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Od redakcji

Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce jedenasty numer 

rocznika „Archiva Ecclesiastica”, w którym znalazło się dziewięć bardzo 
interesujących publikacji.

Adrian Cieślik przedstawił podstawowe problemy archiwistyki ko-
ścielnej i propozycje ich rozwiązania. Autor w zwięzły i przystępny 
sposób przekazał trudne zagadnienia z archiwistyki oraz zaproponował 
możliwe rozwiązania praktyczne. Tematem Archiwum Diecezjalnego  
w Pelplinie zajęła się Iwona Cylman, która ukazała bogate dzieje i nie-
zwykły zasób tego Archiwum (stan na 1 kwietnia 2018). Piotr Czekaj 
i Marta Ruczyńska z Archiwum Akt Dawnych w Toruniu prześledzili 
niecodzienne aspekty życia społeczności katolickiej, utrwalone w zespo-
le archiwalnym parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. 
W kolejnej publikacji s. Danuta Kozieł CSFN ukazała 50-letnią posługę 
sióstr nazaretanek w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (1969-2019). 
Ks. Robert Kufel zainteresował czytelnika dziejami kronik parafialnych 
oraz sposobem ich prowadzenia obecnie. Ks. Józef Sądej z Sandomie-
rza poruszył interesujący problem odszukania utraconych archiwaliów 
i możliwości ich odzyskania. Tematem dziewiętnastowiecznych inwen-
tarzy majątkowych, stanowiących źródło do poznania dziejów krypty  
w kościele Przemienienia Pańskiego oo. Pijarów w Krakowie, zajęła się 
Agnieszka Szmerek, która pracuje w krakowskim Archiwum oo. Pijarów. 
S. Krystyna Szweda SSpS, werbistka z Rzymu, podała ciekawe propo-
zycje pisania kronik na podstawie doświadczeń w Międzynarodowym 
Zgromadzeniu Misyjnym. Ks. Jarosław Wąsowicz SDB scharakteryzo-
wał zbiory dotyczące prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, prze-
chowywane w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej.

Następnie zostały umieszczone sprawozdania:
• z sesji naukowej w 15. rocznicę śmierci ks. prof. Bolesława Kumo-

ra, która odbyła się 21 września 2017 roku w Lublinie; 
• z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze za rok 

2017; 
• z działalności Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Kra-

kowie za rok 2017;
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• z działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiem im. ks. 
Alfonsa Mańkowskiego za rok 2017.

W dziale Dokumenty znalazły się:
Rejestracja „Archiva Ecclesiastica” w międzynarodowym systemie in-

formacji o wydawnictwach ciągłych (ISSN);
Regulamin Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze.
Tegoroczny numer „Archiva Ecclesiastica” zamknęło kalendarium 

działalności Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych od 
30.11.2016 do 31.12.2017 roku.

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

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

 

ks. Robert R. Kufel



Artykuły i materiały





Adrian Cieślik

Podstawowe problemy archiwistyki kościelnej i propozycje ich  
rozwiązania

Archiwistyka kościelna, rozumiana przez pryzmat archiwów diecezjal-
nych, parafialnych i zakonnych oraz archiwów związków wyznaniowych, 
zdaje się być obecnie pomijana w dyskusjach archiwistycznych. Archi-
wa, zwłaszcza Kościoła katolickiego, należą do najstarszych na ziemiach 
polskich – już bowiem od średniowiecza zakony i konsystorze biskupie 
gromadziły swoje własne dokumenty, bądź te dotyczące beneficjów, czy 
związane z życiem i działalnością biskupa1. Wędrując obecnie po archi-
wach i prowadząc kwerendy, można się przekonać, jak wspaniałe perełki 
dokumentów zachowały się w instytucjach kościelnych. Rozwój samych 
archiwów kościelnych uzależniony był od rozwoju ustawodawstwa diece-
zjalnego. Biskupi w wydawanych przez siebie statutach nakazywali głów-
nie przechowywanie dokumentów, co najczęściej miało podłoże benefi-
cjalne. Mimo nawet takich założeń, archiwa szczebla diecezjalnego funk-
cjonowały w inny sposób niż archiwa parafialne. Spod tych zasad wyjęte 
były archiwa zakonne, których działalność opierała się na regule danego 
zgromadzenia. Co ciekawe, archiwa zakonów i klasztorów były niejed-
nokrotnie starsze niż archiwa diecezjalne. Zakładane były bowiem już  
z chwilą erygowania klasztoru w danym miejscu. Początkowo były to ar-
chiwa odbiorców, gromadzące dokumenty w formie dyplomów. Z czasem 
jednak zaczęły one gromadzić również te archiwalia, które dany klasztor 
wytworzył. Mimo iż archiwa Kościoła katolickiego były jednymi z pierw-
szych archiwów historycznych, a na pewno jednymi z lepiej zaopatrzonych 
i zarządzanych, bez istnienia jakichkolwiek centralnych przepisów często 
były na tyle niedostępne dla ludności, że nikt poza duchownymi o ich ist-
nieniu nie miał pojęcia. Sytuacja niejako uległa zmianie wraz z ogłosze-
niem Kodeksu prawa kanonicznego w 1917 r., równo sto lat temu. Był to 
bowiem pierwszy oficjalny dokument, który wyciągnął archiwa kościelne 
na światło dzienne. Nakazywał on bowiem utworzenie i zorganizowanie 
w każdej diecezji archiwum dwojakiego typu: w znaczeniu historycznym 

1 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 231-
232.
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i w znaczeniu archiwum bieżącego danej kurii2. Również i w zakonach 
lata odrodzonej Polski były przełomowe dla ich działalności. Od XVIII w.  
bowiem zgromadzenia zakonne przechodziły burzliwy okres kasat, co po-
wodowało rozproszenie ich dokumentacji. Część bowiem trafiła w ręce 
świeckie, część do archiwów diecezjalnych, a część została bezpowrotnie 
utracona. W odrodzonej Rzeczpospolitej, gdy i zakony odzyskiwały swo-
je dawne znaczenie, podjęto próby odzyskania również archiwaliów, co 
niestety niejednokrotnie kończyło się fiaskiem. Jedynie w kształcie przed-
rozbiorowym przetrwały archiwa tych zakonów, których zaborcza polityka 
nie dosięgnęła i nie skasowała – najczęściej dużych ośrodków. 

Tak w ogromnym skrócie przedstawiają się problemy, przed jakimi sta-
ły archiwa kościelne jeszcze nie tak dawno temu. Ale należy to już do 
minionej epoki, sama zaś archiwistyka kościelna poszła do przodu. Wobec 
tego warto poświęcić chwilę uwagi problemom współczesnej archiwistyki 
kościelnej. 

Pierwszym z problemów, jaki należałoby poruszyć, jest brak centra-
lizacji oraz jednolitych przepisów i ścisłej metodyki pozwalających 
na pracę z archiwaliami i ustalających jej zasady. Współczesne bowiem 
prawodawstwo, tak świeckie, jak i kościelne, mówiąc o archiwach ko-
ścielnych, wskazuje tylko na konieczność ich prowadzenia. Głównym 
dokumentem, na którym opierają swoją działalność archiwa państwo-
we, jest ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 r.  
Mimo iż jest ona dawno nieaktualna, w dalszym ciągu jest to najważniej-
szy dokument zbierający przepisy archiwistyki świeckiej. Ustawa regu-
luje kwestię archiwów kościelnych w artykule 42 jedynie w ten sposób, 
iż klasyfikuje je jako ewidencjonowany, niepaństwowy zasób archiwalny, 
będący częścią narodowego zasobu archiwalnego3. Nie ma jednak jednej 

2 W Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 r. zwracano uwagę głównie na prowa-
dzenie odpowiednich pomocy archiwalnych, konieczność zabezpieczenia archiwum 
oraz zachowanie tajności jego zasobu. Odnosiły się do tego kanony: 372-384 oraz 
kanon 470, nakazujący proboszczom troskę o księgi parafialne oraz o księgi dusz. 
Zob.: Kodeks Prawa Kanonicznego w przekładzie ks. Stefana Biskupskiego, „Pra-
wo Kanoniczne. Kwartalnik”, 3-4 (1960), s. 6-12 oraz 1-2 (1961), s. 24. Zob. też:  
T. Grygier, Z zagadnień archiwistyki kościelnej na przykładzie archiwum parafialne-
go, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 22 (1971), s. 5-54.

3 Art. 42. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach (Dz. U. 1983, nr 38, poz. 173 ze zm.). [Kwestię archiwaliów kościelnych 
poruszają dodatkowo po części artykuły: 12, 13, 15 niniejszej ustawy. Jednakże nie 
jest to pełny zapis dotyczący archiwów Kościoła katolickiego i związków wyznanio-
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konkretnej ustawy czy może dekretu episkopatu regulującego w ten sam 
sposób prawodawstwo kościelne w kwestii archiwistyki. Można by zatem 
powiedzieć, że to państwo powinno administrować archiwami kościelny-
mi, jednakże takie stwierdzenie byłoby wysoce błędne. Archiwa kościel-
ne nie podlegają państwowemu nadzorowi, a materiały wytworzone przez 
Kościół katolicki nie mogą być przez państwo przejęte. Zaleca się jedynie 
współpracę archiwów kościelnych z archiwami państwowymi i stosowa-
nie rozwiązań archiwistyki świeckiej jako inspiracji dla kościelnej prakty-
ki archiwalnej. Gdy jednak pochylić się bliżej nad tym problemem, okazu-
je się, że archiwa kościelne niechętnie korzystają ze świeckiej praktyki 
i prawodawstwa, uważając się za starsze, więc bardziej doświadczone. 
Słusznym wydawać by się mogło, aby np. przy Episkopacie Polski funk-
cjonowała komórka zajmująca się przepisami archiwalnymi. Organ taki 
mógłby, a nawet powinien, współpracować z Naczelną Dyrekcją Archi-
wów Państwowych czy Centralną Komisją Metodyczną, celem wypraco-
wania przepisów odnoszących się do archiwów kościelnych. Chociaż pro-
blem istnieje od dawna, dopiero w 2017 r. Naczelny Dyrektor Archiwów 
Państwowych powołał grupę roboczą do spraw archiwów kościelnych4. 
Głównym jej zadaniem jest wypracowanie katalogu dobrych praktyk  
w zakresie ewidencjonowania, opracowania i udostępniania materiałów 
archiwalnych Kościoła katolickiego w Polsce. Jest to bardzo dobre posu-
nięcie ze strony Naczelnej Dyrekcji, gdyż problem archiwów kościelnych 
narastał i z roku na rok był spychany na margines życia archiwalnego. 

wych, a tylko wspomnienie, iż instytucje te mają zapewnić należyte warunki prze-
chowywania wytworzonych przez siebie dokumentów i chronić je od uszkodzenia 
oraz utraty (art. 12), a także jest to informacja, że owe instytucje muszą wypraco-
wać własne akty prawne dotyczące tego rodzaju dokumentacji archiwalnej (art. 13).  
W myśl artykułu 15 niniejszej ustawy materiały archiwalne wytworzone przez ko-
ścioły i związki wyznaniowe tworzą również państwowy zasób archiwalny, o ile stały 
się własnością państwa wskutek zakupu lub darowizny. Jednakże znów jest to tyl-
ko wzmianka mówiąca o istnieniu archiwaliów kościelnych, obok innego rodzaju 
materiałów. Zob. też: A. Mikos-Sitek, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach – zmieniona, „Informacja w Administracji Publicznej”, 3 (2015), pu-
blikacja internetowa: http://czasopisma.beck.pl/informacja-w-administracji-publicz-
nej/aktualnosc/ustawa-o-narodowym-zasobie-archiwalnym-i-archiwach-zmieniona/, 
[pobrano: 26 stycznia 2018 r.]. 

4 Zarządzenie nr 77 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 
października 2017 r. w sprawie powołania, zakresu i trybu działania oraz składu oso-
bowego grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych, https://www.archiwa.gov.
pl/files/Zarzadzenie_NDAP_Nr_77_z_dnia_11_10_2017.pdf [pobrano: 20 grudnia 
2017 r.]. 
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Być może ta decyzja okaże się przełomowa dla poruszanych zagadnień? 
Dopóki jednak nie zostaną wypracowane przepisy i ustalenia komisji (być 
może w 2019 r.), archiwa klerykalne wszystkich szczebli muszą rozwią-
zywać ten problem samodzielnie, poprzez konsultacje swoich wątpliwości  
z archiwistami praktykami świeckimi5.

Jednakże archiwa kościelne, niejako poprzez osoby tam zatrudnione, 
same zamykają się na świat zewnętrzny. Często można usłyszeć wielokrot-
ną obawę wyrażoną stwierdzeniem: „po co konsultować jakiś problem 
– po co pokazywać, że sobie z czymś nie radzimy”. Z rozmów na forach 
publicznych czy w kuluarowych dyskusjach podczas zjazdów archiwal-
nych niejednokrotnie wynikają sytuacje dziwne, wręcz niezrozumiałe czy 
absurdalne. W jednym z archiwów zakonnych pracownik, omawiając pro-
blem przyporządkowania konkretnych jednostek do zespołów i wskazu-
jąc przy tym na podjęte konsultacje zewnętrzne, został publicznie zrugany 
przez dyrektora, a argumentem było wyjawianie tajemnicy zawodowej 
na zewnątrz. O ile zdarzenie to było prawdziwe, należy postawić pytanie 
o sens takiego zachowania. Jeżeli archiwa kościelne nie posiadają własnej 
metodyki opracowania zasobu, ich pracownicy, chcąc dobrze opracować 
archiwalia, muszą prowadzić takie konsultacje; jest to nieuniknione. Mó-
wienie tutaj o tajemnicy zawodowej jest więc bezsensem (ujawnieniem 
tajemnicy byłoby przykładowo podanie treści korespondencji konkret-
nych kapłanów, a nie jest nim zapytanie ogólne, np. o podział korespon-
dencji na prywatną i służbową czy urzędową). Dokumenty wytworzone 
przez Kościół katolicki czy związki wyznaniowe są bowiem zupełnie 
inne niż te świeckie. Trzeba zatem być specjalistą od tych dokumentów,  
a żeby nim być, należy podjąć działania zmierzające do poszerzenia wie-
dzy archiwistycznej. Idealnym przykładem tego zjawiska jest opracowanie 
spuścizn po zmarłych kapłanach i zakonnikach. Zasadniczo, co diecezja  
i co zgromadzenie zakonne, to inne zasady, na jedne materiały kładzie się 
większy nacisk, na inne mniejszy, inne dokumenty pomija się w opracowa-
niu, odkładając je do działów Varia czy Extranea. Funkcjonująca od lat 90. 
XX w. instrukcja opracowania spuścizn po zmarłych naukowcach, autor-
stwa Z. Kolankowskiego z Polskiej Akademii Nauk, nie odnosi się w ża-
den sposób do naukowców kapłanów, których przecież nie brakuje6. Pró-

5 Miejscem do tego typu wymiany doświadczeń jest m.in. Internetowe Forum Ar-
chiwalne IFAR, funkcjonujące od 2004 r. pod adresem: www.ifar.pl, czy odpowiednie 
grupy robocze na portalach społecznościowych. 

6 Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. H. Dymnic-
ka-Wołoszyńska, Z. Kolankowski, Warszawa 1990. 
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by systematyzacji tej metodyki podejmowali w swoich artykułach księża  
profesorowie: Józef Marecki i Mieczysław Różański, jednakże ich pra-
ca nie została uznana jako zasady centralne, a jedynie jako przyczynek 
metodyczny do opracowania7. Pytając w archiwach kościelnych, można 
się dowiedzieć nawet, iż niektóre z nich, przez brak wspólnych zasad, 
świadomie nie podejmują opracowania spuścizn po kapłanach, nie 
wiedząc, co z nimi uczynić. Takie zachowanie generuje kolejny problem, 
jakim jest blokowanie nauki, w tym wypadku historii Kościoła czy 
historii regionalnej, ale także biografistyki i genealogii, gdyż mate-
riałów nieopracowanych z zasady się nie udostępnia (tej zasady aku-
rat archiwa kościelne trzymają się bardzo kurczowo). Są więc archiwa,  
w których czekają na lepsze czasy np. spuścizny osób zmarłych nawet 
kilkadziesiąt lat temu, które to materiały mogłyby już służyć czytelnikom. 
Co ciekawe, archiwa parafialne ani diecezjalne nie otrzymują praktycznie 
w ogóle lub prawie w ogóle spuścizn po zmarłych kapłanach, probosz-
czach, gdyż praktyka kościelna wszelkie materiały przekazuje rodzinie. 
W archiwum diecezjalnym najczęściej składa się dokumenty po zmarłych 
biskupach, nie zaś po szeregowych kapłanach. W zakonach dokumenty 
wytworzone przez zmarłego zakonnika czy zakonnicę traktowane są jako 
własność zgromadzenia, wobec czego zostają złożone w archiwum klasz-
toru czy całej prowincji, jak ma to miejsce chociażby w Archiwum Pol-
skiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Tam akurat centralizacja jest 
widoczna – do krakowskiego archiwum trafiają dokumenty po zmarłych 
braciach, a także dokumenty z poszczególnych klasztorów z terenu całej 
prowincji polskiej. Być może powinno się wytworzyć odpowiednie prze-
pisy nakazujące pozostawienie spuścizny po zmarłym kapłanie diecezjal-
nym w parafii, w której zmarł, lub archiwum macierzystej diecezji. Czę-
sto bowiem kapłani są wybitnymi kaznodziejami czy naukowcami, ale  
z ich wytworów intelektualnych nie można korzystać, bo rodzina decy-
duje o wartości merytorycznej tychże dokumentów. W archiwach zaś die-
cezjalnych pozostają tylko teczki osobowe (personalne) kapłanów, z któ-
rych skorzystanie jest praktycznie niemożliwe (cezura czasu od śmierci 
kapłana).

7 [Zob.:] J. Marecki, Zasady opracowania spuścizn osób duchownych, [w:] 
Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2012, s. 65-77;  
M. Różański, Spuścizny po kapłanach – kilka uwag dotyczących jej inwentaryzowa-
nia, „Archiva Ecclesiastica” 9 (2016), s. 31-37; Zob. też: H. Krajewska, Opracowanie 
spuścizn w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne” 89 (2008), s. 35-42.
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Kolejny problem, przed jakim stoją archiwa kościelne w Polsce, podob-
nie zresztą jak i świeckie, to braki lokalowe. Już w 2008 r. zwracał na to 
uwagę ks. Robert Kufel, wybitny polski archiwista kościelny doby współ-
czesnej. Pisał tak wówczas: Zauważa się poprawę warunków lokalowych, 
chociaż wiele archiwów kościelnych ma jeszcze problemy z rozmieszcze-
niem i udostępnianiem swoich zasobów8. O ile archiwa państwowe jakoś 
sobie radzą z tym problemem – funkcjonują w osobnych budynkach czy 
oddzielnych np. piętrach w przypadku archiwów zakładowych, o tyle ar-
chiwa kościelne są spychane do możliwie najmniejszych pomieszczeń. 
Archiwa diecezjalne, gromadzące dokumenty z terenu całej diecezji, czę-
sto funkcjonują jako przybudówka miejscowej kurii, wespół z innymi wy-
działami, przy czym podział pomieszczeń nie jest sprawiedliwy. Archiwa 
diecezjalne na bardzo małym obszarze mają pomieścić magazyn, pomiesz-
czenie do pracy dla archiwisty i czytelnię naukową. Dlatego też archiwa 
diecezjalne nie chcą przyjmować dokumentów z archiwów parafialnych 
czy dekanalnych, tłumacząc się brakiem miejsca. Archiwa klasztorne zaś 
często są złączone z bibliotekami klasztornymi, czyli niejako zepchnięte 
na margines (o biblioteki się dba, o archiwa niekoniecznie). Owszem, taka 
sytuacja może mieć miejsce, o ile pozwalają na to warunki, a archiwum  
i biblioteka funkcjonują jako odrębne i samodzielne instytucje. Wówczas 
zarówno jedne, jak i drugie będą mogły się rozwijać i wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom czytelników. Postulatem rozwiązującym tą kwestię by-
łoby rozdzielenie bibliotek klasztornych od archiwów, a w przypadku 
diecezji wydzielenie osobnego wydziału do spraw archiwów. Taki wy-
dział mógłby objąć opieką również np. archiwa parafialne (analogicznie 
do zasady nadzoru archiwów państwowych nad archiwami zakładowymi). 
Wówczas może archiwa parafialne zaczęłyby funkcjonować sprawniej lub 
w ogóle funkcjonować. 

Archiwa parafialne bowiem, a zwłaszcza stopień ich zaniedbania, to 
kolejna bolączka, którą należałoby podkreślić w rozmowach o przyszłym 
kształcie archiwistyki kościelnej. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 
535 nakłada na proboszczów troskę o archiwa parafialne. Poleca bowiem, 
by każda parafia miała własny depozyt dokumentów, czyli archiwum,  
w którym należy przechowywać księgi parafialne, łącznie z listami bisku-
pów oraz innymi dokumentami, których zachowanie jest konieczne lub 

8 R.R. Kufel, Stan polskiej archiwistyki kościelnej. Próba oceny, „Archiwa, Bi-
blioteki i Muzea Kościelne” 89 (2008), s. 55 [cały artykuł: s. 43-59.].
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pożyteczne9. W dalszych punktach kanon ten wskazuje ową troskę jako 
podstawowy obowiązek proboszcza, co potwierdza ks. Leszek Wilczyń-
ski, mówiący, iż proboszcz nie musi mieć zacięcia historycznego, musi za-
rządzać dokumentacją10. Niestety, jednak proboszczowie z braku czasu,  
z mnogości obowiązków, ale często też z braku chęci unikają tej tema-
tyki jak ognia. Jedni księża nie są zainteresowani w ogóle posiadanymi 
dokumentami (jakże często spotykane jest stwierdzenie o leżących „sta-
rych papierach”), inni, nie wiedząc, jakie dokumenty posiadają, informu-
ją od razu potencjalnych czytelników, że do danego tematu w parafii nie 
ma materiałów, inni z kolei strzegą ksiąg metrykalnych jak największego 
skarbu i niemożliwym jest uzyskanie od nich nawet informacji o własnych 
przodkach, nie mówiąc o większych kwerendach genealogicznych. A już 
szczególnie strzeżona jest informacja o przodkach z nieprawego łoża, 
nieślubnych. Fakt, że są to dość niewygodne informacje, ale wytrawny 
badacz i tak do nich dotrze, chociażby przez Urząd Stanu Cywilnego. 
Księża diecezjalni, nieuczeni w trakcie edukacji w seminarium nawet naj-
prostszych form paleografii, nie umieją odczytać zapisów metrykalnych, 
zatem obawiając się kompromitacji czy pomyłek, mówią najczęściej ba-
daczom, iż księgi z tego okresu nie zachowały się lub odsyłają do kurii 
diecezjalnej, która powinna przechowywać kopie metryk. Zdecydowa-
na większość archiwów parafialnych nie posiada również inwenta-
rza własnego zasobu, a co za tym idzie, niemożliwym jest skorzystanie  
z jakichkolwiek dokumentów. Proboszczowie najczęściej zwracają uwagę 
na to dopiero w chwili poważnego zagrożenia, jak klęska żywiołowa czy 
usterka mechaniczna instalacji, bądź remont generalny plebanii. Wizytacje 
kanoniczne w parafiach zalecają uporządkowanie archiwum, wobec czego 
powstaje najczęściej jedynie spis ksiąg metrykalnych, z celowym pomi-
nięciem pozostałej zgromadzonej dokumentacji. Wizytatorzy dekanalni, 
będący sami proboszczami, niejednokrotnie przymykają na te zaniedbania 
oko. Słusznym byłoby więc, aby każda parafia posiadała zaufaną osobę od-
powiedzialną za archiwum i kancelarię (bądź w przypadku małych parafii 
jedną osobę na dekanat). Pracownik taki mógłby porządkować dane archi-
wum, owocem jego pracy byłby inwentarz zasobu, a finalnie udostępnie-
nie archiwaliów, mających niebagatelne znaczenie dla historii regionalnej. 
Parafia mogłaby poszczycić się uporządkowanym stanem dokumentacji, 

9 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu Polski, [b.m.w.] 1984, kan. 535. 

10 L. Wilczyński, ABC kancelarii i archiwum parafialnego, Poznań 2012, s. 47.
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a młode osoby po studiach i w ich trakcie nabywałyby cennego doświad-
czenia w pracy zawodowej, zarówno archiwalnej, jak i kancelaryjnej. Przy 
okazji mogłyby rozwijać się naukowo oraz rozwijać zaniedbaną histo-
rię regionalną – bowiem archiwa parafialne są niejednokrotnie kopalnią 
niezbadanych tematów. Niestety, proboszczowie nieposiadający zacięcia 
historycznego (co niejednokrotnie nie wynika z ich złej woli) nie widzą 
potrzeby prowadzenia takich prac, nie zgadzają się też na wpuszczenie do 
archiwów nikogo spoza stanu duchownego. Jeżeli zaś chodzi o młodych 
adeptów sztuki archiwalnej, niestety, chyba żadna uczelnia w Polsce nie 
prowadzi przedmiotu odnoszącego się do archiwów parafialnych11. Au-
tor niniejszego artykułu osobiście sugerował wprowadzenie go na swoim 
macierzystym Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, jed-
nakże uzyskał odpowiedź, że można te założenia przeprowadzić podczas 
zajęć kancelaryjnych, np. zakonnych. A to jednak nie jest to samo. Archi-
wa parafialne powinny także podlegać kontrolom z archiwum diecezjal-
nego. Klerycy zaś w seminariach powinni mieć jako jeden z przedmiotów 
przynajmniej archiwistykę, w ramach której mieliby chociaż namiastkę 
kursu paleograficznego, celem rozpoznawania zapisów z metryk. Może ta-
kie zajęcia rozbudziłyby w przyszłych kapłanach zamiłowanie do historii 
i to spowodowałoby poprawę sytuacji. Naprzeciw postulatom dotyczącym 
archiwów parafialnych wyszła diecezja tarnowska, która podczas synodu 
w 1984 r. wypracowała zasady organizacji pracy w kancelarii parafialnej 
oraz w archiwum parafialnym, a nawet swoistą instrukcję kancelaryjną, 
której treść odnosi się do parafii12. Obecnie w diecezji tej ogłoszony został 
kolejny, piąty już synod, który prawdopodobnie, między wieloma dusz-
pasterskimi aspektami, będzie się starał ową instrukcję uaktualnić i dosto-
sować do potrzeb współczesnych13. 

11 Spośród funkcjonujących obecnie (w 2017-2018) szkół archiwistycznych żadna 
nie podejmuje kształcenia w zakresie archiwów parafialnych. Od 2004 r. funkcjono-
wały podyplomowe studia z archiwistyki kościelnej, prowadzone przez Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jednakże w programie tych studiów 
również nie wyodrębniono jako osobnego przedmiotu archiwów parafialnych. Być 
może uczono go w ramach jednego z przedmiotów programowych, ale to obecnie po-
zostaje w kategorii domysłu. Zob.: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/content/
content.php?content.234 [pobrano: 20 stycznia 2018 r.]. 

12 Instrukcja o kancelarii parafialnej, [w:] IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Ad 
imaginem ecclesiae universalis, red. Gajda P., Tarnów 1982-1986, s. 266-283.

13 Założenie wynikające z korespondencji i rozmów autora artykułu z kapłanami 
odpowiedzialnymi za przygotowanie V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 
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Ogromnym problemem archiwów kościelnych jest niewykwalifikowa-
na kadra, nieznająca zasobu archiwum, w którym pracuje, co najczę-
ściej jest widoczne w zakonach. Jeżeli obowiązki archiwisty powierza się 
zakonnikowi bądź siostrze zakonnej, która nie „czuje” ducha archiwalnego 
czy historycznego, będzie je traktować jako przymus, wobec czego nie 
będą one wykonywane należycie. Dla takiej osoby, która z archiwistyką 
nie miała nigdy nic wspólnego, a obecnie zajmuje się archiwum zakon-
nym, materiały archiwalne to zbiór „starych papierów, z których nic nie 
wynika”. Ktoś tak myślący nie będzie się rozwijać w tej materii, uznając, 
że to i tak nie ma sensu. Często jest tak, zwłaszcza w zakonach klauzuro-
wych, że osoby tam wstępujące skupiają się wyłącznie na życiu ducho-
wym, a sprawy przyziemne całkowicie omijają. Owszem, siostry dbające 
o sprawy duchowe, prowadzące życie wręcz kontemplacyjne, są Kościo-
łowi niezbędne. Chwała tym kobietom, które z własnej woli podejmują 
takie życie, zwłaszcza przy obecnym niżu demograficznym, widocznym  
w powołaniach zakonnych14. Jednakże takie zgromadzenia, często zako-
rzenione jeszcze w średniowieczu i nieprzerwanie funkcjonujące, posiada-
ją ogromny, nieprzebadany, a jakże cenny zasób archiwalny, wobec czego 
właściwa opieka nad tym zasobem powinna również leżeć siostrom na 
sercu, chociażby przez wzgląd na dziedzictwo kulturowe, jakie za sobą 
ów zasób niesie. Niestety, również w archiwach diecezjalnych zdarzają się 
przypadki powierzania obowiązków archiwisty osobom nieposiadającym 
wykształcenia archiwistycznego bądź historycznego. Jest to problemem, 
gdyż osoba bez przygotowania historycznego nie będzie stanowiła pomocy 
dla czytelnika w badaniach – prawdopodobnie nie będzie umiała wskazać 
nawet jednostek, do których można zajrzeć ponad to, co wynika z inwen-
tarza. Znajomość zasobu własnego archiwum jest również kwalifikacją,  
w dodatku podstawową. Przykładem mogą tu być archiwa, których dy-
rektorzy, będący jednocześnie udostępniającymi akta, są z wykształcenia 
teologami, katechetami, skierowanymi do pracy w archiwum z przypadku, 
czy inni, będący jednocześnie proboszczami w parafiach, często oddalo-
nych od miejsca archiwum. Fakt, że są diecezje, w których niż demogra-
ficzny jest niezwykle widoczny, ale jednak funkcje archiwisty diecezjalne-
go i proboszcza nie powinny być łączone.

14 Przykładowe dane statystyczne: Raport: powołania w polskim Kościele, http://ko-
sciol.wiara.pl/doc/1528656.Raport-powolania-w-polskim-Kosciele, [pobrano: 20 stycz-
nia 2018 r.]. 
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Nieodpowiednie, nieuzasadnione, pochopne brakowanie dokumen-
tacji to problem, który w archiwach kościelnych występuje szczególnie 
często, zwłaszcza na szczeblu diecezjalnym. Można to zauważyć zwłasz-
cza na przykładzie akt osobowych. Pracownicy archiwów samodzielnie de-
cydują o udostępnianiu archiwaliów, bez żadnych wskazań i wytycznych. 
Zamówionych materiałów nigdy nie otrzymuje się w tym samym dniu, za-
wsze usłyszeć można, że materiały są w opracowaniu. Gdy w końcu moż-
na z tych archiwaliów skorzystać, zawsze są one w nowej ładnej teczce, 
jednakże w środku znajdują się tylko fragmenty spraw – te mniej drażliwe. 
Co ciekawe, nie ma zmian w paginacji, ale widać, że nagle pojawiają się  
w niej braki. I nie dotyczy to tylko kapłanów zmarłych w niedługim okre-
sie wstecz, ale również tych, których akta znajdują się w kurii długo ponad 
przyjętą cezurę czasową. Naprzeciw temu problemowi wyszło Archiwum 
Diecezjalne w Tarnowie, które wprost informuje, że w przypadku, gdy od 
śmierci nie minęło jeszcze 50 lat, z teczek osobowych udostępnia tylko 
kartę personalną, zawierającą dane o święceniach i placówkach, w któ-
rych kapłan pracował. Po tym terminie teczka osobowa jest zwyczajowo 
udostępniana. Często dla zdobycia podstawowych informacji o kapłanie 
taka karta personalna jest informacją w zupełności wystarczającą. Samo-
wolne, dobrowolne brakowanie akt, jakie pojawia się coraz częściej, jest 
niedopuszczalne. Nad tym problemem pochylał się już w 1976 r. Tadeusz 
Grygier, który w swoim artykule, opublikowanym na łamach czasopisma 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, wskazywał potrzebę wyuczenia 
wartościowania i kwalifikowania akt15. 

Brak metodyki archiwalnej dla archiwów kościelnych, wspomnianej na 
początku, wpływa również na brak ustalonej, jednolitej cezury czaso-
wej udostępniania dokumentów. Jedne archiwa udostępniają materiały 
archiwalne po upływie 50 lat, inne po 70 latach. W Archiwum Polskiej 
Prowincji Dominikanów przyjęto zasadę, że materiały mogą być udostęp-
niane po 30 latach od śmierci zakonnika, którego dotyczą. W przypadku 
akt poszczególnych klasztorów udostępniane są materiały wytworzone 
przed 1980 r. Możliwe jest udostępnienie nowszych archiwaliów, jednak-
że wymaga to zgody dyrektora archiwum oraz przeora danego klasztoru. 
Wspomniane Archiwum Diecezjalne w Tarnowie przyjęło okres 50 lat od 
śmierci kapłana. Archiwa parafialne z reguły nie przyjmują takiej cezury, 

15 T. Grygier, Wartościowanie materiałów archiwalnych. Uwagi dla potrzeb ad-
ministracji i archiwistyki kościelnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 33 
(1976), s. 5-52.
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gdyż albo nie posiadają materiałów po zmarłym kapłanie, albo nie udo-
stępniają ich w ogóle, gdyż ich zarządcy nie posiadają wiedzy, co zmarły 
po sobie zostawił. 

Własne bazy danych czy biblioteki cyfrowe, zamknięte przed do-
stępem zewnętrznym, to znaczne utrudnienie w dostępie do archiwaliów 
dla czytelników. Archiwa kościelne nie chcą współpracować z archiwami 
państwowymi w tej materii, mimo wyraźnej woli archiwów i archiwistów 
państwowych. Wydaje się, że nie jest niemożliwym podłączenie danego 
archiwum zakonnego czy diecezjalnego do Zintegrowanego Systemu In-
formacji Archiwalnej (ZoSIA), co skutkowałoby pokazaniem informacji 
na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Po co tworzyć odrębne biblioteki, 
oparte często na rozwiązaniach przestarzałych czy nawet już niedziałają-
cych, bez podstawowej opieki informatycznej, skoro można dołączyć się 
do sprawnie działającego i pojemnego systemu? Jeżeli, na obecnym etapie, 
nie zostały wykonane jeszcze skany, można udostępnić chociażby infor-
macje inwentarzowe, pozwalające na sprawniejsze wyszukiwanie konkret-
nych jednostek. Faktycznie jeszcze do niedawna, gdy system ZoSIA nie 
istniał, archiwa tworzyły własne bazy danych czy systemy elektronicznego 
udostępniania materiałów archiwalnych, co wzorcowo opisała Julia Dzi-
woki w swoim artykule z 1998 r.16. W miejscu tym warto zmierzyć się  
z kolejnym problemem, jakim jest brak możliwości składania zamówień 
elektronicznych. Wiąże się to z tym, że archiwa kościelne nie wypraco-
wały swojego systemu do tej czynności, ale przede wszystkim nie udostęp-
niają one swoich pomocy archiwalnych w Internecie. W związku z tym 
czytelnik może złożyć zamówienie tylko na miejscu, co niejednokrotnie 
wydłuża jego badania. 

Gdy mowa o inwentarzach i ich udostępnianiu, warto zadać pytanie  
o strony internetowe archiwów kościelnych. Mogłyby one służyć 
umieszczeniu tam właśnie inwentarzy czy innych pomocy archiwalnych. 
Archiwa kościelne mają jednak tendencję do utajniania wszelkich możli-
wych informacji, w tym niestety inwentarzy archiwalnych również. Bar-
dzo in plus wychodzi tu parafia św. Jakuba z Brzeska w diecezji tarnow-
skiej, która, chyba jako jedyna, udostępnia na swojej stronie inwentarz 
swojego archiwum17. Można uznać to za ewenement na skalę ogólnopol-

16 J. Dziwoki, PRACOWNIA – baza danych do obsługi pracowni udostępniania 
zbiorów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 70 (1998), s. 79-87.

17 [Katalog dokumentów archiwum parafialnego św. Jakuba w Brzesku], oprac. 
ks. Stanisław Tokarski, http://www.jakub.bwi.pl/archiwum-parafialne/katalog-doku-
mentow.html [pobrano: 20 stycznia 2018 r.]. Co ciekawe, autor owego opracowania 
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ską, gdyż proboszczowie najczęściej odsyłają czytelników z kwitkiem.  
W ogóle można postawić tezę, iż archiwum diecezji tarnowskiej wychodzi 
naprzeciw wielu problemom współczesnej archiwistyki kościelnej, a inne 
archiwa diecezjalne mogłyby się od niego uczyć. Na stronie ADT, prostej 
w swej formule, można znaleźć dokładne inwentarze zespołów archiwal-
nych, podstawowe dane kontaktowe i krótko przedstawione dzieje archi-
wum oraz zasady korzystania w formie regulaminu pracowni naukowej. 
Wszystkie informacje zapisane zostały językiem przystępnym dla użyt-
kownika. 

Przedstawione powyżej problemy współczesnej archiwistyki kościel-
nej to jedynie wierzchołek góry lodowej. Takie przykłady można mnożyć. 
Warto by jeszcze zwrócić uwagę na digitalizację, konserwację, opraco-
wanie, przynależność zespołową, wartościowanie materiałów archiwal-
nych itd. Niniejszy artykuł nie miał jednak na celu wytykania i sumowania 
błędów, ale być może stanie się przyczynkiem do dyskusji nad kształtem 
archiwów kościelnych w Polsce. Jedno jest pewne: wśród duchowieństwa 
musi nastąpić zmiana mentalności i myślenia – muszą przestać trakto-
wać archiwalia jako wielką tajemnicę, powinni się otworzyć na badania 
i na czytelników. Jeżeli bowiem archiwalia, czy to parafialne, czy diece-
zjalne, żyją i pojawiają się w pracach naukowych, stają się przyczynkiem 
do swoistej promocji parafii czy diecezji. Owszem, archiwa Kościoła ka-
tolickiego i związków wyznaniowych są bardzo specyficzne – jednakże 
w tej specyfice bardzo w ciągu ostatnich lat zaniedbane. Wyrazić należy 
nadzieję, że osoby decyzyjne przejrzą na oczy i zobaczą, że archiwistyka 
kościelna to wspaniałe narzędzie dla historyków, badaczy, regionalistów, 
tylko do końca niewykorzystywane. Główne postulaty wynikające z ni-
niejszego artykułu to: zmiana mentalności duchownych i zaprzestanie 
prowadzenia „polityki” skrytości archiwaliów. 

został później doceniony na polu archiwistyki kościelnej, jako dyrektor Archiwum 
Diecezjalnego w Tarnowie. 
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Basic problems of the church archive studies and suggestions  
for solving them 

Summary
The archives in Poland, especially the church ones have been battling 

against various problems. The main one is the lack of the central methodi-
cal regulations on handling archival records, something state archives 
are provided with. Another problem is a shortage of premises as well as 
poorly-qualified staff. All these troubles result from long-time negligence 
in church archive studies, which was noticed by the author during his ar-
chival research. In the following article, the author focuses on the basic 
difficulties archivists struggle with in dioceses, monasteries and parishes. 
He also suggests how to address these problems. This article perhaps will 
arouse interest and encourage the debate on church archives.

Słowa klucze: archiwa diecezjalne, archiwa kościelne, archiwa para-
fialne, archiwa zakonne, duchowni archiwiści, nieokreślona cezura cza-
sowa, problem cyfryzacji archiwów kościelnych, problem niewykwali-
fikowanej kadry, problemy archiwistyki kościelnej, problemy lokalowe, 
przepisy metodyczne

Keywords: diocesan archives, church archives, parish archives, monas-
tic archives, priests-archivists, unspecified time, the problem of the digita-
lization of church archives, the problem of unqualified staff, the problem of 
church archive studies, lack of premises, methodical regulations
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Iwona Cylman

Dzieje Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie i informacja o zasobie  
(stan na 1 kwietnia 2018)

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie jako instytucja naukowa została po-
wołana 1 kwietnia 1928 roku przez biskupa Stanisława Wojciecha Oko-
niewskiego1. Do roku 1992 archiwum nosiło nazwę Archiwum Diecezji 
Chełmińskiej (ADCh), a w wyniku reorganizacji Kościoła katolickiego  
w Polsce, mocą bulli Totus Tuus Poloniae Populus papieża Jana Pawła II,  
po 25 marca tego samego roku zmieniono nazwę na Archiwum Diecezjal-
ne w Pelplinie (ADP). Wówczas to zlikwidowano diecezję chełmińską  
i utworzono ze znacznej jej części diecezję pelplińską oraz nową diecezję 
toruńską2. 

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie stało się ważną placówką naukową 
na Pomorzu. Do zadań archiwum należało gromadzenie, przechowywa-
nie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych o wartości 
historycznej. Archiwum to zawiera stary i bogaty zasób archiwalny, słu-
żący do poznania historii diecezji, dziejów społecznych, gospodarczych, 
kulturalnych, a nawet politycznych regionu3. Pierwszy nowo mianowany 
archiwariusz, ks. kanonik Paweł Piotr Panske (1928-1936), rozpoczął pra-
cę nad inwentaryzacją archiwum diecezjalnego w celu odsłonięcia ukry-
tych skarbów i udostępnienia ich ogółowi badaczy4. Kolejno funkcję tę 
pełnili dyrektorzy: ks. Antoni Liedtke (1936-1962), ks. Edmund Piszcz 
(1962-1985) i ks. Anastazy Nadolny (od 1 lutego 1985)5. Kustoszami byli: 

1 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 112.
2 Joannes Paulus II, Bulla Totus Tuus Poloniae Populus, Romae 1992, „Miesięcz-

nik Diecezji Pelplińskiej”, R. 1 (1992), z. 7, s. 9-10.
3 Ks. A. Nadolny, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. Zarys dziejów i informacja 

o zasobie, „Studia Pelplińskie” 1990-1991:21-22, s. 263.
4 Ks. A. Liedtke, Archiwa kościelne na Pomorzu. Ich stan i potrzeby, „Zapiski 

Towarzystwa Naukowego w Toruniu” t. 11 (1939-1945), z. 5-12, s. 119; Słownik 
biograficzny polskich archiwistów kościelnych, pod red. Józefa Mareckiego, Kraków 
2017, s. 110-114.

5 Ks. A. Nadolny, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie i jego zasób, [w:] Archiwa 
ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005). Tradycja i współczesne wyzwa-
nia, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Warszawa – Szczecin 2007,  
s. 165.
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ks. Kazimierz Dąbrowski (1954-1984), mgr Zbigniew Czerwiński (1986-
1989), ks. Jan Doppke (1989-1990), ks. Wojciech Kasyna (1985-2015). 
Na skutek rosnącego zainteresowania użytkowników zasobem archiwum, 
a w szczególności działem ksiąg metrykalnych, do pracy na stanowi-
sko archiwisty przyjęto Sławomira Lindę (2003-2005) i Iwonę Cylman  
(od 1 stycznia 2006)6.

Tworzenie zasobu
Zawartość obecnego zasobu Archiwum Diecezjalnego posiada bezpo-

średni związek, podobnie jak w innych tego rodzaju kościelnych jednost-
kach, z utworzeniem diecezji, jej strukturą terytorialną i organizacyjną. 
O początkach archiwum możemy mówić wraz z utworzeniem diecezji 
chełmińskiej, która powstała na mocy dekretu legata papieża Innocen-
tego IV, biskupa Wilhelma z Modeny, dnia 28 lipca 1243 roku7. Wtedy 
to pierwszy biskup dominikanin Heidenryk, po objęciu rządów i wybo-
rze Chełmży na stolicę diecezji w roku 1246, dnia 22 lipca 1251 roku 
erygował i uposażył kapitułę katedralną8. Archiwum chełmżyńskie, tzw. 
przechowujące, zawierało archiwa wytworzone przez kapitułę katedralną, 
konsystorz biskupi i archiwum biskupie, przekazywane po śmierci ordy-
nariusza. Dla określenia używano zamiennie nazw – archiwum katedralne 
i archiwum kapitulne. Kancelaria biskupia, jak i kapitulna, zaczęła gro-
madzić otrzymane dokumenty. Pierwszy znany dokument sporządzony  
w Toruniu nosi datę 10 marca 1246 roku9. Natomiast najwcześniejsze in-
formacje o archiwum pochodzą z początku XV wieku. Pod datą 20 kwiet-
nia 1403 roku czytamy, aby uchwały podjęte wspólnie przez biskupa i ka-
pitułę zapisywano w księdze10. Odnośnie kapituły potwierdzono to dnia 
26 lutego 1414 roku, gdzie napisano, że uchwały miały być zapisywane 
w księdze, nad którą pieczę miał sprawować kustosz11. Powyższe decyzje 
zapoczątkowały w diecezji chełmińskiej prowadzenie przez kapitułę i kon-
systorz księgi wpisów, które jednak nie zachowały się do naszych czasów. 
Część z nich, zwłaszcza XVI-wieczna, istniała jeszcze w I połowie XVII 

6 ADP, Teczka personalna pracowników archiwum, bez sygnatury.
7 A. Radzimiński, Wokół początków diecezji chełmińskiej, „Zapiski Historyczne” 

t. 61 (1996), s. 9.
8 Ks. A Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994, s. 22-26.
9 C.P. Woelky, Urkundenbuch des Bisthums Culm, Danzig 1884-1887, nr 42, s. 5.
10 UBC, nr 442, s. 349.
11 UBC, nr 482, s. 388.
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wieku, poświadczają to zachowane inwentarze archiwum kapitulnego12. 
Do większego zainteresowania się stanem archiwów kościelnych i troski 
o nie przyczyniły się decyzje soboru trydenckiego, m.in. wprowadzono 
obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych, a jeszcze bardziej potrydenc-
kie ustawodawstwo synodalne. Diecezja chełmińska od 1577 roku została 
włączona do prowincji gnieźnieńskiej, a synod prowincjonalny piotrkow-
ski w roku 1589 potwierdził w aktach prawnych funkcję kapituły jako or-
ganu opiekującego się archiwum diecezjalnym, która ma strzec trwałości 
oraz bezpieczeństwa wszystkich dokumentów i akt kościelnych13. Decyzje 
te wpłynęły na partykularne ustawodawstwo diecezjalne, które znalazło 
wyraz w rozporządzeniach biskupów i synodów oraz uchwałach kapitu-
ły. Ustawy kapitulne, zredagowane przez biskupa Piotra Tylickiego dnia 
31 lipca 1599 roku i powtórzone przez biskupa Wawrzyńca Gembickiego 
dnia 1 grudnia 1603 roku, domagały się, aby prowadzono księgę, liber ac-
torum, w której miały być zapisywane treści obrad każdej kapituły. Księ-
ga ta, opatrzona pieczęciami, miała być przechowywana w kapitularzu, 
a klucz do pomieszczenia miał posiadać wyznaczony kanonik. Od tego 
czasu zachowały się księgi wpisów, kopie listów i wizytacje14. Dokumen-
tacja konsystorza generalnego, Acta consistorii, zachowała się od 1599 
roku, zaś kancelarii biskupiej, Acta curiae, i kapituły katedralnej od 1601 
roku15. Natomiast dla archidiakonatu gdańskiego akta biskupie – wizytacje 
zaczynają się od 1583 roku, akta konsystorza od 1589 roku16. U podstaw 
partykularnego kościelnego prawodawstwa archiwalnego była tzw. Pasto-
ralna (Epistola pastoralis) kard. Bernarda Maciejewskiego, która stano-
wiła kompendium duszpasterskie i prawne, oparte na dekretach soboru 
trydenckiego, papieskich konstytucjach i statutach synodalnych prowin-
cji gnieźnieńskiej. Epistola pastoralis została włączona do uchwał syno-
dalnych biskupa Kaspra Działyńskiego z 1641 roku. Wcześniej, w 1601 
roku, spełniała ona rolę dokumentu diecezjalnego krakowskiego, zaś na 
synodzie piotrowskim w 1607 roku, odprawionym już przez prymasa Ma-
ciejowskiego, nabrała normy obowiązującej dla całej polskiej prowincji 
kościelnej. Rozdział De conservatione bonorum et iurium ecclesiastico-
rum zawierał postulaty chroniące archiwalia mniejszych kościołów, szcze-
gólnie parafialnych. Tytuły prawne, przywileje i dokumenty fundacyjne 

12 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 267.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 268-269.
15 ADP, sygn. C2, k. 2, C3, k. 1.
16 ADP, sygn. G1a, k.1, G2, k.1.
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kościołów wraz ze spisem dóbr miały być złożone w archiwum kościoła 
katedralnego lub najbliższej kolegiaty, w ostatecznym wypadku należa-
ło je ingrosować w aktach konsystorskich. Ponadto do ordynariusza lub 
jego zastępcy trzeba było wysyłać protokoły z zebrań dekanalnych oraz 
wizytacji dziekańskich17. „Pastoralną” uważa się za zapowiedź tworzenia 
archiwów diecezjalnych18. Synod diecezjalny z 1641 roku, nawiązując do 
powyższych przepisów, zapowiedział w rozdziale De erectionibus eccle-
siarum podjęcie starań odzyskania archiwaliów, szczególnie odnoszących 
się do fundacji i uposażenia kościołów zatrzymanych w archiwum kró-
lewieckim, prosząc jednocześnie, by król poparł to przedsięwzięcie. Po-
nieważ nie udało się zrealizować tego zamierzenia, biskup Andrzej Baier  
w 1770 roku wyjednał u pruskiego kanclerza Korffa możliwość dokonania 
autentycznych odpisów tychże dokumentów19. Wypisy te i część kopii do-
kumentów, które sporządził królewski archiwariusz Jan G. Zimmermann, 
znajdują się w poszycie C61. Po 1821 roku do zasobu archiwum diece-
zjalnego włączono zespół akt oficjała gdańskiego i akta odnoszące się do 
archidiakonatu pomorskiego, głównie wizytacje z Włocławka oraz zespół 
kolegiaty kamieńskiej20. W wieku XIX biskupi chełmińscy Anastazy Se-
dlag (1834-1856) i jego następca Nepomucen Marwicz (1857-1886) mieli 
duże zrozumienie dla badań historycznych. W tym czasie tzw. akta sta-
ropolskie (biskupie, konsystorskie, kapitulne) uległy całkowitemu zarchi-
wizowaniu i stały się zbiorami historycznymi. Akta bieżące, według sys-
temu akt spraw na wzór kancelarii urzędów świeckich, zaczęto odkładać  
w registraturach, w osobnej kancelarii konsystorza (wikariatu generalnego 
i oficjała) oraz kancelarii kapituły. Pieczę nad nimi sprawowali registrato-
rzy, którzy sporządzali repertoria do tych akt i które po części do dziś się 
zachowały. Ernest Ronge, sekretarz kancelarii biskupiej i równocześnie 
registrator, w 1835 roku na polecenie biskupa Sedlaga uporządkował akta 
bieżące, a w 1844 roku sporządził repertoria do akt dawnych archiwum 
biskupiego i konsystorskiego (chełmińskiego i gdańskiego). Bez wzglę-
du na przynależność zespołową zinwentaryzował zgromadzone archiwa  
z kilku diecezji (chełmińskiej, gnieźnieńskiej i włocławskiej) według pię-

17 Synodus dioecesana Culmensis et Pomesaniensis in Ecclesia Lubaviensi 1641, 
s. 211-215, [w:] Constitutiones Synodales necnon Ordinationes Dioecesis Culmen-
sis. Pars prior: A saec. XV usque ad XVII, edidit Alfons Mańkowski, Torunii 1929,  
s. 1(Fontes XXIV).

