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Od Redakcji

Po kilkuletniej przerwie oddajemy do rąk czytelników
kolejny numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych „Archiva Ecclesiastica”. Ostatni Biuletyn nr 5
który miał być wydany w 2008 roku ukazał się w ostatnich
dnia 2012 roku. Zachowujemy ciągłość numeracji i kolejny Biuletyn nosi numer 6 a wydany został w 2013 roku. Ze
względów praktycznych przeniesiono wydawanie z Księgarni św. Jacka w Katowicach do Wydawnictwa Bikstudio
Krzysztof M. Szwaczka, które dysponuje własną drukarnią
cyfrową.
Zawiera on artykuły umieszczone dziale „Archiwa i Kancelarie w służbie Kościoła i nauki”. Pierwszy z nich autorstwa mgr. Tomasza Janika dotyczy Osiemnastowiecznego
inwentarza Biblioteki Kolegium Wikariuszy w Jarosławiu.
Dzięki któremu można oszacować dawny księgozbiór duchowieństwa duszpasterzującego w dobrze rozwiniętym
ośrodku kościelnym jakim był Jarosław. Artykuł został rzetelnie udokumentowany i opatrzony zdjęciami niektórych
pozycji bibliotecznych. Bardzo cenną pozycją jest artykuł
dr Agnieszki Kawalec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dający
obraz zaangażowania duchowieństwa w prace badawcze na
rzecz poznania własnego kraju czy też regionu. Ową postacią
był ks. Franciszek Siarczyński, który „zapisał piękną kartę
w dziejach polskiej humanistyki doby oświecenia”, co we
wstępie zaznaczyła Pani Doktor. Na szczególną uwagę zasługuje kolejny autor ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor
Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Podjął on problematykę zasobów aktowych wytworzonych przez konsystorz krakowski, a przechowywanych w archiwum kieleckim, które
stały się zaczątkiem dokumentacji późniejszego konsystorza
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kieleckiego. Benedyktyńską pracę wykonał ks. prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego przybliżając problematykę Ksiąg metrykalnych w warsztacie historyka, na przykładzie metrykaliów parafii Dydnia. Przedstawił
nie tylko najnowsze badania naukowe w tej dziedzinie ale
sporządził nadto wiele tabel, które świadczą o jego profesjonalizmie.
W ostatniej części Biuletynu, zaprezentowano działalność
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Zawiera protokół
z XIX posiedzenia Zarządu SAK, które odbyło się 17 grudnia 2012 roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, zaraz po wyborze nowych władz Stowarzyszenia. Po nim umieszczono przesłanie nowo wybranego prezesa SAK nakreślające plan działania na obecną kadencję. Na
koniec zamieszczono noty biograficzne nowych władz Stowarzyszenia, oraz deklarację przystąpienia do stowarzyszeń
archiwalnych Grupy Wyszehradzkiej.
ks. Władysław P. Wlaźlak

ARCHIWA I KANCELARIE
W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I NAUKI

TOMASZ JANIK
Uniwersytet Rzeszowski

Osiemnastowieczny Inwentarz
Biblioteki Kolegium Wikariuszy w Jarosławiu

Badanie historycznych księgozbiorów rozproszonych,
możliwe jest przede wszystkim dzięki dawnym inwentarzom, choć wiadomo, że zachowane książki stanowią źródło
o pierwszorzędnej wartości. Spisy takie pozwalają
poznać liczebność i charakter księgozbioru, kulturę środowiska, a ponadto
stanowią punkt wyjściowy
w ewentualnych poszukiwaniach mających na celu
jego rekonstrukcję. Dlatego
zadaniem postulowanym,
pożytecznym i celowym
jest edycja tekstów o takim
właśnie charakterze.
Ponieważ dawny Jarosław był ośrodkiem produkcji, rozpowszechniania
i użytkowania książek, 1. Liber proventuum, 1735. Rękopis
warto kontynuować pracę w zbiorach Kolegiaty Bożego Ciała
przy tworzeniu dla tego w Jarosławiu. Fot. T. Janik
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miasta bazy tekstów źródłowych oraz opracowań dotyczących historii książki1. Zakres pracy jest duży. Wiemy o istnieniu w okresie przedrozbiorowym księgozbiorów prywatnych,
biblioteki kolegiaty Wszystkich Świętych, biblioteki bractwa
Przenajświętszego Różańca, biblioteki Panien Benedyktynek,
zdewastowanej i zrabowanej przez Kozaków i Szwedów, biblioteki Franciszkanów Reformatów, księgozbiorów obydwu
kolegiów jezuickich oraz będącej przedmiotem tego opracowania biblioteki wikariuszy kolegiackich2.

2. Liber proventuum, 1735, strona tytułowa. Fot. T. Janik
1

A. Lewicka-Kamińska, Inwentarz księgarni Andrzeja Cichończyka
w Jarosławiu z r. 1621, Roczniki Biblioteczne 5 (1961), z. 1-4, s. 253-299.
2
T. Janik, Odkryty księgozbiór. Dawna biblioteka parafialna kolegiaty
pod wezwaniem Bożego Ciała w Jarosławiu, Przemyski Przegląd Kulturalny 15 (2009), nr 4, s. 36. Być może podjęcie poszukiwań w bibliotekach szwedzkich zaowocowałoby odkryciem egzemplarzy należących do
biblioteki Benedyktynek lub innych księgozbiorów jarosławskich.
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Przytoczony poniżej in extenso spis książek pochodzi
z przechowywanej obecnie w kolegiacie pw. Bożego Ciała
w Jarosławiu księgi Liber proventuum V[e]n[era]b[i]le Ecclesiae et Coll[egiatae] Iaroslaviensis Vicariorum Perpetuoum
Collegium concernentium, una cum suis informationib[us]
descriptus. Rękopis ten posiada oprawę z ciemnobrązowej
skóry z pozostałościami po czterech rzemieniach. Na grzbiecie naklejona papierowa banderola z napisem „Liber proventum 1735-[17]60”. Na wierzchniej okładzinie pozostałości
papierowej karty z powtórzeniem tego zapisu. Zarówno oprawa jak i blok rękopisu zużyte i w złym stanie zachowania.
Karta tytułowa monochromatyczna imitująca druk, dwudzielna. W części górnej cytat z przypowieści o nieuczciwym zarządcy: Redde rationem villicationis tuae (Łk 16,2) oraz jego
ilustracja. W części dolnej ozdobny kartusz z tytułem Liber
proventuum V[e]n[era]b[i]le Ecclesiae et Coll[egiatae] Iaroslaviensis Vicariorum Perpetuoum Collegium concernentium, una cum suis informationib[us] descriptus oraz chronogramem: Anno qVo IesVs ChrIstVs thesaVrVs noster et Cor
se Ipso DItaVIt OrbeM, który po rozwiązaniu (zsumowaniu)
daje datę 1735.
Kolegium wikariuszy jarosławskich zostało powołane do
życia dyplomem erygującym kolegiatę w 1523 roku3. Ustanowiono wówczas osiem wikariatów stałych. Następnie od
1641 roku poszerzono formalnie to grono jeszcze o dwóch
kapłanów4. Kolegialne funkcjonowanie wspólnoty zostało
uregulowane w 1616 roku statutem. Z czasem zwierzchnikiem wikariuszy stał się duchowny noszący tytuł seniora,

