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Od Redakcji

Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny nu-
mer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły
umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Inwentarze
archiwów kościelnych”, będące pokłosiem sympozjum. Zor-
ganizowano je w Lublinie 3 grudnia 2015 r. przez Archiwum
Archidiecezjalne Lubelskie, Stowarzyszenie Archiwistów
Kościelnych, Katedrę Historii Kościoła w Czasach Nowo-
żytnych i Dziejów Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła oraz Katedrę Historii Prawa i Studiów
Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W pierwszym wstąpieniu dyrektor Archi-
wum Archidiecezjalnego Lubelskiego ks. dr hab. Jarosław
R. Marczewski omówił problem Historii Inwentarza Archi-
wum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Istotnym okazał się na-
stępny referat przedstawiciela KULJP o. prof. dr .hab. Rolan-
da Prejsa, który odniósł się do Inwentarzy wybranych polskich 
archiwów zakonnych. Z kolei zastępca dyrektora Archiwum
Archidiecezjalnego w Łodzi i prof. Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie ks. dr hab. Mieczysław Różański
omówił problematykę Spuścizny po kapłanach – kilka uwag 
dotyczących zasad jej inwentaryzowania. W klimat złożono-
ści problemu wprowadził uczestników konferencji Krzysztof 
A. Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Archiwum Państwowe-
go w Lublinie prezentując zagadnienie pt. Elektroniczne bazy 
danych. Przyszłość inwentarzy kościelnych. Na koniec swoje
stanowisko zaprezentował prezes SAK i prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego ks. dr hab. Władysław P. Wlaźlak, przedsta-
wiając Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiece-
zji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Często-
chowie, który zainicjował cały proces digitalizacji, a po jego 
zakończeniu sporządził owe inwentarze.
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W następnej części Biuletynu w dziale pt. „Współczesne
Archiwa” znajdują się cztery artykuły. Istotną pozycję zapre-
zentował dr Artur Hamryszczak, redaktor naczelny czasopi-
sma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, który w artykule 
pt. 60. lat Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych 
(1956-2016), opisał złożoność problemu funkcjonowania 
wspomnianego ośrodka w trudnych czasach Polski Ludowej, 
jak lata przemian społeczno-politycznych III RP. Odmienną 
problematykę zaprezentował ks. dr hab. Robert R. Kufel, 
dyrektor Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
w Zielonej Górze w artykule pt. Funkcjonowanie archiwów 
instytucji kościelnych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
na przykładzie Archiwum Kurii Biskupiej i Sądu Kościel-
nego. W nieco innym klimacie znajduję się kolejny artykuł 
Agnieszki Szmerek zatytułowany Zasługi o. Augustyna Stęp-
nika na rzecz kształtowania się Archiwum Polskiej Prowincji 
Zakonu Pijarów, gdzie pracując dba o jego upamiętnienie. 
Na koniec ks. W.P. Wlaźlak przypomniał zasługi Józefa Bon-
czola, archiwisty Kurii Diecezjalnej w Gliwicach zmarłego 
w 2012 r., którego władze miejskie Bytomia uczciły nadając 
jego imię jednemu ze skwerów tegoż miasta.

W przedostatnim dziale naszego czasopisma opatrzonym
tytułem „Z życia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” 
zamieszczono naprzód Program XII Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Jednym z powo-
dów zwołania tegoż gremium jest dokonanie wyboru nowych 
władz Stowarzyszania, a więc i podsumowania dotychczaso-
wej działalności, co uczynił w sprawozdania za lata 2012-
2016 dotychczasowy prezes SAK. Dla lepszego zobrazo-
wania minionego okresu sekretarz Stowarzyszenia s. K.A. 
Kołodziejczyk sporządziła inwentarze Archiwum i Biblioteki 
SAK, zaś Prezes zaktualizował listę członków tejże instytu-
cji. Ów dział Biuletynu zamyka wizualizacja aktu odznacze-
nia ks. W.P. Wlaźlaka Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym 
19 maja 2016 r. postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. W ostatnim dziale ks. dr Jarosław 
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Wąsowicz sporządził bardzo cenną  recenzję następującej
publikacji autorstwa: Marco Maiorino, Archivio Segreto 
Vaticano. Un viaggio nella storia, Prefazione di Mons. Sergio
Pagano, San Paolo, Milano 2015, ss. 244. 

ks. Władysław P. Wlaźlak 





DIGITALIZACJA ARCHIWALIÓW SZANSĄĄ
NA ICH UPOWSZECHNIENIE I OCHRONĘĘ

ks. JAROSŁAW R. MARCZEWSKI
Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

Historia inwentarza Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego

Na stronie internetowej Archiwum Archidiecezjalnego
Lubelskiego, w zakładce inwentarze, można było do niedaw-
na przeczytać: „W archiwum znajdują się niezbędne pomoce
archiwalne w postaci inwentarzy zasobu archiwalnego. In-
wentarz akt Konsystorza Lubelskiego oraz Kurii Biskupiej
w Lublinie, a także fragmentarycznie zachowanych w archi-
wum akt Konsystorza i Kurii Podlaskiej został przygotowany
w 1941 roku. przez Aleksandra Kossowskiego. Inwentarz ma
charakter maszynopisu i pozostaje podstawowym narzędziem
dla kwerendy i udostępniania zasobu archiwalnego. Obejmu-
je on także księgi dawnego konsystorza diecezji chełmskiej
obrządku łacińskiego. Inwentarz zespołu Kapituły Katedral-
nej Lubelskiej został przygotowany w 1920 roku. Ma on cha-
rakter rękopisu. Obejmuje on także spuściznę chełmskiej ka-
pituły katedralnej obrządku łacińskiego1.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku. zobowiązywał
biskupa, aby w miejscu bezpiecznym i wygodnym ustano-
wił archiwum diecezjalne, w którym byłyby przechowywane

1 http://www.archiwum.diecezja.lublin.pl/zasob/inwentarze (do-
stęp: 1 VIII 2015 r.)
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i odpowiednio strzeżone potrzebne dokumenty. Winny być
one zinwentaryzowane, a stosowny katalog miał zawie-
rać także ich krótkie streszczenie2. Zalecenia te dotyczyły
w pierwszej kolejności aktualnej działalności aktotwórczej
i materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania cen-
tralnych urzędów diecezjalnych. Niemniej jednak odnosiły
się one także do historycznego zasobu archiwalnego.

Czytelne w swojej prostocie normy kanoniczne nie miały
jednak wielkiego wpływu na sytuację lubelskiego archiwum.
Po pierwsze dlatego, że miało ono już swoją stałą siedzibę
– posługując się językiem kodeksu – bezpieczną i wygodną – 
w dotychczasowy kompleksie pałaców biskupich i konsystor-
skich, przemianowanych teraz co prawda na kurialne. Ow-
szem, nowy biskup lubelski Marian Leon Fulman, w 1918
roku zarządził zamianę, tak iż kuria w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym mieściła się w domu zajmowanym poprzednio
przez biskupa, a biskup zamieszkał tam, gdzie była kuria3.
Oba budynki stały jednak przy wspólnym dziedzińcu i nie
miało to wielkiego wpływu na kondycję kurialnego archi-
wum i jego zasobu. 

Po drugie normy kodeksu nie zmieniły nic w kwestii
wypracowania inwentarza archiwalnego. Do końca okresu
międzywojennego nie nastąpiło bowiem fachowe uporząd-
kowanie akt. Owszem materiały staropolskie miały pewien
stabilny układ przypisany im jeszcze w pierwotnych miej-
scach i okolicznościach ich przechowywania, ale już doku-
menty dziewiętnastowieczne – szczególnie z drugiej połowy
stulecia – nie były zupełnie usystematyzowane i zinwentary-
zowane, za wyjątkiem wydzielenia akt karnych i osobowych.
Rzecz ta jawiła się zatem jako pilny postulat praktyczny
i naukowy4.

2 CIC 1917, Can. 375-376.
3 A. Kossowski, Archiwum Konsystorza Rzymsko-Katolickiego w

Lublinie, „Ateneum Kapłańskie” (dalej: AK) 23 (1937) z. 9, s. 292.
4 Tamże, s. 293.
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Nie było go łatwo zrealizować. Tym bardziej, że w okre-
sie międzywojennym, w związku z nowymi rozwiązaniami
prawno-kanonicznymi i reorganizacją administracji diece-
zjalnej zniknął urząd archiwariusza, który występował jesz-
cze w konsystorzu, ale już nie w nowej kurii biskupiej. Ko-
deks Prawa Kanonicznego nie przewidywał bowiem takiego
stanowiska5. Natomiast zgodnie z brzmieniem kanonów to
ustanowiony przez biskupa kanclerz kurii miał strzec akt ku-
rialnych przechowywanych w archiwum. W praktyce to on
miał dbać o ich układ i zaopatrzyć w indeks6. Kanclerz miał
dysponować kluczem do archiwum i decydować o dopusz-
czeniu do korzystania z materiałów, zakładając oczywiście
zgodę biskupa lub wikariusza generalnego7.

Dokumenty niezastrzeżone mogły być udostępniane wszyst-
kim pragnącym do nich dotrzeć, przy czym pokrycie kosztów
sporządzenia ewentualnych wypisów spoczywało na zainte-
resowanych. Szczegółowy sposób korzystania z archiwaliów 
został przez prawo powszechne pozostawiony do uściślenia
biskupowi8. W rzeczywistości jednak nie doszło do przygoto-
wania ani statutu, ani regulaminu, ani inwentarza archiwum.
Nie wspominał o tym także I Synod Diecezjalny Lubelski
z 1928 roku, informując jedynie ogólnikowo, że kuria została
urządzona zgodnie z brzmieniem kanonów kodeksu9.

Dodatkowo należy wiedzieć, że w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego archiwum lubelskiej kapituły katedral-
nej mieściło się w kamienicy kapitulnej przy katedrze pw.
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty10. Obejmowało 
ono materiały archiwalne należące do niegdysiejszej chełm-

  5 CIC 1917, Can. 363 §1.
  6 CIC 1917, Can. 372 §1. 
  7 CIC 1917, Can. 377.
  8 CIC 1917, Can. 384.
  9 I Synod Diecezjalny Lubelski z 1928 r., Statut 39 §1.
10 W. Adamczyk, Archiwum Kapituły Katedralnej lubelskiej, AK 

23 (1937) z. 10, s. 210-211.
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skiej kapituły katedralnej, lubelskiej kapituły kolegiackiej
i wreszcie lubelskiej kapituły katedralnej. Na początku
okresu międzywojennego stan realny archiwum lubelskiej
kapituły katedralnej został spisany w inwentarzu. Jego au-
torem był pomocniczy biskup lubelski Adolf Bożeniec
Jełowicki. Przepisany inwentarz został opatrzony datą roczną 
192011.

Dramatyczne wydarzenia związane z wybuchem II wojny
światowej i hitlerowską okupacją Lublina nie pozostały bez
wpływu na archiwa kurialne i kapitulne. Niemcy, którzy za-
jęli miasto 17 września 1939 roku, poczynając od 9 listopada
przystąpili do zorganizowanej akcji usuwania wybitniejszych
przedstawicieli inteligencji, urzędników i duchowieństwa lu-
belskiego12. W dniu 17 listopada 1939 roku doszło do aresz-
towania biskupów lubelskich oraz większości pracowników
kurii i sądu biskupiego13. Budynki domu biskupiego oraz ku-
rii biskupiej zostały trwale zajęte przez wojska okupacyjne
i ograbione z majątku ruchomego – mebli, obrazów, zastawy
stołowej. Szaty i naczynia liturgiczne znajdujące się w ka-
plicy biskupiej posłużyły Niemcom do odgrywania bluźnier-
czych, prześmiewczych scenek14.

11 Tamże, s. 211.
12 Z. Goliński, Diecezja w latach 1939-1945. Prześladowania nie-

mieckie duchowieństwa w diecezji lubelskiej, „Wiadomości Diecezjal-
ne Lubelskie” (dalej: WDL) 23 (1946) nr 9, s. 330-332.

13 Z. Goliński, Diecezja w latach 1939-1944. Lublin – Oranienburg 
– Nowy Sącz – Lublin. Lata 1939-1945 w życiu J.E. Ks. Bpa Fulmana,
WDL 22 (1945) nr 3, s. 69-71; tenże, Diecezja w latach 1939-1945.
Prześladowania niemieckie duchowieństwa w diecezji lubelskiej,
WDL 23 (1946) nr 10, s. 377; M. Wieliczko, Kontekst historyczny lo-
sów biskupa Mariana Leona Fulmana w czasie drugiej wojny świato-
wej, [w:] Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat,
red. E. Walewander, Lublin 2010, s. 103-104.

14 Z. Goliński, Diecezja w latach 1939-1944. Lublin – Oranienburg 
– Nowy Sącz – Lublin. Lata 1939-1945 w życiu J.E. Ks. Bpa Fulmana,
WDL 22 (1945) nr 4, s. 104.
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Zgromadzone w kurii archiwalia stanowiły początkowo
przedmiot swobodnego traktowania przez nowych gospoda-
rzy, którzy nie znali ich historycznej wartości i nie rozumieli
ich znaczenia dla kultury. W powszechnym przekonaniu akta
służyły wówczas niemieckim żołnierzom liniowym do pale-
nia w piecach. W tych okolicznościach zaginęła m.in. najstar-
sza księga ofi cjalatu lubelskiego, obejmująca wpisy z drugiej
ćwierci XV wieku15.

Sytuację zmieniło dopiero pojawienie się w mieście urzęd-
nika niemieckiego w randze szefa Urzędu Archiwalnego przy
Gubernatorze Dystryktu Lubelskiego Generalnego Guberna-
torstwa, dra Rolanda Seeberga-Elverfeldta. W dniu 13 marca
1940 roku doprowadził on do przekazania większości mate-
riałów archiwalnych z archiwum kurialnego, a także z archi-
wum kapituły do Archiwum Państwowego w Lublinie16.

Nie wszystkie materiały kurialne trafi ły jednak do Archi-
wum Państwowego i to nie tylko z powodu ich zniszczenia
w ciągu kilku pierwszych miesięcy hitlerowskich rządów.
Mianowicie, że względu na planowaną w Watykanie wizytę
ministra spraw zagranicznych Trzeciej Rzeszy, Niemcy za-
biegali w lutym i marcu 1940 roku o uporządkowanie spraw
kościelnych na okupowanych terenach. Ich usilne starania
doprowadziły 19 marca 1940 roku do ujawnienia się – dzia-
łającego dotąd w konspiracji – wikariusza generalnego diece-

15 W. Łapkiewicz, O naszym Archiwum Diecezjalnym słów kilkoro, 
WDL 23 (1946) nr 1, s. 18; S. Wojciechowski, O zaginionej księdze
ofi cjała lubelskiego z XV w., „Dodatek do Biuletynu Biblioteki Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie” 10 (1962) nr 2, s. 3.

16 „Am 13. März 1940 hat der Leiter des Archivamts beim Gouver-
neur des Distrikts Lublin, Staatsarchivrat Dr. Seeberg-Elverfeldt, die
Archive des Konsistoriums, der Bischöftlichen Kurie und des Dom-
kapitels, die in ihren bisherigen Räumen infolge der Kriegssereignis-
se äußerst gefährdet und teilweise vernichtet worden waren, in das
Staatsarchiv Lublin übergeführt”; informacja A. Kossowskiego zapi-
sana w Inwentarzu Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, s. 1
(mps w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim, dalej: AAL).
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zji lubelskiej17. W rezultacie Niemcy pozwolili w następnych
dniach na zorganizowanie i uruchomienie w pomieszczeniach
przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lubli-
nie okupacyjnej kurii biskupiej. Nieprzeniesione jeszcze do
Archiwum Państwowego materiały archiwalne kurii bisku-
piej – w ilości kilku wozów – zostały zatem przekierowa-
ne do nowego miejsca. Skądinąd sala, w której je złożono
była zupełnie nieodpowiednia – wilgotna i niezabezpieczona.
Prawdopodobnie urzędnicy kurialni niewiele mogli zrobić,
aby zaradzić temu stanowi rzeczy18.

Nie jest sprawą jasną, jakie kryteria kierowały podziałem
materiałów archiwalnych pomiędzy obie wymienione wyżej
instytucje – Archiwum Państwowe i koncesjonowaną, nową 
kurię. Niewątpliwie do Archiwum Państwowego zaczęto
archiwalia przenosić wcześniej, tak więc trafi ły tam najstarsze
i najcenniejsze zarazem dokumenty. Być może zresztą znają-
cy ich wartość archiwiści – Niemcy i Polacy – i tak dokonali-
by podobnego rozróżnienia. Możliwe także, iż kierowano się
kryterium przydatności danych materiałów do bieżącej pracy
urzędniczej w kurii.

Podczas gdy materiały archiwalne spoczywające w po-
mieszczeniu przy nowej siedzibie kurii biskupiej leżały bez-
produktywnie i systematycznie niszczały, praktyczne rezul-
taty przeniesienia archiwaliów do Archiwum Państwowego
były zaskakująco pozytywne i znacząco zaważyły na wielu
aspektach funkcjonowania kościelnych instytucji archiwal-
nych Lublina w powojennej już przyszłości. Przede wszyst-
kim materiały te znalazły godne pomieszczenie i fachową 
opiekę. Zostały objęte troską profesjonalnych archiwistów,
jeszcze przedwojennych pracowników tej instytucji: dyrek-
tora archiwum – Leona Białkowskiego, kustosza – Aleksan-
dra Kossowskiego oraz inspektora archiwum – Władysława

17 J.R. Marczewski, Surdacki Zygmunt, [w:] Polski Słownik Bio-
grafi czny, t. XLV, Warszawa-Kraków 2008, s. 637.

18 W. Łapkiewicz, O naszym Archiwum Diecezjalnym, s. 19.
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Adamczyka19. W maju 1940 roku z polecenia wspomniane-
go niemieckiego archiwisty dr Kossowski rozpoczął porząd-
kowanie akt proweniencji konsystorskiej, które trwało do
marca 1941 roku. W następnych miesiącach, do lipca 1941
roku uporządkował akta proweniencji kurialnej. Sporządzony
przez niego – w języku niemieckim – inwentarz akt został
przepisany na czysto do dnia 6 grudnia 1941 roku z doda-
niem indeksów osobowego, geografi cznego i rzeczowego,
które odsyłały do strony inwentarza, wskazywały sygnaturę
i zakres chronologiczny jednostki. Przy porządkowaniu akt 
konsystorza dr Kossowski utrzymał układ wynikający z już
wcześniej funkcjonujących sygnatur jednostek archiwalnych.
Dzielił on materiał archiwalny w sposób zewnętrzny na księ-
gi i poszyty. Natomiast nowoczesny, rzeczowo-strukturalny
układ akt został zaprowadzony w aktach kurialnych, które
otrzymały swoje sygnatury20.

Repertorium zostało udostępnione lubelskiej kurii bisku-
piej przez dra Seeberga-Elverfeldta, który informował 26
marca 1942 roku o przebiegu prac nad uporządkowaniem
i zinwentaryzowaniem zasobu. Kuria miała prawo doko-
nać odpisu inwentarza, przy czym termin zwrotu oryginału
określono na dzień 15 kwietnia. Szef hitlerowskiego urzędu
archiwalnego w Lublinie chwalił się uzyskanymi efektami
podjętych starań przypisując pełnię zasług na tym polu nie-
mieckiej archiwistyce21. Niewątpliwie dla pełnego obrazu 

19 Tamże, s. 18-19.
20 „Im Mai 1940 hat der Unterzeichnete die Ordnung der Konsi-

storialakten begonnen und im März 1941 beendet. Hieran schloß sich
die Ordnung der Akten der Lubliner Bischöftlichen Kurie und des
Podlacher röm.-kath. Konsistiriums; im Juli 1941 wurde diese Arbeit 
beendet. Bis zum 6. Dezember 1941 dauerte die Herstellung der Re-
inschrift und des Personen-, Orts- und Sachregisters”; informacja A.
Kossowskiego zapisana w Inwentarzu Archiwum Archidiecezjalnego
Lubelskiego, s. 2 (mps w AAL).

21 „Die Ordnung und Verzaichnung des Archivs des Lubliner röm.-
-katholischen Konsistoriums und der bischöftlichen Kurie ist im Sta-
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należy czytać to w kontekście barbarzyńskiego zachowania
się Niemców w zajętej przez nich jesienią 1939 roku kurii
biskupiej. Należy dodać, że odpis inwentarza został rzeczy-
wiście sporządzony. W jednym egzemplarzu wykonał go ks.
Włodzimierz Mentzel22.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że jedną z trwałych kon-
sekwencji przeniesienia materiałów do Archiwum Państwo-
wego na czas wojny było powiązanie archiwum kurialnego
z archiwum kapitulnym, które w przyszłości razem weszły
w skład archiwum diecezjalnego. Nie oznaczało to meryto-
rycznego scalenia, a jedynie ich połączenie fi zyczne, zgro-
madzenie pod jednym dachem i w ramach jednej instytucji
archiwalnej. Wystarczy bowiem zauważyć, że w inwentarzu
dra Kossowskiego znalazły się – poza materiałami konsysto-
rza i kurii lubelskiej – jedynie księgi niegdysiejszego kon-
systorza krasnostawskiego diecezji chełmskiej, ale nie trafi ły
tam żadne jednostki proweniencji kapitulnej, które zostały
– jak to już wspomniano – zinwentaryzowane na początku
okresu międzywojennego przez bpa Jełowickiego.

W październiku 1944 roku, wkrótce po wkroczeniu do Lu-
blina wojsk sowieckich i ustaleniu się czynników rządowych,
lubelskie władze kościelne zaczęły czynić zabiegi mające na
celu odzyskanie archiwaliów znajdujących się nadal w Archi-

atsarchiv in diesen Tagen beendet worden. Damit ist eine bedeutsame
und schwerige Arbeit zum Abschluß geführt. Daß die als Repositu-
ren 60-63 des Staatsarchivs Lublin aufbewahrten Archivalien erhalten
blieben, ist im wesentlichen dem rechtzeitigen Eingreifen der deut-
schen Archivverwaltung zu verdanken”; AAL, Dz IV 3375, Kierownik 
Urzędu Archiwalnego w Urzędzie Gubernatora Dystryktu Lubelskiego
dr R. Seeberg-Elverfeldt informuje Kurię Biskupią w Lublinie, k. 4r.

22 Wydaje się jednak, że odpis ten zaginął pod koniec wojny lub
tuż po niej, jako że prowadzono na ten temat korespondencję, po czym
mimo wszystko trzeba było w 1947 r. wypożyczyć egzemplarz na-
leżący do Archiwum Państwowego i sporządzić kolejny odpis; AAL,
Dz IV 3377, Korespondencja Kurii Biskupiej w Lublinie z Resortem
Oświaty PKWN, k. 6r-7r.
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wum Państwowym23. W rezultacie poczynionych starań już
17 listopada 1944 roku udało się uzyskać zapewnienie przy-
znania Kurii Biskupiej przez Resort Oświaty Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego rychłego zwrotu materiałów
archiwalnych, pod warunkiem szczegółowego ustalenia ich
własności24. W praktyce zatem przekazanie archiwaliów zna-
cząco się przeciągnęło, tak iż zostały one zwrócone dopiero
27 października 1945 roku. Przekazanie materiałów miało
charakter protokolarny, odbyło się we wspomnianym bu-
dynku Archiwum Państwowego w Lublinie, świadkami byli
pracownicy tamtejszej instytucji, jak również pracownicy
kurialni w osobach wikariusza generalnego oraz pierwszego
powojennego archiwariusza przy Kurii Biskupiej w Lublinie
ks. Wincentego Łapkiewicza, mianowanego 28 sierpnia 1945
roku25.

Interesujący pozostaje fakt, że odnośnie do zasobu archi-
wum kapitulnego starano się początkowo pójść za przedwo-
jennym tytułem własności, w związku z tym kuria stawała
się jedynie pośredniczką pomiędzy Archiwum Państwowym
a kapitułą, a w protokole zdawczo-odbiorczym zaznaczono
tylko, że przekazano kurii wyłącznie wykaz akt kapitulnych26. 
W tych okolicznościach 12 listopada 1945 roku ks. Łapkie-
wicz zwrócił się do lubelskiej kapituły katedralnej z prośbą,
aby ta odebrała swoje archiwalia, które zostały już przenie-
sione do gmachu kurialnego i w uporządkowanej postaci
oczekiwały na prawowitego właściciela. Mowa była o dzie-
więćdziesięciu pięciu księgach oprawnych, osiemdziesięciu
pięciu poszytach i dwudziestu siedmiu tekach. Zaznaczono
brak osiemdziesięciu czterech pergaminów wywiezionych
przez Niemców do Krakowa, które zresztą powróciły do Lu-

23 Tamże, k. 1r.
24 Tamże, k. 2r-4v.
25 AAL, Archiwum Kurii Biskupiej 1945-1976, bez sygn., Protokół 

zdawczo-odbiorczy z 27 X 1945 r.
26 Tamże.
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blina w późniejszym czasie27. Wydaje się jednak, że na linii
archiwum kurialne – archiwum kapitulne do żadnych kon-
kretnych kroków mających na celu przywrócenie stanu rze-
czy sprzed wojny jednak nie doszło.

Poza materiałami z Archiwum Państwowego należa-
ło jeszcze odebrać akta kurialne z pomieszczeń kościoła
pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – zarówno te, które
pozwolili tam przewieźć Niemcy, jak i te wytworzone już
w urzędzie kurialnym w czasie okupacji hitlerowskiej. Dzieła
tego – zapewne pod koniec 1945 roku – podjął się ks. Łapkie-
wicz, który wykonał na miejscu szereg czynności typowych
dla pracy archiwisty28.

Jeszcze w 1945 roku, staraniem ks. Łapkiewicza, zosta-
ło urządzone pomieszczenie diecezjalnego archiwum w bu-
dynku kurialnym. Przygotowano dla niego nowe meble, jako
że dawne sprzęty zostały utracone w dobie wojny i okupa-
cji. Rewindykowane materiały archiwalne zostały złożone
w porządku wypracowanym w czasie wojny przez Aleksan-
dra Kossowskiego.