18 W. Abraham, Ustawodawstwo kościelne o archiwach, „Archeion” 4 (1928), s. 4.
19 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 269.
20 Tamże, s. 273.
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ciu grup rzeczowych: I. Akta kurii i konsystorza chełmińskiego oraz część 
akt konsystorza gdańskiego, II. Akta konsystorza gdańskiego, III. Akta 
kapituły kamieńskiej, IV. Wizytacje diecezji chełmińskiej z pomezańską 
oraz archidiakonatów gdańskiego i kamieńskiego, V. Acta varia, inwenta-
rze dóbr biskupstwa chełmińskiego, część akt zakonnych, niektóre wizy-
tacje. W tej sytuacji w okresie międzywojennym ks. P. Panske musiał na 
nowo porządkować cały zasób21. W 1838 roku E. Ronge sporządził jesz-
cze repertorium dawnych akt kapituły katedralnej chełmińskiej22. Biskup 
Marwicz patronował przygotowaniu i wydaniu przez ks. Karola Woelky-
’ego z Fromborka kodeksu dyplomatycznego, sporządzonego w rękopisie 
przez biskupa Sedlaga i zatytułowanego Codex diplomaticus Culmensis. 
Woelky nie ograniczył się tylko do pelplińskich zbiorów, ale przeprowa-
dził szeroką kwerendę w archiwach polskich i niemieckich23. Wynikiem 
ogromnego przedsięwzięcia był wydany w latach 1884-1887 dwutomowy 
Urkundenbuch des Bisthums Culm24. Stanowi on do dzisiaj podstawowe 
źródło do dziejów diecezji chełmińskiej, w znacznym stopniu także Po-
morza Nadwiślańskiego, a zwłaszcza Ziemi Chełmińskiej25. Latem 1916 
inwentaryzacji zasobu archiwum podjął się dyrektor archiwum gdańskiego 
Józef Kaufmann, którego sporządzony spis zawartości nie zachował się. 
Dużą troskę o archiwum przejawiał również biskup Stanisław Wojciech 
Okoniewski, który w myśl swoich poprzedników oraz aktualnych przepi-
sów kościelnych i postulatów polskich naukowców utworzył 1 kwietnia 
1928 roku archiwum diecezjalne i zamianował pierwszego dyrektora ks. 
Pawła P. Panskego26.

Miejsce przechowywania
Najwcześniejsze dzieje produkcji kancelaryjnej złączone były z kościo-

łem katedralnym, gdyż w skarbcu katedry chełmżyńskiej, następnie w ka-
pitularzu, składano pierwsze pisane zabytki o charakterze prawnym, bulle 
papieskie, dokumenty erekcyjne oraz wszelkie inne mające moc poświad-
czeniową uzyskanych praw i przywilejów. Archiwum katedralne spełniało 
rolę instytucji ogólnodiecezjalnej i dawało najlepszą gwarancję trwałości 

21 Tamże, s. 274-275.
22 Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, s. 143-146.
23 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 274-275.
24 Ks. A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994, s. 82.
25 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 274.
26 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 99, 112.
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i nienaruszalności złożonych tam dokumentów27. Ustawy synodu diece-
zjalnego, zwołanego przez biskupa Andrzeja Załuskiego w 1745 roku, na-
kazywały tworzenie archiwów parafialnych lub przynajmniej zakupienie 
zamykanych szaf, w których należało przechowywać księgi metrykalne 
i inną dokumentację28. Skarbiec katedralny i kapitularz były miejscami 
nisko położonymi, wilgotnymi i nie sprzyjały przechowywaniu dokumen-
tów, dlatego biskup Wojciech Leski z racji wizytacji odbytej w 1749 roku 
polecił wybudować nowy kapitularz i archiwum. W 1753 roku włoski ar-
chitekt Giovanni Battista Cocchi zbudował barokową zakrystię z salą ka-
pitulną na piętrze, które były pokryte krzyżowym sklepieniem i przylegały 
do południowej ściany prezbiterium katedry chełmżyńskiej. W nowym 
kapitularzu zbiory archiwum znalazły odpowiednie warunki. Dokumenty 
mogły być wydawane za zgodą kapituły i na podstawie rewersu podpisa-
nego przez wypożyczającego29. W 1824 roku przeniesiono stolicę bisku-
pią z Chełmży do Pelplina, a w 1829 również seminarium duchowne30. 
Archiwum biskupie oraz konsystorskie złożono w jednym z pomieszczeń 
poklasztornych, gdzie warunki były raczej niekorzystne z powodu braku 
miejsca. W budynkach zamieszkiwali biskupi, część kapituły, wikariusze 
generalni i pracownicy kurii. Umieszczono tu również urzędy diecezjal-
ne i seminarium duchowne. W miarę rozbudowy dawnego klasztoru oraz 
budowy nowych obiektów i mieszkań, robiło się bardziej przestronnie dla 
archiwum31. W 1830 roku przy wschodnim krużganku dawnego klasztoru 
cysterskiego przebudowano sklepioną salę na kapitularz, który służył od-
tąd jako miejsce posiedzeń kapituły katedralnej oraz jako magazyn archi-
wum kapitulnego. Do przechowywania akt Otto Romer z Elbląga wykonał 
neogotyckie szafy32. W 1852 roku przeniesiono archiwum diecezjalne do 
nowego budynku kancelarii wikariatu generalnego i konsystorza, gdzie 
znajdowało się do 1939 roku.

Od czasu zakończenia wojny zbiory Archiwum Diecezjalnego i Kapi-
tulnego zmieniały jeszcze kilkakrotnie miejsce. Przechowywano je po-

27 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 267.
28 Constitutiones synodales editae et promulgatae ab... Andrea Stanislao... Comite 

in Załuskie Załuski..., w: Dioecesana synodo celebrata in Ecclesia Archipresbyterali 
Lubaviensi diebus 16-18 mensis Septembris A.D. 1745. Brunsbergae 1746 (Caput: 
De officiis parochorum), s. 155.

29 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 270-271.
30 Liedtke, Zarys dziejów..., s. 78.
31 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 273.
32 Tamże.
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czątkowo w pomieszczeniu dawnej biblioteki biskupa Okoniewskiego  
w domu biskupim, a następnie ponownie w kapitularzu33. Kapitularz przy-
legły do katedry posiadał niewłaściwy dla pergaminów i papieru mikro-
klimat, dlatego zbiory narażone były na postępujący proces niszczenia34.  
W 1971 roku przeniesiono je do odbudowanego budynku Kancelarii Bi-
skupiej, gdzie zostały zdeponowane na drugim piętrze35. Kapitularz prze-
znaczono dla Muzeum Diecezjalnego i przeniesiono tam prawie wszystkie 
rzeźby z pałacu i innych pomieszczeń36. W dalszym ciągu jednak zarówno 
zabytkowe zbiory archiwalne, setki tomów manuskryptów, prawie tysiąc 
pozycji inkunabułów, jak i muzealne obrazy, które znajdowały się w róż-
nych pomieszczeniach, zabytkowe paramenty oraz liczne wyroby rzemio-
sła artystycznego, nie posiadały odpowiednich pomieszczeń zgodnych  
z przepisami o ochronie dóbr kultury. Toteż z konieczności nawiązano do 
zamiaru biskupa Okoniewskiego wybudowania osobnego gmachu. Dnia  
3 grudnia 1976 roku kuria biskupia wniosła do Urzędu Wojewódzkiego 
włączenie do planu inwestycyjnego budowy archiwum i muzeum i otrzy-
mała decyzję pozytywną dnia 5 lipca 1977 roku. Budowę archiwum rozpo-
częto 7 października 1980 roku37. Zbiory archiwum przeniesiono do nowo 
wybudowanego budynku Archiwum Diecezjalnego jesienią 1984 roku38. 
Nowy gmach posiadał magazyny o powierzchni 200 m2, pracownię na-
ukową na 48 miejsc z podręcznym księgozbiorem, salę konferencyjną, 
ciemnię fotograficzną, zaplecze kuchenne, szatnię i toalety. Zainstalowa-
no w nim urządzenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe, brakowało 
jedynie klimatyzacji39. W 2005 roku rozpoczęto proces digitalizacji ksiąg 
metrykalnych i najstarszych zespołów archiwalnych oraz zaczęto wprowa-
dzać komputeryzację. W 2013 roku zainstalowano kamerę w pracowni na-
ukowej i wprowadzono monitoring. Niemniej rok później, od października 
do grudnia 2014 roku, w 30. rocznicę działalności przy ul. Bpa Dominka 
11, archiwum przenosiło się do niedawno oddanego, dużego budynku Bi-
blioteki Diecezjalnej przy ul. Bpa Dominika 7. Dnia 1 stycznia 2015 roku 
Archiwum Diecezjalne rozpoczęło funkcjonowanie w jednym budynku  

33 Tamże, s. 278.
34 Ks. A. Liedtke, Początki Muzeum Diecezjalnego, „Studia Pelplińskie” t. 13 

(1982), s. 286.
35 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 273.
36 Liedtke, Początki..., s. 286.
37 Tamże. 
38 Nadolny, Archiwum Diecezjalne..., s. 273.
39 Tamże, s. 278.
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z Biblioteką Diecezjalną. W nowej siedzibie archiwum posiada dwa ma-
gazyny na czwartym piętrze, o powierzchni 110 m2, które zaopatrzono 
w nowe regały przesuwne, pozostawiając jeszcze zapas miejsca na przy-
szłe dopływy. Archiwum posiada wspólną czytelnię z biblioteką, w któ-
rej dostępnych jest 10 miejsc przy komputerach archiwalnych, przy czym 
wszystkich miejsc jest 26. W czytelni znajdują się również dwa komputery 
biblioteczne i katalogi kartkowe. Księgozbiór podręczny został uszczuplo-
ny, dominują w nim przede wszystkim słowniki. Część starego podręczne-
go księgozbioru jest ulokowana w magazynach archiwalnych, a pozostała 
część została przekazana do zbiorów bibliotecznych. Czytelnia archiwum 
i biblioteki czynna jest od środy do piątku w godz. 9.00-16.00 i w soboty 
w godz. 9.00-16.00 (w latach 2003-2014 pracownia naukowa czynna była 
we wtorki i środy w godz. 9.00-17.00). W lipcu i sierpniu czytelnia dla 
kwerendzistów archiwalnych jest nieczynna. Do dyspozycji archiwum w 
nowym budynku są również: aula, sale konferencyjne, hol główny, hol 
na czwartym piętrze, szatnia i toalety. Obiekt posiada nowoczesny system 
przeciwpożarowy, przeciwwłamaniowy i monitoring.

Straty
Pomimo tego, że archiwa kapitulne i konsystorskie znajdowały się do 

1824 roku praktycznie w jednym miejscu, to nie uniknęły strat na skutek 
przechowywania w nieodpowiednich warunkach czy niedbałości sekreta-
rzy kapituły40. Duże straty archiwa diecezjalne poniosły w czasie wojen 
szwedzkich, które odznaczały się planowym rabunkiem dóbr kultury41. 
Niepomyślne koleje przechodziło również archiwum biskupie, które z bie-
giem czasu traciło część swych zasobów, ponieważ kancelaria przechowy-
wana była w różnych miejscach. Biskupi rzadko przebywali w Chełmży  
i najczęściej zatrzymywali się w swych rezydencjach w Lubawie, Staro-
grodzie lub Wąbrzeźnie. Takie wędrówki wpływały niekorzystnie na ca-
łość akt biskupich42. W czasie niepokojów pod koniec XVIII wieku mocno 
ucierpiały archiwalia na skutek przenoszenia ich z zamków w Starogro-
dzie i Lubawie do Chełmży. Spowodowane to było pierwszym rozbiorem 
Polski, gdzie majątki biskupie, kapitulne i klasztorne sekularyzowano,  
a uposażenie zmniejszono do połowy. Dalsze szkody poniosło archiwum  
z okazji przeniesienia w 1824 roku stolicy biskupiej z Chełmży do Pelplina, 

40 Ks. A. Mańkowski, Kapituła katedralna chełmińska od roku 1466 do 1821, 
„Zapiski TNT” 5 (1921), nr 5, s. 106.

41 Nadolny, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, s. 271.
42 Tamże.
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gdzie nie było miejsca na jego umieszczenie, a część akt nawet zapomnia-
no zabrać. Jeszcze bardziej los dotknął archiwa klasztorów skasowanych 
na początku XIX wieku przez rząd pruski. Akta zakonne uległy rozbiciu  
i dużemu rozproszeniu, część zagarnął rząd pruski, część zabrali zakon-
nicy do swych archiwów prowincjalnych, tylko szczątki uratowano dla 
zbiorów diecezjalnych, a reszta została albo sprzedana, albo rozproszona 
wśród osób prywatnych i zaginęła bezpowrotnie. W najlepszym stanie za-
chowała się duża część archiwum kartuskiego oraz archiwum pelplińskich 
cystersów, które to dopiero druga wojna mocno przetrzebiła43. Właśnie  
w okresie drugiej wojny światowej diecezjalne zbiory archiwalne poniosły 
straty na nienotowaną dotąd skalę. Z wywiezionych do Torunia i Zamościa 
archiwaliów odzyskano w procesie rewindykacji trzy czwarte44. Główną 
część przetrzymywano do 1940 roku w Berlinie, a w 1942 roku przesłano je 
do Gdańska i włączono w skład niemieckiej sieci archiwalnej45. Z akt pel-
plińskich utworzono „dział 60”, Monastica „dział 62” i metryki „dział 65”. 
Przed zbliżającym się frontem radzieckim ewakuowano je wraz z zasobem 
gdańskim na Zachód w listopadzie 1944 roku46. Natomiast pozostawione 
w Pelplinie archiwalia, tzw. akta regencyjne z lat 1772-1850 (ok. 2400 
jednostek archiwalnych)47, akta bieżące kurii znajdujące się w registra-
turze (ok. 15000 j.a.), akta personalne oraz dział kartograficzny okupant 
wywiózł do Gdańska, gdzie spaliły się z gmachem Archiwum Państwowe-
go w 1945 roku48. Jeżeli jeszcze jakieś archiwalia pozostały, to spalono je  
w pobliskiej pelplińskiej cukrowni wraz z XVIII-wiecznymi bibliotecz-
nymi polonicami49. Zachowały się natomiast pozostawione w kapitularzu  

43 A. Nadolny, Archiwum Diecezji Chełmińskiej w okresie drugiej wojny świa-
towej, [w:] Kościół i społeczności. Rewolucje, demokracje, totalitaryzmy. Studia  
z dziejów XIX i XX wieku, pod. red. J. Walkusza, Lublin 1993, s. 221-242. 

44 Ks. A. Liedtke, Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, wyd. 3, Pelplin 1988, s. 52.
45 M. Stażewski, Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych 

do Rzeszy 1939-1945, Warszawa 1991, s. 46, 112.
46 Liedtke, Archiwa kościelne..., s. 101; ADP Korespondencja własna Archiwum. 

Teczka I (1946-1949) k. 16, 26, 50.
47 Nazwa „Akta regencyjne” pochodzi stąd, iż na mocy rozporządzenia ministe-

rialnego z 1850 r. zostały one przekazane diecezji z regencji w Gdańsku, Kwidzynie, 
Królewcu, Bydgoszczy i Koszalinie. Dotyczyły one spraw majątkowych i administra-
cyjnych poszczególnych kościołów; Liedtke, Archiwa kościelne..., s. 130.

48 Liedtke, Saga..., s. 52.
49 Ks. E. Piszcz, Charakter i rola pelplińskiego ośrodka naukowego w latach 

1920-1939, „Rocznik Gdański” 46 (1986), z. 2, s. 74.
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akta kapituły chełmińskiej z okresu 1824-193950. Księgi metrykalne  
(ok. 765 tomów) powróciły z Regensburga dopiero 19 czerwca 2002 roku.

Zasób i jego charakterystyka
Zasób Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie tworzy ponad 20 zespołów 

i kolekcji. Ks. P. Panske przed wojną zastosował podział chronologicz-
ny, dzieląc je na „akta dawne” (okres księgi wpisów) i „akta nowe” (akta 
spraw) oraz dział dokumentów (archiwum odbiorcy). Zasób jest częścio-
wo zdigitalizowany (głównie najstarsze archiwalia i księgi metrykalne) 
i udostępniony do przeglądania w komputerach. W czytelni dostępne są 
również maszynopisy i wydruki komputerowe.

1. Diplomata et epistolae. Jest to najstarsza, ale sięgająca czasów 
współczesnych część zasobu. Tworzy ją 317 dokumentów, w tym 
254 pergaminowe, 63 papierowe oraz 156 tzw. Formule professio-
nis pelplińskich cystersów. Najstarszy dokument pochodzi z oko-
ło 1224 roku51. Przy części dokumentów zachowały się pieczęcie 
i bulle. Dział posiada inwentarze kartkowe. Dokumenty ułożono 
w następujących seriach: Biskupstwo (1224-1981, sygn. B1-42), 
Kapituła Katedralna Chełmińska (1275-1965, sygn. Kap. 1-106), 
Kapituła Kolegiacka w Kamieniu (1964, sygn. K1), Warmia (1403-
1891, sygn. Warm. 1-7), Seminarium Duchowne Chełmińskie 
(1680, sygn. Sem. 1), Klasztor cystersów pelplińskich (1416-1791, 
sygn. Kl. Pelplin 1-71), Klasztor cystersów Byszewo-Koronowo 
(1449-1701, sygn. Kl. Koronowo1-6), Klasztor kartuzów w Kar-
tuzach (1526, sygn. Kl. Kartuzów 1), Klasztor benedyktynek cheł-
mińskich (1285-1738, Kl. Chełmno 1-6), Klasztor benedyktynek 
toruńskich (1391-1701, sygn. Kl. Bened. Toruń 1-20), Klasztor nor-
bertanek żukowskich (1295-1392, sygn. Kl. Żukowo 1-4), Różne 
(1275-1927, sygn. Varia 1-52).

2. Diecezja chełmińska i pomezańska (C – Culmensia et Pomesa-
niensia). Jest to zespół, który liczy 93 księgi (przed wojną 102) 
i poszyty z lat 1562-1872. Odnosi się on do pierwotnej diecezji 
chełmińskiej oraz części dawnej diecezji pomezańskiej (oficjałat 
malborski), która w latach 1526-1821 była administrowana przez 

50 Nadolny, Archiwum..., s. 277.
51 Drukowany w: Preussisches Urkundenbuch, wyd. R. Philippi, t. 1, Königsberg 

1882, nr 51, s. 37.
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biskupów chełmińskich. Jest to zespół sztucznie utworzony z akt 
dawnych – biskupich (Acta curiae) i konsystorskich (Acta consi-
storii).

3. Archidiakonat pomorski, czyli gdański (G – Gedanensia). Jest 
to zespół, który liczy 92 księgi (przed wojną 100) i fascykuły z lat 
1583-1824. Odnosi się do dawnego archidiakonatu pomorskiego, 
należącego do 1821 r. do diecezji włocławskiej i włączonego do 
diecezji chełmińskiej. Jest to zespół sztucznie utworzony z akt bi-
skupów włocławskich (wizytacje) i konsystorza gdańskiego.

4. Archidiakonat Kamieński (K – Kamienensia). Jest to zespół, któ-
ry liczy 15 ksiąg (przed wojną 18) z lat 1649-1820. Odnosi się do 
dawnego archidiakonatu i oficjałatu kamieńskiego, utworzonego  
w 1512 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego, oraz 
do kapituły kolegiaty kamieńskiej, erygowanej w 1651 r. przez  
arcybiskupa Macieja Łubieńskiego.

5. Akta klasztorne (Monastica). Jest to zespół, który liczy 145 ksiąg 
(przed wojną 148) i poszytów52. Są to resztki archiwaliów pocho-
dzących z pomorskich klasztorów, skasowanych w XIX w. przez 
rząd pruski. Akta uszeregowano alfabetycznie według miejscowo-
ści: a) Chełmno – Misjonarze św. Wincentego à Paulo, b) Chełmża 
– franciszkanie, c) Gdańsk – brygidki, d) Gdańsk – Oliwa – cystersi, 
e) Gdańsk – Stare Szkoty – jezuici, f) Gdańsk – św. Wojciech – 
Misjonarze św. Wincentego à Paulo, g) Grudziądz – benedyktynki, 
h) Kartuzy – kartuzi, i) Koronowo – cystersi, j) Łąki Bratiańskie 
– franciszkanie, k) Pelplin – cystersi, l) Rywałd – kapucyni, m) To-
ruń – dominikanie, n) Toruń – franciszkanie, o) Toruń – jezuici,  
p) Wejherowo – franciszkanie reformaci, r) Witów – norbertanie,  
s) Zamarte – bernardyni, t) Żarnowiec – benedyktynki, u) Żukowo 
– norbertanki. 

6. Varia (V). Jest to zespół archiwaliów różnej proweniencji i treści, 
który liczy 12 jednostek53. Są to przeważnie oprawne księgi. Za-
wierają np. opis zajść w Gdańsku w latach 1522-1526, odpisy do-
kumentów krzyżackich, zapiski polityczne, Echo sepulchralis ks. 
Jana Borka, Akta miejskie Świecia n. Wisłą z lat 1668-1772, Codex 

52 Po wojnie włączono kilkanaście nowych pozycji. Później w 2005 r. z kolekcji 
przekazano do Archiwum Diecezjalnego w Toruniu zespół benedyktynek toruńskich, 
z lat 1311-1853 (36 j.a.), celem scalenia zespołu zachowanego częściowo w tamtej-
szym archiwum.

53 V2 – Księga Cechu i Bractwa Miernickiego w Toruniu (1638-1886) zaginęła.
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Belnensis zawierający materiały do powiatu tucholskiego z okresu 
XIII-XVIII w.54.

7. Konsystorz Generalny i Kuria Biskupia Chełmińska w Pelplinie 
(1821-1939). Jest to resztka (42 j.a.) zespołu liczącego niegdyś 15 
tys. fascykułów. Odnosi się do Konsystorza Generalnego z lat 1821-
1918 i Kurii Biskupiej z lat 1918-1939. Cały zespół uległ zagładzie 
w 1945 r., były to m.in. akta ogólne, beneficjalne, parafialne, odno-
szące się do instytucji diecezjalnych, kasaty klasztorów, stowarzy-
szeń kościelnych, szkolnictwa i personalne. Zachowały się jedynie 
inwentarze55.

8. Ordynariat Biskupi w Gdańsku – Administracja Apostolska 
Diecezji Chełmińskiej (1939-1945). Jest to zespół, który liczy 103 
teczki. Zespół odnosi się do czasu drugiej wojny światowej, kiedy 
to wszystkie urzędy diecezjalne w Pelplinie zostały zlikwidowane, 
zamknięto kurię biskupią i seminarium duchowne, biskup ordyna-
riusz S.W. Okoniewski znalazł się za granicą (zm. 1 maja w Lizbo-
nie), a członków kapituły, profesorów seminarium i pracowników 
kurii rozstrzelano 20 października 1939 r. W takiej sytuacji Stoli-
ca Apostolska dnia 5 grudnia 1939 r. zamianowała gdańskiego bpa 
Karola M. Spletta administratorem diecezji chełmińskiej. Biskup  
w ordynariacie biskupim w Oliwie utworzył osobny dział pod na-
zwą Administracja Apostolska Diecezji Chełmińskiej. Zespół ten, 
chociaż powstał w kancelarii oliwskiej, odnosi się do diecezji cheł-
mińskiej z lat 1939-1945.

9. Akta Konserwatora Diecezjalnego. Jest to zespół, który liczy 22 
teczki. Są to akta Konserwatora Diecezjalnego, które zgromadzone 
zostały po 1945 r., ale dotyczą czasów wojny. Zawierają materiały 
dokumentujące martyrologię pomorskiego duchowieństwa (jesie-
nią 1939 r. rozstrzelano około 215 księży, w sumie diecezja straciła 
50% stanu personalnego) oraz straty materialne, w tym zabór ksiąg 
metrykalnych.

10. Ordynariat Biskupi Diecezji Chełmińskiej (1946-1992). Jest to 
zespół, który liczy 367 teczek. Zawiera akta Ordynariatu Biskupie-
go z lat 1946-1992. Dotyczy biskupów: Kazimierza Józefa Kowal-

54 W kolekcji tej znajdowały się akta miejskie Golubia n. Drwęcą z lat 1530-1775 
(95 j.a.). W 2005 r. przekazano je do Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.

55 W zespole tym znajdowały się także tzw. Akta Regencyjne (ok. 2400 poszytów) 
przekazane przez władze pruskie w 1850 r., zawierające dokumenty z lat 1772-1850, 
uległy zagładzie w 1945 r.
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skiego (1946-1972, 145 j.a.), Bernarda Czaplińskiego (1973-1980, 
5 j.a.), Mariana Przykuckiego (1981-1992, 196 j.a.) oraz akta Wika-
riusza Biskupiego do Spraw Duszpasterstwa Wybrzeża, wytworzo-
ne przez bpa Andrzeja Śliwińskiego (1986-1992, 21 j.a.).

11. Akta czynności biskupów – Ordynariat Biskupi Diecezji Pel-
plińskiej i wizytacje (1992-). Jest to zespół otwarty, który aktual-
nie zawiera akta bpa Jana Bernarda Szlagi (1992-2012), liczące ok. 
260 j.a., oraz wizytacje biskupie z lat 1992-2014, które liczą 136 j.a. 
Zespół nie posiada inwentarza, jedynie układ akt biskupich.

12. Kuria Biskupia Chełmińska w Pelplinie (1945-1992). Jest to naj-
większy zespół, który liczy 1982 j.a., w dalszym ciągu uzupełniany 
nieregularnym dopływem akt zarchiwizowanych w registraturze 
urzędu. Odnosi się do Kurii Biskupiej Chełmińskiej z lat 1945-
1992 i odpowiada powojennej administracji diecezjalnej oraz zmie-
niającej się strukturze organizacyjnej kurii. W Kurii Diecezjalnej 
pozostaje nadal część dokumentacji, m.in. akta personalne księży, 
akta parafialne i niektórych referatów kurialnych. W 2014 r. zespół 
wzbogacił się o akta personalne księży, którzy zmarli i pracowali  
w diecezji chełmińskiej w latach 1945-1992. Akta te stanowią osob-
ną grupę i liczą 672 teczki56. 

13. Kuria Diecezjalna w Pelplinie (1992-). Jest to zespół otwarty, 
który aktualnie liczy ok. 200 j.a. Zawiera akta Kurii Diecezjalnej  
w Pelplinie, wytworzone po 1992 r. Jest to zespół szczątkowy, uzu-
pełniany znikomym dopływem akt i z racji tego jest nieopracowany 
i nieudostępniany.

14. Kapituła Katedralna Chełmińska (1251-1992). Są to akta, które 
dzielą się na dwie części – akta dawne (akta i dokumenty z cza-
sów chełmżyńskich), z lat 1251-1824, i akta nowe (od przeniesienia 
kapituły z Chełmży do Pelplina), z lat 1824-1992. Część zespołu 
zwana aktami dawnymi liczy 94 j.a. (przed wojną 173). Zawiera 
księgi gospodarcze, sprawy dotyczące kościoła katedralnego, kultu 
Bożego, życia kapituły, nominacje, sprawy nadań, inwentarze. Naj-
większą grupę stanowi 14 tomów protokołów z posiedzeń kapituły  
i jej uchwał z lat 1601-1644 i 1661-1832. Druga część zespołu, 
zwana aktami nowymi, liczy 983 j.a. Są to poszyty, które ułożono 
alfabetycznie, stosownie do obowiązującego wówczas pruskiego 
systemu kancelaryjnego akt spraw. Układ ten zachowano w formie 

56 Akta personalne księży wyświęconych do 1945 r. spaliły się w czasie wojny.
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wytworzonej w kancelarii. Obok kwestii gospodarczych i personal-
nych kapituły znajdujemy informacje odnoszące się do administra-
cji diecezji, ponieważ kapituła w tym czasie zajmowała się spra-
wami całej diecezji. Dział ten jest tym bardziej cenny, gdyż jak już 
wyżej wspomniano, prawie wszystkie akta konsystorskie i kurialne 
z XIX i początku XX w. zostały zniszczone w czasie wojny.

15. Seminarium Duchowne Chełmińskie57. Jest to zespół, który liczy 
29 ksiąg oprawionych w skórę. Odnosi się do seminarium diece-
zji chełmińskiej z lat 1651-1850. Seminarium utworzył bp Andrzej 
Leszczyński w Chełmnie w 1651 r., w latach 1677-1827 kierowali 
nim księża misjonarze św. Wincentego à Paulo. W 1829 r. przenie-
siono je do Pelplina. Akta zawierają informacje nie tylko o semina-
rium, ale również dotyczące dziejów parafii Chełmno oraz gimna-
zjum tzw. Akademii Chełmińskiej, którym również kierowali księża 
misjonarze. Do zespołu dołączono wypisy źródłowe ks. Liedtkego, 
zebrane do zamierzonej monografii o dziejach uczelni do 1829 r.58. 

16. Gimnazjum Biskupie „Collegium Marianum” w Pelplinie. Jest 
to zespół, który liczy 19 j.a., większość akt uległa zagładzie w cza-
sie wojny. Szkoła najpierw funkcjonowała jako Progimnazjum, a od 
roku 1927 jako Gimnazjum Biskupie, zwane Collegium Marianum. 
Założył je bp Anastazy Sedlag w 1836 r., z przerwą okupacyjną 
działało do 1961 r., kiedy to zostało zlikwidowane przez ówczesne 
władze59. Zachowały się jedynie m.in. statuty szkoły z 1835/1836 
r., księga uczniów z lat 1855-1920, księga gospodarcza z lat 1870-
1885, katalogi biblioteki szkolnej z lat 1900-1925, kilka dzienni-
ków lekcyjnych.

17. Collegium Leoninum w Wejherowie. Jest to zespół, który liczy 
23 j.a. Odnosi się do istniejącego w latach 1867-1950 Konwiktu 
św. Boromeusza i gimnazjum Collegium Leoninum oraz Niższego 
Seminarium Duchownego istniejącego w latach 1950-1957, któ-
re nawiązywało do dawnego konwiktu. Progimnazjum utworzono  

57 Archiwalia Seminarium Duchownego w Pelplinie z lat 1829-1939 zostały 
zniszczone w czasie drugiej wojny światowej. Ich częściowe wykazy można znaleźć 
w XIX-wiecznych repertoriach. Dokumentacja z okresu po 1945 r. przechowywana 
jest w registraturze uczelni. 

58 Akta personalne profesorów przechowywane są w Archiwum Księży Misjona-
rzy w Krakowie.

59 Akta z okresu powojennego zostały zabrane przez władze oświatowe przy likwi-
dacji zakładu, do tej pory nie udało się ustalić miejsca ich obecnego przechowywania.
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w Wejherowie już w 1857 r. i przekształcono w pełne gimnazjum  
w 1861 r. Na zespół składają się: wykazy konwiktorów (1867-1876, 
1903-1950), dokumentacja działalności konwiktu (1945-1950) oraz 
dokumentacja działalności Niższego Seminarium Duchownego 
(1950-1957), m.in. kronika, katalogi uczniów, akta gospodarcze, 
korespondencja, dzienniki lekcyjne.

18. Akta dekanalne i parafialne. Jest to kolekcja akt parafialnych  
i dekanalnych, które różnymi drogami dostały się do archiwum die-
cezjalnego, najczęściej w formie szczątkowej. Liczy około 3900 
j.a. (ok. 51 m.b.). Większość akt powstała w XVIII-XX w., choć 
zdarzają się też starsze. Zasadniczo akta parafialne pozostają w kan-
celariach, które je wytworzyły, jednak w ostatnim czasie probosz-
czowie coraz chętniej deponują je w archiwum diecezjalnym. Akta 
te ułożono alfabetycznie według parafii. Aktualnie kolekcja zawiera 
136 parafii katolickich60, 2 parafie ewangelickie (Starogard, Świe-
cie), Akta podworskie majątku Giemły z parafii Konarzyny. Akta 
dekanalne zawierają dekanaty: Człuchów (1744-1911), Fordon 
(1756-1939), Nowe (1868-1874), Świecie (1823-1928).

19. Organizacje i Stowarzyszenia. Jest to niewielka kolekcja stowa-
rzyszeń kościelnych i świeckich działających w okresie między-
wojennym. Zawiera 8 j.a., między innymi kronikę I Żeńskiej Dru-
żyny Harcerskiej w Chełmnie (1923-1938), akta Towarzystwa Ka-
tolickiego Czeladników Rzemieślniczych w Toruniu (1892-1893) 
czy akta Katolickiego Stowarzyszenia Robotników w Wejherowie 
(1928-1939). 

20. Dział akt personalnych i spuścizn. Jest to kolekcja akt personal-
nych i spuścizn księży diecezjalnych oraz biskupów. Chronologicz-
nie sięga od poł. XIX w. do czasów współczesnych. Liczy ok. 43 
m.b. i jest otwarta. Zawiera akta dotyczące prac literackich, spu-
ścizn, korespondencję, dokumentację naukową i fotograficzną.

21. Dział kartograficzny. Jest to niewielka kolekcja map, głównie die-
cezji chełmińskiej i pelplińskiej oraz Kościoła w Polsce. Najstarsza 
mapa diecezji pochodzi z 1813 r. i została wykonana ręcznie przez 
ks. Jana Więckiewicza61.

60 Do Archiwum Akt Dawnych w Toruniu przekazano akta lubawskie (dekanalne 
i parafialne) w 2013 r., a akta parafii Górzno przekazano w 2014 r. 

61 Stosunkowo bogaty zasób map i planów sprzed 1939 r. w większości uległ 
zniszczeniu w czasie wojny. Po wojnie na nowo zaczęto gromadzenie map diecezji 
chełmińskiej i Pomorza.
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22. Kolekcja fotografii i obrazków prymicyjnych. Są to m.in. foto-
grafie księży diecezjalnych i różnych wydarzeń diecezjalnych.

23. Akta własne archiwum. Akta zaczynają się od 1946 r. i liczą 46 
skoroszytów. Wcześniejsza korespondencja zaginęła w czasie dru-
giej wojny światowej.

24. Zbiór pieczęci i tłoków pieczętnych. W zbiorze przechowuje się 
10 pieczęci woskowych, poczynając od XIII w. Są to pieczęcie bi-
skupów chełmińskich, wielkich mistrzów krzyżackich (2), kapituły 
chełmińskiej, klasztorów i dwie bulle papieskie. Metalowe i kau-
czukowe tłoki pieczętne pochodzą z XIX i XX w.

25. Księgi metrykalne. Księgi te wyłączono z zespołów parafialnych 
i utworzono z nich osobną kolekcję z racji łatwiejszego udostęp-
niania. Kolekcja liczy w sumie 1015 ksiąg. Księgi metrykalne  
z początku XX w. i jeszcze nowsze w większości nadal przecho-
wywane są w macierzystych parafiach (częściowo zdigitalizowane  
i udostępnione w komputerach archiwalnych). Księgi metrykalne 
katolickie, które powróciły z Niemiec, liczą 765 ksiąg, pozostałe 
231 ksiąg. Od 2013 r. parafie są zobowiązane przekazywać duplika-
ty ksiąg metrykalnych do archiwum diecezjalnego. Kolekcja zawie-
ra również księgi ewangelickie. Jest to 19 ksiąg z parafii: Gardna 
Wielka, Stowięcino, Debrzno, Rudno. Księgi metrykalne udostęp-
nia się w komputerze. 

26. Biblioteka podręczna. Gromadzi podręczniki i pomoce archiwal-
ne, słowniki leksykalne i biograficzne, schematyzmy diecezjalne, 
publikacje z zakresu historii Kościoła, diecezji i Pomorza.
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The history of the Diocesan Archive in Pelplin  
and information about its collection. (as at 1 April 2018)

Summary 
The Diocesan Archive in Pelplin was established, as a research insti-

tution, on 1 April 1928 by Bishop Stanisław Wojciech Okoniewski. The 
archive was called the Archive of the Diocese of Chełmno until 1992, and 
after 25 March in the same year the name was changed into the Diocesan 
Archive in Pelplin as a result of the reorganization of the Catholic Church 
in Poland, according to the directives included in the bull Totus Tuus Po-
loniae Populus issued by John Paul II. As a consequence, the diocese of 
Chełmno was liquidated; and most of its area was included in the diocese 
of Pelplin and a new diocese of Toruń.

The Diocesan Archive in Pelplin became an important research centre 
in Pomorze. Its aim was to gather, preserve, describe archival material of 
historical value and make it available to those who need it. This archive 
contains an old rich archival collection useful for studying the history of 
the diocese as well as the social, economic, cultural and political history 
of the region. Rev. Paweł Piotr Panske (1928-1936), who was appointed 
the first archivist, began inventorying the diocesan archive with a view 
to revealing the hidden treasure and making it available to all research-
ers. The following directors were his successors respectively: Rev. Antoni 
Liedtke (1936-1962), Rev. Edmund Piszcz (1962-1985) and Rev. Anastazy 
Nadolny (from 1 February 1985). The custodians were as follows: Rev. 
Kazimierz Dąbrowski, (1954-1984), Zbigniew Czerwiński (1986-1989), 
Rev. Jan Doppke (1989-1990) and Rev. Wojciech Kasyna (1985-2015). 
As an interest in the collection of the archive (especially in register books) 
grew, two new archivists were employed: Sławomir Linda (2003-2005) 
and Iwona Cylman (from1 January 2006).

Słowa klucze: artykułu: Diecezja Chełmińska, Diecezja Pelplińska, Ar-
chiwum Diecezjalne w Pelplinie, Pelplin, archiwistyka

Keywords: the Diocesan Archive in Pelplin, the diocese of Chełmno, 
the diocese of Toruń, archival material, register books

Translated by Aneta Kiper





Piotr Czekaj, Marta Ruczyńska

Niecodzienne aspekty życia społeczności katolickiej utrwalone w zespole 
archiwalnym parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie

Według statystyk udostępniania w Archiwum Akt Dawnych Diece-
zji Toruńskiej największym zainteresowaniem użytkowników cieszą się 
przede wszystkim księgi metrykalne. Sytuacja ta nie jest zapewne wyjąt-
kiem na tle innych archiwów kościelnych. Zasób posiadany przez tego ro-
dzaju instytucje nie jest jednak tak jednorodny, jak mogłoby się wydawać, 
więc ważnym zadaniem jest popularyzacja mniej poszukiwanych, ale na 
pewno nie mniej ciekawych i wartościowych jednostek. W niniejszym ar-
tykule pokrótce przedstawionych zostanie kilka interesujących jednostek, 
stanowiących część zespołu parafii w Łasinie. Jest to zespół opracowa-
ny niedawno przez pracowników AADDT. Jego inwentarz dostępny jest 
na razie w pracowni naukowej Archiwum, lecz w niedalekiej przyszło-
ści zamierzona jest jego szersza publikacja w książce dotyczącej zasobu 
AADDT. Są to akta spraw z przełomu XIX wieku. Większość z nich sta-
nowią rachunki i sprawy majątkowe, jednak część dotyczy spraw społecz-
nych – religijności, moralności parafian, konfliktów zarówno z władzą, jak 
i pomiędzy osobami fizycznymi. Cztery jednostki, na których podstawie 
powstał niniejszy artykuł, są jedynie cząstką ciekawych informacji zawar-
tych w całym zespole, a ich opis, przedstawiony poniżej, stanowić może 
inspirację do dalszych badań oraz zachęcić użytkowników do korzystania 
z zasobu nie tylko akt metrykalnych, ale i akt spraw. 

Miasto Łasin na przestrzeni wieków na przemian to znajdowało się pod 
władzą administracyjną Polski bądź było terenem należącym do jej sąsia-
dów. Skutkiem tego jest to, że zespół, tak jak wiele innych przechowywa-
nych w AADDT, zawiera dokumentację zarówno w języku niemieckim, jak 
i w języku polskim. Opisywane poniżej teczki, pochodzące z okresu mię-
dzywojennego, są to przede wszystkim dokumenty pisane w języku pol-
skim, głównie maszynopisy, czasem też rękopisy. Ich stan fizyczny określić 
można jako dobry, są jednak częściowo zabrudzone na skutek nieszczęśli-
wego wypadku – administracja budynku, w którym znajduje się Archi-
wum, zleciła bowiem wyczyszczenie przewodów kominowych bez uprzed-
niego poinformowania pracowników Archiwum i innych mieszkańców  
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budynku. Zespół był wtedy w trakcie opracowania i przechowywany był  
w przeznaczonej do tego pracowni, w warunkach nieodbiegających od 
tych, jakie panowały w magazynie archiwalnym. Jednakże w wyniku po-
wyżej wspomnianych prac sadze z komina dostały się do przewodu wenty-
lacyjnego, przez który opadły na przechowywane akta, powodując zabru-
dzenie i zatłuszczenie zarówno dokumentacji, jak i całego pomieszczenia. 
Skomplikowało to i wydłużyło prace nad opracowaniem, dokumentacja 
została jednak oczyszczona profesjonalnym odkurzaczem wodnym fir-
my „Rainbow”. Dokumentacja parafii w Łasinie liczy ok. 300 jednostek 
archiwalnych, których układ pierwotny udało się odtworzyć na pod-
stawie dawnych sygnatur i oznaczeń kancelaryjnych, tak niemieckich, jak  
i polskich. Dzieli się ona na 11 serii dokumentacji aktowej, plus dwunasta 
– księgi metrykalne. Serie dotyczą między innymi rachunków i spraw ma-
jątkowych, dokumentacji związanej z zarządzeniami władz zwierzchnich, 
administracji parafii, spraw osobistych parafian, stowarzyszeń i bractw 
działających na terenie parafii.

Na początek jednak zostanie przedstawione krótkie wprowadzenie na 
temat historii miasta i parafii Łasin.

Łasin położony jest w północno-wschodniej części województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Miasto znajduje się w pobliżu Jeziora Łasińskiego, 
zwanego również Zamkowym1. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą 
z 1014 roku, kiedy to Bolesław Chrobry po zwycięstwie nad wojskami 
pruskimi kazał wbić pale graniczne na rzece Osie pomiędzy Rogóźnem  
a Łasinem2. Natomiast falsyfikat z Mogilna z 1065 roku wskazuje na ist-
nienie miejscowości Łasin, która miała płacić 10 grzywien na rzecz klasz-
toru Benedyktynów w Mogilnie3. Jednakże istniała tam już wcześniej 
osada słowiańska pod nazwą Leszyn4. Nazwa miasta związana jest bez-
pośrednio z jego usytuowaniem na lesistym terenie. Ziemie, na których 
znajdował się Łasin, po 1226 roku trafiły pod zarząd Zakonu Szpitala Naj-
świętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Przywilej lo-
kacyjny na prawie chełmińskim wydał dla Łasina mistrz krajowy Meinhard  

1 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/595[dostęp on-line 10.07.2018 
godz. 11:28].

2 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/595[dostęp on-line 10.07.2018 
godz. 11:31]. 

3 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/595[dostęp on-line 10.07.2018 
godz. 11:42]. 

4 Z. Otremba, Miejscowości powiatu grudziądzkiego, Gdańsk 2002, s. 25.
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z Kwerfurtu w roku 1298. Pierwszym zasadźcą Łasina był Jan de Nemore5.  
W czasie wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411 miasto poniosło znaczne 
szkody, spalono część zabudowań, w tym kościół św. Marii Magdaleny 
znajdujący się na przedmieściach. Zawilgoceniu i zniszczeniu uległy także 
przywileje i dokumenty, które zostały ukryte przed wrogiem przez radę 
miejską6. Wzmocniony zamek i mury miejskie były oblegane wielokrotnie 
w czasie konfliktów z Polską. Sam król Kazimierz Jagiellończyk podjął się 
oblężenia Łasina w roku 1454, obroną miasta dowodził Fryderyk Rabenek. 
Nie udało się wtedy pokonać załogi miasta. Następnie w latach 1455, 1457  
i 1460 miasto było bezskutecznie oblegane. Dopiero w 1461 roku, w dzień 
Wszystkich Świętych, gdy załoga była nieliczna, a bramy miasta otwarte, 
oddział polski zdobył miasto, a jego załogę wziął do niewoli7. Łasin został 
formalnie przyłączony do Polski na mocy drugiego pokoju toruńskiego 
w roku 14668. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Łasin znalazł 
się pod zaborem pruskim9. W czasie zaborów miasto traciło swoją dawną 
świetność, aż w końcu w 1833 roku utraciło prawa miejskie. Odzyskało je 
w roku 186010. Łasin rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku. Wybu-
dowano wtedy sieć wodociągową, magistrat, wieżę ciśnień oraz gazownię. 
Najwięcej inwestycji przypadło za kadencji burmistrza Jana Chruścielew-
skiego11. Łasin powrócił do Polski 22 stycznia 1920 roku, kiedy to pierw-
sze oddziały Wojska Polskiego wkroczyły na teren miasta12. 1 września 
1939 roku Łasin został zajęty przez wojska III Rzeszy13, a 26 stycznia 
1945 roku przez wojska radzieckie14.

Parafia w Łasinie została erygowana w 1298 roku. Początkowo należała 
do diecezji pomezańskiej, a w XVI wieku weszła w skład diecezji cheł-
mińskiej (wtedy to do parafii należały następujące miejscowości: Bogdan-
ki, Długa Wieś, Jakubowo, Łasin, Mędrzyce, Pęsławice, Szonowo, Święte, 

5 http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1217&q=%C5%81asin&d=0&t=0 
[dostęp on-line 10.07.2018 godz. 11:30]. 

6 Z. Otremba, op.cit., s. 26.
7 Dostęp on-line 10.07.2018 godz. 11:31.
8 Z. Otremba, op. cit., s. 26.
9 Ibidem, s. 27.
10 htpp://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/598[dostęp on-line 10.07.2018 

godz. 11:45]. 
11 Z. Otremba, op. cit., s. 27. 
12 Ibidem, s. 27.
13 Ibidem, s. 27.
14 Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 12, Dekanat łasiński, Toruń 

1997, s. 15.



48 Archiva Ecclesiastica nr 11/2017

Wałdówko, Widlice, oraz dwa kościoły filialne: Błonowo i Szczepanki)15. 
W XVII wieku do parafii Łasińskiej należał także kościół w Szembruku. 
W 1927 roku filia w Szczepankach stała się samodzielną parafią16. Patron-
ką kościoła parafialnego została św. Katarzyna Aleksandryjska. Kościół 
farny pierwotnie był drewniany. Murowana świątynia ukończona została 
w I połowie XIV wieku17. Prace nad kościołem farnym trwały również  
w XVI wieku, na co wskazuje blaszana chorągiewka na wschodnim szczy-
cie z datą 156818. Dwadzieścia lat później kościołowi farnemu biskup Piotr 
Kostka nadał dodatkowe wezwanie św. Jana Chrzciciela19. W 1628 roku 
kościół został spalony przez wojska szwedzkie20. Odbudowano go całko-
wicie dopiero w 1719 roku21. Jednak już w tym samym roku, na skutek 
pożaru, został uszkodzony22. W 1729 roku z kościoła parafialnego miej-
scowi Żydzi ukradli kosztowne wyposażenie23. Złodzieje zostali ukarani 
śmiercią24. W 1863 roku przy kościele istniał szpital dla ośmiu ubogich25. 

W parafii działało także kilka bractw i stowarzyszeń religijnych:
– Bractwo Różańca Świętego, zał. w 1888 r.,
– Bractwo Trzeźwości, zał. w 1863 r.,
– Bractwo Najświętszego Serca Jezusowego, zał. w 1888 r.,
– Konferencja pań św. Wincentego à Paulo, zał. w 1904 r.,
– Dzieło Dziecięctwa Pana Jezusa, zał. w 1917 r.,
– Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej,
– Towarzystwo Katolickich Robotników, zał. w 1928 r.,
– Chór kościelny św. Cecylii26.

15 Ibidem, s. 40.
16 Ibidem, s.40.
17 Z. Otremba, op. cit., s. 27.
18 Ibidem, s. 27.
19 Ibidem, s. 27.
20 htpp ://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/598[dostęp on-line 10.07.2018 

godz. 11:49].
21 Z. Otremba, op. cit., s. 27.
22 Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 12, Dekanat łasiński, Toruń 

1997, s. 39-40.
23 htpp://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/597 [dostęp on-line 10.07.2018 

godz. 11:52].
24 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 328.
25 htpp://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/598 [dostęp on-line 10.07.2018 

godz. 11:57].
26 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 327.
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Funkcjonowały także szkoły przykościelne: dla chłopców, w której 
uczyli organista i wikary; dla dziewcząt, w której uczyła osoba świecka27. 
Od 1922 roku w Łasinie działało zgromadzenie sióstr felicjanek. Zostały 
sprowadzone do opieki nad sierotami i biednymi. Prowadziły przedszkole, 
szkołę gospodarstwa domowego. W czasie II wojny światowej powróciły 
do macierzystego domu w Krakowie, a w 1949 roku wróciły do Łasina, 
by prowadzić Dom Dziecka im. Maryi. Felicjanki działały tam do 1994 
roku28. W Łasinie przebywały także od 1930 roku siostry elżbietanki, zaj-
mując się pielęgnacją chorych w szpitalu rejonowym, w 1939 roku ewaku-
owano je do Grudziądza. Po II wojnie światowej elżbietanki nie powróciły 
do Łasina29. Filia w Szczepankach w 1927 roku została samodzielną para-
fią i odtąd parafia w Łasinie nie posiada już kościoła filialnego30. W czasie 
II wojny światowej naziści zrabowali archiwum i bibliotekę parafialną, 
kościół zamknięto w latach 1939-1940, a proboszcz i wikariusz parafii 
na początku okupacji zbiegli do Warszawy, jednakże wikariusz powrócił 
do Łasina, gdzie został aresztowany i rozstrzelany 31 października 1939 
roku31. W 1940 roku na wikariusza wyznaczono ks. Alfonsa Strzyżewicza, 
którego karnie przeniesiono za słuchanie spowiedzi w języku polskim do 
diecezji wrocławskiej32.

Na terenie parafii Łasin znajdowały się (wraz ze wspomnianym już ko-
ściołem św. Marii Magdaleny) świątynie, które nie dotrwały do czasów 
obecnych:

– kaplica w Mędrzycach, powstała w 1740 roku,
– kościół w Błonowie, powstał na początku XIV wieku, zamknięty ok. 

1670 roku,
– kościół w Szonowie, powstał przed 1298 rokiem, zniszczony w wyni-

ku działań wojennych; parafia w Szonowie w 1618 roku została przy-
łączona do parafii łacińskiej, kościoła natomiast nie odbudowano,

– kościół pw. św. Marii Magdaleny, zniszczony w 1410 roku, odbu-
dowany w 1592 roku, używany do 1670 roku33; na jego miejscu po-

27 htpp://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/598 [dostęp on-line 10.07.2018 
godz. 11:58]. 

28 Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 12, Dekanat łasiński, Toruń 
1997, s. 43-44.

29 Ibidem, s. 44.
30 J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243-

1821 (1992), Elbląg 1999, s. 252.
31 Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 12, Dekanat łasiński, Toruń 

1997, s. 44-45.
32 Ibidem, s. 45.
33 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 327. 
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budowana została „Boża Męka”34, a później, po II wojnie, pomnik 
zamordowanych przez okupanta w czasie działań wojennych35.

Sprawy związane z opisaną powyżej historią parafii mają odbicie  
w dokumentacji zespołu „Łasin”. Są to między innymi jednostki: „Odpisy 
wizytacji parafii Łasin i Szczepanki z lat 1647-1787”, „Stowarzyszenia  
i bractwa katolickie na terenie Parafii Łasin”, „Boża Męka”.

Przechodząc jednak do głównej części artykułu, poniżej przestawione 
zostaną skrócone opisy spraw poruszanych w wybranych przez autorów 
jednostkach. Są to sprawy i jednostki, które wydały się warte zaintereso-
wania i ciekawe ze względu na swoją treść. Być może ten syntetyczny opis 
stanowić będzie zachętę dla użytkowników, zarówno stałych bywalców 
archiwum, jak i nowicjuszy, do skorzystania z dokumentacji zespołu pa-
rafii Łasin, a w szerszym aspekcie również przyczyni się do zwiększenia 
zainteresowania przechowywanym w Archiwum zasobem dokumentacji 
aktowej – Łasin bowiem nie jest zapewne wyjątkiem, a podobnego rodzaju 
akta czekają na odkrycie przez badaczy.

1. Księgi metrykalne (AADDT, Zespół Parafia pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Łasinie, sygn. 30)
Powyższa teczka zawiera dokumentację spraw związanych z zaległo-

ściami w uzupełnieniu ksiąg metrykalnych oraz groźby i upomnienia doty-
czące niewypełniania obowiązku prowadzenia ksiąg parafialnych. Poniżej 
przedstawione zostaną poszczególne przypadki, których ślad zachowany 
został w aktach spraw parafii Łasin. 

Pierwszym z nich jest problem związany z uzupełnianiem ksiąg metry-
kalnych, gdyż na proboszcza za niewykonywanie tego zadania nakładane 
były kary finansowe. Niewywiązywanie się z tej czynności proboszcz tłu-
maczył nawałem prac. Obowiązkiem tym obarczał organistę, który jed-
nak nie znając łaciny, popełniał zbyt wiele błędów w pisowni. W związku  
z tym proboszcz zwracał się o pomoc do przebywających na terenie parafii 
kleryków. W dokumentacji nie ma odpowiedzi kurii biskupiej, co wskazy-
wać może na zakończenie sprawy. 