3

Obszerne informacje na temat kolegium wikariuszy przekazują
– Z. Głowacki, Kapituła kolegiacka w Jarosławiu 1523-1800. Studium
prawno-historyczne, Przemyśl 2004, s. 217-228; J. Makara, Dzieje
parafii jarosławskiej, Jarosław 1936; I. Rychlik, Kościół kolegiaty
Wszystkich Świętych w Jarosławiu, Jarosław 1893, s. 58-61.
4
Z. Głowacki, op. cit., s. 218.
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a jego pomocnikiem wicesenior5. Pełną władzę nad wikariuszami posiadała kapituła kolegiacka. Ona poddawała prezentowanego przez fundatorów kandydata dwutygodniowemu
egzaminowi w celu obsadzenia wakującego miejsca6. Racją funkcjonowania kolegium było codzienne odmawianie
lub śpiewanie godzin kanonicznych, odprawianie Mszy św.
w kolegiacie i kaplicach podległych oraz szafowanie sakramentów świętych zdrowym i chorym członkom parafii,
a także podróżnym. Jeden z wikariuszy odznaczający się odpowiednimi predyspozycjami miał pełnić posługę kaznodziei7.
Obowiązek głoszenia kazań spoczywał na wikariuszach do
1592 r. kiedy to przejęli go jezuici. Kolegium wikariuszy zostało rozwiązane 25 marca 1800 r. wraz ze zniesieniem kolegiaty przez władze zaborcze8.
Liber proventuum opisuje całość uposażenia kolegium
wikariuszy kolegiaty Wszystkich Świętych. Z tego powodu
wartości tego źródła dla Jarosławia i okolic nie sposób przecenić. Zapewne można łączyć genezę powstania tego wykazu
z objęciem posady prepozyta jarosławskiego przez Wacława
Hieronima Sierakowskiego. Wskazują na to liczne analogie
formalne Liber Proventuum z dokumentami wizytacyjnymi
późniejszego biskupa przemyskiego.
W skład ruchomości kolegium wchodziła biblioteka. Miejscem jej przechowywania była zapewne wikaria. W tym czasie był to w większości murowany, podpiwniczony budynek
po północnej stronie kolegiaty, bliżej wejścia głównego,
oddzielony od niej zapewne pasem cmentarza. Opis wizytacyjny z 1742 r. przytacza informację, że w alkierzu jednej z izb znajdowała się szafa na książki9. Być może tam
umieszczony był wspólny księgozbiór kolegium, który, jak
5

Ibidem, s. 220.
Ibidem, s. 221.
7 Ibidem, s. 225-227.
8 Ibidem, s. 227.
9
J. Makara, op. cit., s. 502.
6
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wynika z poniższego spisu, mógł bez problemu pomieścić się
w jednej szafie.

3. Liber proventuum, p. 29, inwentarz biblioteki kolegium wikariuszy
(fragment), Fot. T. Janik

Inwentarz sporządzony w języku łacińskim z elementami języka polskiego. Zajmuje jedną kartę oznaczoną stronami 29 i 30. Opis zawiera zwykle: numer, skrócony tytuł,
autora, miejsce wydania, format, sygnalizuje brak oprawy,
sporadycznie podaje nazwę popularną danego tytułu. Wyszczególnia 66 książek spisanych w dwóch grupach, każda
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o oddzielnej numeracji. W pierwszej zamieszczono 48 pozycji ujmujących wyszczególnienie 47 tomów. Druga grupa książek opatrzona jest nagłówkiem Acceserunt i zawiera
opis 19 pozycji, kończący się wraz z kartą. Nie wiadomo
czy spis jest kompletny i czy nie zawierał więcej pozycji. Karta następna zawiera wolne miejsce na wpisywanie
ewentualnych nabytków, paginacja posiada skreślenia. Wykaz sporządzony jest jedną ręką z póżniejszymi notkami
de est o charakterze bardziej kursywnym. Przy niektórych
pozycjach obok numeracji umieszczono znak „Q”. Funkcja
tego symbolu nie jest znana. Być może stosowano go podczas kontroli księgozbioru na oznaczenie istniejących egzemplarzy.
Wyróżniającą się i liczną grupę książek stanowią druki
z oficyn zachodnioeuropejskich. Szczególnie reprezentowanym ośrodkiem drukarskim jest Kolonia.
Kilka pozycji to rękopisy związane z życiem parafialnym (w pierwszej części spisu) oraz prawdopodobnie
z nauką w kolegium (w drugiej części). Książki opisane
w części pierwszej sprawiają wrażenie księgozbioru zbudowanego z namysłem specjalnie dla kolegium wikariuszowskiego. Miały służyć pracy duszpasterskiej na ambonie,
w konfesionale oraz pracy nad duchowym rozwojem ich
czytelnika. Przeważają tam popularne zbiory homilii, kazań, mów i medytacji. Reptezentowana jest Biblia, dokumenty soboru trydenckiego i synodu przemyskiego. Praktyczną pomoc mogła stanowić Agenda. Przeważają druki
z oficyn zachodnioeuropejskich. Część druga, zbudowana
została według innego klucza. Wyraźne grupy stanowią
w niej świeccy autorzy starożytni i rękopisy wytworzone
zapewne podczas przechodzenia kursu szkolnego, seminaryjnego lub akademickiego. Bez wątpliwości ta część księgozbioru została zbudowana przez jedną osobę i odzwierciedla zainteresowania i drogę życiową swojego wcześniejszego właściciela. Jej donatorem zapewne był któryś
z wikariuszy jarosławskich. Wydaje się, że ta część księgo-

T. Janik, Osiemnastowieczny Inwentarz Biblioteki...
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zbioru cieszyła się mniejszym zainteresowaniem, ponieważ
nie odnajdujemy tam oznaczeń mogących sugerować brak
egzemplarza podczas kontroli.
Z książek zarejestrowanych w inwentarzu do dzisiaj w zbiorach obecnej jarosławskiej kolegiaty zachowało się przynajmniej cztery zidentyfikowane egzemplarze.

4. Promptuarium morale, Wenecja 1596, strona tytułowa (fragment)
z notką własnościową biblioteki kolegium wikariuszy. W zbiorach BKBC.
Fot. Joanna Kociuba

Dzięki nim wiemy, że książki były opatrzone łacińską notatką własnościową stwierdzającą wpiasnie do katalogu. Daje
to możliwość prowadzenia poszukiwań rozproszonych egzemplarzy oraz ich identyfikację. Takie działania będą popularyzowały wiedzę na temat zapomnianej biblioteki i równie
zapomnianego kolegium wikariuszy kolegiaty Wszystkich
Świętych w Jarosławiu.
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Przy opracowywaniu inwentarza przyjęto następujące zasady. Odstąpiono od postulatów instrukcji wydawniczej modernizując jedynie zapis wielkich liter oraz interpunkcji10.
Zrezygnowano z odtwarzania elementów tabelarycznych,
podkreśleń i dopisków. Wszystkie elementy w nawiasach
kwadratowych pochodzą od wydawcy. Przy opracowaniu
oraz hipotetycznej identyfikacji zapisów użyte zostały źródła, których pełen spis znajduje się poniżej a w objaśnieniach
zamieszczono jedynie referencje bibliograficzne w formie
skrótów.

10

Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od połowy XVI
do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1952, passim.
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SKRÓTY CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ
BK – Biblioteka Kórnicka PAN, katalog starodruków: http://
www.bkpan.poznan.pl
BSC SL – Bibliotheca scriptorum classicorum herausgegeben
von Wilhelm Engelman. Achte auflage, umfassend die literatur von 1700 bis 1878, neu bearbeited von Dr. E. Preuss.
Zweite abtheilung: Scriptores Latini, Leipzig 1882.
CCFr – Catalogue Collectif du France: http://www.ccfr.bnf.fr
ICCBI – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche: http://
www.sbn.it
E– Estreicher K., Bibliografia polska, cz. III, t. XII-XXXIV,
Kraków 1891-1951.
LThK – Lexicon für Theologie und Kirche, Bd. I-X, Freiburg
1930-1938.
Sommervogel – Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. Premiere partie: Bibliographie pas les Pères Augustin et Aloys
de Backer. Seconde partie: Histoire par le Père Auguste
Carayon. Nouvelle édition par Carlos Sommervogel S. J.
Strasbourgeois publiès par la province de Belgique. Bibliographie, t. I-X, Bruxelles-Paris 1890-1909.
VD16 – Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts hrsg. von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der
Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Redaktion Irmgard Bezzel, Bd. 1-22, Stuttgart 1983-1995. Wersja internetowa: http://vd16.de
VD17 – Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts: http://vd17.de
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Jarosław od 1735 przed 1760
Miejsce przechowywania: Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu
Sygnatura rękopisu: brak; oprawa z brązowej skóry, na
grzbiecie napis „Liber proventum 1735-[17]60”
Tytuł: Liber proventum V[e]n[era]b[i]le Ecclesiae et
Coll[egiatae] Iaroslaviensis Vicariorum Perpetuoum Collegium
concernentium, una cum suis informationib[us] descriptus.
Charakter: czystopis, księga uposażenia
- - [p. 29]
Bibliotheca V[enerabile] Collegii Vicariorum Colleg[iatae]
Jaroslav[iensis]
Numero
1.Biblia Sacra in 4to.11
2.Flosculi Nicolaii Romani, Venetiis, in 4to.12
3.Homiliae Catholicae Ioa[n]nis de Carthagena, tomo 2do,
Colonia[e] Agrip[pinae], in 4to.13
11