Następcą ks. Łapkiewicza na stanowisku archiwariu-
sza w Kurii Biskupiej został 22 sierpnia 1946 roku ks. prał.
Florian Krasuski. Jego zasługą stało się przygotowanie wła-
snego egzemplarza inwentarza zbioru archiwalnego. Co
prawda w czasie wojny – jak już wspomniano – inwentarz
sporządzony przez Aleksandra Kossowskiego został przepi-
sany, ale egzemplarz kurialny zagubił się i należało podjąć
działania mające na celu przywrócenie tego podstawowego
narzędzia prac porządkowych i badawczych. Otóż ks. Kra-

27 AAL, Dz IV 3377, k. 5r.
28 „Ostatnio archiwista [ks. Wincenty Łapkiewicz – JRM] przej-

rzał to wszystko, posegregował, odebrał co ma lub może mieć war-
tość, usunął co należało usunąć. Dużo zgniło w wilgoci doszczęt-
nie, niemożliwe już do odczytania. Lecz co w ogóle i w jakiej ilości
w tej peregrynacji i niedoli zaginęło, co niepowołane ręce wyciągały
i rozciągały – Deus scit”; W. Łapkiewicz, O naszym Archiwum Diece-
zjalnym, s. 19.
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suski, upewniwszy się w listopadzie 1946 roku odnośnie do
zaginięcia kurialnej kopii, wypożyczył oryginał z Archiwum
Państwowego, doprowadził do przepisania inwentarza Kos-
sowskiego, a następnie przetłumaczył go na język polski. Pra-
cę tę ukończył 14 sierpnia 1947 roku29.

W ciągu kilku ostatnich dekad narastał postulat wydania
drukiem wspomnianych inwentarzy. Każdego roku bowiem
w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim przyjmowanych
było od dwustu do trzystu wizyt o charakterze kwerendy
archiwalnej. Dodatkowo średnio około tysiąca pięciuset osób
rocznie odwiedza stronę internetową archiwum. Każdy z ba-
daczy i gości, przynajmniej na jakimś etapie, pragnie sko-
rzystać z inwentarza zasobu archiwalnego. W wyniku współ-
pracy Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego udało się zre-
alizować ten postulat. Świeżo opublikowany inwentarz po-
przedzony został obszernym wstępem omawiającym dzieje
i zasób archiwum. Książka, autorstwa ks. dra hab. Jarosława
R. Marczewskiego, zatytułowana „Archiwum Archidiecezjal-
ne Lubelskie. Dzieje, zasób, inwentarz”, została wydana na-
kładem lubelskiego wydawnictwa „Polihymnia” pod koniec
2015 roku30.

Opublikowany inwentarz jest pierwszą edycją drukowaną 
wykazu akt znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym
Lubelskim. Obejmuje on te materiały archiwalne, które aktu-
alnie podlegają udostępnianiu. W zakresie chronologicznym
są to zatem archiwalia od XV stulecia do lat czterdziestych

29 AAL, Dz IV 3377, k. 6r-7r; Dz IV 3403, Wykaz akt Kurii Bisku-
piej Lubelskiej i fragmentów akt Kurii Biskupiej Podlaskiej; Dz IV 
3404, Wykaz akt Kurii Biskupiej Lubelskiej i fragmentów akt Kurii
Biskupiej Podlaskiej, t. II egz. 1; Dz IV 3405, Wykaz akt Kurii Bisku-
piej Lubelskiej i fragmentów akt Kurii Biskupiej Podlaskiej, t. II egz. 
2.

30 J.R. Marczewski, Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Dzieje,
zasób, inwentarz, Lublin 2015.
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XX wieku. Pod względem merytorycznym obejmują nato-
miast cały zasób archiwalny z wyjątkiem akt zastrzeżonych,
do których należą akta personalne duchowieństwa.

Inwentarz powstał w oparciu o dwie wspominane już
wcześniej pozycje, przygotowane kilka dekad temu. Pierwsza
z nich to rękopis inwentarza kapitulnego sporządzony przez
bpa Adolfa Bożeniec Jełowickiego w 1920 roku. Inwentarz
ten uwzględnił podział archiwaliów kapitulnych wedle do-
wolnych kryteriów, zasadniczo mających charakter zewnętrz-
ny. Stąd też osobno zostały w nim wydzielone pergaminy,
osobno księgi, poszyty zawierające akta spraw i wreszcie
chronologicznie uporządkowane w tekach akta luźne. Szanu-
jąc ten podział, funkcjonujący już w ramach aparatu krytycz-
nego właściwej tematycznie literatury fachowej, publikacja
wprowadza tylko niewielkie zmiany w sygnaturach, czyniąc
czytelniejszą przynależność danej jednostki do którejś z wy-
mienionych grup materiałów.

Drugą z pozycji stanowiących podstawę wydania inwen-
tarza pozostaje wykaz akt przygotowany przez Aleksandra
Kossowskiego w latach 1940-1941. Analogicznie jak w po-
przednim wypadku o podziale materiału archiwalnego zade-
cydowało kryterium przynależności do ksiąg lub poszytów.
Uwzględniając ten wybór, zasymilowany metodologicznie
i dobrze ugruntowany w bardzo licznych opracowaniach źró-
dłowych, publikacja nie wprowadza żadnych zmian odnośnie
do sposobu oznaczania jednostek archiwalnych proweniencji
konsystorskiej i kurialnej.

Wydanie inwentarza drukiem wymagało natomiast kon-
frontacji wcześniejszych zapisów ze stanem faktycznym za-
chowania materiałów archiwalnych. W rezultacie w opubli-
kowanym inwentarzu zostały opuszczone te pozycje, które
nie występują w aktualnych zasobach archiwum.

W związku z publikacją niezbędne okazało się dokonanie
korekty dawnych tekstów pod względem językowym. Polskie
tytuły jednostek zostały uwspółcześnione w zakresie pisowni
przy poszanowaniu dla ich brzmienia. Tytuły łacińskie zosta-
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ły poprawione pod względem zasad gramatycznych, a skróty
odpowiednio rozwinięte. Natomiast stosowana przez Alek-
sandra Kossowskiego nomenklatura niemiecka w odniesie-
niu do merytorycznie wydzielonych części materiałów archi-
walnych została zastąpiona określeniami w języku polskim.
Pomocą posłużyło w tym wypadku tłumaczenie wykonane
przez ks. Floriana Krasuskiego w 1947 roku.

Inwentarz przybrał formę tabelaryczną. Został podzielo-
ny na dwie główne części uwzględniające występujące do-
tychczas inwentarze niedrukowane. W konsekwencji każda
z dwóch obszernych tabel zyskała podziały wewnętrzny
zgodne z koncepcją oryginalnych inwentarzy. W tabelach za-
mieszczone zostały sygnatury i tytuły jednostek, a także data-
cja lub zakres chronologiczny. W wypadku ksiąg prowenien-
cji konsystorskiej podano dodatkowo liczbę kart lub stron.





o. ROLAND PREJS OFMCap
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Inwentarze wybranych polskich archiwów zakonnych

Przegląd opublikowanych drukiem inwentarzy polskich ar-
chiwów zakonnych może w pierwszej chwili wywołać wrażenie,
że inwentarze te są liczne i dobrze opracowane, dzięki czemu
zbiory polskich archiwów zakonnych istnieją w obiegu nauko-
wym. Rzeczywistość okazuje się inna. Przede wszystkim tylko
niektóre archiwa zakonne opublikowały drukiem swe inwenta-
rze, co oczywiście nie oznacza, że pozostałe archiwa nie mają 
inwentarzy, bądź są nieuporządkowane, albo nawet niedostępne.
Mają one przeważnie inwentarze pozostające w maszynopisie
lub rękopisie, służące jedynie wewnętrznym potrzebom archi-
wum. Drukiem natomiast są ogłoszone inwentarze następujących
męskich zakonów i zgromadzeń zakonnych1: bernardynów2, 

1 Prawnie istnieje różnica pomiędzy zakonem i zgromadzeniem za-
konnym, nie przekłada się ona jednak na archiwa zakonne, stąd obu
terminów używamy zamiennie.

2 H.E. Wyczawski, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów 
w Krakowie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 3 (1961), s. 25-102;
4 (1962), s. 23-225; 5 (1962), s. 13-120; 6 (1963), s. 17-65; Tenże, Kata-
log archiwaliów bernardyńskich w zbiorach obcych, Tamże, 42 (1981),
s. 247-292; E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych 
w Polsce od XVI do XVIII wieku, Tamże, 53 (1986), s. 103-274.
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chrystusowców3, cystersów opactwa w Mogile4, dominikanów
(częściowo)5, franciszkanów-reformatów6, jezuitów (częściowo)7, 
kanoników regularnych od pokuty8, kapucynów9, karmelitów10, 
karmelitów bosych11, michalitów12, misjonarzy św. Wincentego13, 

3 B. Kołodziej, Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI w. Pamiętnik 
III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, red. D. Nałęcz, t. 2,
Warszawa 1998, s. 137-139.

4 K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog Archiwum Opactwa Cy-
stersów w Mogile, Kraków 1919.

5 S. Barącz, Archiwum OO. Dominikanów w Jarosławiu, Lwów 
1884; R.F. Madura, Rękopisy akt kapituł prowincji polskiej oo. Domi-
nikanów z lat 1505-1662 w Archiwum Klasztoru Krakowskiego OP,
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 46 (1983), s. 185-193.

6 Z. Duda, Historia i metody opracowania zasobu archiwalnego Archi-
wum Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krako-
wie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 70 (1998), s. 207-229.

7 K. Leń, Rekonstrukcja archiwum dawnego kolegium jezuitów św.
Jana w Jarosławiu, [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, red. H.E.
Wyczawski, t. 7, Warszawa 1983, s. 227-364.

8 R. Majkowska, Zarys dziejów i zawartości archiwum kościoła św.
Marka w Krakowie, „Nasza Przeszłość” 71 (1989), s. 137-145.

9 K. Gadacz, Inwentarz archiwum prowincji krakowskiej Zakonu OO.
Kapucynów, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2 (1961), z. 1-2 
s. 53-165; A. Jastrzębski, Katalog Archiwum Warszawskiej Prowincji 
Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, [w:] Zakony franciszkańskie 
w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 4, cz. 2, Lublin 1987, s. 5-264.

10 W. Kolak, Katalog Archiwum Klasztoru OO. Karmelitów w Kra-
kowie na Piasku 1398-1988, Kraków 1997.

11 B.J. Wanat, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych pw. Ducha Świętego w Czernej, t. 1-2, Kraków 1998-1999.

12 R. Majka, Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych 
w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie
Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Warszawa 2008.

13 W. Umiński, Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży
Misjonarzy w Krakowie, „Archiva Ecclesiastica” 2 (2005), s. 67-69.
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pallotynów14, paulinów15 oraz żeńskich zakonów i zgromadzeń:
benedyktynek opactwa w Staniątkach16, bernardynek klasztoru w
Krakowie17, franciszkanek Rodziny Maryi18, franciszkanek słu-
żebnic Krzyża19, nazaretanek20kk , norbertanek klasztoru w Krako-

14 Z. Bobkowska, Wykaz akt Archiwum Polskiej Prowincji Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, „Archiwa Bibliote-
ki i Muzea Kościelne” 36 (1978), s. 17-20.

15 J. Zbudniewek, Kopiarze dokumentów zakonu paulinów w Pol-
sce do końca XVII wieku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 34
(1977), s. 295-344, 35 (1977), s. 145-194; tenże, Inwentarz archiwum 
Klasztoru Paulinów i parafi i w Brdowie, tamże, 46 (1983), s. 371-383;
Z. Kowalska-Urbankowa, J. Zbudniewek, Katalog rękopisów Bibliote-
ki Paulinów w Krakowie na Skałce, „Studia Claromontana” 8 (1987), 
s. 269-500; J. Zbudniewek, Katalog Archiwum Klasztoru Paulinów
w Krakowie na Skałce, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 64 
(1995), s. 83-363; tenże, Archiwa Paulinów w Polsce, [w:] Archiwa 
polskie wobec wyzwań XXI w. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Ar-
chiwistów Polskich, red. D. Nałęcz, t. 2, Warszawa 1998, s. 127-136.

16 W. Kolak, J. Marecki, S. Radoń, Inwentarz archiwum benedykty-
nek w Staniątkach, Kraków 2003.

17 R. Gustaw, K. Kaczmarczyk, Katalog Archiwum Klasztoru SS.
Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, „Archiwa Bibliote-
ki i Muzea Kościelne” 20 (1970), s. 5-94.

18 T. Frącek, Źródła historyczne dotyczące Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi w latach 1939-1947 znajdujące się w Archiwum Ge-
neralnym w Warszawie przy ul. Żelaznej 97, [w:] Metody i źródła do 
badań z historii społecznej XIX i XX w., Lublin 1975, s. 155-197.

19 W.J. Szachno, Wykazy dziesiętne akt Archiwum Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie, „Archiwa Bi-
blioteki i Muzea Kościelne” 35 (1977), s. 19-28.

20 M. Górska, Archiwum Prowincji Najświętszego Imienia Jezus 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Warszawie, 
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 92 (2009), s. 99-127.
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wie21, sercanek22kk , sióstr Imienia Jezus23, służebniczek Najświęt-
szej Maryi Panny ze Starej Wsi24 i urszulanek Unii Rzymskiej
(częściowo)25. Pomijamy w tym miejscu inwentarze archiwa-
liów pozakonnych, przechowywanych w zbiorach obcych, np.
w archiwach państwowych. Badacz dziejów danego zakonu nie
może obok nich przejść obojętnie, ale nie stanowią one naszych
zainteresowań w tym miejscu26uu .

Niektóre z przywołanych inwentarzy są już przestarza-
łe i nie odpowiadają współczesnym wymogom stawianym
przed tego typu pomocami archiwalnymi, jak np. cystersów
mogilskich. Inne są nie tyle inwentarzami w sensie ścisłym,
ile raczej omówieniem zasobu, inne wreszcie powstały jako
rekonstrukcje dawnych inwentarzy i zawsze w takim wy-
padku zasadne będzie pytanie, na ile oddają stan zbliżony
do faktycznego. Różna też jest szczegółowość, a co za tym
idzie – objętość poszczególnych inwentarzy. Ponadto dobrze
prowadzone archiwum zakłada, że systematycznie dopływają 

21 M. Andrasz-Mrożek, R. Chlewicka, Katalog akt XIX i XX w.
Klasztoru pp. Norbertanek na Zwierzyńcu, Kraków 2002.

22 J.M. Kupczewska, Archiwum Główne Służebnic Najświętszego
Serca Jezusowego (AGłNSJ) w Krakowie, „Archiva Ecclesiastica” 2
(2005), s. 63-66.

23 K. Trela, Kształtowanie się zasobu archiwalnego w żeńskich
zgromadzeniach zakonnych na przykładzie Sióstr Imienia Jezus.
Oddziaływanie władzy zakonnej i rola archiwum głównego zakonu
w kształtowaniu zasobu archiwalnego domów i placówek zgromadze-
nia, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 63 (1993), s. 71-84.

24 T. Kudryk, Inwentarz Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek N. Marii P. Niepoakal. Poczętej Starawieś, „Archiwa Biblioteki
i Muzea Kościelne” 50 (1985), s. 3-435.

25 A. Witkowska, Inwentarz archiwum szkół sióstr Urszulanek UR
w Lublinie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”81 (2004), s. 397-
446; I. Naglik, Inwentarz zespołu – Kuria Generalna Urszulanek Unii
Polskiej [1871] 1919-1936 [1956], tamże, 95 (2011), s. 187-246.

26 Wymienia je m.in.: H.E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów
w archiwach kościelnych, wyd. 2 popr. i uzup., red. T. Moskal i A. K. 
Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2013, passim.
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do niego akta wycofane już w bieżącego urzędowania, któ-
re powinny być inwentaryzowane i wprowadzane do obiegu
naukowego, tym samym wszakże opublikowane drukiem in-
wentarze stają się nieaktualne i wymagają wznowień uzupeł-
nionych o rezultaty akcesji.

Lektura przywołanych inwentarzy rodzi pewne spostrze-
żenia natury ogólnej. Pierwszą i chyba najpoważniejszą kwe-
stią jest brak odróżniania archiwów poszczególnych klaszto-
rów (domów zakonnych) od archiwów prowincjalnych czy
generalnych, co szczególnie widać w wypadku karmelitów,
ale w pewnym stopniu także dominikanów. Wydaje się, że
zaciążyło na tym patrzenie na archiwa zakonne w ogólności
przez pryzmat archiwów starych zakonów (benedyktyni, cy-
stersi), w których nie istniała organizacja prowincjalna ani
władze generalne, a każdy klasztor (dom zakonny) był do-
mem samoistnym. W jakimś stopniu wynika to też z faktu,
że nie w każdym zakonie (zgromadzeniu) istnieje archiwum
centralne (generalne, prowincjalne), do którego poszczegól-
ne klasztory (domy zakonne) mają obowiązek odprowadzać
akta wycofane z bieżącego urzędowania27. Tymczasem zako-
ny (zgromadzenia zakonne) powstałe od XIII w. mają niemal
zawsze charakter scentralizowany, a władze generalne i pro-
wincjalne prowadzą własne kancelarie, nie tylko niezależne
od kancelarii poszczególnych klasztorów, ale często produku-

27 Jako przykład wskażmy konstytucje kapucynów, które mówią 
wprawdzie o starannym przechowywaniu akt w archiwum klasztoru
czy prowincji, ale rozumieją raczej przechowywanie akt służących do
bieżącego urzędowania w podręcznej kancelarii klasztornej, prowin-
cjalnej, czy generalnej. O archiwum rozumianym jako instytucja na-
ukowa, gromadząca akta wycofane z urzędowania, a mające wartość
dla poznania przeszłości, w ogóle nie wspominają. Przekazywanie
akt poszczególnych klasztorów do archiwum prowincjalnego wynika
z doraźnych zarządzeń prowincjałów i przyjętego zwyczaju, nie zaś
z obowiązującego prawodawstwa. Można domniemywać, że podob-
nie jest zapewne w innych zakonach. Por.: Konstytucje Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów wraz z Regułą i Testamentem świętego Fran-
ciszka, Kraków 2016, s. 205-206 (nr 142, 1-3).
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jące o wiele więcej wytworów kancelaryjnych i bardziej zróż-
nicowanych. Nie sposób zatem wyobrazić sobie opracowania 
inwentarza archiwum jakiegokolwiek zakonu (zgromadzenia 
zakonnego) bez uprzedniego poznania jego ustroju, instytucji 
wewnętrznych i ich kompetencji oraz miejsca powstawania 
poszczególnych dokumentów i ich obiegu. Te, zdawałoby się, 
oczywiste stwierdzenia, ciągle jeszcze bywają postulatami.

Druga kwestia, to fakt, że w większości wypadków mamy
do czynienia z inwentarzami idealnymi lub nawet opracowa-
nymi zupełnie sztucznie, bez uwzględnienia dawnych struk-
tur kancelaryjnych. Jest to następstwo faktu, że w XIX w. 
wszystkie zakony na ziemiach polskich przeszły kasaty po-
szczególnych klasztorów, a w konsekwencji nastąpiło wielo-
krotne przemieszczanie, zaginięcie, bądź zniszczenie przy-
najmniej części zbiorów archiwalnych. Pomijając kwestię, 
jaki procent dawnych zbiorów archiwalnych dochował się 
do naszych czasów, stwierdzić trzeba, że próby odtworzenia 
dawnych układów kancelaryjnych muszą być w tym wypadku 
chybione, a w konsekwencji ani inwentarz idealny, ani realny 
nie może być zastosowany. Przykładem może być inwentarz 
archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów, ale też archi-
wum Prowincji OO. Bernardynów. W obu wypadkach przy 
porządkowaniu akt opracowano zupełnie nowy ich układ, od-
powiadający nie dawnym układom kancelaryjnym, lecz rze-
czywiście zachowanym dokumentom. Zresztą jest wątpliwe, 
czy do XIX w. istniał jeden wspólny układ kancelaryjny, któ-
ry był powielany w kancelariach poszczególnych zakonów 
(zgromadzeń), dlatego opracowanie wzorcowego inwentarza 
archiwum zakonnego również wydaje się skazane na nie-
powodzenie. Można taką próbę podejmować chyba dopiero 
dla archiwów zgromadzeń powstałych od II połowy XIX w., 
a dobrą pomocą wydaje się wykaz akt Archiwum Polskiej 
Prowincji Pallotynów, czy inwentarze archiwów sióstr naza-
retanek lub sióstr Rodziny Maryi.

Ogólnie mówiąc, w wypadku inwentarzy archiwów za-
konnych będziemy mieli chyba z tyloma wzorcami konstru-
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owania inwentarzy, ile zakonów (zgromadzeń zakonnych)
weźmiemy pod uwagę. Zakony bowiem różnią się między
sobą ustrojem wewnętrznym, nazewnictwem i kompeten-
cjami poszczególnych władz, zadaniami, sposobem reali-
zacji tychże zadań, a w konsekwencji innym funkcjonowa-
niem kancelarii, innym trybem powstawania dokumentów
i innym ich obiegiem. Wszystko to wpływa na zawartość
poszczególnych archiwów i porządkowanie akt. Piszący te
słowa próbował wskazać na pewne generalne zasady, które
powinny przyświecać przy konstruowaniu inwentarzy archi-
wów zakonnych generalnych i prowincjalnych oraz wskazać
na cechy charakterystyczne archiwum domu zakonnego, ma
jednak świadomość, że są to bardzo ogólne wskazania, które
muszą być odpowiednio przystosowane do każdego zakonu
(zgromadzenia zakonnego)28.

Trzecie spostrzeżenie ogólne, to fakt, że większość przy-
wołanych inwentarzy została opublikowana na łamach cza-
sopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, co jest 
jeszcze jednym świadectwem dokonań ks. prof. Stanisła-
wa Librowskiego na niwie polskiej archiwistyki kościelnej.
W naszych czasach rolę tę przejmuje częściowo czasopismo
„Archiva Ecclesiastica”, ponadto coraz częściej pojawiają się
inwentarze archiwalne publikowane jako druki samoistne, np.
karmelitów bosych. Nie zdarza się publikowanie inwentarzy
archiwów zakonnych w takich czasopismach, jak „Archeion”
czy „Teki Archiwalne”. Z drugiej wszakże strony mamy do
czynienia z pewnym rozproszeniem publikowanych inwen-
tarzy archiwalnych, co jest dodatkowo utrudnione przez to,
iż nie ma bieżącej polskiej bibliografi i historii Kościoła. Wy-
dawana przed laty Bibliografi a historii Kościoła w Polsce

28 R. Prejs, Kształtowanie się zasobu archiwalnego w zakonie mę-
skim na przykładzie Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów, 
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 62 (1993), s. 57-70; tenże,
Struktura zasobu archiwów zakonów męskich, tamże 70 (1998), s. 45-
59; tenże, Organizacja i funkcjonowanie archiwów w domach zakon-
nych, tamże 75 (2001), s. 139-151.
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została doprowadzona do 1984 r. i – jak na razie – nic nie 
wiadomo, by miała być kontynuowana, a internet wbrew po-
zorom wszystkiego nie załatwi, zwłaszcza, że doświadczenie 
przekonuje, iż do bibliografi cznych baz internetowych trafi ają 
dane, które wcześniej zostały opublikowane w postaci książ-
kowej, czego przykładem jest zamieszczona na stronach in-
ternetowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Bibliografi a historii Kościoła w Polsce, będąca dokładnym 
powtórzeniem zawartości wspomnianej bibliografi i książko-
wej i także – z niewielkimi wyjątkami – doprowadzona do 
1984 r. Ale to już problem nie archiwistów, lecz bibliografów. 
Niemniej utrudnia to docieranie do poszczególnych inwenta-
rzy archiwalnych. Wprawdzie lukę tę wypełnia Bibliografi a 
historii polskiej, ale jak każda bibliografi a, tak i ona ukazuje 
się z pewnym opóźnieniem.

Reasumując, musimy stwierdzić, że o ile uzasadnione jest 
publikowanie jako druków samoistnych inwentarzy archiwów 
większych, zwłaszcza dużych i licznych zakonów, to wyda-
je się, że archiwa mniejsze, zwłaszcza archiwa niewielkich 
zgromadzeń zakonnych, powinny publikować swoje inwen-
tarze w czasopismach naukowych, z zastrzeżeniem, że chodzi 
o czasopisma o szerokim zasięgu, dostępne we wszystkich 
większych bibliotekach naukowych. Będą to przede wszyst-
kim wspomniane już „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościel-
ne” czy „Archiva Ecclesiastica”. Publikowanie inwentarzy 
w czasopismach lokalnych, niskonakładowych, dostępnych 
jedynie w niewielkich bibliotekach, mija się z celem.