Wśród dokumentów pojawiały się pisma związane z potwierdzeniem 
przyjmowanych sakramentów. W wielu przypadkach niemożliwe było 

34 htpp://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/599 [dostęp on-line 10.07.2018 
godz. 11:59].

35 Z. Otremba, op. cit., s. 28.
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wystawienie odpisu, gdyż część ksiąg metrykalnych została zniszczona  
w 1914 roku podczas najazdu wojsk rosyjskich. 

W dokumentacji pojawiają się również informacje, że rodzicami 
chrzestnymi w rodzinach wielodzietnych zostawali przedstawiciele władz 
państwowych.

Kolejną ze spraw jest przypadek związany z nazwiskiem jednego z pa-
rafian. Pan J. Więckowski uskarża się na urząd stanu cywilnego. W doku-
mentach urzędowych używane jest jego nazwisko w zniemczonej formie, 
on chciałby jednak, by powróciło do pierwotnego polskiego brzmienia. 
W związku z tym urzędnicy wymagają od niego przedkładania kolejnych 
metryk chrztu jego przodków, aby udowodnił, jak powinno pisać się jego 
nazwisko. Jako powód niechcianej zmiany nazwiska pan Więckowski po-
daje: „W czasach zaborczych Niemcy nie mogli połknąć litery ę a ck było 
zwykłym k w związku z czym zdeformowano je do Wentzkowski lub Wen-
dzkowski”. W dalszej części pisma parafianin ubolewa: „Jeżeli Starostwo 
je pisze jak najzagorzalszy hakatysta je pisał, przez tz., czy w starostwie 
nie ma już ludzi potrafiących pisać polskie nazwiska poprawnie”. 

W teczce zawarte są także akty apostazji byłych parafian, między in-
nymi dla dorosłego i jego sześciorga dzieci, dla dorosłego i jego dwojga 
dzieci. 

Jedną z ciekawszych spraw jest zaświadczenie wydane przez probosz-
cza dla ochrzczonego niedawno grekokatolika, który stara się o polskie 
obywatelstwo. Ksiądz w swojej opinii zapewnia, że jest to osoba wierząca, 
która w chwili najwyższej próby będzie w stanie zginąć za ojczyznę.

2. Duszpasterstwo (AADDT, Zespół Parafia pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Łasinie, sygn. 32)
Jest to jednostka poruszająca kwestie przewodnictwa duchowego. Za-

wiera jednak również sprawy związane z obyczajowością i moralnością 
parafian.

Pierwszą sprawą znajdującą się w poszycie jest problem budowy stacji 
duszpasterskiej. Przed i po II wojnie światowej na terenie parafii Łasin, 
Płowęż i Szczepanki brakowało kapłanów do pełnienia posługi dla ponad 
150 rodzin. Pozbawieni możliwości zaspokojenia potrzeb duchowych, ko-
rzystali z usług Badaczy Pisma Świętego36. W piśmie do kurii biskupiej 
wysunięto propozycję budowy stacji we wsi Lisnowo Zamek. Powodem 

36 Był to nurt religijny, powstały w XIX w. w USA; jego założeniem było szukanie 
prawdy religijnej jedynie poprzez studia nad Pismem Świętym.
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do otwarcia stacji miał być zły stan dróg prowadzących do kościołów para-
fialnych oraz prostota ludzi, których „omamili” Badacze Pisma Świętego. 
W ostatecznym rozrachunku kuria biskupia odmówiła jednak proboszczo-
wi i wiernym.

W dużej części spraw pojawiają się prośby o zmianę wyznania; naj-
częściej proszą o to ewangelicy. Rozpatrywane było także podanie pra-
wosławnego, który tuż przed śmiercią prosi o przyjęcie wiary katolickiej, 
dzięki której dostąpi zbawienia. Z drobniejszych kwestii występują zale-
cenia dokładniejszego egzaminowania dzieci przed przyjęciem I Komunii 
Świętej oraz uwagi dotyczące ślubów ewangelików z katolikami, przykła-
dowo: „istnieje niebezpieczeństwo, że dziecko będzie ewangelickie”. 

Dość obszerna korespondencja dotyczy rekolekcji, które mają prowa-
dzić ojcowie redemptoryści z Torunia. Przebiega ona w przyjaznym i luź-
nym tonie, jak pomiędzy kolegami. Pojawiają się sformułowania takie, 
jak: „Ojciec Hącia całuje rączki”. 

Następną kwestią jest donos na zmarłego. Sąsiad denata pisze w li-
ście do kurii diecezjalnej, że zmarły z racji szydzenia z wiary katolickiej 
i rzucania kalumnii na Kościół nie może być pochowany w poświęconej 
ziemi. Jako dowód wskazuje wpisy z księgi metrykalnej z kościołów św. 
Mikołaja w Grudziądzu i Chojnicach. W odpowiedzi przedstawione zosta-
ło oświadczenie siostry zakonnej pracującej w szpitalu, sporządzone pod 
przysięgą, głoszące, że zmarły przyjął ostatnie namaszczenie i komunię 
świętą oraz że może zostać pochowany na cmentarzu parafialnym. 

Kolejna sprawa dotyczy 20-letniej Marii, która ponad rok mieszkała 
bez sakramentu małżeństwa z niejakim Zygmuntem. Nie jest to jednak po-
wód rozpoczęcia toku sprawy. Kwestią problematyczną jest fakt, że ojciec 
Marii uwięził ją w domu i nie pozwalał na zawarcie ślubu z wyżej wymie-
nionym. Według proboszcza ojciec miał dopuszczać się ze swoją córką 
czynów niemoralnych. Proboszcz jest uprzejmie proszony o interwencję, 
by nieformalny związek Marii i Zygmunta mógł zostać usankcjonowany 
małżeństwem w wierze katolickiej.

Ostatnia sprawa w teczce dotyczy nauczycielki religii, która została 
zwolniona ze szkoły. Stało się tak, ponieważ związała się z mężczyzną 
wyznania ewangelickiego. Kuria biskupia cofnęła jej możliwość wykony-
wania zawodu, po pierwsze, ze względu na zawarcie jedynie ślubu cywil-
nego, po drugie, iż było to na małżeństwo mieszane. 
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3. Matrymonia (AADDT, Zespół Parafia pw. św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Łasinie, sygn. 33)
W tej teczce poruszane są głównie sprawy dotyczące związków mał-

żeńskich i konkubinatu, przeszkód w zawarciu małżeństwa, a także proś-
by związane ze stwierdzeniem nieważności związku małżeńskiego. Jest 
to jednostka, w której zawarte są jedne z najbardziej dramatycznych i być 
może aż trudnych do uwierzenia spraw związanych z życiem dawnych 
mieszkańców Łasina.

Pierwsza z nich dotyczy trudności z zawarciem związku małżeńskiego. 
Parafianin twierdzi, że główną przeszkodę jest odległość, która dzieli go 
od wybranki serca, oraz prawie dorosłe dzieci, które nie aprobują planów 
ponownego ożenku ojca. Przez prawie wszystkie sprawy dotyczące zawie-
rania małżeństw przewija się problem bliskiego powinowactwa przyszłej 
pary młodej. Jednostka zawiera również prośby proboszcza o pozwole-
nie zawarcia małżeństwa dla par żyjących w konkubinacie. Jako powody 
swojego wstawiennictwa podaje chęć zbawienia ich dusz i sprowadzenia 
konkubentów ze złej i grzesznej drogi życia.

W teczce znajdują się jednak o wiele bardziej dramatyczne i nieco-
dzienne sprawy. Między innymi jest prośba młodego rolnika o unieważ-
nienie małżeństwa. Jako powód podaje, że jego żona, będąc z nim w na-
rzeczeństwie, żyła jednocześnie jeszcze z dwoma innymi mężczyznami. 
Nieszczęśliwy małżonek informuje też, że żona zataiła przed nim fakt, że 
spodziewa się dziecka, a co więcej, zaczęła rodzić w czasie ich wesela. 
Rolnik swoją prośbę uzasadnia również tym, że nie mogło być to jego 
dziecko, ponieważ przed ślubem nie żył w konkubinacie. Poza tym męż-
czyzna jako powód do unieważnienia małżeństwa i szybkiego znalezienia 
nowej żony podawał, że potrzebuje kogoś, kto pomoże mu w pracach na 
gospodarstwie. 

Następna sprawa dotyczy młodego małżeństwa żyjącego w separacji. 
Żona postawiła trzy zarzuty wobec swojego związku i męża:

1. Wstręt do stosunków małżeńskich;
2. Zarażenie chorobą weneryczną;
3. Została zmuszona do zawarcia związku małżeńskiego przez rodzi-

ców.
Żona, opowiadając całą historię pod przysięgą, zeznała, że mąż odwiózł 
ją do jej rodziców, gdzie zamieszkał razem z nią. Po pewnym czasie oj-
ciec kobiety wyraził sprzeciw wobec mieszkania z zięciem, ponieważ nie 
chciał utrzymywać ze swojego dochodu dwóch dodatkowych osób. Kobie-
ta skarżyła się, że mąż stracił pracę jako administrator kamienicy w Gru-
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dziądzu, a odprawę w wysokości 500 złotych przeznaczył na prostytutki, 
zamiast na rzecz wspólnego ogniska domowego. Informowała również, 
że mąż zabronił chodzić jej do kościoła, a mieszkając wspólnie z nią i jej 
rodzicami, cały czas się awanturował. W końcu, gdy zaatakował teściową 
krzesłem, został wyrzucony z rodzinnego domu małżonki. Złożył wniosek 
o rentę, który umotywował tym, że uważa się za osobę upadłą, zniszczoną 
przez kiłę i zatrucie ołowiem (wynikało to z bycia zecerem). Oświadczenie 
kobiety potwierdzili jej rodzice, również pod przysięgą. 

Ostatnią sprawą w teczce jest odpis z rozprawy sądowej dotyczącej 
pewnego żołnierza z Alzacji. Należał on do Pułku Ułanów Toruńskich. 
Sąd w toku sprawy orzekł, że jest on winien sfałszowania aktu chrztu  
w celu omamienia władzy i zawarcia związku małżeńskiego przed rozwią-
zaniem lub unieważnieniem poprzedniego. Dodatkowo oskarżony został  
o to, że w miejscu publicznym, w kawiarni, „niewłaściwie wszczynał hałas 
spokój zakłócający i dopuszczał się ciężkiego wybryku”. Sąd skazał go na 
degradację do stopnia szeregowego. W uzasadnieniu napisano, że winny 
przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z zeznań wynikało, że oskarżony 
kazał w jednej z łasińskich drukarni sporządzić blankiet naśladujący ory-
ginał odpisu z ksiąg metrykalnych. Własnoręcznie wypełniony dokument,  
w którym pominął fakt o swoim związku małżeńskim, przedstawił pro-
boszczowi w Łasinie. Zrobił to, ponieważ, jak twierdził, jego żona w cza-
sie, gdy on był w niewoli, nie była mu wierna. Sąd uznał, że oskarżony jest 
w pełni świadomy i poczytalny i nie powinien łudzić się, że uzyska rozwód 
po jednej rozprawie sądowej, która miała miejsce w Alzacji. 

4. Wikary (AADDT, Zespół Parafia pw. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Łasinie, sygn. 13)
Pierwsza sprawa w teczce odnosi się do kosztów utrzymania księdza 

wikarego oraz proboszcza. Z racji małych wpływów do kasy kościelnej 
postanowiono podnieść koszty dzierżawy ławek. Zwiększono również 
liczbę nabożeństw na stwierdzenie proboszcza, że „Może po misji gor-
liwość o nabożeństwa wzmoże się i czynsz odpowiednio się podniesie”.

Kilka spraw w teczce odnosi się do uposażenia i pensji wypłacanych 
księżom. Większość dotyczy braku pieniędzy bądź zbyt małych kwot wy-
płacanych wikariuszom. Duża część odnosi się do kwestii emerytalnych  
i zabezpieczenia księży na przyszłość po odejściu z parafii. 

Ciekawa jest też kwestia skargi na wikarego. Ksiądz proboszcz na 
piśmie przepraszał i usprawiedliwiał swoją nieobecność na obiedzie  
u zwierzchnika. Stwierdził, że nie mógł pojawić się na konferencji, ponie-
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waż na plebanii wynikł konflikt z powodu wikarego. Gniew wikarego nie 
był skierowany jednak do proboszcza, lecz do jego siostrzenicy, która pra-
cowała na plebanii jako gospodyni. Wikary wszczął kłótnię, twierdząc, że 
nie powiadomiono go o ślubie, który miał odprawić. O fakcie tym wiedzia-
ła gospodyni, jednak wikariusz nie uznawał uwag dotyczących dziedziny 
duszpasterskiej przez nią przekazywanych, dlatego proboszcz musiał po-
jawić się osobiście, by mu o tym fakcie przypomnieć. Ciekawym jest opis 
księdza wikarego, który stworzył proboszcz. Według niego wikary przy-
szedł do parafii zrozpaczony i w rozterce psychicznej, gdyż miał wtedy na 
głowie kilka procesów, a sam proboszcz twierdził, że kiedyś zajmował się 
psychologią doświadczalną, więc zajął się i tym przypadkiem. Proboszcz 
przypisywał sobie, że wyciągnął podopiecznego z tego patologicznego sta-
nu. Twierdził jednak, że wikary, choć w kościele był gorliwy, to jednak 
do spraw ludzkich nie nadawał się wcale, ponieważ miał kłótliwą naturę. 
Proboszcz nie chciał traktować wikarego jak chorego psychicznie, acz-
kolwiek do scysji z siostrzenicą proboszcza doszło z powodu błahostki, 
kleiku podanego na śniadanie. Wikariusz miał problemy żołądkowe zwią-
zane ze stresem, a gospodyni przygotowywała na jego życzenie potrawy 
dietetyczne i lekkostrawne, kleik jednak nie przypadł mu do gustu. Stracił 
zaufanie do proboszcza, który sugeruje w liście do biskupa przeniesienie 
wikarego na wakat w szpitalu. Na zakończenie proboszcz prosił, że jeżeli 
mianowany ma być nowy wikariusz, niech będzie to kandydat świeżo po 
szkole i z zapałem do pracy. 

Kolejną sprawą jest mianowanie nowego wikariusza oraz koszt jego 
utrzymania. Nowi wikariusze są abstynentami oraz gotowymi do działa-
nia młodymi ludźmi. Proboszcz jednak skarżył się, że wikariusz mieszka  
w osobnym mieszkaniu, a nie na plebanii. Lokal znajduje się przy hotelu, 
gdzie goście sprawiają dużo kłopotów. Proboszcz stwierdził, że Łasin ma 
swoiste szczęście do wikariuszy, a samo miasto znane jest z zakorzenio-
nego dość głęboko pijaństwa. Proboszcz prosił kurię biskupią o zmianę 
rozporządzenia względem lokacji wikarego i przeniesienie go na plebanię 
do Łasina.

Niniejszy artykuł jest jedynie przyczynkiem badawczym dotyczącym 
o wiele szerszego zagadnienia, jakim jest dokumentacja życia prywatnego 
parafian i duszpasterzy, gromadzona przez archiwa kościelne. Jak moż-
na zauważyć, sprawy poruszane w opisanych teczkach dotyczą bardzo 
istotnych kwestii życia społecznego, ukazują problemy, z którymi zma-
gała się ludność, a niektóre nawet są tak niecodzienne, poruszające, iż ma 
się wrażenie, że czyta się beletrystykę, a nie urzędowe akta. Wpływa na 
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to również język korespondencji, często nieformalny, czasem niezgrabny, 
jakby podania pisały osoby nieprzyzwyczajone do prowadzenia oficjalnej 
korespondencji. Skutkiem tego było wprowadzanie zwrotów z języka po-
tocznego, zawiłej składni, co sprawia jednak, że źródło czyta się z jeszcze 
większym zainteresowaniem. 

Unusual aspects of the life  
of the Catholic community recorded in the archival fonds  

of the parish dedicated to St Catherine of Alexandria in Łasin

Summary
The article focuses on the four archival units in the fonds ‘The Par-

ish dedicated to St Catherine of Alexandria’, held in the Archives of His-
torical Records of the Toruń Diocese. The paper presents a short historical 
description of the town and parish of Łasin. The main part of the work, 
however, analyses the content of the archival material mentioned above, 
which refers to personal matters and morality of the parishioners as well as 
the life in the presbytery. All the information included in the parish records 
is an excellence source for the history of life, customs and morality of the 
times they come from. The article aims to arouse interest and encourage 
potential researchers to use a wealth of the documentation of the case files 
held in the Archive. This is especially important as the significance of this 
material is often minimized, and the records themselves are far less popu-
lar among the users than registers.

Słowa klucze: Łasin, akta parafialne, akta spraw, obyczajowość, mo-
ralność

Keywords: Łasin, parish records, case files, customs, morality
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Nazaretanki w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach w latach PRL.  
Przyczynek do 50 lat pracy (1969-2019)

Organizacja Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 1939-1989 
Archiwum Diecezjalne w Kielcach zostało utworzone w 1939 roku 

przez bp. Czesława Kaczmarka w pierwszym roku jego posługi pasterskiej 
w diecezji kieleckiej1. Instytucja powstała na bazie składnicy akt, służącej 
konsystorzowi biskupiemu od czasów pierwszej erekcji diecezji kieleckiej 
w 1805 roku. 

Ksiądz Franciszek Mazurek został mianowany w 1938 roku przez no-
wego ordynariusza kieleckiego dyrektorem Archiwum. Jego bezpośrednim 
poprzednikiem, jeszcze przed formalną erekcją Archiwum Diecezjalnego, 
był w latach 1931-1938 ks. Józef Zdanowski. Ksiądz Mazurek studiował 
historię Kościoła na Uniwersytecie Jagiellońskim, a przed nominacją był 
prefektem szkół kieleckich. Podczas okupacji, w 1941 roku, został aresz-
towany przez gestapo i uwięziony początkowo w obozie Auschwitz, a na-
stępnie przewieziony do Dachau, gdzie zmarł w 1942 roku2. 

Biskup Czesław Kaczmarek po śmierci ks. Mazurka mianował archi-
wariuszem diecezji ks. Tomasza Wróbla. Bezpośrednio przed powołaniem 
na stanowisko dyrektora archiwum ks. Wróbel pracował jako proboszcz 
w niewielkiej wiejskiej parafii Podlesie koło Koniecpola3. Obowiązki dy-
rektora sprawował w latach 1943-1983. Rozpoczynając wieloletnią dzia-
łalność w Archiwum, podjął studia przygotowujące do pracy historycznej. 
Początkowo zdobywał wiedzę na tajnych kursach uniwersyteckich, któ-
re w Kielcach prowadzili wysiedleni profesorowie z Poznania i Lublina. 
Wiedzę historyczną zdobywał m.in. na wykładach ks. prof. Józefa Umiń-
skiego. Po zakończeniu wojny zdobywał praktyczną wiedzę do pracy ar-
chiwalnej w archiwach kościelnych i państwowych. Przyczynił się do upo-
rządkowania zasobu przez opracowanie jego struktury, podział na zespoły 
i serie, uporządkowanie oraz zapoczątkowanie katalogowania. 

1 Cz. Kaczmarek, Dekret erekcyjny Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, „Kielec-
ki Przegląd Diecezjalny” (dalej KPD) 26 (1939), s. 162.

2 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej ADK), sygn. XM-28, Akta Personalne 
ks. Franciszka Mazurka.

3 ADK, sygn. XW-51, Akta Personalne ks. Tomasza Wróbla.
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Zwieńczeniem działalności ks. Tomasza Wróbla było zrealizowanie 
projektu wybudowania siedziby Archiwum Diecezjalnego. Ksiądz Tomasz 
Wróbel w 1983 roku przeszedł na emeryturę, a zmarł w 1985 roku4. 

Jego następcą został ks. Jan Szarek. Przejął obowiązki w 1983 roku,  
w początkach przenoszenia zasobu archiwalnego z seminarium duchow-
nego do nowych pomieszczeń w budynku kurialnym. Jako prawnik z wy-
kształcenia, ks. Szarek do chwili nominacji na archiwariusza był notariu-
szem w Sądzie Biskupim. Po przejściu do nowego miejsca pracy kontynu-
ował porządkowanie zasobu, prowadzone dotąd przez ks. Tomasza Wró-
bla. Ksiądz Jan Szarek podczas 27 lat pracy w Archiwum Diecezjalnym 
opracował wiele pomocy archiwalnych, założył inwentarze książkowe  
i księgę nabytków, które umożliwiły poruszanie się po zasobie5. 

Zasób Archiwum Diecezjalnego w 1986 roku
Według zestawienia opracowanego przez ks. Jana Szarka w 1986 roku 

w Archiwum znajdowały się 8 682 jednostki archiwalne w 15 zespołach 
zamkniętych i otwartych oraz 10 000 jednostek w zespole duplikatów 
ksiąg metrykalnych, przesyłanych od 1946 roku z poszczególnych parafii 
do Archiwum Diecezjalnego. Do najstarszych zabytków należało kilka do-
kumentów pergaminowych z XIV wieku. Do zasobu  archiwalnego w ze-
stawieniu został zaliczony również zbiór drukowanych katalogów i elen-
chusów z różnych diecezji, w ilości 1197 jednostek inwentarzowych oraz 
491 jednostek inwentarzowych urzędowych periodyków diecezjalnych  
i 106 książek w biblioteczce podręcznej6.

Nazaretanki w Kielcach i początki pracy w Kurii Diecezjalnej
Nazaretanki osiedliły się w Kielcach w 1939 roku. Biskup Czesław 

Kaczmarek zaproponował przejęcie żeńskiej szkoły biskupiej w Kielcach 
m. Laurecie Lubowidzkiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr 
Najśw. Rodziny z Nazaretu. Akt przekazania szkoły nastąpił w maju 1939 
roku, a w lipcu Kuratorium Kieleckiego Okręgu Szkolnego wydało zezwo-
lenie na prowadzenie przez nazaretanki szkół im. Królowej Jadwigi7.

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku i kolejne lata okupacji uniemoż-
liwiły rozpoczęcie działalności oświatowo-wychowawczej. W budynku 

4 ADK, sygn. OM-15/8, Kronika Archiwum 3 X 1986-22 VI 2010, rkp., k. 30.
5 Ks. infułt Jan Szarek był dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Kielcach do 

2010 r.
6 ADK, sygn. OM-15/8, Kronika Archiwum..., dz. cyt. k. 46-47.
7 D. Kozieł CSFN, Szkoły Sióstr Nazaretanek w Kielcach, KPD, 77 (2001), s. 402.
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przy ul. Słowackiego 5 początkowo stacjonowało wojsko, a następnie żan-
darmeria niemiecka. Siostry zaangażowały się w działalność charytatywną 
(kuchnia RGO, praca w szpitalu, paczki dla więźniów).

Szkoła sióstr nazaretanek w Kielcach od pierwszego powojenne-
go roku szkolnego 1945/1946 była największą placówką oświatową  
w mieście. Szkoła działała do 1960 roku, mimo pojawiających się stop-
niowo od 1948 roku akcji zaplanowanych przez centralne władze partyjne,  
a zmierzających do likwidacji szkolnictwa katolickiego.

W okresie obrony istnienia szkoły nazaretanki spotkały się z moral-
nym wsparciem bp. Czesława Kaczmarka. W liście do przełożonej domu 
w Kielcach pisał w dniu 24 sierpnia 1960 roku: Jedną z ważniejszych mo-
ich trosk po objęciu rządów diecezją kielecką było katolickie szkolnictwo. 
Pragnąc oprzeć je na możliwie najpewniejszym fundamencie zwróciłem 
się w 1939 roku do Waszego Zgromadzenia, mającego piękną tradycję na 
polu wychowania młodzieży żeńskiej... Dosłownie nazajutrz po wyzwo-
leniu przystąpiłyście do organizowania szkół... odtąd przez z górą 15 lat 
niestrudzoną pracą i całkowitym oddaniem się młodzieży zapisałyście 
się złotymi zgłoskami w historii miasta i diecezji... Z tym większym tedy 
bólem patrzy dziś społeczeństwo katolickie na likwidację waszych placó-
wek naukowych i wychowawczych w Kielcach, mających jak najlepszą 
opinię nie tylko u rodziców ale i u władz szkolnych. Jest z wami dro-
gie siostry serce waszego biskupa, całego kleru i wszystkich katolików  
miasta8.

Biskup Kaczmarek nie uznał wydarzeń związanych z likwidacją szko-
ły za kres pracy nazaretanek w diecezji. Na wszelkie sposoby starał się, 
by siostry w nowy, możliwy do wykonania sposób uczestniczyły w życiu 
społeczeństwa. W sposób kategoryczny pisał do przełożonej prowincjal-
nej w Krakowie, s. Lucilliny Stelmaszuk: chodziło mi o obecność Sióstr  
w Kielcach, dzięki której mogłyby one wpływać na tysiące młodzieży i ro-
dzin związanych z dawnymi Waszymi szkołami. Stało się jednak tak, że 
wszystkie siostry mające jakikolwiek kontakt z rodzicami i młodzieżą zo-
stały z Kielc odwołane... W tych warunkach prędzej czy później dojść musi 
do likwidacji tak pożytecznej placówki. By choć w części temu zapobiec  
pragnąłbym zatrudnić kilka sióstr w instytucjach diecezjalnych, wciąż jed-
nak mając na uwadze istotny cel ich pobytu w Kielcach, mianowicie – 
wpływ apostolski na rodziców i młodzież9.

8 ADK., sygn. OK. 17/1, Akta zakonne Sióstr Nazaretanek, k. 271.
9 Tamże, k. 279.
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W konsekwencji likwidacji kieleckiej placówki oświatowej, prowa-
dzonej przez nazaretanki od 1945 roku, siostry stopniowo od 1962 roku 
zaczynały pracę w Kurii Diecezjalnej oraz w miejscowych parafiach,  
a jednocześnie podtrzymywały kontakt z wychowankami i środowiskiem 
kieleckim.

Sylwetki nazaretanek pracujących od 1969 roku w Archiwum  
Diecezjalnym
Ksiądz Tomasz Wróbel do 1969 roku był jedynym pracownikiem Ar-

chiwum Diecezjalnego, kierując jednocześnie Biblioteką Seminarium 
Duchownego. W niektórych pracach archiwalnych dorywczo pomagała  
s. Joanna Chrostek ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Ko-
nającego, również zatrudniona w Bibliotece Seminaryjnej10. W związku  
z narastającym zasobem, a szczególnie z rosnącą ilością wpisów do dupli-
katów ksiąg metrykalnych, zaszła konieczność utworzenia drugiego etatu 
w archiwum, tak by nie łączyć pracy archiwalnej i bibliotecznej. W 1969 
roku zarząd kurii diecezjalnej zaproponował nazaretankom objęcie tych 
zadań. 

Siostra Szczęsna Łęska (w ADK w latach 1969-1972)
Pierwszą nazaretanką, która rozpoczęła pracę w kieleckim Archiwum 

Diecezjalnym, była s. Szczęsna (Helena Łęska). Urodziła się w Często-
chowie w 1904 roku. Do Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu 
wstąpiła w 1929 roku w Częstochowie. Pierwsze śluby zakonne złożyła 
w 1931 roku, a profesję wieczystą w 1939 roku. Przed wstąpieniem do 
zgromadzenia pracowała w Częstochowie jako nauczycielka po ukończe-
niu dwuletniego Wyższego Kursu Nauczycielskiego przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Po wstąpieniu do zgromadzenia uzupełni-
ła wykształcenie pedagogiczne i pracowała jako wychowawczyni dzieci  
i młodzieży w szkołach prowadzonych przez nazaretanki. Przed 1939 ro-
kiem kierowała szkołą powszechną w Częstochowie, a w okresie wojny 
i okupacji opiekowała się dziewczętami w Domu Dziecka i udzielała się 
na tajnych kompletach. W latach 1947-1951 prowadziła Dom Dziecka  
w Wadowicach. W latach 1951-1953 i 1957-1960 pracowała w szkole 
ogólnokształcącej w Kielcach jako wychowawczyni w internacie oraz 
prowadziła kancelarię szkolną. W latach 1960-1964 pracowała w domach 

10 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Tomasz Wróbel, Archiwum Diecezji Kie-
leckiej. Rys historyczny, mps, k. 24.
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zakonnych w Częstochowie i Rabce, gdzie była wychowawczynią interna-
tu i przepisywała na maszynie teksty na potrzeby kurii archidiecezjalnej  
w Krakowie. W 1964 roku ponownie przybyła do Kielc. Siostra Szczęsna 
przez pięć lat, podobnie jak w Rabce, przepisywała na maszynie teksty na 
potrzeby diecezji kieleckiej. W 1969 roku na prośbę ks. Tomasza Wróbla 
podjęła pracę w archiwum11. Do głównych zadań s. Szczęsnej należało 
m.in. żmudne i odpowiedzialne porządkowanie i dokonywanie wpisów  
o zawarciu sakramentu małżeństwa w przechowywanych w archiwum du-
plikatach bieżących ksiąg metrykalnych z poszczególnych parafii oraz wy-
stawianie zaświadczeń o dokonanych wpisach. W ciągu roku z terenu diece-
zji napływało około 250 ksiąg, które poza dokonaniem adnotacji wymaganej 
prawem kanonicznym należało również skontrolować. Siostra Szczęsna pra-
cowała w Archiwum Diecezjalnym do 1972 roku. Poważna choroba unie-
możliwiła jej dalszą pracę12. Zmarła w 2002 roku w Częstochowie.

s. Lucilla Raniś (pracowała w ADK w latach 1972-1991)
Siostra Lucilla (Eugenia Raniś) urodziła się w miejscowości Piłat 

koło Kalisza w 1928 roku. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek  
w 1951 roku w Warszawie. Pierwsze śluby złożyła w 1954 roku, a profesję 
wieczystą w 1960 roku. Początkowo była szafarką w klasztorze Nazare-
tanek w Warszawie, a następnie pracowała w liceum prowadzonym przez 
zgromadzenie w Kaliszu jako wychowawczyni jednej z klas i pomagała  
w internacie i bibliotece szkolnej. Pozostała tam po likwidacji szkoły przez 
władze komunistyczne w 1962 roku i pełniła obowiązki ekonomki oraz 
pracowała chałupniczo na utrzymanie domu. W 1971 roku zachorowała na 
serce i po rocznej rekonwalescencji została skierowana do pracy w Archi-
wum Diecezjalnym w Kielcach i zarazem przeniesiona do Prowincji Kra-
kowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu13. Początkowo 
s. Lucilla pracowała na etacie pomocy w archiwum, a następnie jako głów-
na archiwistka14. W krótkim czasie poznała poszczególne parafie diecezji  

11 Archiwum Prowincji Krakowskiej Nazaretanek (dalej APKNaz), bez sygn., 
Sekretariat Prowincji, Karty personalne zmarłych Sióstr w układzie alfabetycznym, 
karta personalna s. Szczęsnej Łęskiej.

12 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Tomasz Wróbel, Archiwum Diecezji Kie-
leckiej..., dz. cyt., k. 24.

13 APKNaz, bez sygn., Sekretariat Prowincji, Karty personalne zmarłych Sióstr  
w układzie alfabetycznym, karta personalna s. Lucilli Raniś.

14 AKNaz, bez sygn., Sekretariat Prowincji, Wspomnienia pośmiertne Sióstr, 
Wspomnienie o s. Lucilli Raniś.
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oraz rodzaje prac prowadzonych w archiwum. Podobnie jak wcześniej  
s. Szczęsna, aż do roku 1983 pracowała w trudnych warunkach lokalo-
wych i higienicznych15. W zakresie swych obowiązków miała przede 
wszystkim kontynuowanie prac związanych z uzupełnianiem duplikatów 
ksiąg metrykalnych, prowadzonych uprzednio przez s. Szczęsną. Sio-
stra Lucilla pracowała w Archiwum Diecezjalnym do 1991 roku. Zmarła  
w Krakowie w 1995 roku.

s. Rozanna Dudzińska (pracowała w ADK w latach 1983-1988)
Siostra Rozanna (Maria Dudzińska) urodziła się w miejscowości Tczy-

ca koło Miechowa w 1915 roku, a do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 
wstąpiła w 1943 roku w Częstochowie. Pierwsze śluby zakonne złożyła  
w 1947 roku, a profesję wieczystą w 1953 roku. Z wykształcenia była księ-
gową i maszynistką. W zakonnych szkołach i zakładach pracowała jako se-
kretarka, maszynistka. Zajmowała się również zaopatrzeniem w zakładach 
„Caritas” prowadzonych przez nazaretanki. Pracowała w kurii diecezjalnej 
w Kielcach w latach 1963-1965, 1972-1974 i 1975-1981. Pełniła obowiąz-
ki przełożonej w Wadowicach, Marcyporębie, Częstochowie i Kielcach. 
Po przebytym zawale serca, w 1983 roku powróciła ponownie do Kielc  
i w Archiwum Diecezjalnym współpracowała z s. Lucillą Raniś16. Siostra 
Rozanna zajmowała się przede wszystkim katalogowaniem i konserwacją 
dokumentów archiwalnych. W 1988 roku ponownie poważnie zachorowa-
ła. Mimo choroby kontynuowała pracę nad aktami, które przynoszono jej  
z archiwum do opracowania. Zmarła w tym samym roku w Kielcach. 

s. Angela Skrzyńska (pracowała w ADK od 1988 r.)
Krótko po śmierci s. Rozanny do pomocy s. Lucylli w Archiwum Die-

cezjalnym została skierowana s. Angela Skrzyńska. Kolejna nazaretanka 
była junorystką, która w 1985 roku złożyła pierwszą profesję, a śluby 
wieczyste w 1990 roku. Początkowo s. Angela zajęła się wpisywaniem 
duplikatów aktów małżeństwa do ksiąg metrykalnych. Stopniowo, po za-
poznaniu się z zasobem archiwalnym, w kolejnym roku pracy mogła już 
udostępniać akta licznie korzystającym kwerendzistom17. 

15 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Tomasz Wróbel, Archiwum Diecezji Kie-
leckiej..., dz. cyt., k. 24.

16 APKNaz, bez sygn., Sekretariat Prowincji, Karty personalne zmarłych Sióstr  
w układzie alfabetycznym, karta personalna s. Rozanny Dudzińskiej.

17 Siostra Angela Skrzyńska pracowała w archiwum kieleckim do 2014 r.
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Warunki lokalowe i wpływ wydarzeń historycznych na sytuację 
Archiwum
Przed formalną erekcją Archiwum Diecezjalnego w Kielcach dokumen-

ty o wartości historycznej znajdowały się w różnych pomieszczeniach oraz 
w składzie znajdującym się na dziedzińcu kurii diecezjalnej. Biskup Cze-
sław Kaczmarek w miesiąc po objęciu rządów w diecezji kieleckiej zwró-
cił uwagę na potrzebę zorganizowania archiwum. W październiku 1938 
roku przeznaczył jedno z większych pomieszczeń w budynku kurialnym 
na przechowywanie akt archiwalnych. Zmieściło się tam 11 szaf, 2 stoły, 
4 krzesła i 2 schodki18. W miejscu tym magazyn archiwalny znajdował się 
do 1941 roku. 

Podczas wojny i okupacji niemieckiej biskup został wysiedlony, a zbio-
ry archiwalne przewieziono do klasztoru na Karczówkę, gdzie przebywali 
redemptoryści. Zakonnicy z przełożonym, o. Karolem Szrantem, od 1941 
roku bezpośrednio opiekowali się Archiwum Diecezjalnym. Po zakończe-
niu działań wojennych, w kwietniu 1946 roku, na potrzeby zbiorów akto-
wych zostały przeznaczone dwa pomieszczenia w budynku seminarium 
duchownego, pozbawione węzła sanitarnego i niespełniające wielu wyma-
gań co do warunków przechowywania zbiorów19. W związku z trudności, 
z jakimi borykała się diecezja kielecka w latach 50. i 60., a które wynikały 
z prześladowania bp. Czesława Kaczmarka, w budynkach kościelnych nie 
można było znaleźć innego odpowiedniejszego miejsca dla zbiorów archi-
walnych.

Odtąd przez 37 lat różnorodne prace archiwalne prowadzono w dwóch 
stosunkowo niewielkich pokojach, które jednocześnie pełniły funkcję ma-
gazynu, czytelni, pracowni, gabinetu, a nawet przez krótki czas mieszka-
nia dyrektora, ks. Tomasza Wróbla. Nazaretanki pracowały w niełatwych 
warunkach lokalowych i sanitarnych przez 14 lat, do chwili przeprowadzki 
do nowego budynku.

Przeprowadzka Archiwum Diecezjalnego w 1983 roku
Plany budowy nowych pomieszczeń pojawiały się kilkakrotnie już od 

początku posługi w Kielcach bp. Czesława Kaczmarka. Ostatecznie reali-
zacja projektu rozpoczęła się na początku lat 70. Biskup Jan Jaroszewicz 
przedstawił do zatwierdzenia w Wydziale do Spraw Wyznań Prezydium 

18 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Tomasz Wróbel, Archiwum Diecezji Kie-
leckiej..., dz. cyt., k. 11.

19 Tamże, k. 20.
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WRN w Kielcach plany realizacji w diecezji obiektów sakralnych na rok 
1973, w tym budowy budynku z przeznaczeniem na potrzeby archiwum 
diecezjalnego. W uzasadnieniu zwrócił uwagę na niewystarczające i zbyt 
małe dotychczasowe pomieszczenie, uniemożliwiające pracę i swobodne 
poruszanie się pracowników pomiędzy zgromadzonymi aktami oraz zwią-
zane z tym utrudnienia w udostępnianiu dokumentów pracownikom na-
uki20. W marcu 1973 roku z Wydziału do Spraw Wyznań nadesłano zgodę 
na budowę obiektu. Jednak kolejne jednostki administracji wojewódzkiej 
utrudniały procedurę wydawania pozwoleń na poszczególnych etapach 
gromadzenia dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia robót budowlanych, 
mimo zapewnienia, jakie wojewoda kielecki skierował do bp. Jaroszewi-
cza, że ta sprawa nie będzie przewlekana21. 

Prace zakończono na krótko przed 13 grudnia 1981 roku i wprowadze-
niem stanu wojennego w Polsce, ze względu na opóźnienia w uzyskiwa-
niu potrzebnych pozwoleń, trudności w zakupie materiałów budowlanych 
i wykończeniowych oraz inne przeszkody stawiane przez władze wobec 
Kościoła i budownictwa kościelnego.

W okresie stanu wojennego na adres kurii diecezjalnej zaczęły napływać 
transporty darów z państw Europy Zachodniej dla Polaków dotkniętych 
biedą. W związku z nagłą, losową sytuacją w diecezji bp Stanisław Szy-
mecki przeznaczył na potrzeby magazynów żywnościowych, odzieżowych 
i leczniczych pomieszczenia w nowym budynku, projektowane dotąd na 
archiwum. Zdecydował, że w tak wyjątkowej chwili żywi ludzie są waż-
niejsi niż najcenniejsze papiery i dokumenty22. Stopniowo od 1982 roku 
dary przenoszono z nowego budynku do garaży kurialnych. Ostatecznie  
w marcu 1983 roku zapadła decyzja o przeznaczeniu dwóch pomieszczeń 
na potrzeby czytelni i magazynu archiwalnego23. 

W porównaniu do pierwotnego projektu było to znaczne zmniejszenie 
metrażu, ale zapewniało zabezpieczenie powierzchni magazynowej przy-
najmniej na 20 lat24. W pozostałych pomieszczeniach umieszczono inne 
agendy, konieczne w tym okresie dla działalności diecezji. W nowym ma-
gazynie, którego powierzchnia wyniosła 100 m2, na 13 regałach zostały 

20 ADK, sygn. OG-6/10a, Projekt budynku Archiwum Diecezjalnego, k. 2.
21 Tamże, k. 22-23.
22 ADK, sygn. OM-15/8, Kronika Archiwum..., dz. cyt., k. 29.
23 Tamże, k. 31.
24 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Jan Szarek, Archiwum Diecezjalne  

w Kielcach. Dane na Konferencję Dyrektorów Archiwów w Lublinie w dniu 27 i 28 
listopada 1984 roku, mps, k. 1.
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założone półki o łącznej długości 500 metrów bieżących. Dyrektor Ar-
chiwum Diecezjalnego ks. Jan Szarek w krótkim czasie zorientował się  
w zakresie obowiązków i prac wykonywanych przez s. Lucillę i przed-
stawił administracji budynku kurialnego konieczność przyznania dodatko-
wego niewielkiego pomieszczenia na potrzeby pracy nazaretanki. Siostra 
nie mogła bowiem ani w czytelni, ani w magazynie archiwalnym wpisy-
wać duplikatów metryk, wydawać zaświadczeń o wpisaniu faktu zawarcia 
sakramentu małżeństwa i przyjmować coraz liczniej przybywających kwe-
rendzistów25. Ostatecznie Archiwum Diecezjalne uzyskało trzy pomiesz-
czenia w nowym budynku kurialnym.

Przenoszenie akt z budynku seminarium duchownego do nowych po-
mieszczeń rozpoczęło się 9 kwietnia 1983 roku. Bezpośrednio pracowała 
przy tym s. Lucilla Raniś. Pakowała akta do transportu, dźwigała je oraz 
nadzorowała pracę grupy kleryków wyznaczonych do pomocy26. Przewo-
żenie zasobu archiwalnego trwało dwa tygodnie. W dniu 23 kwietnia ca-
łość akt została umieszczona w nowym magazynie archiwalnym. W pracę 
w nowych pomieszczeniach zaangażowany był dyrektor ks. Jan Szarek, 
a podczas pakowania akt do transportu w budynku seminarium pomocą  
i radą służył s. Lucilli poprzedni dyrektor Archiwum, ks. Tomasz Wróbel. 

Zakres pracy i obowiązków sióstr 
W zakresie obowiązków, które spoczywały na nazaretankach zatrud-

nionych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, znajdował się bezpo-
średni nadzór nad zasobem aktowym, z czym łączyły się prace związane  
z katalogowaniem, inwentaryzacją, opisywaniem poszczególnych jedno-
stek, czyszczeniem i konserwacją dokumentów oraz troska o porządek  
w magazynie. 

Wyposażenie archiwum było niewielkie. W 1984 roku nie dysponowało 
żadną aparaturą, a jedyną pomocą dla osób pracujących nad aktami były 
lupy27. Ważnym zadaniem s. Lucylli była w tym okresie troska o zaopa-
trzenie w podstawowe artykuły potrzebne do najprostszych prac archiwal-
nych. Ksiądz Szarek zapisał w 1986 roku: Mamy ciągły kłopot z materiała-
mi do konserwacji akt.(...) obecnie w Kraju nawet najprostszych rzeczy nie 
można kupić: papieru, kleju, tuszu itp. Nieoceniona jest tu Siostra Lucilla, 
która potrafi dzięki znajomościom „wychodzić” i papier do podklejania,  

25 ADK, sygn. OM-15/8, Kronika Archiwum..., dz. cyt., k. 31.
26 Tamże, k. 32.
27 Tamże, k. 1.
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i tusz, i firanki, i zasłony. Jest po prostu niezastąpionym zaopatrzeniowcem 
dla Archiwum28.

Porządkowanie i bieżące dokonywanie wpisów zawartych  
małżeństw w duplikatach nowych ksiąg metrykalnych  
(z metrykami chrztów od 1945/1946 roku)

Na podstawie podziału pracy z kancelarii kurii diecezjalnej corocznie 
przekazywano do archiwum około 250 ksiąg metrykalnych z poszczegól-
nych parafii. Przeważnie były one dostarczane w luźnej formie, bez opra-
wy. Do zadań s. Szczęsnej, a następnie s. Lucilli i s. Angeli (do 1990 roku), 
należało skontrolowanie każdej księgi i wprowadzenie do niej adnotacji  
o zawartym sakramencie małżeństwa, tak aby było to zgodne z orygina-
łami przechowywanymi w poszczególnych kancelariach parafialnych29. 
Było to zadanie żmudne i pracochłonne, wymagające dużej sumienności. 
W dalszej kolejności siostra troszczyła się także o trwałe oprawienie każ-
dego poszytu i nadanie mu rzeczywistej formy księgi30. 

Inwentaryzacja, konserwacja, opisywanie teczek, regałów i półek
O ile od momentu zatrudnienia w 1969 roku nazaretanki spoczywał na 

niej głównie obowiązek troski o duplikaty bieżących ksiąg metrykalnych, 
to od chwili przeniesienia Archiwum Diecezjalnego do nowej siedziby 
znacznie wzrósł zakres jej obowiązków i zaistniała potrzeba zatrudnienia 
drugiej siostry. Do 1983 roku w dotychczasowych niewielkich pomiesz-
czeniach jedynie częściowo można było prowadzić inwentaryzację i kata-
logowanie zbiorów. W nowych warunkach ks. Jan Szarek z nazaretankami 
s. Lucillą Raniś i s. Rozanną Dudzińską podjęli decyzję o kontynuacji po-
rządkowania zasobu. W pierwszym etapie prace dotyczyły inwentaryzacji 
zespołu akt konsystorskich i kurialnych, a następnie zespołu akt Semina-
rium Duchownego31.

Kolejnym etapem prac, prowadzonym szczególnie przez s. Rozannę, 
była najprostsza konserwacja i zabezpieczenie starych akt parafialnych  

28 ADK, sygn. OM-15/8, Kronika Archiwum..., dz. cyt., k. 45.
29 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Tomasz Wróbel, Archiwum Diecezji Kie-

leckiej..., dz. cyt., k. 23.
30 ADK, bez sygn., Kancelaria ADK, ks. Jan Szarek, Archiwum Diecezjalne  

w Kielcach..., dz. cyt., k. 3.
31 Tamże, k. 2-3. Oba zespoły są zespołami otwartymi. 
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i dawnych ksiąg metrykalnych (XVII – poł. XIX w.), które na początku lat 
70. przekazano ze 121 parafii do zasobu Archiwum Diecezjalnego. Wyko-
nując te podstawowe prace, wykorzystywano najprostsze i zarazem trud-
no dostępne materiały, jak zwykły szary papier i stare teczki tekturowe32.  
W odniesieniu do problemów, z jakimi zmierzały się siostry w pracy kon-
serwatorskiej i inwentaryzacyjnej, w Kronice Archiwum Diecezjalnego  
ks. Jan Szarek zanotował uwagę: środki do konserwacji akt są bardzo 
ubogie nie tylko z braku funduszów, ale zupełnie niczego nie można kupić 
w naszej Polsce socjalistycznej. Może czytelnik za ileś tam lat będzie 
bardzo zaskoczony tym, że w roku 1986 w Polsce problemem jest nieraz 
nie do załatwienia kupienie szewskich nici, igieł, nożyczek, papieru, zszy-
waczy biurowych, tuszu, kalki do maszyny do pisania (...). To taka dygre-
sja, która może okazać się kiedyś ważną wiadomością dla tych, którzy  
o komunizmie będą się uczyć tylko z historii33.

Ksiądz Szarek wraz z s. Rozanną w nowej siedzibie archiwum rozpo-
częli dalszą część katalogowania działów archiwum od sygnatur OE, czyli 
Dobroczynności Chrześcijańskiej. Siostra wypisywała karty katalogowe 
poszczególnych jednostek według wymogów opisu archiwalnego. Po-
szczególne działy, aż do OZ, czyli Związków i Organizacji Katolickich, 
były katalogowane do 1985 roku.

Kolejnym etapem prac, począwszy od 1985 roku, była konserwacja  
i katalogowanie starych XVII-XIX-wiecznych ksiąg metrykalnych, które 
przez 10 lat (od 1971 r.) leżały zmagazynowane w niewielkich pomiesz-
czeniach w seminarium duchownym, po przekazaniu ich do Archiwum 
Diecezjalnego z poszczególnych parafii. Siostra Rozanna poza katalogo-
waniem zajmowała się także podklejaniem zniszczonych okładek, nakle-
jała kartki z sygnaturą i nazwą jednostki34.

Praca nad księgami metrykalnymi była przerywana katalogowaniem 
akt Seminarium Duchownego (sygn. SD), akt Kapituły i Szkół Katolic-
kich. Dzięki żmudnej pracy dyrektora i nazaretanek w krótkim czasie 
(1983-1986) powstał katalog kartkowy zasobu Archiwum Diecezjalnego 
oraz kilka ksiąg inwentarzowych (według działów). Zostały także zain-
wentaryzowane dawne księgi metrykalne (około 3 000 pozycji). 

32 ADK, sygn. OM-15/8, Kronika Archiwum, dz. cyt., k. 38.
33 Tamże, k. 38.
34 Tamże, k. 40.
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Obsługa interesantów
Innego typu działalnością była pomoc dyrektorowi placówki w obsłu-

dze interesantów bezpośrednio w archiwum lub pomoc przy sporządzaniu 
pisemnych odpowiedzi na nadchodzącą korespondencję. Skalę bezpośred-
niej obsługi czytelników odnotowano w kolejnych księgach korzystają-
cych z archiwum, które są prowadzone od 1947 roku.

Tab. Liczba korzystających z Archiwum Diecezjalnego  
w latach 1970-1989

(w pomieszczeniach w seminarium duchownym)

rok 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

liczba 8 13 10 12 35 12 19 32 32 46 13 brak 
danych

(od 1983 roku w nowej siedzibie)

rok 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

liczba 7 46 181 239 232 384 168 247

Źródło: ADK, sygn. OM-15/1, Księga korzystających z Archiwum 1947-6.07.1987; sygn. 
OM-15/2, Księga korzystających z Archiwum 7.07.1987-14.12.1993

Nazaretanki, rozpoczynając pracę w Archiwum Diecezjalnym, nie posia-
dały przygotowania specjalistycznego. Przybyły z różnym doświadczeniem 
nauczycielskim, kancelaryjnym i ekonomicznym, zdobytym podczas pracy  
w instytucjach prowadzonych przez zgromadzenie zakonne, a zamkniętych na 
skutek prześladowania Kościoła w latach PRL. Siostry były wcześniej związa-
ne ze zlikwidowanymi szkołami średnimi w Kielcach i Kaliszu. Nowe, prak-
tyczne umiejętności zdobywały w bezpośrednim kontakcie z narastającym, 
różnorodnym zasobem archiwalnym, a także korzystając z materiałów nad-
syłanych z Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie. 

Siostry wykazały się odpowiedzialnością i praktycznością w wykorzysty-
waniu najprostszych, z trudem dostępnych materiałów do konserwacji, inwen-
taryzacji i porządkowania akt. Stały się archiwistkami-praktykami. Dzięki ich 
pracy poszczególne jednostki archiwalne po upływie 50 lat nieprzerwanie słu-
żą licznemu gronu badaczy korzystających z zasobu Archiwum Diecezjalnego 
w Kielcach, a wykonane opisy topograficzne w magazynie nadal ułatwiają 
poruszanie się między regałami i odnajdywanie poszczególnych jednostek  
i zespołów.
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The Sisters of the Holy Family of Nazareth in Kielce  
in the Polish People’s Republic. An article on Sisters’ 50 years  

of work (1969 – 2019)

Summary
The Diocesan Archive in Kielce was established in 1939 by Bishop 

Czesław Kaczmarek in the first year of his pastoral work in the diocese of 
Kielce. In the same year, the Sisters of the Holy Family of Nazareth settled 
down in Kielce with a view to running a female secondary school. This 
educational institution existed until 1960 when it was closed down by the 
authorities which implemented their policy aiming at liquidating Catholic 
schools. In 1962 the sisters, acting on Bishop Czesław Kaczmarek’s sug-
gestion, began working in the diocesan Curia and the local parishes.

In 1969 the Sisters of the Holy Family of Nazareth were employed in 
the Diocesan Archive in Kielce. From the very beginning, they were re-
sponsible for the record collection; they catalogued and described archival 
units, cleaned and conserved documents, as well as keeping the storeroom 
clean. During the economic crisis in the 1980s, the sisters employed in the 
archive demonstrated responsibility and practical abilities while using the 
simplest, not easily available materials for the conservation, inventorying 
and description of the records. Despite the lack of the professional train-
ing, they became archivists-practitioners though long-time involvement in 
their work. 

A large number of researchers, students, historians and genealogists 
constantly make use of sisters’ work which is the effect of their effort put 
in preserving the collection of the Diocesan Archive in Kielce.

