskich w Barcelonie. W swoim  
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opracowaniu podkreśliła także, że powstanie podobnych instytucji we 
Włoszech stworzyłoby doskonałe możliwości edukacyjne, aby przybliżyć 
zwłaszcza młodym ludziom poprawne i świadome spojrzenie na sport. 
Także jako na rzeczywistość o silnym potencjale duchowym, który może 
służyć integralnemu rozwojowi osoby. 

Kolejna partia materiałów opublikowanych w biuletynie AAE dotyczy 
III Konferencji Archiwistów Kościelnych Europy Archiwa kościelne i ar-
chiwa państwowe: miejsce dialogu kulturowego, która odbyła się w dniach 
7-9 listopada 2018 r. w Poznaniu (s. 15-24). Zaprezentowano szczegóło-
wy plan konferencji, bazę logistyczną oraz wykaz uczestników z różnych 
krajów europejskich, z którego wynika że wzięli w niej udział archiwi-
ści z Albanii, Austrii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Anglii, Włoch, Mal-
ty, Polski, Portugalii, Rumunii, Stolicy Apostolskiej, Słowenii, Hiszpanii.  
W obradach uczestniczył m.in. bp Carlos Alberto Azevedo, delegat Pa-
pieskiej Rady ds. Kultury, abp metropolita poznański Stanisław Gądecki  
i bp Jan Kopiec, delegat Episkopatu Polski ds. Stowarzyszenia Archiwi-
stów Kościelnych. 

Następnie zaprezentowano sprawozdanie z konferencji, którego autor-
ką jest Licia Meloni. Podkreśliła ona, iż konferencja miała na celu porów-
nanie fundamentalnej roli archiwów w pamięci Kościoła i społeczeństwa, 
które poprzez przywracanie wiedzy o historii instytucjonalnej, kulturalnej, 
społecznej i religijnej stanowią uprzywilejowane miejsca dialogu kulturo-
wego.

Poznańską konferencję otworzył prezes włoskiego Stowarzyszenia 
Archiwów Kościelnych ks. prałat Gaetano Zito, który odwołując się do 
podjętej tematyki, zauważył m.in. konieczność synergii między archiwami 
Kościoła a archiwami państwowymi, która otworzy różne ścieżki współ-
pracy. Określił też archiwa jako „tabernakula pamięci”, czyli miejsca, któ-
re sprzyjają rozwojowi kultury archiwalnej zdolnej do promowania dzisiaj 
dialogu międzykulturowego. Następnie słowa powitania do uczestników 
konferencji skierował bp prof. Jan Kopiec, który podkreślił, że znaczenie 
archiwów kościelnych nie zależy wyłącznie od ich funkcji duszpasterskiej, 
ale także od ich wartości kulturowej, ponieważ są one miejscami pamięci 
historycznej zarówno dla wspólnoty wiernych, jak i dla całej wspólnoty 
obywatelskiej.

Kolejnym mówcą był ks. Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Ar-
chidiecezji Poznańskiej, który skierował do uczestników spotkania gorące 
słowa powitania. Następnie głos zabrał bp Carlos Azevedo, delegat ds. 
Dziedzictwa Kulturowego Kościoła Papieskiej Rady ds. Kultury. Swoją 



174 Archiva Ecclesiastica nr 12/2019

wypowiedź podzielił na kilka punktów, w których zwrócił uwagę m.in. na 
kryteria zarządzania archiwami kościelnymi i udoskonalanie ich poprzez 
zastosowanie nowych technologii informacyjnych, dalej na współpracę in-
stytutów kościelnych, muzeów, bibliotek i archiwów w celu opracowania 
propozycji konkretnych posunięć, dzięki którym profesjonalni specjaliści 
od dziedzictwa kulturowego będą w stanie rozwijać wspólne doświadcze-
nia, omawiać krytyczne problemy poszczególnych dyscyplin i promować 
rozwiązania organizacyjne, regulacyjne, techniczno-naukowe dla instytu-
tów kultury i ogólnie dziedzictwa kulturowego.