Czwarte wreszcie spostrzeżenie dotyczy tego, ile jest 
jeszcze do zrobienia w zakresie opracowania i publikowania 
drukiem inwentarzy archiwów zakonnych. Techniki cyfrowe 
rozwiązują tę kwestię tylko częściowo. Digitalizacja wymaga 
czasu, a zwłaszcza funduszy, których pozyskanie jest niema-
łą trudnością dla małych archiwów zakonnych, szczególnie 
gdy ich budżet wystarczy zaledwie na pokrycie bieżących 
wydatków. Zresztą digitalizacja wymaga uprzedniego zin-
wentaryzowania akt – inaczej nie da się jej przeprowadzić 
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w sposób uporządkowany i systematyczny. Lepiej jest z kom-
puteryzacją archiwów w tym znaczeniu, że chyba nie ma
już archiwum zakonnego w Polsce, które nie korzystałoby
w swej pracy z komputera, w szczególności nie miałoby wpro-
wadzonego do komputera inwentarza zbiorów, oczywiście
w takiej postaci, w jakiej inwentarz ten powstał i funkcjo-
nuje29. Dodajmy, choć jedynie w formie zasygnalizowania,
kwestie natury technicznej, jak to, że istnieją różne technicz-
ne sposoby zapisu elektronicznego archiwaliów, nie zawsze
ze sobą zgodne, wskutek czego dokumenty zapisane w jed-
nym formacie lub programie nie są odczytywane przez inny
program komputerowy. Inną taką kwestią jest to, że wskutek 
rozwoju techniki elektronicznej programy, które posłużyły do
zapisu dokumentów przed laty, dziś stają się trudno czytel-
ne, czy wręcz niemożliwe do odczytywania, chyba, że przy
pomocy skomplikowanych zabiegów technicznych, a praw-
dopodobnie za kilka czy kilkanaście lat to samo nastąpi z do-
kumentami zapisanymi w programach stosowanych współ-
cześnie. Zagadnienia te należą wszakże bardziej do techniki

29 J. Dziwoki. H. Dudała, Zarządzania Archiwum Archidiecezjal-
nym w Katowicach przy wykorzystaniu relacyjnej bazy danych „Ac-
cess”, [w:] Komputeryzacja archiwów. Problemy struktury zasobu
archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów. Materiały
z sympozjum, red. H. Robótka, t. 4, Toruń 1998, s. 64-76; J. Dziwoki. 
H. Dudała, „Pracownia” – baza danych do obsługi pracowni udostęp-
niania zbiorów, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 70 (1998),
s. 79-87; J. Dziwoki, H. Dudała, „Archiwum 2000” – jako przykład 
wykorzystania skanera w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, 
[w:] IV Ogólnopolski Zjazd Archiwistów Polskich – Szczecin 2002, 
red. D. Nałęcz, Warszawa 2002, s. 77-86; J. Dziwoki, Elektronicz-
ny system zarządzenia Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach
a możliwości wyszukiwania informacji o zasobie, [w:] Historyk – Ar-
chiwista – Komputer. Historyk a nowoczesny system informacji archi-
walnej, red. R. Degen, H. Robótka, Toruń 2004, s. 119-123; J. Dziwo-
ki, Komputeryzacja prac i digitalizacja w archiwach diecezjalnych, 
w: Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa
2012, s. 170-177.
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komputerowej, niż do archiwistyki sensie ścisłym, aczkol-
wiek jedne i drugie pozostają ze sobą powiązane.

Warto też postawić pytanie, czy nie należałoby stworzyć
jakiejś platformy, bądź bazy danych, w której byłyby dostęp-
ne wszystkie dotychczas opublikowane inwentarze? Byłoby
to coś na podobieństwo bazy bibliotecznej „Fides”. Rodzą się
oczywiście w związku z tym pytania, kto miałby się tym za-
jąć, jak taka baza miałaby funkcjonować, a przede wszystkim
skąd pozyskać na ten cel fundusze. Niemniej potrzeba takiej
bazy zaczyna jawić się z coraz większą oczywistością.



ks. MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI
Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

Spuścizna po kapłanach – kilak uwag dotyczących zasad jej 
inwentaryzowania 

Spuścizna (archiwum osobiste) duchownych stanowi bar-
dzo ważne źródło historyczne dla badaczy, gdyż uzupełnia
zgromadzony w archiwum materiał kancelaryjny. Histo-
rykom i biografom ukazuje się poprzez nią nie tylko obraz
działalności danej osoby, ale też jej życie prywatne i działal-
ność duszpasterska. Dzięki tym materiałom można otrzymać
portret człowieka, nie ograniczony do jego schematycznego
wizerunku. We wszystkich archiwach kościelnych od począt-
ków XX w. gromadzone są materiały dotyczące życia i dzia-
łalności osób duchownych. Należy najpierw rozróżnić dwa
pojęcia dotyczące akt osobistych Pierwsze z nich to „akta
personalne”, a drugie to omawiane „spuścizny”. 

Polski Słownik Archiwalny podaje wykładnię terminu
„akta personalne”, że są to „gromadzone przez urząd (insty-
tucję) akta dotyczące danych osobistych i przebiegu służ-
by pracownika”1. Natomiast termin „spuścizna” jest w tym 
słowniku defi niowana następująco: „termin stosowany na

1 Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 
1974, s. 15. 
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oznaczanie zespołu archiwalnego wytworzonego przez oso-
bę (lub osoby) fi zyczne. W praktyce włącza się do spuścizny 
także zbiory archiwalne powstałe z zainteresowań kolekcjo-
nerskich twórcy spuścizny”2. Defi nicji tych widać różnicę, 
która dla celów inwentaryzacyjnych ma charakter istotny. 
O ile „akta personalne” zostały wytworzone przez instytu-
cję, w naszym przypadku przez instytucje kościelną – Kurie 
Diecezjalną, w której znajdują się teczki personalne duchow-
nych. Ich zawartość treściowa jest gromadzona przez cały 
czas działalności księdza, a w zasadzie od momentu rozpo-
częcia edukacji w Wyższym Seminarium Duchownym, aż do 
końca działalności, jakie jest najczęściej śmierć. Przytoczony 
klasyczny przypadek działalności duchownego nie jest jedy-
nym. Rzeczywistość bywa bardziej bogata i akta personalne 
mogą zacząć być gromadzone w innych momentach życia 
duchownego np. gdy dokonana zostanie zmiana Seminarium 
Duchownego lub inkardynacja duchownego w innej diecezji. 
To oczywiście nie zmienia sposobu gromadzenia dokumen-
tów i do istoty akta te zawierać będą różnego rodzaju doku-
menty związane z życiem osobistym i duszpasterskim du-
chownego, które zostały wytworzone przez instytucję z którą 
mówiąc językiem świeckim miał stosunek służby. W aktach 
tych znajdą się takie dokumenty jak: nominacje, przeniesie-
nia, pozwolenia, sprawozdania itd. 

Spuścizna jak widzimy z podanej wyżej defi nicji zawar-
tej w Słowniku jest gromadzona przez konkretną osobę za 
jej życia i stanowi jej archiwum prywatne. Stąd wynika-
ją pierwsze trudności. Jeżeli duchowny za swojego życia 
przekaże gromadzone przez siebie dokumenty dotyczące 
swojej działalności do archiwum, to mamy do czynienie 
z w jakiś sposób uporządkowanym zbiorem, który później 
może stać się zespołem – spuścizną po danej osobie. Najczę-
ściej jednak zalążek tego zespołu tworzony jest po śmierci 
duchownego.

2 Tamże, s. 78.
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Po śmierci duchownego do archiwum trafi ają też jego
„akta personalne”. J. Marecki sugeruje, że można połączyć
obydwie te grupy w relacji do osób zakonnych i podawał
przykłady takiego zastosowania3, a jednocześnie podawał
przykłady, gdzie akta personalne osób zakonnych były od-
dzielone od spuścizn. Takie zastosowanie w ich opracowaniu
przyjął m.in. o. Benignus J. Wanat, który opracował archi-
wum Karmelitów Bosych4. 

Do archiwów diecezjalnych akta personalne zmarłego du-
chownego przekazywana jest po jego śmierci przez kanclerza
Kurii. Pierwsze wstępne porządkowanie tych akt odbywa się
na poziomie kancelarii, a potem jest w archiwum weryfi ko-
wana pod kątem przechowywania materiałów historycznych.
Układana jest ona chronologiczne, przy czym na począt-
ku umieszcza się karty personalne (noszą one różne nazwy
np. karty ewidencyjne, służbowe itd.), w których spisane są 
podstawowe informacje dotyczące kapłana: data i miejsce
urodzenia, daty święceń, nominacje na poszczególne urzę-
dy, wyróżnienia, tytuły, odznaczenia itd. Na tym etapie do
teczki personalnej dołączane są materiały takie jak: nekro-
logii, wspomnienia drukowane, informacje opisujące postać
kapłana, przekazy z pogrzebu itd. Te teczki generalnie nie
są udostępniane badaczom przez okres karencji do 70 lat od 
daty śmierci osoby, której dotyczą (praktyka poszczególnych
archiwów jest różna ten okres jest od 30 do 70 lat). Wcze-
śniejszy dostęp do tych akt jest możliwy po wyrażeniu zgody
kompetentnej władzy kościelnej.

Spuścizny, czyli materiały osobiste księdza trafi ają do
archiwum diecezjalnego jeśli są przekazane przez osoby

3 J. Marecki, Zasady opracowania spuścizn osób duchownych, 
Warszawa 2012, s. 68-69.

4 B.J. Wanat, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych pw. Ducha Św. w Czarnej, Kraków 1998 – Autor świado-
mie rozdzielił akta personalne od spuścizn. Pierwsze z niech umieścił
w części drugiej zatytułowanej zespoły archiwalne, a spuścizny na-
zwał „zbiory i spuścizny zakonników”.
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z członków rodzin, lub zostały przekazane przez wykonaw-
ców testamentu. I w tym miejscu należy postawić postulat,
aby budować wśród duchownych świadomość, że przecho-
wywane przez nich materiały, które wytworzyli w toku dzia-
łalności duszpasterskiej służą lepszemu zrozumieniu nie tylko
ich motywów i sposobu działania, ale także czasów w których
żyli, czyli dziejów lokalnego Kościoła i by w testamentach
zaznaczali o ich przekazywaniu do archiwum diecezjalnego.

Obecnie w archiwistyce wypracowano zasady opracowa-
nia spuścizn dyskusję na temat jej znaczenia, zawartości i me-
tod porządkowania rozpoczął A. Piber5, potem kontynuował
te rozważania Z. Kolankowski6, by w 1990 r. Polska Akade-
mia Nauk wydała wytyczne w jaki sposób należy opracować
spuściznę naukowca7. Na gruncie archiwistyki kościelnej do-
tychczas jedynie J. Marecki zaproponował jednolite zasady
porządkowania i opracowania spuścizn duchownych. Zakła-
da ona polaczenie akt personalnych i spuścizn. Jak sam za-
znacza opracowana przez niego koncepcja jest jedną z wie-
lu, która można zastosować8. Wydaje się, że przyjęta przez
niego koncepcja jest słuszna, chociaż piszący te słowa stoi

5 A. Piber, Spuścizna archiwalna – jej istota, zawartość, układ, me-
tody porządkowania, „Archeion” T. 42 (1965), s. 43-62.

6 Z. Kolankowski, Granice spuścizny archiwalnej, „Archeion” T. 57
(1972), s. 53-73.

7 Normy metodyczne – Wytyczne Archiwum Polskiej Akademii
Nauk z 1990 r. opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych
[w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór 
i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 732-
746; H. Dymnicka-Wołoszyńska, Prace metodyczne nad ustaleniem
zasad porządkowania spuścizn archiwalnych, „Biuletyn Archiwum
PAN” nr 33 (1990), s. 1-10; A. Kulecka, Podstawowe problemy
opracowywania spuścizn po uczonych w Archiwum PAN w ciągu
ostatniej dekady (1991-1999), „Biuletyn Archiwum PAN” nr 41
(2000), s. 3-13.

8 J. Marecki, Zasady…, s. 77. 
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na stanowisku, że nie należy łączyć wytworzonych w insty-
tucji kościelnej „akt personalnych” ze spuściznami. Koncep-
cja przyjęta przez Polską Akademię Nauk, choć może być
w wielu miejscach inspiracją nie uwzględnia specyfi ku pracy
duszpasterskiej.

Gdyby charakteryzować specyfi kę spuścizny po osobach
duchownych, to oprócz typowych dokumentów osobistych
znajdą się tam m.in. zbiory kazań, nauk rekolekcyjnych,
misji ludowych, teksty modlitw, przemówień liturgicznych,
notatki dotyczące pracy duszpasterskiej. Katecheci pozosta-
wią skrypty, konspekty katechezy. Naukowcy opublikowane
i niepublikowane prace naukowe i popularnonaukowe, notat-
ki, skrypty, a wszyscy korespondencję związaną z działalno-
ścią religijną, duszpasterską i społeczną. Podczas wstępnej
oceny tych materiałów przed archiwistą staje zadanie, aby
zweryfi kować, czy pozostawione opracowania zwłaszcza ma-
teriałów do kazań są autorstwa osoby, której spuścizna jest 
opracowywana, czy też może są to materiały przykładowe
lub wzorcowe skopiowane z obecnych na rynku opracowań.
Wówczas takich materiały nie wchodziłyby w skład zespołu
spuścizny. Dodatkową trudnością przed którą stanie archi-
wista to opracowanie bardzo często nieopisanych fotografi i,
przezroczy najczęściej z różnorodnych uroczystości religij-
nych i nieopisanych taśm magnetofonowych, które najczę-
ściej zawierają przemówienia religijne, czy dokumentację
działalności duszpasterskiej. Pamiętać tez trzeba, że duchow-
ni są bardzo często kolekcjonerami, zbieraczami, bibliofi la-
mi i posiadają w swoich zbiorach różnorodne przedmioty, do
których należy podchodzić z szczególnym pietyzmem, aby te
kolekcje nie uległy rozproszeniu. 

Oprócz materiałów, które są spuścizną po zmarłym du-
chownym zleźć można różnorodną dokumentację, która nie
jest jego własnością. Aby taką sytuację zilustrować to można
podać przykład zmarłego proboszcza parafi i, wśród którego
rzeczy znaleźć można dokumentację parafi alną taką jak doku-
menty kancelaryjne, kraniki parafi alne, księgi ogłoszeń, ma-
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teriały do działalności duszpasterskiej grup i bractw religij-
nych działających w parafi i, a noże także nieodebrane świa-
dectwa z lekcji religii, czy jak to było w okresie bezpośrednio 
powojennym księgi metrykalne z parafi i w której pracował 
przed repatriacją na wschodzie.

Już na etapie wstępnego porządkowania należy dokonać
pewnej segregacji materiałów i oddzielić to co dotyczy bez-
pośrednio opracowywanej osoby od posiadanych przez niego 
kolekcji. Wydaje się, że warto zastosować przy porządkowa-
niu następujący podział. Jest on co do zasady zbieżny z po-
działem podanym przez J. Mareckiego, ale bardziej uprosz-
czony. 

I. Materiały biografi czne (dokumenty osobiste);
– dokumenty szkolne – świadectwa, dyplomy uczelni 

wyższych, zaświadczenia o kursach, szkoleniach.
– dokumenty świeckie dowody osobiste, paszporty, umo-

wy o pracę, awanse zawodowe, nagrody, upomnienia 
– dyplomy honorowe, legitymacje członkowskie, legi-
tymacje  odznaczeń, dokumenty ubezpieczeniowe, 
materiały dotyczące stanu zdrowia, świadectwo zgonu, 
klepsydry, zwięzłe nekrologi, kondolencje. itd.;

– dokumenty kościelne – nominacje na stanowiska i urzę-
dy kościelne, zaświadczenia o stanie duchownym, cele-
brety, aplikaty itd.;

II. Autobiografi e, pamiętniki, wspomnienia, relacje, dzien-
niki, fotografi e, albumy;

III. Korespondencja wysłana – koncepty listów;
IV. Korespondencja otrzymana – uporządkowana alfabe-

tycznie;
V. Działalność duszpasterska i społeczna – kazania, prze-

mówienia religijne, modlitwy, nabożeństwa, przemówienia 
społeczne, deklaracje itp.;

VI. Działalność naukowa – opracowania, artykuły, refera-
ty, publikacje źródłowe, wykłady (konspekty, teksty, skryp-
ty), recenzje i opinie o pracach, które ukazały się drukiem, 
prace popularnonaukowe (w tym: wywiady, prelekcje i arty-
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kuły dla środków masowego przekazu, materiały warsztato-
we (zapiski, kartoteki, bibliografi e, wypisy i notatki z litera-
tury, zapiski obserwacji i badań, obliczenia, odpisy i wypisy
archiwalne, fotografi e, wycinki prasowe itp.);

VII. Spuścizna artystyczna, poetycka, kolekcje, zbiory
i biblioteka (czasami warto ją wyodrębnić i przekazać jako
kolekcję do muzeum lub biblioteki);

VIII. Materiały o twórcy spuścizny – życiorysy i wspo-
mnienia, bibliografi e prac zestawione przez osoby trzecie,
recenzje o jego pracach, polemiki;

IX. Materiały rodzinne (rodowe);
X. Materiały osób obcych (w układzie alfabetycznym).
Tak skonstruowana struktura spuścizny po duchownym

wydaje się wyczerpywać wszelkie aspekty jego działania.
Oczywiście może być tak, że któreś z tych określonych wy-
żej rodzajów akt lub dokumentów nie będzie występować
w opracowywanej spuściźnie. Wówczas należy ją opuścić.
I na koniec prośba, aby budować w świadomości duchow-
nych potrzebę dbania o dokumenty. Niech przykładem ta-
kiej dbałości będzie wszystkim znany ks. prof. S. Librowski,
który już za życia w jednym z tomów „Archiwów, Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych” opublikował inwentarz do swojej
spuścizny.





KRZYSZTOF A. KOŁODZIEJCZYK
Archiwum Państwowe w Lublinie

Elektroniczne bazy danych. Przyszłość inwentarzy 
kościelnych.

Rozwój i upowszechnienie technologii informatycznej
w XX w. stał się punktem wyjścia do podjęcia próby połą-
czenie opisu archiwalnego z technologią informatyczną. Ce-
lem takiego połączenia jest stworzenie „bazy danych”, która
wychodząc z defi nicji oznacza zbiór danych lub jakichkol-
wiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według
określonej systematyki lub metody indywidualnie dostęp-
nych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektroniczny-
mi, wymagająca istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu
inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfi kacji lub prezen-
tacji zawartości1. 

Kluczowym zagadnieniem przy próbie dokonania takiego
połączenia jest pytanie o reguły określające sposób porząd-
kowania informacji opisu archiwalnego. Niemal do końca
XX w. archiwistyka rozwijała się w poszczególnych krajach
w sposób niezależny, budowała swoje własne warsztaty, pro-
wadziła odrębną politykę w zakresie opracowania informacji

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402)
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naukowej i dostępu do niej. Ten kierunek rozwoju archiwisty-
ki był, a niekiedy ciągle jest, determinowany z jednej strony 
politycznym podziałem świata, z drugiej zaś niezależnością 
instytucji i organizacji. Rozważania nad stworzeniem elektro-
nicznych inwentarzy archiwalnych w archiwach kościelnych 
należy rozpocząć od refl eksji nad metodologią tworzenia 
tych inwentarzy oraz poszukiwaniu odpowiedzi na pytania 
czy inwentarze zawierają niezbędne informacje pozwalające 
na identyfi kację poszczególnych zespołów, ich części składo-
wych oraz jednostek archiwalnych, czy elektroniczne pomoce 
archiwalne mają mieć formę zestandaryzowaną umożliwiają-
cą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi archiwami 
i udostępnienie ich w jednym miejscu, czy też mają służyć 
wyłącznie jednemu archiwum.

Pomocne w odpowiedzi na te pytania mogą okazać się 
dotychczasowe międzynarodowe doświadczenia wypraco-
wane w zakresie standaryzacji opisu archiwalnego. Idea opi-
su archiwalnego przewijała się w dyskusjach w środowisku 
archiwistów francuskich już od 1951 r. Okazją do wymiany 
doświadczeń były międzynarodowe staże techniczne (Stage 
technique international) organizowane przez Dyrekcję Archi-
wów Francji. Ideę standardu opisu archiwalnego w literaturze 
wyraził w 1977 r. Michel Duchein. Jednak to nie we Francji, 
a w krajach anglosaskich powstały pierwsze narodowe nor-
my. Determinujące w tym zakresie były doświadczenia na-
uki anglosaskiej, w której już od lat sześćdziesiątych istniały 
wzorce wymiany informacji bibliotecznej. W Stanach Zjed-
noczonych Steven L. Hansen w 1983 r. opublikował normę 
APPM, w 1985 r. w Wielkiej Brytanii Michael Cook i Kri-
stina Grant opublikowali pierwszą edycję standardu MAD, 
a w 1989 r. wraz z Margaret Procter, Cook opublikował 
2 edycję znaną jako MAD2. W 1990 r. powstała kanadyj-
ska norma opisu archiwalnego RDDA (ang. RAD). Opraco-
wanie i wdrożenia trzech narodowych norm – standardów 
opisu materiałów archiwalnych przesądziło o zainteresowa-
niu nimi Międzynarodowej Rady Archiwów, która posta-
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nowiła zaproponować znormalizowany międzynarodowy
standard opisu archiwalnego pozwalający na wymianę in-
formacji ponad podziałami narodowymi2. Międzynarodo-
wy Standard Opisu Archiwalnego opublikowano w 1994 r.,
w wersji „sztokholmskiej”, opracowanej przez Komisję
Ad hoc Międzynarodowej Rady Archiwów (International
Council on Archives) ds. standaryzacji opisów w styczniu
1993 r. Pierwsze wydanie ISAD (G) stosunkowo szyb-
ko zostało przetłumaczone na wiele języków narodowych
i stało się podstawą rozważań nad możliwością i zakresem
wprowadzania do praktyki narodowej. Nadesłane uwagi
i propozycje do pierwszej wersji ISAD (G) stały się podsta-
wą do jej analizy i przyczyniły się do opublikowania przez
Międzynarodową Radę Archiwalną drugiej wersji standardu
przyjętego przez Komitet ds. standaryzacji opisu standardu
w Sztokholmie 19-22 września 1999 r3. Standard opiera się
na opisie wielopoziomowym, który wymaga stosowania
czterech zasadniczych reguł: 

1. opis od ogółu do szczegółu;
2. dostarczanie informacji odnoszących się tylko do po-

ziomu opisu;
3. ukazywanie powiązań opisów;
4. unikanie powtarzania tych samych informacji.
Na ISAD(G) składa się 26 elementów, pogrupowanych

w 7 blokach, pozwalających na opis wielopoziomowy tj.:
1. blok identyfi kujący, gdzie zapisano zasadnicze informa-

cje o opisywanym obiekcie.
2. blok proweniencji i archiwizacji, gdzie zapisano in-

formacje o proweniencji i przechowywaniu opisanego
obiektu. 

2 A. Baniecki, ISAD(G) – światowy system wielopoziomowego
opisu materiałów archiwalnych. Wprowadzenie do zagadnienia, [w:]
Archeion t. 108, Warszawa 2005, s. 241-267.

3 ISAD (G) Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego,
(wersja 2) Warszawa 2005
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3. blok opisu zawartości i układu akt, gdzie zapisano in-
formacje o treści i stanie uporządkowania opisywanego
obiektu.

4. blok udostępniania, gdzie zapisano informacje
o możliwościach wykorzystania / udostępniania opisy-
wanego obiektu.

5. blok źródeł uzupełniających, gdzie zapisano informa-
cje o innych materiałach archiwalnych powiązanych
w ważny sposób z opisywanym obiektem.

6. blok uwag, gdzie można zapisać informacje specjalne
lub też takie, których nie udało się zawrzeć w innych
blokach.

7. blok kontroli opisu, gdzie zawarto informacje jak, kie-
dy i przez kogo opis został przygotowany.

Z omawianym standardem integralnie związany jest stan-
dard ISAR (CPF), który określa standard archiwalnych ha-
seł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych,
osób i rodzin4. Oba standardy wprowadzone i stosowane kon-
sekwentnie dają szansę do ujednolicenia opisów materiałów
i ich twórców oraz międzynarodowej wymiany informacji
w systemach informatycznych.

Archiwa państwowe w Polsce pewną część prac standary-
zacyjnych wykonały już dość dawno. Po II wojnie światowej,
w 1948 roku prof. Adam Wolff, pracownik AGAD na łamach
czasopisma archiwalnego „Archeion” przedstawił propozycję
znormalizowanych kart archiwalnych zawierających dziewięć
pól do opisu materiałów archiwalnych. Analizę porównawczą 
propozycji prof. Wolffa z ISAD (G) przeprowadził Hubert 
Wajs dostrzegając dużą zbieżność informacyjną5ąą . Ponadto

4 Międzynarodowy Standard Archiwalnych haseł wzorcowych sto-
sowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF),
wersja 2, Warszawa 2006.

5 H. Wajs, Polska droga do standaryzacji opisu archiwalnego [w:]
Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warszta-
tów DELOS CEE nt. Standaryzacja. Od Standardu Opisu Archiwalnego
ISAD (G) do formatu Kodowanego Opisu archiwalnego EAD. Wdra-
żanie i najlepsze praktyki, red. E. Rosowska, Warszawa 2003, s. 9-14.
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również zasady sformułowane przez Kazimierza Konarskie-
go stosowane w polskich archiwach przy opisie materiałów
archiwalnych są zbieżne z międzynarodowymi zaleceniami.
Jest to dość istotne ponieważ przynajmniej część zasobu znaj-
dującego się w archiwach kościelnych była opracowywana
z respektowaniem przywołanych powyżej przykładów i zało-
żeń XX wiecznej polskiej metodyki archiwalnej. W tym kon-
tekście istniejące pomoce archiwalne w archiwach kościel-
nych wymagają rozpoznania przed podjęciem decyzji o retro-
konwersji do postaci elektronicznej. Warto także zauważyć,
że od czasu opublikowania pierwszego wydania ISAD (G)
pojawił się drugi standard opisu archiwalnego, opracowany
przez archiwistów amerykańskich, a mianowicie EAD (Enco-
ded Archival Description)6, który ma ułatwić przede wszyst-
kim retrokonwersję dawnych pomocy archiwalnych na formę
elektroniczną. Nie jest to standard konkurencyjny, lecz kom-
patybilny. W. Woźniak określił go jako przepis na inwentarz
elektroniczny prezentowany w formie strony internetowej lub
samodzielnego pliku XML7. Twórcy EAD za cel postawili so-
bie standard zapewniający:

- prezentację rozległych i powiązanych opisów zawar-
tych w pomocach archiwalnych,

- zachowanie relacji hierarchicznych pomiędzy pozioma-
mi opisu, 

- prezentację informacji dziedziczonej przez kolejne po-
ziomy hierarchii,

- przemieszczenie się w strukturze hierarchicznej,
- wsparcie dla szczegółowego indeksowania i wyszuki-

wania.8

6 EAD_PL międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie
archiwalnym, wersja polska, przekład i oprac. A. Klubiński, W. Woź-
niak, Warszawa 2008.

7 Tamże, s. 18.
8 EAD_PL międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie

archiwalnym, dz. cyt., s. 17.
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Doświadczenia państwowej sieci archiwalnej w Polsce 
w zakresie tworzenia i użytkowania elektronicznych baz da-
nych dla inwentarzy archiwalnych mają już ponad ćwierć 
wieku. Wykorzystywano do tego różne programy: od Mi-
croCDS/ISIS (1990-2003), poprzez DBASE III+ i DBASE 
IV (1993-1999), FOX i FOXPRO (1995-2000), MS Access 
(1997 do dziś) dedykowaną do opisu archiwalnego aplikację: 
Zintegrowany System Opisu Archiwalnego – ZoSIA (od 2008 
do dziś) oraz program ICA-ATOM (testowany w AP we Wro-
cławiu od 2012)9. Pierwsze bazy tworzone były na kompute-
rach stacjonarnych użytkowników. Nie oparte na standardach 
wymiany danych (takich jak EAD) i oparte na przestarzałej 
już dziś technologii, spełniły jednak bardzo ważna funkcję 
wprowadzenia dość jednolitego systemu do polskiej archiwi-
styki zwłaszcza państwowej.