Słowa klucze: Archiwum Diecezjalne w Kielcach – Zgromadzenie 
Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu – Nazaretanki – praktyka pracy archi-
walnej – praca nad zasobem

Keywords: The Diocesan Archive in Kielce, the Sisters of the Holy 
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ks. Robert R. Kufel

Kronika parafialna dawniej i dziś

Wstęp
Kronika, z języka greckiego chronos (czas) i chronikos (dotyczący cza-

su), według Współczesnego słownika języka polskiego oznacza:
1. Chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń z życia jakiejś organi-

zacji, instytucji, państwa, grupy społecznej.
2. Stały przegląd bieżących wydarzeń z jakiejś dziedziny1.
Kronika należy do gatunku dawnego piśmiennictwa historycznego,  

a jej autorów nazywa się kronikarzami (chronografami). Do tego gatunku 
piśmiennictwa zaliczono np. biblijne Księgi Kronik. W starożytnej Gre-
cji kronikami nazywano zestawienia chronologiczne, które przedstawiały 
zdarzenia w poszczególnych greckich miastach. W okresie hellenistycz-
nym nastąpił rozwój kronikarstwa, gdy po podbojach Aleksandra Wielkie-
go poszerzyło się wyobrażenie o ówczesnym świecie i jego rozumienie. 
Kronikarze greccy, zainteresowani dziejami innych krajów, dążyli do ich 
uporządkowania i spisania. Przykładem tego typu opracowań były pisma 
Timajosa (ok. 350-250 przed Chr.), który wprowadził jednolity system 
rachuby lat. Właściwymi twórcami chronografii antycznej byli: Eratoste-
nes (ok. 276-196) i Apollodor z Aten (ok. 180-110), którzy uporządkowali 
znane im wydarzenia polityczne i kulturalne od zdobycia Troi do śmierci 
Aleksandra Wielkiego. W starożytnym Rzymie także spisywano wydarze-
nia w porządku chronologicznym. Przykładem rzymskich roczników były 
Annales Maximi z II wieku przed Chrystusem. Pisarze roczników (annali-
ści) sporządzili dzieje Rzymu od założenia miasta do czasów im współcze-
snych (II-I w. przed Chr.)2.

Z dziejów kronik
Chronografowie chrześcijańscy zapoczątkowali nową postać twórczo-

ści historycznej, nazywaną kroniką świata, która ukazywała dzieje świata 
od jego stworzenia do czasów im współczesnych. Do najstarszych tego 
typu kronik zalicza się Chronografia Sextusa Juliusa, zawierająca daty 

1 Współczesny słownik języka polskiego, oprac. B. Dunaj, Warszawa 2007, s. 702.
2 P. Dymmel, Kronika, [w:] EK, red. B. Migut [i in.], Lublin 2002, t. 9, kol. 1308-

1309.
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z historii biblijnej i starożytnej – od stworzenia świata do 221 roku po 
Chrystusie. Hipolit napisał kronikę świata, którą doprowadził do 234 
roku. Euzebiusz z Cezarei w swoim dziele spisał historię świata do 303 
roku. Hieronim przetłumaczył dzieło Euzebiusza na język łaciński, dodał 
własne komentarze i doprowadził wydarzenia świata do 378 roku. Kroni-
ka Hieronima stała się wzorem dla późniejszych opracowań i podstawą 
wiedzy chronologicznej w średniowieczu. Na jego kronice wzorowali się 
m.in. Sulpicjusz Sewer, Orozjusz, Prosper z Akwitanii, Kasjodor i Izydor 
z Sewilli. Na chrześcijańskim Wschodzie powstała np. Chronografia Jana 
Malalasa i anonimowa kronika paschalna z pierwszej połowy VII wieku3.

W średniowieczu oprócz kronik pojawiły się inne rodzaje piśmiennic-
twa historycznego, takie jak roczniki i historie. Autorzy tego rodzaju pism 
stosowali zamiennie nazwy: annales, chronika, historia. Kroniki średnio-
wieczne pojawiły się w zachodniej Europie w IV wieku. Wraz z pojawie-
niem się nowych struktur państwowych w VI wieku, zakładanych przez 
ludy barbarzyńskie, autorzy średniowiecznych kronik zaczęli utrwalać ich 
historie oraz legendarne opowieści o ich pochodzeniu, a także o bohate-
rach i ich czynach. Ważnym elementem tych kronik były opisy nawrócenia 
barbarzyńców na chrześcijaństwo.

Ze względu na sposób opisywania dziejów świata kroniki średnio-
wieczne dzieli się na:

• chronologiczne (series temporum) – kolejność wydarzeń;
• narracyjne (mare historiarum) – refleksja historyczna połączona  

z moralistyką;
• encyklopedyczne (imago mundi) – kompendium historii połączone 

z wiedzą.
W gronie znanych kronikarzy średniowiecznych znaleźli się m.in.: 

Grzegorz z Tours (Historia Francorum), Jordanes (De origine actibusque 
Getarum), Izydor z Sewilli (De origine Gothorum), Beda Czcigodny (Hi-
storia Ecclesiastica gentil Anglorum), Paweł Diakon (Historia Longo-
bardorum). W czasach karolińskich pisali m.in.: bp Frechulf z Lisieux, 
Adon, Reginon z Prüm. Kronikarstwo uniwersalne zapoczątkowały m.in. 
anonimowe dzieło Chronicon Luxoviense (XI w.), kronika Mariusa Scota 
(zm. ok. 1082) i Chronicon chronicorum Florencjusza z Worcester (XI-
-XII). W XII wieku kronikarzami byli m.in.: Sigebert z Gembloux, Frutolf 
z Michelsbergu, Ekkehard z Aury, Hugon od św. Wiktora, Orderyk Witalis, 
Anzelm, Otton z Fryzyngi, Piotr Comestor. W następnych wiekach kroniki 

3 Tamże, kol. 1309.
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tworzyli m.in.: Gotfryd z Viterbo, Wincenty z Beauvais, Mateusz z Paryża, 
Marcin Polak oraz Schedel4.

W średniowieczu dużą popularnością cieszyły się kroniki regionalne  
i lokalne (IX-XVI w.). Obejmowały dzieje określonego terytorium (króle-
stwo, księstwo) lub miejsca (klasztor, kościół, dwór, miasto). Do najstar-
szych kronik regionalnych należy dzieło opracowane w Anglii za panowa-
nia Alfreda Wielkiego (849-899). Tego rodzaju piśmiennictwem zajmo-
wali się także np.: Widukin, Thietmar, Dudon z Saint Quentin, Wilhelm  
z Malmesbury. Pierwsze kroniki klasztorne pojawiły się w VII wieku, a ich 
rozwój przypadł na VIII stulecie. Do najbardziej znanych kronik klasztor-
nych zalicza się m.in.: z Fontenelle (IX w.), z Saint Gallen, Saint Evroul. 
Kroniki miejskie pojawiły się na przełomie VII i VIII wieku i opisywa-
ły następstwo biskupów rezydujących w miastach. Kroniki miejskie roz-
winęły we Włoszech w XII wieku, a upowszechniły się w całej Europie  
w XIV i XV stuleciu. W średniowieczu powstały także kroniki wojenne, 
opisujące bitwy, bohaterskich rycerzy oraz wyprawy krzyżowe5.

W polskim dziejopisarstwie najwcześniej pojawiły się roczniki i dzieła 
hagiograficzne. W XII wieku zaczęły powstawać kroniki, których autorami 
głównie byli duchowni. Pisano je w języku łacińskim, a ich przedmiotem 
stały się dzieje dynastii, państwa i jego mieszkańców. Najstarszą kroniką 
polską jest dzieło Galla Anonima Cronica et gesta ducum sive principium 
Polonorum – „Kronika i dzieje książąt czyli władców Polaków”, które po-
wstało w drugiej połowie XII wieku na dworze księcia Bolesława Krzy-
woustego. Gall Anonim opisał dzieje Polski od legendarnych początków 
dynastii Piastów do 1113 roku. Na przełomie XII i XIII wieku, za panowa-
nia księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, biskup Wincenty Kadłubek na-
pisał kronikę od legendarnych początków państwa polskiego do 1202 roku.  
W okresie rozbicia dzielnicowego, a mianowicie w XIII wieku, zamarła 
twórczość kronikarska. Odrodzenie pojawiło się na przełomie XIII i XIV 
wieku. Wyodrębniły się trzy ośrodki dziejopisarskie: wielkopolski, mało-
polski i śląski. Przykładem dziejopisarstwa pierwszego ośrodka jest Kronika 
wielkopolska (XIII-XIV). Małopolskę reprezentuje Kronika Mierzwy autor-
stwa krakowskiego franciszkanina (XIII w.), a Śląsk – Chronica Polonorum 
z końca XIII wieku i Kronika książąt polskich Piotra z Brzegu (XIV w.). Na 
uwagę zasługują też Kronika katedralna krakowska z końca XIV wieku oraz 
Kronika Jana z Czarnkowa napisana w XIV wieku6.

4 Tamże, kol. 1310.
5 P. Dymmel, Kronika, dz. cyt., kol. 1311.
6 P. Dymmel, Kronika, dz. cyt., kol. 1312; A.F. Grabski, Zarys historii historiogra-

fii polskiej, Poznań 2000, s. 21-26.
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Największym osiągnięciem polskiego kronikarstwa w średniowieczu 
jest dzieło pt. Annales seu cronicae inclyti Regni Poloniae biskupa Jana 
Długosza, sporządzona w latach 1455-1480, a obejmująca dzieje Polski od 
legendarnych jej początków do 1480 roku. J. Długosz – obok dziejów Pol-
skich – zamieścił także genealogię biblijną oraz liczne informacje o wy-
darzeniach z dziejów państw ościennych, cesarstwa i papiestwa. Kronika 
J. Długosza jest ostatnią i najbardziej dojrzałą kroniką narodową, w której 
spisane dzieje Polski zostały włączone do historii powszechnej.

W XVI wieku rozwinęło się dziejopisarstwo nowożytne, zapoczątko-
wane przez Kallimacha i Grzegorza z Sanoka. W połowie XVI wieku po-
jawiły się kroniki pisane w języku polskim. O historii powszechnej pisali 
m.in. M. Bielski i M. Stryjkowski, a o dziejach Polski – Maciej z Mie-
chowa, Wapowski, M. Kromer, S. Sarnicki i E. Gliczner. Rządy władców 
przedstawiali np.: J.L. Decjusz (czasy Zygmunta I Starego), S. Orzechow-
ski (czasy Zygmunta II Augusta), K. Warszewicki (pierwsze bezkrólewie), 
W. Kochowski (od śmierci Władysława IV Wazy do śmierci Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego). W XVII wieku autorzy kronik skupiali się na 
czasach im współczesnych, a forma ich narracji przypominała pamiętni-
karstwo7.

Z dziejów kronik parafialnych
Stoją na półkach w towarzystwie sędziwych ksiąg metrykalnych, otwie-

rane z rzadka, częściej dla przeglądnięcia niż kontynuacji. Prowadzone 
różnymi rękoma zmieniających się proboszczów płoszą czytelnika rozwle-
kłością opisów lub zniechęcają oschłą lapidarnością zwięzłych notatek 
rozdzielonych łysinami nieuwzględnionych lat. Tak w 1978 roku ks. prof. 
Jan Kracik pisał o kronikach parafialnych8.

Obok ksiąg metrykalnych (chrzty, śluby, zgony) kroniki parafialne 
stanowią cenne źródło informacji. Kronikarskie relacje można spotkać  
w najstarszych księgach metrykalnych. Na przełomie XVII i XVIII wieku 
duchowni przy okazji zapisu narodzin, chrztu, ślubu i pochówku swoich 
parafian pod konkretnym aktem w księgach metrykalnych umieszczali in-
formacje o wyjątkowych wydarzeniach powszechnych i lokalnych, jak np. 
wybór lub zgon papieża i biskupa, wybuch wojny, pożary, potopy, kra-

7 P. Dymmel, Kronika, dz. cyt., kol. 1312-1313.
8 J. Kracik, Kroniki parafialne wczoraj i dziś, „Gorzowskie Wiadomości Kościel-

ne” 1978, nr 5-6, s. 173-178 (Przedruk: „Notificationes Cracoviensis” 1978, nr 7-8, 
s. 237-243).
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dzieże, morderstwa, wizytacje kanoniczne, konsekracje kościołów i ka-
plic, otwieranie cmentarzy itp. Autorzy tych wpisów dodawali też wiado-
mości dotyczące historii poszczególnych rodów i ich członków, np. pisali  
o ich pozycji społecznej, zajmowanych przez nich stanowiskach i urzędach 
oraz powiązaniach rodzinnych i sąsiedzkich. Niekiedy tego typu zapisy 
umieszczali na ostatniej stronie księgi metrykalnej. Zapiski kronikarskie 
także występowały w różnych częściach księgi lub na doklejonych do niej 
luźnych kartach.

W XVIII wieku pojawiły się kroniki parafialne w formie oddziel-
nych ksiąg o różnej grubości i rozmiarze.  Przeważnie wygląd tychże 
kronik był dostosowany do współczesnych im zasad sporządzania ksiąg 
metrykalnych. Kroniki były szyte i oprawiane w twarde okładki. Uży-
wano droższego papieru, atramentu i tuszu. Starano się pisać wyraźnie 
po obu stronach karty i oddzielać poszczególne zapisy odpowiednimi  
przerwami, np. znakami graficznymi czy elementami roślinnymi. Sto-
sowano też jednokolorowe ozdobne inicjały. Trzeba przyznać, że zapisy 
kronikarskie wiele mówią o mentalności autorów i ówczesnej im obycza-
jowości. W XIX wieku upowszechnił się zwyczaj prowadzenia kronik pa-
rafialnych9.

Na przełomie XIX i XX wieku kroniki występowały w spisach wizy-
tacyjnych obok innych ksiąg parafialnych10. Przeważnie były redagowane 
bezosobowo i zawierały wyłącznie materiały z życia parafii. Opisy z re-
guły dotyczyły zewnętrznych faktów i dokonań z pominięciem procesów 
zachodzących w zbiorowej świadomości i postawach wiernych11. Zdarzało 
się, że kronikarz pisał w pierwszej osobie oraz uzupełniał wcześniej braku-
jące i pominięte zapisy12.

W kronikach z tego okresu można znaleźć wiele informacji o inwe-
stycjach remontowo-budowlanych (nie zawsze z podaniem nazwisk pro-
jektantów i wykonawców), planach i kosztorysach, natomiast pomijano 

9 T. Moskal, Historia ksiąg metrykalnych Kościoła katolickiego na ziemiach pol-
skich, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu” 2005,  
nr 1, s. 76.

10 S. Olczak, Kancelaria, [w:] EK, t. 8, kol. 555.
11 S. Librowski, Zachowane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej  

z lat 1901-1939 oraz ich wartość jako źródła historycznego, „Archiwa, Biblioteki  
i Muzea Kościelne” 1969, t. 18, s. 12, 16, 24.

12 K. Benyskiewicz, A. Suchorski, Kronika parafii p.w. Narodzenia Maryi Panny 
w Nowym Kramsku pow. Wolsztyn, [w:] Z dziejów Nowego Kramska. Źródła histo-
ryczne, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 2013, s. 177-178.
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szczegóły dotyczące oceny stanu moralnego wiernych lub jakości wpły-
wów duszpasterskich. Czytelnik kroniki może wyciągnąć wnioski o sytu-
acji pastoralnej tylko spomiędzy wierszy13.

Zapisy przeważnie prowadzono retrospektywnie z dystansu paru mie-
sięcy lub lat. Często poza trafnością czy nieudolnością stylu i charakteru 
pisma niewiele można dowiedzieć się o osobistych poglądach piszącego. 
Jednocześnie łatwo dostrzega się eksponowanie własnych dokonań albo 
skromność piszącego, powodującą przemilczanie jego roli w poszczegól-
nych przedsięwzięciach, np. zrobiliśmy, zaczęła się praca itp.14.

Cechą charakterystyczną kronik z przełomu XIX i XX wieku jest 
obiektywizująca narracja, która zrezygnowała z prywatnych odczuć i opi-
nii piszącego. Posiadają one np. odpisy dokumentów urzędowych, fotogra-
fie, wycinki prasowe, autografy i pieczęcie wizytatorów. Pomimo obfitej 
faktografii i rozległych opisów, kroniki parafialne z tego okresu stanowią 
bardzo ważne, ale nie jedyne, źródło do dziejów Kościoła lokalnego.

Jak słusznie zauważył. J. Kracik: A pytań jest tak wiele, na które prak-
tycznie wcale nie odpowiedzą kroniki, choć mogliby ongiś ich autorzy, 
gdyby mieli nieco więcej wyobraźni i zastanowili się, co będzie intereso-
wać potomków ich parafian15.

Osoba piszącego
Każde dzieło ma swego autora (ujawniony lub anonimowy). Obowią-

zek czuwania nad właściwym spisywaniem i przechowywaniem ksiąg 
metrykalnych, w tym także kroniki parafialnej, spoczywa na proboszczu, 
który może ją pisać osobiście lub zlecić jej prowadzenie np. wikariuszowi 
lub osobie świeckiej, np. nauczycielowi, kościelnemu, organiście16. Pro-
boszcz nie musi być zawodowym historykiem ani specjalistą z dziedziny 
dziejopisarstwa17. Wystarczy wiedza historyczno-pastoralna, którą zdobył 
w czasie studiów seminaryjnych, oraz jego chęć i dobra wola. Proboszcz 
powinien pamiętać, że nie należy nikogo przymuszać lub „zrzucać” tego 
obowiązku na kogoś, kto nie czuje się kompetentny i nie chce pisać kroni-
ki. Najlepiej, gdy kronikę pisze jedna osoba w kancelarii parafialnej, mając 

13 J. Kracik, Kroniki parafialne..., dz. cyt., s. 174.
14 Tamże, s. 174.
15 Tamże, s. 175.
16 R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich 

od XII do początku XXI wieku, wydanie drugie, Zielona Góra 2011, s. 91.
17 W. Szołdrski, „Ateneum Kapłańskie” 1926:12, t. 18, s. 210-212.
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pod ręką akta i księgi parafialne. Trzeba pamiętać, że miejsce pracy kroni-
karza musi być w miarę wygodne i dobrze oświetlone.

Osoba mająca być parafialnym kronikarzem powinna być znana pro-
boszczowi osobiście, mieć „dobre pióro”, odznaczać się zdolnościami, 
np. plastycznymi, dekoratorskimi, oraz dysponować swobodnym czasem 
na pisanie. Cechami dobrego kronikarza są: uczciwość, prawdomówność, 
obiektywizm i krytycyzm. Proboszcz przed zatwierdzeniem nowego kro-
nikarza powinien go pouczyć o sposobie prowadzenia księgi, a piszący – 
konsultować się z proboszczem i w ustalonym terminie przedstawiać mu 
owoce swej pracy. Przy okazji nie zaszkodzi zapoznać kandydata z ogólną 
wiedzą kancelaryjno-archiwalną. Wskazane są także wspólne spotkania 
robocze, połączone z wymianą uwag i doświadczeń, które skojarzyły się 
przy tworzeniu kroniki. Wszelkie pojawiające się wątpliwości trzeba usta-
lić z proboszczem, stosując złotą zasadę: „Pytam, gdy nie wiem”.

Ktoś napisał, że Kiedy kronikarz pisze kronikę, nie ma czasu oglądać 
tego, co dzieje się wokół niego... Kiedy kronikarz ogląda to, co dzieje wo-
kół niego i nie bierze w tym udziału, wtedy nie ma czasu na pisanie kro-
niki18. Jest w tym sporo prawdy. Kronikarz może dobrać sobie kogoś do 
pomocy, np. dziennikarza, reportera, fotografa, plastyka, rysownika, lecz 
nie wolno mu nikim wyręczać się. Przy okazji mile widziana jest współ-
praca kronikarza z miejscowym środowiskiem społecznym (np. szkoła, 
urząd gminy, dom kultury). Dobre i zdrowe relacje z otoczeniem na pewno 
przysłużą się jego pracy.

W przypadku zmiany proboszcza kronikarz ma obowiązek pozostawić 
księgę w biurze parafialnym, a jej dalsze pisanie przez tego samego kroni-
karza będzie zależało od zgody nowego administratora i rządcy parafii. Pi-
szący kronikę powinien zgłosić proboszczowi swoją decyzje o rezygnacji 
z dalszej pracy. Powinien uczynić to z wyprzedzeniem, aby nie zostawić 
pracodawcy w kłopotliwym położeniu.

Kronikarz spełnia rolę służebną wobec historii Kościoła. Jest włączony 
w nurt przemijania i zmian. Jego misją jest przezwyciężenie czasu, czyli 
utrwalenie na piśmie wiadomości z życia i działalności parafii. Spoczywa 
na nim i na jego pracy wielka odpowiedzialność, a oceni go przyszłość.

18 http://www.emeryk.wici.info/Emeryk1/dlugosz.htm.



78 Archiva Ecclesiastica nr 11/2017

Wygląd zewnętrzny kroniki
Kronika powinna być większego formatu, gdyż wtedy ma poważny wy-

gląd i łatwo nie zgubi się, a zapisane w niej wiadomości uzyskają lepszą 
przejrzystość. Proponuje się format księgi wraz z jej oprawą 210x300-
-310x420 mm, o grubości 2,8-3,2 cm. Okładka kroniki powinna być wy-
konana z trwałego materiału, o mocnej oprawie introligatorskiej, najlepiej 
skórzanej, lub przy użyciu półskórka. Do oprawy można użyć materiału 
imitującego skórę w różnych kolorach, np. bordowym, czarnym lub nie-
bieskim, oraz płótna introligatorskiego. W zasadzie należy unikać opraw 
półpłóciennych, gdzie z płótna introligatorskiego jest tylko grzbiet, a tek-
turowe karty oprawy są oklejone papierem. Przy zlecaniu oprawy warto 
dopasować kolor okładki do koloru pozostałych ksiąg znajdujących się  
w biurze parafialnym. Można dodatkowo użyć papierowej obwoluty 
ochronnej w celu uniknięcia zabrudzenia oprawy księgi19.

Na zewnętrznej stronie okładki powinien znaleźć się wytłoczony napis 
lub etykieta z nazwą parafii, np.:

Kronika parafialna
Liber memorabilium  
Kronika Parafii pw. św. Michała w...
Kronika parafialna św. Michała w...
Pod nazwą parafii dodaje się datę lub rok założenia kroniki:
1 stycznia 1914
 lub 1914.
Ponadto prawe narożniki obu okładek można zaopatrzyć w metalowe 

okucia oraz klamry zamykające księgę. Klamry, które bardziej mają słu-
żyć jako ozdoby, powinny łatwo spinać wszystkie karty i otwierać księgę. 
Unika się zamka z kluczem lub kłódki, gdyż te dawnego typu zamknięcia 
dziś mogą wydawać się śmieszne i ośmieszać kronikarza.

Istnieje możliwość skorzystania z gotowych kronik, które są w sprze-
daży detalicznej, ale przy gotowym produkcie producent nie daje więk-
szych możliwości wyboru, np. oprawy, koloru okładki czy doboru papieru 
o odpowiedniej gramaturze i jakości. Dlatego o wiele lepszym rozwią-
zaniem jest kupno luźnych kart papieru dobrego gatunku (np. czerpa-
ny), który po złożeniu w ręce mistrza introligatorskiego można mocno 
zszyć i oprawić zgodnie z życzeniem klienta. Na życzenie introligator 
wytłoczy napis i doda pozostałe ozdoby, np. narożniki, guzy, klamry,  
łańcuszki.

19 L. Wilczyński, Abc kancelarii i archiwum parafialnego, Poznań 2012, s. 59.
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Zwykle w przypadku kronik używa się papieru dobrego gatunku w for-
macie A4 (210x297 mm)  i B4 (250x353 mm), z arkuszami liniowanymi 
lub gładkimi.

Opis wewnętrzny
Na pierwszej karcie kroniki umieszcza się następujące informacje:
• przeznaczenie księgi (najlepiej powtórzyć napis z okładki);
• imię, nazwisko i stanowisko założyciela;
• miejscowość i datę założenia;
• odcisk okrągłej pieczęci parafialnej;
• w przypadku zmiany kronikarza jego następca podaje imię, nazwisko 

i stanowisko oraz miejscowość i datę kontynuacji kroniki;
• podpis kronikarza stanowi niepowtarzalną wizytówkę jego osobowo-

ści20.

Na drugiej karcie dobrze jest zapisać:
• imię panującego papieża;
• imię i nazwisko głowy państwa;
• imię i nazwisko nuncjusza apostolskiego;
• imię i nazwisko metropolity, Prymasa Polski;
• imię i nazwisko biskupa diecezjalnego, biskupów pomocniczych  

i seniorów;
• wpis można zakończyć np. zachętą, aby następcy kontynuowali kro-

nikę itp., a kartę ozdobić np. rysunkiem kościoła lub jego patrona.

Praktycznie kronikę pisze się na kartach tylko po prawej stronie, bo 
lewa powinna być niezapisana. Powodem, dla którego tak się czyni, są 
przede wszystkim względy ochronne.  Wilgoć, która czasem pojawia się 
w kancelariach kościelnych, skleja mokre karty wraz zapisem, a po osu-
szeniu kart zapis obustronny może ulec częściowemu lub całkowitemu 
zniszczeniu. W przypadku zapisu tylko z prawej strony zniszczenia będą 
mniejsze. Pod wpływem wilgoci prawostronny zapis może się jedynie od-
bić na przeciwległej, dotąd niezapisanej stronie kroniki. Dwustronicowy 
zapis kronikarski jest możliwy tylko wówczas, gdy zszyje się karty kroniki 
z dodatkowymi kartami ochronnymi, które je rozdzielają.

20 Por. A. A. Spychała, Grafologia i badania pismoznawcze, Zielona Góra 2013, 
s. 117.
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Materiałem pisarskim jest pióro atramentowe. Wymagany jest atrament 
najlepszej jakości, koloru czarnego, niebieskiego lub fioletowego. Wska-
zane jest użycie liniuszka, gdy mamy do czynienia z gładkim papierem. 
Kronikarz powinien mieć pod ręką bibułę, zmywacz kleksów i gumkę,  
a unikać różnego rodzaju korektorów, które przez sklejenie papieru niszczą 
zapis. Do zdrapywania kleksów i omyłkowo zapisanych liter można użyć 
małego skalpela, cienkiego spiczastego nożyka lub żyletki, aby delikat-
nie zeskrobać mylny zapis. Nie stosować długopisów, cienkopisów, maza-
ków, ołówków i piór kulkowych. Trzeba pamiętać, że prowadzenie kroniki  
w formie komputerowej nigdy nie zastąpi kroniki napisanej ręcznie, może 
mieć tylko charakter pomocniczy i uzupełniający.

W kronice – obok zapisu tekstowego – dopuszczalne jest zamieszczanie 
fotografii, które uplastyczniają i ubogacają jej przekaz. Nie pozostawia się 
luzem fotografii w księdze. Nie przykleja się i nie przyczepia fotografii 
za pomocą metalowych spinaczy, bo to niszczy karty. Lepszym rozwią-
zaniem jest rozdzielenie tekstu od fotografii dzięki zastosowaniu dwóch 
odrębnych ksiąg: z zamieszczonym tekstem (kronika) oraz z wklejonymi 
fotografiami (kronika-album). Trzeba zachować ostrożność przy wklejaniu 
zdjęć, aby nie zniszczyć albumu i zdjęć. Dobrze jest przełożyć klejone kar-
ty albumu luźnymi czystymi arkuszami papieru, który usuwa się dopiero 
wtedy, gdy wyschnie klej na kartach wraz ze zdjęciami. Wklejane fotogra-
fie trzeba tak rozmieścić na stronie, aby było miejsce na ich podpisanie. 
Zdjęcia bez podpisów tracą na wartości historycznej. Po latach już nikt nie 
rozpozna osób, miejsc i sytuacji, które uwieczniono na zdjęciach. Część al-
bumową też trzeba zaopatrzyć w tytuł, nazwę parafii i odcisk pieczęci (jak  
w przypadku kroniki z tekstem). Strony albumu muszą być ponumerowane.  
W osobnej teczce gromadzi się wycinki prasowe. Każdy z nich umieszcza 
się w sygnowanej i opisanej papierowej kopercie. Teczkę można zatytuło-
wać np. Wycinki prasowe – aneks do Kroniki parafialnej. Kronikę, album 
i teczkę z wycinkami przechowuje się łącznie i w jednym przeznaczonym 
do tego miejscu w kancelarii parafialnej.

Nie wolno niczego stawiać (np. kubka, szklanki) na tekście oraz używać 
tekstu za „podkładkę”, np. pod kartkę, na której robi się wypis z kroniki.

Kroniki historyczne umieszcza się pod zamknięciem w archiwum para-
fialnym. Wszystkie kroniki muszą znaleźć się w inwentarzu parafialnym. 
Nie wolno udostępniać, wypożyczać i kopiować wiadomości zapisanych 
w kronikach bez wiedzy i zgody proboszcza. Kroniki należy okazać na 
życzenie biskupa, wizytatora i archiwisty diecezjalnego21.

21 R. Kufel, Kancelaria..., dz. cyt., s. 113.
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Czas pisania
W średniowieczu kronikarz rozpoczynał swe dzieło od aktualnych 

sprawozdań, a następnie cofał się w tak zwaną pomrokę wieków22. Obec-
nie kronikarz spisuje ważniejsze wydarzenia bieżące w następstwie upły-
wającego czasu, gdy parafia jeszcze nimi żyje23. Niekiedy wcześniej może 
przygotować sobie ramowy opis zdarzenia, do którego przygotowuje się 
cała parafia, tak aby bezpośrednio po jego zakończeniu mieć gotowy zarys 
opisu do kroniki24.

Nie zaleca się, aby kronikarz pisał o wydarzeniach w sposób jednorazo-
wy po zakończeniu roku lub sporządzał ogólne sprawozdanie na podstawie 
zapisków, które zebrał w ciągu roku. Należy unikać – zamiast kroniki – pi-
sania luźnych notatek o treści historycznej, które w ramach porządkowania 
kancelarii parafialnej mogą znaleźć się w koszu na śmieci. Prawdziwej 
kroniki nie zastąpi kalendarium wydarzeń, segregator ze statystyką ko-
ścielną i ogłoszeniami parafialnymi, a także wykaz dusz i kartoteka para-
fialna. Należy prowadzić oddzielnie kronikę i księgę ogłoszeń25.

Ks. Jan Kracik proponuje, aby notować fakty, spostrzeżenia i opinie 
na pojedynczych datowanych kartkach, które choćby raz w roku w dzień 
sprzyjający refleksji, np. deszczowy dzień po urlopie lub w Dniu Zadusz-
nym, przejrzeć, przemyśleć i uporządkować. Przed przystąpieniem do za-
pisu dobrze jest wpierw przeczytać ostatni wpis kronikarski w celu porów-
nania i krytycznej oceny, aby lepiej utrwalić wpis bieżący26.

Z reguły na bieżąco opisuje się minione wydarzenia. Jednak jeśli z jakiś 
powodów nie czyni się tego, to lepiej po czasie zabrać się za pisanie, niż 
całkiem zrezygnować z kroniki.

Treść
W kronikach należy regularnie wpisywać wszystkie wiadomości o zna-

czeniu historycznym, a szczególnie takie, o których nie ma żadnych infor-
macji w aktach parafii. W większych odstępach czasowych powinno się tak-
że zamieścić przegląd całego życia religijnego z zaznaczeniem zmian, które 
zaszły w życiu parafii. W celu prawidłowego prowadzenia kroniki trzeba 

22 P. Jasienica, Trzej kronikarze, Warszawa 2008, s. 13.
23 W. Tokarz, W sprawie archiwów parafialnych i klasztornych, „Ateneum Ka-

płańskie” 1936:22, t. 37, s. 304-305.
24 Por. http://www.emeryk.wici.info/Emeryk1/dlugosz.htm.
25 P. Wolnicki, Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych diecezji 

częstochowskiej, Częstochowa 2006, s. 193.
26 J. Kracik, Kroniki parafialne..., dz. cyt., s. 178.
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założyć kartotekę z dokładnymi datami wydarzeń oraz ścisłymi opisami. 
Kroniki, w których są luki czasowe, lub kroniki nowo powstałe muszą być 
poprzedzone sprawozdaniem kronikarskim, obejmującym brakujący czas27.

W przypadku zakładania pierwszej kroniki podaje się krótką historię 
parafii i kościoła. Można przepisać treść dokumentu erekcyjnego lub tylko 
podać rok założenia parafii, gdy dokładna data erekcji jest nieznana. Nale-
ży wpisać – o ile są znane – imiona i nazwiska miejscowych duchownych 
(proboszczowie, wikariusze, księża pochodzący z parafii), informacje  
o beneficjum parafialnym, cmentarzach, szkołach, bractwach, obiektach 
zabytkowych i dziełach sztuki28.

Jeśli nowa księga stanowi kontynuację istniejącej już kroniki, trzeba 
podać szczegółowe dane dotyczące poprzednich kronikarzy: imię i nazwi-
sko, stanowisko, rok założenia i czas, który obejmowała ostatnia kronika.

Kronika parafialna w treści powinna obejmować:
• dzieje;
• założenie parafii;
• budowy i remonty;
• inwentarz kościelny;
• ważniejsze uroczystości;
• szczególne fundacje;
• prebendy;
• sprawy sądowe;
• zmiany terytorialne;
• zabudowę gospodarczą;
• personalia (zmiany proboszczów, wikariuszy, kapelanów);
• klęski żywiołowe;
• wojny;
• doniosłe wydarzenia;
• ogólne uwagi o przejawach kulturalnych, moralnych i społecznych29.

Ks. J. Kracik proponuje, aby poszerzyć tematykę kroniki parafialnej  
o zagadnienia:

• udział wiernych w jednorazowych, rocznych i tygodniowych prak-
tykach religijnych, napisać własne zdanie o motywacji uczestników 
praktyk religijnych;

27 www.fzs.info.pl/formacja/kronika.
28 J.E. Pruner, Pastoraltheologie, t. 2, Das Lehramt und das Hirtenamt des 

katholischen Priestertums, Paderborn 1905, s. 367-368.
29 A. Molisak, Kronika parafialna, [w:] Nauka pasterzowania, red. Z. Pilch, Kiel-

ce 1939, t. 1, s. 185-186.
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• miejscowa specyfika pastoralna, pierwsze wrażenie, zaskoczenia, 
obiegowe opinie i ich korygowanie w miarę własnych doświadczeń 
piszącego;

• nabożeństwa nieobowiązkowe – jakie zastałem, podtrzymuję, toleru-
ję lub kasuję,  wprowadzam nowe, bo..., dla kogo są przewidziane, 
kto przychodzi?;

• sakramentalia niepowszechne, np. jabłka św. Błażeja, chleb i sól św. 
Agaty, wianki z oktawy Bożego Ciała, lokalne zwyczaje i pieśni sze-
rzej nieznane i niedrukowane, które należy spisać;

• co nie wymaga prawie żadnych zachęt i przypomnień, a kwitnie ży-
wiołową siłą obyczaju, np. palmy, święconka, opłatek, choinka, ile  
w tym wiary, a ile folkloru?;

• pielgrzymki (kto – dokąd – kiedy?);
• obrzędy trwające i zanikające związane z rokiem liturgicznym;
• wierzenia i przesądy (jednostek, grup wieku i zawodu)30.

Metoda
W księdze trzeba pisać:
• według kolejności: Kiedy? Gdzie? Kto? Co?;
• unikać krótkich zapisów i suchych faktów oraz skrótów językowych, 

graficznych i myślowych;
• stosować pełny opis wobec osób wymienionych w tekście – imię, 

nazwisko, tytuł, stanowisko;
• pisać w czasie przeszłym dokonanym;
• w kwestiach spornych przytaczać inne opinie, aby dać szerokie pod-

łoże dla różnych opinii31;
• pisać skromnie – bez samochwalstwa i zbędnego gadulstwa, co za-

ciemnia treść i obniża poziom kroniki;
• jasno – zrozumiale dla wszystkich czytelników w każdym czasie  

i miejscu;
• z miłością – bez objawów antypatii i nienawiści;
• ze sprawiedliwością – bez krytykowania i obdzierania z zasług po-

przedników, szczególnie zmarłych (de mortuis nihil, nisi bene);
• z powagą – bez naiwności, rubaszności, trywialności.

30 J. Kracik, Kroniki parafialne..., dz. cyt., s. 176.
31 Powyższe uwagi za: E. Duma, Tworzenie kroniki (opracowanie E. Dumy w zbio-

rach autora).
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Wpisy mają być dokładne, staranne i czytelne32. Pod względem edytor-
skim i estetycznym kronikę ma cechować wysoki poziom graficzny i este-
tyczny33. W tym celu litery powinny być odpowiedniej wielkości. Można 
użyć ozdobników, np. kolorowych inicjałów.

Karty przeznaczone do zapisów powinny być ponumerowane ręcznie 
(bez użycia numeratora) cyframi arabskimi lub rzymskimi. Nie numeruje 
się pierwszej i drugiej karty, ale uwzględnia się te numery w dalszym ciągu 
pisania kroniki, np. opisywanie wydarzeń rozpoczyna się na trzeciej karcie 
kroniki. Numerację można umieścić w czterech częściach karty.

Nie stawia się cyfr z lewej dolnej i górnej strony karty, gdyż ta strona 
służy do oprawy introligatorskiej.

Zdarzenia wpisuje się w układzie chronologicznym. Każdy rok znaczy 
się od nowej karty większymi cyframi. Na początku roku można napisać:

Incipit anni 2013 lub tylko 2013

Na koniec roku:
Finis anni 2013

Zaleca się, by obok numeru karty był też margines boczny o szerokości 
3-3,5 cm, na którym w odstępach zaznacza się datę i krótki tytuł zapisu, co 
ułatwi szybkie odnalezienie konkretnego zdarzenia.

Na marginesie podaje się źródła informacji, odnośniki, uzupełnienia 
i sprostowania. Po zakończeniu tomu kroniki można napisać: Niniejszy 
tom kroniki parafialnej zakończono dnia... Liczy 80 kart. Podać też nazwę 
miejscowości, imię i nazwisko kronikarza oraz odcisnąć pieczęć parafial-
ną. Dodatkowo można każdą kartę opieczętować, np. w prawym dolnym 
rogu niewielką okrągłą pieczęcią parafialną, która w sytuacji rozczłonko-
wania i rozproszenia kart pomoże zidentyfikować w przyszłości właścicie-
la kroniki.

32 A. Molisak, Kronika parafialna, dz. cyt., s. 186; J. Krukowski, Teologia paster-
ska katolicka dla użytku seminariów duchownych i pasterzów dusz, Kraków 1894,  
s. 745.

33 http://www.raffer.org/vademecum/straz/kronika.html.
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Kronika roczna

Takim określeniem nazywa się wszelkie notatki, które posłużą do rocz-
nego sprawozdania wpisywanego do kroniki parafialnej. Na kronikę rocz-
ną składają się następujące zagadnienia:

• liczba dusz;
• liczba chrztów, małżeństw i pogrzebów;
• rozwój duszpasterstwa i ewentualnie powstałe nowe placówki;
• liczba przyjętych komunii św.;
• liczba bierzmowanych.
W kronice rocznej informuje się też o szczególnych wydarzeniach  

w parafii, głównie kościelnych, takich jak:
• misje;
• prymicje;
• powołania do stanu duchownego;
• jubileusze małżeńskie;
• skandale (sine ira et stud);
• budowy, naprawy i remonty;
• włamania, zniszczenia, profanacje;
• fundacje kościelne;
• nabytki ujęte w inwentarzu.
Duże znaczenie historyczne mają też wiadomości o charakterze świec-

kim. W kronice można odnotować:
• wybory do sejmu, senatu, samorządu;
• zjawiska pogodowe;
• epidemie;
• katastrofy;
• funkcjonowanie fabryk, dróg i mostów;
• pobór do wojska;
• wszelkie inne zdarzenia godne odnotowania34.
Na podobne zagadnienia związane z życiem religijnym i świeckim, któ-

re powinny być zauważone w kronice parafialnej, zwrócił uwagę biskup 
Antoni J. Nowowiejski:

• kościół parafialny, inne kościoły i kaplice;
• parafia – rozległość, miejscowości, ludność, innowiercy;
• życie duchowe – porządek nabożeństw, odpusty, wizytacje, rekolek-

cje;

34 A. Molisak, Kronika parafialna, dz. cyt., s. 187-188.
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• oświata – nauczyciele, szkoły, czytelnie;
• ruch społeczno-ekonomiczny – związki społeczne, straż pożarna, 

szpital;
• ciekawsze wydarzenia – powodzie, pożary, susza35.
Ks. Jan Kracik proponuje, aby statystyk parafialnych dokonywać nie co 

roku, ale raz na kilka lat. Statystyki przygotowuje się w oparciu o metry-
kalia (wzrost – stała – spadek), np. urodzenia (w tym pozamałżeńskie i po-
niżej dziewięciu miesięcy od ślubu rodziców, wiek dzieci ochrzczonych), 
małżeństwa (wiek, zamieszkanie) i zgony (nagłe, zaopatrzenie, wiek)36.

Kronika roczna służy do pełnej charakterystyki życia społecznego, re-
ligijnego, politycznego i kulturalnego w parafii. Stanowi także podstawę 
do przygotowania statystyk i porównań, obrazując słabe i mocne strony 
duszpasterstwa.

Znaczenie kroniki
Kronika parafialna powinna wiernie i obiektywnie odzwierciedlać ja-

kość życia parafialnego. Ma być księgą dokumentacyjną, a nie sensacyjną, 
choć po wielu latach niektóre relacje mogą nabyć waloru lokalnych sensa-
cji, zwłaszcza kiedy dokona się wizualizacji przeszłości i porówna się ją  
z obrazem ocalonym w teraźniejszości. O wartości materiału historyczne-
go umieszczonego w kronice decyduje bogactwo treści oraz  obiektywizm 
ze strony autora37.

Dokładnie prowadzona kronika stanowi ważny dokument historyczny, 
potwierdzający wyjątkowy walor duszpasterstwa, wiary, ofiarności i zaan-
gażowania wiernych, jak również ich troski o ówczesny im stan dóbr ma-
terialnych. Dokładne relacje z wydarzeń parafialnych pozwolą na pozna-
wanie bogactwa i dynamizmu wiary przodków, jak również na budowanie 
bliższej więzi emocjonalnej we wspólnocie parafialnej38.

Zakończenie
Biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak w homilii z okazji 

Święta Niepodległości 11 listopada 2013 roku w Kołobrzegu powiedział 
m.in.: Biblia na czas patrzy zupełnie inaczej niż świat, choć na zegarach 
każda minuta jest taka sama. To nie w tym rzecz, żeby trwać z chwili na 

35 A.J. Nowowiejski, Pastorologia, Płock 1930, s. 115-116.
36 J. Kracik, Kroniki parafialne, dz. cyt., s. 177.
37 S. Librowski, Zachowane kroniki parafialne, dz. cyt., s. 44.
38 W. Wenz, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. 

Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008, s. 198.
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chwilę. Uczyć sztuki życia to zadanie najważniejsze i dla Ojczyzny, i dla 
Kościoła. Każda minuta pełna wartości i treści jest zupełnie niepodobna 
do tej, w której nie ma nic lub wypełnia ją zło. Warto by spojrzeć tak na tę 
rocznicę. Także po to, by wyszukać w naszej historii chwile najważniejsze 
i najpiękniejsze. Żeby sięgać do chwil, treści, a jeszcze bardziej do ludzi, 
do świadków, do tych, którzy jak wielkie drogowskazy wpisani są w historii 
naszej Ojczyzny...

Kroniki parafialne tworzą ludzie, którzy żyją obok nas. Czują się powo-
łani przez Boga, aby na kronikalnych zapisach zamknąć oddech historii. 
Na pozór to łatwe zadanie, ale każdy kronikarz spełnia je  sobą. Musi 
sam wybrać najważniejsze i najpiękniejsze chwile historii. Piękno i wy-
jątkowość kronik parafialnych polega na ich niepowtarzalności. Nie ma 
bowiem dwóch identycznych kronikarzy i takich samych zapisów. Z tego 
powodu każda kronika jest niczym uczta duchowa dla czytelnika, który 
przez otwarcie księgi ożywia zapis minionego czasu.

Jezus Chrystus potrzebuje świadków, których dokonania zapiszą kroni-
karze. Świadkami Chrystusa stają się wszyscy na ten świat przychodzący. 
Pamięć o nich będzie ciągle żywa, jak długo kronikarze będą pełnić swoją 
misję, bo zanim bowiem wiatr historii poniesie rok następny, warto Chry-
stusa na ziemi „ślad najmniejszy ocalić od zapomnienia”39.

Na zakończenie świadectwo z kroniką parafialną w tle. Jeden z misjo-
narzy opowiedział w czasie rekolekcji historię pewnego Polaka, który pod-
czas drugiej wojny światowej trafił do niemieckiej niewoli. Wraz z grupą 
więźniów codziennie przechodził obok miejscowego kościoła. Czuł z ko-
legami wielką tęsknotę za komunią św., bo w obozie nikt nie odprawiał 
mszy św. Któregoś dnia w otwartych drzwiach świątyni ukazał się ksiądz 
ubrany w komże, stułę, z bursą z Najświętszym Sakramentem. Więźniowie 
uklękli jak na rozkaz i przez chwilę trwali na cichej modlitwie. Wtedy pil-
nujący ich strażnicy skopali wszystkich, nie oszczędzając kapłana. Po woj-
nie były więzień przyjechał do Niemiec i wszedł do tego samego kościoła, 
aby Bogu podziękować za ocalone życie. Do modlącego podszedł ksiądz, 
któremu gość z Polski opowiedział swoją historię. Ksiądz zaprosił go do 
biura i otworzył przed nim kronikę parafialną pod datą tamtego zdarzenia 
sprzed lat. W kronice było tylko jedno zdanie: Nie może zginąć ten naród, 
który żywi tak wielką miłość do Najświętszego Sakramentu.

39 J. Kracik, Kroniki parafialne, dz. cyt., s. 178.
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A parish chronicle now and then

Summary  

A Chronicle, from the Greek chronos (time) and chronikos (referring to 
time), according to The Contemporary Polish Dictionary means:

A chronological record of the most important events in the life of an 
organization, an institution, a state or a social group.

A regular review of the current events from the same field.

A chronicle is the genre of the historical literature, and its authors are 
called chroniclers (chronographers). Apart from register books (baptisms, 
wedding ceremonies, deaths), parish chronicles are valuable sources of in-
formation. Chronicle accounts can be found in the oldest register books. At 
the turn of the 20th century, chronicles were in the visitation registers apart 
from other parish books. In most cases, they were written impersonally 
and contained only material referring to the life of a parish. The descrip-
tions generally concerned external facts and achievements, omitting the 
processes taking place in the collective mentality and the attitudes of the 
faithful.

Parish chronicles are written by the people who live near to us. They be-
lieve God called them to capture history in chronicle accounts. Seemingly, 
it is an easy task, but each chronicler has to choose the most important and 
beautiful moments of history. The beauty and exceptional quality of parish 
chronicles lie in their uniqueness. There are no two identical chroniclers or 
accounts. That is why each chronicle is like a spiritual feast for the reader 
who, by opening the book, revives the accounts of the past.

słowa klucze: kancelaria parafialna, kronika parafialna, parafia, ducho-
wieństwo 

Keywords: a parish office, a parish chronicle, a parish, the clergy

Translated by Aneta Kiper



ks. Józef Sądej 

Gdzie te archiwalia?

Zagadnienie dotyczy parafii greckokatolickich w jednym z dekanatów 
w diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym. Dekanat sieniawski 
– bo o nim mowa – to tereny na wschód od Sanu. Były one zamieszkałe 
przez ludność polską należącą do Kościoła rzymskokatolickiego i ludność 
obrządku wschodniego, oficjalnie należącą do Kościoła greckokatolickie-
go, pospolicie nazywaną Rusinami – później Ukraińcami.

Unia brzeska zawarta została w 1595 roku. Ogrom pracy włożony ze 
strony duchownych i świeckich panów Rzeczypospolitej miał na celu 
wprowadzić cerkiew prawosławną pod zwierzchnictwo papieża rzymskie-
go i tym samym położyć kres tzw. schizmie wschodniej. To powiodło się  
w dużej mierze, ale w granicach I Rzeczypospolitej. Tuż przed podpisa-
niem unii potężny magnat Wasyl Ostrogski, wcześniej zwolennik unii, 
wycofał się, co bardzo zaważyło na losach unii w przyszłości. Z czasem 
następowało na skutek wojen, rozbiorów kurczenie się Państwa Rzeczy-
pospolitej. Kościół unicki przechodził pod panowanie carów rosyjskich, 
ci nie uznawali unii ani zwierzchnictwa papieża rzymskiego i Kościół ten 
został podporządkowany zwierzchnictwu patriarchatu prawosławnego  
w Moskwie, nad którym de facto władzę zwierzchnią miał car rosyjski. 
Na ziemiach na wschód od Sanu, czyli pod zaborem austriackim, Kościół 
obrządku greckokatolickiego (unicki) przetrwał aż do 1945 roku.

Niejednokrotnie wielu spośród katolików, nawet pochodzących z tere-
nów, gdzie mieszkają wyznawcy obrządków wschodnich, w tym prawo-
sławnych, nie odróżnia prawosławnego od unity, czy też obecnie bardziej 
znacjonalizowanej nazwy – wierny obrządku bizantyjsko-ukraińskiego

Skąd się wzięli unici? – czyli wierni obrządku wschodniego, uznający 
nad sobą jurysdykcję papieża rzymskiego. Ogólnie rzecz ujmując, przed 
zawarciem unii pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Litewskim całe  
w zasadzie tereny będące pod władzą Litwy były zgoła pogańskie, tu i tam 
wyznawano islam, pozostałe były prawosławne, sami Litwini w całości 
przeszli na katolicyzm. Ten stan rzeczy krystalizował życie religijne, i nie 
tylko, pomiędzy wiernymi obrządku prawosławnego i katolickiego. Przed-
stawiciele obydwu organizmów państwowych oraz Kościoła katolickiego 
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i Cerkwi prawosławnej podjęli się zadania, można by nazwać, zjednocze-
nia, pod zwierzchnictwem papieża rzymskiego. Nie było to łatwe zadanie, 
biorąc pod uwagę wieloraką tradycję, dyscyplinę, wiele zwyczajów, nale-
żało pokonać szereg trudności, uprzedzeń, przeciwnych racji, przy rów-
noczesnym zachowaniu podmiotowości obydwu obrządków: katolickiego  
i prawosławnego.

Prace przygotowawcze trwały przez długie lata. Wreszcie porozumie-
nie podpisano w Brześciu nad Bugiem w 1595 roku, odtąd nosi ono nazwę 
unia brzeska. Kościół prawosławny uznał nad sobą zwierzchnictwo pa-
pieża rzymskiego oraz przyjął naukę soborów powszechnych zachodnich, 
zachował jednak własną administrację, czyli hierarchię, według własnego 
obrządku i nazw, własną liturgię z obrządkiem wschodnim i kalendarzem 
juliańskim. Językiem liturgicznym pozostał język starocerkiewny. Sa-
kramenty w Cerkwi udzielane były w języku i obrządku wschodnim, zaś  
w Kościele katolickim – w języku łacińskim i z zasadami liturgii łaciń-
skiej. Duchowni obrządku wschodniego zachowali własne szkolnictwo  
i wykształcenie cerkiewne, jakie było wymagane do pełnienia funkcji du-
chownego dla wiernych swojego obrządku. Postanowiono, że święceń ka-
płańskich nadal udzielać się będzie ludziom żonatym. 

Kościół ten zachował odrębną strukturę hierarchiczną i w dużej mie-
rze organizacyjnie wzorowany był na administracji Kościoła rzymskoka-
tolickiego, zachowując jednak liturgię słowiańsko -bizantyjską. W ciągu 
stuleci w Kościele unickim miały miejsce pewne zmiany, nazwać można 
by je dyscyplinarne, liturgiczne, obrzędowe i nawet prawne. Kodyfikacja 
prawa kanonicznego dla kościołów wschodnich, rozpoczęta w roku 1929, 
nie została dokończona.