Nie można zidentyfikować edycji.
NICOLI GIROLAMO († 1662), eremita św. Augustyna, biorąc pod
uwagę format i miejsce wydania była to jedna z następujących edycji:
Flosculi sive notabilia practica ex utroque iure, probatisque auctoribus, ac theologiae praesertim fontibus libata ad iuridicam praxim
in unum collecta, & methodus alphabetica studiosorum commoditati
disposita a fratre Hieronymo Nicolio Romano. Tertia Romae editione
hac vero Venetijs prima recognitum, et a mendis expurgatum, plurimisque eiusdem auctoris locupletatum additionibus, diverso signo notatis
iterum in lucem prodit, cum syllabo materiarum veluti argumenta in
fronte disposita. Apud Bertanos, M.DC.LXXXIII (1683), format 4o (23
cm); lub wydania z weneckiej oficyny Poletiego z 1694, 1706, 1722
roku; (ICCBI).
13
JOHANNES DE CARTHAGENA († 1617), hiszpański franciszkanin,
wiele razy drukowano w Kolonii Homiliae Catholicae De Sacris Ar12

T. Janik, Osiemnastowieczny Inwentarz Biblioteki...
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4.Homiliae ejusde[m] authoris de Sacris Arcanis
Deipara[e], tomo 3tio, Colon[iae], in 4to.14
5.Conciones sive conceptus theologici Petri Bessei,
Col[oniae] Agripp[inae], in 4to.15
6.Conciones Bessei de 4. Novissimis, Colon[iae]
Agripp[inae], in 8vo.16
canis Deiparae Mariae Et Josephi Auctore P. F. Joanne De Carthagena Hispano Theologo celeberrimo Ord. Minorum de Observantia
... Drugi tom w formacie 4o, wychodził u Johanna Kinchiusa w 1641;
u Bernarda Gualterusa w 1615,1618 i 1625 roku; (VD17).
14
JOHANNES DE CARTHAGENA, trzeci tom opisanych w poprzednim
punkcie homilii ukazywał się w Kolonii w formacie 4o w oficynach:
Kinchiusa w 1641, lub Gualterusa 1616 i1625; (VD17).
15 BESSEUS PETRUS (Pierre de Besse, 1567-1639), francuski teolog i kaznodzieja katolicki, Conciones sive conceptus theologici in
omnes totius Anni Dominicas. Authore R. D. Petro Besseo S.S. Theologiae Doctore. Opus novum, figuris, allegoriis, similibus ex sacris profanisq[ue] Scriptoribus plenissimum, cum occurrentium fidei
controversiarum tractatione. Coloniae Agrippinae. Kinckius, lecz nie
znam roku wydania i formatu (VD17); Lub Conciones Sive Conceptus Theologici, Ac Praedicabiles, De quatuor Hominum novissimis.
Qui Quidem Sacri Adventus Quatuor Hebdomadis accommodati:
Sed & Concionum Funebrium materiam abunde suppeditant Authore
R. D. Petro Bessaeo ... Studio D. Matthiae Martinetz, Latine traducti,
& emendatius editi Coloniae Agrippinae Kinchius, 1620, format 4o,
(VD17).
16 BESSEUS PETRUS, był to egzemplarz należący do jednego z następujących wydań: Conciones Sive Conceptus Theologici De Quatuor Hominum Novissimis. Quatuor sacri Adventus hebdomadis accom[m]odati.
Authore R. D. Petro Besseo SS. Th. Doctore Latinitate iam recenter
donati a D. Matthia Martinez. cum i[n]dice locupletissimo. Coloniae
Agrippinae, Kinckius, 1611, format 8o; lub Conciones Sive Conceptus
Theologici Ac Praedicabiles, De Quatuor Hominum Novissimis. Quatuor Sacri Adventus hebdomadis accommodati. Authore R. D. Petro Besseo SS. Th. Doctore ...Opus novum, Figuris, Allegoriis, Similibus ex
sacris profanisq[ue] Scriptoribus plenißimum, cum occurrentium fidei
controversiarum tractatione. Hac Editione Aucti Indice Triplici & diligentius emendati. Studio M. M..Coloniae Agrippinae, Kinckius, 1613,
format 8o; lub Conciones Sive Conceptus Theologici Ac Praedicabiles,
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7.Vita Iesu Christi, Ludolphi de Saxonia, Venetiis, in
4to.17
8.Melodia S[więtego] Kazimierza X. Ant[oniego] Węgrzynowicza, in 4to, Cracovia[e].18
9.Gospodarz Nieba y Ziemie, X. Jacka Liberiusza,
Cracovia[e], in 4to.19
De Quatuor Hominum Novissimis. Quatuor Sacri Adventus hebdomadis
accommodati. Authore R. D. Petro Besseo SS. Th. Doctore...Opus novum, Figuris, Allegoriis, Similibus ex sacris profanisque Scriptoribus
plenißimum, cum occurrentium fidei controversiarum tractatione. Hac
Editione Aucti Indice Triplici & diligentius emendati. Studio M. M. Coloniae Agrippinae, Kinckius, 1613, format 8o; (VD17).
17
LUDOLPHUS DE SAXONIA (Ludolph von Saxen, XIV w.), wzmiankowany egzemplarz mógł należeć do jednej z następujących edycji:
Vita Iesu Christi redemptoris nostri, ex foecundissimis euangeliorum
sententiis, ... per Ludolfum de Saxonia sacri Carthusiensium ordinis
obseruantissimum. Cui accessit vita Diuae Annae, ac Beati Ioachim
parentum gloriosissimae Virginis Mariae, in qua etiam eiusdem sacrosanctae Virginis historia ... continentur. Adiecto insuper duplici indice
... Omnia ad vetustorum exemplarium fidem accuratissime recognita,
hacque; postrema editione summo studio a quamplurimis erroribus
castigata, candorique pristino restituta. Venetiis: excudebat Bartholomaeus Rubinus, 1568, format 4o; lub wydanie z 1572 r. (Venetijs :
ex officina Dominici Guerraei et Io. Baptistae fratrum); lub 1578 r.
(Venetiis : apud haeredes Iacobi Simbenij);(ICCBI).
18 WĘGRZYNOWICZ ANTONI, reformata, Melodya S. Kazimierza ...
albo piesn Omni die etc. Dnia każdego etc. o Nayswiętszey Pannie
Maryi Kazaniam i ... zamykaiącemi przyozdobiona. Przydane są troie
kazań S. Kazimierza ... Wydana przez .... Kraków Druk. Mikołaia Alexandra Schedla J. K. M. Typ. 1704, format 4o, (BK; E, XXXII, s. 309310).
19 LIBERIUSZ JACEK, Gospodarz nieba y ziemie, Iesus Chrystus,
Syn Boży, Bóg Wcielony ... w przednie taiemnic y dzieł swoich uroczystości pobożnemu audytorowi na kazaniach wystawiony ... KrakówKazimierz Druk. Balcera Smieszkowica 1665, format 4o; lub poszerzone wydanie: Gospodarz Nieba y Ziemie Jezus ... na kazaniach wystawiony ... Znowu przedrukowany z przydatkiem Kolędy gospodarskiey
y dwu kazań ... Kraków B. Smieszkowic 1669, format 4o; (BK; E. XXI,
s. 260).
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10.Gospodyni Nieba y Ziemie tegoż authora, Cracovia[e],
in 4to.20
11.Promptuarium morale Stapletoni, pars aesthivalis, Lugduni, in 8vo.21
12.Promptuarium morale Stapletoni, pars hyemalis, Venetiis, in 8vo.22
13.Ioa[nnis] Osorii concionum epitome, pars hyemalis,
Col[oniae] Agrip[pinae], in 8vo, libri duo.23
20