Aktualnie archiwiści kościelni zastanawiając się nad wy-
borem narzędzi do tworzenia elektronicznych inwentarzy 
mają możliwość sięgnięcia po zaawansowane narzędzia de-
dykowane dla opisu archiwalnego spełniające międzynarodo-
we standardy opisane powyżej. Z jednej strony jest to Zinte-
growany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) – produkt 
stworzony z myślą o państwowej sieci archiwalnej, ale rów-
nież o innych instytucjach przechowujących archiwalia. Z 
drugiej strony istnieje możliwość wykorzystania w tym celu 
oprogramowania ICA-ATOM udostępnianego przez Między-
narodową Radę Archiwalną. 

Aplikacja ZoSIA10 została stworzona z myślą o polskich
archiwistach, która z jednej strony spełnia międzynarodowe 
standardy opisu archiwalnego, a z drugiej uwzględnia unor-
mowania wypracowane w polskiej metodyce archiwalnej 

  9 H. Wajs, dz. cyt., s. 13, http://www.nac.gov.pl/archiwum-cy-
frowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/ (wg stanu na dzień 1.09.2016)

10 Więcej informacji o systemie ZoSIA dostępnych jest na stronie: 
http://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/
zosia/
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oraz różnice wynikające z odrębnych systemów kancelaryj-
nych funkcjonujących w przeszłości na terenie Polski. System
ZoSIA pozwala opracowywać informacje o zbiorach na terenie
całego kraju oraz udostępniać je w Internecie. Integruje osob-
ne wcześniej poziomy opisu archiwalnego (zespół, jednostka)
w jeden spójny mechanizm przepływu danych w archiwum.
Aktualna wersja zawiera moduły dedykowane do inwenta-
ryzacji dokumentacji aktowej, technicznej, kartografi cznej,
ulotnej, fotografi cznej, nagrań i obiektów muzealnych. Cen-
tralnym składnikiem systemu jest wyszukiwarka oferująca 
przeszukiwanie zapisanych informacji w sposób wzorowany na
najpowszechniej stosowanych systemach wyszukiwawczych 
danych. Ważnym elementem jest zestaw narzędzi służących 
do przygotowywania raportów, a w konsekwencji wydruków
właściwych środków ewidencyjnych. Składnikami systemu są 
narzędzia opisu materiałów archiwalnych i tworzenia pomocy
archiwalnych, narzędzia tworzenia środków ewidencyjnych,
wyszukiwarka, raporty, system ról. System jest bezpłatny.

ZoSIA wykorzystuje technologię klient-serwer dzięki cze-
mu możliwe jest ograniczenie zasobów sprzętowych maszyn
lokalnych. Do pracy wymagane jest podłączenie komputera
do sieci Internet. Zalecana szybkość łącza to 256 kb/s na jed-
nego użytkownika wprowadzającego dane. Każdy użytkow-
nik otrzymuje dzięki zaawansowanej technologii unikalny
certyfi kat dostępu, a nad bezpieczeństwem danych opiekę
sprawuje Narodowe Archiwum Cyfrowe. Komputer powi-
nien posiadać zainstalowaną aktualną wersję jednej z popu-
larnych przeglądarek internetowych, przy czym zalecana jest 
przeglądarka Firefox. Z racji wykorzystanej technologii nie
jest zależny od systemu operacyjnego i może być używany
we wszystkich głównych systemach operacyjnych (Linux,
Mac OSX, Windows etc.). Jako język programowania zasto-
sowano Python’a oraz framework Pylons. Jako silnik bazoda-
nowy wykorzystano PostgreSQL najbardziej zaawansowany
tego typu mechanizm w środowisku Open Source. Systemem
serwerowym jest Linux.
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System ZoSIA jest aktualnie wdrażany we wszystkich
archiwach w państwowej sieci archiwalnej w Polsce. Dzię-
ki temu, że system jest jeden daje możliwość wyszukiwania
w jednym miejscu informacji dotyczących jednego zagad-
nienia rozproszonego w różnych archiwach. Ponadto daje
możliwość dostępu do pomocy archiwalnych zespołów roz-
bitych pomiędzy różnymi archiwami. Jest to z pewnością 
duża szansa dla zespołów rozbitych częściowo znajdujących
się w archiwach państwowych a częściowo w archiwach ko-
ścielnych. System Zosia posiada moduł szukajwarchiwach
zapewniający dostęp do zgromadzonych opisów przez In-
ternet. Użytkownicy systemu mają możliwości decydowania
o udostępnieniu on-line lub nie wprowadzonych danych.

ICA-AtoM11 jest oprogramowaniem do opisu archiwal-
nego bazującym na standardach Międzynarodowej Rady
Archiwów (ICA). Międzynarodowa Rada Archiwów wraz z
partnerami projektu udostępniają to oprogramowanie na li-
cencji open source, aby zapewnić instytucjom archiwalnym
darmowy i prosty sposób prezentacji swoich kolekcji w In-
ternecie. Projekt oprogramowania rozwijała kanadyjska fi rma
Artefactual z Vancouver. W dniu 12 sierpnia 2015 r. Między-
narodowa Rada Archiwów opublikowała deklarację na temat,
wspierania przez organizację, oprogramowania ICA-AtoM
przyznając jednocześnie, że w ostatnich latach Artefactual
rozwijała oprogramowanie bez zaangażowania MRA. Aktu-
alnie ICA Atom nie jest wspierane przez Artefactual. Rada
zadeklarowała jednakże odpowiedzialność wobec obecnych
użytkowników za rozwój projektu i podjęła poszukiwania
środków na wspólną z Artefactul koordynację działań.12 ICA 
–AtoM to program z interfejsem dostępnym w wielu języ-
kach, w tym również w języku polskim. Architektura pro-
gramu jest oparta o serwer www z dostępem przez dowolną 

11 Więcej informacji o systemie ICA ATOM dostępnych jest na
stronie: https://wiki.ica-atom.org/Main_Page/pl

12 http://www.ica.org/fr/node/15097 (wg stanu na dzień 21.09.2016 r.)
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przeglądarkę. U podstaw programu leży komplet narzędzi
o nazwie Qubit, stworzony przez głównych wykonawców
ICA-AtoM, a oparty o PHP. Kod oprogramowania oparty
jest o php. Do rozwoju AtoM-u używana jest baza danych
MySQL, ale oprogramowanie zgodne jest również i współ-
pracuje z PostgreSQL, SQLServer, Oracle, itp. System może
być używany przez jedną instytucję do tworzenia opisów ar-
chiwalnych lub jako multi-repozytorium przyjmujące opisy
z dowolnej ilości instytucji.

AtoM przeznaczony jest do opisu dokumentacji aktowej,
pozostałe rodzaje dokumentacji powinny być opisywane
w innych bazach, a dane z nich muszą być zlinkowane
z AtoM-em. Użytkownik może inicjować akcje dodawania,
przeglądania, wyszukiwania, edytowania i usuwania rekor-
dów. Wyszukiwania informacji można prowadzić poprzez:
opisy archiwalne, opisy twórców, przechowawców, tematy,
miejsca i obiekty cyfrowe. Dostęp do AtoM-u jest zarządza-
ny przez system ról. System posiada wbudowane narzędzie
do importu i eksportu danych oraz odwzorowań cyfrowych.
Obecnie funkcjonuje kilka wersji ICA-AtoM, co w prakty-
ce stwarza dyskomfortową sytuację dla jego użytkowników.
W Polsce system ICA-AtoM, jako projekt naukowy, realizo-
wany jest w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Jest sys-
temem który daje nie tylko możliwości wprowadzania rekor-
dów, ale ich prezentacji publicznej na stronie internetowej.

Obecnie archiwa kościelne mają szansę na tworzenie elek-
tronicznych inwentarzy w dedykowanych do tego systemach,
które są zgodne ze standardami archiwalnymi (ISAD(G),
EAD) oraz wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwalnej.
Zastosowanie współczesnych systemów otwiera możliwość
retrokonwersji istniejących papierowych inwentarzy, uspraw-
nienie zarządzania pomocami archiwalnymi i udostępnienie
ich w Internecie. Wybór ZoSIA jako systemu do retrokon-
wersji inwentarzy z pewnością byłby najkorzystniejsze dla
polskich użytkowników, ponieważ w jednym miejscu zapew-
niony byłby dostęp do informacji o zasobach archiwalnych.





ks. Władysław P. Wlaźlak
Uniwersytet Rzeszowski

Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiecezji Czę-
stochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

W latach 2006-2011 w Archiwum Archidiecezji Często-
chowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
zdigitalizowano akta metrykalne. Celem powyższego dzia-
łania było unowocześnienie procesu korzystania ze wspo-
mnianego zasobu. Przede wszystkim forma elektronicz-
na zapobiega dalszemu niszczeniu akt papierowych, które
w wielu przypadkach były już w złym stanie, a także daje
możliwość korzystania z tej samej księgi przez wiele osób
równocześnie. Oczywiście nie jest to jedyny powód digitali-
zacji zasobów akt metrykalnych, należy bowiem zaznaczyć
iż zabezpieczono w ten sposób metrykalia przed całkowitą 
utratą w razie ich zniszczenia. Aby rozpoznać cały zasób akt 
metrykalnych przechowywanych w Archiwum Archidiece-
zjalnym sporządzono „Katalog zdigitalizowanych ksiąg me-
trykalnych z terenu diecezji częstochowskiej (1581-1910)”.
Został on opublikowany w czwartym tomie „Rocznika To-
warzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”1. Za-

1 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych z
terenu diecezji częstochowskiej (1581-1919), Rocznik Towarzystwa
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wiera on ponad 5 tys. jednostek archiwalnych. Sporządzono
go w następującym układzie: obok sygnatur akt papierowych
umieszczono sygnatury wersji cyfrowej akt metrykalnych.
Należy podkreślić, iż większość ksiąg metrykalnych znajduje
się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego, zaś nieznaczna
część przechowywana jest nadal w archiwach parafi alnych,
uzupełnionych o brakujące metrykalia przechowywane w Ar-
chiwum Państwowym w Częstochowie, Archiwum Archidie-
cezjalnym w Łodzi i Archiwum Państwowym w Łodzi. 

Aby móc w prosty sposób, jak i przejrzysty korzystać
z Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych, został on
ułożony w układzie alfabetycznym. W przypadku większej
liczby parafi i w miejscowości dopisano wezwanie parafi i,
które rozstrzyga w tej materii wątpliwości. Spis ksiąg me-
trykalnych każdej parafi i ułożono poczynając od najstarszej.
W pierwszej kolumnie poczynając od lewej strony podano
rodzaj zapisu metrykalnego, dalej umieszczono daty krańco-
we. W kolejnej kolumnie znajduje się nazwa archiwum oraz
sygnatura księgi wersji papierowej. W ostatniej kolumnie
wytłuszczonym drukiem podano sygnaturę zapisu cyfrowego
akt metrykalnych. Tak sporządzony katalog ułatwia każdemu
poszukiwanie konkretnego zapisu metrykalnego.

Po ukończeniu digitalizacji ksiąg metrykalnych podobne
działania podjęto względem ksiąg dziekańskich. Zostały on wy-
tworzone przez kancelarie dziekańskie i parafi alne, przeważnie
w XIX w. Należy zaznaczyć, iż pewna ich część ma rodowód 
XVIII w., zaś niewielka część pochodzi z początku XX wieku.
Zostały one wytworzone przez kancelarie dziekańskie i para-
fi alne zlokalizowane na południowych obszarach archidiece-
zji gnieźnieńskiej i północno-zachodnich diecezji krakowskiej
w wyżej wspomnianym okresie. Po reorganizacji diecezjalnej
w Królestwie Polskim parafi e te przynależały do diecezji kujaw-
sko-kaliskiej i kieleckiej. Z kolei od 1925 r. parafi e te weszły

Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej (dalej: RTGZCz) 4 (2012),
s. 9-299.
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w skład diecezji częstochowskiej, a od 1992 r. archidiecezji.
Ponieważ księgi dziekańskie cieszą się sporym zaintere-

sowaniem wśród pracowników naukowych, dlatego po ich
zdigitalizowaniu sporządzono „Katalog zdigitalizowanych
ksiąg dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”. Został on
opublikowany w piątym tomie „Rocznika Towarzystwa Ge-
nealogicznego Ziemi Częstochowskiej”2. Wykaz zawierający
265 jednostek archiwalnych sporządzono w układzie alfa-
betycznym. Naprzód skatalogowano akta dziekana poszcze-
gólnych parafi i, dalej skatalogowano księgi spisu funduszów
parafi i, księgi rozporządzeń, akt wizytacji dziekańskich,
list imiennych duchowieństwa i klasztorów oraz akt tyczą-
cych się różnych spraw m.in. danych statystycznych, czaso-
pism religijnych, czy też kancelarii dziekańskich. Przyjęto
zasadę, iż każdą jednostkę archiwalną w nagłówku opatrzo-
no oryginalnym tytułem, zaś poniżej zapisano dane w trzech
kolumnach. W pierwszej z nich, czyli od lewej umieszczo-
no daty krańcowe, w środkowej kolumnie sygnaturę księ-
gi wersji papierowej, zaś w kolumnie prawej umieszczono
sygnaturę wersji cyfrowej. Wydaje się, iż taki układ umoż-
liwia szybkie rozpoznanie zdigitalizowanego zasobu ksiąg
dziekańskich.

Identycznie, jak w przypadku ksiąg dziekańskich dokona-
no digitalizacji ksiąg konsystorskich zgromadzonych w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym. Zostały one wytworzone przez
kancelarie dziekańskie, parafi alne i w niewielkim stopniu
przez kancelarie konsystorskie. Powstały w sporej liczbie
w XIX w., są i takie, które posiadają staropolski zapis księ-
gi. Ich pochodzenie terytorialne jest analogiczne, jak w przy-
padku ksiąg dziekańskich. Aby móc wydajnie korzystać ze
wspomnianego zasobu sporządzono „Katalog zdigitalizowa-

2 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg dziekańskich Ar-
chiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewi-
cza w Częstochowie, RTGZCz 5 (2013), s. 9-33.
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nych ksiąg konsystorskich Archiwum Archidiecezji Często-
chowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”.
Został on opublikowany w piątym tomie „Rocznika Towa-
rzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”3. Zawar-
to w nim 256 jednostek archiwalnych spisanych w układzie
alfabetycznym poszczególnych parafi i. Skatalogowano naj-
pierw akta konsystorza generalnego kaliskiego, konsystorza
foralnego piotrkowskiego oraz konsystorza generalnego kra-
kowskiego. Należy podkreślić, iż znajdują się tu pojedyncze
zapisy konsystorza foralnego radomskiego i wieluńskiego,
a także konsystorza generalnego włocławskiego. Dalej
w katalogu ujęto księgi dotyczące sprawach majątkowych,
sądowych, rozporządzeń władz diecezjalnych i świeckich
oraz spraw różnych dotyczących m.in. klasztorów. Analo-
gicznie jak uprzednio każdą jednostkę archiwalną w nagłów-
ku opatrzono oryginalnym tytułem, zaś poniżej zapisano
dane w trzech kolumnach. W pierwszej z nich umieszczono
daty krańcowe, w drugiej sygnaturę księgi wersji papierowej,
a w ostatniej sygnaturę wersji cyfrowej. 

Kolejny dział, który został zdigitalizowany to księgi para-
fi alne, należy je odróżnić od ksiąg metrykalnych. Wytworzo-
ne przez kancelarie parafi alne posiadają w niektórych przy-
padkach XV w. metrykę, mimo iż są często tylko odpisami.
Większość z nich pochodzi z późniejszego okresu, gównie
z XIX w. Teren ich pochodzenia jest analogiczny, jak w przy-
padku wyżej wspomnianych ksiąg. „Katalog zdigitalizowa-
nych ksiąg parafi alnych Archiwum Archidiecezji Często-
chowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”,
został opublikowany w piątym tomie „Rocznika Towarzy-
stwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”4. Zawarto

3 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg konsystorskich
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykie-
wicza w Częstochowie, RTGZCz 5 (2013), s. 35-60.

4 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg parafi alnych
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykie-
wicza w Częstochowie, RTGZCz 5 (2013), s. 61-73.
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w nim 132 jednostki archiwalne. Wykaz ksiąg sporządzono
w układzie alfabetycznym poszczególnych parafi i, które za-
wierają głównie kopiarze dokumentów, są także księgi brac-
kie, gospodarcze, cmentarne, rozporządzeń duchownych
i świeckich oraz konwentów różnych zakonów. Analogicz-
nie jak uprzednio każdą jednostkę archiwalną w nagłówku
opatrzono oryginalnym tytułem, zaś poniżej zapisano dane w
trzech kolumnach, czyli daty krańcowe, następnie sygnaturę
księgi wersji papierowej oraz sygnaturę wersji cyfrowej.

Ostatni dział poddany digitalizacji obejmuje księgi wój-
towskie i miejskie. Ów zespół w niewielkim stopniu posia-
da proweniencję kościelną, gdyż został wytworzony przez
kancelarie wójtowskie, gminne, miejskie i powiatowe. Wy-
tworzono je w kancelariach pobliskich ośrodków miejskich
i gminnych, głównie w XIX w., choć pewna część jest nie-
co starsza. Dla lepszego rozpoznania zasobu sporządzono
„Katalog zdigitalizowanych ksiąg wójtowskich i miejskich
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego
Patykiewicza w Częstochowie”. Opublikowano go w trzecim
tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czę-
stochowskiej”5. Zawiera on 67 jednostek archiwalnych. Wy-
kaz ksiąg sporządzono w układzie alfabetycznym poszcze-
gólnych miejscowości, które zawierają głównie wypisy ksiąg
wójtowskich i miejskich, księgi radzieckie, akta gminne, akta
naczelnika powiatu piotrkowskiego. Sporą część stanowią 
akta miasta Koniecpola i Radomska z XIX w. Analogicz-
nie jak uprzednio każdą jednostkę archiwalną w nagłówku
opatrzono oryginalnym tytułem, zaś poniżej zapisano dane
w trzech kolumnach, czyli daty krańcowe, następnie sygna-
turę księgi wersji papierowej oraz sygnaturę wersji cyfrowej.

Dzięki powyższym zabiegom dyrektora Archiwum Ar-
chidiecezjalnego ks. W.P. Wlaźlaka z mandatu metropoli-

5 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg wójtowskich
i miejskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walen-
tego Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 3 (2012), s. 271-277.
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ty częstochowskiego arcybiskupa Stanisława Nowaka we
współpracy z centralnym Archiwum w Solkletsity w Stanach
Zjednoczonych udało się doprowadzić do zdigitalizowania
najstarszych zbiorów archiwum. Przy wsparciu sponsorów
zbudowano sieć komputerów z kilkoma stanowiskami, gdzie
udostępnia się metrykalia, dla badaczy genealogii, a także
księgi dziekańskie, konsystorskie, parafi alne oraz wójtowskie
i miejskie pracownikom naukowym, a także innym zaintere-
sowanym osobom. Dla upowszechnienia wspomnianych ka-
talogów oprócz wersji papierowej opublikowanej w „Roczni-
ku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”,
sporządzono ich wersję cyfrową. Została ona umieszczona
w zintegrowanym systemie sieci komputerowej w Archiwum
Archidiecezjalnym oraz na stronie internetowej Stowarzysze-
nia Archiwistów Kościelnych.
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ARTUR HAMRYSZCZAK
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60. lat Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
(1956-2016)

W pierwszym numerze pisma „Archiwa Biblioteki i Mu-
zea Kościelne” z 1959 r. napisano: „Powstanie nowej placów-
ki naukowo-usługowej [Ośrodka Archiwów Bibliotek i Mu-
zeów Kościelnych – AH] wiąże się ściśle z postulatami, jakie
niesie ze sobą w stosunku do Kościoła katolickiego w Polsce
chwila bieżąca”1. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
do pilnych zadań należało m.in. zabezpieczenie kościelnych
dóbr kultury, które przetrwały zawieruchę wojenną oraz ich
profesjonalne opracowanie. Dodatkową przeszkodą była nie-
chętna postawa nowych władz komunistycznych względem
Kościoła katolickiego, co uniemożliwiało skuteczną rewin-
dykację zbiorów, organizację instytucji kultury czy też przy-
gotowanie profesjonalnych kadr kościelnych do pracy nauko-
wo-dokumentacyjnej. Powstanie Ośrodka ABMK miało zara-

1 Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych (Ośrodek 
ABMK), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK),
1 (1959) z. 1, s. 10.
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dzić tym problemom, oraz pomóc Kościołowi katolickiemu
przygotować millenium chrztu Polski2. 

Idea założenia wspomnianego ośrodka narodziła się pod-
czas kursu bibliotecznego (16-22 VIII 1955 r.), zorganizowa-
nego przez o. R. Gustawa OFM, dyrektora Biblioteki Uniwer-
syteckiej KUL. Na koniec obrad uczestnicy wysunęli postu-
lat utworzenia przy książnicy KUL, jako wiodącej bibliotece
kościelnej „ośrodka informacji i poradnictwa dla bibliotek 
kościelnych w całym kraju, którego zadaniem byłaby facho-
wa opieka nad nimi oraz troska o podnoszenie kwalifi kacji
zawodowych zatrudnionego w nich personelu”3. Ponieważ na
powstanie takiego ośrodka wyraził zgodę Senat KUL i Rektor 
ks. Józef Iwanicki, Episkopat Polski na sesji plenarnej w dniu
27 sierpnia 1956 r. zatwierdził powstanie Ośrodka Archiwów
Bibliotek i Muzeów Kościelnych (w skrócie: ABMK). Osta-
tecznie w dniu 20 grudnia 1956 r. Senat KUL uchwalił powo-
łanie do życia Ośrodka ABMK, jako działu Biblioteki Uni-
wersyteckiej4. Kierownikiem nowej placówki został jezuita
ks. mgr Eugeniusz Reczek5. W 1959 r. dokonano zmian orga-

2 M. Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościel-
nych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-
2006, Lublin 2006, s. 14-15; A. Młynarczyk-Tomczyk, Wkład Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego w obchody Millenium Chrztu Pol-
ski (1966/1967), [w:] W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice
biografi czne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz,
M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015, s. 260-262.

3 Za: Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościel-
nych, s. 14-15.

4 Taż, Wkład księdza profesora Stanisława Librowskiego w po-
wstanie, organizacje i realizację zadań statutowych Ośrodka Archiwów
Bibliotek i Muzeów Kościelnych, „Studia Włocławskie” 10 (2007),
s. 45-47; taż, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 14-19.

5 L. Grzebień, Reczek Eugeniusz, [w:] Encyklopedia wiedzy
o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564-1995, Kraków 1996,
s. 563-564; M. Dębowska, Eugeniusz Reczek TJ – pierwszy kierownik 
Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, [w:] W służbie
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nizacyjnych Ośrodka, który stał się międzywydziałowym za-
kładem uniwersyteckim o charakterze naukowo-usługowym,
podległym bezpośrednio Rektorowi KUL6. W 2009 r. został
włączony w struktury Wydziału Teologii.

 Ośrodek ABMK reguluje statut, który został uchwa-
lony 25 czerwca 1959 r. przez Senat Akademicki KUL 
i po drobnych zmianach obowiązujący do dnia dzisiejszego.
W statucie zapisano zadania ośrodka m.in. gromadzenie
i opracowywanie materiałów dla potrzeb katedr zaintere-
sowanych wydziałów i Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,
prowadzenie własnych badań naukowych, organizowanie
i sprawowanie opieki metodyczno-naukowej nad archiwami,
bibliotekami i muzeami kościelnymi w Polsce. Wspomnia-
ne zadania miały być realizowane m.in. poprzez reprodu-
kowanie, mikrofi lmowanie i fotografowanie cenniejszych
i potrzebniejszych dla badań naukowych przedmiotów archi-
walnych, bibliografi cznych i muzealnych; opracowywanie
zebranych materiałów wspólnie z odpowiednimi katedrami;
utrzymywanie stałej łączności z archiwami, bibliotekami
i muzeami kościelnymi; organizowanie szkolenia zawodowe-
go pracowników archiwów, bibliotek i muzeów kościelnych;
wydawanie pisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”7.

Reprodukowanie, mikrofi lmowanie i fotografowanie
Jak wspomniano wyżej, zadaniem statutowym Ośrodka

ABMK jest mikrofi lmowanie zbiorów kulturowych Kościo-
ła katolickiego. W związku z tym założeniem już w 1960 r.
w ośrodku powstała stacja mikrofi lmowa. Posiadanie jej
umożliwiało nie tylko wykonywanie mikrofi lmów dla ośrod-

nauki, wychowania i wartości. Szkice biografi czne o lubelskim środo-
wisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lu-
blin 2015, s. 215-233.

6 Statut Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ABMK, 1 (1959) z. 2, s. 5.

7 Tamże, s. 5-7.
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ka, ale również kopii dla użytkowników i właścicieli fi lmo-
wanych zasobów. Dodatkowo dzięki przechowywaniu ne-
gatywów mikrofi lmowych, możliwe jest sporządzanie kopii
pozytywowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Docelowo
planowano od początku istnienia Ośrodka ABMK utworzyć
w nim centralne archiwum kościelne, przechowujące mikro-
fi lmy najcenniejszych pozycji archiwalnych, bibliotecznych
i muzealnych8.