W Galicji Kościół unicki działał bez przeszkód, był pewnym monoli-
tem. Niemniej i w tym Kościele były przeprowadzane reformy. Między 
innymi miała miejsce tzw. Konkordia Galicyjska – czyli umowa pomię-
dzy biskupami obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego za-
twierdzona przez papieża Piusa IX 5 października 1863 roku. Konkordia 
została ułożona w Rzymie przez arcybiskupa obrządku łacińskiego Fran-
ciszka Wierzchlińskiego i delegatów ruskich. Została ona zatwierdzona 
przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary 6 października 1863 roku i pod-
pisana przez papieża Piusa IX. Konkordia zawierała pięć części. Część 
pierwsza dotyczyła zmiany obrządku, część druga mówiła o liturgii, 
część trzecia o udzielaniu sakramentów św., część czwarta, bardzo ważna 
społecznie, o zawieraniu małżeństw i o obrządku chrztu dzieci: chłopcy  
z mieszanych związków mają należeć do obrządku ojca, dziewczęta oraz 
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dzieci nieślubne do obrządku matki; część piąta mówiła o wzajemnej  
pomocy księży1.

W okresie międzywojennym w II Rzeczypospolitej nastąpiły dalsze 
reformy w Kościele katolickim obrządku wschodniego. Przystąpiono do 
opracowania Kodeksu prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich.  
W 1929 roku papież Pius XI powołał komisję kodyfikacyjną na czele  
z kardynałem Pietro Gasparrim. Komisja rozpoczęła prace w 1935 roku.  
W latach 1949-1957 zostały skodyfikowane następujące księgi: Prawo 
małżeńskie, Prawo procesowe, Prawo majątkowe, Prawo zakonne, Prawo 
osobowe. W związku z rozpoczętymi pracami Soboru Watykańskiego II 
zaprzestano dalszych prac nad kodyfikacją Kodeksu prawa kanonicznego 
dla Kościołów wschodnich.

Do czasu reformy w niektórych diecezjach okresu międzywojennego 
udzielano święceń kapłańskich żonatym mężczyznom. Obrządek ten miał 
swoje seminaria duchowne, swoich wykładowców i swoistą formację, je-
żeli chodzi o przygotowanie do pracy w terenie. Na tych ziemiach ludność 
była tak zmieszana, że w całej mozaice trudno było odróżnić, kto jest kto. 
Zdarzały się małżeństwa, chrzty i pogrzeby w jednej rodzinie w dwóch 
obrządkach, tak że synowie szli za obrządkiem ojca, córki za obrządkiem 
matki, i tak było z następnymi sakramentami. W rodzinie często posłu-
giwano się dwoma językami, ważniejsze święta i wydarzenia religijne 
obchodzono wspólnie, np. święta Bożego Narodzenia rzymscy katolicy  
25 grudnia, grekokatolicy 7 stycznia. Ważnym i wielkim świętem był ob-
chodzony chrzest Pana Jezusa, tzw. święto Jordanu, obchodzone 19 stycz-
nia, stąd ferie dla dzieci szkolnych obrządku zarówno łacińskiego, jak  
i grecko-bizantyjskiego, zaczynały się przed 25 grudnia i kończyły w świę-
to Jordanu 19 stycznia. Z czasem, a konkretnie pod koniec lat 20. XX wie-
ku, narastał nacjonalizm ukraiński, który w postaci skrajnej nazwać można 
szowinizmem. Granica nie tylko obrządków, ale i narodów, przebiegała 
przez Cerkiew i Kościół. Szczególnie dotkliwe było to w rodzinach, gdzie 
w jednym małżeństwie, w jednej rodzinie uwypukliły się dwa narody. Po-
lacy i Rusini, którzy coraz bardziej podkreślali, że są Ukraińcami.

Szowinistyczny nacjonalizm zdominował bardzo wielu duchownych 
prawosławnych i większość greckokatolickiego duchowieństwa2. Prio-
rytetem były hasła nacjonalizmu wyprodukowanego m.in. przez takich 

1 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Opole 
1957, s. 97-100.

2 R. Pomarańska, Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura piękna, War-
szawa – Radzymin 2016, s. 94-96. 
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teoretyków, jak: Stepan Bandera, Dmytro Doncow, Roman Suchewycz 
czy Andrij Melnyk3. Ich wypowiedzi były ważniejsze niż nauka Kościoła  
o miłości bliźniego czy ojczyzny w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Do tego 
doszły inspiracje nacjonalistyczne i antypolskie, podsycane przez Niem-
ców i komunistów eksportowanych przez Związek Radziecki. Skrajny 
nacjonalizm nie ominął również hierarchii Kościoła greckokatolickiego. 
Najwyższy hierarcha tego Kościoła w II Rzeczypospolitej, metropolita 
większy arcybiskup lwowski Andrzej Szeptycki (obecnie siłą przez Ukra-
ińców wypchany jako kandydat do świętości ołtarzy), dawał mocne po-
parcie skrajnemu nacjonalizmowi ukraińskiemu w swoich wystąpieniach, 
pismach i działalności. W czasie II wojny światowej, kiedy nacjonaliści 
ukraińscy mordowali ludność polską zamieszkałą na tych terenach, nisz-
czyli i palili setki wsi zamieszkałych przez ludność polską, wyżej wspo-
mniany metropolita nie zdobył się na słowa potępienia zbrodni, nie wzy-
wał do pojednania zwaśnionych narodów. Z danych dostępnych z tego 
okresu wynika, że napisał tylko dwa listy, w których jedynie ogólnie ubo-
lewa nad upadkiem moralności narodów i obniżeniem życia religijnego 
w społecznościach. Nie nazywa jednak rzeczy po imieniu, a w tym czasie 
ziemia skąpana była we krwi mordowanych niewinnych ludzi, a setki wsi 
zamieszkałych przez ludność polską spłonęły4.

Arcybiskup metropolita wydał w tym czasie jedynie dwa listy na po-
ziomie jak wyżej, listy te prawdopodobnie powędrowały do szuflady i ni-
gdy nie były publicznie w cerkwi czytane. W lipcu 1941 roku metropolita 
lwowski Andrzej Szeptycki skierował do swojej archidiecezji list paster-
ski, w którym m.in. czytamy: „Zwycięską armię niemiecką witamy z rado-
ścią i wdzięcznością”5. Metropolita A. Szeptycki ożywioną koresponden-
cję prowadził również na wysokim szczeblu, wysyłając list z gratulacjami 
do szefa III Rzeszy Adolfa Hitlera, gdy ten dokonał brawurowego najaz-
du i błyskawicznego pochodu w granicach Związku Sowieckiego w 1941 
roku. Po klęsce Niemiec na froncie wschodnim, gdy Armia Czerwona zbli-
żała się do Lwowa, metropolita Szeptycki napisał wiernopoddańczy list 
do Józefa Stalina, tytułując go „ekscelencjo”. Odpowiedzią było zwołanie 
do Lwowa duchowieństwa greckokatolickiego pod presją NKWD i nakaz 
przejścia na prawosławie. Większość z nich odmówiła, zostali wywiezieni 
na Sybir, hierarchowie aresztowani, dowódcy OUN i UPA rozstrzeliwani 

3 Tamże, s. 41-59.
4 Tamże, s. 268-269.
5 Tamże, s. 267.
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na miejscu, inni za przynależność do tych organizacji byli wywożeni na 
Sybir.

Metropolita przemyski greckokatolicki Jozafat Kocyłowski był umiar-
kowanym, jeżeli chodzi o poparcie dla nacjonalizmu ukraińskiego, cho-
ciaż jak podaje autorka pozycji książkowej Golgota Polaków na Kresach. 
Realia i literatura piękna, Renata Pomarańska, taką działalność popierał. 
Z kolei biskup obrządku greckokatolickiego w Stanisławowie Grzegorz 
Chomyszyn zajmował odmienne stanowisko aniżeli Andrzej Szeptycki, 
metropolita Lwowa. W swoich pismach potępiał skrajny nacjonalizm ukra-
iński, nazywając go herezją XX wieku. Dążenie do niezależności Ukrainy 
widział w oparciu o Polskę i razem z Kościołem rzymskokatolickim. Po-
tępiał działania nacjonalistyczne, które zwłaszcza od roku 1943 przybrały 
formę zbrodni, wymierzonej szczególnie w ludność żydowską – 1942 rok, 
i polską – 1943 rok. Wielkim dramatem było to, że w tę zbrodniczą akcję 
wciągnięto Cerkiew greckokatolicką i wielu księży tego obrządku. 

Wiele cerkwi stało się już nie nośnikiem Ewangelii Chrystusowej, 
wzywającej do miłości Boga i bliźniego, ale nacjonalizmu i szowinizmu 
podsycającego do zbrodni i nienawiści6. Szowinizmowi i skrajnemu na-
cjonalizmowi narażali się co niektórzy Ukraińcy i ich duchowni, którzy 
nie chcieli włączyć się do akcji zbrojnych. Wielu z nich podzieliło los mor-
dowanych bez powodu Żydów i Polaków7. Biskup Chomyszyn, wyznawca 
prawy i rozważny, skrajną działalność nacjonalistów ukraińskich nazywał 
niejednokrotnie opętaniem8. Ocalałe dzieło biskupa Chomyszyna pt. Dwa 
Carstwa /Dwa Królestwa/ ukazuje całokształt problemów Kościoła grec-
kokatolickiego, jego relacji do Kościoła łacińskiego i Cerkwi prawosław-
nej oraz do innych narodów mieszkających na jednej ziemi razem z Ukra-
ińcami. Biskup obrządku słowiańskiego Grzegorz Chomyszyn nie znalazł 
uznania w swoim czasie ani w hierarchii Kościoła greckokatolickiego, ani 
wśród duchowieństwa, czy tym bardziej u metropolity większego lwow-
skiego Andrzeja Szeptyckiego.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej w granice wschodniej części II Rze-
czypospolitej życie Kościoła unickiego (greckokatolickiego) zostało 
całkowicie sparaliżowane; cerkwie zamknięte, wiele z nich zniszczono, 
duchowieństwo, które nie podporządkowało się rozkazom NKWD przej-
ścia na prawosławie, z polecenia Stalina zostało wywiezione w głąb Rosji 

6 Por. S. Srokowski, Nienawiść, Warszawa 2006, s. 20-25.
7 S. Srokowski, Strach, Warszawa 2014, s. 117-132.
8 Tamże, s. 17.
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Radzieckiej, m.in. na Syberię. Zatem im silniejsza władza, tym silniejsza 
Cerkiew, tym silniejsza Rosja9.

Metropolita Szeptycki zmarł 1 listopada 1944 roku, jego następca 
Josyf Slipyj został wywieziony na Syberię, zwolniony dopiero po inter-
wencji papieża Jana XXIII u Nikity Chruszczowa, w czasie gdy ten jako 
szef Związku Radzieckiego był na audiencji u papieża w Rzymie. Została 
zwolniona też część duchowieństwa greckokatolickiego, która jeszcze była 
przy życiu. Biskup Grzegorz Chomyszyn po torturach zmarł na wygnaniu 
w Kijowie. Seminaria duchowne greckokatolickie we Lwowie, Przemyślu  
i Stanisławowie zostały zamknięte. Na ziemiach, które po 1945 roku 
weszły w skład Związku Radzieckiego, problemy religijne ludzi władze 
sowieckie rozstrzygały definitywnie i jednoznacznie – zakaz. Podobnie 
zachowały się władze Polski Ludowej względem Kościoła greckokatolic-
kiego na swoim terytorium. Kościół unicki, bez względu na stan ducho-
wieństwa oraz liczbę ludności tego obrządku, musiał zniknąć z przestrzeni 
publicznej. Duchowni, którzy zostali na terenie Polski Ludowej, nie mo-
gli publicznie odprawiać mszy i liturgii innych nabożeństw. Cerkwie za-
mknięte, z czasem zostały (niektóre) zaadaptowane przez administrację 
Kościoła rzymskokatolickiego, inne rozebrane, inne puste, bez wiernych, 
bez liturgii, niszczały całe lata.

Co z ludnością tego obrządku, która nie została dotknięta akcją Wisła 
i której liczba była pokaźna, zwłaszcza na terenach południowo-wschod-
nich Rzeczypospolitej!? Spróbujmy wyliczyć jedynie, jak przedstawiał się 
stan liczebny w jednym dekanacie obrządku wschodniego (greckokatolic-
kiego) na przykładzie dekanatu sieniawskiego w 1935 roku10. 

L.p. Nazwa parafii Proboszcz parafii
Ilość wiernych 

obrządku gr.-kat.
Ilość wiernych 
obrządku łac.

1 Gorzyce Kuszmir Eustachy 631 2224

2 Dobra Cziczuła Iwan 2938 510

3 Dąbrowica Dobrzański Mikołaj 922 153

4 Leżachów Nakonieczny Andrzej 574 130

5 Majdan Sieniawski Kobus Iwan 1189 2600

9 J. Macała, Rola prawosławia we współczesnej Rosji w oczach polskich kręgów 
katolickich w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce 
XIX-XXI w., red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, s. 91.

10 Šematizm greko-katolic´kogo duhovenstva zlučenih eparhìj peremis´koï, 
sambìrs´koï ì sânìc´koï na rik božij 1936, Przemyśl 1936, s. 102-104.



95ks. Józef Sądej, Gdzie te archiwalia?

6 Mołodycz Borowiec Dymitr 1200 580

7 Monasterz Smułka Włodzimierz 832 684

8 Piskorowice Lach Wasyl 2186 400

9 Sieniawa Mielniczuk Antin 1272 2700

10 Cieplice Zaręba Józef 2230 600

Razem: 13 956 10 581

Ludność obrządku greckokatolickiego i obrządku łacińskiego była ze 
sobą zmieszana. Obszar parafii greckokatolickiej i łacińskiej nie zawsze 
pokrywały się ze sobą, co odbijało się w informacji podawanej przez 
Rocznik Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego z 1935 roku. I tak  
w schematyzmie obrządku rzymskokatolickiego widnieje11:

L.p.: Nazwa parafii
Ilość wiernych 

obrządku gr.-kat.
Ilość wiernych 
obrządku łac.

Gorzyce 631 2224

Dobra 2938 510

Dąbrowica 922 153

Leżachów 754 130

Mołodycz 1200 580

Monasterz 1941 684

Piskorowice 2186 475

Sieniawa 6210 4027

Cieplice 2230 600

Majdan Sieniawski 1189 2693

Kolonia Polska 
(parafia tylko rzymskokatolicka)

3500 860

Radawa (parafia tylko rzymskokatolicka) 2470 825

Razem: 26 171 13 771

Podsumowując powyższe zestawienia, widzimy, że ludność obrządku 
greckokatolickiego zamieszkująca dekanat sieniawski wg schematyzmu 
rzymskokatolickiego wynosiła 13 956, a według schematyzmu łacińskie-

11 Schematismus Universi Venerabilis Cleri, Saecularis et Regularis Dioecesis 
Premisliensis Rit. Lat, pro Anno Domini 1935, Przemyśl 1935, s. 94-95.
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go, było to w roku wcześniejszym, 26 171 osób. Z kolei katolicy rzymscy 
wg schematyzmu obrządku wschodniego stanowili 10 581, a w schema-
tyzmie łacińskim ich ilość wyniosła 13 771 osób. Ponadto schematyzm 
łaciński podaje, że obszar ten był zamieszkiwany przez grupę wyznania 
mojżeszowego, liczącą 1800 osób.

Po wojnie nastąpił tragiczny przełom. W jednym tylko dekanacie ob-
rządku greckokatolickiego (dekanat sieniawski), gdzie przed II wojną 
światową było 13 czynnych cerkwi, 10 księży, w tym jeden celibatariusz, 
dwóch wdowców i siedmiu żonatych, wyznawców tego obrządku w 1936 
roku było 13 95612; część cerkwi została rozebrana, inne spalone – udział 
w tym miały służby bezpieczeństwa, będące na usługach służb sowiec-
kich; jeszcze inne zostały z czasem zaadoptowane przez Kościół rzym-
skokatolicki. Obecnie w tym dekanacie, po reorganizacji dokonanej przez 
administrację Kościoła łacińskiego, zostały reaktywowane jako kościoły 
dla obrządku greckokatolickiego, tylko jedna mała cerkiewka w Piskoro-
wicach pełni rolę symbolu pamięci. Liczba wyznawców tego obrządku jest 
znikoma, księży niewielu, w potężnym niegdyś gmachu seminarium du-
chownego obrządku greckokatolickiego w Przemyślu mieści się muzeum. 
W 1991 roku powstał spór o kościół pw. św. Teresy, który chcieli zająć 
grekokatolicy. Papież Jan Paweł II rozstrzygnął spór, przekazując grekoka-
tolikom pobliski kościół pojezuicki, pozostawiając kościół pw. św. Teresy 
prawowitym właścicielom. 

Warto by pochylić się nad powyższymi faktami. Co stało się z akta-
mi parafii greckokatolickiej – przy każdej z nich były przedmioty kultu 
religijnego, naczynia liturgiczne i inne przedmioty godne uwagi13. Czy 
znajdują się w jakimś archiwum w Polsce? Z tej części terenu na pewno 
nikt ich nie przewoził po wojnie do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Gdzie szukać śladów tych dokumentów!?

Istnieje powiedzenie, że „Historia magistra vitae est”, ale wyprowa-
dzona z norm etyczno-moralnych, religijnych i racjonalnych przez ludzi 
jakiejś opcji, narodu czy wyznania potrafi się bardzo zemścić na tych, któ-
rzy dopuścili się czynów przeciwnych mądrości i życiu.

„Ideolog chce ze swojej gliny człowieka ulepić i zawsze zrobi tylko 
błoto” – A. Fredro.

„Dobry rozum po szkodzie, lepszy rozum przed szkodą” – I. Krasicki.

12 Šematizm greko-katolic´kogo duhovenstva ..., dz. cyt., s. 102-104. 
13 Por. I.M. Tokarczuk, Z Przemyskiej Twierdzy, Marki 1999, s. 5-10.
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Where is this archival material?

Summary 
An abridged history of the common life of the Ruthenian and Polish 

population of the Orthodox, Greek Catholic and Latin rites. The descrip-
tion of the mix population living in the area of the two joined countries: the 
Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania in the period before 
the Union of Brest (1595). The union was an agreement between the rep-
resentatives of the laity and clergy belonging to the Orthodox and Catholic 
Churches. Both parts had been preparing for this union for many years. 
Within the borders of the First Republic of Poland, the so-called ‘eastern 
schism’ was put to an end, and in Poland itself, the so-called Modus Vi-
vendi was created for many nations, religions and rites. It was not an easy 
task, taking into account centuries-old tradition, customs and discipline in 
both Churches. A number of difficulties, prejudices and counterarguments 
had to be overcome and at the same time the subjectivity of both Church-
es (Catholic and Orthodox) had to be maintained. The representatives of 
the Orthodox Church who signed their names under the provisions of the 
Union of Brest recognized the authority of the Pope of Rome and adopted 
the teaching of the general councils of the Western Church. The Eastern 
Church, from then on called Uniate or Greek Catholic, kept its own ad-
ministration and the liturgy of its own rite according to the Julian calendar.

The provisions of the Union of Brest were approved by the Holy See 
in Rome. The process of the liturgical, legal and disciplinary reforms the 
Greek Catholic Church underwent lasted from the times of the Union of 
Brest to the Second Vatican Council. The period of the World War II was 
the time of a great crisis inside the Greek Catholic Church, which was 
connected with its relations with the Latin Church and other nations. The 
disgraceful thing that needs to be mentioned is the attitude of most of the 
Greek Catholic clergy towards the extreme Ukrainian nationalism during 
and after World War II. After World War II, the administration of the Greek 
Catholic Church was liquidated both in the Ukrainian Soviet Socialist Re-
public, Czechoslovakia and the Polish People’s Republic. 

Słowa klucze: archiwalia, dekanat sieniawski, Kościół greckokatolicki, 
Kościół rzymskokatolicki, unia brzeska, unici

Keywords: archival material, the deanery of Sieniawa, the Greek Cath-
olic Church, The Roman Catholic Church, the Union of Brest, the Uniates
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Agnieszka Szmerek

Dziewiętnastowieczne inwentarze majątkowe jako źródło do poznania 
dziejów krypty w kościele Przemienienia Pańskiego oo. Pijarów  
w Krakowie

W zasobie archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów odnaleźć można 
wiele cennych źródeł, które pomogą nam poznać dzieje kolegium krakow-
skiego oo. pijarów, w tym również krypty kościelnej, będącej przedmiotem 
tegoż opracowania. Do takich źródeł można zaliczyć inwentarze majątko-
we. Spisy tego rodzaju sporządzano dla wykazania nieruchomości i majątku 
ruchomego, ale także zawartości bibliotek czy archiwum. Wbrew pozorom 
jednak nie zawsze mają charakter jedynie wykazu majątkowego. Często bo-
wiem zaopatrzone są w obszerny wstęp historyczny, mający na celu przybli-
żenie dziejów obiektu, którego dotyczą. Tak też jest w przypadku inwenta-
rzy kolegium i kościoła Przemienienia Pańskiego oo. Pijarów w Krakowie. 
Najliczniej reprezentowane są w tym przypadku inwentarze XIX-wieczne  
i to właśnie one będą przedmiotem poniższych rozważań.

1. Inwentarze majątkowe z XIX wieku w zasobie Archiwum  
Prowincji 
Inwentarz majątkowy, mówiąc najprościej, to spis zarówno majątku 

ruchomego, jak i nieruchomości. Celem sporządzania w zakonach takich 
wykazów jest określenie stanu majątkowego, a także określenia zmian, ja-
kie zachodzą w stanie posiadania. Przeglądając zasoby archiwum Polskiej 
Prowincji Zakonu Pijarów, również napotkamy na inwentarze majątkowe. 
Najstarszy z nich, dotyczący zabudowań pijarskich w Krakowie, pocho-
dzi jeszcze z połowy XVIII wieku. Przy opracowaniu zagadnienia kryp-
ty pijarskiej interesujące jednak będą dopiero spisy sporządzane w XIX 
wieku przez administratorów czy też przełożonych kolegium oo. pijarów  
w Krakowie, ze względu na zawarte treści historyczno-kronikarskie i szcze-
gółowe opisy zabudowań. Najczęściej powstawały one wskutek zalecenia 
władz kościelnych bądź państwowych. W przypadku Galicji decydujące 
były tu wymogi władz austriackich, które dość pieczołowicie i regularnie 
domagały się od instytucji kościelnych sporządzania tego rodzaju spisów 
inwentarzowych. Wyjątku nie stanowiło tu oczywiście również kolegium 
krakowskie oo. pijarów. 
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W większości przypadków powstające w tym okresie inwentarze, obok 
właściwego wykazu majątku, zawierają bardzo interesujące opisy dziejów 
obiektu, które należałoby potraktować jako wstęp do inwentarza. Czasem 
są to dane przepisywane z poprzednich inwentarzy czy innych źródeł, ale 
zdarzają się przypadki, że zawarte w nich informacje spisane są na bieżąco 
przez świadka czy uczestnika danych wydarzeń. W takich okolicznościach 
mają one szczególną wartość historyczną, stanowiąc niejako alternatywę 
dla kronik zakonnych. Na marginesie warto dodać, iż interesujące nas in-
wentarze obok powyższych wstępów były również niekiedy zaopatrywane 
w marginalia, będące często źródłem ciekawych informacji i rozwijające 
wcześniejsze opisy.  Zaznaczyć należy też, że spisany majątek najczęściej 
opisywany był bardzo szczegółowo. Dzięki temu możemy więc dość do-
kładnie odtworzyć na podstawie opisów wygląd czy też wyposażenie ów-
czesnych budynków pijarskich. Bardzo cenne okazują się opisy kościoła 
i jego wyposażenia, szczególnie w odniesieniu do tak zwanego dolnego 
kościoła, określanego też kryptą. O ile bowiem dotąd dość obszernie trak-
towano w literaturze temat pijarskiej świątyni Przemienienia Pańskiego,  
o tyle sporadycznie i pobieżnie zajmowano się kościołem dolnym i otacza-
jącymi go katakumbami. Inwentarze, które będą przedmiotem naszego za-
interesowania, są jednym z najcenniejszych źródeł do historii tego obiektu. 
Bez nich dzieje krypty w dużej mierze byłyby owiane tajemnicą.

Wprawdzie do najstarszych XIX-wiecznych inwentarzy majątkowych 
należy nieoprawny Inwentarz sprzętów wszystkich będących po Stancyach, 
Korytarzach, i Zabudowaniach tak Dolnych jako i Górnych Kollegium Pi-
jarów Krakowkskich na Ulicy Sgo Jana mieszkających na nowo spisany, 
i oddany Przeswiętnemu Urzędowi Administracyi Powiatu Krakowksiego 
dnia 2go Miesiąca Kwietnia roku 1810 w Krakowie. Nie zawiera on jednak 
żadnego wstępu czy opisu pijarskiej świątyni w Krakowie, dlatego pierw-
szym z tego okresu spisem inwentarzowym, jaki pozwoli nam zapoznać 
się z tematem krypty kościelnej, będzie również nieoprawny Inwentarz 
Kolegium i Kościoła X.X. Schol[arum] Piarum w Gminie IV sytuowanego 
przez Komissyją Cywilno-Duchowną Roku 1822 sporządzony. Jak wskazu-
je sam tytuł oraz dalsze zapisy, spis wykonany został na polecenie władz 
państwowych za czasów rektoratu ks. Mikołaja Kuczyńskiego. Jest to sto-
sunkowo mało obszerna jednostka, lapidarnie traktująca o katakumbach 
pod kościołem, ale zawierająca bardzo ciekawy wpis dotyczący fundacji 
kościoła Przemienienia Pańskiego i opis świątyni. Szczególnie cenna jest 
w tym względzie jednostronnie zapisana wklejka na końcu inwentarza, za-
tytułowana Wyszczególnienie Dokumentów do Fundacji i Sum Kapitalnych 
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X.X. Schol[rum] Pijar[um] należących. Tyczy się ona okresu fundacji i jej 
stanu majątkowego z XVIII wieku. Dane tam zawarte zostały potwierdzo-
ne za zgodność z oryginałami dokumentów przez trzy osoby: ks. Błażeya 
Stępniowicza, N[...] Stromskiego oraz J.B. Płończyńskiego1. 

Kolejny spis inwentarza, jaki zachował się w Archiwum Prowincjal-
nym, to Inwentarz Kościoła i Kolegium X.X. Schlarum Piarum obejmujący 
wszelkie sprzęty, srebra i apparaty tak w Kościele jak i w Kollegium znaj-
dujące się a z polecenia Prześw. Konsystorza z dn. 5 sierpnia 1859 spisany. 
Inwentarz jest nieoprawny i wykonany w dwóch egzemplarzach o różnych 
formatach. Na odwrocie karty tytułowej spisu mniejszego formatu są dopi-
sane przez ks. Leopolda Górnickiego informacje o charakterze historycz-
nym. Zapis datowany jest na rok 1872. Jak wynika z treści inwentarza, 
został on wykonany z inicjatywy Konsystorza Krakowskiego i odwołuje 
się do wspomnianego wyżej inwentarza z 1822 roku. Jednostka ta nie za-
wiera żadnego wstępu historycznego, toteż również nie będzie pomocna 
przy opracowaniu poruszanego zagadnienia2.

Kolejny natomiast inwentarz pochodzący z 1870 roku, podobnie jak 
po nim następujące, będzie niezwykle cennym źródłem do zapoznania się 
z problematyką krypty pijarskiej. Jednostka ta nosi tytuł Inwentarz Kole-
gium i Kościoła X.X. Pijarów w Krakowie przy Ulicy S. Jana położonego, 
na mocy rozporządzenia Wysokiego P. K. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 
7. marca 1870 r. do N. 8665. przez delegowaną ad hoc Komissyją sporzą-
dzony. Zachowała się ona w dwóch oprawnych w ćwierćpłótno egzem-
plarzach, nieznacznie różniących się od siebie.  Jeden z nich nie posiada 
karty tytułowej, a tytuł na oprawie zewnętrznej ma formę skróconą i tylko 
częściowo zachowaną, co odróżnia go od egzemplarza lepiej zachowa-
nego. W obu przypadkach jednak znajdziemy ciekawy wstęp historycz-

1 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 41, Inwentarz sprzętów wszystkich będących po 
Stancyach, Korytarzach, i Zabudowaniach tak Dolnych jako i Górnych Kollegium 
Pijarów Krakowskich na Ulicy Sgo Jana mieszkających na nowo spisany, i oddany 
Przeswiętnemu Urzędowi Administracyi Powiatu Krakowskiego dnia 2go Miesiąca 
Kwietnia roku 1810 w Krakowie, kk. 8; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 42, Inwentarz 
Kolegium i Kościoła X.X. Schol[arum] Piarum w Gminie IV sytuowanego przez Ko-
missyją Cywilno-Duchowną Roku 1822 sporządzony, kk. 30.

2 APPZP, sygn. 43, Inwentarz Kościoła i Kolegium X.X. Schlarum Piarum obej-
mujący wszelkie sprzęty, srebra i apparaty tak w Kościele jak i w Kollegium znajdują-
ce się a z polecenia Prześw. Konsystorza z dn. 5 sierpnia 1859 spisany, kk. 6; APPZP, 
sygn. 44, Inwentarz Kościoła i Kolegium X.X. Schlarum Piarum obejmujący wszelkie 
sprzęty, srebra i apparaty tak w Kościele jak i w Kollegium znajdujące się a z polece-
nia Prześw. Konsystorza z dn. 5 sierpnia 1859 spisany, kk. 6.



102 Archiva Ecclesiastica nr 11/2017

ny do dziejów świątyni. Powstał on w czasach, gdy krakowskie kolegium  
i kościół były pod zarządem ks. Leopolda Górnickiego. Administrował on 
tymi dobrami z ramienia Konsystorza Krakowskiego3.

W roku 1879, za czasów rektoratu o. Adama Słotwińskiego, powstały 
dwa odrębne nieoprawne spisy dla kolegium i kościoła. Wykonane one są, 
podobnie jak te z 1859 roku, w różnych formatach. Pierwszy o dość zwię-
złym tytule Inwentarz kolegium krakowskiego, 1879 oraz drugi Inwentarz 
Kościoła Przemienienia Pańskiego XX. Pijarów w Krakowie 1879 spo-
rządzony. Oba nieoprawne, zawierające bogaty opis zdarzeń przeszłych  
i współczesnych autorowi. Warto podkreślić, iż na początku inwentarza 
kolegium wklejono mniejszego formatu zapis dotyczący historii krakow-
skich zabudowań pijarskich. Wklejka nosi tytuł Treściwe erekcyjno-histo-
ryczne wiadomości o Kościele i o Kollegium X.X. Pijarów w Krakowie. 
Ciekawostką jest również wkładka znajdująca się z kolei przed stroną tytu-
łową inwentarza kościelnego, zatytułowana Inwentarz Kościoła Przemie-
nienia Pańskiego XX. Pijarów w Krakowie przy objęciu Rektoratu przez  
X. Adama Słotwińskiego w roku 1879 dnia... sporządzony.  Za ową kartą ty-
tułową jest jeszcze jedna karta obustronnie zapisana. Trudno rozstrzygnąć, 
czy był to odrębny egzemplarz. Biorąc jednak pod uwagę charakter zacho-
wanych wpisów na karcie drugiej, należałoby przyjąć, że była to nieudana 
próba sporządzenia spisu, od której odstąpiono. Prócz tego wewnątrz spisu 
zachowały się także dwie karty luźne, nawiązujące do procesu sporządza-
nia inwentarza i zawierające również dane historyczne4.

Obok powyższych zachowały się jeszcze dwa spisy inwentarzowe 
oprawne w płótno, będące równie ciekawymi i cennymi źródłami histo-
rycznymi. Pierwszy o dość specyficznym tytule – jak na spis inwentarzo-
wy – Krótka historia założenia Kolegium krakowskiego i inwentarz ko-
ścioła Przem[ienienia] Pańskiego. Sporządzony został w 1880 roku przez  
ks. Wawrzyńca Centha, proboszcza z Sulejowa, który na krótki czas za-
trzymał się w kolegium pijarskim, pracując w konwikcie i nowicjacie pi-
jarskim w Krakowie. Spis inwentarza poprzedzony został wzmianką na  

3 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i ... XX Pijarów w Krakowie, 
1870, 142 s., knlb. 1; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 46, Inwentarz Kolegium i Kościoła 
X.X. Pijarów w Krakowie przy Ulicy S. Jana położonego, na mocy rozporządzenia 
Wysokiego P. K. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 7. marca 1870 r. do N. 8665. przez 
delegowaną ad hoc Komissyją sporządzony, 142 s., knlb. 1.

4 APPZP, sygn. 47, Inwentarz kolegium krakowskiego, 1879, kk. 25; APPPZP, 
sygn. 48, Inwentarz Kościoła Przemienienia Pańskiego XX. Pijarów w Krakowie, 
1879 sporządzony, kk. 20, knlb. 4.
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temat przybycia pijarów do Krakowa, a w dalszym ciągu bardzo szczegóło-
wymi opisami świątyni i jej wyposażenia. Jednostka ta jest cenna również 
ze względu na marginalia dopisane ręką o. Adama Słotwińskiego oraz, jak 
się wydaje, jego następcy na urzędzie rektora o. Tadeusza Chromeckiego. 
Marginalia te wzmiankują na temat bieżących spraw i wydarzeń, których 
świadkami byli ich autorzy. Podobne marginalia znajdziemy w drugim eg-
zemplarzu Inwentarza Kościoła OO. Pijarów w Krakowie 1880 r., którego 
jednak wstęp jest zdecydowanie uboższy, bo pozbawiany obszernych od-
niesień dotyczących przybycia zakonu na ziemie polskie5. 

Wymienione wyżej inwentarze to oczywiście nie jedyne źródła tego 
typu znajdujące się w Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. War-
to nadmienić, że podobne archiwalia wytwarzano również we wcześniej-
szych i późniejszych okresach istnienia kolegium krakowskiego. Nie mniej 
jednak, jak wyżej wspomniano, te tutaj zawierają niezwykle bogate opisy, 
dające możliwość poznania historii i wystroju zabudowań pijarskich. Wy-
odrębnienie ich z zasobu celem prezentacji było zasadne ze względu na 
bardzo obszerne i niezastąpione wręcz opisy kościoła dolnego wraz z kata-
kumbami, które w szczególny sposób będą przedmiotem dalszej refleksji.

2. Przybycie pijarów do Krakowa i budowa kościoła Przemienienia 
Pańskiego
Zapisy inwentarzowe dotyczące krypty pijarskiej w Krakowie poprze-

dzone są często informacjami dotyczącymi fundacji pijarskich w tym mie-
ście. Oczywistym jest konieczność nawiązania do tego tematu także w tym 
miejscu. Wprowadzi to bowiem czytelnika w temat zasadniczy i pozwoli 
mu bliżej poznać dość zawiłe okoliczności budowy pijarskiej świątyni. 

Pijarzy przybyli do Polski na zaproszenie króla Władysława IV w 1642 
roku i założyli swoje pierwsze kolegia w Warszawie i Podolińcu. W krót-
kim czasie na mocy przywileju króla Jana Kazimierza z dnia 19 maja 1654 
roku podjęli także starania u biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego 
o zgodę na osiedlenie się w Krakowie. Niezbyt sprzyjające okoliczności 
sprawiły, że sprawa nowej fundacji znacząco się przedłużyła. Zdecydo-
wały o tym nieprzychylne stanowisko duchowieństwa krakowskiego, 
Akademii Krakowskiej, ale też dość niejasna sytuacja samego zakonu. Na 
mocy Breve Innocentego X z 16 marca 1646 roku pijarzy posiadali status 

5 APPZP, sygn. 51, Inwentarz Kościoła OO. Pijarów w Krakowie, 1880, 120 s.; 
APPZP, sygn. 207, Krótka historia założenia Kolegium krakowskiego i inwentarz ko-
ścioła Przem[ienienia] Pańskiego, 1880, 137 s.
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zgromadzenia księży diecezjalnych bez ślubów, co budziło z kolei obawy 
biskupa krakowskiego przed stanowiskiem Stolicy Apostolskiej. Ostatecz-
nie pierwszy etap starań o fundację krakowską zakończył się niepowodze-
niem. Pijarzy jednak nie zrezygnowali ze swoich planów, tym bardziej że 
papież Aleksander VII w Breve z dnia 24 stycznia 1656 roku przywrócił 
im prawa zakonne. Przełomowym okazał się również rok 1662, kiedy to 
została powołana Polska Prowincja Zakonu. Ułatwiło to znacznie pertrak-
tacje, a dzięki protekcji królewskiej sprawa fundacji krakowskiej nabrała 
bardziej realnych kształtów. Pijarzy bowiem wówczas uzyskali od Jana 
Markiewicza, profesora Akademii Krakowskiej i kanonika krakowskie-
go, kamienicę położoną przy ulicy św. Jakuba na Kazimierzu k. Krakowa, 
gdzie mogli się osiedlić6.  

Rezydencję tę pijarzy potraktowali jednak jako przejściową i nadal czy-
nili starania o fundację w granicach miasta. Porozumieli się w tej sprawie 
z Janem Gorczyńskim, który jeszcze w roku 1670 zapisał pijarom kwotę 
30 000 florenów z przeznaczeniem na otwarcie nowicjatu w Krakowie. 
Wywołało to kolejną falę niezadowolenia Akademii Krakowskiej, lokalne-
go mieszczaństwa i już ulokowanych tu konwentów zakonnych, obawia-
jących się nowych fundacji. Postawa ta poniekąd była usprawiedliwiona 
ciasnotą i nie najlepszą sytuacją finansową ówczesnego Krakowa. W tej 
sytuacji znalezienie fundatora było sporym wyzwaniem. Pijarzy zgroma-
dzili więc we własnym zakresie kwotę 9000 florenów z przeznaczeniem 
na zakup stosownej nieruchomości. Zainteresowanie ich skupiło się na 
kamienicy leżącej tuż przy murach miejskich, przy ul. św. Jana, znajdu-
jącej się pomiędzy ulicami Sławkowską a Floriańską. Była to nierucho-
mość sąsiadująca bezpośrednio z tak zwaną kamienicą „Pod Bażanty”  
i należąca niegdyś do rodu Czarnockich, którzy jeszcze przed 1668 rokiem 
odsprzedali ją infułatowi kościoła archiprezbiterialnego NMP Mikołajowi 
Słowikowskiemu. Nieprzychylność środowiska krakowskiego sprawiła, iż 
postanowili wykorzystać po raz kolejny dobrą wolę Gorczyńskiego, które-
go poprosili o pośrednictwo w transakcji. Tenże dołożywszy kolejne 3000 
florenów, nie wskazując prawdziwego przyszłego właściciela, w roku 1674 
nabył ową kamienicę, a następnie przekazał pijarom w formie darowizny. 
Na tym to miejscu stanęło nowe kolegium pijarskie, przy którym znajdo-
wała się domowa kaplica, poświęcona przez bp. sufragana Mikołaja Obor-

6 M. Ausz, Odbudowa Polskiej Prowincji Pijarów. Działalność wychowawczo-
-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918, Lublin 2013, s. 49-51; A. Pitala, Kolegium 
Pijarów w Krakowie, Kraków 1992, s. 7-11.
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skiego w 1685 roku. Uzyskała ona wezwanie Pana Jezusa na Górze Tabor 
Przemienionego. Wywołało to wielkie poruszenie w Krakowie i zdecydo-
wany sprzeciw ze strony Czarnockiego. Darowizna ta jednak po wielu per-
turbacjach została ostatecznie zatwierdzona decyzją Sejmu z 1678 roku7.

Wkrótce wspomniana wyżej kaplica okazała się jednak niewystar-
czająca i oo. pijarzy podjęli starania o budowę kościoła. W roku 1695  
ks. Hieronim Lubomirski ofiarował sąsiednią kamienicę, tzw. „Pod Ba-
żanty”, na miejscu której pijarzy rozpoczęli przygotowania do budowy 
kościoła. Istnieją przesłanki, by sądzić, iż pierwsze poczynania mogły 
mieć miejsce jeszcze w 1702 roku, przy czym aprobatę prowincjała dla 
tej inicjatywy uzyskali krakowscy pijarzy w 1704 roku podczas wizytacji 
kanonicznej, kiedy to również zobowiązani zostali przez niego do założe-
nie kasy budowy. Zasadnicze prace wykonywane były w latach 20. XVIII 
wieku. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół miało miejsce  
w 1724 roku. Jedną z głównych fundatorek była Elżbieta z Lubomirskich 
Sieniawska (główna fundacja mogła mieć miejsce w 1720 roku). Na po-
krycie kosztów budowy część środków wyłożył również m.in. ówczesny 
biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski, który to także 23 maja 
1728 roku dokonał konsekracji świątyni. Kościół zyskał wówczas dwa we-
zwania, pierwsze Przemienienia Pańskiego, a drugie Opieki Matki Bożej 
Królowej Polski8.

Kościół przy kolegium pijarskim w Krakowie składał się z dwóch czę-
ści świątynnych – górnej i dolnej. Od samego początku fundacji to kościół 
górny przeznaczony był zasadniczo do sprawowania liturgii. Niemniej 
jednak bardzo istotną rolę w życiu religijnym Krakowa odegrał również 
kościół dolny wraz z otaczającymi go katakumbami, w których chowa-
no zarówno pijarów, jak i osoby świeckie związane z zakonem. Ta część  

7 P.H. Pruszcz, Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa albo kościoły i co w nich 
jest widzenia godnego i znacznego, Kraków 1861, s. 44; M. Ausz, Odbudowa Polskiej 
Prowincji..., s. 51-53; A. Pitala, Kolegium..., s. 15, 18; A. Szmerek, Okoliczności po-
wstania Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (1642-1662), „Nasza Przeszłość” 2012, 
nr 118, s. 201.

8 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 1, Acta Collegii Cracoviensis Schol. Piar. 1655-
1730, s. 35-36, 101; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 42, Inwentarz Kościoła i Kollegium 
XX Scholarum Piarum w Gminie IV sytuowanego przez Komisyje Cywilno-Du-
chowną Roku 1822 sporządzony, k. 2v., 29; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 46, Inwentarz 
Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów w Krakowie..., 1870, s. 2; APPZP, sygn. Coll. 
Cracov. 47, Inwentarz Kollegium krakowskiego [1879], s. 1-2; T. Chromecki, Krótki 
rys dziejów Zgromadzenia Szkół Pobożnych czyli OO. Pijarów, Kraków 1880, s. 128, 
130.
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kościoła, choć niewątpliwie powstała najwcześniej, to jednak konsekro-
wana została dopiero kilka lat po poświęceniu części górnej. Dokonał 
jej dnia 28 maja 1733 roku bp sufr. Franciszek Kobielski. Kościół dolny 
otrzymał wezwanie Grobu Jezusowego9. Za głównego fundatora uważa 
się powszechnie ks. Szczepana Dembińskiego, kanonika krakowskiego, 
który ofiarował na msze fundacyjne 3000 złp. Niemniej jednak warto tu 
wspomnieć również innych ofiarodawców – ks. Jerzego Miroszewskigo, 
kanonika katedralnego i kustosza koronnego, oraz Antoniego Bekierskie-
go, oboźnego wielkiego koronnego. Na marginesie wspomnieć można, 
iż ten ostatni obok zapisów fundacyjnych oddał do zakonu także swoich 
synów10. Darowizny te, jak się okazało, były nie tylko wsparciem finan-
sowym, ale naznaczyły także kościół dolny swoistym klimatem odpra-
wianych tu obrzędów liturgicznych. Miejsce to stało się bowiem znane  
z codziennych nabożeństw o Męce Pańskiej. Szczególny charakter nada-
wały mu piątkowe msze św. o Męce Pańskiej, odprawiane przy akompa-
niamencie muzyki z woli wspomnianych dobrodziejów. Podobnie jak dziś, 
już wówczas tam właśnie w Wielki Piątek ustawiany był Grób Pański. 
Warto zauważyć, że z pewnością wszystko to przyczyniło się zarówno do 
rozwoju kultu związanego ze śmiercią Zbawiciela, jak i upowszechniało  
muzykę sakralną11.

Znacząca dla dziejów tego obiektu była utrata przez Polskę niepodle-
głości i okres zaborów.  Swoje piętno na historii tego miejsca wycisnęły też 
niektóre wydarzenia polityczne. Dla przykładu, w czasie powstania stycz-
niowego, podobnie jak górny  kościół, tak i krypta służyła do celów dusz-
pasterskich i liturgicznych. Odprawiane wówczas nabożeństwa miały czę-
sto charakter żałobny w intencji poległych na polu walki i zmarłych z po-
wodu odniesionych ran. Krótko potem wskutek wojny austriacko-pruskiej  
w czerwcu 1866 roku pijarski kościół Przemienienia Pańskiego wojskowe 
władze austriackie zamieniły na magazyn. Kościół zwrócono ówczesnemu 

9 Piotr Hiacynt Pruszcz podaje w swojej publikacji, że dolny kościół był pod we-
zwaniem Więzienia Jezusowego. Należy przypuszczać, że mógł tam w tym czasie 
znajdować się wizerunek ołtarzowy Jezusa w Więzieniu, umieszczony nad mensą,  
o którym wspominają inwentarze z drugiej poł. XIX w. Autor mógł więc zasugerować 
się powyższym i przypisać to wezwanie lub mogło ono funkcjonować zamiennie. 
Por. P.H. Pruszcz, Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa..., s. 45, APPZP, sygn. Coll. 
Cracov. 207, Krótka historia..., s. 5.

10 T. Chromecki, Krótki rys dziejów..., s. 130-131; P.H. Pruszcz, Klejnoty Stołecz-
nego Miasta Krakowa..., s. 45-46.

11 P.H. Pruszcz, Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa..., s. 45-46.
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administratorowi ks. Leopoldowi Górnickiemu dopiero w lutym 1867 roku. 
W tym okresie wszystkie nabożeństwa zostały przeniesione właśnie do dol-
nego kościoła. O. Konrad Gubaszewski OFM tak wspomina to wydarze-
nie: W skutek obrócenia kościoła na skład, nabożeństwo przeniesiono do 
krypty pod kościołem i ustawiono ołtarz tam, gdzie urządzano dawniej grób  
P. Jezusa w Wielkim Tygodniu – przeniesione zaś z chóru kościelnego or-
gany umieszczono naprzeciw ołtarza na ganeczku schodowym. Nabożeństwo 
odprawiało się tam codziennie, a w niedziele i święta odbywała się suma, 
a nawet nabożeństwa odpustowe z nieszporami – lecz nie było w krypcie 
Sanctissimum. Dzwonić musiano z gzymsu kościoła lub z chóru. Wszystko 
to trwało blisko rok. Warto też wspomnieć, iż dolny kościół był miejscem 
nabożeństw przebłagalnych w czasie panujących w XIX wieku w Krakowie 
epidemii. Wierni zamawiali tu specjalne nabożeństwo przed ołtarzem Pana 
Jezusa „w więzieniu” z towarzyszeniem śpiewu i trąb12.

Zakaz chowania w granicach miasta wydany przez władze austriackie 
z końcem XVIII wieku również wpłynął dość znacząco na dzieje krypty, 
szczególnie w drugiej połowie XIX wieku. Pijarzy coraz częściej wykorzy-
stywali to miejsce wówczas jako swego rodzaju dom pogrzebowy, gdzie 
przechowywano i wystawiano publicznie szczątki doczesne zmarłych przed 
ich wyprowadzeniem na cmentarz. Zwyczaj ten utrwalił się na tyle, że na 
przełomie 1890 i 1891 roku pijarzy uzyskali od władz miejskich nawet 
oficjalną zgodę na tego rodzaju praktykę. Z początkiem XX wieku wpro-
wadzono także regulacje prawne dotyczące warunków przechowywania 
zwłok. Wedle wydanego przez  magistrat krakowski w 1906 roku reskryptu  
w sprawie krypty, trumny tam znajdujące się miały być zawsze zamknię-
te. Ponadto w zimie ich liczba nie mogła przekraczać trzech, natomiast  
w okresie letnim dwóch. Zdecydowano również o zamurowaniu istnieją-
cej w tym czasie ścianki z matowego szkła od strony ulicy i zamurowaniu 
otworu z krypty do kościoła. Do bardziej znamienitych postaci, które wów-
czas czasowo spoczywały w murach dolnego kościoła, należeli Józef Kra-
szewski (+1887), Mikołaj Zyblikiewicz, Prezydent Krakowa i Marszałek 
Sejmu Krajowego (+1887), oraz Stanisław Wyspiański (+1907). Krypta, 
jak można wnioskować, służyła do wspomnianego celu przez długie lata  

12 APPZP, b. sygn., o. Konrad Gubarszewski OFM, Notatki dotyczące kościoła 
i klasztoru xx. pijarów w Krakowie (od roku 1858), s. 2-4, 7; Archiwum Kurii Me-
tropolitarnej w Krakowie (AKMKr), b. sygn. XX. Pijarzy, 1787-1899, fac. II, pismo 
z dnia 12 stycznia 1867 r.; AKMKr, b. sygn. XX. Pijarzy..., pismo z dnia 9 kwietnia 
1867 r.
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i choć istnieją pewne przesłanki mówiące o jej zamknięciu ok. 1907 roku, 
to jednak należy sądzić, że był to krótkotrwały incydent13.

3. Krypta kościelna w świetle zapisów XIX-wiecznych inwentarzy 
kościoła i kolegium oo. pijarów w Krakowie

Inwentarze majątkowe krakowskiego kościoła i kolegium oo. pijarów 
zawierają niepełne  informacje dotyczące historii dolnego kościoła i ka-
takumb, ale są bezcenne dla odtworzenia zmian, jakie zachodziły w wy-
glądzie i wyposażeniu wnętrza. Analizując dokładnie dane źródłowe, do-
chodzimy do wniosku, iż zasadniczy wygląd świątyni pijarskiej nie uległ 
zmianie, a jedynie ewoluował wskutek dokonywanych prac remontowych. 
Poczynając od opisów zewnętrznego jej wyglądu, nie da się nie zauważyć, 
iż wyraźnie odróżniano dolną część fasady jako odrębną, nazywając ją 
także czasami pomniejszą. Według inwentarza z 1822 roku do dolnego 
kościoła można było dostać się bezpośrednio od strony ulicy św. Jana. 
Dolna część fasady kościoła wykonana miała być z ciosanego kamienia. 
W odróżnieniu od drewnianych, osadzonych w kamieniu drzwi do ko-
ścioła górnego, te prowadzące do krypty były żelazne. Po obu ich stro-
nach były małe okratowane okna. Za nimi zaś znajdowały się prowadzące  
w dół schody drewniane z poręczami, u stóp których był mały plac, oto-
czony żelazną balustradą. Schody te rozchodziły się na prawo i lewo, pro-
wadząc do krypty14.  Podobnie spis inwentarzowy z 1870 roku wspomina, 
że do kościoła dolnego prowadziły z ulicy 23-stopniowe drewniane scho-
dy, ale będące na podmurowaniu. Te zaś następnie rozchodziły się na boki, 
gdzie schodziło się po pięciu stopniach prowadzących wprost do kaplicy. 
Późniejsze zapiski inwentarzowe z roku 1879 i 1880 przekazują natomiast 
informację, iż schody te zostały zastąpione w 1877 roku kamiennymi, wy-
konanymi z piaskowca. Miało to mieć miejsce przy okazji prowadzonych 
wówczas prac remontowych15.

Wspomniane wyżej inwentarze z lat 70. oraz te z roku 1880 również 
podają, iż można było dostać się do dolnego kościoła od strony ulicy.  Opis 
wejścia jest w nich podobny, z drobnymi jednak różnicami. Według zawar-
tych tam opisów dolna część fasady wykonana była z piaskowca i posiadała  

13 APPZP, b. sygn., Sprawy dotyczące pochówków w krypcie, 1878-1908, passim. 
14 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 42, Inwentarz Kościoła i Kollegium XX Scholarum 

Piarum w Gminie IV sytuowanego przez Komisyje Cywilno-Duchowną Roku 1822 
sporządzony, k. 4; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka historia..., s. 28.

15 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 48, Inwentarz kościoła XX. Pijarów pw. Przemienie-
nia Pańskiego, 1879, s. 15; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka historia..., s. 34.