W dalszej kolejności na konferencji wystąpił przedstawiciel Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie dr Henryk Nie-
strój, który zauważył, że archiwa państwowe i kościelne, mimo różnic  
w specyfice organizacji, mierzą się z podobnymi problemami i łączą się 
we wspólnej trosce o archiwa historyczne. Nakreślił także płaszczyzny 
wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń, informacji i szukania 
wspólnych rozwiązań między instytucjami kościelnymi i państwowymi. 
Stały się one możliwe w Polsce dopiero po upadku komunizmu. Następ-
nie miały miejsce przemówienia przedstawicieli różnych europejskich 
instytucji archiwalnych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami.  
W tym gronie autorka sprawozdania wyróżniła m.in. wystąpienie Claudiu 
Tutu z Rumunii. Reżim komunistyczny, który doszedł do władzy w tym 
kraju 1944 r., uderzył w greckokatolicki kościół dekretami, które ogło-
siły, że jest „wyjęty spod prawa”. Następnie aktywa Kościoła katolic-
kiego obrządku bizantyjskiego zostały skonfiskowane i powierzone pań-
stwu komunistycznemu oraz rumuńskiemu Kościołowi prawosławnemu. 
Wśród majątków skonfiskowano także archiwa greckokatolickie, które 
do dziś są rozproszone, a przede wszystkim nie są udostępniane przez 
rumuńskie państwo oraz prawosławne instytucje kościelne do badań  
naukowych.

Dodać należy, iż III Konferencja Archiwistów Kościelnych Europy Ar-
chiwa kościelne i archiwa państwowe: miejsce dialogu kulturowego zo-
stała zorganizowana przez Archidiecezję Poznańską, Archiwum Archidie-
cezjalne w Poznaniu, Associazione Archivistica Ecclesiastica i Pontificio 
Consiglio per la Cultura.

W biuletynie AAE opublikowano też korespondencję w sprawie objęcia 
przez stowarzyszenie patronatu i jednocześnie współorganizację między-
narodowej konferencji przygotowanej przez Chorwackie Centrum Glago-
litizmu „Breviari romani dal XI/l secolo al Tridentino”, która odbyła się 
w Pisino w dniach 4-6 listopada 2018 r. AAE objęło także patronat nad 
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50. spotkaniem Włoskiego Stowarzyszenia Profesorów Historii Kościoła, 
które odbyło się w dniach 10-12 stycznia 2019 r. (s. 25-28).

Kolejną część biuletynu przeznaczono na wspomnienia zmarłych  
w ostatnim okresie członków AAE. Przywołano w nich postaci ks. Ma-
ria Messiny, dyrektora Archiwum Historycznego Diecezji Caltagirone; 
ks. Umberta Andreolettiego, dyrektora Archiwum Historycznego Diece-
zji Alessandria; ks. Antonia Nughesa, dyrektora Archiwum Historycznego 
Diecezji Alghero-Bosa (s. 29-30).

Prezentowany periodyk zamyka wykaz nowych członków stowarzysze-
nia oraz wykaz najnowszych publikacji związanych z archiwami kościel-
nymi oraz bazę adresową AAE (s. 31-33).





Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Bp Krzysztof Nitkiewicz, „ABC kurialisty, czyli rady starszego 
kolegi”, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  
w Sandomierzu 2018, ss. 68

Nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu w czerwcu 
2018 roku ukazała się książka biskupa Krzysztofa Nitkiewicza ABC ku-
rialisty, czyli rady starszego kolegi. Można ją uznać za swoisty podręcznik 
poruszania się po meandrach kurialnej rzeczywistości, w którym odnaj-
dziemy m.in. wiele ciekawych wskazówek dotyczących funkcjonowania 
urzędów kościelnych, ich pracowników, podnoszenia przez nich kwali-
fikacji zarówno duchowych, jak i zawodowych, oraz metodologii pracy, 
także porady z kategorii urbanitas sacerdotalis. Wszystko zostało podane 
przez autora w bardzo dostępnej i swobodnej konwencji, co może pre-
zentowanej pozycji przysporzyć wielu wdzięcznych czytelników nie tylko  
z grona duchownych, ale wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem 
podstawowej instytucji każdej diecezji.

„ABC kurialisty” można także uznać za pozycję instruktażową, która 
wyszła spod pióra autora mającego za sobą wieloletnie doświadczenie 
pracy kurialnej. Przypatrując się curriculum vitae biskupa diecezji sando-
mierskiej, widzimy prawnika kanonistę, pracownika Sądu Metropolital-
nego w Białymstoku, wykładowcę seminaryjnego, sekretarza generalne-
go synodu diecezjalnego, członka Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, 
postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki, postulatora 
w procesie kardynała Stanisława Hozjusza, wreszcie pracownika rzym-
skich kościelnych dykasteriów: Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, 
Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych, Papieskiej Rady ds. Tek-
stów Prawnych, Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teolo-
gicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym. 
Biskup sandomierski jest też Przewodniczącym Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewod-
niczącym Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, człon-
kiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. W osobie autora widzimy więc 
przede wszystkim człowieka pracowitego, zaangażowanego na wielu po-
lach administracyjnej działalności Kościoła. Dla niego samego, jak pi-
sze we wstępie, to zaangażowanie stało się okazją do „spotkania wielu 
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osób, które przychodzą ze swoimi radościami i problemami”, zaś same 
kościelne instytucje postrzega nie tylko w kategorii administracyjnych 
urzędów, ale przede wszystkim jako „miejsce podejmowania ważnych 
decyzji związanych z realizacją programu duszpasterskiego”. To właśnie 
zebrane przez lata doświadczenie księdza biskupa zaowocowało prezen-
towaną pozycją.