Inicjatorem akcji mikrofi lmowania zbiorów kulturowych
Kościoła katolickiego w Polsce przez Ośrodek ABMK, był
jego długoletni sekretarz ks. prof. Bolesław Kumor. Zdecy-
dował on, aby fi lmować głównie akta staropolskie z archi-
wów diecezjalnych. Planowana akcja mikrofi lmowa nigdy
nie rozwinęła się jednak w takiej skali, jak zakładano na po-
czątku. Wynikało to przede wszystkim z braku dokładnego
planu akcji dokumentacyjnej. Dodatkowo niektórzy właści-
ciele zbiorów kościelnych nie byli w ogóle zainteresowani
mikrofi lmowaniem. Ich postawa wynikała niekiedy z przy-
czyn fi nansowych, ponieważ ośrodek sporządzał odpłatnie
kopie, w przeciwieństwie do Biblioteki Narodowej. Dopiero
rezygnacja w 1962 r. przez tę książnicę z fi lmowania zbiorów
kościelnych, spowodowało, że wiele instytucji kościelnych
zleciło dokumentację ośrodkowi ABMK9.

Biblioteka mikrofi lmów ośrodka ABMK powiększa się nie
tylko o kopie sporządzane we własnej stacji mikrofi lmowej,
ale również dzięki zakupowi i wymianie z instytucjami pań-
stwowymi, które posiadają materiały o proweniencji kościel-
nej. Dodatkowo dzięki współpracy pracowników ośrodka
z katedrami KUL, zostały opracowane i zmikrofi lmowane
różne materiały proweniencji kościelnej. Aktualnie w zbio-

8 M. Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościel-
nych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 118.

9 M. Szablewski, Mikrofi lmowanie zbiorów instytucji kościelnych
przez Bibliotekę Narodową, ABMK, 100 (2013), s. 355-385; Dębow-
ska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, s. 118-120.
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rach ośrodka znajduje się prawie 5.000 mikrofi lmów. Suk-
cesywnie po zakończeniu mikrofi lmowania większej partii
archiwaliów, jest wydawany katalog mikrofi lmów Ośrodka
Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych. Do tej pory uka-
zało się siedem zeszytów10.

W ośrodku ABMK przechowywane są mikrofi lmy nastę-
pujących archiwaliów: wizytacje kanoniczne diecezji Rzecz-
pospolitej przedrozbiorowej (archiwa: Kielce, Kraków Lu-
blin, Lwów, Olsztyn, Pelplin, Płock, Poznań, Przemyśl, Sie-
dlce, Tarnów, Włocławek), księgi czynności biskupów (acta
episkopalia) oraz księgi czynności ofi cjałów generalnych
i foralnych (acta offi cialia) z archiwów w: Kielcach, Krako-
wie, Lublinie, Lwowie, Olsztynie, Płocku, Przemyślu, Sie-
dlcach i Tarnowie, księgi retaksacji benefi cjów kościelnych
z Krakowa, kopiarze dokumentów i acta actorum kapituł ka-
tedralnych i kolegiackich z Płocka, Gniezna, Łowicza, Krusz-
wicy, Wojnicza, Zamościa. Duży zasób stanowią archiwalia
zakonne: benedyktynów (Lubiń), paulinów (Jasna Góra),
norbertanek (Imbramowicach), franciszkanów (Warszawa),
klarysek (Stary Sącz). Dodatkowo zmikrofi lmowano modli-

10 B. Kumor, Katalog mikrofi lmów Ośrodka Archiwów Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nr 
1, ABMK, 6 (1963), s. 67-153; tenże, Katalog mikrofi lmów Ośrodka
Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Nr 2, ABMK, 13 (1966), s. 171-268; tenże, Kata-
log mikrofi lmów Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Nr 3, ABMK, 24 (1972),
s. 173-277; tenże, Katalog mikrofi lmów Ośrodka Archiwów Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Nr 4, ABMK, 31 (1975), s. 283-380; J. Kania, Katalog mikrofi lmów
Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, nr 5, ABMK, 51 (1985), s. 5-115; M. Dę-
bowska, Katalog mikrofi lmów Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów
Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nr 6, ABMK,
67 (1997), s. 143-220; taż, Katalog mikrofi lmów Ośrodka Archiwów
Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. Nr 7, ABMK, 84 (2005), s. 5-72.
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tewniki i kancjonały z klasztorów żeńskich: klarysek (Kra-
ków, Stary Sącz), benedyktynek (Staniątki), wizytek (Kra-
ków). Niezwykle cennym zbiorem są mikrofi lmy pozyskane
z archiwów zagranicznych: procesy informacyjne biskupów
polskich od XVI wieku do 1848 r. oraz akta nuncjatury war-
szawskiej z Archiwum Watykańskiego oraz dokumentacja
procesów beatyfi kacyjnych i kanonizacyjnych Polaków z Ar-
chiwum Kongregacji Św. Obrzędów w Rzymie i Biblioteki
Narodowej w Paryżu.

Po 2007 r. rozpoczęto w Ośrodku ABMK digitalizowane
materiałów archiwalnych diecezji łuckiej. Równolegle prze-
noszone są na nośnik cyfrowy najbardziej zniszczone mikro-
fi lmy. Ponadto opracowywane są mikrofi lmy, które zostały
przekazane z Instytutu Historii KUL. 

Ze zbiorów mikrofi lmowych można korzystać tylko w czy-
telni ośrodka, w godzinach jego otwarcia. Ze względu m.in.
na prawa autorskie, zrezygnowano z udostępniania zbiorów
przez wypożyczalnię międzybiblioteczną. Kwerendzistów
obowiązuje przestrzeganie regulaminu, który wydrukowany
zostały w pierwszym tomie Katalogu mikrofi lmów Ośrodka
Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Można się z nim również zapo-
znać na stronie internetowej Ośrodka ABMK11. 

Szkolenia zawodowego pracowników archiwów,
bibliotek i muzeów kościelnych 
Ośrodek ABMK realizując zadania statutowe, organizuje

kursy zawodowe i sesje naukowe poświęcone archiwisty-
ce, bibliotekarstwu i muzealnictwu. Jak możemy przeczytać
w pierwszym numerze ABMK: „głównym zadaniem Ośrod-
ka ABMK jest szerzenie i pogłębianie wśród pracowników

11 Regulamin dla korzystających z archiwum mikrofi lmów Ośrod-
ka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL; ABMK, 52
(1986), s. 171-173. http://www.kul.pl/regulamin-korzystania-
z-mikrofi lmow,art_50337.html
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zbiorów kościelnych wiedzy archiwalnej, bibliotecznej
i muzealnej, tak pod względem teoretycznym jak i praktycz-
nym. Wszelkie zatem koncepcje i pomysły odnoszące się do
usprawnienia metod pracy w archiwach, bibliotekach i muze-
ach kościelnych będą stanowić cenny materiał, który po opu-
blikowaniu w organie Ośrodka przyczyni się przynajmniej
częściowo do realizacji postawionego zadania”12. 

Początkowo kursy miały charakter podstawowych szkoleń
dla pracowników kościelnych instytucji kulturowych. Miały
one podnieść kwalifi kacje zawodowe uczestników i przygo-
tować ich do właściwego zarządzania powierzonym im zaso-
bom. Kursy trwały od kilku do kilkunastu dni i składały się
z wykładów i ćwiczeń. Dopiero w latach 80. XX wieku, po
wykształceniu się profesjonalnej kadry w kościelnych insty-
tucjach, ośrodek ABMK zrezygnował z kursów zawodowych
na rzecz konferencji naukowych. Prezentowano na nich za-
gadnienia problemowe dotyczące kościelnych zbiorów kul-
turowych (gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie,
udostępnianie, komputeryzacja) oraz funkcjonowania prze-
chowujących instytucji.

Pierwszy kurs dla pracowników archiwów diecezjalnych
i zakonnych, będący niejako prapoczątkiem Ośrodka ABMK,
został zorganizowany w dniach 3-15 września 1956 r. przez
o. Romualda Gustawa, dyrektora Biblioteki KUL. Kurs odbył
się na prośbę Episkopatu Polski i przy wsparciu Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych. Po zakończonym szkole-
niu, uczestnicy w pisemnym wniosku zredagowanym przez
ks. S. Librowskiego, postulowali powstanie „ośrodka infor-
macyjnego dla archiwów kościelnych”. Ponieważ w sierpniu
tego roku Episkopat Polski zatwierdził powstanie informa-
cyjnego ośrodka bibliotecznego, postanowiono dołączyć do
niego dział archiwalny13.

12 Od Redakcji, ABMK, 1 (1959) z. 1, s. 7.
13 Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych,

s. 20.
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Następny kurs zawodowy poświęcony m.in. archiwistyce
kościelnej Ośrodek ABMK zorganizował już samodzielnie
w 1957 r., w kilka miesięcy po swoim powstaniu. Kursy za-
wodowe z archiwistyki, skierowane były do pracowników
archiwów diecezjalnych i zakonnych (żeńskich i męskich).
Dwa z nich (1969, 1972), zorganizowano tylko dla sióstr za-
konnych, ze względu na potrzebę uporządkowania archiwów
ich zgromadzeń. Na zajęciach zapoznawano uczestników
z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami pracy w archi-
wach kościelnych. Szkolenia cieszyły się dużą popularnością,
a liczba ich uczestników sięgała ponad 140 osób. Uczestnic-
two w nich miało także duży walor integracyjny środowiska
archiwistów kościelnych, będąc forum wymiany doświadczeń
zawodowych i dyskusji14. Wymiernym owocem szkoleń były
sporządzone przez uczestniczące w nich siostry archiwistki
inwentarze archiwalne. Niektóre z nich zostały opublikowane
na łamach ABMK15.

Jak zaznaczono wyżej, w latach 80. XX wieku, zmieniono
formułę spotkań archiwalnych. Do wartej wspomnienia nale-
ży konferencja dyrektorów archiwów diecezjalnych, zorgani-
zowana w 1984 r., na której starano się podsumować powo-

14 M. Zahajkiewicz, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Ko-
ścielnych w trosce o zbiory archiwalne Kościoła Polskiego, ABMK,
81 (2004), s. 9-10; Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muze-
ów Kościelnych, s. 88.

15 M.J. Jędrzejczak, Plan akt Archiwum Generalnego Zgromadze-
nia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku,
ABMK, 37 (1978), s. 7-16; T. Kudryk, Podział rzeczowy akt i czę-
ściowy inwentarz Archiwum Głównego Sióstr Służebniczek NMP NP.
w Starej Wsi, ABMK, 33 (1976), s. 53-69l; J.Z. Dobkowska, Wykaz
akt Archiwum Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego w Ołtarzewie, ABMK, 36 (1978), s. 17-20; S. Librowski, Po-
działy rzeczowe akt archiwów sześciu zakonów żeńskich, ABMK, 34
(1977), s. 387-400; J.W. Szachno, Wykazy dziesiętne akt Archiwum
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie,
ABMK, 35 (1977), s. 19-28.
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jenne osiągnięcia tych placówek. Inspiracją do zjazdu była
nowa Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
z 14 lipca 1983 r. Środowisko archiwistów kościelnych mu-
siało zastanowić się czy ten akt prawny nie oznacza niebez-
pieczeństwa nacjonalizacji lub też ingerencji władz państwo-
wych w zasób kościelny. Dyrektorzy archiwów diecezjalnych
poparli utworzenie Głównej Rady Archiwalnej, jednak ze
względu na sprzeciw Episkopatu Polski, zaniechano dalszych
działań w tym zakresie16. 

Chronologicznie Ośrodek ABMK zorganizował następu-
jące kursy i konferencje archiwalne:

- Pierwszy zjazd archiwistów, bibliotekarzy i muzeolo-
gów kościelnych – stan zbiorów kościelnych (26-27 VI
1957) 17

- Kurs dla pracowników archiwów diecezjalnych i zakon-
nych (3-8 VII 1961 r.)18

- Porządkowanie i opisywanie materiałów archiwalnych
(26-30 VI 1967 r.)19

- Porządkowanie materiałów archiwalnych w archiwach
zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich (25-27 VI
1969 r.)20

16 Dębowska, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów, s. 93-95.
17 S. Librowski, Kształcenie archiwistów przez Ośrodek Archi-

wów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, 58 (1989), s. 11-24; Zahajkie-
wicz, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w trosce
o zbiory archiwalne Kościoła w Polsce, s. 9.

18 Kumor Bolesław, Sprawozdanie z kursu dla pracowników archi-
wów kościelnych zorganizowanych przez Ośrodek ABMK w dniach
3-8 lipca 1961 r., ABMK, 3 (1961) z. 1-2, s. 103-110.

19 K. Sobul, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki kościelnej,
przeprowadzonego na KUL w roku 1967, ABMK, 16 (1968), s. 279-
282.

20 Taż, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki kościelnej, po-
święconego kancelariom i składnicom akt zakonów i zgromadzeń żeń-
skich w Polsce, ABMK, 20 (1970), s. 195-202.
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- Aktualne potrzeby archiwów zakonów i zgromadzeń za-
konów żeńskich (27-29 VI 1972 r.)21

- Archiwa diecezjalne w Polsce w powojennym czter-
dziestoleciu (1945-1985) – konferencja dyrektorów ar-
chiwów diecezjalnych (27-28 XI 1984 r.)22

- Problemy konserwacji kościelnych zasobów archiwal-
nych (20-21 IX 1989 r.)23

- Gromadzenie i kształtowanie zasobu w archiwach ko-
ścielnych (27-28 IX 1991 r.)24

- Kancelaria i archiwum Kościelne (26-27 IX 1994.)25

- Komputeryzacja archiwów kościelnych w Polsce-sym-
pozjum (25-26 IX 1997)26

- Problemy archiwów parafi alnych i klasztornych (19-20 
IX 2000 r.)27

- Informacja i udostępnianie zasobów w archiwach Ko-
ścioła katolickiego w Polsce (25-26 IX 2003)28

- Organizacja i praca w archiwach kościelnych (24 IX
2007)29

- Księgi wizytacyjne w archiwalnych zasobach kościel-
nych. Dawniej i dziś (30 IX 2011 r.)30.

21 M.L. Jędrzejczak, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki 
kościelnej, poświęconego aktualnym potrzebom archiwów zakonów
i zgromadzeń żeńskich w Polsce, przeprowadzonego na KUL w Lubli-
nie w dniach 27-29 VI 1972, ABMK, 28 (1974), s. 333-338.

22 J. Kania, Konferencja dyrektorów archiwów diecezjalnych 
przeprowadzona w Lublinie 27-28 XI 1984 r., ABMK, 53(1986),
s. 35-40.

23 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 58 (1989), s. 5-78.
24 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 62 (1993), s. 27-108.
25 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 64 (1995), s. 9-80.
26 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 70 (1998), s. 9-100.
27 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 75 (2001), s. 9-109.
28 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 81 (2004), s. 5-79.
29 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 89 (2008), s. 5-88.
30 Referaty ukazały się drukiem w ABMK, 97 (2012).
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Zgodnie z założeniami, materiały pokonferencyjne oraz
sprawozdania publikowane są na łamach pisma „Archiwa Bi-
blioteki i Muzea Kościelne”. 

Wydawanie pisma „Archiwa Biblioteki i Muzea
Kościelne”
Ośrodek ABMK, zgodnie ze swoim statutem, od 1959

r. wydaje pismo: „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”.
Inicjatorem jego powstania był o. R. Gustaw OFM, dyrektor 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librow-
ski31, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Wy-
stosowali oni wiosną 1957 r., niezależnie od siebie, pisma
do władz państwowych o zgodę na wydawanie periodyków:
dwumiesięcznika „Biuletyn Informacyjny” (Lublin) oraz
półrocznika „Archiwa Kościelne” (Włocławek). Ponieważ
pozwolenie na druk mogło uzyskać tylko jedno pismo o po-
dobnym profi lu naukowym, obydwaj wnioskodawcy uzgod-
nili, że razem będą wydawać periodyk „Archiwa Biblioteki
i Muzea Kościelne”. Działem archiwistyki kościelnej miał
kierować ks. S. Librowski32. W dniu 28 czerwca 1957 r. Ośro-
dek ABMK otrzymał od władz państwowych pozwolenie na
wydawanie wnioskowanego pisma jako kwartalnika, w for-

31 M. Zahajkiewicz, Librowski Stanisław, [w:] Encyklopedia kato-
licka, t. 10, red. A. Szostek, Lublin 2004, kol. 985-986; J. Szymański,
Librowski Stanisław, [w:] Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą,
t. 1, Lublin 2010, s. 93-94; M. Dębowska, Wkład księdza profesora
Stanisława Librowskiego w powstanie, organizacje i realizację zadań
statutowych Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych,
„Studia Włocławskie”, 10 (2017), s. 53-61.

32 A. Hamryszczak, Ksiądz Stanisław Librowski. Redaktor-za-
łożyciel półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, [w:]
Ksiądz Stanisław Librowski archiwista, historyk Kościoła i dydak-
tyk, Lublin 2015, s. 33-34; tenże, „Archiwa Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne”. Pismo Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych,
s. 49, 51-52.
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macie B5, objętości 200 stron, nakładzie 650 egzemplarzy33. 
Pierwszy numer pisma ukazał się w czerwcu 1959 r., które-
go okładkę zaprojektował mgr Jan Przełomiec z KUL34. Trzy
pierwsze tomy ABMK były drukowane co kwartał, jednak ze
względu m.in. na ingerencję cenzury w treść każdego artyku-
łu oraz problemami kadrowymi w Ośrodku ABMK, od 1962
r. pismo ukazuje się jako półrocznik35. 

Aż do przełomu społeczno-politycznego w 1989 r. redak-
cja ABMK zmagała się z licznymi utrudnieniami ze strony
władz państwowych, co utrudniało pracę oraz powodowało
problemy wydawnicze. Władze państwowe zmieniały np.
objętość pisma, obniżając liczbę arkuszy wydawniczych, co
zmusiło redakcję do stosowania mniejszej czcionki w tek-
ście36. Redukowano również arbitralnie nakład pisma, przez
co brak było korelacji z zapotrzebowaniem ze strony prenu-
meratorów37. Ciągłym problemem było również znalezienie

33 Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościel-
nych, ss. 104; Hamryszczak, Półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Mu-
zea Kościelne” (1959-2010), s. 164; tenże, Półrocznik „Archiwa Bi-
blioteki i Muzea Kościelne”. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, 
ABMK 100 (2013), s. 7.

34 S. Librowski, Kalendarium życia, cierpień, działalności, twór-
czości i uznania księdza Stanisława Librowskiego, ABMK, 58 (1989), 
s. 480.

35 Hamryszczak, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Pismo 
Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, [w:] Czasopi-
sma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, red. W. Żu-
rek, Lublin 2014, s. 50-51; tenże, Ksiądz Stanisław Librowski. Redak-
tor-założyciel półrocznika, s. 36.

36 W 1962 r. władze zgodziły się na objętość 400 stron, by już 
w roku następnym obniżyć go do 300 stron. Dopiero w 1968 r. uzyska-
no zgodę na zwiększoną liczbę 350 stron, by od 1970 r. móc drukować 
400 stron. Hamryszczak, Półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” (1959-2010), s. 164; tenże, Półrocznik „Archiwa Biblio-
teki i Muzea Kościelne”. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, s. 8.

37 Hamryszczak, Półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne” (1959-2010), s. 164; tenże, Półrocznik „Archiwa Biblioteki 
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drukarni, która by wydawała pismo. Z tego względu półrocz-
nik był drukowany w różnych miastach: Włocławku, Krako-
wie, Toruniu i Lublinie.

Każdy numer ABMK, jak wszystkie publikacje w PRL,
poddawany był ingerencji cenzury. Jak napisał ks. S. Librow-
ski „surowa cenzura państwowa, buńczuczna, nagradzana za
poczynione ingerencje, chociaż mająca jedną wspaniała ce-
chę, że w systemie tak sprzedajnym nie udało się jej ani razu
przekupić”38.

Współzałożycielem i pierwszym redaktorem półrocznika
„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” był ks. prof. Stani-
sław Librowski, który wydał 60 tomów ABMK. Jak wspomi-
nał: „redaktor naczelny pisma jest zarazem jego redaktorem
naukowym technicznym, adiustatorem i odpowiedzialnym
korektorem, zaopatrzeniowcem oraz nadrzędnym administra-
torem wydawnictwa”39. Do pomocy w redakcji zatrudnione
zostały siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej
Pracy z Włocławka – s. Krystyna Soból, a po niej s. Maria
Laurencja Jędrzejczak. Natomiast w 1984 r., został przyjęty
do pracy w Ośrodku ABMK jako redaktor pisma ks. Joachi-
ma Giela40. Przejął on kierownictwo pisma w 1993 r., wy-
dając dwa tomy ABMK: 61 (1992) i 62 (1993). Następnym
redaktorem naczelnym był ks. Stanisław Tylus, który wydał
tomy 63 (1993) – 74 (2000). W 2001 r. kierownictwo pisma
objął ks. W. Bielak, który był odpowiedzialny za tomy: 75
(2001) - 98 (2012). Redaktorami półrocznika byli również:

i Muzea Kościelne”. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, s. 8;
Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych,
s. 107-108.

38 Librowski, Kalendarium życia, cierpień, działalności, twórczo-
ści i uznania, s. 477.

39 S. Librowski, Dwadzieścia pięć tomów czasopisma „Archiwa
Biblioteki i Muzea Kościelne”, ABMK, 25 (1972), s. 15.

40 Hamryszczak, Ksiądz Stanisław Librowski. Redaktor-założyciel
półrocznika, s. 39; tenże, Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne”. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, s. 12.
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Ryszard Skrzyniarz (1995-2005) oraz Artur Hamryszczak 
(2005-2012), który od 2013 r. (tom 99) objął kierownictwo
redakcji.

W pierwszym numerze pisma „Archiwa Biblioteki i Mu-
zea Kościelne” redakcja tak przedstawiła stojące przed nim
zadania: „Służąc archiwom, bibliotekom i muzeom kościel-
nym, niechaj ono przyczyni się chociaż skromnej mierze do
uporządkowania tych zbiorów i wydobycia z nich źródeł do
poznania historii i kultury polskiej i katolickiej”41. Zgodnie
ze statutem Ośrodka ABMK, półrocznik stanowi łącznik mię-
dzy bibliotekami, archiwami i muzeami kościelnymi. Infor-
muje o podejmowanych przez Ośrodek ABMK pracach i ich
wynikach oraz przekazuje wytyczne w dziedzinie organiza-
cji archiwów i bibliotek kościelnych. Do zadań pisma należy
także upowszechnianie informacji z życia instytucji kościel-
nych przechowujących zbiory kulturowe Kościoła katolickie-
go w Polsce42. 

Struktura pisma ewoluowała przez lata. W okresie kiero-
wania pismem przez ks. S. Librowskiego, półrocznik został
podzielony na działy tematyczne dotyczące: Ośrodka ABMK,
czasopisma ABMK, archiwów, bibliotek, muzeów, nauk po-
mocniczych, hagiografi i, materiałów biografi cznych oraz za-
gadnień różnych. Od tomu 92 (2009) pismo składa się dzia-
łów tematycznych: studia i materiały, recenzje i informacje,
przegląd bibliografi czny.

Zgodnie z tytułem pisma – „Archiwa Biblioteki i Muzea
Kościelne”, redakcja stara się, aby w każdym tomie drukowa-
ne były artykuły z trzech tytułowych dziedzin nauki. Zależne
jest to oczywiście od ilości złożonych tekstów o odpowiedniej

41 Od Redakcji, ABMK, 1 (1959) z. 1, s. 9.
42 Statut Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych,

s. 5-7; A. Hamryszczak, Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne’ (1959-2010), [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów,
muzeów. Tradycje-role-perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik 2010,
s. 163-164; tenże, Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościel-
ne”. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, s. 5-6.
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tematyce oraz ich oceną przez zewnętrznych recenzentów.
Dla historyków i archiwistów bardzo cenne i przydatne są 
publikowane na łamach ABMK inwentarze archiwalne, wy-
dania krytyczne rękopisów i dokumentów drukowanych, mo-
nografi e poświęcone poszczególnym archiwom kościelnym,
materiały metodyczne dotyczące archiwistyki oraz inne prace
powstałe na podstawie archiwaliów proweniencji kościel-
nej43. Pismo posiada na bieżąco aktualizowaną stronę interne-
tową, z informacjami dla autorów i czytelników: http://www.
kul.pl/archiwa-biblioteki-i-muzea-koscielne,art_34349.html

„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” od początku
swego powstania, cieszą się uznaniem środowiska naukowe-
go w Polsce i poza jej granicami. O pozycji pisma świadczy
coraz wyższa ocena w kolejnych ewaluacjach Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 r. półrocznik po raz
kolejny został wpisany na listę parametryczną „B”, z oceną 
10 punktów.

Utrzymywanie stałej łączności z archiwami, 
bibliotekami i muzeami kościelnymi
Warto na koniec przypomnieć o ważnej roli, która spełnia

ośrodek ABMK: integracji kościelnego środowiska nauko-
wego. Przejawia się ona poprzez indywidualne kontakty pra-
cowników kościelnych instytucji kulturowych z Ośrodkiem
ABMK. Zwracają się oni z prośbą o pomoc merytoryczną 
w swoich pracach lub też przesyłają do publikacji na łamach
półrocznika ABMK, artykuły, inwentarze i katalogi opraco-
wanych przez siebie zbiorów kulturowych (archiwalnych,
bibliotecznych i muzealnych). W półroczniku drukowane są 
również sprawozdania z działalności kościelnych instytucji
kulturowych lub też informacje o istotniejszych wydarze-
niach z ich życia.

43 A. Hamryszczak, Bibliografi a zawartości półrocznika „Archi-
wa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1-100, ABMK, 101 (2014),
s. 5-91.
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Bardzo ważną rolę w utrzymywaniu łączności z kościel-
nym środowiskiem, pełniły i nadal pełnią konferencje nauko-
we organizowane przez Ośrodek ABMK. W okresie PRL były
one jedyną okazją do spotkania się pracowników kościelnych
instytucji, aby przedyskutować najbardziej palące problemy
i nawiązać kontakty również ze specjalistami ze świeckich
ośrodków naukowych, zapraszanych jako prelegenci na se-
sje ABMK. Po zmianach społeczno-politycznych w Polsce
po 1989 r., zaistniała możliwość niczym nie skrępowanego
rozwoju instytucji naukowych. Powstały wówczas stowarzy-
szania zawodowe archiwistów i bibliotekarzy kościelnych,
których powołanie do życia postulowano już w latach 80.
i 90. XX wieku, podczas konferencji Ośrodka ABMK. Sto-
warzyszenia nie są jednak konkurencją dla ośrodka, lecz
uzupełniają jego działanie na innych polach. Charakter 
organizacyjny, osobowy i fi nansowy Ośrodka, uniemożliwia
mu bowiem na natychmiastowe reagowanie na najpilniejsze
problemy i zadania stojące przed kościelnym środowiskiem
instytucji kulturowych (np. komputeryzacja). Lukę tę bardzo
dobrze wypełniają branżowe stowarzyszenia (archiwistów,
bibliotekarzy). Jedynym środowiskiem, któremu, mimo prób
nie udało się zorganizować są muzealnicy kościelni44.