LIBERIUSZ JACEK, Gospodyni nieba y ziemie Naswiętsza Panna Marya dwudziestą kazań ... od ... Jacka Liberiusza ... sławion a...
Kraków Druk. Lukasza Kupisza 1650, format 4o; lub poszerzone wydanie: Gospodyni nieba y ziemie Naswiętsza Panna Marya dwudziestą
kazań ... slawiona. Przydane są troie kazania ... o S. Jacku ... a teraz
... czwarte o S. Augustynie ... Kraków Wdowa Lukasza Kurpisza 1657,
również w formacie 4o; (BK; E, XXI, s. 261).
21
STAPLETONUS THOMAS (Stapleton Thomas, 1535-1598), teolog,
polemista, jezuita, możliwe, że było to wydanie Promptuarium morale ... pars aestivalis (1606, Lugduni, Cardon), lecz nie znam formatu
w jakim się ukazało (CCFr).
22 STAPLETONUS THOMAS, Promptvarivm morale super Evangelia
Dominicalia totius anni. Ad instructionem concionatorum. Reformationem peccatorum. Consolationem Piorum. Ex Sacris Scripturis, SS.
Patribus, & optimis quibusq. Authoribus studiose collectum. Authore
Thoma Stapletono, Anglo, S. Theol. Doct. & Regio Professore Louanij.
Pars hyemalis. Venetiis, MDXCVI (1596). Apud Florauantem Pratum.
Książka zachowana w zbiorze Kolegiaty Bożego Ciała, formatu folio
a nie jak w zapisie 8o. Zapiski własnościowe i sygnatury na stronie
tytułowej: 1) 10 D. 3[jedna cyfra zamazana] bibl. Jarosl.; 2) E 242;
3) Ex libr. Joseph. Poprawski S.[?] J., bezpośrednio pod tym zapisem
następny: Demum inscriptt[o] Catalogo L[ibro]r[um] VV. Vicar[iorum]
Eccl[esi]ae Coll[egia]tae Jarosla[viensis].
23 OSORIUS JOANNES (Juan Osorio, 1542-1594), hiszpański jezuita,
R. P. Osorii, Lvsitani, Societatis Iesv, concionum epitome. Pars hyemalis.
Ab Aduentu vsque Pascha, opera ac studio, Iacobi Theodardi, Sartorii,
Bolsvverdiensis, Frisii, P. D. Coloniae Agrippinae, In Officina birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij. Anno M.DC.XIII (1613). Cum gratia
& priuilegio Sacr. Caes. Maiest. Format 8o. Książka zachowana w zbiorze Kolegiaty Bożego Ciała. Zapiski proweniencyjne i oznaczenia: na
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14.Conciones Cornelii Mussi, tomo II, in 8vo.24
15.Exegesis Sacra Ioa[nnis] Gratiani, in 8vo.25
16.Sermones in d[omi]nicas et festa Ioa[nnis] Clutii, vulgo
Dormi secure, Col[oniae] Agrip[pinae], in 8vo.26
17.Rosarium aureum Guillemi Pepin, Venetis, in octavo.27
wyklejce przedniej okładziny: 1) DN34, 2) 83, 3) Ex Cathalo[go]
libro[rum] Vicarior[um] Jarosla[viensis]; na stronie tytułowej: 1) nieczytelna, 2) 4, 3) E187, 4) wycięty fragment karty wraz z zapiską. Wzmianka
libri duo może dotyczyć drugiej części czyli pars aestivalis.
24 MUSSUS CORNELIUS (Cornelio Musso,1511-1574), teolog, biskup
Bitonto, możliwe, że były to przełożone z włoskiego Conciones Evangeliorum De Dominicis Aliquot Et Festis Solennioribus : Singulari Pietate
Et Omnis generis eruditione refertae, atque a multis hactenus desideratae
Authore R.P.D. Cornelio Musso Episcopo Bitontino ... diversis temporibus
& locis habitae, & ab ipso Authore Italica lingua conscriptae. In Gratiam
Totius Christianismi Latinitate donatae opera & studio Michaelis ab Isselt Amorfortii. Coloniae. Quentelius, 1603, format 8o, (VD17).
25
Nie potrafię zidentyfikować
26 CLUTTIUS RODOLPHUS (Rodolphe Cluyt, † 1618), dominikanin
z Luksemburga, egzemplarz w formacie 8o mógł należeć do jednego
z następujących wydań: Sermones Dominicales, Dormi-Secure, Vulgo
Nuncupati Nunc Primum Ob Singularem pietatem, multifariamque utilitatem in gratiam Concionatorum revisi, emendati, notis illustrati, ac
denuo editi: Studio & labore R. P. F. Rodolphi Clutii, Ord. Praedicatorum. Coloniae Agrippinae : Kuickius 1612; lub Sermones Dominicales,
Dormi-Secure, Vulgo Nuncupati Cum Indice duplici, altero Thematum,
cuiq[ue] Sermoni propositorum, altero rerum memorabilium Studio &
labore R. P. F. Rodolphi Clutii, Luxenburgensis, Ord. Praedicatorum.
Ob Singularem Pietatem, Multifariamque utilitatem in gratiam Concionatorum denuo revisi, emendati, notis illustrati, ac tertio editi. Coloniae
Agrippinae, Ex officina Critiana sub signo Galli, Apud Petrum Henningium. Anno Domini M.DC.XXV (1625); lub z tej samej oficyny wydanie
o rok późniejsze Sermones Dominicales, Dormi-Secure... ac tertio editi.
Coloniae... Anno Domini M.DC.XXVI (1626); (VD17).
27 PEPINUS GUILLELMUS (Guillaume Pépin, † 1533), dominikanin,
przeor z Evreux, teolog, kaznodzieja i pisarz. Zapewne chodzi o Rosarium aureum B. Mariae Virginis. Non solum Verbi Dei concionatoribus, & ecclesiarum curatis valde vtile. Verumetiam omnibus Christi
fidelibus pernecessarium. Authore R.P.F. Guillelmo Pepin theologo
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18.Scrutinium sacerdotale Fabii Incarnati, in 8vo.28
19.Selectae Christiani orbis deliciae Fran[cisci] Svertii,
Col[oniae] Agrip[pinae], in 8vo.29
20.De prudentia confessarii tractatus Val[eriani] Reginaldi, Col[oniae], in 8vo [mi]nori.30
21.Conclusiones th[eo]l[log]icae de act[i]bus humanis
P[auli] Rosmer[i], in 8vo.31
parisiensi ... Cui adiectum est paruum rosarium continens sermones
septem ab eodem aeditum, quod inscribitur Salutate Mariam. Venetiis :
Ex Typographia Ioan. Ant. Bertani, 1592, format 8o, (ICCBI).
28 INCARNATUS FABIUS (Fabio Incarnato), Scrutinium w formacie
o
8 mogło należeć do jednej z następujących edycji: Scrutinium Sacerdotale. Sive, Modus Examinandi Tam in visitatione Episcopali quam in
susceptione Ordinum. Ousculum Ecclesiasticis hominibus Sacramenta
administraturis & animarum curam gerentibus maxime utile ac necessarium Authore R. D. Fabio Incarnato Neapolitano SS. Theol. Professore. Editio priore emendatior. Coloniae Agrippinae : Grevenbruch,
1629, (VD17); lub Scrutinium sacerdotale,... Nunc... revisum... Accesserunt... duo tractatus novi, primus de dispensatione, alter de vita &
honestate clericorum... Rothomagi : apud J. Cailloué , 1629, (CCFr );
lub Scrutinium Sacerdotale... Lugduni (Rovillius) 1611, (CCFr ).
29
SWEERTIUS FRANCISCUS (Pierre François Sweerts, 1567-1629),
kupiec, dziejopisarz, poeta. Wzmiankowany zbiór wierszy mógł należeć do jednego z następujących wydań: Selectae Christiani Orbis
Deliciae ex Urbibus, Templis, Bibliothecis, et aliunde. Per Franciscum
Sweertium F. Antverpiensem. Coloniae Agrippinae (Gualterus) 1608,
format 8o; lub edycja w tym samym formacie 8o Selectae Christiani
Orbis Deliciae... Editio Auctior. Coloniae Agrippinae Sumptibus Bernardi Gualteri M.DC.XXV (1625); (VD17).
30 REGINALDUS VALERIUS (Valčre Regnault, 1543-1623), jezuita,
teolog, De Prudentia Et Caeteris In Confessario Requisitis, ad rite
fructuoseque Divini ministerii sua munera obeunda, Tractatus Auctore
Valerio Reginaldo... Adiectus est totius Operis Index, tum rerum, tum
sententiarum praecipuarum, quae in eo continentur Editio secunda
correctior. Coloniae Agrippinae, Sumptib. Petri Henningii & Jo. Crithii vidue. Anno M.DC.XXII (1622). Format 12o, (VD17).
31 ROSMER PAULUS (Rosmer Paul, 1605-1664), dziekan uniwersytetu w Gracu, jezuita, teolog, Conclusiones Theologicae, De Acti-
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22.Confesio et instructio idiota[rum] Greg[orii] Teretii,
Cracovia[e], in 12mo.32
23.Manuale Navarri, in 12mo.33
24.Sum[m]arium ascetica[e] et theologia[e] Dobrosielscii,
Cracovia[e], in 8vo [mi]n[o]ri.34
25.Pamiątka pasterskiego affektu X. Załuskiego, in
fol[io].35
26.Sposób bardzo łatwy nauczania, albo katechizm, in
8vo.36
bus Humani ... Propugnatae, A Reverendis Patribus, P. Constantino
Juchadt, P. Gerardo Petschacher ... Praeside, R. P. Paulo Rosmer ...
Graecii (Widmanstadius), 1659, format 8o, (VD17).
32 TERETIUS GREGORIUS, paulin, Confessio et instructio idiotae...
Cracoviae Offic. viduae Lucae Kupisz 1655 format 12°, (BK, E.
XXXI, s. 109).
33 Nie potrafię jednoznacznie określić, może należałoby się tutaj
domyślać np. GIUVARA PETRUS (Pietro Alagona,1549-1624), jezuita,
latynista, profesor teologii, Compendium manualis Nauarri. Ad commodiorem vsum, tum confessariorum, tum poenitentium confectum. Petro
Giuuara theologo auctore. Quae incuria male impressa fuerunt in fine
operis emendata sunt. Romae apud haeredem Marci Amadori, 1590,
format 12o, (ICCBI, tam inne liczne wydania; por. również VD17).
34
DOBROBIELSKI CHRYZOSTOM, reformata, Summarium asceticae
et mysticae theologiae ad mentem D[ivi] Bonaventurae ... concinnatum. Authore ... Chrysostomo Dobrosielscio ... Ord[inis] Min[orum]
Reformatorum. Cracoviae Apud Lucam Kupisz S. R. M. Typog. M.DC.
LV (1655), format 12°. Książka zachowana w zbiorze Kolegiaty Bożego Ciała. Zapiska proweniencyjna na przedniej wyklejce: Ex Catalogo Librorum Collegij VV. Vicarior[um] Eccl[esi]ae Colleg[ia]tae
Jaroslavien[sis]; na stronie przedtytułowej: B 318. Opis bibliograficzny zob. E. XV, s. 263; BK.
35 Nie zgadza się format, ale prawdopodobnie: MANSI JÓZEF, Pamiątka pasterskiego affektu przy translacyey z Płockiey, na Warminską
kathedrę w obrazie prawdziwego kapłana... od... Józefa Mansi... napisanym a od ... Andrzeia [Chryzostoma] Załuskiego ... przetłumaczonym
... zostawiona ...Warszawa 1699, format 4°, (BK; E. XXII, s.129).
36 Sposób bardzo łatwy nauczania 1730 (odsyłacz pozbawiony rozwinięcia w E, XIX, s. 188), nie potrafię bliżej zidentyfikować.