Podzielono ją na osiem głównych rozdziałów, którym autor nadał na-
stępujące tytuły: Co to takiego kuria?; Współpracownicy biskupa; Mapa 
drogowa; Szczególne przypadki; Jak cię widzą, tak cię piszą; Blisko sie-
bie; Być zauważonym; Dwa kroki przed metą. Zaś ostatnim akordem 
publikacji jest krótki indeks rzeczowy podjętych w książce zagadnień 
(s. 68).

W książce „ABC kurialisty” znajdziemy wiele wskazówek odno-
szących się do dokumentacji kościelnej, której autor poświęcił trochę 
miejsca w rozdziale „Mapa drogowa”, omawiającym rytm pracy w kurii 
diecezjalnej. Biskup Nitkiewicz pokazuje w nim m.in. praktyczną rolę 
archiwum, chociażby w przypadkach rozwiązywania różnych kwestii, 
kiedy warto przypatrzeć się, jak w podobnych sytuacjach zachowywa-
li się nasi poprzednicy (s. 28-29). Proponuje także procedury wobec 
anonimów przychodzących do kurii (s. 30), zwraca uwagę na właściwe 
przechowywanie dokumentów i archiwizację w archiwum bieżącym oraz 
systematyczne przekazywanie dokumentacji do archiwum historycznego 
(s. 33-34). Przypomina też zasady, jakie zgodnie z KPK należy zachować 
wobec dokumentacji dotyczącej spraw karnych (s. 34). Autor zachęca 
również dyrektorów archiwów do monitorowania regularnego przepły-
wu do archiwów odpisów ksiąg parafialnych (s. 34) oraz przypomina, 
iż zasady korzystania z zasobów archiwów winny być określone przez 
biskupów w ramach przepisów szczegółowych (s. 34-35). W tej kwestii 
zwraca też uwagę na zakaz wynoszenia z kurii jakichkolwiek dokumen-
tów (s. 37).

Pracownikom archiwów warto polecić w zasadzie cały elementarz 
przygotowany przez biskupa sandomierskiego. W tym miejscu chciał-
bym wyróżnić jeszcze jedno z wielu cennych wskazań zamieszczonych 
w „ABC kurialisty”, mianowicie zachętę do systematycznego podnosze-
nia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez studia, szkolenia i konfe-
rencje naukowe; śledzenia bieżącej dokumentacji Stolicy Apostolskiej, 
Episkopatu Polski oraz poszczególnych diecezji (s. 17).

Na koniec warto dodać, iż książka „ABC kurialisty, czyli rady star-
szego kolegi” okraszona została wieloma anegdotami, łacińskimi sen-
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tencjami oraz świetnymi ilustracjami utrzymanymi w humorystycznej  
konwencji, których autorem jest Łukasz Zabdyr. Okładkę zaprojekto-
wał zaś Dariusz Krajewski. Reasumując, prezentowaną pozycję warto 
polecić wszystkim pracownikom kurii diecezjalnych i zakonnych, także 
zainteresowanym funkcjonowaniem kościelnych instytucji. Na pewno  
nie powinno jej zabraknąć w podręcznych bibliotekach archiwów ko-
ścielnych.





Dokumenty
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Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Stowarzyszenia 
Archiwistów Kościelnych z okazji Konferencji Historycznej 

oraz XIV Walnego Zjazdu SAK

Zbliżający się jubileusz stulecia Diecezji, a dziś Archidiecezji Łódzkiej 
wpisuje się w pogłębianie naszego rozumienia procesu dojrzewania Kościo-
ła do coraz bardziej zauważalnej samodzielności działania i oddziaływania 
w duchu prowadzenia wszystkich ludzi do spotkania ze Stwórcą i Dawcą 
wszelkiego dobra. Refleksja nad dorobkiem i dziedzictwem duchowym  
i materialnym Archidiecezji Łódzkiej, także nad stawianym do dyspozycji 
uczonych zasobem źródeł archiwalnych, stanowi istotny wkład w ukazy-
wanie dróg, jakimi Kościół przemierza pracowity szlak do ludzkich serc. 
Gratuluję podjęcia tej pożytecznej decyzji, by nie zapomnieć o wysiłku 
wydobywania nova et vetera służebnego posłannictwa Kościoła Łódzkiego 
względem całego narodu i państwa.