W 1991 r. zainicjowano powstanie Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES, która została erygowana przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski w dniu 18 III 1995 r. Stowa-
rzyszenie wydaje swoje pismo: „FIDES. Biuletyn Biblio-
tek Kościelnych”45, posiada również stronę internetową:
www.fi des.org.pl

44 Pomimo zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia Muzeów i Skarb-
ców Kościelnych „Ars Sacra” w dniu 6 III 2008 r. przez Konferencję
Episkopatu Polski, nie przejawia ono do dziś dnia żadnej działalności.

45 Pismo ukazuje się od 1995 r. jako półrocznik, w formacie A5 i
objętości do 200 stron. Dotychczas ukazało się 21 tomów (41 zeszy-
tów). Redaktorem naczelnym jest dr Bogumiła Warząchowska. Więcej
o założeniach programowych biuletynu FIDES: Od Redakcji, „Fides.
Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2004), s. 3.
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Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych zostało erygo-
wane 01 XII 2003 r. przez Konferencję Episkopatu Polski.
Wydaje ono swój biuletyn „Archiva Ecclesiastica”46 oraz pro-
wadzi stronę internetową: www.sak.net.pl

Dodatkowo od kilku lat, corocznie na naradzie spotykają się 
dyrektorzy archiwów diecezjalnych. Na każde spotkanie za-
praszany jest dyrektor Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów
Kościelnych. Podczas sesji omawiane są najbardziej aktualne
zagadnienia z archiwistyki, formułowane jest również wspólne 
stanowisko tych instytucji wobec władz państwowych47.

Wydawane przez wspomniane stowarzyszenia biuletyny,
są ważnym głosem w dyskusji na polu praktycznego biblio-
tekarstwa i archiwistki kościelnej, uzupełniając w tej roli
półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Jak 
czytamy w pierwszym numerze „Archiva Ecclessiastica”:
„(…) łamy [pisma – AH.] staną się, nie tylko dla archiwistów
kościelnych, miejscem wymiany doświadczeń, myśli i poglą-
dów – a wszystko po to by podnosić kwalifi kacje zawodowe,
by chronić narodowe dobro, świadectwa przeszłości, dzie-
dzictwo Narodu i kręgu łacińskiej kultury”48. 

Warto również wspomnieć, że ważnym owocem wza-
jemnych kontaktów Ośrodka z archiwami, bibliotekami
i muzeami kościelnymi, są informatory o tych placówkach,
które ukazały się w serii wydawniczej „Biblioteka Ośrodka
Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych”: M. Dębow-
skiej, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator49;

46 Pismo ukazuje się od 2004 r. jako rocznik. Dotychczas wydano
8 numerów. Redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. prof. UR ks. Wła-
dysław P. Wlaźlak; J. Marecki, Od redakcji, „Archiva Ecclesiastica”
1 (2004), s. 3-4.

47 Formuła tych spotkań nawiązuje do zjazdu dyrektorów archi-
wów diecezjalnych, który zorganizował Ośrodek ABMK w dniach
27-28 XI 1984 r.

48 Marecki, Od redakcji, s. 4.
49 M. Dębowska, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Infor-

mator, Kielce 2002, ss. 268.
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B. Skrzydlewskiej, Muzea Kościoła katolickiego w Polsce.
Informator50; ks. Waldemara W. Żurka, Biblioteki Kościoła
katolickiego w Polsce. Informator51. Publikacje spotkały się
z bardzo dobrym przyjęciem w świecie naukowym, a ich na-
kład szybko został wyczerpany. Do dnia dzisiejszego są one
najbardziej kompletnym kompendium wiedzy o kościelnych
instytucjach kulturowych na początku XXI wieku.

Podsumowanie
Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, któ-

ry w bieżącym roku świętuje swoją 60. rocznicę powstania,
jest bardzo ważną instytucją na naukowej i kulturalnej mapie
Polski. Wśród wielu zadań, które postawili mu twórcy, naj-
ważniejszym stało się zgromadzenie w postaci mikrofi lmów
archiwaliów proweniencji kościelnej oraz wydawanie pół-
rocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Ośrodek 
pełni również rolę integracyjną dla kościelnego środowiska
kulturowego. Aktualnie, wraz ze zmieniającymi się realiami
organizacyjno-prawnymi w polskiej nauce, stoi przed nim
szereg wyzwań. Czy uda się Ośrodkowi nadal pełnić swoją 
rolę i w jakiej formie będzie to czynił? Odpowiedzi na te py-
tania będą znane wraz z upływem czasu.

50 B. Skrzydlewska, Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Infor-
mator, Kielce 2004, ss. 178.

51 W. Żurek, Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informa-
tor, Kielce 2005, ss. 335.



ks. ROBERT R. KUFEL
Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

Funkcjonowanie archiwów instytucji kościelnych w diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej na przykładzie Archiwum Kurii
Biskupiej i Sądu Kościelnego

Archiwum Kurii Biskupiej
Mianowany przez kard. Augusta Hlonda w dniu l września

1945 roku pierwszy administrator apostolski ks. dr Edmund 
Nowicki rozpoczął tworzenie struktury Kurii, organu wyko-
nawczego administracji apostolskiej. W skład Kurii weszły
różne instytucje i osoby, które merytorycznie i technicznie
pomagały w kierowaniu nowo powstałym Kościołem par-
tykularnym. Szczegól ne miejsce w Kurii zajmuje kanclerz
Kurii, który koordynuje całą działalność adminis tracyjną,
opiekuje się aktami, prowadzi rejestrację i przechowuje do-
kumentację.

Przy kancelarii Kurii istnieje archiwum podręczne, które
stanowi zbiór akt personalnych, rzeczo wych i parafi alnych.
Z chwilą powstania nowych diecezji w 1972 roku część zaso-
bu archiwalnego została przekazana diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Natomiast do archi-
wum Kurii gorzowskiej trafi ły księgi metrykalne tych parafi i,
które w następstwie zmian terytorialnych były przyłączone
z archidiecezji wrocławskiej.
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W pierwszej fazie (1945-1957) funkcjonowania kancelarii
gorzowskiej obowiązywał system dziennikowy. W roku 1958
wprowadzono system bezdziennikowy, który opierał się na
specjalnym wykazie akt autorstwa kanclerza ks. dr. Edwar-
da Jagodzińskiego1. Ten system kancelaryjny obowiązuje do
dziś, choć w zależności od potrzeb podlega modyfi kacjom:

A (korespondencja ze Stolicą Apostolską, Prymasem, Epi-
skopatem Polski i innymi Kuriami),

B (akta wydane przez Ordynariusza),
C (akta czynności Kurii Biskupiej),
D (akta czynności Rady Duszpasterskiej, Kapłańskiej, Ka-

pituły Kated ralnej i Komisji Diecezjalnych),
E (akta czynności dziekanów i rozwój sieci dekanalnej),
F (akta dotyczące proboszczów, wikariuszy, rektorów i ka-

pelanów),
G (akta dotyczące rekolekcji i zjazdów kapłańskich),
H (korespondencja z zakonami),
J (akta dotyczące sprawowania sakramentów św. i sakra-

mentaliów),
K (akta dotyczące pielgrzymek, obrzędów i ksiąg litur-

gicznych),
L (akta erekcji parafi i),
M (akta spraw związanych z duszpasterstwem diecezjal-

nym),
N (akta dotyczące uczelni katolickich i katechezy),
O (akta związane z działalnością wydawnictwa i księgarni

diecezjalnej),
R (akta dotyczące Sądu Kościelnego),
S (akta spraw seminaryjnych),
T (akta spraw ekumenicznych),
U (korespondencja z władzami świeckimi),
W (akta spraw metrykalnych),
V (akta spraw różnych),

1 Kartoteka kancelaryjna od l stycznia 1958 r., maszynopis w Kurii
Diecezjalnej w Zielonej Górze, s. 1-9.
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PK (akta personalne księży),
Trzeba nadmienić, że część dokumentacji, dotycząca aktu-

alnych spraw duszpasterskich, znajduje się w Wydziale Dusz-
pasterskim, a pewna część odnosząca się do bieżących spraw
katechetów i katechezy - w Wydziale Katechetycznym.

Od 27 października 1945 roku siedziba Kurii mieściła
się w rezydencji administratora apostolskiego w Gorzowie
Wlkp. przy ul. 30 Stycznia la. Z dniem l maja 1946 roku zo-
stała przeniesiona do budynku przy ul. Łokietka 17, po czym
dnia l października 1946 roku do sąsiedniego budynku przy
ul. Łokietka 16. Dnia 15 października 1947 roku została ulo-
kowana przy ul. Drzymały 362. Od dnia 15 lutego 1993 roku
siedziba Kurii mieści się w Zielonej Górze przy pl. Powstań-
ców Wlkp. l3.

Archiwum Sądu Kościelnego
W roku 1945 Administrator Apostolski ks. dr Edmund 

Nowicki nosił się z zamia rem powołania Sądu Kościelnego.
Jednak nie mógł w pierwszych latach powojennych utworzyć
własnego Sądu z powodu sytuacji politycznej nie sprzyjającej
Kościołowi. Za pośrednictwem ks. Prymasa A. Hlonda otrzy-
mał indult od Stolicy Apostolskiej, na podstawie, którego
wszelkie sprawy małżeń skie wymagające postępowania są-
dowego były rozpatrywane w pierwszej instancji przez Me-
tropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu, w drugiej przez Sąd 
Biskupi we Włocławku, a w trzeciej przez Metropolitalny
Sąd Duchowny w Gnieźnie. Kiedy po pięciu łatach wytężo-
nej pracy organizacja Administracji w Gorzowie Wlkp. się
rozwinęła, ks. E. Nowicki przystąpił do tworzenia własne-
go Sądu Kościelnego. Nastąpiło to w uroczystość Chrystusa

2 J. Konieczny, Sądownictwo kościelne w służbie Kościoła Gorzowskie-
go, [w:] „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1-3/1991, s. 50.

3 Biskup Zielonogórsko-Gorzowski, Znak: B 1-1/93, Dekret wykonaw-
czy o przeniesieniu Kurii Diecezjalnej z dnia 22 stycznia 1993 r., [w:] „Ec-
clesiastica” 4-6/1993, s. 196.
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Króla w dniu 29 października 1950 roku. Ofi cjalne otwarcie 
odbyło się w rezydencji rządcy diecezji przy ul. 30 Stycz-
nia l, dnia 30 października 1950 roku. Ofi cjałem Sądu został 
ks. dr Józef Michalski4.

Siedzibę Sądu Kościelnego początkowo zlokalizowano 
w pomieszczeniach kurialnych w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Drzymały 36. W dniu 14 stycznia 1955 roku przeniesiono ją 
do dotychczasowego Domu Diecezjalnego przy ul. Koniaw-
skiej 51, który został przekazany Sądowi do użytku i zarzą-
du5. Od roku 1994 siedziba Sądu Kościelnego mieściła się 
przy ul. 30. Stycznia l. Obecnie Sąd Kościelny znajduje się 
przy ul. Żeromskiego 22 w Gorzowie Wlkp.

W siedzibie Sądu Kościelnego jest archiwum, które zawie-
ra zasób archiwalny od 1950 roku oraz dokumentację przeka-
zaną przez Sąd Metropolitalny w Poznaniu6. Są to akta, które 
pozostały w Gorzowie Wlkp. po przekazaniu dokumentacji 
podlegającej terytorialnie sądom diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej7. Zgroma dzone akta 
zasadniczo dotyczą spraw o orzeczenie nieważności małżeń-

4 J. Michalski, Dziesięciolecie Sądu Biskupiego w Gorzowie Wlkp., [w:] 
„Gorzowskie Wiado mości Kościelne” 1960, nr 9-10, s. 443; E. Napierała. 
Historia Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp., dz. cyt, s. 83-85; 
P. Socha, Ks. inf. dr Józef Michalski wikariusz kapitulny i ofi cjał sądu bi-
skupiego (*28 II 1911), [w:] Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Księga 
pamiątkowa, dz. cyt., s. 79-81.

5 J. Konieczny, Sądownictwo kościelne w służbie Kościoła Gorzowskie-
go, dz. cyt., s. 50.

6 Sprawy sądowe z terytorium Administracji w latach 1945-1950 roz-
patrywał Sąd Met ropolitalny w Poznaniu. W archiwum Sądu Kościelnego 
w Gorzowie Wlkp. przechowywana jest „Księga spraw małżeńskich pro-
wadzonych w Poznaniu (repertorium) 1945-1950”.

7 Sąd Kościelny w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej powstał mocą 
dekretu bp. Ignacego Jeża dnia 31 maja 1979 roku, a Sąd Kościelny 
w diecezji szczecińsko-kamieńskiej został ustanowiony przez bp. Kazimie-
rza Majdańskiego dnia 31 grudnia 1984 roku. J. Konieczny, Sądownictwo 
kościelne w służbie Kościoła Gorzowskiego, dz. cyt., s. 67.
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stwa, o dyspensę od małżeństwa niedopełnionego, domnie-
manej śmierci oraz spraw spornych ogólnych. Poszczególne
akta spraw znajdują się w teczkach, opat rzonych sygnaturami.
W archiwum znajdują się także akta kancelarii sądu ofi cjała
opatrzone tytułami: „Nominacje sądowe”, „Dekrety rzymskie
i bis kupie”, „Rzym-Rota i Sygnatura Apostolska”, „Doku-
menty dotyczące domu przy ul. Koniawskiej 51”, „Sprawy
różne” oraz „Księga poleceń ofi cjała z lat 1950-1975”. Akta
kancelarii sądu i ofi cjała znajdują się w skoroszytach i se-
gregatorach. Są wpięte na ogół chronologicznie według daty
wpływu i tylko opatrzone napisami oddającymi w ogólnych
zarysach charakter i zakres gromadzonych dokumentów. Po-
nadto archiwum posiada pomoce archiwalne, takie jak: in-
deksy, spisy alfabetyczne i repertoria8.

Materiały archiwalne w Sądzie Kościelnym ułożono we-
dług następującego wykazu akt:

I. Sprawy sądowe
C (proces sporny),
N (sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa),
S (sprawy o separację małżonków),
D (proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedo-

pełnionego),
M (proces dotyczący domniemanej śmierci),
O (sprawy o orzeczenie nieważności święceń),
P (proces karny),

II. Rekwizycje
Zagranicznych sądów kościelnych,
Polskich sądów kościelnych,

8 Index causarum super matrimonio rato sed non consummato,
Gorzoviae 1961; Spis alfabetyczny spraw domniemanej śmierci (1955-
1993); Spis alfabetyczny spraw wyrokowych (1948-1968); Sprawy o nie-
ważność małżeństwa (1950-1959), Księga I; Repertorium spraw małżeń-
skich prowadzonych w Poznaniu (1945-1950).
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III. Kancelaria
A (Stolica Apostolska),
K (instytucje diecezjalne, np. Biskup diecezjalny),
E (ogólnopolskie instytucje kościelne np. Konferencja

Episkopatu),
G (Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej),
T (inne sądy kościelne np. II i III instancja)
W (instytucje państwowe)
Teczki są opatrzone sygnaturą, a poszczególne karty nu-

meracją. Każda teczka posiada swoją kartę identyfi kacyjną,
która znajduje się w katalogu w kancelarii. Po zakończeniu
sprawy teczki z aktami wędrują do archiwum, gdzie układa-
ne są w porządku alfabetycznym i numerycznym. Natomiast 
akta działalności kancelarii sądu i ofi cjała po otrzymaniu sto-
sownej sygnatury są przechowywane w kancelarii.
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Akta wypo yczone na zewn trz Archiwum.
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Liczba kwerendzistów (w tym b d cych po raz 
pierwszy w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej 

Górze.
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Pisma wp ywu dotycz ce spraw o charakterze 
ko cielnym.
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Pisma z zagranicy, dotycz ce wyst pienia 
z Ko cio a Katolickiego.
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Udost pnienia zasobu Archiwum drog
korespondencji.
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Wizyty na stronie internetowej Archiwum.
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Wypo yczanie duplikatów ksi g metrykalnych.
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AGNIESZKA SZMEREK
Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Zasługi o. Augustyna Stępnika na rzecz kształtowania się 
Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Okres zaborów nie był łaskawy dla Pijarów. Zakon stra-
cił niemal wszystkie kolegia a władze zaborcze zdecydowały
o likwidacji jego placówek na trenach dawnej Rzeczypospo-
litej. Pijarzy nie poddali się jednak i bardzo szybko podjęli
kroki odbudowy swojej prowincji, której kolebką stało się
kolegium krakowskie. Jedną z instytucji zakonnych, która
w tamtych okolicznościach powstawała było Archiwum Pro-
wincji, któremu podwaliny dało archiwum domowe tegoż
kolegium. W początkowym okresie prace koncentrowały
się głównie na scaleniu zasobu i jego skatalogowaniu. Jed-
nak wkrótce powstała idea utworzenia nowoczesnego archi-
wum będącego zarówno instytucją gromadzącą zasoby jak 
centralnym ośrodkiem badań nad historią pijarów polskich.
Powszechnie wiadomo, że wcielił ją w życie jeden z najwy-
bitniejszych pijarskich archiwistów i historyków o. Jan Buba
SP. Niewielu jednak wie, że pomysłodawcą tego projektu był
o. Augustyn Stępnik znany wśród swoich współbraci jako pe-
łen zapału badacz historii Zakonu oraz osoba zaangażowana
w inicjatywę odzyskiwania kolegiów pijarskich podjętą przez
Prowincję Polska w okresie międzywojennym XX wieku.
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1. Sylwetka o. Augustyna Stępnika
Ojciec Władysław Stępnik w zakonie Augustyn od Niepo-

kalanej urodził się 29 października 1905 roku w miejscowości 
Sutków (dawne województwo krakowskie, diecezja tarnow-
ska). Będąc jeszcze w bardzo młodym wieku zdecydował się 
na podjęcie życia zakonnego. W habit pijarski został obleczony 
27 sierpnia 1921 roku, a rok później, dokładnie 28 sierpnia zło-
żył pierwszą profesję zakonną. W dalszych latach kontynuuje 
swoją edukację i formację zakonną. W efekcie dnia 6 czerwca 
1926 roku ukończył on pomyślnie naukę w gimnazjum pijarskim
w Rakowicach k. Krakowa i został przeniesiony do kolegium kra-
kowskiego. Wówczas też rozpoczął studia teologiczne na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Wkrótce potem 6 stycznia 1927 roku o. Au-
gustyn złożył profesję wieczystą, zaś dnia 18 grudnia tegoż roku
w kościele oo. Augustianów w Krakowie przyjął tonsurę z rąk bi-
skupa Stanisława Rosponda. Cztery lata później, 18 stycznia 1931
roku ten sam biskup w pijarskim kościele Przemienienia Pańskie-
go w Krakowie udzielił o. Augustynowi święceń diakonatu. Po
upływie zaledwie kilku tygodni zaś, dokładnie dnia 9 kwietnia
tegoż roku otrzymał on także święcenia kapłańskie1.

Jako młody kapłan został skierowany przez przełożonych do 
kolegium w Lidzie, gdzie obok czynności duszpasterskich na-
uczał religii w publicznej szkole powszechnej w latach 1931-
1933. W czasie swojego pobytu w tamtejszej placówce zdecy-
dował się również podjąć studia historyczne na Wydziale Hu-
manistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Studia 
przerwał po trzech semestrach z zamiarem ich kontynuacji na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdyż został przenie-
siony do kolegium rakowickiego, gdzie miał pełnić obowiązki 
magistra kleryków-juniorów2.

1  Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów [dalej: APPZP], sygn. 
PP V-4/4, Akta personalne o. Augustyna Stępnika, passim; APPZP. b. sygn., 
S. Janiczek, Stępnik Władysław, k.1.

2  APPZP, sygn, PP V-4/4, Akta personalne, passim, APPZP, Coll. Cra-
cov. 293, Chronicon Collegii Cracoviensis. 1932-1955, s. 9-10;
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Po przeniesieniu do kolegium w Rakowicach został rów-
nież rektorem tutejszej kaplicy. Pełnił te obowiązki w latach
1934-1939. Jako duszpasterz wykazał się gorliwością i zaan-
gażowaniem w rozwój religijności tutejszej społeczności re-
ligijnej. Przy jego udziale w tym czasie prężnie działały mię-
dzy innymi Apostolstwo Modlitwy, Krucjata Eucharystyczna
Młodzieży Szkolnej w Rakowicach oraz Kongregacja Matki
Bożej Szkół Pobożnych, której był założycielem3. W roku
1937 objął też obowiązki dyrektorem rakowickiego oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieńczy Męskiej. W mię-
dzyczasie kontynuował on wspomniane studia historyczne
i w roku 1938 uzyskuje tytuł magistra fi lozofi i w zakresie hi-
storii. W tych okolicznościach w roku szkolnym 1938/1939
został skierowany do pracy w gimnazjum pijarskim w Rako-
wicach jako nauczyciel historii4.

Studia historyczne zaowocowały także zamiłowaniem
o. Augustyna Stępnika do historii zakonu. Zaangażował się
z tego powodu w prowadzanie badań nad historią pijarów na
ziemiach polskich. W dużej mierze miało to związek z pod-
jęta wówczas przez Prowincję inicjatywą rewindykacji kole-
giów pisarskich skasowanych przez zaborców. Wykorzystu-
jąc jego zapał i umiejętności przełożeni zlecili mu wykonanie
licznych kwerend w archiwach i bibliotekach w celu zebrania
potrzebnej dokumentacji5. 

Po wybuch II wojny światowej i w wkroczeniu Niemców
do Krakowa kolegium rakowickie został częściowo zniszczo-
ne, a częściowo zajęte przez okupanta. Ojciec Augustyn zo-

3  Przy tej kaplicy w okresie między wojennym istniały jeszcze inne
bractwa. Wiadomo, że ok. 1936 roku ówczesny prefekt gimnazjum i kon-
wiktu o. Tytus Stuliga założył Solidację Matki Bożej Łaskawej. – Kronika
kaplicy Ojców Pijarów w Rakowicach (1911-1955), http://www.rakowice.
pijarzy.pl/infopage.php?id=2, [ostęp: 31 03. 2016];

4  APPZP sygn. PP V4/4, Akta personalne, passim; APPZP. b. sygn., S.
Janiczek, Stępnik..., k.1; Ogłoszenia Sekretariatu Generalnego, „Młodzież 
Polska”, R.19:1937, nr 11, s. 83.

5  APPZP. b. sygn., S. Janiczek, Stępnik..., k.1.
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stał wysiedlony z Rakowic jeszcze w 1939 roku i część okresu
wojennego spędził w miejscowości Smęgorzów k. Dąbrowy
Tarnowskiej. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do
Krakowa i nadal był mocno zaangażowany zarówno w dusz-
pasterstwo jak i prace naukowo-dydaktyczną oraz archiwalną.
Po odbudowie kolegium rakowickiego był tam wikariuszem
i pomocnikiem proboszcza6, a z końcem lat pięćdziesiątych
został także wicerektorem kolegium rakowickiego7.

Ojciec Augustyn Stępnik nadal także angażował się rów-
nież aktywnie w edukację dzieci i młodzieży w tym również
zakonnej. Był nauczycielem oraz wykładowcą w semina-
rium zakonnym, w którym na przełomie lat sześćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX wieku pełnił obowiązki Magistra. Dla
lepszego realizowania charyzmatu zakonnego jeszcze w roku
1947 odbył kurs dla nauczycieli Nauki o Polsce i świecie
współczesnym. Organizowany był on w dniach 12 maja do
13 czerwca przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Kra-
kowie w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty8.

Nadal mocno był też związany z ideą powołania centralnego
ośrodka naukowo archiwalnego. Z początkiem lat pięćdziesią-
tych opiekował się nawet archiwum prowincjalnym. W dniach
3-15 września 1956 roku odbył kurs dla pracowników Archi-
wów Kościelnych Diecezjalnych i Zakonnych. Rok później

6 Parafi a Imienia NMP została ofi cjalnie oddana Pijarom w roku 1948
decyzją Księcia Arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy. Pierwszym jej pro-
boszczem została o. Roma Stawinoga. - Kronika kaplicy Ojców Pijarów....,
http://www.rakowice.pijarzy.pl/infopage.php?id=2, [dostęp: 31 03. 2016].

7  APPZP, sygn. PP V 1/18: Catalogus Ordinis Scholarum Piarium Pro-
vinciae Poloniae. 1958, k. 4; APPZP, sygn. PP V 1/19: Catalogus Ordinis
Scholarum Piarium Provinciae Poloniae. 1959, k. 1;

8 APPZP, sygn. PP V-4/4, Akta personalne, k. 123, 126-132, 136; APPZP,
b. sygn. Kronika Kleryków Pijarskich, s. 13, 33, 142; APPZP, sygn. PP V 1/17:
Catalogus Ordinis Scholarum Piarium Provinciae Poloniae.1955/1956, k. 4;
APPZP, sygn. PP V 1/19: Catalogus Ordinis ..., k.2; APPZP, sygn. PP V 1/20:
Catalogus Ordinis Scholarum Piarium Provinciae Poloniae.1961, k. 6; Po-
żegnaliśmy o. Jana, „Głos Ostrej Bramy”, nr 3:2013, s. 1;
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w dniach 2-14 września ukończył również kurs bibliografi czny,
którego celem było zapoznanie uczestników z zasadami pracy 
bibliografi cznej. Organizatorem obu była Biblioteka Uniwer-
sytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Warto pod-
kreślić, iż był również jednym z pierwszych członków Koła 
Naukowego założonego przez o. Jana Bubę w roku 19629.