109Agnieszka Szmerek, Dziewiętnastowieczne inwentarze majątkowe jako źródło do poznania dziejów krypty...

drewniane drzwi wejściowe, obite żelazem. Wejście zabezpieczone było 
wówczas także żelazną kratą, podobnie jak drzwi, zamykaną na zamek. 
Inwentarz z roku 1880 podaje również informację spisaną na marginesie 
innym charakterem pisma, że w roku 1894 ślusarz krakowski Staszczyk 
wykonał bezinteresownie nową kratę z lanego żelaza. Przedstawiała ona 
nawę kościoła zakończoną ołtarzem. Podobnie w tym samym inwenta-
rzu mamy również dopisaną wzmiankę o ustawieniu w lipcu 1899 roku 
nad wejściem do dolnego kościoła wapiennego popiersia ks. Stanisława 
Konarskiego, pijara. Wykonane ono zostało przez snycerza krakowskie-
go Tadeusza Błotnickiego. Fundatorem popiersia był radny Mieczysław 
Pawlikowski. Podstawa z piaskowca została wykonana bezpłatnie przez 
kamieniarza Michała Szczerbułę. Wzmiankowane jest w tym miejscu rów-
nież, iż przy tej okazji odnowiono fasadę. Pełny koszt tych prac wyniósł 
łącznie 125 złr.16.

W spisach inwentarzowych znajdziemy również opis wnętrza dolne-
go kościoła, nazywanego w tychże źródłach także kaplicą. Według opisu 
z 1822 roku owa kaplica prezentuje się jako dość skromnie wyposażone 
pomieszczenie z częściowo zniszczoną betonową posadzką. Znajdowała 
się tam kamienna mensa bez obrazu ołtarzowego, a za nią imitacja skały, 
wykorzystywana w Wielki Piątek na Grób Pański. Po prawej stronie zaś 
znajdowały się marmurowe schody z umieszczonymi w nich relikwiami17. 
Na ich szczycie znajdował się mały plac, wyłożony marmurową posadzką 
w czarno-białą kostkę, na którym ustawiona była niewielka mensa drew-
niana, a nad nią wisiał obraz Matki Bożej Bolesnej. Po lewej stronie znaj-
dowały się schody kamienne, prowadzące w dół. Prócz nich w krypcie 
były również schody drewniane z żelazną poręczą, prowadzące do górne-
go kościoła18. 

16 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów 
w Krakowie..., 1870, s. 10; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 47, Inwentarz Kollegium kra-
kowskiego [1879], s. 12; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka historia..., s. 28, 37.

17 Bardzo ciekawy opis schodów podaje P.H. Pruszcz w swoim przewodniku  
z 1861 r. Nazywa je stopniami Pana Jezusa i porównuje z rzymskimi Schodami 
Świętymi, podkreślając wystawne zdobnictwo. Od niego dowiadujemy się nie tylko  
o umieszczonych w stopniach relikwiach, o których wspomina ów inwentarz, ale 
także o związanych z nimi odpustach, nadanych przez papieża Benedykta XIII z ini-
cjatywy królewicza Jakuba Sobieskiego. P.H. Pruszcz, Klejnoty Stołecznego Miasta 
Krakowa..., s. 45.

18 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 42, Inwentarz Kolegium i Kościoła X.X. Schol[a-
rum] Piarum w Gminie IV sytuowanego przez Komissyją Cywilno-Duchowną Roku 
1822 sporządzony, s. 4-5. 
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Począwszy od spisu inwentarzowego z roku 1870, opis dolnego kościo-
ła oraz miejsca spoczynku zmarłych jest już bardziej dokładny. Według 
inwentarza z tego roku kaplica posiadała posadzkę wykonaną częściowo 
z kamienia, a częściowo z cegły. W sklepieniu znajdowało się wyjście do 
kościoła górnego. Inwentarz ten wzmiankuje również o tym, że ściany ka-
plicy były pokryte malowidłami, ale już wówczas były one bardzo znisz-
czone. O tych malowidłach wspominają także inwentarze z 1879 i 1880 
roku, gdzie znajdujemy krótki zapis – ściany były kiedyś al fresco malo-
wane, dziś zupełnie znikły19. Jest to o tyle istotne, że prowadzone obecnie 
prace renowacyjno-budowlane w krypcie potwierdzają istnienie w dolnym 
kościele XVIII-wiecznych fresków o tematyce pasyjnej. Autorem ich mógł 
być Franciszek Eckstein, któremu zawdzięczamy wystrój kościoła Prze-
mienienia Pańskiego, lub jego uczeń Andrzej Radwański. Pochodzą one 
najprawdopodobniej z okresu budowy kościoła i mogły zostać zamalowa-
ne pod koniec XIX wieku, być może w czasie generalnego remontu krypty, 
wykonanego na przełomie 1887 i 1888 roku20. 

W dalszym ciągu ze wspomnianych wyżej inwentarzy dowiadujemy się 
również, że po lewej stronie od wejścia znajdowały się drewniane drzwi, 
prowadzące z jednej strony do górnego kościoła, a z drugiej do wejścia do 
katakumb znajdujących się po obu stronach kaplicy. Po prawej stronie od 
wejścia miał wówczas znajdować się zabity deskami otwór, prowadzący 
do drugiej części katakumb. Wzmianka ta dotyczy wejścia do pomiesz-
czeń, w których chowano osoby świeckie. W głębi kaplicy znajdowało 
się podniesienie o dwóch stopniach, na których ustawiona była murowana 
mensa bez ołtarza. Za nią zaś o dwa stopnie wyżej była nisza w kształcie 
groty, zdobiona gipsowymi sztukateriami. Wykorzystywana była w celu 

19 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów  
w Krakowie..., 1870, s. 18; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 48, Inwentarz kościoła..., 
1879, s. 15; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka historia..., s. 34.

20 Odkrycia zamalowanych fresków dokonano w trakcie remontu w 2013 r.,  
a obecnie prowadzone są nad nimi badania i prace renowacyjne zmierzające do ich 
odtworzenia. Jak dotąd dało się je odsłonić jedynie w części i niestety stan ich za-
chowania w wielu przypadkach jest bardzo zły. Przedstawiają sceny pasyjne, między 
innymi znajdujące się w arkadach Ukrzyżowanie i Zdjęcie z Krzyża. Wśród zacho-
wanych dekoracji znajdziemy także postacie aniołów, kartusze herbowe oraz na skle-
pieniu zarys tonda. M. Morawiec, Malowidła u oo. Pijarów powrócą po 100 latach, 
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/malowidla-u-pijarow-powroca-po-100- 
latach,12297607/ (dost. 10 stycznia 2018 r.); Odnalezione katakumby w kościele Oj-
ców Pijarów, https://ekai.pl/krakow-odnalezione-katakumby-w-kosciele-oo-pijarow/ 
(dost. 10 stycznia 2018 r.).
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ustawienia Grobu Pańskiego w czasie świąt Wielkanocy. Inwentarz z roku 
1880 opisuje ją jako podłużną wnękę ze sklepieniem, zwaną powszechnie 
Grobem Chrystusa. Wspomniane wyżej zdobienia, według tego zapisu, 
były już wówczas uszkodzone21.

W przypadku tychże inwentarzy znajdziemy także opis znajdujących 
się pośrodku kaplicy 28-stopniowych schodów, biegnących przy obu ścia-
nach krypty22. Opisy z 1870, 1879 i 1880 roku pokrywają się w zasadzie  
z pewnymi wyjątkami. Inwentarz z 1870 roku mówi o marmurowych 
schodach, zaś inwentarz z 1879 i 1880 roku wspomina, jakoby prawa 
część schodów była wykonana z białego marmuru, zaś lewa z piaskowca.  
W zapisach inwentarzowych znajdziemy jednak identyczną informację, 
mówiącą, że schody wyposażone były w kamienną barierkę, a u ich szczy-
tu znajdował się marmurowy stopień i murowana mensa z ołtarzem. Nad 
nim umieszczony był olejny obraz Pana Jezusa za kratą, w okowach. In-
wentarz kościoła z 1880 roku dodatkowo informuje, że został on odnowio-
ny w 1888 roku przez artystę Kruszyńskiego23 za kwotę 22 florenów24. Au-
tor spisu z 1870 roku dodatkowo wspomina, że ołtarz nie był ani zdobiony, 

21 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów  
w Krakowie..., 1870, s. 19, 20; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 48, Inwentarz kościoła 
XX. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego, 1879, s. 15; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 
207, Krótka historia..., s. 34.

22 Ciekawostką jest, że zachował się przekaz mówiący, że przez długie lata  
w krypcie na ścianie po prawej stronie, tuż przy schodach prowadzących do górnego 
ołtarza Pana Jezusa „w więzieniu”, wisiała tablica następującej treści:

I. Po tych stopniach na klęczkach idźże na ofiarę,
Bo w nich relikwie świętych Pańskich są złożone,
Co ginęli za świętą katolicką wiarę
I w nagrodę odnieśli męczeńską koronę. 
II. Na każdym stopniu „Zdrowaś” zmów w pokorze ducha,
Szczerze żałuj za grzechy, proś o przebaczenie,
A przez świętych przyczynę Pan Bóg cię wysłucha
I przed Matki Bolesnej pod krzyżem cierpienie.
Nie wiemy, kto jest autorem wiersza, gdyż na tablicy wygrawerowane miały być 

jedynie inicjały W.G. Tablica, niestety, nie zachowała się. APPZP, b. sygn., o. Konrad 
Gubarszewski OFM, Notatki dotyczące kościoła i klasztoru..., s. 7.

23 Brak jednoznacznej identyfikacji, ale może chodzić tutaj o Jana Pomiana Kru-
szyńskiego (ok. 1835-1900).

24 Informację te znajdujemy w inwentarzu kościoła z roku 1880, zapisaną w póź-
niejszym okresie innym charakterem pisma, które może wskazywać na o. Tadeusza 
Chromeckiego jako autora adnotacji. APPZP, sygn. Coll. Cracov. 51, Inwentarz Ko-
ścioła OO. Pijarów w Krakowie, 1880, k. 37.



112 Archiva Ecclesiastica nr 11/2017

ani wyposażony w przybory, ze względu na duże zawilgocenie miejsca. 
Oba inwentarze, podobnie jak wcześniejsze, zawierają informacje, iż część 
ta posiadała biało-czarną marmurowa posadzkę25.

Integralną częścią dolnego kościoła oo. pijarów w Krakowie są otacza-
jące kaplice katakumby. Podzielone są one zasadniczo na cztery części, 
znajdujące się po lewej i prawej stronie kaplicy. Najwcześniejszą wzmian-
kę w spisach inwentarzowych z XIX wieku dotyczącą pochówków znaj-
dujemy już w inwentarzu z 1822 roku. Wspomina on/a, że wokół kościoła 
nie było tradycyjnego cmentarza, a jedynie groby w podziemiach kościo-
ła, których istnienie odnotowuje zaledwie jednym zdaniem: W kaplicach 
dolnego Kościoła znaydują się Katakomby na około tegoż na chowanie 
umarłych. Pomocne natomiast dla zobrazowania miejsc pochówku zmar-
łych spoczywających w podziemiach kościoła Przemienienia Pańskiego 
w Krakowie będą zasadniczo wspominane już wielokrotnie inwentarze 
kościelne z 1870, 1879 i 1880 roku. Zawierają one bardzo podobny za-
pis, mówiący, iż wejście do katakumb znajdowało się po lewej stronie od 
wejścia głównego do kościoła. Schodziło się tam drewnianymi schodami  
z żelazną barierką. Ze spisu wykonanego w 1870 roku dowiadujemy się, że 
schody te były 30-stopniowe. Drzwi do katakumb były drewniane i zamy-
kane na skobel. Pomieszczenia te w powyższych spisach  określono jako 
wysokie i wąskie korytarze, mające długość nawy kościoła26.

W dalszym ciągu znajduje się opis poszczególnych pomieszczeń prze-
znaczonych na pochówki. Spis zawiera informację, iż lewa strona kata-
kumb, przeznaczona na pochówki pijarskich kapłanów, była od dawna 
niedostępna, gdyż popadła w ruinę. Z opisu wynika, że doszło do zapad-
nięcia się sklepienia, które zagruzowało wejście. Zniszczone były także 
schody tam prowadzące. Niestety, na podstawie dostępnych inwentarzy,  
a nawet innych źródeł, nie udało się ustalić, kiedy doszło do tego incyden-
tu. Dostępna jednak w tym czasie była druga część, znajdująca się po pra-
wej stronie, a przeznaczona na pochówek osób świeckich, o czym infor-

25 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów 
w Krakowie..., 1870, s. 20; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 48, Inwentarz kościoła XX. 
Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego, 1879, s. 15; APPZP, sygn. 51, Inwentarz Ko-
ścioła OO. Pijarów w Krakowie, 1880, s. 37; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka 
historia..., s. 34.

26 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów 
w Krakowie..., 1870, s. 42; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 48, Inwentarz kościoła XX. 
Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego 1879, s. 22; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, 
Krótka historia..., s. 48.
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mował napis znajdujący się na murze. Wspomniane inwentarze podają, że  
w pierwszym pomieszczeniu znajdowały się wówczas trzy trumny umiesz-
czone w niszach. Drugie pomieszczenie było wówczas niezagospodaro-
wane i zagruzowane, zaś w trzeciej części miało być wmurowanych aż 11 
trumien. Dość interesujący jest natomiast opis czwartego pomieszczenia 
znajdującego się w tej części katakumb.  Autorzy inwentarzy zgodnie po-
dają, iż w ostatniej części na środku podmurowanie na którym są dwie duże 
trumny i obok nich dwie małe drewniane27. Według podania miejscowego 
i familijnego, te trumny mają zawierać zwłoki Książąt Lubomirskich. Nie-
stety, po dziś dzień nie udało się potwierdzić jednoznacznie, czy rzeczy-
wiście spoczywali tam Lubomirscy, podobnie jak nie udało się ustalić ich 
dokładnej tożsamości. Na domiar tego obecnie w pomieszczeniu tym nie 
ma śladów po owych czterech trumnach i po dzień dzisiejszy nie wiadomo, 
czy zostały one wyeksportowane z krypty z jakiegoś względu, czy może 
zamurowane w dostępnych niszach. Wszystko to jednak pozostaje bez 
wpływu na fakt, że przekonanie o spoczywających tam członkach rodu Lu-
bomirskich było wówczas mocno utrwalone i rozpowszechnione. Powiela 
je bowiem żyjący na przełomie XIX i XX wieku o. Konrad Gubaszewski 
OFM. W spisanych przez siebie w 1910 roku wspomnieniach dotyczących 
historii obiektu pijarskiego wskazuje, iż w podziemiach kościoła mieli-
by spoczywać fundatorzy pijarscy. Takie informacje znajdziemy również  
w dokumentacji związanej z zarządem majątkiem pijarskim, sporządzonej 
w czasach ks. Leopolda Górnickiego28.

Na temat pochowanych tam osób nie można ponad powyższe wiele po-
wiedzieć, zwłaszcza na podstawie inwentarzy. Wiadomym jest, iż kata-
kumby zaczęto użytkować tuż po konsekracji górnego kościoła, a jeszcze 
przed konsekracją krypty, czyli pomiędzy 1728 a 1733 rokiem. Wniosek 
ten nasuwa się wskutek informacji zawartej w inwentarzach z 1879 i 1880 
roku, które wspominają o nagrobku znajdującym się w prezbiterium ko-
ścioła górnego tuż przy wejściu do zakrystii, a umieszczonym tam ku pa-
mięci Krystyny z Szembeków Lachockiej, żony starosty krzeczowskiego 
Jana Lachockiego, zmarłej w 1730 roku. Zapis ten zawiera jednoznacz-

27 Można założyć, iż pochowane były w nich dzieci. Jednak dość prawdopodobne 
jest, iż były to trumny ekshumacyjne. 

28 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pijarów  
w Krakowie..., 1870, s. 42-43; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka historia...,  
s. 35, 48-49; APPZP, b. sygn., o. Konrad Gubarszewski OFM, Notatki dotyczące ko-
ścioła i klasztoru XX. pijarów w Krakowie (od roku 1858), s. 6; AKMKr, b. sygn. 
XX. Pijarzy..., pismo z dnia 12 stycznia 1867 r.
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ną informację, iż zmarła spoczęła w katakumbach29. Inwentarze, niestety, 
nie przybliżają bardziej  problematyki związanej z pochówkami, nawet  
w odniesieniu do grzebania zakonników. Domniemywać należy jednak, iż 
pierwsi pijarzy spoczęli tam mniej więcej w tym samym czasie. Na pod-
stawie innych źródeł można przyjąć, że jednym z pierwszych mógł być  
o. Marcin od św. Heleny, zmarły 1 marca 1729 lub 1730 roku w Krako-
wie. Krypta służyła jako miejsce spoczynku co najmniej do czasu wpro-
wadzenia austriackiego zakazu chowania w granicach miasta, a więc mniej 
więcej do końca XVIII wieku. W późniejszym okresie takie pochówki się 
zdarzały, ale raczej wyjątkowo30.

 Wiek XIX znacząco wpłynął na zmianę charakteru tego miejsca, co 
potwierdzają także po części zapisy ksiąg inwentarzowych.  Ze względu 
na zmiany przepisów dotyczących chowania w kryptach kościelnych kata-
kumby i krypta przestały co do zasady spełniać przeznaczoną jej rolę. Jak 
wspomniano wyżej, dolny kościół stał się w tym okresie bardziej swego 
rodzaju domem pogrzebowym, w którym czasowo przechowywano szcząt-
ki doczesne. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że niekiedy związane 
to było ze znaczącymi wydarzeniami, także o wydźwięku patriotycznym. 
Wówczas wiązało się to z uroczystym publicznym wystawieniem zwłok. 
Przykładem będzie uroczysty pogrzeb Józefa Ignacego Kraszewskiego  
z 1887 roku, o którym wspomina inwentarz kościelny. Szczątki doczesne, 

29 Na podstawie innych źródeł udało się ustalić, iż w krypcie pijarskiej spoczął 
także Kajetan Antoni Szuyski, starosta dymidowski, zmarły 2 VIII 1781 r. Archiwum 
Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. Vol. CXVIII, Akta parafialne, Catalogus mor-
tuorum, fasc. C:1773-1795.

30 Obecnie prowadzone prace restauracyjne potwierdzają, że wokół krypty znaj-
dowały się katakumby, w których chowano zmarłych. Wykorzystywano w tym celu 
cztery przęsła, dwa po prawej i dwa po lewej jej stronie. Pod warstwami tylko zna-
leziono tam pochowane szczątki, znajdujące się w niszach oznaczonych czarnymi 
krzyżami, a także fragmenty inskrypcji wskazujących najprawdopodobniej na wiek 
XVIII. Niestety, na ten czas nie da się jednoznacznie i bardziej dokładnie datować 
znalezisk. Ostanie szczątki spoczęły w krypcie w XX w. Pochowano wówczas tutaj 
m.in. prowincjała Polskiej Prowincji Pijarskiej o. Hieronima od N. Sakramentu Stu-
sińskiego, zmarłego 5 kwietnia 1946 r., a pochowanego cztery dni później, oraz abp. 
Michała Godlewskiego, zmarłego 20 maja 1956 r. Nisze, w których zostali pocho-
wani, zachowały się wraz z tablicami nagrobnymi. APPZP, sygn. Coll. Cracov. 293, 
Chronicon Collegii Cracoviensis, s. 105; APPZP, b. sygn. Liber Suffragiorum Podoli-
nensis, 1650-1766, s. 137; APPZP, b. sygn., K. Pachuta, Informacje konserwatorskie 
dotyczące pochówków odkrytych w toku prac w roku 2017, k. 1-2; Odnalezione kata-
kumby w kościele oo. pijarów – https://ekai.pl/krakow-odnalezione-katakumby-w-
kosciele-oo-pijarow/ (dost. 10 stycznia 2018 r.).
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po przetransportowaniu ich z Genewy do Polski, spoczęły właśnie w pijar-
skiej krypcie i były wystawione publicznie w dniach od 5 do 18 kwietnia 
tegoż roku, do czasu uroczystego pogrzebu na Skałce w Krakowie. Jak 
wspomina ów inwentarz, pijarzy przechowali je nieodpłatnie, oczekując 
od Komitetu Pogrzebowego jedynie odrestaurowania krypty. Ugodę za-
warto, angażując w to władze miasta, które choć początkowo niechętne, 
ostatecznie podjęły się wykonania prac. Kosztorys na zlecenie prezydenta 
Krakowa Feliksa Szlachtowskiego wykonał Stefan Żołdani, zaś pracami 
kierował nieznany z imienia Kułakowski. Na podstawie zapisu inwenta-
rzowego dowiadujemy się także, że  prace prowadzono od listopada 1887 
do stycznia 1888 roku i wykonano wówczas nową podłogę z betonowej 
cegły, wzorowaną na tej z kościoła górnego, a także odnowiono grotę prze-
znaczoną na Grób Pański, ściany oraz schody wraz z poręczami. Ponadto 
dokonano zamurowania niepotrzebnych otworów, przerobiono drzwi i, co 
istotne, odmalowano wnętrza, zakrywając najprawdopodobniej już wów-
czas niemal niewidoczne freski, o czym wspomniano już wyżej31.

Obecnie prowadzone w krypcie prace renowacyjne wykazują, że 
również w wieku XX krypta była użytkowana, ale i przechodziła liczne 
remonty. Odkryte obecnie freski w kaplicy, czy też krzyże i fragmenty 
inskrypcji, zostały wskutek tych prac pokryte kilkoma warstwami farby  
i tynku. Odkrycie ich i odrestaurowanie z pewnością doda temu miejscu 
splendoru. Jest to tym bardziej ważne, że krypta pijarska w Krakowie 
jest do dziś jednym z bardziej znanych obiektów w mieście i często też 
uczęszczanym. W obecnych czasach służy bowiem jako miejsce spotkań 
szczególnie o charakterze kulturalnym. Choć nie została jeszcze dostatecz-
nie dobrze odkryta przez literaturę historyczną, z pewnością zasługuje na 
uwagę. Do poznania jej dziejów pomocne będą licznie zachowane źródła. 
Wśród nich, jak starano się wykazać ciekawymi i obszernie traktującymi 
tę tematykę archiwaliami, będą wspominane wyżej inwentarze kościoła  
i kolegium oo. pijarów w Krakowie przechowywane w zasobie Archiwum 
Prowincji Polskiej tegoż zakonu.

31 APPZP, sygn. Coll. Cracov. 45, Inwentarz Kościoła i Kollegium X.X. Pija-
rów w Krakowie..., 1870, s. 35; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 207, Krótka historia...,  
s. 35; Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 2463: Program obrzędu pogrzebowego  
ś.p. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Krakowie [w dniu 18 kwietnia 1887 r.] Kra-
ków, 7 kwietnia 1887 r.; por.: B. Wilk, Sławne pogrzeby w XIX-wiecznym Krakowie, 
„Folia Historica Cracoviensia”, t. 12:206, s. 140.
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The 19th-century inventories as a source  
for the history of the crypt in the the Piarist Church  

of the Transfiguration in Krakow

Summary
We will find many studies on the Piarist Church of the Transfiguration 

in Krakow in historical literature. Unfortunately, the church crypt and the 
catacombs surrounding it are mentioned only occasionally, and from the 
historical point of view, they are a very interesting and valuable object. 
Numerous sources preserved will help to get to know its history and the 
changes which took place in the decor. The sources include – as interest-
ing archive records, which described the subject extensively, tried to show 
– the 19th-century inventories of the church and college of the Piarists in 
Krakow, stored in the records of the Polish Province Archive of this Or-
der. It should be mentioned that the inventory lists made from 1870 will 
be particularly valuable, as they contain more or less extensive historical 
introductions, without which the history of the crypt and catacombs would 
be wrapped in mystery to a great degree. 

Słowa klucze: pijarzy, krypta, dolny kościół, katakumby, inwentarze, 
spisy inwentarzowe

Keywords: the Piarists, the lower church, catacombs, inventories, in-
ventory lists

Translated by Aneta Kiper



s. Krystyna Szweda SSpS

Propozycja pisania kronik na podstawie doświadczeń  
w Międzynarodowym Zgromadzeniu Misyjnym, SSpS

Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebnic Ducha Świętego1 zostało zało-
żone przez świętego o. Arnolda Janssena2 w Holandii, w maleńkiej miej-
scowości Steyl w 1889 r. Młode Zgromadzenie, dzięki ofiarnej służbie 
błogosławionych Matek Współzałożycielek: Marii, Heleny Stollenwerk 
oraz Józefy, Hendriny Stenmanns, zaczęło się rozwijać bardzo prężnie. 
Już w 1895 r. pierwsza grupa sióstr misyjnych wyjechała do Argentyny, 
potem do Togo, Nowej Gwinei, Ameryki Północnej, Brazylii, Chin, Ja-
ponii i Mozambiku. Posługa sióstr była tak różnorodna, jak samo życie: 
obejmowała szkolnictwo na wszystkich szczeblach – od przedszkoli do 
uniwersytetów, służbę zdrowia, wychowanie do pracy, praktyczne przy-
gotowanie do pielęgnacji niemowląt, prowadzenia domu i uprawy roślin, 
hodowli zwierząt3, ogólnie służbę najuboższym, migrantom i ludziom  
z marginesu społecznego. Obecnie Zgromadzenie SSpS liczy 3010 sióstr, 
posługujących w 50 krajach na wszystkich kontynentach świata. Pełne go-
towości, czujne i otwarte na działanie Ducha Świętego, swą różnorodną 
posługą misjonarki pragną zwiastować wszystkim ludziom zbawczą mi-
łość Trójjedynego Boga.

Artykuł ten powstał na bazie wieloletnich doświadczeń pisania kronik 
w Międzynarodowym Zgromadzeniu, SSpS. Materiał został zebrany przez 
wiele osób i dopracowany w ciągu ostatnich lat. Kroniki, przechowywane 
w archiwum, w domach generalnych czy prowincjalnych4, są głównym 
źródłem historii życia danych zgromadzeń i ich misji. 

Posługa w archiwum jest „aktem miłości dla prawdy”, jak to pięknie 
określił Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu z dnia 4 kwietnia 

1 SSpS – to skrót nazwy Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego.
2 Św. Ojciec Arnold Janssen jest założycielem trzech zgromadzeń misyjnych, 

oprócz Zgromadzenia SSpS powstało: Zgromadzenie Słowa Bożego, SVD (Misjo-
narze Werbiści) w 1875 r. oraz Siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej 
Adoracji, SSpSAP, w 1896 r.

3 Zobacz: http://siostrymisyjne.pl/blog/historia-zgromadzenia.html.
4 W dalszej części tego artykułu używam określeń: archiwum generalne, archi-

wum prowincjalne.
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1981 r. w Rzymie5. Papież wspomniał o znaczeniu starannego utrzymy-
wania dokumentów i zwrócił uwagę na „wysoką wartość” każdego do-
kumentu jako świadectwa religijnego, „które jest jednocześnie święte  
i cenne”. Myślę, że nie będzie wielką przesadą nazwanie naszych zakon-
nych archiwów „świątyniami mądrości” ze względu na bogactwo wiedzy 
w nich zawartej oraz impuls nadawany przez nie krytycznym, naukowym  
i historycznym badaniom. Dlatego „troska o te dokumenty, ich utrzyma-
nie, godne i odpowiednie przechowywanie – od najskromniejszych do naj-
cenniejszych – staje się służbą świadczoną Prawdzie”6. 

Ogólne wytyczne
Wyraz kronika pochodzi z języka greckiego chronos i znaczy czas; 

czyli kronika to faktograficzny opis wydarzeń w układzie chronologicz-
nym. Wszystkie wysiłki podejmowane w celu napisania dobrych kronik 
są bardzo cenne, jednak by nasze archiwa były „Świątyniami Mądrości” 
w „służbie prawdzie”, ważne jest, aby wszyscy kronikarze przestrzegali 
pewnych podstawowych reguł, zazwyczaj ujętych jako wytyczne w Pod-
ręczniku/Manuale dla Prowincji. Zgodnie z tymi wskazówkami kroniki 
powinny zawierać jasne opisy i krótką, sensowną treść, która odpowiada 
faktom oraz rzeczywistości. 

►Kronika jest tworzona dla przyszłych pokoleń jako główne źródło 
wiedzy danego zgromadzenia, dlatego należy notować tylko ważne 
wydarzenia dotyczące życia i posługi członków wspólnot czy prowin-
cji. Kronika powinna jasno opisywać istotne okoliczności, przyczyny  
i skutki danych wydarzeń itd.

►W stosownych przypadkach należy odwoływać się do wydarzeń 
politycznych, kościelnych lub naturalnych, które miały miejsce, za-
chowując jednak zwięzłe opisy i wymowną treść oraz konsekwencje  
z tym związane.

►Przykład: 
a) „Z powodu głodu /braku możliwości znalezienia pracy /powodzi 

itp. w N.N… na nasz teren przybyła duża grupa uchodźców, co 
sprawiło, że musieliśmy...”

b) „Zmiany polityczne wynikające z wyborów...”
5 Zob. Jan Paweł II, Praca w Archiwum jest aktem miłości dla Prawdy, [w:] Na-

uczanie Papieskie. IV, 1, 1981 (styczeń-czerwiec), red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań 
1989, s. 420-421.

6 Zob. Tamże, s. 421.
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c) „Kongres Rodzinny, który miał miejsce w N.N... w dniach... był 
dla naszej wspólnoty ważnym wydarzeniem. Siostry N.N... były 
zaangażowane w przygotowania i liturgię, natomiast w domu przy-
jęliśmy... uczestników, byli to goście z...”

►Kiedy dana siostra wymieniona jest po raz pierwszy, należy podać 
jej imię zakonne, jak również imiona ze chrztu, nazwisko oraz urząd, 
jaki pełni. 

►Osoby i miejsca powinny być wymienione z ich prawidłowymi i peł-
nymi tytułami, aby wyjaśnić, do kogo lub do którego miejsca odnosi 
się dany wpis.

►Ważne jest, by zawsze podawać dokładną datę danego wydarzenia. 
Przykład: 
a) Nie: Radna Generalna przybyła do naszej wspólnoty na wizytację 

generalną.
Ale tak: Siostra N.N… z Zarządu Generalnego przybyła do naszej 

wspólnoty na wizytację generalną, która będzie miała miejsce  
w dniach…

b) Nie: Jego Ekscelencja ks. Biskup odwiedził naszą wspólnotę.  
W niedzielę Trójcy Świętej będzie przewodniczył celebracji mszy 
świętej w sąsiedniej parafii.

Ale tak: Jego Ekscelencja ks. Biskup N.N... odwiedził naszą wspól-
notę. W niedzielę Trójcy Świętej, dn. 14 czerwca br., przewodni-
czył celebracji mszy świętej w sąsiedniej parafii w N.N...

►Treści kronik powinny być zgodne z faktami i rzeczywistością; jed-
nak nie należy dołączać do kroniki artykułów prasowych i innych 
materiałów drukowanych.

►Kronikarz może wyrazić swoją opinię czy komentarz, ale musi jasno 
stwierdzić, że jest to jej/jego własna opinia. 

►Nie ma potrzeby notować zwykłych, codziennych wydarzeń życio-
wych (np.: „Siostra N.N… poszła do lekarza. Dziś odwiedził nas 
N.N…”). Natomiast w przypadku, gdy wizyta była znacząca, należy 
zanotować: kto przybył, kiedy i dlaczego była ona ważna.

►Kroniki muszą być podpisane przez autora i zawierać miejsce oraz 
datę. Kroniki piszemy tylko po jednej stronie kartki.

Kroniki wspólnotowe
W każdej wspólnocie należy wyznaczyć siostrę/brata do pisania kro-

niki. Powinna to być osoba oddana zgromadzeniu, prawdomówna i syste-
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matyczna, cechująca się uczciwością, inteligencją, obiektywizmem i rze-
telnością. 

Coroczna kronika wspólnoty ma zawierać ważne wydarzenia od  
1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Zdarzenia powinny być rejestro-
wane w porządku chronologicznym. 

Dwa egzemplarze kroniki są wysyłane do zarządu prowincji; jeden eg-
zemplarz jest pozostawiony w archiwum prowincji, drugi jest wysyłany 
do zarządu generalnego zgromadzenia. Obecnie kroniki piszemy kompu-
terowo, należy pamiętać o marginesach, ponieważ kroniki po wydrukowa-
niu są spinane, katologowane i przechowywane w archiwum generalnym 
i prowincjalnym. Drukując, korzystamy z papieru biurowego, białego,  
A4 – 80 g/m2, uwzględniając następujące marginesy:

a) góra  2,5 cm
b) lewy 3,0 cm
c) prawy 2,5 cm 
d) dół  2,5 cm  

Na początku kroniki należy podać następujące dane:
►Nazwę prowincji, do której należy dom/wspólnota.
►Oficjalną nazwę domu i miejscowość (np. Dom pw. św. Józefa, Nysa).
►Lista sióstr danej wspólnoty. Na początku każdego roku lub kiedy 

wspólnota jest organizowana, w kronikach rejestrujemy – w przypad-
ku małych wspólnot – wszystkie siostry należące do danej wspól-
noty (imię zakonne, chrzestne i nazwisko oraz posługę, którą pełni),  
a w dużych wspólnotach notujemy tylko zmiany. Należy podać datę 
przybycia nowej członkini wspólnoty oraz datę, kiedy siostra opusz-
cza daną wspólnotę.

►Obecny rok. Każdy miesiąc jest podany w osobnym akapicie. Daty 
powinny być zapisane w tekście, a nie na marginesach, pogrubioną 
czcionką, w celu lepszej orientacji i widoczności.

►Podając numery stron, można użyć nagłówka lub stopki, aby umieścić 
na każdej stronie nazwę wspólnoty, miejsce i rok kroniki.

►Zdjęcia lub fotokopie zdjęć mogą być załączone tylko do kroniki 
przechowywanej w archiwum prowincjalnym. Natomiast nie powin-
ny one być w kronikach wysyłanych do archiwum generalnego. 

►Kroniki wspólnotowe mogą być pisane w języku ojczystym. 
►Na ostatniej stronie kroniki powinna być data, pełne imiona, nazwiska 

i podpisy sióstr kronikarki oraz przełożonej.
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Kroniki prowincjalne
Kronika prowincjalna jest zazwyczaj sporządzana przez członkinię 

rady prowincjalnej i corocznie wysyłana do zarządu generalnego dane-
go zgromadzenia. Obejmuje ona okres od 1 stycznia do 31 grudnia i jest 
sporządzana w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim i portugalskm (dotyczy konkretnie Zgromadzenia SSpS). 

W kronice prowincjalnej nie ma potrzeby podążania za porządkiem 
chronologicznym, może być zapisana według tematów lub obszarów zain-
teresowań. Powinna dawać ogólny obraz okoliczności lub istotnych wyda-
rzeń w życiu prowincji. Na przykład: podejmowanie nowych działań lub 
przyjmowanie nowych kierunków w posłudze, specjalne wydarzenia zwią-
zane ze wspólnotą lub prowincją, znaczące uroczystości itd. W załączniku 
można znaleźć przykład kroniki prowincjalnej.

Zgodnie z ustaleniami Zgromadzenia SSpS7 od 2016 r. kroniki są wy-
syłane pocztą e-mailową na dany adres i tylko ostatnia strona, podpisana 
przez kronikarkę oraz siostrę prowincjalną, powinna zostać wysłana pocz-
tą tradycyjną. Kopie kronik prowincjalnych są drukowane, a następnie 
czytane przez poszczególne członkinie rady generalnej. Oprócz informacji 
o tym, co się działo w danym kraju czy prowincji, jest to również bardzo 
cenny materiał źródłowy dla sióstr radnych, gdy przygotowują się do wi-
zytacji generalnych. 

Na koniec trzeba wspomnieć o wyglądzie zewnętrznym kroniki.  
Z dużym szacunkiem bierzemy do rąk kroniki stare, ręcznie pisane przez 
naszych założycieli i poprzedników, oprawione bardzo starannie w skóry  
z wytłoczonym napisem. W obecnej dobie komputeryzacji także warto się 
postarać i używając najnowszych technik, zrobić ciekawą i znaczącą opra-
wę. Niech kronika danej prowincji czy wspólnoty wyróżnia się wyglądem 
zewnętrznym, przykuwając uwagę czytelnika.

Radością autorki będzie, jeśli ten niewielki przyczynek na temat pisa-
nia kronik w zakonnych zgromadzeniach będzie służył pomocą i zachęcał 
do dalszych poszukiwań tych wszystkich, którzy zostali poproszeni o pisa-
nie kroniki danej prowincji czy poszczególnych wspólnot. Pisząc kroniki 
naszych zgromadzeń, bądźmy otwarci i uważni na głos Ducha Świętego, 
by czytający je mogli rozpoznać znaki Królestwa Bożego i powiedzieć – 
Jezus zaprawdę tu przechodził. 

7 Międzynarodowe spotkanie wszystkich Przełożonych Prowincjalnych Zgroma-
dzenia SSpS z Zarządem Generalnym odbyło się w Indiach, 2016. Zob.: https://www.
worldssps.org.
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Nazwa prowincji:                  
Pełny adres pocztowy: 

Kronika Prowincjalna 2017

Zarząd Prowincjalny: (imiona, nazwiska sióstr)
Liczba sióstr na dzień 1 stycznia 2017 r.
 Siostry w ślubach wieczystych
 Siostry w ślubach czasowych/Juniorystki
 Nowicjuszki
 Postulantki 

Należy zarejestrować zmiany w składzie osobowym prowincji  
pod koniec roku.

Oto kilka sugestii/przykładów tematów/obszarów treściowych kroniki: 

1. Niektóre WAŻNE WYDARZENIA W KRAJU I KOŚCIELE
(np.: zmiany polityczne, społeczne, dot. lokalnego  kościoła, ecc...

powiązane z życiem i posługa zgromadzenia )

1.1. Obchody setnej rocznicy Objawień Fatimskich (1917-2017)
1.2. Uroczyste Obchody 330 Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej  na Jasnej Górze odbyły się 26 sierp-
nia….

19.11. Światowy Dzień Ubogich…..
25.08. W ….. odbyła się konsekracja ks. N.N… na nowego biskupa 

pomocniczego diecezji X…. Przez długie lata współpracowaliśmy z ks. 
Biskupem N.N. w duszpasterstwie…... W uroczystości wzięły udział na-
sze siostry: N.N….

2. WYDARZENIA  W  PROWINCJI 
2.1. Spotkania Międzynarodowe
21-26.08. Siostry N.N. … uczestniczyły w Europejskim Spotkaniu Prze-

łożonych i Formatorów Prowincjalnych w Fatimie, Portugalii. Tematem 

PROWINCJA ………..……,  01 STYCZEŃ – 31 GRUDZIEŃ 2017
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spotkania była: „Formacja ciągła i samoświadomość: Radosna pielgrzym-
ka do wewnętrznej wolności”.  Była to wspaniała okazja, aby uczestniczyć  
w obchodach Jubileuszowych z okazji 100-lecia objawienia Najświętszej 
Maryi Panny. Wzięłyśmy udział również w Procesji Eucharystycznej, Dro-
dze Krzyżowej i Procesji ze świecami. Zwiedziłyśmy domy rodzinne świad-
ków objawień….

2.2. Kapituła Prowincjalna
20-24. 03. W Domu Prowincjalnym w X…odbyła się kapituła prowin-

cjalne. Każda wspólnota dzieliła się…….Na zakończenie spotkania, ka-
pitularki uczestniczyły w pięknie przygotowanej liturgii, podczas której 
zastał wprowadzony nowy Zarząd Prowincjalny na kolejne 3 lata posługi 
misyjnej. 

2.3. Coroczne rekolekcje 
24- 31.06. Wspólne rekolekcje dla sióstr w ślubach wieczystych,  tym 

roku odbywały się w  X...  Rekolekcje które prowadził N.N.… (imię, na-
zwisko, nazwa zgromadzenia...) były skoncentrowane na pogłębieniu…. . 
Temat rekolekcji:  „Nikodemowe noce”. ….

2.4. Spotkanie dla Sióstr Ekonomek
Dwa razy w roku siostry odpowiedzialne za księgowość  spotykają się 

z Zarządem Prowincji i Ekonomką Prowincjalną. Podczas pierwszego spo-
tkania, które odbyło się dn. 4 stycznia br. siostry dyskutowały o...............
.................

Drugie spotkanie, miało miejsce dn. 15 grudnia br. w X…. Siostry wy-
dały pozytywne opinie na temat nowego programu komputerowego, który 
został wprowadzony w ubiegłym roku i……

2.5. Seminaria, sympozja  tematyczne i warsztaty

3. ŚWIĘTA I JUBILEUSZE   
3.1.Święto Zesłania Ducha Świętego i pielgrzymka
5.06. Obchodziliśmy Święto…..  wspólnie z naszymi współpracowni-

kami zorganizowaliśmy  rodzinna pielgrzymkę do …...  Był to cenny czas, 
aby odnowić naszego ducha, oddać Bogu część, pogłębić relacje i cieszyć 
się pięknem natury.

3.2. Jubileusze 25-lecia i 50-lecia życia w ślubach  zakonnych.
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4. FORMACJA MISYJNO ZAKONNA 
4.1. Odnowienie ślubów...................
4.2. Między-prowincjalne Seminarium dla Sióstr w ślubach czasowych
4.3. Formacja początkowa i  ciągła   
4.4. Apostolstwo Powołań: tydzień w domu prowincjalnym, indywidu-

alne spotkania
4.5. Misyjna Wspólnota Ducha Świętego; miesięczne spotkania po-

mocników świeckich 
5.6.  Rok sabatowy/kurs odnowy duchowej 

5. APOSTOLSTWO 
5.1. Obiady dla bezdomnych
5.2. Audycje radiowe „Dzieci Dzieciom Misji”
Każdy  drugi piątek o godz. 19:30 można posłuchać audycję misyjną 

„Dzieci Dzieciom Misji” na falach Radia Maryja oraz Jasna Góra. Audycje 
prowadzi siostra N.N… Powtórki w soboty o godz. 10:05.

5.3. Inicjatywy apostolskie: odwiedziny chorych dzieci, wizyty w Ho-
spicjum

5.4. Wystawa misyjna w…
5.5. Wakacje z misjami dla dzieci
5.6. Apostolstwo młodzieży; miesięczne czuwania nocne 

6. PRZEZNACZENIA MISYJNE 
22.10. Podczas Mszy św. w Niedzielę Misyjną w …… siostry N.N. … 

otrzymały krzyże misyjne i specjalne błogosławieństwo za misyjny wy-
jazd do Argentyny, Meksyku i Ghany.      

7. PRZYLOTY   I   ODLOTY
7.1. Urlopy  w kraju ojczystym
Siostra N. N., która pracuje w X…... przyjechała 5 maja br. na urlop 

do kraju ojczystego. Podzieliła się z siostrami swoimi doświadczeniem 
misyjnymi i 5 października br. wróciła do kraju misyjnego przeznaczenia.

8. PRZENIESIENIE DO PROWINCJI MACIERZYSTEJ
8.1. Siostra N.N., która była misjonarką w X… od 1992 roku, zosta-

ła przeniesiona do prowincji macierzystej, ... dnia 11 września br. 
Pracowała jako dyrektorka szkoły dla dziewcząt, następnie była za-
angażowana w formacje początkową, przez kolejne dwie kadencje 
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kierowała Prowincją  X…, a ostatnie 8 lat poświeciła pracy socjal-
nej wśród uchodźców i migrantów…..

9. POWROTY  DO  DOMU  OJCA 
Pięć Sióstr Misyjnych SSpS zmarło w 2017 r. w Prowincji....
11.03. Zmarła siostra N.N ….

10. INNE
10.1. Uregulowania prawna
10.2. Nagrody i wyróżnienia
Siostra N.N.  dostała „Super-Pantofelek”. Nagroda dla ludzi działają-

cych na rzecz innych, którą przyznaje Forum Kobiet Powiatu….., trafiła 
do misjonarki z klasztoru X….. Ma szczególny wymiar, bo podsumowuje 
10-lecie istnienia Forum. Laureata wyłoniono w drodze głosowania inter-
netowego…..

10.3. Specjalne pozwolenia: Dłuższy pobyt poza wspólnotą/Eksklau-
stracja

10.3. Koncert Ekumeniczny
17.10. Koncert ekumeniczny w X….. W wydarzeniu wzięły udział sio-

stry N.N. …ze wspólnoty …..wraz z dziećmi, parafianami i kapłanami pa-
rafii….

Chwała niech będzie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

Kronikarka: ............................             Siostra N.N… …………………………

siostra z Zarządu prowincjalnego              Przełożona   prowincjalna

                                                                                          
Miejscowość, 31 grudnia 2017 r.
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A proposal to write chronicles based  
on experience in the SSpS Missionary Congregation

Summary
The chronicles kept in the archives, in the general or provincial houses, 

are the main source of the life history of the congregations and their mis-
sions. 

This article is dedicated to all those, who are engaged in the ministry 
of writing provincial and community chronicles. All the efforts to write a 
good chronicle are greatly valued.  At the same time, we know that it is 
important for all chroniclers to follow the guidelines and directives. To 
help you to write more effectively annual chronicles, this article offers a 
proposal which is based on many years of experience in writing chronicles 
in the Mission Congregation of the Servants of the Holy Spirit. 

John Paul II, in a speech of 04 April 1981, referred to the importance of 
carefully maintaining accurate chronicles of our life in service to the Con-
gregation and the Church. „There is no doubt that archives can be called 
Temples of Wisdom due to the wealth of knowledge which they contain and 
the impulse they give to critical, scientific and historical research”. There-
fore we have to be willing and faithful to keep chronicles.

słowa klucze: kronika, zgromadzenie misyjne w Rzymie 
Keywords: a chronicle, the Missionary Congregation in Rome

Translated by Aneta Kiper



ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Charakterystyka zbiorów dotyczących kard. Augusta Hlonda prymasa 
Polski przechowywanych w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej

W 2018 roku przypada 70. rocznica śmierci prymasa Polski kard. Au-
gusta Hlonda, który odegrał znaczącą rolę w moralnej i duchowej odno-
wie narodu, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po za-
kończeniu wojny. Stał bowiem Prymas na czele Kościoła tak w Polsce 
odrodzonej po 123 latach niewoli, jak i w Polsce zniewolonej po 1939 
roku przez totalitarne systemy: sowiecki komunizm i niemiecki narodo-
wy socjalizm. W swojej pasterskiej posłudze promował zaangażowanie 
laikatu w życie wspólnoty eklezjalnej, wspierał organizacje i ruchy forma-
cyjne dla świeckich katolików, był aktywnym propagatorem pobożności 
eucharystycznej i maryjnej, z odwagą i znawstwem zabierał głos w spra-
wach społecznych, a jego nauczanie wydaje się ponadczasowe i w wielu 
punktach jest wciąż aktualne. Wraz ze swoim bezpośrednim następcą kard. 
Stefanem Wyszyńskim, którego osobiście namaścił najpierw na biskupa 
lubelskiego, a na łożu śmierci na kolejnego prymasa Polski, wpisał się  
w panteon naszych hierarchów, którzy uznani zostali przez społeczeństwo 
za swoich przywódców. W czasach okupacji i komunistycznego zniewo-
lenia przypisywano im funkcję interreksa, odwołując się w ten sposób 
do staropolskiego zwyczaju, kiedy prymas zastępował władcę w okresie  
bezkrólewia1.

1 Literatura na temat życia i posługi kard. Augusta Hlonda prymasa Polski jest dość 
obszerna. Wciąż jednak nie doczekał się całościowej biografii. Dla lat powojennych 
lukę tę wypełnia pozycja: J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Pol-
ski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. 1-2, Poznań 2009. Z ostatnio wydanych 
publikacji zob. m.in.: Ks. kardynał August Hlond – społeczny wymiar nauczania, 
pod red. G. Poloka, Katowice 2006; Kardynał August Hlond (1881-1948) Salezja-
nin, Prymas Polski i Mąż Stanu, (Ser.: Studia i Materiały Źródłowe pod Patronatem 
Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5), pod red. J. Pietrzykowskiego 
SDB, J. Wąsowicza SDB, Dębno 2015; Dzieło Prymasa ze Śląska. Troska i naucza-
nie, pod red. B. Kołodzieja, M. Wójcika i B. Kołodziej, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Akademia Ignatia-
num w Krakowie 2016; Kardynał August Hlond prymas Polski na nowo odczytany.  
W 135. rocznicę urodzin oraz 90. rocznicę objęcia stolicy prymasowskiej w Gnieźnie, 
pod red. W. Królikowskiego, G. Paprotnej, Kraków 2017.
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Bieżący rok jest także ważny ze względu na znaczne postępy w pro-
cesie beatyfikacyjnym kard. Hlonda, który toczy się na etapie rzymskim.  
W dniu 15 maja 2018 roku pozytywną opinię na temat heroiczności cnót  
i życia Sługi Bożego wyraziła w Watykanie Komisja Kardynałów i Bisku-
pów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Natomiast w dniu 24 maja 
2018 roku papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót kard. Au-
gusta Hlonda. Odtąd przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego2. 
Mamy zatem uzasadnioną nadzieję, że zbliżamy się coraz bardziej do mo-
mentu wyniesienia na ołtarze prymasa Polski.

Zarówno okrągła rocznica śmierci kard. Augusta Hlonda, jak i zbli-
żający się do końca jego proces beatyfikacyjny stają się kolejną okazją 
do przypomnienia tej wielkiej postaci i dorobku Prymasa na niwie ko-
ścielnej, narodowej oraz społecznej. Przez cały rok 2018 organizowane 
są różnego rodzaju sympozja i konferencje naukowe tak w kraju, jak i za 
granicą. Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Stowarzyszeniem „Pokole-
nie” wydało bogato ilustrowany album z tekstem syntetycznie ukazują-
cym całokształt życia i działalności prymasa Hlonda3, przygotowywane 
są też inne publikacje i okolicznościowe wystawy jemu dedykowane. Ta-
kie zainteresowanie niejako wymusza również kolejne badanie zasobów 
archiwów pod kątem dokumentacji, która może wnieść coś nowego do 
badań nad życiem i działalnością duchowego przywódcy Polski w latach 
1926-1948.

Jednym z archiwów kościelnych, dla którego tematyka hlondowska jest 
uznawana za priorytetową, zarówno w zakresie gromadzenia materiałów 
archiwalnych, jak też ich opracowywania, udostępniania, jest Archiwum 
Salezjańskie Inspektorii Pilskiej4. Do najcenniejszej dokumentacji tej in- 
stytucji należą spuścizny współbraci przynależących do północno-zachod-
niej prowincji Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów). Wśród 
nich, ze względu na przydatność do badań z zakresu historii Kościoła w skali 

2 Kard. August Hlond – czcigodnym sługą Bożym, http://archwwa.pl/aktualnosci/
kard-august-hlond-czcigodnym-sluga-bozym/ (dostęp: 12.06.2018).

3 Por. Ł. Kobiela, August Hlond 1881-1948, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie, War-
szawa – Wrocław 2018.

4 Por. J. Wąsowicz, Troska salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile  
o upamiętnianie i popularyzację postaci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB  
w l. 1979-2014, [w:] Kardynał August Hlond (1881-1948) Salezjanin, Prymas Polski 
i Mąż Stanu, (Ser.: Studia i Materiały Źródłowe pod Patronatem Archiwum Salezjań-
skiego Inspektorii Pilskiej, t. 5), pod red. J. Pietrzykowskiego SDB, J. Wąsowicza 
SDB, Dębno 2015, s. 229-250.
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ogólnopolskiej, ważne są zwłaszcza dwie5. Spuścizna ks. Wiktora Jacewi-
cza SDB, badacza dziejów martyrologii duchowieństwa polskiego podczas 
II wojny światowej6, oraz archiwum prywatne ks. Stanisława Kosińskiego 
SDB, który całe niemal swoje naukowe zainteresowania koncentrował wo-
kół badania dziejów życia i działalności salezjanina kard. Augusta Hlonda 
prymasa Polski. Jest ona cenna zwłaszcza dla Kościoła na Ziemiach Północ-
nych i Zachodnich, ze względu na fundamentalną rolę Prymasa w budowa-
niu struktur administracji kościelnej na tych terenach7. Księdzu Kosińskie-
mu przez wiele lat twórczej pracy udało się stworzyć nie tylko monumental-
ny zbiór dokumentacji dotyczącej Augusta Hlonda „Acta Hlondiana”8, ale 
również zgromadzić po nim wiele osobistych pamiątek i cymeliów9.

5 Por. J. Wąsowicz, Zabezpieczanie i opracowanie spuścizn po osobach zakon-
nych. Doświadczenia Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Archiva Eccle-
siastica” 10 (2017), s. 99-110.

6 Zob. K. Kolasa, J. Wąsowicz, Archiwum ks. Wiktora Jacewicza SDB, badacza 
martyrologii polskiego duchowieństwa w czasie drugiej wojny światowej, w zasobie 
Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, [w:] Zabezpieczanie i udostępnianie 
archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, pod red. A. Laszuk, Warszawa 2016, 
s. 129-147.