Z nadzieją spoglądam na debaty w ramach XIV Walnego Zjazdu SAK. 
Na pewno wytyczy on kierunki dalszej, solidnej pracy nad precyzowaniem 
naszego wspólnego wysiłku, by chronić dziedzictwo dokumentacyjne Ko-
ścioła, a równocześnie przybliżać na nowo odkrywane potrzeby według 
miary dzisiejszych wyzwań. Szczególnie mam na uwadze wypracowywane 
od dłuższego czasu bliższe relacje z archiwami państwowymi, zwłaszcza 
z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, która już wydaje widoczne 
efekty, a także zasady ochrony danych osobowych w instytucjach kościel-
nych. Wypracowanie sposobów dalszej integracji tych środowisk powinno 
być priorytetem w dalekosiężnym programowaniu prac na płaszczyźnie za-
chowania, konserwacji i udostępniania zbiorów archiwalnych. Z nadzieją 
witam także decyzję o odnowieniu Zespołu Ekspertów ds. historycznych, 
ustanowionego przed laty przy Komisji Konkordatowej, w czym wsparcie 
ze strony SAK będzie żywo oczekiwane.

Pozostaję z bardzo serdecznym pozdrowieniem dla Zarządu Stowarzy-
szenia Archiwistów Kościelnych oraz dla wszystkich uczestników Konfe-
rencji Naukowej poświęconej przeszłości Archidiecezji Łódzkiej, a także 
XIV Walnego Zjazdu SAK. Życzę błogosławionych owoców tego spotkania.

Gliwice, 11 listopada 2018 r.
+ Jan Kopiec

Delegat KEP ds.
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych 
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Słowo Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa  
Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
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Pismo Dyrektora Archiwum Kancelarii Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej
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Nadanie SAK numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
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Kalendarium działalności Zarządu  
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych  

w 2018 roku

3.01.2018  Rejestracja „Archiva Ecclesiastica” w międzynarodowym  
 systemie informacji o wydawnictwach ciągłych (ISSN)

12.03.2018  Posiedzenie grupy roboczej w NDAP w Warszawie
16.05.2018  publiczne udostępnienie elektronicznej postaci „Archiva  

 Ecclesiastica” w BAZHUM
4.06.2018  Posiedzenie grupy roboczej w NDAP w Warszawie
4.06.2018  Posiedzenie Zarządu SAK w Warszawie
22.06.2018  Spotkanie robocze przed XIII Walnym Zgromadzeniem SAK  

 w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi
22.06.2018 Spotkanie prezesa Zarządu SAK z abpem Grzegorzem Rysiem  

 z w Łodzi
9.10.2018  Powołanie prezesa SAK do Zespołu Ekspertów ds. historycz- 

 nych przy Konferencji Episkopatu Polski
11.09.2018  VII seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989- 

 1991” pt. „Od Niepodległej do Niepodległej 1918-1989”  
 w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę w War- 
 szawie

15.10.2018  Posiedzenie grupy roboczej w NDAP w Warszawie
29.10.2018  Posiedzenie Zarządu SAK w Warszawie
31.10.2018  Wydanie 11 numeru rocznika SAK „Archiva Ecclesiastica”
7-9.11.2018 III Konferencja Archiwistów Kościelnych Europy w Poznaniu
8-9.11.2018 Spotkanie robocze w Łodzi przed Walnym Zgromadzeniem
3.12.2018  Posiedzenie grupy roboczej w NDAP w Warszawie
18-20.12.2018  Konferencja i Walne Zgromadzene w Łodzi-Porszewica- 

  cach
19.12.2008 Posiedzenie Zarządu SAK w Łodzi-Porszewicacach
27.12.2018  Podpisanie umowy życzenia lokalu dla SAK w Katowicach

Ks. Robert R. Kufel





O autorach Rocznika

Kazimierz Dąbrowski – pochodzi z Ziemi Łowickiej. Święcenia ka-
płańskie przyjął 26 grudnia 1976 r. w kościele Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Łodzi z rąk biskupa Jana Kulika. Odbył studia specjalistyczne 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych, uzyskując 9 listopada 1983 r. tytuł magistra historii ze specjalizacją 
archiwalną. W 1987 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. Arcybiskup 
Włodzimierz Jasiński 1873-1965. Życie i działalność napisanej pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Ryszarda Bendera.