Zmarł dnia 9 maja 1963 r. w Krakowie będąc nadal człon-
kiem wspólnoty rakowickiego kolegium. Pochowany został
na Cmentarzu Rakowickim 11 maja. Uroczystości pogrzebo-
wej przewodniczył ks. Kazimierz Figlewicz10, a okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił o. Bonawentura Kadeja11. Kondukt 
pogrzebowy na miejsce spoczynku poprowadził bp Karol
Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.12

9  APPZP, sygn. PP V-4/4, Akta personalne, k. 144,146;APPZP, b. 
sygn., Kronika OO. Pijarów [kolegium krakowskiego], 1961-1967, k. 10;
APPZP, b. sygn. Kronika Kleryków..., s. 20,25.

10  Figlewicz Kazimierz, urodził się 6 stycznia 1903 roku, świecenia
kapłańskie przyjął 19 września 1925 roku w Krakowie. Katecheta, spo-
wiednik Karola Wojtyły. Był kanonikiem kapituły krakowskiej i pro-
boszczem archikatedralnej parafi i na Wawelu. Zmarł 23 września 1983 r.
w Krakowie. - Kazimierz Figlewicz, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/in-
dex.php?title=Kazimierz_Figlewicz, (dostęp: 20 kwietnia 2015 r.)

11  Kadeja Wawrzyniec, w zakonie Bonawentura od Wniebowzięcia NMP,
urodził się 19 lipca 1906 r. Dnia 26 grudnia 1924 r. wstąpił do zakonu, a w 2
lutego 1928 r. złożył śluby uroczyste. Świecenia kapłańskie przyjął 17 grudnia
1932 r. w Krakowie z rąk bp. Stanisława Rosponda. Był Prowincjałem (1946-
1952), sekretarzem/przewodniczącym Konsulty Konferencji Zakonów Męskich
w Polsce (1949-1956), długoletnim rektorem pijarskiego kościoła Przemienia
Pańskiego w Krakowie, rektorem kolegium rakowickiego i proboszczem tamtej-
szej parafi i. Zmarł w Cieplicach Śląskich Zdrój dnia 13 września 1980 roku. Po-
grzeb odbył się 17 wrzesnia1980 roku w kościele Przemienienia Pańskiego, a po-
chowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. - APPZP, Coll. Cracov.
293, Chronicon..., k.107,175; APPZP, b.sygn., Ł. Zaraś, Kadeja Wawrzyniec,
k.1; Rusinek W. SDB, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów w Polsce, 
http://www.zyciezakonne.pl/rusinek-w-sdb-konferencja-wyzszych-przelozonych-
zakonow-meskich-w-polsce-30124/ (dostęp: 17 kwietnia 2016 ); /

12 APPZP, b. sygn., Kronika OO. Pijarów..., k. 11; APPZP, bez sygn. S.
Janiczek SP, Stępnik..., k.1-2.
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2. Program niedalekiej przyszłości o. Augustynai
Pracowitość i zamiłowanie historyczne o. Augustyna

Stępnika wpłynęło znacząco na kształtowanie się zasobu Ar-
chiwum Prowincji. Można nawet zaryzykować stwierdzanie,
że właściwie on był inspiratorem jego powstania. Instytucja
archiwum co prawda w nowo odrodzonej Prowincji istniała
choćby z racji przepisów zakonnych, które nakazywały pro-
wadzenie takiego archiwum, podobnie jak archiwów domo-
wych. Niemniej jednak zasób tego archiwum był znikomy,
gdyż w zasadzie opierał się o archiwalia bieżące i bardzo
nieliczne archiwalia dawne. Dlatego też sam o. Augustyn
w jednym z pism do ówczesnego prowincjała o. Hieronima
Stusińskiego13 wspomina o „tworzeniu archiwum central-
nego prowincji”. Nie pomijając znaczącej roli powojennych
archiwistów w procesie kształtowania się archiwum prowin-
cjalnego należy uznać, że to właśnie o. Augustyn zainicjował
proces tworzenia i funkcjonowania tegoż archiwum w takiej
postaci jak obecnie ono realizuje swoje zadania. Niewątpliwie
jego zasługi w tym zakresie są pochodną jego zaangażowania
w sprawę odzyskiwania przez Prowincję skasowanych w cza-
sie zaborów placówek zakonnych. Nie umniejsza to jednak 
rangi jego dokonań w zakresie archiwizacji pijarskich źródeł
historycznych i reorganizacji sposobu ich wykorzystania14.

13  Jan Stusiński w zakonie Hieronim od N. Sakramentu, urodził się 27
III 1899 r. w Świecie nad Wisłą. Obleczony w habit pijarski został 25 XII
1922 r., pierwsza profesję złożył 26 XII 1923 r., zaś profesję wieczystą 6 I
1927 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 3 marca 1928 r. w kaplicy
Rakowickiej z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda, sufragana w Krakowie.
Powierzano mu liczne obowiązki, był magistrem kleryków – juniorów, ka-
techetą prefektem konwiktu pijarskiego na Rakowicach. Dnia 5 lipca 1934
r. został mianowany Delegatem Prowincji Polskiej i pełnił ten urząd aż do
swojej śmierci, a więc przez 13 lat. Zmarł 5 marca 1946 r. i pochowany
został w krypcie pijarskiego kościoła Przemienia Pańskiego w Krakowie. -
APPZP, bez sygn. A. Wróbel, Biogramy współbraci zakonnych - Stusiński
Jan, 1-4.

14  APPZP, b.sygn. Rewindykacja kolegiów, sprawozdania z badań ar-
chiwalnych o. Augustyna Stępnika, k. 20.
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Założenia związane z projektem scentralizowanego archi-
wum można poznać analizując korespondencję o. Augusty-
na ze wspomnianym wyżej przełożonym prowincji. Wynika
z niej, iż intencją jego było stworzenie Archiwum i Muzeum
Centralnego Prowincji Polskiej w Krakowie. Miał to by być
swego rodzaju ośrodek archiwalno-naukowy o bogatym za-
sobie źródłowym. Według niego powinien był on również
współegzystować z biblioteką i muzeum. Sugestie dotyczą-
ce tej inicjatywy zawarł w tzw. programie niedalekiej przy-
szłości spisany 21 lutego 1938 roku w Rakowicach. Zawarł
w nim projekt, który zatytułował Droga do wielkości Zakonu
XX. Pijarów w Polsce przez trud bohaterski i prace naukowo-
-oświatową15.

Zwrócił on w nim między innymi uwagę na potrzebę od-
zyskania archiwaliów i druków pijarskich, które wskutek li-
kwidacji kolegiów zakonnych przez zaborców zostały rozlo-
kowane w różnych zbiorach archiwalnych i bibliotecznych.
Założył przy tym, że w miarę możliwości Prowincja winna
podjąć starania odzyskania oryginałów, a gdzie było to nie-
możliwe zachęcał do wykonywania odpisów i kopii16.

Kolejnymi ważnymi dla niego zadaniami związanym
z tworzeniem wypomnianego ośrodka było odpowiednie
opracowanie zasobu i udostępnianie osobom zainteresowa-
nym historią pijarów i ich działalnością. Zgromadzony i upo-
rządkowany zasób archiwalny winien był być udostępniany
pracownikom nauki w utworzonej czytelni rękopisów i dru-
ków pijarskich. Zalecał też spisanie wszystkich archiwaliów
pijarskich będących w Polsce, ale także tych znajdujących się
poza granicami kraju. Efektem tych prac miało być wydanie
Przewodnika archiwistyczno-bibliografi czny po kolegiach
pijarskich w Koronie i na Litwie. Miałby on być rozprowa-

15  APPZP, b.sygn. Korespondencja o. Augustyna Stępnika w sprawie
rewindykacji kolegiów, Program niedalekiej przyszłości, k.4

16  APPZP, b. sygn. Rewindykacja kolegiów, sprawozdania….o. Augu-
styna..., k. 3
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dzany w środowisku naukowych, przede wszystkim biblio-
tekach uniwersyteckich i publicznych. Ciekawe jednak jest,
iż traktował te publikacje także jako swego rodzaju manifest 
przeciwko zagarnięciu przez rządy zaborcze majątku zakon-
nego17.

Ojciec Augustyn Stępnik także zdania, iż Prowincja po-
winna zadbać o rozpowszechnianie tematyki pijarskiej po-
przez współpracę ze środowiskiem naukowym. Polegałaby
ona na zachęcaniu zarówno pracowników naukowych jak 
i studentów do podejmowania tych zagadnień w publikacjach
i pracach dyplomowych. Zachęcał tez by sama Prowincja
podjęła trud napisania własnej historii pijarów w Polsce i na
Litwie. Warto też nadmienić iż projekt powyższych działań
połączył z propozycją kształcenia własnej kadry profesor-
skiej oraz rozwijania szkolnictwa pijarskiego. Takie założe-
nie wydaje się dość intuicyjne i uzasadnione, gdyż ów ośro-
dek naukowo-archiwalny dawał dobre podstawy do takich
poczynań. W konsekwencji tego zaś proponował założenie
drukarni pijarskiej w Krakowie lub Warszawie. Niewątpliwie
takie rozwiązanie było bardzo dobrym i pożądanym. Natu-
ralnym owocem badań naukowych są bowiem publikacje,
a posiadanie własnych drukarni ułatwiałoby realizację po-
trzeb Prowincji w tym zakresie18.

Pomysłodawca zdawał sobie również sprawę, że taka ini-
cjatywa wiąże się również zainwentaryzowaniem odpowied-
nich środków fi nansowych. Z tego tez powodu zaproponował
stworzenie dla powyższych celów funduszu wydawniczego
i bibliotecznego z którego fi nansowane miały być publikacje
o tematyce pijarskiej oraz funduszu reklamowego19.

17  APPZP, b. sygn. Korespondencja o. Augustyna Stępnika …, Program
niedalekiej przyszłości, k.4.

18  Tamże, k.4v
19  Tamże.
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3. Rola o. Augustyna w kształtowaniu się zasobu
Archiwum Prowincji
Zabiegi o. Augustyna Stępnika znalazły zrozumienie

u władz prowincji, które zasadniczo zasadniczej mierze zre-
alizowały je jeszcze za jego życia. Wdrożenie w życie tak 
szeroko pojętej inicjatywy stworzenia Archiwum prowincji
wymagało jednak czasu i zaangażowania. Z całą pewnością 
nie sprzyjały temu okoliczności historyczne. Ze względu na
wybuch II wojny światowej założenia projektu udało się do-
prowadzić do końca dopiero po jej zakończaniu.

Za początkowy etap jego wdrożenia w życie można uznać
działania o. Augustyna zmierzajcie do przekonania Prowin-
cjała, by podjął stosowne kroki rewindykacyjne w stosun-
ku do utraconych zasobów archiwalnych i bibliotecznych.
W tym celu najpierw w czasie wykonywanych licznie kwe-
rend rozeznawał jakie są możliwości podjęcia takich dzia-
łań, a następnie przekazywał swoje spostrzeżenia i zachę-
ty także korespondencyjnie. W następstwie jego poczynań
o. Hieronim Stusiński podjął starania o rewindykacji archiwa-
liów i zbiorów bibliotecznych dawnych kolegiów pijarskich
w Dąbrowicy czy Międzyrzecza Koreckiego oraz biblioteki
kolegium w Piotrkowie Trybunalskim. Podjęto tez starania
o odzyskania o odzyskanie obrazów prowincjałów pijarskich,
w celu stworzenia przy archiwum ośrodka muzealnego20. 
Z inicjatywy o. Augustyna sprowadzono 2000 tomów sta-
rodruków z biblioteki kolegium łowickiego. Uskutecznił to
ostatecznie w roku 1938 o. Kalasanty Rojek21, któremu w tym

20  Obecnie znajdują się one w Sali Tradycji Liceum oo Pijarów w Kra-
kowie. Zostały one tam wyeksponowane z okazji 100-lecia szkoły pijar-
skiej w tym mieście. - 100-lecie szkoły pijarów w Krakowie, http://www.
jubileusz.pijarzy.pl/news,5.html, (dostęp: 19 kwietnia 2015r.)

21  Rojek Stanisław, w zakonie Kalasanty od Najśw. Serca Jezusowego
urodził się 15 listopada 1908 w Grębocinie. Do zakonu wstąpił 19 marca
1925 roku. Dnia 27 kwietnia 1930 roku złożył śluby wieczyste, a 20 kwiet-
nia 1935 roku przyjął świecenia kapłańskie z rąk księcia kard. Stefana Ada-
ma Sapiehy. Przed wojna, obok tradycyjnych obowiązków duszpasterskich
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czasie o. Augustyn przekazał również do Archiwum Prowin-
cji 5 tomów archiwaliów z tegoż kolegium. Należy przy tym
zaznaczyć, iż biorąc pod uwagę obecną zawartość podzespo-
łu archiwaliów łowickich należy stwierdzić, że w dalszych
latach pozyskano kolejne tomy. Nie wiemy jednak dokładnie
w jakim okresie ów proces się zakończył. Z całą pewnością 
można przyjąć, że nastąpiło to nie później niż w pierwszych
latach po II wojnie światowej. Wniosek taki nasuwa się bo-
wiem z racji sposobu ich zabezpieczenia i uporządkowania.
Metoda jaką wobec nich zastosowano wskazuje, ze były one
opracowywane w tym samym czasie co inne odzyskane wów-
czas archiwalia. Do nich należały również akta i księgi ko-
legium lidzkiego. Dotąd nie udało się dokładnie stwierdzić
kiedy trafi ły do Krakowa. Inaczej jest w przypadku ksiąg
nowicjackich z Opola Lubelskiego, kolegium łukowskiego,
czy Piotrkowa Trybunalskiego i Wielunia. W tym przypad-
ku bez spornie można stwierdzić, ze Prowincja odzyskała je
dopiero po zakończeniu działań wojennych. Miało to miejsce
w latach 1948 do 1955. W procesie tym brał również czynny
udział o. Augustyn Stępnik, który w niektórych przypadkach
osobiście dokonywał przejęcia archiwaliów, o czym świadczą 
jego podpisy pod protokołami zdawczo-odbiorczymi22.

Warto także nadmienić, iż obok powyższych zabiegów
podjęto też inne zmierzające do wypełnienia braków w za-

pełnił też obowiązki Magistra Seminarium Pijarskiego. W roku 1939 zostaje
skierowany do pracy w kolegium w Lidzie i tam pozostaje aż do śmierci
lat pełniąc posługę duszpasterską. Zmarł w Lidzie 6 października 1996 roku
i tam też został pochowany. - APPZP, b. sygn., A. Wróbel, Biogramy współ-
braci zakonnych, Rojek Stanisław, passim.

22  APPZP, bez sygn. Korespondencja prowincjała w sprawie rewindy-
kacji kolegiów. 1937, k.21; APPZP, bez sygn. Korespondencja prowincjała
w sprawie rewindykacji kolegiów. 1938, k. 1,12,18; APPZP, b. sygn. Rewin-
dykacja kolegiów, sprawozdania...o. Augustyna..., passim; APPZP, b. sygn.,
Protokoły i korespondencja związana z rewindykacją materiałów archiwal-
nych przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów /1948-1955/, passim; APPZP,//
b. sygn., Rewindykacja kolegiów, Odpisy dokumentacji pijarskiej, passim.



97A. Szmerek, Zasługi o. Augustyna Stępnika na rzecz (...) APPZP

sobie archiwalnym kształtującego się Archiwum Prowincji.
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej o. Augustyn
Stępnik wielokrotnie zachęcał współbraci zakonnych, by
jego wzorem czynili liczne odpisy z odnalezionych archiwa-
liów. Dzięki zaś jego staraniom, obok własnoręcznie przez
niego lub jego współbraci zakonnych wykonanych odpisów,
znajdziemy też niekiedy uwierzytelnione kopie dokumentów
wykonanych odpłatnie na zlecenie Prowincji. Niektóre z nich
były również oddawane do profesjonalnego tłumaczenia,
dzięki czemu mamy dziś łatwy dostęp do ich treści. Wyko-
nano też liczne spisy archiwaliów znajdujących się w obcym
posiadaniu, w tym także spis zawierający jednostki wchodzą-
ce w skład zasobu Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
Warto dodać, że w obecnym zasobie archiwalnym znajdzie-
my również odpisy pochodzące z tegoż archiwum. Zostały
one wykonane i na prośbę władz prowincji uwierzytelnione
właśnie w omawianym okresie. Biorąc pod uwagę okolicz-
ności historyczne zachowane w ten sposób archiwalia wydają 
się być w tym przypadku szczególnie cenne23.

Ważnym i w pewnym sensie kończącym początkowy etap
ukonstytuowania się nowoczesnego ośrodka archiwalno-
-naukowego jest objęcie pieczy nad archiwum przez o. Jana
Bubę. Ofi cjalnie nastąpiło to ok. 1957 roku, po uprzednim
ukończeniu przez niego kursu archiwalnego na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Wówczas to po raz pierwszy także
w ofi cjalnych dokumentach oraz katalogach prowincji zaczę-
to stosować termin archiwista prowincji w stosunku do osób 
pełniący wspomniane obowiązki prowincjalskie. Warto także
zauważyć, że w między czasie podjęto też działania w celu

23 APPZP, Rewindykacja kolegiów, sprawozdania...o. Augustyna..., 
k. 3; APPZP, b. sygn. Indeks Akt Komisji Rządowej Wyznań Rel. I Ośw. 
Publ. dotyczących kasat Kolegiów O.O. Pijarów w: 1/ Radomiu. 2/ Wie-
luniu. 3/ Piotrkowie i 4/ Warszawie – znajdujących się w Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie, ul. Jezuicka 1. - Sporządzony w r. 1939, passim; 
APPZP, b. sygn. Odpisy z Aktów Kommissyi Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego [1861-1864], passim.
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stworzenia ośrodka naukowego skupionego wokół Archiwum
Prowincji. Stało się tak w efekcie zamysłu o. Augustyna, któ-
ry jak wspomniano wyżej pragnął nadać archiwum charakter 
ośrodka naukowego. Zagadnienie to omawiano na Kapitułach
Prowincji w latach pięćdziesiątych. Ostatecznie udało się
uskutecznić tę myśl w roku 1962, kiedy to ofi cjalnie powstaje
Pijarskie Koło Naukowe. Powszechnie przypisuje się zasłu-
gi w tym względzie szczególnie o. Janowi Bubie, który był
pierwszym jego przewodniczącym. Nie mniej jednak należy
podkreślić, że jednym z członków założycieli również o. Au-
gustyn, który niestety wkrótce potem zmarł24. 

Podsumowując należy podkreślić, iż omawiany projekt 
o. Augustyna Stępnika był bardzo kompleksowy. Jak wy-
nika z jego analizy o. Augustyn Stępnik nie myślał jedynie
o stworzeniu Archiwum Prowincji, którego zadaniem byłoby
jedynie gromadzenie i udostępnianie materiałów. Ośrodek ten
miał odgrywać nieco większa rolę w życiu Prowincji. Obok 
spełniania tradycyjnych dla archiwum zadań miał on także
sprzyjać samorealizacji pijarów w zakresie pracy naukowej.
Istotą powołania do życia tak rozumianego archiwum cen-
tralnego było również rozwinięcie współpracy z ośrodkami
naukowo-dydaktycznymi w celu krzewienia myśli kalasan-
tyjskiej oraz historii i zasług Zakonu. Bogaty zasób archiwal-
ny, jak i zaangażowanie w poznawanie własnej przeszłości
miał pomagać pijarom na nowo odkrywać swoją tożsamość
i miejsce w życiu społecznym, tak by coraz lepiej realizować
swój zakonny charyzmat.

24  APPZP, sygn. Coll. Cracov. 331, Kronika kolegium krakowskie-
go.1955-1970, k. 13; APPZP, b. sygn., Kronika OO. Pijarów..., k. 10; AP-
PZP, b. sygn., Koło Naukowe OO. Pijarów Prowincji Polskiej, k. 2,6.



ks. WŁADYSŁAW P. WLAŹLAK
Uniwersytet Rzeszowski

Archiwista Józef Bonczol (1934-2012)

Urodził się 28 marca 1934 w Mie-
chowicach na Śląsku, jego ro-
dzicami byli Florian i Gertruda.
Z małżeństwa z Anną Schenk miał
córkę Urszulę. Przez wiele lat 
pracował w Zespole Elektrowni
Górnośląskich, gdzie był kierow-
nikiem zaopatrzenia. Życie ro-
dzinne i zawodowe potrafi ł godzić
z działalnością w parafi i Bożego
Ciała w Bytomiu, gdzie organi-

zował pielgrzymki, pełnił funkcję nadzwyczajnego szafarza
Komunii Świętej. Nadto działał jako kancelista oraz wspierał
w pracy naukowej ks. Jana Sonsallę, który przygotowywał
dzieła o kulcie św. Jacka na Śląsku i w Polsce. Gromadził
i publikował wspomnienia Ślązaków z okresu powojennego.
Znalazły się one w zredagowanej przez Jana Drabinę publi-
kacji po znamiennymi tytułami „Ofi ary stalinizmu na ziemi
bytomskiej” oraz „Bytomskie martyrologium powojennych
lat 1945-1956”. Jego prawdziwą pasją było prowadzenie kro-
niki parafi alnej.
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Wielkim wyzwaniem była działalność od 1 lipca 1992
r. na stanowisko archiwisty w Kurii Diecezji w Gliwicach.
Zorganizował od podstaw archiwum kurialne. W latach 1998-
2000 nadzorował prace, dotyczące mikrofi lmowania ksiąg
metrykalnych z terenu diecezji gliwickiej. Z tego powodu
koordynował prace z Amerykańskim Towarzystwem Gene-
alogicznym w Salt Lake City, z którym utrzymywał kontakty
naukowe. Odpowiadał za zlecenia genealogiczne, które kie-
rowano do kurii gliwickiej. Przygotowywał corocznie staty-
stykę diecezjalną. W roku 2004 został członkiem Stowarzy-
szenia Archiwistów Kościelnych.

Zmarł 9 listopada 2012 r. w Gliwicach. W dniu 14 listo-
pada 2012 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe w mie-
chowickim kościele parafi alnym, którym przewodniczył bp
Jan Wieczorek, zaś homilię pogrzebową wygłosił bp Gerard 
Kusz. Został pochowany na cmentarzu grzebalnym w parafi i
pw. Krzyża Świętego w Bytomiu. Decyzją Rady Miejskiej
w Bytomiu imię Józefa Bonczola nosi skwer u zbiegu ulic
Stolarzowickiej i Alojzego F elińskiego, o co zabiegali miesz-
kańcy rodzinnych Miechowic1. 

1 Zmarł twórca archiwum kurii, Gliwicki Gość Niedzielny 46/1069
(2012), s. 2; To będzie wielka pustka, Gliwicki Gość Niedzielny 47/1070
(2012), s. 4.
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ks. Władysław P. Wlaźlak
Uniwersytet Rzeszowski

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych (17 XII 2012 – 30 XI 2016)

W dniu 17 grudnia 2012 r. w siedzibie Konferencji Epi-
skopatu Polski w Warszawie, zorganizowano VIII Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
(dalej: SAK), który wyłonił nowe władze. Prezesem Zarządu
w pierwszym głosowaniu został wybrany ks. dr hab. Włady-
sław Piotr Wlaźlak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kie-
rownik Zakładu Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa
i Administracji. Wiceprezesami Zarządu zostali: ks. mgr 
Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu i mgr Karol Patryk Dowgiało, pracownik Archi-
wum Archidiecezjalnego Warszawskiego, zaś sekretarzem
wybrano s. mgr Karolinę Annę Kołodziejczyk CSFB, archi-
wistkę Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, z kolei
skarbnikiem została s. Lucyna Witczak, archiwistka Archi-
wum Archidiecezjalnego w Łodzi. W skład Komisji Rewi-
zyjnej weszli: przewodniczący ks. dr Andrzej Kwaśniewski,
dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, ks. dr Jaro-
sław Wąsowicz SDB, dyrektor Archiwum Salezjańskiego In-
spektorii Pilskiej i mgr Agnieszka Szmerek, archiwistka Pol-
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skiej Prowincji Pijarów w Krakowie1. Należy zaznaczyć, iż
Biskupi zgromadzeni na 361 Zebraniu Plenarnym Episkopatu
Polski w Warszawie w dniach 5-6 marca 2013 r. zatwierdzili
wybór ks. W.P. Wlaźlaka na stanowisku Prezesa SAK2.

Zaraz po dokonaniu wyboru nowych władz Stowarzysze-
nia odbyło się XIX posiedzenie Zarządu. Na wstępie nowy
prezes podziękował ustępującemu Zarządowi SAK. Następ-
nie przydzielił obowiązki członkom Zarządu, zobowiązując
jednocześnie nowego sekretarza s. K.A. Kołodziejczyk CSFB
do przejęcia dotychczas wytworzonej dokumentacji Stowa-
rzyszenia i przeniesienia sekretariatu do Archiwum Archi-
diecezjalnego w Lublinie. Uzgodniono, także iż należy prze-
kazać informację ważnym instytucjom o wyborze nowego
Zarządu3. 

Kolejne, czyli XX posiedzenie Zarządu SAK odbyło się
22 kwietnia 2013 r. w Gliwicach, na zaproszenie bp. Jana
Kopca, który sprawował opiekę nad Stowarzyszeniem z ra-
mienia Episkopatu Polski. Na początku omówiono propozy-
cję współpracy z Federacją Archiwów Niemieckich, ponadto
prezes przedstawił relacje ze spotkania z Naczelnym Dyrek-
torem Archiwów Państwowych dr hab. Władysławem Stęp-
niakiem, prezesem Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich
Kazimierzem Jaroszkiem i prezesem Polskiego Towarzystwa
Archiwalnego dr Hanną Krajewską. Istotną kwestię poruszył
wiceprezes ks. R. Dworacki informując o możliwości zasto-
sowania „Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej
ZoSIA”, która jest dostępna po podpisaniu stosownej umowy
i do wykorzystania w archiwach kościelnych. Innym między-

1 Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (dalej:
ASAK), Korespondencja z lat 2012-2014, sygn. 9, k. 2-3; Protokół
z XIX Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
w Warszawie w dniu 17 grudnia 2012 roku, Biuletyn Stowarzysze-
nia Archiwistów Kościelnych Archiva Ecclesiastica (dalej: BSAKAE)
6 (2013), nr 6, s. 121-123.