7 Por. J. Wąsowicz, Materiały do dziejów diecezji gorzowskiej w Archiwum Sa-
lezjańskim Inspektorii Pilskiej, [w:] Documenta omnia custodiri debent. Konferencja 
naukowa z okazji 10-lecia zielonogórskiego Archiwum Diecezjalnego. Zielona Góra, 
23 października 2013 r., pod red. R.R. Kufla, Zielona Góra 2014, s. 65-75; Tenże, 
Materiały do dziejów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Archiwum Salezjańskim 
Inspektorii Pilskiej, [w:] Przeszłość Kościoła w Archiwach Pomorza Zachodniego, 
pod red. T. Ceynowy, Koszalin 2014, s. 111-120.

8 Pełna nazwa zbioru: Acta Hlondiana. Materiały do życia i działalności kard. 
Augusta Hlonda Prymasa Polski 1881-1948. (Dalej: AH). Więcej na ten temat, zob. 
M. Babicz, Biblioteka, [w:] 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą (1952-2002), pod red. ks. M.T. Chmielewskie-
go, Ląd 2002, s. 181-182; M. Banaszak, Acta Hlondiana, [w:] Kościół katolicki na 
ziemiach Polski w czasie II wojny światowej, t. 3: Materiały i studia ATK, pod red. 
F. Stopniaka, Warszawa 1978, s. 71-73; M. Hołownia, Ksiądz Stanisław Kosiński 
(1923-1991) – twórca zbioru Acta Hlondiana, Lublin 1994 (mps) [W zbiorach Biblio-
teki WSD TS w Lądzie]; S. Wilk, Kosiński Stanisław (1923-1991), salezjanin, histo-
ryk Kościoła, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, pod red. 
J. Mandziuka, Warszawa 1995, s. 294-298; J. Pietrzak, Ks. Stanisław Kosiński SDB 
i jego „Acta Hlondina”. Pod urokiem kardynała Augusta Hlonda, „Słowo Powszech-
ne” 33 (1979), nr 159, s. 7; J. Pietrzak, Zauroczony postacią kard. Augusta Hlonda, 
„Życie i Myśl” 37 (1989), nr 4, s. 66.

9 Na temat cymeliów w archiwach kościelnych zob.: R.R. Kufel, Gromadzenie 
i zabezpieczanie cymeliów w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze, „Archiva 
Ecclesiastica” 10 (2017), s. 121-124.
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Droga życia twórcy zbioru „Acta Hlondiana”
Ksiądz Stanisław Kosiński urodził się 12 października 1923 roku  

w Brdowie w powiecie Środa Wielkopolska. W 1946 roku wstąpił do no-
wicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu, gdzie 21 listopada 1947 
roku złożył pierwszą profesję zakonną. Śluby wieczyste złożył 1 listopada 
1950 roku, natomiast święcenia kapłańskie z rąk bpa Michała Klepacza 
przyjął 17 czerwca 1954 roku w katedrze łódzkiej10.

W latach 1947-1948 Stanisław Kosiński studiował filozofię w Salezjań-
skim Instytucie Teologicznym w Krakowie, natomiast studia teologiczne 
odbył w latach 1950-1954 w Wyższym Seminarium Duchownym Archi-
diecezji Łódzkiej. W latach 1956-1958 odbył studia specjalistyczne z histo-
rii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zapisał się wówczas 
na seminarium naukowe prowadzone przez ks. prof. Mieczysława Żywczyń-
skiego, pod którego kierunkiem rozpoczął prace nad magisterium na temat: 
„Płockie biskupstwo Piotra Dunina Wolskiego (1557-1590)”. Z powodu bra-
ków personalnych w inspektorii przełożeni odwołali jednak ks. Kosińskiego 
ze studiów. Za zgodą rektoratu KUL kontynuował je na Wydziale Teolo-
gicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1962-1964. 
Studia uwieńczył obroną pracy magisterskiej rozpoczętej w Lublinie, której 
promotorem ostatecznie został o. prof. Hieronim Wyczawski11.

Większość swojego kapłańskiego życia ks. Stanisław Kosiński praco-
wał w domach formacyjnych. W latach 1958-1960 był wykładowcą histo-
rii w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, w latach 1960-1961 
historii Kościoła w salezjańskim studentacie filozoficznym w Kutnie-Woź-
niakowie. Najdłużej pracował w Wyższym Seminarium Duchownym To-
warzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą, gdzie w latach 1960-1991 
prowadził wykłady z historii Kościoła, historii Zgromadzenia Salezjań-
skiego, patrologii, homiletyki, lektorat języka francuskiego oraz łaciny. 
Ponadto wykładał historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Od 
1982 roku był członkiem Komisji Teologicznej Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. W 1991 roku został mianowany wicepostulatorem 
w procesie beatyfikacyjnym kard. Augusta Hlonda SDB12.

10 ASIP, akta bez sygn., t. ks. Stanisław Kosiński, Karta personalna ks. Stanisława 
Kosińskiego SDB.

11 Część pracy udało się ks. Kosińskiemu ogłosić drukiem. Zob.: S. Kosiński, Po-
chodzenie i początki kariery politycznej Piotra Dunina Wolskiego, „Studia Płockie” 
9 (1981), s. 87-100.

12 Por. J. Walkusz, Sekcja Historii Kościoła w Polsce w latach 1964-2014, Pelplin 
2016, s. 197-198.
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W ciągu swojego aktywnego i pracowitego życia opublikował ponad 
150 publikacji – artykułów naukowych, edycji źródłowych, recenzji, 
sprawozdań, materiałów homiletycznych i artykułów publicystycznych  
w prasie katolickiej. Wśród najważniejszych należy wymienić prace re-
dakcyjne nad 42. tomem „Naszej Przeszłości” poświęconym kard. Augu-
stowi Hlondowi, artykuły poświęcone temuż purpuratowi wywodzącemu 
się ze Zgromadzenia Salezjańskiego, dziejom salezjanów w Polsce oraz 
historii Kościoła w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej. Był także uczest-
nikiem wielu ważnych konferencji i sympozjów naukowych, gdzie prezen-
tował wyniki swoich badań. Sam zorganizował kilka sympozjów, głównie 
poświęconych życiu i działalności kard. Augusta Hlonda13. 

Ksiądz Stanisław Kosiński popularyzował także postać kard. Augusta 
Hlonda poprzez wystawy muzealne i inne. Miał duży wkład w powstanie 
Izby Pamięci kard. Augusta Hlonda w Czerwińsku, która została uroczy-
ście otwarta i poświęcona 16 sierpnia 1971 roku przez prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Towarzyszyli mu wówczas oprócz przełożo-
nych salezjańskich m.in. abp Antoni Baraniak SDB metropolita poznański, 
bp Bogdan Sikorski ordynariusz płocki, bp Bronisław Dąbrowski sekre-
tarz Konferencji Episkopatu Polski, przełożony generalny Towarzystwa 
dla Polonii Zagranicznej ks. Wojciech Kania14. Ksiądz Kosiński zajmował 

13 Por. S. Wilk, Kosiński Stanisław (1923-1991), salezjanin, historyk Kościoła, 
[w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, pod red. J. Mandziuka, 
Warszawa 1995, s. 294-298. Tam bibliografia ks. Kosińskiego.

14 Por. J. Wąsowicz, Wystawa na cenzurowanym. Dokumentacja Służby Bez-
pieczeństwa dotycząca uroczystości otwarcia izby muzealnej poświęconej kard. Au-
gustowi Hlondowi prymasowi Polski w Czerwińsku 16 sierpnia 1971 r., [w:] Kardy-
nał August Hlond (1881-1948) Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, (Ser.: Studia  
i Materiały Źródłowe pod Patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, 
t. 5), pod red. J. Pietrzykowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, Dębno 2015, s. 273-
292. W ostatnich latach cała ekspozycja została odnowiona i przeniesiona do innego 
pomieszczenia w czerwińskim klasztorze, funkcjonuje po dzień dzisiejszy i w ostat-
nich latach została odnowiona. Autorem koncepcji muzeum i jego pomysłodawcą jest 
ks. Przemysław Kawecki SDB. Została ona uroczyście otwarta 28 listopada 2015 r.  
Ekspozycja ma formę zegara ukazującego etapy życia prymasa: od dzieciństwa spę-
dzonego na Śląsku, przez czas młodzieńczej nauki w Turynie, w polonijnym ora-
torium założonym przez św. Jana Bosko, po posługę duszpasterza Kościoła, który 
na Śląsku tworzył zręby nowej diecezji, stając się pierwszym biskupem diecezji 
katowickiej. Można w nim obejrzeć przedmioty, których prymas używał do pracy  
(np. biurko i fotel) czy związane ze sprawowaniem liturgii i modlitwą: księgi mszal-
ne, modlitewnik, różaniec, relikwie, szaty liturgiczne, w tym haftowany ornat żałobny 
z XIX w. Są także portrety z wizerunkiem Prymasa, albumy z rodzinnymi zdjęciami,  
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się zbieraniem pamiątek, cymeliów, archiwaliów i fotografii oraz ich wy-
selekcjonowaniem pod względem przydatności do koncepcji ekspozycji 
muzealnej. W okresie przygotowawczym przeznaczył na wystawę wiele 
eksponatów ze zbiorów własnych15, znaczną część pamiątek pozyskano 
również z Domu Prymasowskiego w Warszawie16 oraz Inspektoratu Towa-
rzystwa Salezjańskiego z Łodzi17.

Był także twórcą i organizatorem wystawy poświęconej kard. Augu-
stowi Hlondowi prymasowi Polski w 100-lecie urodzin, która odbiła się 

popiersie oraz odlew twarzy wykonany zaraz po śmierci, wraz z opisem ostatnich 
chwili życia. Por. W klasztorze w Czerwińsku powstało muzeum prymasa Augu-
sta Hlonda, http://www.pch24.pl/w-klasztorze-w-czerwinsku-powstalo-muzeum-
prymasa-augusta-hlonda,39694,i.html#ixzz5KUJnKHpy.

15 ASIP, AH, akta bez sygn., Sprawozdanie ks. Stanisława Kosińskiego z otwarcia 
izby muzealnej kard. Augusta Hlonda w Czerwińsku, AH, t. VI, cz. XVI, s. 297-298.

16 Za zgodą kard. Stefana Wyszyńskiego do zbiorów izby muzealnej kard. Hlonda 
powstającej w domu salezjańskim w Czerwińsku przekazano z Domu Prymasow-
skiego w dniu 9 czerwca 1970 r. następujące pamiątki: 3 sutanny czarne; 2 sutanny 
czerwone; 1 sutannę fioletową; 1 mantolet; 1 mocet; 4 piuski; 3 birety; 1 pektoralik; 
2 mitry; 3 stuły białe; 2 pasy kardynalskie; 3 rokiety; 1 pas liturgiczny czerwony;  
1 gremiale czerwone; 1 rękawiczki liturgiczne; 1 pokrowiec na birety; 1 lampę gór-
niczą; 1 zegarek (budzik); 1 ryngraf mały; bieliznę liturgiczną z kaplicy; konopeum 
z tabernakulum, rok 1945; tiul, który służył jako nakrycie szkła kryształowego, na 
którym spoczywało serce śp. kardynała Augusta Hlonda; czarną teczkę; neseser;  
4 pary okularów; różne relikwie; herb do lakowania; przybory do pisania; przybory 
do golenia; taca z motylami; radio; dzwonek żółw; 8 medalionów małych z Piusem 
XII; kałamarz drewniany; kałamarz marmurowy; bieliznę osobistą (koszule); bieliznę 
trykotową; ręczniki; pończochy czerwone; pończochy czarne; spodnie ostatnio noszone 
przez kard. Hlonda; pled stale używany w podróży; 2 kamizelki; sztywne manszety;  
2 wełniane szaliki; chusteczki. ASIP, AH, akta bez sygn., Spis pamiątek po śp. Kar-
dynale Auguście Hlondzie, Prymasie Polski, otrzymanych z Domu Prymasowskiego  
w Warszawie – za zgodą J. Em. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 
– przekazanych Zgromadzeniu Salezjańskiemu w Czerwińsku n. Wisłą – dla powstają-
cego tam Muzeum, sporządził ks. Leon Szała, Warszawa 9 czerwca 1970 r., Teki Archi-
walne „Acta Hlondiana”, t. 12: Odpowiedzi ankietowe i inne pisma (oryginały i kopie 
maszynopisów), zebrał ks. Stanisław Kosiński, Ląd nad Wartą 1981, k. 275.

17 Salezjańska Inspektoria pw. Stanisława Kostki w Warszawie z siedzibą w Łodzi 
przekazała na rzecz izby muzealnej: sutannę czerwoną z peleryną; albę czerwoną  
z podszyciem; ornat czerwono-złoty ze stułą, welonem i bursą; kapelusz czarny włoski. 
ASIP, AH, akta bez sygn., Spis szat ks. Prymasa Hlonda (Własność Inspektoratu Sale-
zjańskiego w Łodzi), podpisał ks. inspektor Andrzej Świda, Łódź 6 sierpnia 1970 r.,  
[w:] Teki Archiwalne „Acta Hlondiana”, t. 12: Odpowiedzi ankietowe i inne pisma 
(oryginały i kopie maszynopisów), zebrał ks. Stanisław Kosiński, Ląd nad Wartą 
1981, k. 274.
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echem w całej Polsce. W latach 1981-1982 była ona prezentowana m.in. 
w: Lądzie nad Wartą, Czerwińsku nad Wisłą, Katowicach, Gnieźnie, Lu-
blinie i Łodzi. Obejmowała 19 tablic z około 500 fotografiami18.

Natomiast opus vitae ks. Kosińskiego było stworzenie archiwum – 
warsztatu naukowego, którego istotną część stanowi zbiór „Acta Hlon-
diana”, liczący 103 woluminy i dokumentujący życie i działalność kard. 
Augusta Hlonda SDB. Ksiądz Stanisław Kosiński zmarł 16 lipca 1991 
roku w Lądzie n. Wartą i został pochowany na miejscowym cmentarzu 
parafialnym.

Zbiór „Acta Hlondiana”
Korzeni pasji naukowej ks. Stanisława Kosińskiego szukać należy jesz-

cze w czasach jego formacji seminaryjnej. Postać kard. Augusta Hlonda 
cieszyła się estymą w Zgromadzeniu Salezjańskim, a jego osiągnięcia, 
nie tylko jako pasterza Kościoła w Polsce, ale również w skali między-
narodowej w Kościele powszechnym, napawały salezjanów dumą19. Pry-
mas Polski był postacią legendarną, związaną bezpośrednio z początkami 
zgromadzenia na ziemiach polskich. Piękne karty na szlaku salezjańskiego 
powołania zapisali również jego bracia: ks. Ignacy Hlond – wieloletni mi-
sjonarz w Argentynie, ks. Antoni Hlond (Chlodowski) – wybitny muzyk  
i kompozytor, ks. Klemens Hlond – w czasie II wojny światowej żołnierz  
w armii gen. Władysława Andersa, wieloletni misjonarz w Indiach i Kon-
go Belgijskim (Zair). W szeregach Rodziny Salezjańskiej odnajdziemy 
także dalszych krewnych kardynała. Niewątpliwie cała rodzina Hlon-
dów wywarła znaczny wpływ na rozwój idei św. Jana Bosko w Polsce20.  

18 Archiwum Domu Salezjańskiego w Lądzie, akta bez sygn., Kronika Domu 
Lądzkiego 1963-1980.

19 Odnotował to nawet w swojej niezbyt udanej publikacji ks. Józef Umiński, pi-
sząc, iż salezjanie nadawali szeroki rozgłos wszelkim poczynaniom prymasa Hlonda. 
Por. J. Umiński, Episkopat Polski z pierwszej połowy XX w., wstęp i opracowanie  
S. Grochowina, J. Sziling, Toruń 2016, s. 23. 

20 Na temat salezjańskiego okresu życia ks. Augusta Hlonda SDB zob. m.in.: 
S. Kosiński, Młodzieńcze lata kardynała Augusta Hlonda 1893-1905, „Nasza Prze-
szłość” 42 (1974), s. 61-109; S. Zimniak, „Dusza Wybrana”. Rys salezjańskich ko-
rzeni, myślenia i działania kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski (1881-1948), Rzym 
– Warszawa 2000. Drugie wydanie tej książki, poprawione i uzupełnione, ukazało 
się pod tytułem: „Dusza wybrana”. Salezjański rodowód Kardynała Augusta Hlon-
da Prymasa Polski, Warszawa – Rzym 2003. Zob. także: S. Zimniak, Salezjańska 
działalność ks. Augusta Hlonda – Prymasa Polski, „Seminare” 16 (2000), s. 465-
483; Tenże, Kardynał August Hlond Prymas Polski. Zarys okresu salezjańskiego,  
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W piśmie popularyzującym działalność duchowych synów wielkiego wy-
chowawcy młodzieży, które nosiło nazwę „Pokłosie Salezjańskie”, zaraz 
po śmierci prymasa Hlonda w nekrologu mu poświęconym pisano: „Ideały 
wyniesione ze szkoły św. Jana Bosko były natchnieniem jego opatrzno-
ściowej działalności. Wielka troska o dusze młodzieży i czynna ku niej mi-
łość, duch niezmordowanej pracy dla dobra sprawy Chrystusowej, gorące 
nabożeństwo do Marii Wspomożycielki Wiernych, optymizm i promienna 
radość życia we wszystkich okolicznościach, pokora i zapomnienie o so-
bie, poczucie odpowiedzialności za swe obowiązki oraz ujmująca dobroć 
dla wszystkich, oto cechy charakteru, które wyrzeźbił w sobie w Zgroma-
dzeniu Salezjańskim, a które z biegiem lat pogłębiały się i doskonaliły. 
Zgromadzenie Salezjańskie, okryte najgłębszą żałobą po stracie Dostojne-
go Purpurata, Prymasa Polski, a swego największego syna, dziękuje Bogu 
w głębokiej pokorze, że mogło wydać ze swych szeregów człowieka na tę 
miarę, co zmarły Kardynał – Prymas Hlond, który dla potomnych będzie 
natchnieniem w działaniu”21.

Podczas studiów seminaryjnych kleryk Kosiński rozpoczął zbieranie do 
celów homiletycznych i katechetycznych wypowiedzi prymasa Augusta 
Hlonda zamieszczane w różnych periodykach. W ten sposób w 1952 roku 
powstał pierwszy tom maszynopisu „Pism Kardynała Augusta Hlonda”, 
który później został opatrzony nowym tytułem „Zbiór Pism i Przemówień 
Hlonda”22. Te poszukiwania tak go wciągnęły, że w miarę upływu czasu 
stał się posiadaczem coraz większej ilości materiałów. Swoim zaangażo-
waniem zwrócił uwagę przełożonych, którzy postanowili wysłać go na 
studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła, o czym powyżej wspo-
minaliśmy. Wówczas plan stworzenia archiwum gromadzącego materia-
ły do życia i działalności hierarchy wywodzącego się ze Zgromadzenia 
Salezjańskiego zaczął powoli nabierać konkretnych kształtów. W swoich 
poszukiwaniach zyskał też mocnych protektorów. W tym gronie, oprócz 

„Ricerche Storiche Salesiane” 42 (2003), s. 67-135. Ksiądz Stanisław Kosiński  
w jednym z wydanych przez siebie tomów edycji pism i przemówień Sługi Bożego 
zamieścił także wypowiedzi kard. Hlonda z okresu salezjańskiego i o św. Janie Bosko 
z lat 1897-1948. Zob. A. Hlond, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948, 
oprac. S. Kosiński, Łódź 1979, s. 17-39.

21 Prymas Polski Wielki Syn św. Jana Bosko nie żyje!, „Pokłosie Salezjańskie”  
nr 11 (1948), s. 227.

22 ASIP, Spuścizna ks. Stanisława Kosińskiego, akta bez sygn., Kardynał August 
Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Zbiór pism i przemówień, t. 1, Łódź 1952, 339 
s. (mps).
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przełożonych salezjańskich, wymienić trzeba zwłaszcza abpa Antoniego 
Baraniaka, również salezjanina, wieloletniego sekretarza prymasa Hlonda. 
Działalność ks. Stanisława Kosińskiego wspierał również osobiście prymas 
Polski kard. Stefan Wyszyński. Takie zaplecze pozwoliło mu przeprowa-
dzić liczne kwerendy, zwłaszcza w archiwach kościelnych diecezjalnych 
i zakonnych. Dzięki finansowemu wsparciu prymasa kard. Wyszyńskiego 
odbył podróże naukowe do Austrii (1972) oraz Włoch i Francji (1976)23.

W 1965 roku ks. Stanisław Kosiński rozpoczął tworzyć „Acta Hlon-
diana”. Metodologicznie podzielił je na sześć tomów, a te z kolei na na-
stępujące części: t. I – Pisma kardynała Hlonda; t. II – Korespondencja 
kardynała Hlonda; t. III – Dokumentacja życia i dzieła kardynała Hlonda; 
t. IV – Korespondencja kardynała Hlonda do różnych ludzi; t. V – Kore-
spondencja z prymasem i o prymasie, t. VI – Dokumenty inne.

Ostatecznie „Acta Hlondiana” zamknęły się w ponad 100 woluminach, 
a każdy z nich ma około 300 stron. Całość liczy więc kilkadziesiąt tysię-
cy stron maszynopisów. Stały się niezwykle cennym dla badaczy zbiorem 
archiwaliów, z którego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci korzysta-
ło wielu naukowców. Był on także wykorzystany w pracach związanych  
z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego kard. Hlonda. Na temat samego 
zbioru ukazało się też kilka artykułów24. Kopie całości zostały przez autora 
zdeponowane w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Krakowskiej, Archi-
wum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Archiwum 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Archiwum Archidiecezji Poznańskiej. 
Egzemplarz autorski zachował w swojej pracowni naukowej w Wyższym 
Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą. 
Niezwykła pasja i pracowitość ks. Stanisława Kosińskiego zostały nagro-
dzone 14 listopada 1988 roku, kiedy za stworzenie zbioru „Acta Hlondia-
na”, warsztatu naukowego dla badań nad biografią i działalnością kard. 
Augusta Hlonda prymasa Polski, otrzymał naukową nagrodę im. Włodzi-
mierza Pietrzaka25.

23 Por. J. Pietrzykowski, Salezjańskie środowisko historyczne, [w:] Kościół  
w Polsce. Dzieje i kultura, t. 6, pod red. J. Walkusza, Lublin 2007, s. 135-136.

24 Oprócz przywołanych już powyżej, zob. przykładowo: A. Napieralski, Pasja, 
„Hejnał Mariacki” nr 9 (1988), s. 11.

25 Por. Pietrzak ’88, „Zorza” nr 50 (1988), s. 4; Nagroda im. Włodzimierza Pie-
trzaka po raz czterdziesty pierwszy, „Słowo Powszechne”, 15 listopada 1988 r., s. 1; 
M. Jeżewski, Ks. Stanisław Kosiński SDB – Nagroda Naukowa, „Słowo Powszech-
ne”, 21 listopada 1988 r., s. 1-2; Nagroda im. Pietrzaka. Dokumenty i Materiały Sto-
warzyszenia PAX, „Życie i Myśli” 36 (1988), nr 10, s. 102.
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Oprócz monumentalnego dzieła „Acta Hlondiana” ks. Stanisław Kosiń-
ski gromadził także inne zbiory maszynopisów. Tak powstały Teki Archi-
walne Acta Hlondiana, w których odnajdziemy głównie korespondencję 
związaną z badaniami nad życiem kard. Hlonda. Pierwszych sześć tomów 
jest bezpośrednio związanych z abpem Antonim Baraniakiem i jego ak-
tywnością na polu promocji dorobku kard. Hlonda oraz duszpasterską me-
tropolity poznańskiego26. Po latach, w związku z zapowiedzią rozpoczę-
cia procesu beatyfikacyjnego metropolity poznańskiego, okazać się może, 
że intuicja badawcza ks. Kosińskiego nie zawiodła i niezwykle trafnym 
okazał się pomysł gromadzenia przez niego materiałów archiwalnych do-
tyczących również i tego purpurata wywodzącego się ze Zgromadzenia 
Salezjańskiego. 

Pozostałe tomy tego zbioru maszynopisów w prywatnym archiwum  
ks. Kosińskiego są już bezpośrednio związane z osobą prymasa Polski 
kard. Augusta Hlonda27. Po materiałach, które znalazły się w spuściźnie 
archiwalnej, widać wyraźnie, że ks. Kosiński nie zdążył opracować nie-
których tomów w tej grupie maszynopisów i sprawę traktował rozwojowo.

Kolejny zbiór maszynopisów przez niego opracowany to Studia Hlon-
diana. W zamyśle twórcy miały się w nim znaleźć prace dyplomowe, ar-
tykuły naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne powstałe na bazie 
dokumentacji zgromadzonej w „Acta Hlondiana”. Z zasady był on więc 
zbiorem otwartym, podobnie jak Teki Archiwalne Acta Hlondiana.

26 ASIP, Spuścizna ks. Stanisława Kosińskiego, akta bez sygn., S. Kosiński, „Teki 
Archiwalne Acta Hlondiana”, T. 1. Antoni Baraniak Metropolita Poznański: Pisma 
– Przemówienia – Korespondencja, Ląd 1975; T. 2. Antoni Baraniak Metropolita Po-
znański: Pisma – Przemówienia – Korespondencja 1956-1966, Ląd 1978; T. 3. Antoni 
Baraniak Metropolita Poznański: Przemówienia i inne pisma 1967-1977, Ląd 1978; 
T. 4. Antoni Baraniak Metropolita Poznański: Przemówienia – Korespondencja 1972-
1977, Ląd 1978; T. 5. Antoni Baraniak Metropolita Poznański: Dedykacje 1958-1978, 
Ląd 1978; T. 6. Antoni Baraniak Metropolita Poznański: Kronika zajęć Abpa A. Ba-
raniaka 1972-1976.

27 Tamże, S. Kosiński, „Teki Archiwalne Acta Hlondiana”. T. 9. Artykuły-pi-
sma – wypowiedzi o kard. A. Hlondzie 1916-1948, Ląd 1980; T. 10. Wspomnienia 
o kard. Hlondzie 1881-1948, Ląd 1981; T. 11. Artykuły o Kard. Auguście Hlondzie 
1881-1948, Ląd 1981; T. 12. Artykuły i inne pisma dotyczące życia i działalności kard.  
A. Hlonda Prymasa Polski 1881-1948, Ląd 1985; T. 13. Biografie i przemówienia o kard.  
A. Hlondzie 1881-1948, Ląd 1981; T. 14. Materiały z okazji stulecia urodzin Kardynała 
Augusta Hlonda Prymasa Polski 5 VII 1881-5 VII 1981; T. 15. Materiały dotyczące 
Kardynała A. Hlonda i ks. I. Posadzego, Ląd 1984; T. 20. Korespondencja z ks. St. Ko-
sińskim SDB w sprawie Kard. A. Hlonda; T. 22. Korespondencja ks. St. Kosińskiego  
w sprawie Kard. A. Hlonda 1961-1984, Ląd 1984.
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Innym ważnym zbiorem w archiwum ks. Stanisława Kosińskiego jest 
25 tomów opracowania „Ks. dr Antoni Hlond28 salezjanin – kompozy-
tor”, opracowanych w maszynopisie przez ks. Pawła Golę SDB w Lądzie  
w latach 1969-197629. Inicjator tego przedsięwzięcia zebrał pokaźną do-
kumentacją biograficzną dotyczącą brata kard. Hlonda, na którą złożyły 
się dokumenty osobiste, korespondencja, artykuły publicystyczne, wier-
sze, kompozycje muzyczne, wspomnienia, recenzje utworów ks. Antonie-
go Hlonda. Ksiądz Gola nie podjął się opracowania krytycznego zgroma-
dzonej dokumentacji, od samego początku traktując swoją pracę z myślą  
o przyszłych biografach wybitnego salezjanina30. 

Po śmierci ks. Kosińskiego opiekę nad całością jego spuścizny sprawo-
wał przez wiele lat kierownik Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow-
nego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie ks. Władysław Grochal SDB. 
Na bieżąco uzupełniał on księgozbiór o nowe wydawnictwa związane  
z posługą kard. Hlonda, obsługiwał także kwerendzistów, którzy korzystali 
z prywatnego archiwum ks. Kosińskiego31. W 2010 roku, po reorganizacji 

28 Ks. Antoni Hlond ((1884-1963) w 1899 r. wstąpił do nowicjatu zgromadzenia 
salezjańskiego. W 1904 r. ukazały się jego pierwsze kompozycje muzyczne, wydane 
pod pseudonimem „Chlondowski”. Odtąd wszystkie swoje kompozycje podpisywał 
tym pseudonimem. W latach 1903-1907 pracował w Oświęcimiu jako wychowawca 
nauczyciel muzyki. W 1909 r. w Lublianie (Jugosławia) przyjął święcenia kapłańskie. 
Następnie wyjechał do Regensburga (Ratyzbona), by tam pogłębić wiedzę muzyczną. 
W 1916 r. na życzenia władz kościelnych założył szkołę dla organistów w Przemyślu. 
W 1925 r. został prowincjałem polskiej prowincji salezjańskiej z siedzibą w Warsza-
wie. W 1940 r. przeniósł się do Wólki Pęcherskiej k. Grójca i tam występował pod 
zmienionym nazwiskiem ks. Józefa Michalskiego, salezjanina, który zmarł w 1922 r. 
Do 1962 r. był kapelanem sióstr szarytek. W 1962 r. z całym dorobkiem kompozytor-
skim i biblioteką przeniósł się do Czerwińska nad Wisłą. Zmarł 13 maja 1963 r. i zo-
stał pochowany na cmentarzu w Czerwińsku. Por. J. Pietrzykowski, Współtwórcy „sa-
lezjańskiego Przemyśla”, „Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne” 25 (2008),  
s. 464; A. Świda, Synowie chwała Ojca. Inspektorzy polskich prowincji salezjańskich,  
cz. 1, Warszawa 1989, s. 7-32; B. Bartkowski, Hlond Antoni SDB, pseud. Chlondowski,  
[w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 1087-1088; J. Kwiatek, Hlond 
Antoni Wiktor, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX  
i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 133-134.

29 ASIP, Spuścizna ks. Stanisława Kosińskiego, akta bez sygn.; P. Gola SDB,  
ks. dr. Antoni Hlond salezjanin – kompozytor, mps, t. 1-25, Ląd 1969-1976.

30 Oprócz wspomnianych powyżej artykułów i haseł encyklopedycznych, postać  
ks. Antoniego Hlonda i jego muzyczna działalność doczekała się monografii. Zob.  
M. Wacholc, Ks. Antoni Chlondowski. Życie, działalność, twórczość kompozytorska,  
t. 1-2, Warszawa 1996.

31 Por. M. Babicz, Bibliotekarska działalność księdza Władysława Grochala, „Fi-
des. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 22 (2016), nr 1, s. 127.
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Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, spuścizna została włączona 
do jego zbiorów. Na te niezwykle cenne materiały przeznaczono jeden cały 
segment regałów kompaktowych w magazynie archiwum. Do publikacji 
związanych z życiem i działalnością kard. Augusta Hlonda prymasa Polski 
dołączono tematyczne wydawnictwa dotychczas znajdujące się bibliotece 
podręcznej ASIP. Obecnie na bieżąco gromadzone są publikacje naukowe, 
popularnonaukowe i publicystyczne związane z życiem i posługą kard. 
Augusta Hlonda32. W perspektywie zostaną one usystematyzowane i włą-
czone do otwartych zbiorów Studia Hlondiana oraz Teki Archiwalne Acta 
Hlondiana.

W ostatnich latach do najcenniejszych dokumentów, które udało się 
pozyskać salezjańskiemu archiwum, należy positio z procesu beatyfika-
cyjnego33. Ponadto w ramach zaangażowania ks. Jarosława Wąsowicza 
SDB, dyrektora ASIP, w projekt centralny Instytutu Pamięci Narodowej 
„Kościoły i związki wyznaniowe w PRL” w 2009 roku pozyskano kopie 
dokumentacji dotyczącej kard. Augusta Hlonda, wytworzonej przez komu-
nistyczną Służbę Bezpieczeństwa34.

Salezjańska Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile jest dysponentem 
praw autorskich po ks. Stanisławie Kosińskim, stąd też ASIP w ostatnim 
czasie udzielała kilkukrotnie zezwoleń na reprodukcję pamiątkowych fo-
tografii na wystawy, katalogi i albumy poświęcone upamiętnieniu dzie-
ła kard. Augusta Hlonda35. Ponadto Ośrodek Postulatorski Towarzystwa 

32 Spuścizna po ks. Stanisławie Kosińskim wraz ze zbiorem „Acta Hlondiana” 
została przekazana do ASIP w grudniu 2010 r. Zamierza się ją na bieżąco uzupełniać 
nowymi pozycjami. Por. J. Wąsowicz, Sprawozdanie z działalności Archiwum Sa-
lezjańskiego Inspektorii Pilskiej za lata 2009-2010, „Kronika Inspektorialna” nr 13 
(2011), s. 110-117.

33 Beatificationis et canonizationis Servi Dei Augusti Iosephi Hlond. S.R.E. Card., 
Arch. Metropolitae Gnesnensis et Varsaviensis Primatis Poloniae Societatis Salesia-
nae Professi et Fundatoris Societas Christi pro Emigrantibus (1881-1948). Positio 
Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis, vol 1-2, Roma 2008.

34 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. AIPN 0639/95, Kardynał Au-
gust Hlond.

35 W ostatnich latach ASIP wspierało poprzez wypożyczenie swoich materiałów 
dwie wystawy poświęcone życiu i działalności kard. Augusta Hlonda SDB prymasa 
Polski. Eksponaty i fotografie związane z prymasem Hlondem zostały wypożyczone 
na wystawę zorganizowaną przez Muzeum Miasta Mysłowice ph. „August Hlond 
– Prymas z Mysłowic (1881-1948)” oraz wystawę „August Hlond – Prymas czasu 
narodowych wyborów”, przygotowaną przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Zarówno muzeum w Mysłowicach, jak i IPN w Katowicach wydały oko-
licznościowe katalogi, w których znalazły się fotografie naszych eksponatów i doku-
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Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej dokonał w ostatnich latach za 
zgodą pilskiego inspektoratu digitalizacji zbioru Acta Hlondiana. Obecnie 
ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, na bazie tego zbioru, realizuje pro-
jekt naukowy, którego finalnym efektem ma być edycja źródłowa. 

Inne materiały 
W spuściźnie ks. Stanisława Kosińskiego odnajdziemy wiele orygi-

nalnych dokumentów, fotografii, licznych pamiątek, medali okoliczno-
ściowych i innych cymeliów związanych z prymasem Hlondem. Zostały  
w większości przypadków ofiarowane mu przez abpa Antoniego Barania-
ka, część przekazał mu kard. Stefan Wyszyński. Darczyńcami ks. Kosiń-
skiego były także placówki salezjańskie. Udało się w ten sposób zgro-
madzić wiele ciekawych pamiątek należących do kard. Augusta Hlonda. 
Wśród nich odnajdziemy m.in.:

a. Dokumentację osobistą (m.in. Dowód Osobisty – Paszport z 1924 r.  
Zamieszczone w nim wizy dokumentują zagraniczne podróże ów-
czesnego administratora Diecezji Katowickiej; Legitymacja członka 
rzeczywistego Polskiego Czerwonego Krzyża Okręg Wielkopolski nr 
771 z 1 grudnia 1938 r. Książeczki czekowe Banku Związku Spółek 
Zarobkowych Sp. Akcyjna w Poznaniu – 3 szt. z lat 1936-1939; Ksią-
żeczkę z czekami na benzynę przeznaczoną dla kardynałów w Pań-
stwie Watykańskim z maja 1945 r.; obrazek Matki Boskiej z Bogucic 
na Górnym Śląsku, ofiarowany kard. Hlondowi przez jego matkę Ma-
rię z d. Imiela36. W zbiorze odnajdziemy kilka oryginalnych doku-

mentów. Zdjęcia z ASIP z archiwum ks. Kosińskiego zostały także wykorzystane we 
wspomnianym już powyżej albumie autorstwa Łukasza Kobieli oraz albumie poświę-
conym salezjaninowi abpowi Antoniemu Baraniakowi (Konrad Białecki, Rafał Łatka, 
Rafał Reczek, Elżbieta Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań 
– Warszawa 2017). Por. J. Wąsowicz, Zaangażowanie salezjańskiej Inspektorii pw. 
św. Wojciecha w Pile w uroczystości 65. rocznicy śmierci prymasa Polski kard. Au-
gusta Hlonda SDB, „Kronika Inspektorialna” nr 24 (2013), s. 134-141.

36 Na temat rodzinnych korzeni kard. Hlonda zob.: J. Konieczny TChr, Pocho-
dzenie oraz dzieciństwo Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, „Śląskie Studia Hi-
storyczno-Teologiczne” 33 (2000), s. 356-365. Maria Hlondowa znana była ze swej 
pobożności i niezwykłej pracowitości. Udzielała się również na niwie narodowej, 
będąc członkinią Towarzystwa Polek, które na Górnym Śląsku wpierały powstań-
ców i działaczy plebiscytowych, wzmacniały swoim zaangażowaniem patriotycznego 
i religijnego ducha Ślązaków. Por. A. Hallerówna, Matka Prymasa Polski, „Rycerz 
Niepokalanej” nr 12 (1948), s. 337.
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mentów z okresu salezjańskiej posługi ks. Augusta Hlonda. W tym 
miejscu warto przywołać dwa z nich. Pierwszy dotyczy aktu darowi-
zny z 1907 r. na rzecz zakładu salezjańskiego w Przemyślu organizo-
wanego przez ks. Augusta Hlonda37, drugi jest opracowaniem rozmy-
ślania salezjańskiego z dedykacją: Przewielebnemu Ks. Dyrektorowi 
Drowi Augustowi Hlondowi w dowód głębokiego poważania).

b. Obraz bpa Augusta Hlonda, jako ordynariusza diecezji katowickiej,  
z niespotykanym w innych źródłach herbem biskupim38.

c. Zbiór oryginalnych fotografii i reprodukcji (najcenniejsze w tym 
względzie wydają się fotografie z lat młodości i salezjańskiej posługi 
oraz z okresu II wojny światowej z Lourdes).

d. Kilka książek z biblioteki kard. Hlonda, m.in. podręczne Missale 
Romanum z 1923 r., cztery tomy Breviarium Romanum z pieczęcią: 
„Dar Kardynała Prymasa Polski”.

e. Taśmy szpulowe z nagranymi przemówieniami kard. Augusta Hlon-
da: Mowa ingresowa, Warszawa 30 maja 1946 r.; Zadania kobiety 
katolickiej, Kamionek – Warszawa 23 czerwca 1946 r.

f. Medale i medaliki poświęcone kard. Augustowi Hlondowi (w tym 
gronie najcenniejszymi wydają się medalik wydany z okazji koro-
nacji obrazu Matki Bożej w Piekarach Śląskich 15 sierpnia 1925 r., 
tzw. „koronatka”, oraz brązowy medal wybity w Mennicy Państwo-
wej z okazji 25-lecia święceń kapłańskich kardynała Augusta Hlonda 
w roku 1930)39.

g. Korespondencja Prymasa ( w tym gronie najcenniejsza wydaje się 
korespondencja z okresu okupacji, ofiarowana ks. Kosińskiemu przez 
abpa Baraniaka, który razem z kard. Bolesławem Filipiakiem pełnili 
funkcje sekretarzy prymasa Hlonda. Do ich obowiązków należało m.in. 
przepisywanie na maszynie odpowiedzi ręcznie pisanych przez Hlon-
da na kierowane do niego listy. Wszystkie rękopisy z okresu wojny  

37 Zob. A. Świeży, J. Wąsowicz, Darowizna Teofila Kostiuka z Sokołowa Mało-
polskiego na rzecz dzieła salezjańskiego w Przemyślu z 1907 roku, „Rocznik Prze-
myski” (w druku).

38 Na temat tego wyobrażenia herbowego zob. J. Wąsowicz, Elementy godła za-
konnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w herbach biskupów polskich wy-
wodzących się ze Zgromadzenia Salezjańskiego, [w:] Symbol – Znak – Przesłanie. 
Symbolika w heraldyce kościelnej, pod red. J. Mareckiego i L. Rotter, Kraków 2010, 
s. 48-49.

39 Zob. J. Wąsowicz, Medale i medaliki poświęcone kard. Augustowi Hlondowi 
w zbiorach Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Adhibenda”. Rocznik Ar-
chiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, 1 (2014), s. 155-165.
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zostały przez ks. Kosińskiego zabezpieczone w foliach. Ponadto w tym 
gronie znajdziemy podziękowanie prezydenta RP prof. Ignacego Mo-
ścickiego skierowane na ręce prymasa Hlonda za życzenia noworocz-
ne z 1934 r., przesłane na papierze kancelarii prezydenckiej z tłoczo-
nym godłem Rzeczypospolitej. 

h. Szaty kard. Augusta Hlonda (m.in. płaszcz kardynalski, sutanna, piu-
ska, stuła z herbem prymasowskim, dwie mitry)40.

Zakończenie
Prymas Polski kard. August Hlond, pomimo wielkich zasług dla Ko-

ścioła i naszej ojczyzny, wciąż wydaje się postacią mało znaną. Pryma-
sowskie rocznice ważnych wydarzeń z jego życia oraz trwający proces 
beatyfikacyjny Czcigodnego Sługi Bożego wydają się znakomitą okazją 
do promocji tego hierarchy, niezwykle ważnego dla historii Polski w XX 
wieku. Warto w tym względzie zaktywizować także archiwa kościelne, 
aby systematycznie wprowadzały do obiegu naukowego informacje o do-
kumentacji związanej z Prymasem, znajdującej się w ich zasobach. Być 
może stanie się to dla jakiegoś historyka zachętą do przygotowania pełnej 
biografii kard. Augusta Hlonda, na którą wciąż czekamy.

40 W kilku przypadkach te cymelia były wypożyczane na okolicznościowe wysta-
wy organizowane w ramach hlondowskich (patrz przyp.) i salezjańskich jubileuszy. 
Tak było przykładowo w 2005 r., kiedy inspektoria pilska, reprezentowana przez Ar-
chiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, zorganizowała we współpracy z Muzeum 
Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile wystawę z okazji 25. rocznicy swojego 
istnienia. Jeden z fragmentów tej ekspozycji czasowej prezentował postać kard. Au-
gusta Hlonda. Por. J. Wąsowicz, Daj mi dusze, resztę zabierz… Wystawa z okazji 
25-lecia powstania salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile (folder), Piła 2005, 
24 s.; 40 lat Muzeum Okręgowego w Pile, Piła 2015, s. 113.
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Characteristic of the museum collections
regarding Card. August Hlond, the Primate of Poland,

stored in the Archive of the Piła Salesian Province.

Summary
In the museum collections of the Archive of the Pila Salesian Prov-

ince, the heritage of Rev. Stanisław Kosiński SDB is stored. Rev. Kosiński 
dedicated his studies to the life and activity of Cardinal August Hlond 
SDB, the Primate of Poland. He managed to collect his monumental ‘Acta 
Hlondiana’ containing 105 volumes in typescript, encompassing the mate-
rial found in different archives and studies. Rev. Kosiński gathered many 
original documents, momentos and cimelia connected to the Primate. The 
article presents these valuable collections.
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Sprawozdania





Artur Hamryszczak

Sprawozdanie z sesji naukowej w 15. rocznicę śmierci  
ks. prof. Bolesława Kumora. Lublin 21 września 2017

W mijającym roku przypada kolejna rocznica śmierci najwybitniejsze-
go historyka Kościoła, księdza Bolesława Kumora. Dlatego też Ośrodek 
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL zorganizował w dniu  
21 września 2017 r. ogólnopolską konferencję naukową poświęconą pa-
mięci ks. prof. Bolesława Kumora, w 15. rocznicę śmierci (Ksiądz Bole-
sław Kumor. Historyk kościoła i dydaktyk. W 15. rocznicę śmierci). 

Obrady konferencyjne zostały poprzedzone uroczystą mszą św. w ko-
ściele akademickim KUL pod przewodnictwem bpa ordynariusza kielec-
kiego Jana Piotrowskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp Mariusz 
Leszczyński, biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski. Przypomniał  
w nim swoje kontakty naukowe z ks. prof. B. Kumorem podczas studiów 
historycznych na KUL. Zwrócił również uwagę na działalność duszpaster-
ską ks. Kumora w środowisku akademickim oraz podczas licznych wyjaz-
dów naukowych. Na koniec ukazał osobę ks. prof. B. Kumora jako wzór 
dla wszystkich kapłanów – naukowców.

Konferencja miała miejsce w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Bi-
blioteki Uniwersyteckiej KUL. Otwarcie sympozjum dokonali: dyrektor 
BU KUL, mgr Barbara Zezula oraz dyrektor Ośrodka Archiwów Bibliote-
ki i Muzeów Kościelnych KUL ks. dr. hab. prof. KUL Waldemar W. Żu-
rek. W swoim krótkim przemówieniu dyrektor B. Zezula, przypomniała 
związki ks. B. Kumora z Biblioteką Uniwersytecką KUL, z której zbiorów 
często korzystał, gdyż była jego podstawowym warsztatem pracy nauko-
wej. Książnica posiada również wszystkie publikacje ks. B. Kumora oraz 
przechowuje o nim pamięć poprzez okolicznościowe wystawy stacjonarne 
i umieszczone na stronie internetowej.

Ks. W. Żurek przypomniał biografię ks. B. Kumora (Sylwetka Księdza 
Profesora Bolesława Kumora), który urodził się w Szymanowicach-Ni-
skowej koło Nowego Sącza 1 grudnia 1925 roku, w rodzinie chłopskiej. 
Na rodzinnej miejscowości ukończył czteroklasową szkołę powszechną 
(1931-1937). Dwa dalsze lata uczył się w szkole powszechnej w Nowym 
Sączu. Po wybuchu II wojny światowej i likwidacji szkoły przez Niem-
ców, przez dwa lata uczył się w Szkole Handlowej. Po jej zamknięciu, 
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nie mając jeszcze 17 lat, zaczął pracować. Pod koniec lutego 1945 roku 
rozpoczął naukę w gimnazjum i w ciągu kilku miesięcy zaliczył dwie kla-
sy, a w następnym roku szkolnym - kolejne dwie. W 1947 roku uzyskał 
egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do tarnowskiego Seminarium 
Duchownego. W 1952 roku uzyskał magisterium z historii Kościoła na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i zaraz po tym przyjął święcenia 
kapłańskie. Dalsze studia - teologiczne (magisterium 1954, doktorat 1954 
z historii Kościoła) i historyczne (magisterium 1957) odbył już na KUL,  
z którym związał się zawodowo. Habilitował się w roku 1959 i od początku 
1960 roku zaczął pracować na KUL jako sekretarz naukowy Ośrodka Ar-
chiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych i wykładowca historii Kościoła. 
Był kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Starożytności, a potem 
Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych. Kierował Instytutem 
Historii Kościoła, a także był prodziekanem Wydziału Teologii. Profeso-
rem nadzwyczajnym ksiądz Kumor został w roku 1970, zaś zwyczajnym 
w 1978 r. Ks. B. Kumor był członkiem Komitetu Nauk Demograficznych 
i Komitetu Nauk Historycznych PAN, Komisji Historii Porównawczej 
Kościołów PAN i Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. 
Był również członkiem redakcji czasopism naukowych m.in. „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne», „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 
„Nasza Przeszłość” oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Słownika 
Biograficznego. Na zlecenie Episkopatu Polski przez wiele lat przygoto-
wywał plany nowego podziału organizacyjnego Kościoła w Polsce, który 
przeprowadzono w roku 1992. Władze kościelne uhonorowały ks. Kumora 
w roku 1982 godnością szambelana papieskiego, a później, w roku 1994, 
tytułem honorowego prałata papieskiego.

Ks. prof. Bolesław Kumor jest autorem około 700 pozycji, w tym 37 
książek. Najbardziej znane publikacje to: Historia Kościoła (8 tomów); 
Historia Kościoła w Polsce, razem z ks. Zdzisławem Obertyńskim (2. 
tomy); Granice metropolii i diecezji polskich 968-1939, Diecezja tarnow-
ska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985; Dzieje diecezji krakowskiej 
do roku 1795.

Bp prof. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, wygłosił referat 
Tematyka śląska w piśmiennictwie Księdza Profesora Bolesława Kumora. 
Przypomniał w nim osobiste kontakty naukowe z ks. prof. B. Kumorem, 
na którego wykłady uczęszczał jako student historii Kościoła KUL. Po-
mimo pisania doktoratu ł na seminarium ks. prof. S. Librowskiego (Hi-
storiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821), często korzystał z do-
datkowych wskazówek bibliograficznych ks. B. Kumora. Bp J. Kopiec 
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wskazał również, że publikacje ks. Kumora w odniesieniu do Śląska, była 
bardzo skromna. Jednak miał on żywy kontakt ze śląskim środowiskiem 
naukowym. Często przyjeżdżał na konferencje naukowe i z wykładami 
akademickimi do różnych ośrodków naukowych. Biskup J. Kopiec zwrócił 
również uwagę na ważną cechę ks. B. Kumora, który podczas swoich po-
bytów naukowych na Śląsku, zawsze starał sie również pomagać w dusz-
pasterstwie.

Kolejnym mówcą był bp dr Jan Piotrowski, który przedstawił referat 
Ksiądz Profesor Bolesław Kumor we wspomnieniach kapłanów i bisku-
pów. W swoim wystąpieniu bp. J. Piotrowski przypomniał czas swoich 
studiów w Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie wykładowcą był 
ks. B. Kumor. Przypomniał prowadzone przez niego zajęcia oraz wymienił 
niektóre prace naukowe alumnów tarnowskiego seminarium, których ks. 
Kumor był promotorem. Na uwagę zasługuje fakt, że służył on również 
pomocą wszystkim, którzy zwracali się do niego z prośbą o pomoc na-
ukową. Bp J. Piotrowski przypomniał również opinie o ks. B. Kumorze, 
kapłanów diecezji tarnowskiej. Szczególne miejsce zajął ks. proboszcz ro-
dzinnej parafii Trzetrzewiny ks. Stanisław Pieprznik, który był przyjacie-
lem ks. B. Kumora. Bp J. Piotrowski przypomniał działalność ks. Kumora 
na rzecz swojej parafii i miejscowości. W kościele parafialnym w Trze-
trzewinie ufundował trzy wielkie witraże, a w rodzinnej wsi wybudował 
klasztor z kaplicą publiczną pw. Narodzenia NMP i przekazał go siostrom 
zmartwychwstankom, aby pomagały katechizować dzieci, opiekować 
się chorymi i dwoma kościołami w parafii. Kiedy ks. Kumor przyjeżdżał  
w rodzinne strony, zawsze mieszkał w tym klasztorze. Po jego śmierci sio-
stry urządziły izbę pamięci z wyposażeniem pokoju w którym pracował. 
Ks. Kumor był również głównym fundatorem kościoła pw. św. Stanisława 
Kostki w rodzinnej wsi Niskowa-Szymanowice. Jak wspominali księża 
i mieszkańcy, każdorazowy pobyt w rodzinnych stronach ks. B. Kumor 
wypełniał nie tylko pracą naukową, ale także posługą duszpasterską: od-
prawiał msze św., przewodniczył pogrzebom, błogosławił małżeństwa  
i spowiadał. Mawiano nawet: „Jeśli nie ma Go w konfesjonale, to nie ma 
Go wcale”. Zgodnie z Jego ostatnią wolą został pochowany przy kościele 
w rodzinnej Niskowej, który ufundował. Na płycie nagrobnej wyryto sło-
wa Jana Pawła II o Zmarłym: „Prawdziwie umiłował mądrość, nieustannie 
jej poszukiwał...”.

Ks. prof. Anzelm Weiss wygłosił tekst wspomnieniowy Lata mojej 
współpracy z Księdzem Profesorem Bolesławem Kumorem. Ks. A. Weis 
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był uczniem ks. Kumora i pod jego kierunkiem napisał pracę magister-
ską Parafia Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej oraz roz-
prawę doktorską Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu. Był 
również jego asystentem naukowym. Prof. A. Weiss wspominał również 
porządkowanie po śmierci ks. B. Kumora jego mieszkania w konwikcie. 
Szczególnie zwrócił uwagę na skromne biurko profesora, które było sym-
bolem jego pracy naukowej i najpełniej wyrażało jego życie. Ks. Kumor 
często mówił, że praca naukowa jest dla niego także pracą duszpasterską  
i miejscem uświęcania się. Bardzo znamiennym był fakt, że po śmierci ks. 
Kumora, studenci KUL umieścili wielki bukiet białych róż i dużą świecę  
w konfesjonale kościoła akademickiego, gdzie stale spowiadał. 