Od 1992 r. jest dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi.  
W latach 2000-2010 pełnił funkcję adiunkta i wykładowcy na trzech wyż-
szych uczelniach warszawskich: w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, Wyż-
szej Szkole Zarządzania i Prawa oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej na 
warszawskiej Pradze.

Jest promotorem 11 prac magisterskich i około 50 prac licencjackich. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, a także Stowa-
rzyszenia Archiwistów Polskich (Oddział w Łodzi), delegat na walne zjaz-
dy we Wrocławiu i w Kielcach.

Jest autorem kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów, a wśród 
nich biografii o Wandzie Malczewskiej, o. Maksymilianie Kolbem oraz 
publikacji jubileuszowej pt. „90 lat Kościoła Łódzkiego (1920-2010)”.

Obecnie jest w zespole opracowującym Kapłanów Męczenników 
Diecezji Łódzkiej.  

Waldemar Gliński – urodzony w Łomży. Studia historyczne ukończył 
na Uniwersytecie Łódzkim w 1989 r. W tym samym roku wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął  
w 1994 r., a w 1996 r. podjął studia doktoranckie na Wydziale Kościelnych 
Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie.

W roku 2000 uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. Komisja Rządo-
wa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religij-
nych Królestwa Polskiego w latach 1815-1820, napisanej pod kierunkiem  
ks. prof. Józefa Mandziuka. Od 2001 r. pracuje na Wydziale Nauk Histo-
rycznych i Społecznych UKSW.
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W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk hu-
manistycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Reformy kształce-
nia duchowieństwa diecezjalnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1837.

Od 2010 r. jest profesorem UKSW i kierownikiem Katedry Historiogra-
fii i Metodologii Badań Historycznych.

Zainteresowania badawcze, to przede wszystkim historia Kościoła  
w Królestwie Polskim w XIX i XX w., historia emigracji i Polonii, prozo-
pografia, historia szkolnictwa kościelnego na ziemiach polskich w XIX w., 
prawo wyznaniowe w Królestwie Polskim w XIX w., historia archidiecezji 
łódzkiej.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Światowej Rady Ba-
dań nad Polonią.

Obecnie redaguje kolejne tomy Słownika Polskich Teologów Katolickich.

Ryszard Grygiel – urodzony w Jarocinie Wielkopolskim. Studiował 
archeologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po stu-
diach związał się ze słynnym archeologiem profesorem Konradem Jaż-
dżewskim – twórcą łódzkiego ośrodka archeologicznego. 

Kolokwium habilitacyjne przeprowadził 9 grudnia 1987 r., podczas 
którego wygłosił wykład na temat: Neolityzacja Polskiego Niżu. 

Cała kariera zawodowa Grygiela związana jest z Muzeum Archeolo-
gicznym i Etnograficznym w Łodzi, gdzie pracuje od 1974 r. (od 1991 r. na 
stanowisku dyrektora).

Twierdzi, że dziś Łódź jest dla Niego miejscem równie ważnym jak 
Jarocin. Obecnie mieszka w Lutomiersku i tak w wywiadzie stwierdził: 
Lubię prastary Lutomiersk, dlatego że ma bogatą historię i słynie z waż-
nych odkryć archeologicznych. Tutaj odkryto cmentarzysko z przełomu  
X/XI wieku z grobami skandynawskich wojowników. 

Kierował wykopaliskami w Tumie pod Łęczycą, które w XI i XII w. 
było jednym z najważniejszych ośrodków państwa Piastów. – Tum to perła 
Romańskiego Szlaku. W 2013 r. za tę pracę otrzymał tytuł Obywatela Ho-
norowego Miasta Łęczycy. 

Pisze książki i artykuły z zakresu archeologii pradziejowej i średnio-
wiecznej – są one poświęcone szczególnie początkom rolnictwa i hodowli 
w Europie Środkowej.

Agnieszka Janik – jest rodowitą łodzianką, studia historyczne ukoń-
czyła na Uniwersytecie Łódzkim, napisała pracę pt. Biografia arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jarosława z Bogorii i Skotnik.



193O autorach Rocznika

Historyk archiwista, starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Ło-
dzi, pracuje w Oddziale Informacji, Ewidencji i Udostępniania APŁ. 

Zajmuje się przede wszystkim popularyzacją zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Łodzi, organizując wystawy oraz zajęcia i konkursy dla dzie-
ci i młodzieży. 