T. Janik, Osiemnastowieczny Inwentarz Biblioteki...

21

27.Ziarno gorczyczne Męki P[ana] Jezusa X. Andrzejkiewicza, in 4to.37
28.Kazania Filipowicza niedzielne, in 4to.38
29.Zywot Ś. Magdaleny de Pazis, in 4to.39
30.Libellus supplex Davidis regis Rei. Georgii Velteri [?]
Mogunthia[e], in 8vo.40
31.Meditationes et Soliloquia S. Augustini, in 8vo
[mi]nori.41
[p. 30]
32.Institutiones sive Elementa Iustiniani, Lugduni in
12mo.42
33.Defensio S[anctae] Orthodoxa[e] Orientalis Ecclesia[e]
P[atris] Theoph[ili] Rutka, Calissi, in 12mo.43
37

ANDRZEJKIEWICZ JAN ANDRZEJ GINTOWT, jezuita, Ziarno gorczyczne gorzkiey męki ... Chrystusa Jezusa... podane przez X. Jana
[Andrzeja Gintowta] Andrzeykiewicza ... a teraz ... r. p. 1701 przedrukowane Zamość Druk. Akad. 1701, format 4°, ( BK; E. XII,157).
38
FILIPOWICZ JAKUB, jezuita, Kazania na niedziele całego roku...
Jakuba Filipowicza Soc. Jesu po smierci iego wydane. Lwów Druk.
Coll. Soc. Jesu 1723, format 4°; lub Kazania na niedziele całego roku
... Jakuba Filipowicza Soc. Jesu. Po śmierci jego wydane. Poznań
Druk. Coll. Soc. Jesu 1729, format 4°, (E, XVI,220).
39 Nie potrafię zidentyfikować.
40 Nie potrafię zidentyfikować.
41
AUGUSTINUS AURELIUS s. (354-430), święty, Ojciec Kościoła,
biskup Hippo Regius. Nie znając miejsca wydania, nie sposób definitywnie oznaczyć edycji. W formacie 8o minori czyli zapewne 12o można wskazać, celem egzemplifikacji, następujące wydanie Divi Aurelii
Augustini Hipponensis Episcopi Meditationes, Soliloquia & Manuale
Meditationes... Coloniae (Butgenius) 1621, (VD17).
42 IUSTINIANUS FLAVIUS PETRUS SABBATIUS imp. (482-565), Justynian I Wielki, cesarz wschodniorzymski; zapewne były to Institutiones, ale wydania wskazać nie potrafię.
43 RUTKA TEOFIL (1622-1700), jezuita, w Kaliszu Defensio wychodziło w formacie 4o, zaś we Lwowie we wzmiankowanym tutaj formacie
12o, (E, XXVI, s. 496; Sommervogel, VII, s. 334); zapewne więc musiała
nastąpić pomyłka autora spisu książek co do formatu i należy domyślać
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34.Considerationes in dominicas …, in 12mo.44
35.Atheismus triumphatus Thoma[e] Campanella[e],
Roma[e], in 4to.45
36.Emanuelis Alvari Institutionum. Nissa[e] 1614, in
8vo.46
37.Meditationum octiduanarum, pars 2da …, in 8vo.47
38.Donatus Latino Germanico Polonicus Gersonis Brosii
[?], Elbinga[e], in 8vo, asive graecolatin48a.49
39.Agenda vetusta[ta] …, in folio.50
40.Concilium Tridentinum …, in 8vo.51
się tutaj jednak egzemplarza z edycji kaliskiej Defensio Sanctae Orthodoxae Orientalis Ecclesiae contra Haereticos, Processionem Spiritus Sancti
a Filio negantes. Ex Sanctis Patribus, potissimum Graecis deducta, ac
Confessione praesentis Ecclesiae Roxolanae firmata a Theophilo Rutka
Soc. Jesu Theologo orbi publicata. Editio secunda auctior et acuratior.
Calisii typis Collegij Soc. Jesu A. D. 1682 (E, XXVI, l. c.)
44 Nie potrafię zidentyfikować.
45
Nie potrafię zidentyfikować.
46 ALVARUS EMMANUEL (Alvares Manuel, 1526-1582), portugalski
humanista, pisarz, jezuita. Zapewne było to często wydawane i popularne Grammaticarum institutionum. Nie potrafię jednać wskazać
odpowiadającego opisowi wydania. (E. To ró j , Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku, Lublin 2000,
s. 53; VD16).
47
Nie potrafię zidentyfikować.
48a – a Inną ręką.
49 BROSIUS GERSON VENCESLAUS († 1684), rektor szkoły świętych
Piotra i Pawła w Gdańsku, Sententiae biblicae, dominicis et festis diebus latino-germano-polonice accomodate. Biblische Sprüche, auff die
Sonn- und Fest- Tage zusammengezogen. Sententie na niedzielne dni
i uroczyste święta z Bibliej S. Zebrane. Opera Wenceslai-Gersonis Brosii scholae Gedanensis Petro-Paulinae rectoris. Zu finden bey Christian Manssklap. Ebngae [sic], typis Achatii Corellii et Joh. Arnoldi.
Anno M.DC.LXXIV (1674), format 80, (E, XIII, s. 369; VD17; BK).
50
Nie można zidentyfikować wydania.
51 Pod tym zapisem należy domyślać się wydania dekretów i dokumentów Soboru Trydenckiego (1545-1563), lub opisu jego prze-
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41.Synodus Premisliensis Szembek, in folio.52
42.Liber continens varius processus [?] …, in folio.53
43.Ogród różany o. Walerjana, in 4to.54
[pomyłka pisarza po numerze 43 następuje 45]
45.Conscriptio Xsti fidelium ad Ecclesiam Colleg[iatam]
Iaroslavie[nsiam], a[nn]o 1691.55
biegu np.: Concilium Tridentinum Sacri Concilii Tridentini cum declarationibus cardinalium eiusdem concilii interpretum et variis Rotae
Romanae decisionibus eodem spectantibus, ed. a P. Petro Vincentio
de Marcilla OSB. Lyon1642, format 8o, (T. Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. Sandomierz
2005, s. 297); lub Concilium Tridentinum conscriptum a Philippo
Chiffletio, abbate Balernensis, Coloniae 1644 (Dokumenty Soborów
Powszechnych. Tekst łaciński i polski. Tom IV (1511-1870) Lateran
V, Trydent, Watykan I. Układ i opracowanie Ks. Arkadiusz Baron,
Ks. Henryk Pietras SJ, Kraków 2004, s.193).
52
Synodus Dioecesana Premisliensis, ab Illustrissimo, Excellentissimo, et Reverendissimo Domino, Domino Cristophoro Joanne in
Słvpow Szembek, Dei, et Apostolicae Sedis Gratia, Episcopo Premisliensi, Nominato Varmiensi, Praeposito Generali Miechoviensi, Praesente Universo Dioecesis Clero, Celebrata, In Ecclesia Praepositurali Brzozoviensi, Dominica Octava post Pentecosten, Die Vndecima,
& sequenti Duodecima Mensis Iulij, Anno Domini, Millesimo, Septingentesimo, Vigesimo Tertio. Cracoviae, Typis Iacobi Matyaskiewicz,
S. R. M. Typographi, format folio (J . Sa wi cki, Concilia Poloniae.
Źródła i studia krytyczne. VIII Synody Diecezji Przemyskiej obrządku
łacińskiego i ich statuty, Wrocław 1955, s. 113-114; E, XXX, s. 153).
53 Nie potrafię zidentyfikować.
54
ANDRZEJOWICZ WALERIAN (1574-1635), dominikanin, był to
egzemplarz należący do jednego z dwóch wydań: Ogród różany abo
opisanie... dwu szczepow wonnej rozy Hierychuntskiej, t. j. o dwu
swiętych rózańcach dwojga bractw ... Panny Maryey ... w zakonie Kaznodziejskim wszczepionych ...Przez ... Waleryana Andrzejowicza ...
presidenta bractw pomienionych. Kraków druk. Franc. Cezary 1627,
format 4°; lub Wilno (Drukarnia Ojców Jezuitów) z 1646 roku. Był to
utwór popularny i szeroko rozpowszechniony (E, XII, s.152; BK).
55 Rękopiśmienny status animarum parafii jarosławskiej z roku
1691.
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46. Conscriptio eorundem parochian[os] e[t] in ordine ad
confessionem paschalem, a[nn]o 1720.56
47. De arte bene moriendi Bellarmini.57
48. Rok kaznodziejski X. Idziego Piara, w Krakowie
a[nn]o 1741, in folio.58