Ks. A. Weiss przypomniał również, że przyjście młodego ks. Kumora 
do pracy na KUL nie było łatwe, ponieważ tak zdolnego naukowca chciała 
mieć każda uczelnia. W sprawie zatrudnienia na KUL osobiście interwe-
niował prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński u biskupa tarnowskiego 
Jana Stepy. W celu wyjaśnienia tych okoliczności ks. A. Weiss odczytał list 
bpa J. Stepy do kard. S. Wyszyńskiego z 23 kwietnia 1959 r. 

Ks. Kumor miał wielkie zasługi w zmikrofilmowaniu najcenniejszych 
archiwaliów kościelnych epoki staropolskiej przez Ośrodek Archiwów, Bi-
bliotek i Muzeów Kościelnych, którego był przez długie lata sekretarzem 
naukowym. Dzięki tej akcji uratowano przed zniszczeniem i udostępniono 
nauce zbiory kościelne. Ogromny wkład pracy włożył również ks. B. Ku-
mor w redakcję kolejnych tomów „Encyklopedii Katolickiej”.

Na koniec ks. A. Weiss, podsumował życie ks. B. Kumora mówiąc, że 
oprócz nauki szczególnie umiłował on posługę w konfesjonale i dyskretnie 
świadczoną caritas dla wszystkich potrzebujących.

Kolejnym prelegentem był dr Andrzej Kwaśniewski, który przedstawił 
referat Podręczniki do historii Kościoła autorstwa Księdza Profesora Bo-
lesława Kumora.

Wspomniana „Historia Kościoła”, w ośmiu tomach ukazała się w dwóch 
wydaniach (1973-1979, 2001-2004) nakładem Wydawnictwa KUL. Służy 
ona w większości polskich Seminariów Duchownych oraz Wydziałach 
Teologicznych jako podstawowy podręcznik wykładowy. Tytuły poszcze-
gólnych tomów: I - Starożytność chrześcijańska, II - Wczesne średnio-
wiecze chrześcijańskie, III - Złoty okres średniowiecza chrześcijańskie-
go, IV - Jesień kościelnego średniowiecza, V Czasy nowożytne. Rozłam  
w chrześcijaństwie zachodnim, VI - Czasy nowożytne. Kościół w okresie 
absolutyzmu i oświecenia, VII - Czasy najnowsze 1815-1914, VIII - Czasy 
współczesne 1914-1992. Ks. B. Kumor opisywał historię Kościoła jako 
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„dzieje ludu Bożego”, na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Au-
tor podkreślał rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną 
w świecie. Mniej miejsca poświęcał zagadnieniom politycznym. Do opra-
cowania włączył również dzieje Kościoła w Polsce.

Ks. A. Kwaśniewski wspomniał również o nieukończonym dziele  
ks. B. Kumora „Historia Diecezji Krakowskiej”. Pracę nad ostatnim, pią-
tym tomem dzieła przerwała śmierć autora. W celu ukończenia monografii 
próbowano potem zebrać zespół historyków, który dopełniłby brakują-
cy tom. Według opinii ks. prof. Jacka Urbana „Nawet zespół historyków 
nie jest w stanie dokończyć monografii Księdza Profesora Kumora o ar-
chidiecezji krakowskiej .Nikt nie posiada takiej wiedzy i nie dysponuje 
takimi możliwościami badawczymi. żeby w takim stylu, jak zostały na-
pisane pierwsze cztery tomy, dopisać piąty. Mógł to zrobić tylko Ksiądz 
Kumor”. Opinia ta raz jeszcze podkreśla wybitne zasługi dla nauki tego  
kapłana-profesora.

Kolejny referat Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1945-
1970. Struktura personalna, wygłosił ks. dr hab. Kazimierz Talarek. Na 
kanwie wprowadzanej w Polsce nowej władzy komunistycznej, przed-
stawił sytuację tarnowskiego Kościoła, który był bardzo prężny. W cza-
sie największych prześladowań stalinowskich, wielu księży tarnowskich 
było szykanowanych, prześladowanych, więzionych oraz skazywanych 
na karę śmierci m.in. za działalność w czasie okupacji niemieckiej  
w AK czy też pomoc Żołnierzom Wyklętym. Mimo powszechnego ter-
roru wymierzonego w Kościół katolicki liczba albumów w seminarium  
w Tarnowie cały czas wzrastała. Na początku lat 50. do seminarium zgło-
siło się np. ponad 70 kandydatów do kapłaństwa. Seminarium miało duży 
wpływ na formację przyszłych księży, nie tylko duchową. W czasie stu-
diów w tarnowskim seminarium przywiązywano dużą wagę do szeroko 
pojętego rozwoju kulturowego alumnów, ze szczególnym uwzględnie-
niem wychowania patriotycznego. Jedną z form represji Kościoła przez 
władze państwowe było powoływanie kleryków seminariów do odbycia 
służby wojskowej, w celu indoktrynacji i zachęty do porzucenia studiów 
seminaryjnych.

Prelegent podkreślił, że po odwilży w 1956 r. na krótko można było pro-
wadzić normalną pracę duszpasterską. Wkrótce jednak znowu wyrzucono 
religię ze szkół, jednak walka z Kościołem nie przyjęła tak brutalnych 
form, jak dotychczas. Paradoksalnie prześladowania, wzmocniły Kościół 
polski, wzrosła pobożność wiernych, do świątyń uczęszczało dużo ludzi  
i narodziło się wiele nowatorskich inicjatyw duszpasterskich. 
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Ks. K. Talarek przywoływał postacie kolejnych duchownych tarnow-
skich, by na ich losach przedstawić najbardziej charakterystyczne cechy 
kapłanów tego czasu. Pomimo szykan, księża organizowali katechizację  
w parafiach (kościołach i innych budynkach), budowali przy pomocy wier-
nych nowe świątynie, często nielegalnie. 

Na tle duchowieństwa tarnowskiego prelegent przedstawił losy ks.  
B. Kumora, który tak jak wszyscy księża był inwigilowany i prześladowa-
ny. Ze względu na jego nieugiętą postawę wobec komunistycznych władz 
oraz pracę duszpasterską wśród młodzieży, ks. B. Kumor był ciągle szy-
kanowany. Służby bezpieczeństwa PRL śledziły go i wzywały na przesłu-
chania, a nawet opieczętowały mu mieszkanie. Trzykrotnie władze pań-
stwowe domagały się pozbawienia ks. Kumora pracy w szkolnictwie wyż-
szym, a przez wiele lat Ministerstwo Nauki nie zatwierdziło mu habilitacji, 
przez ponad 10 lat nie wydawano mu paszportu. Pomimo tych trudów ks.  
B. Kumor nigdy nie zmienił swojej krytycznej oceny władz państwowych 
i rzeczywistości PRL oraz nie zaniechał dotychczasowej działalności na-
ukowo-duszpasterskiej. 

Kolejnym prelegentem był mgr Krzysztof Perzyna, który przedstawił, 
Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Bolesława 
Kumora. W swoim wystąpieniu przypomniał, że ks. Kumor prowadził se-
minaria naukowe nie tylko w KUL, ale i Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 
Pod jego kierunkiem powstało ponad 350 prac magisterskich, 40 rozprawy 
doktorskie. Ks. Kumor napisał również 21 ocen profesorskich, 20 habilita-
cyjnych i 34 doktorskie. Na koniec K. Perzyna przypomniał słuchaczom, 
że ks. B. Kumor ufundował nagrodę swego imienia za najlepsze prace dy-
plomowe powstałe w Instytucie Historii Kościoła KUL oraz na PAT (Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie.

Ostatni referat wygłosił dr Artur Hamryszczak, Publikacje naukowe 
Księdza Profesora Bolesława Kumora na łamach półrocznika Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne. Przypomniał w nim, że ks. Bolesław Kumor, 
był członkiem redakcji półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościel-
ne” (1960-2002), sekretarzem Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów 
Kościelnych (1960-1978), a następnie jego dyrektorem (1978-1979).  
Z tego też względu na łamach półrocznika ABMK ks. B. Kumor publiko-
wał sprawozdania z działalności Ośrodka ABMK oraz kursów zawodo-
wych organizowanych dla pracowników kościelnych archiwów, bibliotek 
i muzeów. Ks. Kumor drukował również katalogi mikrofilmów Ośrod-
ka ABMK. Największą grupą piśmiennictwa jego autorstwa stanowiły  
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wydawnictwa źródłowe (erekcje, fundacje, relacje biskupie, statuty, ko-
piarze) oraz wieloczęściowe publikacje dotyczące demografii i granic Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. 

Obrady podsumował dyrektor Ośrodka ABMK ks. dr hab. prof. KUL 
Waldemar W. Żurek. Poinformował zebranych, że materiały pokonferen-
cyjne zostaną wydane drukiem.





ks. Robert R. Kufel

Sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze 
za rok 2017

Siedziba
Dnia 1 czerwca 2016 r. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze zawie-

siło swą działalność z powodu zmiany siedziby z placu Powstańców Wlkp. 
nr 2 na osiedle Kaszubskie nr 8. Pod przyszłe Archiwum przeznaczono 
piwnicę w zachodniej części Domu Księży Emerytów. W roku sprawoz-
dawczym oddano do użytku cztery pomieszczenia magazynowe, w któ-
rych złożono cały zasób archiwalny. Personel Archiwum korzystał z biura 
dyrektora Domu Księży Emerytów oraz przyległego pokoju socjalnego, 
gdzie urządzono tymczasowy sekretariat. Nie przyjmowano interesantów, 
jedynie rozpatrywano kwerendy, które nadeszły pocztą i drogą e-mailową.

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

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

Powiększenie zasobu 
W roku sprawozdawczym zasób powiększył się o 5 j.a. (0,17 mb) oraz 

o 75 duplikatów (1,60 mb).  W sumie cały zasób Archiwum liczy 12.544 
j.a. – 167.33 mb. 

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

L.p. Tytuł Daty  
skrajne

Jednostki 
aktowe

Metry 
bieżące Depozyt

1 Akta parafii katolickiej  
Ludwikowice 1872-1878 1 0.01 Zakup 

2 Akta parafii katolickiej  
Strzelce Krajeńskie 1868-1874 1 0.06 AP Strzelce 

Krajeńskie

3 Akta parafii katolickiej 
Świebodzin 1919-1950 1 0.05 AP św. Michała 

Świebodzin
4 Akta parafii katolickiej Wschowa 1927-2011 2 0.05 AP Wschowa
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Udostępnianie i usługa
W tymczasowo zorganizowanym biurze i sekretariacie personel Archi-

wum pracował od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 
Wyjątkowo od 10.30 do 13.00 przyjmowano interesantów, którymi prze-
ważnie byli proboszczowie. Kwerendy duchownych dotyczyły duplikatów 
ksiąg metrykalnych.

Udostępnianie zbiorów w roku sprawozdawczym przedstawiało się na-
stępująco:

• z zasobu archiwalnego skorzystało 7 osób, w tym 1 kwerendzista był 
po raz pierwszy (według formularzy zgłoszeń);

• odnotowano 7 wizyt; 
• w sekretariacie wydano 36 j.a.;
• za zgodą dyrektora wypożyczono na zewnątrz 1 j.a.
• drogą korespondencji (w tym e-mail) zwróciły się 152 osoby (25  

z instytucji krajowych, 59 osób prywatnych, 21 z instytucji zagra-
nicznych i 47 osób prywatnych z zagranicy), którym udzielono facho-
wych informacji i porad;

• w dziale duplikatów i ksiąg metrykalnych było 40 wpisów i wypisów;
• 26 proboszczów przekazało 75 duplikatów ksiąg metrykalnych;
• 25 proboszczów wypożyczyło 66 duplikatów ksiąg metrykalnych  

w celu uzupełnienia danych;
• 1 osoba odbyła wolontariat.
 
Komputeryzacja
Komputeryzacja
 Do 16 października 2017 r. funkcjonowała strona internetowa Ar-

chiwum pod adresem: http://archiwum.kuria.zg.pl, po czym utworzono 
nową stronę pod adresem: www.archiwum.diecezjazg.pl. 

W roku sprawozdawczym odnotowano 14 738 na starej i 900 wizyt na 
nowej stronie internetowej. W sumie w 2017 r. stronę internetową Archi-
wum odwiedziło 15 638 osób (od początku istnienia strony 75 554 osoby).

Księgozbiór
Stan księgozbioru podręcznego wynosi 1940 woluminów. 
Wzbogacają go następujące prenumeraty:
• półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, wydawany przez 

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

Państwowych w Warszawie; 
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• kwartalnik Archiwista Polski, wydawany przez Stowarzyszenie Ar-
chiwistów Polskich w Toruniu.

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

stępujące książki:
Ks. Robert Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele 

gorzowskim 1945-1956, Zielona Góra 2017, t. 2 (H-Ł);
Ks. Robert Kufel, Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa 

lubuskiego w granicach do 1945 roku, tom 6 i 7: Powiat krośnieński. 
Gmina Gubin, Zielona Góra 2017;

Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Zielo-
na Góra 2017, t. 4;

Archiva Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów Kościel-
nych. Brzeście 2017, t. 10.

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

na konferencje i sympozja organizowane przez Archiwa;
• 5 zaproszeń na różnego rodzaju wystawy;
• 87 pism, które dotyczyły imprez o charakterze kościelnym;
• 34 pisma dotyczące imprez pozakościelnych;
• 40 pism w sprawie przygotowania własnych wydawnictw;
• 21 pism dotyczących współpracy z innymi wydawnictwami;
• 17 pism w sprawach duplikatów ksiąg metrykalnych;
• 2 pisma dotyczące uzyskania zgody na publikację materiałów archi-

walnych;
• 13 pism dotyczących udziału w komisjach i naradach kościelnych;
• 34 reklamy firm, które oferowały różnego rodzaju usługi w zakresie 

kancelaryjno-archiwalnym;
• 13 pism z zagranicy, dotyczących wystąpień z Kościoła katolickiego
W roku sprawozdawczym w archiwum własnym (Akta Kancelarii Dy-

rektora Archiwum sygn. ADA) złożono 8 j.a. – 0,25 mb. W sumie zasób 
archiwum własnego ADA wynosi 89 j.a. – 1,83 mb.

Z kroniki Archiwum
• Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Gnieź-

nie (18 kwietnia);
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• Pierwsze spotkanie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych w Warszawie (29 czerwca);

• Pożar wieży katedry w Gorzowie Wlkp. (1 lipca);
• Wizyta u Henryka Krystka dyrektora Archiwum Państwowego w Po-

znaniu (5 lipca);
• Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Po-

znaniu (5 lipca);
• Wizyta w Archiwum Akt Dawnych w Toruniu (11-12 lipca);
• Otwarcie kapsuły czasu z wieży katedry w Gorzowie Wlkp. (14 lip-

ca);
• Wizyta bpa Tadeusza Lityńskiego w pomieszczeniach przyszłego Ar-

chiwum (16 sierpnia);
• Udział w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Kiel-

cach (20-22 września);
• Udział w XIII Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Archiwistów Ko-

ścielnych w Toruniu (12-13 października);
• Udział w 5 Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków w Warsza-

wie (7-9 listopada).

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

ks. Robert R. Kufel
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego

Zielona Góra, 8 lutego 2018 r.



Agnieszka Szmerek

Sprawozdanie z działalności Archiwum Polskiej Prowincji  
Zakonu Pijarów w Krakowie za rok 2017

Siedziba i personel
Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów mieści się w siedzibie 

Kurii Prowincjalnej Zakonu przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie. Obowiąz-
ki Archiwisty Prowincji od marca 2009 roku pełni mgr lic. Agnieszka 
Szmerek. 

Sytuacja lokalowa i materialna
Archiwum mieści się na drugim piętrze i składa się z czterech po-

mieszczeń zagospodarowanych na magazyny archiwum oraz pracownię. 
W pomieszczeniach tych wyodrębniono również miejsce na czytelnię  
i bibliotekę podręczną. Część jednego z pomieszczeń magazynowych 
zajmuje także biblioteka starodruków. Lokal archiwum w roku sprawoz-
dawczym znajdował się tuż po przeprowadzonym w 2016 roku remoncie 
generalnym, w skutek czego wyposażony był już m.in. w regały prze-
suwne i nowy sprzęt komputerowy.

Charakterystyka zasobu i jego przyrost
Zasób archiwum jest odzwierciedleniem działalności zakonu pijarów 

na historycznych ziemiach polskich i tzw. Kresach Wschodnich. Naj-
starsze akta pijarskie pochodzą z XVII wieku. Archiwum posiada zasób 
złożony z zespołów otwartych i nadal zajmuje się gromadzeniem do-
kumentacji historycznej, a także niehistorycznej przechowywanej cza-
sowo. Wśród przechowywanej dokumentacji wyodrębnić należy przede 
wszystkim akta Prowincji Polskiej tzw. dawnej (do XIX w. włącznie) 
i obecnej, a także w szczątkowych ilościach dawnej Prowincji Litew-
skiej oraz Prowincji Wschodnio- i Zachodniogalicyjskiej. Znaczną część 
zasobu tworzą akta kolegiów dawnych i obecnych Prowincji Polskiej  
i Litewskiej, akta szkół pijarskich oraz spuścizny po zakonnikach. Ar-
chiwum przechowuje również kolekcje związane z tematyką pijarską 
oraz nieliczne akta obce. Poza dokumentacją papierową, na którą składa-
ją się zarówno księgi, jak i akta luźne, Archiwum przechowuje również  
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dokumentację techniczną, fotograficzną, audiowizualną, a także tą utrwa-
loną na nośnikach cyfrowych.

Łącznie zasób archiwalny liczy ok. 100 mb., w tym 6 mb. akt luźnych 
przejętych w roku sprawozdawczym. Nabyte jednostki to akta dotyczące 
spraw rachunkowych oraz akta powołaniowe kandydatów do zakonu, jak 
również akta seminaryjne i nowicjackie Prowincji. Powiększył się rów-
nież zasób biblioteki podręcznej. Pozyskano kilka pozycji książkowych, 
archiwalne numery czasopism zakonnych oraz kolejne nowe numery biu-
letynu prowincjalnego Scholae Piae. Kontynuowano także prenumeratę 
czasopism naukowych, m.in. Nasza Przeszłość oraz Archiwa Biblioteki  
i Muzea Kościelne (kolejne). Łącznie przejęto 3 mb. czasopism i publi-
kacji książkowych, zapewniając im odpowiednie przechowywanie.

Działalność archiwum
W roku sprawozdawczym w Archiwum dokonano prac związanych ze 

scalaniem rozproszonych akt poszczególnych zespołów, ich porządkowa-
niem oraz zabezpieczeniem. Prace zasadnicze związane z opracowaniem 
zasobu objęły 7 mb. akt luźnych oraz 1 mb. ksiąg lub poszytów, obejmu-
jących blisko 200 jednostek archiwalnych. Przy czym nadmienić należy, 
iż około 70% spośród powyższych akt luźnych stanowią jednostki archi-
walne nowo wyodrębnione. W ramach prowadzonych prac przeprowa-
dzono porządkowanie wewnątrz jednostek, zabezpieczono je i przygoto-
wano do skatalogowania. Uzupełniano także na bieżąco dostępne pomo-
ce archiwalne w celu łatwiejszego dostępu do zasobu. Część jednostek 
archiwalnych wymagała wykonania drobnych prac konserwatorskich, 
polegających na oczyszczeniu i zabezpieczeniu jednostek bardziej znisz-
czonych. Wszystkie powyższe działania objęły głównie akta prowincji, 
zespoły kolegium krakowskiego i lubieszowskiego, a także spuścizny po 
zakonnikach. W trakcie porządkowania dokonano też wyodrębnienia akt 
historycznych, a pozostałe zakwalifikowano do czasowego przechowy-
wania lub wybrakowano. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano 
przeglądu pozostałej części zasobu, przeprowadzając skontrum, a także 
konieczne prace zabezpieczające i oczyszczające.

We wspomnianym okresie Archiwum udostępniało również materia-
ły czytelnikom zainteresowanym tematyką pijarską. Udostępnianie od-
bywało się głównie na miejscu w czytelni naukowej i w większości tyczy-
ło się historii dawnych i obecnych kolegiów pijarskich, m.in. kolegium 
wieluńskiego, łowickiego, lidzkiego i krakowskiego. Zajmowano się 



165Agnieszka Szmerek, Sprawozdanie z działalności Archiwum PP Zakonu Pijarów w Krakowie za rok 2017

także tematyką szkolnictwa pijarskiego i ogólnie pojętą działalnością za-
konu, w tym również muzyczną. Akta udostępniano także w ramach pro-
wadzonych badań biograficznych. W roku 2017 miało miejsce łącznie 47 
wizyt w czytelni naukowej, w tym część zaowocowała powstaniem prac 
dyplomowych i publikacji. Zasadniczo Archiwum nie wykonuje kwerend 
pośrednich czy też reprodukcji akt na zamówienie, jednak dokonano kil-
kunastu wyjątków. Jednym z nich była obszerna kwerenda wykonana  
w formie fotokopii na potrzeby Archiwum Generalnego Zakonu. Tyczyła 
się postaci o. Jana Borrella SP, hiszpańskiego pijara, który w znaczny 
sposób zasłużył się w procesie odbudowy Polskiej Prowincji Zakonu 
w pierwszych latach XX wieku. Prowadzono też liczną koresponden-
cję służbową, w większości w formie elektronicznej. W dużej mierze 
była ona związana z prowadzonymi badaniami naukowymi obejmują-
cymi tematykę pijarską i stanowiła w tym zakresie ok. 80% całości ob-
sługi korespondencyjnej. Łącznie skierowano w tej formie 82 zapytania  
o charakterze badawczym lub prośby o udzielnie informacji ogólnych co 
do zawartości zasobu i możliwości udostępnienia. Niezależnie od tego 
prowadzono także obsługę telefoniczną, ale tylko w zakresie ogólnoin-
formacyjnym, gdyż w Archiwum nie wykonuje się kwerend drogą tele-
foniczną. 

Istotną część działalności Archiwum stanowią badania własne, które 
zaowocowały kilkoma publikacjami o tematyce głównie archiwalnej, ale 
także dotyczącej historii zakonu, szczególnie w związku z przypadającą 
rocznicą 400-lecia istnienia zakonu pijarów. Archiwum przeprowadziło 
także obszerną kwerendę na potrzeby Polskiej Prowincji Zakonu w ar-
chiwach obcych, w tym m.in. w Archiwum Narodowym w Krakowie, 
Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie oraz w archiwach innych 
instytucji świeckich i kościelnych. Miało to miejsce w związku z prowa-
dzonym remontem kolegium krakowskiego, a przede wszystkim pracami 
renowacyjnymi w krypcie pijarskiego kościoła Przemienienia Pańskie-
go w Krakowie. W tym zakresie Archiwum współpracowało również  
z zespołem konserwatorskim prowadzącym prace w krypcie oraz brało 
udział w konferencji prasowej. 

W roku sprawozdawczym Archiwum podejmowało również tradycyj-
nie współpracę z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 
umożliwiając tym samym odbywanie praktyk studenckich. Ponadto Ar-
chiwum było także reprezentowane na odbywającym się w październiku 
Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Toruniu.
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Perspektywy
W nadchodzącym czasie planowane są przede wszystkim dalsze prace 

nad opracowaniem zasobu archiwalnego. Działania te mają doprowadzić 
do jego pełnego skatalogowania i wdrożenia systemu informatycznego, 
w celu udostępniania informacji o zasobie w internecie. Ważnym celem 
będzie stworzenie dodatkowych pomocy archiwalnych mających ułatwić 
prowadzenie badań z zakresu biografistyki pijarskiej. Kontynuowana 
będzie również współpraca z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi  
w celu upowszechniania historii zakonu i jego wkładu w dzieje Narodu 
Polskiego.



Mateusz Zmudziński

Sprawozdanie z działalności Archiwum Akt Dawnych  
Diecezji Toruńskiej im. Ks. Alfonsa Mańkowskiego w 2017 roku

1. Zasób archiwalny

• Zasób Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w roku sprawoz-
dawczym zwiększył się poprzez przyjęcie nowych zespołów i do-
pływy do zespołów już posiadanych - depozyty. Archiwum zgodnie  
z dekretem Biskupa Toruńskiego l.dz. 835/02/Ord. z dnia 3 maja 
2002 roku w łączności z dekretem l.dz. 3330/03/Ord. z dnia 16 
grudnia 2003 roku, przejęło łącznie 4 nowe zespoły i dopływy do  
5 zespołów już posiadanych, co stanowiło 164 j.a. 

• Nie dokonano żadnych przesunięć międzyzespołowych w zasobie.
• Na podstawie zebranych doświadczeń, wydaje się wskazane wyda-

nie dekretu w sprawie przekazywania do Archiwum Akt Dawnych 
Diecezji Toruńskiej wszystkich archiwaliów wg. poniższych wska-
zań: 

• - księgi metrykalne zakończone do roku 1950
• - pozostałe archiwalia po 50. latach od wytworzenia (przed ro-

kiem 1968). Także księgi ogłoszeń parafialnych. 
• Wskazania te podyktowane są koniecznością ochrony zasobu die-

cezjalnego, jego centralizacją, a tym samym ochroną przed znisz-
czeniem.

Tabela nr 1. Nowe zespoły przyjęte w 2017 r.

Nazwa zespołu Data przejęcia Liczba j.a.

1. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Białutach 10.11.2017 4
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Tabela nr 2. Dopływy do zespołów w 2017 r.

Nazwa zespołu Data przejęcia Liczba j.a.

1. Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Grzybnie 17.08.2017 2

2. Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kruszynach 17.08.2017 1

3. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Mrocznie 24.05.2017 2

4. Parafia pw. Św. Jerzego w Niedźwiedziu 17.08.2017 1

5. Parafia pw. Św. Małgorzaty w Płowężu 19.09.2017 5

6. Parafia pw. Św. Małgorzaty w Płużnicy 26.07.2017 3

7. Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Rożentalu 17.07.2017 9

8. Parafia pw. Św. Sebastiana w Rywałdzie 28.07.2017 5

W 2017 r. kontynuowano prace przy opracowaniu akt zespołów me-
todą tradycyjną. Przekazywanie nieuporządkowanych oraz niezewiden-
cjonowanych akt przez aktotwórców powoduje wydłużenie czasu ich 
opracowania i znacząco opóźnia ich włączenie do obiegu naukowego.  
W pełni opracowano akta parafii pw. Świętych Apostołów Szymona  
i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie.

Tabela nr 3 Zasób w toku opracowania w roku 2017

nazwa zespołu
Rok początkowy oraz 

przewidywany rok końcowy 
opracowania

Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
w Łasinie 2017 2018

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Górznie 2013 2018

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Czarżu 2013 2018
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2. Udostępnianie zasobu

Zasób udostępniano w poniedziałki, wtorki i środy robocze, w go-
dzinach 9:00-16:00. W roku sprawozdawczym udostępniano oryginały 
ksiąg metrykalnych oraz kopie zabezpieczające w postaci fotografii na 
stanowiskach komputerowych. 

W roku 2017 w zakresie udostępniania zasobu w pracowni naukowej 
Archiwum liczba nowych użytkowników zanotowała niewielki spadek,  
z 209 w roku 2016 do 201 w roku 2017. Spadła nieznacznie również 
ogólna liczba użytkowników korzystających z zasobu z 556 do 471. Spa-
dek liczby użytkowników wiąże się z niewielkim spadkiem zamówień 
z 1001 jednostek do 883 jednostek rocznie. Fakt ten należy połączyć  
z wyjściem Archiwum naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i wpro-
wadzeniu możliwości prowadzenia kwerend na zlecenie. 

Ogólna liczba użytkowników, odwiedzin i zamawianych jednostek 
archiwalnych do celów genealogicznych utrzymywała się na bardzo wy-
sokim poziomie ( Patrz: zał. 1). Oprócz genealogów, aktywne były grupy 
studentów piszących prace ćwiczeniowe, licencjackie lub magisterskie 
oraz naukowców prowadzących badania historyczne, statystyczne lub  
z innych dziedzin nauki. 

Spadek liczby wypożyczonych jednostek archiwalnych wynika mię-
dzy innymi z możliwości zlecenia Archiwum przeprowadzenia odpłat-
nych kwerend genealogicznych. Środki finansowe pozyskane z kwerend 
pozwalają na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materia-
łów do konserwacji zabezpieczającej archiwaliów, wyjazdy do parafii, 
działalność naukową Archiwum.

3. Digitalizacja zasobu

Archiwum od kwietnia 2016 roku prowadzi projekt skanowania ksiąg 
metrykalnych. Celem projektu jest zabezpieczenie całości ksiąg me-
trykalnych z zasobu Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Do  
31 grudnia 2017 roku zeskanowano 346 ksiąg z ogólnej liczby 1347 
ksiąg. Dodatkowo zeskanowano 106 ksiąg, które nadal przechowywa-
ne są w parafiach Diecezji Toruńskiej. Dzięki życzliwości probosz-
czów udało się zabezpieczyć ponad 100 ksiąg, które jeszcze wiele lat 
będą przechowywane u ich twórców. Zeskanowano zatem 25 % ksiąg  
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metrykalnych, które przechowywane są na miejscu w Archiwum. Sam 
projekt zgodnie z prognozami potrwa do 2022 roku. 

4. Działalność naukowa

● Konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli archiwum:
● XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki – referat M. Zmu-

dziński
● XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów – referat M. Zmu-

dziński
● VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – referat M. Zmu-

dziński
● III Konferencja Naukowa Historia a Media – referat M. Zmudziń-

ski
● XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych –  

referat M. Zmudziński

Współpraca z innymi placówkami:
• W 2017 roku Archiwum zorganizowało XIII Walny Zjazd Stowa-

rzyszenia Archiwistów Kościelnych
• Archiwum kontynuowało współpracę z Instytutem Historii i Archi-

wistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
• W roku sprawozdawczym Archiwum kontynuowało współpracę  

z Katedrą Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu

• W 2017 r., pracownik Oddziału Archiwum mgr Mateusz Zmudziń-
ski kontynuował swoją działalność w strukturach Stowarzyszenia 
Archiwistów Kościelnych i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 

• Pan Mateusz Zmudziński prowadził zajęcia dla studentów Instytutu 
Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu na kierunku historia, celem 
zapoznania ich z zasobem przechowywanym w Archiwum
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5. Korespondencja

Tabela 4 Miesięczne zestawienie korespondencji przychodzącej  
i wychodzącej

Korespondencja przychodząca Korespondencja wychodząca

z Polski z zagranicy z Polski z zagranicy

Styczeń 23 6 24 5

Luty 19 4 20 2

Marzec 27 2 22 1

Kwiecień 34 3 38 5

Maj 25 4 23 2

Czerwiec 29 4 26 1

Lipiec 17 2 21 6

Sierpień 24 6 25 5

Wrzesień 35 5 33 7

Październik 29 3 31 3

Listopad 32 2 31 9

Grudzień 26 9 24 6

SUMA 320 50 318 52

W roku sprawozdawczym ogólna liczba przyjętych listów (w for-
mie tradycyjnej i elektronicznej) wynosiła 370, wysłanych również 
370. Liczba korespondencji nieznacznie wzrosła w porównaniu z latami 
ubiegłymi. Przyczyną tego stanu jest rozpoczęcie w roku 2015 kwerend 
na zlecenie. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na funkcjonowanie  
Archiwum. 
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6. Sytuacja lokalowa, prace remontowe i modernizacyjne

Pomieszczenia Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej:
• biuro
• pracownia naukowa
• magazyn (pomieszczenia połączone amfiladowo)
• toaleta dla użytkowników
• pracownia opracowania
• pracownia konserwacji [ w planach - zalecenie ZKPiS UMK]
• toaleta dla personelu
• pomieszczenie socjalne
• pomieszczenie na kwarantannę

Tabela nr 5. Prace remontowe i modernizacyjne

opis prac Pomieszczenie

wymiana umywalki w biurze Archiwum biuro

wymiana zamków w drzwiach 4 pomieszczenia

montaż routerów w pomieszczeniach do opracowania akt Pracownia Opracowania

Opracował Mateusz Zmudziński

Zatwierdził ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski
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Regulamin Archiwum Diecezjalnego  
w Zielonej Górze

1. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Diecezjalnym, 
za wyjątkiem akt zastrzeżonych, są udostępniane zainteresowanym  
w pracowni naukowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Ar-
chiwum może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych.

2. Zgody na korzystanie z akt udziela dyrektor Archiwum na pisemną 
prośbę zainteresowanego, w której należy podać:

a/ materiały archiwalne, z jakich badacz pragnie korzystać;
b/ cel badań (np. genealogia itp.);
c/ zobowiązanie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu;
d/ zobowiązanie dostarczenia bibliotece Archiwum jednego egzempla-

rza ogłoszonej pracy.

3. Dane te wypełnia się na formularzu (formularz Zgłoszenie użytkow-
nika) pobranym ze strony internetowej lub na miejscu w Archiwum. 
Należy okazać dokument tożsamości.

4. W przypadku gdy zainteresowany nie jest samodzielnym pracowni-
kiem naukowym, lecz tylko występuje z ramienia instytucji, uczelni 
lub urzędu, te ostatnie biorą na siebie zobowiązania zawarte w punk-
cie 2-3.

5. Po otrzymaniu zgody na korzystanie z archiwaliów należy z pracow-
nikiem Archiwum ustalić termin wizyty, a tydzień przed planowaną 
datą przyjazdu przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu Ar-
chiwum lub pocztą tradycyjną spis jednostek wraz z nazwami zespo-
łów i sygnaturami, które mają być udostępnione. Archiwum udostęp-
nia dziennie 5 jednostek dla jednej osoby. Kwerendzista każdorazowo 
otrzymuje tylko jedną jednostkę, a kolejną po opracowaniu i zwrocie 
poprzedniej.
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6. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga uzyskania zezwo-
lenia Biskupa Diecezjalnego, przy czym prośba o powyższe powinna 
odpowiadać warunkom podanym w punktach 2-5.

7. Osoby korzystające (kwerendziści) z materiałów archiwalnych są 
jednocześnie upoważnione do korzystania z książek z biblioteki pod-
ręcznej Archiwum.

8. Pracownia naukowa Archiwum jest czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9.30 do 13.30, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz 
świąt państwowych i kościelnych.

9. W pracowni naukowej obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz używa-
nia telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz zakaz 
spożywania posiłków i picia napojów.

10. Przed rozpoczęciem kwerendy wszelkie okrycia wierzchnie, teczki, 
torby, plecaki itp. należy zostawić w szatni.

11. W pracowni naukowej należy wyłącznie korzystać z białych rękawi-
czek bawełnianych. Można mieć własne rękawiczki, które muszą być 
czyste, lub można je nabyć w sekretariacie Archiwum.

12. Podstawę do sprowadzenia materiałów archiwalnych z magazynu 
do pracowni naukowej stanowi zamówienie (formularz Rewers).

13. Kwerendzistom nie wolno zmieniać porządku ułożenia materiałów 
archiwalnych, dokonywać jakichkolwiek zmian w tekście, czynić no-
tatek i znaków na aktach.

14. Tylko pracownik Archiwum na prośbę kwerendzisty może odpłatnie 
wykonać fotografie, skany i kserokopie.

15. Przy zamówieniu na usługę reprograficzną (formularz Zamówienie) 
należy podać:

a/ nazwę zespołu;
b/ tytuł jednostki;
c/ sygnaturę;
d/ numer strony bądź karty, numer aktu metrykalnego.
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16. Kwerendzista ma obowiązek osobiście zwrócić udostępnione materia-
ły i wypożyczone książki pracownikowi Archiwum, który sprawdza stan 
ich zachowania.

17. W kwestiach porządkowych nieobjętych regulaminem kwerendzista 
powinien stosować się do poleceń pracownika Archiwum.

18. W razie nieprzestrzegania regulaminu lub stwierdzenia uchybień prze-
ciw jego przepisom kwerendziście może być czasowo lub na stałe cofnięte 
pozwolenie na dalsze korzystanie z zasobu Archiwum.

19. Regulamin obowiązuje od 5 lipca 2018 r., jednocześnie traci moc Re-
gulamin Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze z 8 lutego 2018 r.

ks. dr hab. Robert R. Kufel
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego

w Zielonej Górze
 



Kalendarium działalności  
Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów  

Kościelnych od 30.11.2016 do 31.12.2017 roku

30.11.2016 Wybór nowego Zarządu SAK na XII Walnym Zgromadze-
niu SAK w Pile

30.11.2016 Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu SAK
20.12.2016 List gratulacyjny wystosowany przez Zarząd SAK z okazji 

60. rocznicy powstania Ośrodka ABMK w Lublinie
14.03.2017 Zatwierdzenie nowego prezesa Zarządu SAK przez Konfe-

rencję Episkopatu Polski
18.04.2017 Posiedzenie Zarządu SAK w Gnieźnie
13.06.2017 Posiedzenie Zarządu SAK w Gnieźnie
26.06.2017 Uzyskanie przez SAK numeru identyfikacyjnego REGON
29.06.2017 Pierwsze spotkanie w siedzibie NDAP w Warszawie, do-

tyczące współpracy Naczelnego Dyrektora z archiwami kościelnymi
05.07.2017 Posiedzenie Zarządu SAK w Poznaniu
06.07.2017 Otwarcie konta bankowego SAK w PKO Bank Polski w Zie-

lonej Górze
20-22.09.2017 Udział w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Pol-

skich w Kielcach
11.10.2017 Powołanie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-

stwowych grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych
11-13.10.2017 Konferencja naukowa i XIII Walny Zjazd SAK w Toru-

niu
12.10.2017 Uchwalenie siedziby archiwum SAK w Archiwum Diece-

zjalnym w Zielonej Górze
13.10.2017 Posiedzenie Zarządu SAK w Toruniu
15.11.2017 Posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościel-

nych w NDAP w Warszawie



06.12.2017 Udział w VI Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 
1989-1991” w Belwederze

12.12.2017 Publikacja numeru 10 „Archiva Ecclesiastica” w nowej szacie 
graficznej i nowej formule rocznika SAK

19.12.2017 Posiedzenie grupy roboczej w NDAP w Warszawie

Oprac. ks. Robert R. Kufel



O autorach Rocznika

Adrian Cieślik – urodzony w 1992 r., historyk, archiwista, doktorant 
na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie.  
W swoich badaniach zajmuje się dziejami i kancelarią prowincji galicyj-
skiej zakonu kaznodziejskiego. Autor artykułów historycznych i popular-
nonaukowych, dotyczących dziejów wsi Dobra, regionu limanowskiego 
i jego dziedzictwa kulturowego. Zainteresowania naukowe: archiwistyka 
(ze szczególnym uwzględnieniem archiwistyki kościelnej, zwłaszcza te-
matyki archiwów parafialnych i zakonnych), etnografia, historia społeczna 
XIX i XX wieku. Zawodowo pracuje w Archiwum Polskiej Prowincji Do-
minikanów w Krakowie. 

Iwona Cylman – urodzona w 1976 r. w Tczewie, uzyskała tytuł magistra 
teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
dnia 20 czerwca 2006 r., oraz ukończyła Podyplomowe Studium z Archi-
wistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 30 czerw-
ca 2012 r. Pracuje na stanowisku archiwisty w Archiwum Diecezjalnym  
w Pelplinie od 1 stycznia 2006 roku, e-mail: iwonacylman@interia.eu.

Piotr Czekaj – urodzony w 1994 r. w Płocku. Student 5 roku Archi-
wistyki i zarządzania dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Swoją pracę licencjacką bronił pod opieką prof. Wandy Kry-
styny Roman. Młodszy archiwista w Archiwum Akt Dawnych Diecezji 
Toruńskiej od 2017 r. Swoje zainteresowania wiąże z historią regionu  
z którego pochodzi a także z szeroko pojętą archiwistyką kościelną.

Danuta Kozieł CSFN (nazaretanka) – historyk-archiwista, pracownik 
Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, autorka publikacji książkowych  
i artykułów z dziejów Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, 
członkini Komisji Historycznej przy Konsulcie Wyższych Przełożonych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Robert R. Kufel – urodzony 2.04.1966 r. w Wałczu. W 1991 r. ukończył 
Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, zaś w 2001 r. 
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studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Podyplomowe studia w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Histo-
rycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skończył w 2002 r.  
Habilitację uzyskał w 2011 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu. Aktualnie R.R. Kufel pełni funkcję dyrektora Archiwum Die-
cezjalnego i dyrektora Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Interesuje się m.in. historią Kościoła, sztuki i architektury oraz proble-
matyką kancelaryjno-archiwalną. Ks. Kufel jest autorem książek opubli-
kowanych w zielonogórskich wydawnictwach.

Marta Julia Ruczyńska – młodszy archiwista w Archiwum Akt Daw-
nych Diecezji Toruńskiej od 2017 r. Studentka I roku studiów magister-
skich na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Pracę licen-
cjacką pt. „Ks. Jan Batke i jego zapiski o charakterze osobistym w księ-
gach metrykalnych parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radominie” 
napisała pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Syty. Jest współautorką 
publikacji „Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016)”.

Józef Sądej – urodzony 06.03.1949 r. w Kamieniu, woj. rzeszowskie, 
obecnie podkarpackie. Po ukończeniu szkoły Podstawowej kształcił się  
w szkole Rolniczej w Weryni oraz Liceum ogólnokształcącym w Rze-
szowie, tam też zdał egzamin maturalny. Seminarium Duchowne ukoń-
czył w Przemyślu. Praca seminaryjna – odpowiednik magisterium pt.: 
Obowiązki moralne chrześcijan katolików względem innowierców i nie-
wierzących. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1976 r. w Przemy-
ślu. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa 
Kanonicznego, Administracji i Prawa Świeckiego zwieńczył pracą ma-
gisterską pt.: „Sekretariat dla niewierzących” napisaną pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Egzamin licencjacki i licencjat 
obronił również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. Równocze-
śnie podjął studia na UMCS w Lublinie na wydz. Prawo Rolne – spe-
cjalność Notariat. Na tymże uniwersytecie obroniona praca magisterska 
pt.: „Stosunki własnościowe w rolnictwie na ziemiach północnych i za-
chodnich po II Wojnie Światowej” pod kierunkiem prof. dra hab. Alek-
sandra Oleszko. Praca doktorska na KUL, na wydz. Prawa Kanonicznego  
i Świeckiego napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Józefa Kru-
kowskiego pt.: „Współdziałanie Kościoła i Państwa w nauczaniu Pryma-
sa i Episkopatu Polski w latach 1945-1980”. Praca doktorska napisana na 
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UMCS na wydz. Prawa Konstytucyjnego treściowo z pogranicza prawa 
konstytucyjnego, historii, socjologii i politologii pt.: „Myśl polityczna 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Po pierwszej redakcji i obróbce na-
ukowej dokonanej przez fachowców z tych dziedzin: prof. M. Granata 
– konstytucjonalistę i prof. J. Jachymka – politologa; autor nie poczynił 
już dalszych starań odnośnie obrony tego doktoratu (W pierwszej wersji 
objętość pracy ok. 700 stron).

Autor przez dziesiątki lat zaangażowany był duszpastersko w różne 
jego formy i kształty. Równocześnie pełnił przez 19 lat funkcję Sędziego 
przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu. Również przez wiele semestrów 
wykładowca na UMCS w Lublinie na wydz. Politologii oraz na wydz. 
Produkcji Medialnej. Autor Licznych kazań, przemówień okolicznościo-
wych i drobnych utworów pisanych wierszem i prozą. Od 2015 r. dyrektor 
Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu. Od 2017 r. również Rzecznik 
Praw przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu.

Agnieszka Szmerek – mgr lic. historii, absolwentka Wydziału Historii 
Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie UPJPII) 
oraz Studium Archiwalnego prowadzanego  na tymże Wydziale. Obecnie 
doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. 
Wieloletnia archiwistka, w tym od 2009 roku archiwista Polskiej Prowin-
cji Zakonu Pijarów. Od kilku lat działa w Stowarzyszeniu Archiwistów 
Kościelnych, a w latach 2012-2016 zasiadała w Komisji Rewizyjnej Za-
rządu tegoż Stowarzyszenia. Zainteresowania naukowe oraz publikacje 
obejmują tematykę z zakresu życia konsekrowanego i archiwistyki.

Krystyna Szweda, SSpS – należy do Zgromadzenia Misyjnego Sióstr 
Służebnic Ducha Świętego. Od października 2017 r. prowadzi Archi-
wum Historyczne w Domu Generalnym SSpS w Rzymie. Od 2013 r. pełni 
obowiązki Euro Koordynatorki w SSpS (Formacja stała).

Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin, dr historii, dyrektor Archiwum 
Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; zajmuje się badaniem dziejów mło-
dzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła  
w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II woj-
ny światowej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi 
historii. Adres do korespondencji: wonsal_@poczta.onet.pl.
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Mateusz Zmudziński – absolwent kierunku Archiwistyka i zarzą-
dzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
W 2018 r. obronił pracę doktorską pt. „Archiwum Akt Dawnych Diecezji 
Toruńskiej i jego zasób”. Zainteresowania badawcze oscylują wokół archi-
wów kościelnych, ich działalności oraz zgromadzonego zasobu.

Od 2010 r. pracuje w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, 
zaś od kwietnia 2018 r. jest Wicedyrektorem tej instytucji. Wykłada na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archiwistyka  
i zarządzenie dokumentacją oraz na studiach podyplomowych z archiwi-
styki.



Informacja dla autorów

Zasady przygotowywania tekstów przeznaczonych do druku w Roczniku 
„Archiva Ecclesiastica”

Ogólne
1. Artykuł złożony do pisma „Archiva Ecclesiastica” nie może być 

wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony 
w redakcjach innych czasopism – należy dołączyć deklarację „Zgłosze-
nie artykułu do redakcji rocznika „Archiva Ecclesiastica” (formularz na 
stronie internetowej SAK) wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu po-
szczególnych autorów i źródeł finansowania.

2. Artykuł przeznaczony do druku na łamach rocznika „Archiva Eccle-
siastica” może być przesłany pocztą tradycyjną na płycie CD lub też ma-
ilem jako załącznik.

3. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (min. 200 – max. 
250), słowa kluczowe (key words) oraz bibliografię załącznikową. Nie do-
tyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań.

4. Tekst artykułu należy zapisać w formacie Word z użyciem czcionki 
typu Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Strony powinny być 
ponumerowane. Jeżeli artykuł zawiera cytaty lub pozycje bibliograficzne 
pisane w alfabetach cyrylickich, należy podać je transliteracji.

5. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, 
wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach 
graficznych w formacie TIFF (*.tiff) – Tagged Image File Format w roz-
dzielczości 300 dpi. Wszystkie ryciny powinny być zamieszczane i cyto-
wane w kolejności od 1 do n. Całość materiału ilustracyjnego, tj. zdjęcia, 
rysunki, mapy, wykresy traktuje się jako ryciny i przyjmuje dla nich ciągłą 
numerację od 1 do x cyframi arabskimi.

6. Wydania krytyczne źródeł łacińskich lub staropolskich należy przy-
gotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

7. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recen-
zowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron 
liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji. 
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8. Informacje o autorach, umieszczane w  razem z artykułem, powin-
ny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł 
naukowy, miejsce pracy (Archiwum, Instytut, Katedra, itp.), adres e-mail.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawni-
czych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źró-
deł) ponosi autor.

10. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza 
zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do 
publikacji bez podania przyczyny.

12. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
13. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku 

elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.
14. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.
Tekst główny
1. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić 

tytuły, podtytuły oraz akapity.
2. Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie 

kursywą.
3. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym « »
3. Wszystkie tytuły publikacji w tekście głównym – kursywą bez cu-

dzysłowów.
4. Terminy definiowane lub omawiane w tekście – kursywą bez cudzy-

słowów.
5. Zwroty użyte w sensie przenośnym – czcionką prostą bez cudzysło-

wów.
6. Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego dru-

ku dla wyróżnień w tekście.
7. Określenia czasu piszemy bez skrótów. Stulecia podajemy cyfrą 

rzymską (XIX wiek). Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym 
brzmieniu (11 listopada 1918 r.). 

8. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krót-
kich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami)  
w oznaczeniu stron (s. 2-5) lub dat (2005-2010).

Przypisy
1. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik 

w tekście przed znakiem interpunkcyjnym [z wyjątkiem sytuacji skrótów 
kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok)]
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2. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu tzw. 
metody przecinkowej: nie podaje się nazwy wydawnictwa, nazwisk tłuma-
czy, ilości dotychczasowych wydań (z wyjątkiem przypadku, gdy w tym 
samy roku dzieło miało więcej niż jedno wydanie), a poszczególne ele-
menty opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem;

a) publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książ-
ki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. R. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne?: poradnik, Zielona Góra 
2015, s. 112-130.

b) artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, 
tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały 
imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony,

np. H. Dudała, Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidiece-
zjalnego w Katowicach, w: Zabezpieczanie i udpstępnianie archiwalnych 
zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 60-73. 

c) artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł 
artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], 
rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopi-
sma nie umieszcza się w:]

np. A. Bruździński, Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), s. 77-79.

d) hasła z encyklopedii: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł hasła 
[kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwi-
ska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.

np. S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, w: Encyklo-
pedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877-886.

e) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty 
[wszystko czcionka prosta]

np. AAG, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Augusta Hlonda, k. 46. 

Uwaga: przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, 
a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiece-
zjalne w Gnieźnie (AAG). Podobnie w przypadku wszystkich skrótów od-
noszących się do nazw instytucji i organizacji [także w tekście głównym].
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f) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostę-
pu, bez odstępów po kropkach.

np. www.sak.net.pl/ (dostęp: 15.04.2017)

g) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data 
dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, http://sak.net.pl/ (dostęp: 
15.04.2017)

2. Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: na-
zwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym 
samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu 
[kursywą, bez wielokropka], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.!

np. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne?, s. 105-106.

Bibliografia załącznikowa

a) publikacje książkowe: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
książki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. Kufel Robert, Jak prowadzić księgi parafialne?: poradnik, Zielona 
Góra 2015.

b) artykuły w dziełach zbiorowych: nazwisko i imię autora [nie ini-
cjał!], tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], ini-
cjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony

np. Dudała Halina, Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidie-
cezjalnego w Katowicach, w: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych 
zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 60-73.

c) artykuły w czasopismach: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], 
rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopi-
sma nie umieszcza się w:]

np. Bruździński Andrzej, Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), s. 77-79.

d) hasła z encyklopedii: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia  
i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
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np. Librowski Stanisław, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,  
w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877-
886.

d) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty 
[wszystko czcionka prosta]

np. AAG, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Augusta Hlonda, k. 46.
Uwaga: należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie 

okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie 
(AAG). 

e) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostę-
pu, bez odstępów po kropkach.

np. www.sak.net.pl (dostęp: 15.04.2017)

f) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data 
dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, http://sak.net.pl/ (dostęp: 
15.04.2017)

Egzemplarz autorski
Autor, który chce otrzymać bezpłatnie egzemplarz „Archiva Ecclesia-

stica”, w którym znajduje się jego artykuł, musi wcześniej zadeklarować 
chęć otrzymania pisma lub swojego artykułu w postaci pliku PDF.

Ponieważ otrzymanie tomu autorskiego wiąże się z koniecznością opła-
ty podatku, Autor musi podać następujące dane niezbędne do deklaracji 
podatkowej:

1. Pesel lub NIP (tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą)
2. Urząd Skarbowy, pod który podlega rozliczający się podatnik 
3. Adres stałego zameldowania oraz korespondencyjny, jeżeli jest różny 

od stałego zamieszkania.

Procedura recenzowania artykułów naukowych w „Archiva Ecclesiastica”
1. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zasadami recenzo-

wania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 29 maja 2013 r.

2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają 
zgodę na proces recenzji.
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3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez 
Redakcję.

4. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recen-
zentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej pla-
cówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać  
z Autorem w konflikcie interesów.

6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double blind review 
process).

7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych 
etapach procesu wydawniczego.

8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed 
jej publikacją.

9. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej 
na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji oraz w formie 
papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji 
przez okres 5 lat.

10. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta doty-
czący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego 
odrzucenia.

11. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na 
podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu 
dostarczonej przez Autora.

12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktual-
nioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje. 