Współpracowała w opracowaniu VIII tomu pt. „Prace i Materiały Hi-
storyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiece-
zji Łódzkiej”. W 2012 r. podczas Konferencji Jubileuszowej w 75-lecie 
powstania Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiece-
zji Łódzkiej wygłosiła referat pt. Dzieje skarbów w Klasztorze na Jasnej 
Górze w latach 1806-1830 na podstawie dokumentów przechowywanych  
w Archiwum Państwowym w Łodzi.

Autorka prac poświęconych historii regionalnej, historii Kościoła, ewi-
dencji ludności oraz genealogii.

Rafał Kościański – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii. Od 2001 r. pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, obecnie na sta-
nowisku naczelnika Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu. Członek 
Instytutu im. Stefana Grota Roweckiego w Lesznie. Autor artykułów na-
ukowych i popularnonaukowych. Interesuje się działalnością organów 
bezpieczeństwa państwa w Wielkopolsce. Jest współautorem książek m.in.  
o UB w Kościanie, obozie NKWD w Poznaniu, wyboru źródeł dotyczą-
cych Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Robert R. Kufel – urodzony 2.04.1966 r. w Wałczu. W 1991 r. ukończył 
Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, zaś w 2001 r. 
studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Podyplomowe studia w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Histo-
rycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skończył w 2002 r.  
Habilitację uzyskał w 2011 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu. Aktualnie R.R. Kufel pełni funkcję dyrektora Archiwum Die-
cezjalnego i dyrektora Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Interesuje się m.in. historią Kościoła, sztuki i architektury oraz proble-
matyką kancelaryjno-archiwalną. Ks. Kufel jest autorem książek opubli-
kowanych w zielonogórskich wydawnictwach.

Aldona Plucińska – urodzona na Mazowszu – okolice prastarego Płoc-
ka. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersy-
tetu Łódzkiego w Katedrze Etnografii i w Pracowni Malarstwa Akademii 
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Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykonuje malarstwo sztalugowe, monumen-
talne i grafikę. W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi 
pełni funkcję kustosza i kieruje Działem Plastyki Ludowej.

Uzyskała dwa doktoraty: w Katedrze Sztuki Współczesnej KUL na 
podstawie pracy: Funkcje ornamentu we wnętrzu sakralnym: realizacje 
Edwarda Plucińskiego. Drugi doktorat zdobyła na KUL-u w Katedrze 
Sztuki Nowożytnej na podstawie rozprawy: Ilustracje sakramentów świę-
tych w malarstwie polskim od XVI-XVIII wieku.

Ostatnio wydała książkę: Polskie zwyczaje rodzinne, czyli zwyczaje 
chrzcielne, komunijne, ślubne i pogrzebowe.

Biskup Marek Jędraszewski włączył A. Plucińską do Komisji do spraw 
Budowlanych i Konserwatorskich Archidiecezji Łódzkiej.

s. Urszula Sadownicza (s. Alwerna CSCIJ) – ukończyła licencjat 
na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 w Krakowie, uzy-
skując specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. 

Pracuje jako archiwistka generalna w Archiwum Generalnym Zgroma-
dzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Markach.

archiwum.kdzj@gmail.com

Ks. Michał Sołomieniuk – dr nauk humanistycznych w zakresie lite-
raturoznawstwa (doctor in litteris Christianis et classicis), mgr teologii, 
dyplomowany paleograf i archiwista. Urodził się 26 października 1973 
roku w Gnieźnie. Jest kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. Magiste-
rium z teologii obronił w roku 1998 na Papieskim Wydziale Teologicznym  
w Poznaniu. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1999 roku w ba-
zylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk abpa Henryka Muszyńskiego.  
W roku 1999/2000 był wikariuszem w parafii pw. MB Częstochowskiej  
w Orzechowie, a latach 2000-2006 przebywał w Rzymie na studiach spe-
cjalistycznych z języków klasycznych na Potificium Institutum Altioris 
Latinitatis, który jest wydziałem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskie-
go. W latach 2004-2006 studiował dodatkowo paleografię, archiwistykę  
i dyscypliny pokrewne na Schola Vaticana de Re Palaeographica, Archivi-
stica et Diplomatica, uzyskując dyplom w roku 2006. Doktorat in litteris 
obronił w 2009 roku na podstawie pracy pt. „Animi motus in sermonibus 
‘De excessu fratris’ sancti Ambrosii Mediolanensis”, pisanej po łacinie pod 
kierunkiem ks. prof. Biagio Amaty SDB (dokument uniwersytecki, nadają-
cy stopień naukowy, został wydany w roku 2010). Ks. M. Sołomieniuk w ro-
ku 2006 został pracownikiem, a 1 maja 2010 roku dyrektorem Archiwum  
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Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Prowadzi lektorat języka łacińskiego  
i greckiego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieź-
nie. Zajęcia z łaciny prowadził również w Prymasowskim Instytucie Teolo-
gicznym w Gnieźnie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.  
W roku 2010 wstąpił do SAK, a w roku 2016 został wiceprezesem stowarzy-
szenia. W roku 2017 został konsultorem Rady ds. Kultury i Ochrony Dzie-
dzictwa Narodowego przy Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem 
grupy roboczej ds. archiwów prowadzonych przez osoby prawne Kościoła 
katolickiego, a działającej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych. Ks. M. Sołomieniuk skupia zainteresowania naukowe wokół antyku 
chrześcijańskiego, paleografii i nauk pokrewnych, archiwistyki i historii re-
gionalnej. Od roku 1987 do dziś związany z Ruchem Światło–Życie.

Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin, dr historii, dyrektor Archiwum 
Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; zajmuje się badaniem dziejów mło-
dzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła  
w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II woj-
ny światowej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi 
historii. Adres do korespondencji: wonsal_@poczta.onet.pl.

s. Lucyna Witczak ABMV – pochodzi z rodziny robotniczej; uro-
dzona w Łodzi. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, gdzie uzyskała stopień magistra teologii w 1974 r.

W 1970 r. wstąpiła do Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi k. Brzozowa. Śluby wie-
czyste złożyła w 1978 r. W latach 1974-1995 pracowała jako katechetka 
dzieci i młodzieży w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Lublinie. Następnie 
podjęła pracę w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi. W 2006 r. ukoń-
czyła Podyplomowe Studia Archiwistyki Kościelnej na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach. Obecnie jest pracownikiem merytorycznym tegoż ar-
chiwum. Od 2004 r. należy do Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych; 
w latach 2010-2015 pełniła funkcję skarbnika tegoż Stowarzyszenia.

Od 1995 r. pełni funkcję referentki archidiecezjalnej do spraw zakonów 
żeńskich w Wydziale Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego Archidiecezji Łódzkiej. 



Informacja dla autorów

Zasady przygotowywania tekstów przeznaczonych do druku  
w Roczniku „Archiva Ecclesiastica”

Ogólne
1. Artykuł złożony do pisma „Archiva Ecclesiastica” nie może być 

wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony 
w redakcjach innych czasopism – należy dołączyć deklarację „Zgłosze-łosze-
nie artykułu do redakcji rocznika „Archiva Ecclesiastica” (formularz na 
stronie internetowej SAK) wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu po-
szczególnych autorów i źródeł finansowania.

2. Artykuł przeznaczony do druku na łamach rocznika „Archiva Eccle-
siastica” może być przesłany pocztą tradycyjną na płycie CD lub też ma-
ilem jako załącznik.

3. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (min. 200 – max. 
250), słowa kluczowe (key words) oraz bibliografię załącznikową. Nie do-
tyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań.

4. Tekst artykułu należy zapisać w formacie Word z użyciem czcionki 
typu Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Strony powinny być 
ponumerowane. Jeżeli artykuł zawiera cytaty lub pozycje bibliograficzne 
pisane w alfabetach cyrylickich, należy podać je transliteracji.

5. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, 
wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach 
graficznych w formacie TIFF (*.tiff) – Tagged Image File Format w roz-
dzielczości 300 dpi. Wszystkie ryciny powinny być zamieszczane i cyto-
wane w kolejności od 1 do n. Całość materiału ilustracyjnego, tj. zdjęcia, 
rysunki, mapy, wykresy traktuje się jako ryciny i przyjmuje dla nich ciągłą 
numerację od 1 do x cyframi arabskimi.

6. Wydania krytyczne źródeł łacińskich lub staropolskich należy przy-
gotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

7. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recen-
zowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron 
liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji. 
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8. Informacje o autorach, umieszczane w  razem z artykułem, powin-
ny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł 
naukowy, miejsce pracy (Archiwum, Instytut, Katedra, itp.), adres e-mail.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawni-
czych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źró-
deł) ponosi autor.

10. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza 
zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do 
publikacji bez podania przyczyny.

12. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
13. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku 

elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.
14. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.
Tekst główny
1. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić 

tytuły, podtytuły oraz akapity.
2. Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie 

kursywą.
3. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym « »
3. Wszystkie tytuły publikacji w tekście głównym – kursywą bez cu-

dzysłowów.
4. Terminy definiowane lub omawiane w tekście – kursywą bez cudzy-

słowów.
5. Zwroty użyte w sensie przenośnym – czcionką prostą bez cudzysło-

wów.
6. Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego dru-

ku dla wyróżnień w tekście.
7. Określenia czasu piszemy bez skrótów. Stulecia podajemy cyfrą 

rzymską (XIX wiek). Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym 
brzmieniu (11 listopada 1918 r.). 

8. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krót-
kich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami)  
w oznaczeniu stron (s. 2-5) lub dat (2005-2010).

Przypisy
1. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik 

w tekście przed znakiem interpunkcyjnym [z wyjątkiem sytuacji skrótów 
kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok)]
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2. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu tzw. 
metody przecinkowej: nie podaje się nazwy wydawnictwa, nazwisk tłuma-
czy, ilości dotychczasowych wydań (z wyjątkiem przypadku, gdy w tym 
samy roku dzieło miało więcej niż jedno wydanie), a poszczególne ele-
menty opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem;

a) publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książ-
ki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. R. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne?: poradnik, Zielona Góra 
2015, s. 112-130.

b) artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, 
tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały 
imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony,

np. H. Dudała, Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidiece-
zjalnego w Katowicach, w: Zabezpieczanie i udpstępnianie archiwalnych 
zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 60-73. 

c) artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł 
artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], 
rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopi-
sma nie umieszcza się w:]

np. A. Bruździński, Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), s. 77-79.

d) hasła z encyklopedii: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł hasła 
[kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwi-
ska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.

np. S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, w: Encyklo-
pedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877-886.

e) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty 
[wszystko czcionka prosta]

np. AAG, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Augusta Hlonda, k. 46. 

Uwaga: przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, 
a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiece-w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiece-
zjalne w Gnieźnie (AAG). Podobnie w przypadku wszystkich skrótów od-
noszących się do nazw instytucji i organizacji [także w tekście głównym].
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f) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostę-
pu, bez odstępów po kropkach.

np. www.sak.net.pl/ (dostęp: 15.04.2017)

g) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data 
dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, http://sak.net.pl/ (dostęp: 
15.04.2017)

2. Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: na-
zwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym 
samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu 
[kursywą, bez wielokropka], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.!

np. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne?, s. 105-106.

Bibliografia załącznikowa

a) publikacje książkowe: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
książki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. Kufel Robert, Jak prowadzić księgi parafialne?: poradnik, Zielona 
Góra 2015.

b) artykuły w dziełach zbiorowych: nazwisko i imię autora [nie ini-
cjał!], tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], ini-
cjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony

np. Dudała Halina, Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidie-
cezjalnego w Katowicach, w: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych 
zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 60-73.

c) artykuły w czasopismach: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], 
rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopi-
sma nie umieszcza się w:]

np. Bruździński Andrzej, Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), s. 77-79.

d) hasła z encyklopedii: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia  
i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
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np. Librowski Stanisław, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,  
w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877-
886.

d) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty 
[wszystko czcionka prosta]

np. AAG, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Augusta Hlonda, k. 46.
Uwaga: należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie 

okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie 
(AAG). 

e) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostę-
pu, bez odstępów po kropkach.

np. www.sak.net.pl (dostęp: 15.04.2017)

f) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data 
dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, http://sak.net.pl/ (dostęp: 
15.04.2017)

Egzemplarz autorski
Autor, który chce otrzymać bezpłatnie egzemplarz „Archiva Ecclesia-

stica”, w którym znajduje się jego artykuł, musi wcześniej zadeklarować 
chęć otrzymania pisma lub swojego artykułu w postaci pliku PDF.

Ponieważ otrzymanie tomu autorskiego wiąże się z koniecznością opła-
ty podatku, Autor musi podać następujące dane niezbędne do deklaracji 
podatkowej:

1. Pesel lub NIP (tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą)
2. Urząd Skarbowy, pod który podlega rozliczający się podatnik 
3. Adres stałego zameldowania oraz korespondencyjny, jeżeli jest różny 

od stałego zamieszkania.

Procedura recenzowania artykułów naukowych w „Archiva Ecclesiastica”
1. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zasadami recenzo-

wania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 29 maja 2013 r.

2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają 
zgodę na proces recenzji.
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3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez 
Redakcję.

4. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recen-
zentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej pla-
cówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać  
z Autorem w konflikcie interesów.

6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double blind review 
process).

7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych 
etapach procesu wydawniczego.

8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed 
jej publikacją.

9. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej 
na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji oraz w formie 
papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji 
przez okres 5 lat.

10. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta doty-
czący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego 
odrzucenia.

11. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na 
podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu 
dostarczonej przez Autora.

12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktual-
nioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje. 
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