56
Rękopiśmienny spis wiernych parafii jarosławskiej zobowiązanych do spowiedzi wielkanocnej w 1720 roku.
57 BELLARMINUS ROBERTUS (Bellarmino Roberto,1542-1621),
rzymski jezuita, teolog, kardynał, De Arte Bene Moriendi Libri duo.
Auctore Roberto S.R.E. Card. Bellarmino e Societ. Jesu. Coloniae
Agrippinae (Gualterus), 1621, format 12o, (VD17); lub inne liczne
wydania.
58 MADEJSKI IDZI (Aegidius a S. Josepho, 1691-1746) pijar, bez
wątpienia Rok kaznodzieyski albo kazania na niedziele całego roku
wypracowane a potym na większą cześć y chwałę Boga w troycy iedynego na pożytek dusz ludzkich z przydatkiem czworakich kazań
postnych przez X. Idziego od Swiętego Józefa Scholarum Piarum za
pozwoleniem starszych do druku podane roku Pańskiego 1741. W
Krakowie, w drukarni Dominika Siarkowskiego, J. K. M. y Jaśnie
Oswieconego Xiążęcia Jegomości Kardynała, Biskupa Krakowskiego, Ordynaryinego Typografa y Bibliopole, format folio, (E, XXII,
s. 27).
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Accesserunt
1.Ovidij Nasonis Metamorphoseos, in 8vo.59
2.Titi Livii historiarum ab Urbe condita, sine involucro,
in 8vo.60
3.Alberti Basei Scebretinensis de constructione, syntaxis,
prosodia, sine p[rinci]pio, in 8vo.61
4.Liber de bona valetudine, memoria, physiognomia, sine
involucro, in 8vo.62
59

OVIDIUS PUBLIUS NASO (45-18 lub 17 p. Ch), Nie można jednoznacznie wskazać edycji przy tak popularnym utworze jak Metamprphoseon, format wskazuje na to, że można raczej wykluczyć druki z
obszaru Rzeczypospolitej (E, XXIII, s. 535-536). W formacie 8O można wskazać min. wydanie: Metamorphoseon libri XV. Expurgat. cum
appendice de diis…, Lugdunui, 1710 (BSC SL, s. 447).
60
LIVIUS TITUS (59-17 p. Ch.). Nie można jednoznacznie wskazać
edycji przy tak popularnym i często wydawanym utworze. Uwzględniając format, wydaje się, że było to wydanie zachodnioeuropejskie (E,
XXI, s. 356-357); dla przykładu: Titi Livii Patavini Historiae Romanae
principis libri omnes superstites post aliorum omnium emendationes
nunc praeterea castigati ... a Iano Grutero. Accessit Index rerum et
verborum .... [P. 2] Historiarum ab Urbe condita libros qui quidem
extant, omnes Observationes ex variis auctorum lucubrationibus collectae per Wilhelmum Godelevaeum Editio quarta ... Francofurti Apud.
Ioh. Beyerum, Ammonium et Serlinum 1659, format 8°, (BK).
61 BASSAI ALBERT ze Szczebrzeszyna (Bassaeus Albertus), bez
wątpienia: Alberti Basaei Scebresinensis Observationum grammaticarum libri quinque: quorum I De Ortographia, II De Etimologia, III
De Synthaxi, IIII De figuris, V De Prosodia. Multa hic, quae recentiores grammatici, priscis illis incognita, inuestigarunt, artium studiosi ueluti in penu habebunt. Authores varios, ex quibus congestum
est hoc opus, sequens columna continet. Cum gratia et priuilegio
S. R. M. Cracoviae, in officina Matthaei Siebeneycher: anno a Christo nato: 1567, format 8°, (E, XII, s. 403; BK)
62 Nie potrafię zidentyfikować, być może jest to: De conservanda
bona valetudine, Scholae Salernitanae opusculum. Cum Arnoldi Novicomensis ... enarrationibus. Accuratius ... edita pr Joannem Curionem et Jacobum Crellium. Item: De electione meliorum simplicium
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5.Evangelia[e] et Epistola[e] in d[omi]nicas et festa
Gra[e]ce et Latine, in 8vo.63
6.Iacobi Sadoleti Ep[pisco]pi epistolaru[m] libri 16, in
8vo.64
7.Tullii Ciceronis orationes, sine involucro, in 8vo.65
8.Tyrocinium lingv[arum] Germanisa[m] et Latina[m]
auth[ore] Petro Apherdiano, compact[ura], sine p[rinci]pio.66
9.In sex libros Iustini annotationes, compact[ura], in
4to.67