2 ASAK, sygn. 9, k. 34.
3 ASAK, sygn. 9, k. 2-3; BSAKAE 6 (2013), nr 6, s. 121-123.
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narodowym standardem był program „AtoM”, który udostęp-
niano za darmo. Podniesiono też problem wydania zaległych
numerów Biuletynu. Nr 5 czasopisma został sfi nansowa-
ny przez bp. J. Kopca. Ustalono ramy wydawnicze, a także
zdecydowano, iż Biuletyn będzie przekazywany bezpłatnie.
Przyjęto też do Stowarzyszenia 11 nowych członków4.

W dniu 15 października 2013 r. w Jarosławiu odbyło się
IX Walne Zgromadzenie SAK. Rozpoczęto od mszy św., któ-
rej przewodniczył bp. pomocniczy archidiecezji przemyskiej
Adam Szal. Następnie nastąpiło otwarcie konferencji na-
ukowej pt. Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki
z okazji poświęcenia nowego lokalu Archiwum Parafi i Boże-
go Ciała przy Jarosławskiej Kolegiacie i nadania mu im. ks.
Jakuba Makary. Na tę okazję wydano specjalny folder po-
święcony zgromadzonym zbiorom archiwalnym oraz osobie
jego patrona5. W konferencji wzięło udział kilku prelegentów 
z ośrodków uniwersyteckich Lublina, Warszawy i Rzeszowa.
Po zakończeniu konferencji odbyła się sesja sprawozdawcza
Walnego Zgromadzenia sfi nalizowana udzieleniem absoluto-
rium. Należy dodać, iż w tym dniu odbyło się też posiedzenie
XXI Zarządu SAK, podczas którego omówiono bieżące spra-
wy6. Ponadto prezes poinformował, iż 19 września 2013 r.
w Jabłonnej k. Warszawy uczestniczył w Konferencji Nauko-
wej poświęconej księciu Józefowi Poniatowskiemu. W czasie
jej obrad dokonano „Deklaracji przystąpienia do stowarzy-
szeń archiwalnych Grupy Wyszehradzkiej” przez SAK7.

W analogiczny sposób rozpoczęto współpracę z archi-
wistami kościelnymi w Niemczech, czego wyrazem było
zaproszenie na zjazd tychże archiwistów w Magdeburgu
w dniach 24-25 września 2014 r. W odpowiedzi na to zapro-
szenie zrewanżowano się podobnym zaproszeniem na kon-

4 ASAK, sygn. 9, k. 37-38, 41.
5 ASAK, sygn. 9, k. 53-54.
6 ASAK, sygn. 9, k. 60-63.
7 ASAK, sygn. 9, k. 60-63; BSAKAE 6 (2013), nr 6, s. 136-137.
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ferencję naukowa w dniu 16 października tr. w Rzeszowie
współorganizowaną przez SAK, IPN oddział w Rzeszowie
i Uniwersytet Rzeszowski. Koordynatorem tychże działań ze
strony niemieckiej był dr Severin Gawlitta, reprezentujący
diecezje Essen8. Ów problem był tematem obrad XXII po-
siedzenia Zarządu SAK w dniu 11 lutego 2014 r. w Lublinie.
Omówiono na nim także przyjęcie trzech nowych członków
do Stowarzyszenia. Dalej podjęto sprawę zgłoszenia biogra-
mów do „Słownika archiwistów polskich” oraz problem dru-
ku Biuletynu Stowarzyszenia „Archiva Ecclesiastica”9. 

Z kolei X Walne Zgromadzenie SAK odbyło się w czasie
trwającego Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Archiwów
Diecezjalnych w Poznaniu w dniach 19-21 października 2014 r.
zorganizowanego przez Archiwum Archidiecezjalne w Po-
znaniu10. W dniu 20 października tr. odbył się XXIII Zarząd 
SAK, podczas którego omówiono bieżące sprawy oraz przy-
jęto pięciu nowych członków do Stowarzyszenia. Po zakoń-
czeniu konferencji odbyła się sesja sprawozdawcza Walnego
Zgromadzenia sfi nalizowana udzieleniem absolutorium11.

XXIV Zarząd SAK odbył się 20 października 2015 r.
w Falentach koło Warszawy. Podjęto na nim bieżące spra-
wy Stowarzyszenia oraz podjęcie dalszych działań na niwie
naukowej. Okazją do spotkania była odbywająca się tutaj
konferencja naukowa pt. Zabezpieczenie i udostępnienie ar-
chiwalnych zasobów archiwów kościelnych mająca miejsce
w Centrum Szkolenia Falenty w dniach 19-21 października
2015 r. Współorganizatorem konferencji było Stowarzy-
szenie, zaś wśród prelegentów było kilku członków SAK12. 
Z kolei w dniu 3 grudnia 2015 r. odbyło się XI Walne Zgro-
madzenie SAK zorganizowane w Metropolitalnym Semina-

  8 ASAK, sygn. 9, k. 81-88.
 9 ASAK, sygn. 9, k. 80.

10 ASAK, sygn. 9, k. 97-98, 103, 107.
11 ASAK, sygn. 9, k. 135.
12 ASAK, Korespondencja z lat 2015-2016, sygn. 10, k. 55.



107ks. W.P. Wlaźlak, Sprawozdanie z działalności SAK (17 XII 2012 – 30 XI 2016)

rium Duchownym w Lublinie. Po zaprezentowaniu sprawoz-
dania przez prezesa jednomyślnie udzielono absolutorium
Zarządowi SAK a następnie podjęto dyskusję nad bieżącymi
sprawami. W tym dniu odbyło się XXV Zarząd SAK, na któ-
rym przyjęto sześciu nowych członków13. XXVI Zarząd SAK 
odbył się 15 lipca 2016 r. Podczas posiedzenia przegłosowa-
no przyjęcie jednej osoby do Stowarzyszenia. 14

Szczególnym wydarzeniem w dziejach SAK był dzień
1 grudnia 2013 r., kiedy obchodzono 10. Rocznicę erygo-
wania Stowarzyszenia. Z tej okazji Prezes SAK wystosował
okolicznościową odezwę zatytułowaną „List Prezesa z oka-
zji 10 rocznicy erygowania SAK”. Wyeksponował w nim
powstanie, działalność a przede wszystkim dotychczasowe
dokonania15. Wśród nich poczesne miejsce zajęła działalność 
naukowa. Przejawiała się ona przede wszystkim w organizo-
waniu konferencji naukowych oraz w uczestniczeniu w kon-
ferencjach urządzanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia
archiwalne. Innym istotnym elementem działalności nauko-
wej było wydawanie Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych Archiva Ecclesiastica. W kilka dni po wyborze
nowego Zarządu Stowarzyszenia w Wydawnictwie św. Jacka
w Katowicach ukazał się nr 5 Biuletynu. W wydawnictwie
ustalono, iż przekaże ono prawo do projektu okładki oraz
możliwość wydawania w innym ośrodku. Kolejne nr. Biu-
letynu wydano w Bikstudio Krzysztofa M. Szwaczki. Obo-
wiązki redaktora naczelnego objął prezes Stowarzyszenia ks.
W.P. Wlaźlak. Sekretarzem redakcji został o. Dariusz Cichor 
OSPPE. W skład komitetu redakcyjnego wszedł ponadto
ks. dr Roman Majka CSMA, ks. prof. dr hab. Józef Marecki,
ks. dr Wacław Umiński CM, ks. dr J. Wąsowicz SDB i ks. dr 
hab. prof. AJD Paweł Wolnicki16. Od tego momentu systema-
tycznie co roku ukazuję się jeden nr Biuletynu. 

13 ASAK, sygn. 10, k. 71, 119-120.
14 ASAK, sygn. 10, k. 183
15 ASAK, sygn. 9, k. 109.
16 ASAK, sygn. 9, k. 22-27, 30, 35.
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Upływająca kadencja Zarządu SAK była okazją do zin-
tegrowania środowiska archiwistów kościelnych pracujących
w archiwach diecezjalnych, zakonnych i ośrodkach akade-
mickich. Należy zaznaczyć, iż przyjęto w ciągu ostatnich
czterech lat 26 nowych członków do Stowarzyszenia. Obec-
nie SAK liczy 105 członków. Kilkudziesięciu z nich pracuje
na stanowiskach profesorów uniwersyteckich lub pełni inne
ważne funkcje w instytucjach kościelnych17. Uczestniczyli
oni w organizowanych konferencji naukowych, w których
poruszano kwestie gromadzenia, przechowywania, opraco-
wywania i digitalizowania dokumentacji kościelnej. Istotnym
elementem obrazującym całą działalność Stowarzyszenie jest 
wytworzona dokumentacja, która obejmuje dziesięć jedno-
stek archiwalnych. Na koniec pragnę jako prezes Zarządu
SAK podziękować wszystkim członkom, za zaangażowanie
w działalność Stowarzyszenia w minionym okresie sprawoz-
dawczym. W szczególny sposób dziękuję członkom Zarzą-
du, którzy mnie we wszystkich poczynaniach niezawodnie
wspierali.

17 ASAK, Deklaracje i ankiety osobowe z lat 2004-2016, sygn. 4,
passim.
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Inwentarz Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych

 1. Dziennik podawczy z lat 2004-…, sygn. 1
 2. Kronika z lat 2004-…, sygn. 2
 3. Album ze zdjęciami z lat 2012-…, sygn. 3
 4. Deklaracje i ankiety osobowe z lat 2004-2016, sygn. 4
 5. Życiorysy i dorobek naukowy z lat 2004-…, sygn. 5
 6. Korespondencja z lat 2004-2007, sygn. 6
 7. Korespondencja z lat 2008-2010, sygn. 7
 8. Korespondencja z lat 2011-2012, sygn. 8
 9. Korespondencja z lat 2012- 2014, sygn. 9
 10. Korespondencja z lat 2015-2016, sygn. 10
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Inwentarz Biblioteki Stowarzyszenia Archiwistów 
Kościelnych

1. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 1 (2004), sygn.40

2. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 2 (2005), sygn. 41

3. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 3 (2006), sygn.42

4. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 4 (2007), sygn.43

5. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 5 (2008), sygn.25

6. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 6  (2013), sygn.26

7. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 7 (2014), sygn.27

8. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 8 (2015), sygn.28

9. Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archi-
wistów Kościelnych nr 9 (2016), sygn.44

10. Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik 
V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września
2007, Warszawa 2008, sygn.3
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11. Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu, nr 2 (2006), sygn.2

12. Archiwista Polski nr 2 (2004), sygn.1.
13. Archiwista Polski nr 1 (2009), sygn.4
14. Archiwista Polski nr 2 (2009), sygn.5
15. Archiwista Polski nr 3 (2009), sygn.6
16. Archiwista Polski nr 4 (2009), sygn.7
17. Archiwista Polski nr 1 (2010), sygn.9
18. Archiwista Polski nr 2 (2010), sygn.10
19. Archiwista Polski nr 3 (2010), sygn.11
20. Archiwista Polski nr 4 (2010), sygn.12
21. Archiwista Polski nr 1 (2011), sygn.13
22. Archiwista Polski nr 2 (2011), sygn.14
23. Archiwista Polski nr 3 (2011), sygn.15
24. Archiwista Polski nr 4 (2011), sygn.16
25. Archiwista Polski nr 1 (2012), sygn.17
26. Archiwista Polski nr 2 (2012), sygn.18
27. Archiwista Polski nr 3 (2012), sygn.19
28. Archiwista Polski nr 4 (2013), sygn.33
29. Archiwista Polski nr 3 (2014), sygn.34
30. Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polo-

nii i archiwistyki, Gorzów Wlkp. 2004, sygn.21
31. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie, 

Warszawa 2010, sygn.8
32. Nir Roman, Archiwum Kongresu Polonii Amerykań-

skiej na Stan Michigan w Orchard Lake 1944 – 2004, 
Orchald Lake, Michigan – Częstochowa 2005, sygn.22

33. Pedagogika XI. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Częstochowie. Księga Jubileuszowa dedy-
kowana Bolesławowi Ociasowi, red. S. Podobiński, J. 
Żuraw, Częstochowa 2002, sygn.23

34. Polska – Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. 
Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939, 
T. 1, Warszawa 2013, sygn.31

35. Polska – Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. 
Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939, 
T. 2, Warszawa 2014, sygn.32
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36. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej, Częstochowa T. I (2011), sygn. 39

37. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej, Częstochowa T. II (2011), sygn. 38

38. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej, Częstochowa T. III (2012), sygn. 37

39. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej, Częstochowa T. IV (2012), sygn. 36

40. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej, Częstochowa T. V (2013), sygn. 35

41. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej, Częstochowa T. VI (2014), sygn.29

42. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czę-
stochowskiej, Częstochowa T. VII-VIII (2015-2016),
sygn.30

43. Thesauri Civitatis Jaroslaviensis. Skargowskie i jezuic-
kie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu, Jarosław
2013, sygn.24

44. VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich Wrocław
5-7.09.2012, Wrocław 2012, sygn.20





ks. WŁADYSŁAW P. WLAŹLAK
Uniwersytet Rzeszowski

Lista członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
(30 XI 2016)

1. ks. dr Tadeusz Bach – GDAŃSK 
2. mgr Anna Badura – KATOWICE  
3. prof. dr hab. Antoni Barciak – KATOWICE
4. ks. mgr Marian Bocho – JAROSŁAW 
5. ks. dr Henryk Borcz – PRZEMYŚL 
6. mgr Anna Magdalena Boroń – KRAKÓW 
7. ks. dr hab. Andrzej Bruździński – KRAKÓW 
8. ks. dr Janusz Brzozowski SVD – PIENIĘŻNO
9. ks. dr Grzegorz Bujak – KIELCE 
10. ks. dr Tadeusz Ceynowa – KOSZALIN
11. o. mgr Dariusz Cichor OSPPE – CZĘSTOCHOWA 
12. ks. dr Robert Danieluk SJ – RZYM 
13. ks. dr Kazimierz Dąbrowski – ŁÓDŹ
14. dr hab. Maria Dębowska – LUBLIN
15. dr Karol Patryk Dowgiało – ZĄBKI
16. dr Halina Dudała – KATOWICE
17. ks. mgr Roman Dworacki – POZNAŃ 
18. dr hab. Julia Dziwoki – RYBNIK 
19. s. mgr Lucyna Alwerna-Dzwonnik – WARSZAWA 
20. o. mgr Grzegorz Filipiuk – ZAKROCZYM
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21. dr Janina Gawrysiak – LUBLIN
22. ks. dr Zbigniew Gmurczyk – WŁOCŁAWEK 
23. br. Zbigniew Godlewski CFCI – POZNAŃ
24. ks. dr Piotr Górecki – GLIWICE
25. ks. mgr Andrzej Górka – OLKUSZ
26. o. mgr Tomasz Michał Gronowski OSB – KRAKÓW 
27. ks. dr Wojciech Guzewicz – EŁK 
28. dr Artur Hamryszczak – LUBLIN
29. o. mgr Eryk Sławomir Hoppe OFM – KRAKÓW 
30. ks. dr Marek Inglot SJ – RZYM
31. ks. dr Piotr Jamioł MS – KRAKÓW 
32. dr Stanisław Jujeczka – LEGNICA 
33. Mariola Kaca-Błasińska – LUBLIN
34. ks. dr Jacek Kapuściński – CZĘSTOCHOWA 
35. ks. dr Sławomir Kęszka – KALISZ
36. mgr Daniel Kiper – LUBLIN
37. ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr – POZNAŃ 
38. s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB – LUBLIN
39. Michał Konieczny – JANKOWICE 
40. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko – OLSZTYN
41. bp prof. dr hab. Jan Kopiec – GLIWICE 
42. dr Janusz Wacław Koralewski – KRAKÓW 
43. ks. dr Jan Kosmowski – WARSZAWA 
44. ks. prof. dr hab. Józef Krętosz – KATOWICE 
45. ks. dr hab. Robert Romuald Kufel – ZIELONA GÓRA 
46. ks. dr hab. Witold Kujawski – WŁOCŁAWEK 
47. mgr Maksymilian Kuśka – CIESZYN
48. ks. dr Andrzej Kwaśniewski – KIELCE
49. o. dr Alfons Augustyn Labuda SVD – PIENIĘŻNO
50. ks. mgr lic. Janusz Latoch – CIWCIERZYN 
51. ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak – KRAKÓW 
52. ks. dr Józef Łupiński – ŁOMŻA 
53. ks. dr Dariusz Majewski – PŁOCK 
54. ks. dr Roman Majka CSMA – MARKI
55. ks. dr hab. Jarosław Roman Marczewski – LUBLIN
56. ks. prof. dr hab. Józef Marecki – KRAKÓW 
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57. ks. dr Andrzej Motyka – RZESZÓW 
58. o. prof. dr hab. Wiesław Franciszek Murawiec OFM – 

KRAKÓW 
59. ks. dr Jan Maria Musielak – POZNAŃ 
60. ks. mgr Dariusz Myszk – WARSZAWA 
61. ks. mgr Marcin Nabożny – FRYSZTAK
62. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – RZESZÓW
63. ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny – PELPLIN
64. ks. dr Roman Nir – CHICAGO
65. dr hab. Tomasz Nowicki – LUBLIN
66. mgr Jacek Bartłomiej Okulus – WARSZAWA
67. mgr Iwona Pietrzyk – MYSŁOWICE
68. ks. dr Marek Podgórski – TARNÓW
69. s. mgr Władysława Podwórna SAC – GDAŃSK
70. o. prof. dr hab. Roland Prejs – LUBLIN
71. ks. mgr lic. Tadeusz Pronobis – WARSZAWA
72. o. mgr Grzegorz Prus OSPPE – KRAKÓW
73. ks. mgr Jarosław Raźny – KRAKÓW
74. dr Lucyna Rotter – KRAKÓW
75. ks. dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Różański – ŁÓDŹ
76. s. Maria Sawicka SSCJ – KRAKÓW
77. ks. dr Janusz Sądel – RZESZÓW
78. ks. mgr Aleksander Seniuk – WARSZAWA
79. ks. mgr Sławomir Skowronek – ŁOWICZ
80. dr hab. prof. nadzw. Ryszard Skrzyniarz – LUBLIN
81. o. dr Arkadiusz Smagacz OCD – RZYM
82. ks. dr Michał Sołomieniuk – GNIEZNO
83. ks. mgr Piotr Staniewicz – WARSZAWA
84. ks. dr hab. prof. nadzw. Piotr Steczkowski – RZESZÓW
85. mgr Szymon Sułecki – KRAKÓW
86. s. mgr Felicyta Lidia Świerz CSIC – SZYMANÓW
87. mgr Agnieszka Szmerek – KRAKÓW
88. dr Andrzej Sznajder – ORZECH
89. s. Teresa Faustyna Szulc FSK – IZABELIN
90. ks. dr Wacław Umiński CM – KRAKÓW
91. o. prof. dr hab. Józef Benignus Wanat OCD – KRA-

KÓW



118 ARCHIVA ECCLESIASTICA (9)

92. ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – PIŁA
93. ks. dr hab. prof. nadzw. Leszek Wilczyński – POZNAŃ
94. s. mgr Lucyna Witczak – ŁÓDŹ
95. ks. dr hab. prof. nadzw. Władysław Piotr Wlaźlak – 

CZĘSTOCHOWA
96. ks. mgr Robert Włodkowski – POLICE
97. ks. mgr Jacek Wojtkowski – OLSZTYN
98. ks. dr hab. prof. nadzw. Paweł Wolnicki – CZĘSTO-

CHOWA
99. s. mgr Barbara Rut Wosiek FSK – LASKI

100. br. Paweł Wójcik CP – WARSZAWA
101. o. dr Ireneusz Wysokiński OP – KRAKÓW
102. o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek – WARSZAWA
103. mgr lic. Mateusz Żmudziński – TORUŃ
104. ks. dr hab. prof. nadzw. Waldemar Witold Żurek – LU-

BLIN
105. ks. prof. dr hab. Jan Związek – CZĘSTOCHOWA



ODZNACZENIE DLA PREZESA 
STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy z dnia 19 maja 2016 r. ks. dr hab. prof.
nadzw. Władysław Piotr Wlaźlak został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi za wkład w propagowaniu archiwów ko-
ścielnych w Polsce. 

Złoty Krzyż Zasługi został wręczony ks. W.P. Wlaźlakowi
przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart w Podkarpac-
kim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 21 czerwca
2016 r. 

1. Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi

Fot. Wiesław Wlaźlak



120 ARCHIVA ECCLESIASTICA (9)

2. Złoty Krzyż Zasługi w futerale

Fot. Wiesław Wlaźlak
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3.  Legitymacja odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi

Fot. Wiesław Wlaźlak





 RECENZJA

ks. JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB
(Rec.) Marco Maiorino, Archivio Segreto Vaticano. Un

viaggio nella storia, Prefazione di Mons. Sergio Pagano, San 
Paolo, Milano 2015, ss. 244.

Tajne Archiwum Watykańskie jest jedną z najbardziej
znanych papieskich instytucji naukowych. Obecnie gromadzi
ono 85 km bieżących dokumentów podzielonych na 650 ze-
społów archiwalnych. Ze zrozumiałych względów cieszy się
ono sporym zainteresowaniem zwłaszcza historyków. Udo-
stępniane materiały dotyczą bowiem nie tylko ściśle rozu-
mianych dziejów Kościoła, ale szerokiego spektrum tematów
związanych z nauką i kulturą światową. Rocznie prowadzi
w nim kwerendy około 1500 badaczy z kilkudziesięciu
państw. W przekazie medialnym jest zwykle owiane aurą ta-
jemniczości, a o jego zasobie krążą legendy, podsycane umie-
jętnie przez literaturę sensacyjną. W ostatnich latach, niejako
w odpowiedzi na te medialne trendy, Archiwum Watykańskie
wyszło z bogatą ofertą wydawniczą (publikacje naukowe, po-
pularnonaukowe, albumy, fi lmy dokumentalne), które z wła-
ściwej perspektywy prezentują tą instytucję i jej zasoby.

Jedną z ostatnich inicjatyw podjętych w ramach popula-
ryzacji archiwum, jest książka Marco Maiorino – Archivio 
Segreto Vaticano. Un viaggio nella storia, która w 2015 roku 
ukazała się nakładem włoskiego Wydawnictwa św. Paw-
ła. Autor od lat związany jest zawodowo z Tajnym Archi-
wum Watykańskim. Obecnie jest wykładowcą dyplomatyki
w szkole funkcjonującej przy tej papieskiej instytucji. Zaj-
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muje się od lat także popularyzacją wiedzy o watykańskiej
placówce1. W 2012 roku był m.in. kuratorem wystawy Lux
in Arcana. L’archivio Segreto Vaticano si Rivela2, która była
prezentowana przez kilka miesięcy w Muzeum Kapitoliń-
skim w Rzymie i cieszyła się sporą popularnością. Ponadto
jest współautorem scenariusza fi lmu dokumentalnego przy-
gotowanego przez Telewizję Watykańską, który nosi ten sam
tytuł, co prezentowana pozycja3.

Książka Marco Maiorino została podzielona na siedem
rozdziałów. Autor przez niezwykle barwne opowieści przy-
bliża nam w nich dzieje Tajnego Archiwum Watykańskiego.
Rozpoczyna od prezentacji okoliczności utworzenia archi-
wum, wyjaśnia nazwę tej instytucji, przywołuje najstarsze do-
kumenty w niej zgromadzone oraz wyjaśnia uwarunkowania,
które zadecydowały o wyodrębnieniu z archiwum Biblioteki
Watykańskiej. W dalszej części omawia ciekawe wątki zwią-
zane z dokumentami dotyczącymi ważnych wydarzeń histo-
rycznych m.in. procesu Templariuszy, ekskomuniki Marcina
Lutra, procesu Galileusza, losów papieskiej dokumentacji
w czasach Napoleońskich, prywatnej korespondencji wy-
branych papieży, czy też kontaktów głowy Kościoła katolic-
kiego z rosyjskim carem. Na kartach tej barwnej wędrówki
odnajdziemy także egzotyczne wątki dotyczące chociażby
skarbów literatury perskiej. Wędrówkę po dwunastu wiekach
historii instytucji zamyka relacja o zabiegach dyplomacji
Stolicy Apostolskiej w czasie II wojny światowej podjętych

1 Prezentacja dorobku M. Maiorino, jest dostępna pod adresem: 
http://archiviosegretovaticano.academia.edu/MarcoMaiorino/Curricu-
lumVitae (dostęp: 12;10.2016).

2 Więcej na temat wystawy zob. J. Wąsowicz, Wystawa Lux in
Arcana. L’archivio Segreto si Rivela, Muzeum Kapitolińskie w Rzy-
mie, 29 lutego-9 września 2012 r., „Archiwa–Kancelarie–Zbiory”, 
nr 3 (5) /2012, s. 236-238.

3 Archivio Segreto Vaticano. Un viaggio nella Storia, scenariusz 
Lucas Duran, Maria Letizia Colacchia, Marco Maiorino, produkcja 
Centro Televisivo Vaticano, 2015, czas 50’. 
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w celu uwolnienia z KL Auschwitz karmelitanki i wybitnej
fi lozof żydowskiego pochodzenia s. Edyty Stein, która dziś
jest świętą Kościoła i patronką Europy.

Prezentowana publikacja została opatrzona przedmową 
bpa Sergio Pagano, prefekta Archiwum Watykańskiego. Na
końcu książki znajdziemy natomiast notę biografi czną, po-
dzieloną na dwie części: najważniejsze opracowania doty-
czące dziejów archiwum oraz odnoszące się do konkretnych
dokumentów i historii z nimi związanych. W ramach promo-
cji książka Marco Maioriniego była we Włoszech rozprowa-
dzana z popularnym tygodnikiem katolickim „Famiglia Chri-
stiana”, dzięki czemu miała okazję trafi ć do szerokiego grona
odbiorców. 

W tym miejscu, ze względu na walory publikacji włoskie-
go archiwisty, prezentującego w atrakcyjny sposób dzieje
ważnej instytucji kościelnej, warto wyartykułować postulat,
aby ukazała się ona także w języku polskim. Z powodze-
niem mogłoby się tym zająć Edycja Świętego Pawła, któ-
ra tłumaczy i wydaje wiele tytułów swojej macierzystego
wydawnictwa. Myślę, że prezentowana książka o Tajnym
Archiwum Watykańskim znalazłaby na naszym rynku wielu
wdzięcznych czytelników.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB
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