... rhytmi M. Othonis Cremonensis. De moderatione cibi et potus ...
ex Philippi Melanthonis de anima libro. Polybij de Victus salubris
ratione privatorum, tractatus. Francofurti apud Chr. Egenolphum
1553, format 8o, (BK).
63 Być może: Ewangelie na Niedziele i Święta całego roku według
porządku kościoła lub Cerkwie Rzymskiey y Greckiey wydane. W Supraślu w Druk. OO. Bazylianow. R. P. 1742, format 12o, czyli zbliżony
do podanego w zapisie, (E, XVI, s. 114).
64 SADOLET JACOBUS (Sadoleto Jacopo, 1477-1547), kardynał, cyceronianin; utworu i wydania nie potrafię zidentyfikować; rzymskie
wydanie jego listów z 1754 roku wydaje się zbyt późne, poza tym nie
znam formatu wydania (LThK, IX, kol. 70-71) .
65
CICERO MARCUS TULIUS (106-43), zapis nie pozwala stwierdzić,
o które z orationes chodzi czy przeciw Katylinie, czy przeciw Antoniuszowi, czy wreszcie o inne mowy lub ich zbiory, których wydania
były bardzo liczne (BSC SL, s. 137 i nn. ; E, XIV, s. 260-261). Możliwe ze był to egzemplarz tożsamy z przechowywanym obecnie w zbiorach Kolegiaty Bożego Ciała defektiwum z mowami Cycerona.
66 APHERDIANUS PETRUS, jedno z licznych wydań np. Tyrocinivm
latinae lingvae ex optimis quibusdam auctoribvs collectvm, et in capita
digestum, in gratiam studiosae iuuentutis. Avctore Petro Apherdiano.
Nunc primům in vsum et maiorem iuuentutis Germanicae commoditatem, accessit dictionum et phrasium germanica interpretatio, per M.P.,
Coloniae, 1579 (VD16; VD17).
67 Zapewne: IUSTINUS m. († 165), męczennik, apologeta; lub IUSTINUS MARCUS IUNIANUS (III w.), historyk rzymski. Wydania nie potrafię zidentyfikować.
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10.Ph[i]l[osoph]ia scripta, nempe logica et physica, sine
involucro, sub n[ume]ro 1mo.68
11.Item logica, liber scriptus, sub n[ume]ro 2do.69
12.Item ph[i]l[osoph]ia de dateria et causis, liber scriptus,
sub n[ume]ro 3tio.70
13.Item cursus ph[i]l[oso]phia[e], 1ma pars logica, p[er]
Magistru[m] Pluciński tradita, n[ume]ro 4to.71
14.Item Ph[i]l[osph]ia[e] Catholica[e] Aristotelica[e] pars
2da, seu Physica, Lublini 1724, n[ume]ro 5to.72
15.Item Naturalis ph[i]l[osoph]ia, seu Physica ad mentem
V[enerabile] Scoti, a[nn]o 1693, n[ume]ro 6to.73
16.Tractatus theologicus de gratia et virtutibus.74
17.Item tractatus de Sacramentis in genere et in specie,
Thorunii 1729.75

68

Pozycje opisane od 10 do 15 numeru wydają się stanowić jednorodny zbiór notatek szkolnych, lub rękopiśmiennych podręczników,
zawierających bliżej nieokreślone teksty filozoficzne. Dla uwydatniena jednorodności tych pozycji numerację wraz ze zwrotami sub numero podkreślono.
69 Jak wyżej.
70
Jak wyżej.
71 Jak wyżej. Być może opisane tutaj tłumaczenie można łączyć z
osobą Franciszka Plucieńskiego († 1723), doktora filozofii Uniwersytetu Krakowskiego, archidiakona kolegiaty św. Anny w Krakowie oraz
profesora teologii moralnej i filozofii w poznańskiej Akademi Lubrańskiego (E, XXIV, s. 366-372).
72 Nie potrafię zidentyfikować.
73
Nie potrafię zidentyfikować.
74 Nie można zidentyfikować.
75 Nie znam toruńskiego wydania, może był to: Opatowczyk Adam
(Opatovius Pantini Adamus, 1570-1647), Tractatus de sacramentis
in genere et specie quibus circa sacramentum Poenitentiae adiuncti
sunt duo unus de censuris; alter de indulgentiis authore R. D. Adamo
Opatovio ... Cracovia Ch. Schedel 1642, format 4o (E. XXIII,368369; BK).
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18.Apologia perfectionios vitae spiritualis, Cracovia[e], in
4to, sine involucro.76
19.Flosculi historiar[um] Doliberti, in 8vo.77

76 Opacki Mikołaj (1593-1617), karmelita, Apologia perfectionis
vitae spiritualis sive propugnaculum religionum omnium sed maxime
mendicantium contra epistolam theologi cuiusdam ... Authore ... Nicolao a Iesu Maria Carmelita Discalceato ... Primum Romae Typis
F. Corbelletti M.DC.XXVI (1626) deinde Cracoviae, Typis Valeriani
Piątkowski M.DC.XXVII (1627), format 4° (E, XXIII, s. 355; BK).
77 BUSSIERES JOANNES (Jean de Bussičres, 1607-1678), francuski
jezuita, historyk i poeta, Floscvli historiarum delibati, nunc denuo
recogniti et locupletiores redditi, sive historia universalis, tam sacra quam prophana, rerum ab orbe condito memorabilium, tam Pace
quam Bello gestarum, usque ad annum M.DC.LXV (1665). Accessit
chronologia principum id est succesio Romanorum Pontyficum, Augustissimorum Imperatorum, S. R. I. Electorum, Regum, Ducum, Episcoporum, Principum, cui anne etuntur, de Summis Pontificibus S. Malachiae Prophetia, SS. Ecclesiae Concilia, Schismata, nec non Symbola Caesarum Aphorismis Politicis illustrata. Editio tertia. Coloniae
Agrippinae, Apud Andream Bingium, Bibliopolam. Anno M.DC.LXV
(1665), format 8°, (por. BK; VD17). Egzemplarz zachowany w zbiorze
BKBC. Zapiski własnościowe i oznaczenia na stronie tytułowej: 1)
nieczytelna; 2) M 246; 3) 12; 4) bibl. Jarosl.; 5) Ex Bibliothecae VV.
Vicarior[um] Eccl[esi]ae Colle[giat]ae Jaroslaviensis.

AGNIESZKA KAWALEC
Uniwersytet Rzeszowski

Galicja w badaniach ks. Franciszka Siarczyńskiego

„[…] – Rodacy czemże gnuśność i obojętność naszą usprawiedliwić zdołamy, gdy nam obcy słusznie ten zarzut uczynić
mogą, iż cudzoziemcy więcej prawie o kraju naszym, niżeli
my sami pisali? Jak sprostujemy popełnione przez nich błędy,
jeżeli w opisach naszych nie udzielemy im pewnych i dokładnych wiadomości, na których im zbywa? Jeden człowiek
dziełu takowemu sprostać by nie zdołał, ale zbiór pojedynczych opisów takowych, jaki jest niniejszy, z łatwością by je
utworzył […]”1.
Tak we wstępie do monografii Jarosławia ks. Franciszek
Siarczyński wzywał Polaków do systematycznych badań nad
poznaniem własnego kraju i regionu. Znając ówczesne realia polityczne w zaborze austriackim, których nieodłącznym
atrybutem była wszechobecna i bezwzględna cenzura, słowa
1 Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu położenem w Królestwie Galicyi, w Cyrkule Przemyślkim, niegdyś Woiewództwie Ruskiem, ziemi Przemyślkiey, domu JJ OO.Xsiążąt Czartoryskich dziedzicznem przez Franciszka Siarczyńskiego, proboszcza
kollegiaty Jarosławskiey, we Lwowie 1826, s. XI.
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te wydają się naiwne, a ich autor jawi się jako niepoprawny
optymista. Przy bliższym poznaniu jego życia i działalności, dochodzimy do wniosku, że słowa te mają głęboki sens.
Ksiądz Franciszek Siarczyński był człowiekiem niezmordowanym, nie dającym się złamać i zniechęcić, działający trochę na przekór władzy. To, że jeden człowiek dziełu takiemu
nie podoła, przekonał się sam wielokrotnie. Odważnie podejmował monumentalne wyzwania, które z powodów od siebie
niezależnych – najczęściej cenzuralnych – musiał zarzucić,
albo ukończone pozostawić w rękopisie, przyjmując to zawsze jako bolesną porażkę życiową. Mimo to, podejmował
kolejne tematy i niestrudzenie walczył o możliwość ich opublikowania.
Ks. Franciszek Siarczyński (1758-1829) zapisał się piękną
kartą w dziejach polskiej humanistyki doby oświecenia. Zasłużył też na wdzięczną pamięć m.in. mieszkańców Kozienic
i Jarosławia nie tylko jako duchowny i gospodarz parafii, ale
przede wszystkim historyk i geograf, pierwszy monografista
wspomnianych miast2.
Żył i tworzył w bardzo trudnym okresie. Urodził się w sarmackiej Rzeczypospolitej, mimo zaangażowania w naprawę
ojczyzny, na jego oczach rozpadało się państwo polskie. Po
ponad dwudziestu latach pracy zakonnej, nauczycielskiej,
społecznej, duszpasterskiej i naukowej powrócił w swe rodzinne strony, ale już pod obce panowanie, w struktury galicyjskiej rzeczywistości. Mimo wielu porażek i zawodów nie
zwątpił w oświeceniowe ideały. Rozumiejąc powagę sytuacji starał się odnaleźć w nowych realiach. Tak jak uprzednio służył Polsce swą wiedzą kształcąc nowe pokolenia
2

Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu…,
ss. XIV, 148; F. Siarczyński, Ekonomia kozienicka dóbr stołowych
JKM-ci w województwie sandomierskim powiecie radomskim, Dziennik Handlowy (1791), cz. 4, s. 163-179; tenże, Kozienice, wyd. J. Gacki, Pamiętnik Religijno-Moralny 13 (1847), s. 93-126, 181-209; tenże, Kozienice, opr. J. Gacki, poprzedził słowem o autorze i zaopatrzył
posłowiem S. Zieliński, Kozienice 1997, ss. XXIV, 62, X.
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światłych obywateli, tak teraz po jej upadku, służył rodakom na polu nauki i kultury broniąc ich od wynarodowienia,
próbując rozbudzić w nich nastroje patriotyczne i ambicje
twórcze.
Ks. Franciszek pochodził z Hruszowic (obecnie gmina
Stubno), kształcił się u jezuitów w Jarosławiu, następnie
u pijarów w Rzeszowie. Tu jako 15 leni chłopiec podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu, odbył go w Podolińcu na
Spiszu, a po dwóch latach w 1775 r. złożył śluby zakonne.
W kolejnych latach, jako przyszły wykładowca szkół pijarskich, pogłębiał swą wiedzę w kolegiach nauczycielskich,
w tzw. profesoriach w Rzeszowie i Międzyrzeczu Koreckim
na Wołyniu, ucząc jednocześnie młodzież w niższych klasach kolegium. Następnie pracował w Łukowie (1778-1780),
rok później odbył studia teologiczne u pijarów w Krakowie, zakończone niższymi święceniami, a dwa lata później
w Warszawie otrzymał święcenia kapłańskie (5 kwietnia
1783)3.
Wykształcenie, jakie zdobył w zreformowanych szkołach
pijarskich, a także środowisko, w którym się obracał, inspirowało go do ciągłego pogłębiania wiedzy i samodzielnej
pracy badawczej. Jako nauczyciel w kolegiach pijarskich,
w tym najbardziej prestiżowych Collegium Nobilium i Collegium Regium w Warszawie, wykładał przedmioty humanistyczne m.in. historię i geografię. Uważał, podobnie jak wielu współbraci, że nie wystarczy wprowadzić do programów
nauczania konkretnych przedmiotów, ale należy prowadzić
systematyczne badania naukowe w danej dziedzinie pogłębiając swą wiedzę, gdyż to przekładało się na wyższy poziom
kształcenia. Zgodnie z tym przekonaniem ks. Franciszek pracował nad wydaniem podręczników i słowników pomocnych
w nauce geografii, tłumaczył zachodnie dzieła na język pol3

A. Kawalec, Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność,
Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 12-16.
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ski, wydawał źródła, zgłębiał historię Polski, zajmował się
publicystyką4.
Przez wiele lat niezwykle różnorodnej pracy twórczej,
poszukiwał dziedziny, która byłaby mu najbliższa, w końcu ukierunkował swe zainteresowania koncentrując się
głównie na historii i geografii, ale i tu jego metody pracy
i przedmiot badań ciągle ewoluowały. Aby mieć więcej
czasu na działalność naukową, poprosił o zwolnienie ze
ślubów zakonnych i począwszy od jesieni 1789 r. pracował
w Kozienicach jako proboszcz, dzieląc swój czas między
pracę duszpasterska, społeczną i naukową. W Kozienicach
doczekał trzeciego rozbioru Polski. Od tego momentu stał
się poddanym austriackim. W 1799 wyjechał z Kozienic do
Łańcuta, w marcu 1803 rozpoczął posługę w Jarosławiu, by
pod koniec pracowitego życia podjąć jeszcze jedno wyzwanie we Lwowie jako dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Bez względu na to, gdzie przebywał i jak wiele
miał obowiązków, systematycznej pracy naukowej nigdy
nie zarzucił5.
Franciszek Siarczyński był realistą, rozumiał sytuację polityczną, w jakiej znaleźli się Polacy w Galicji. Do tej pory,
powiązany z obozem reform, znany był z postępowych poglądów społeczno-politycznych i śmiałych wypowiedzi. Opuszczając Kozienice zarzucił tematykę związaną z czasami stanisławowskimi, nie wracał już do kwestii rozbiorów i upadku
państwa. Wybrał tematykę mniej drażliwą dla władz zaborczych, przynajmniej tak mu się wydawało6. Rozpoczął studia
4
K. Puchowski, Edukacja historyczno-geograficzna w kolegiach pijarskich i jezuickich w I Rzeczypospolitej. Próba porównania, [w:] Wkład
pijarów do nauki i kultury w Polsce XVIII-XIX w., red. I. StasiewiczJasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 482; T. Słowikowski, Poglądy na
nauczanie historii w Polsce w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja
Joachima Lelewela, Kraków 1960, s. 34; A. Kawalec, op. cit., s. 16-17.
5 A. Kawalec, op. cit., s. 29, 54, 56, 116.,
6
Po latach siostrzeniec Siarczyńskiego wspominał: „Żali się ksiądz
wuj na cenzurę lwowską, wydanie dzieł jego utrudniającą; i tak np.

A. Kawalec, Galicja w badaniach ks. Franciszka Siarczyńskiego

33

nad okresem panowania Zygmunta III Wazy oraz kompleksowe prace nad Galicją, w ujęciu geograficznym (opracowanie
słownika) i historycznym, „uciekając” w czasy średniowiecza, by zgłębić dzieje Rusi Czerwonej7.
Pamiętać należy, że geografia XVIII i początku XIX wieku
daleka była od określenia zakresu i przedmiotu badań. Opis
geograficzny był zbiorem różnych informacji –przedstawiano środowisko fizjograficzne, określano granice polityczne, podział administracyjny, ustrój państwa, formę rządów,
omawiano gospodarkę, finanse, dane statystyczne, kwestie
religijne, narodowościowe itd. Niewiele tu było informacji
dotyczących geografii fizycznej, eksponowano kwestie społeczno-ekonomiczne i polityczne. Na czoło wysuwała się jednak historia, którą postrzegano jako naukę opisującą zjawiska
w czasie, geografię zaś jako naukę pomagającą historii wyjaśnić zjawiska w przestrzeni. Te dwie dziedziny traktowane
były łącznie8.
Geografia postrzegana była jako nauka pomocnicza historii – i tak ją rozumiał Siarczyński. Dziś powiedzielibyśmy, że
ksiądz zajmował się geografią historyczną, która jest jedną
z nauk pomocniczych historii. Dziedzina ta zajmuje się dawną kartografią, badaniami nad rekonstrukcją stosunków fizjow tłumaczeniu z niemieckiego o stosunkach Kościoła wschodniego
do zachodniego, upatrywała obrazę cara ros[yjskiego] Jako głowy
Kościoła wschodniego; dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, znalazła zbyt narodowymi; statystykę Galicji nie pozwolono
drukować itd.” Zapytany, dlaczego nie napisał biografii Tadeusza Kościuszki, którego osobiście znał, ksiądz odpowiedział: „Na cóż zdała
by się moja praca, wydać by jej, jak tyle innych, nie dozwolono”. M.
Smarzewski, Pamiętnik 1809-1831, opr. F. Sawicka, Wrocław 1962,
s. 149-150.
7 A. Kawalec, op. cit., s. 223.
8
Z. Rzepa, Franciszek Siarczyński, [w:] Dziewięć wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy, red. B. Olszewicz, Warszawa
1967, s. 154.
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graficznych czy nad klimatem, podziałami terytorialnymi, ale
też obejmuje studia nad osadnictwem9.
Wszystkie te problemy były bliskie Siarczyńskiemu,
w swych pracach łączył różne dziedziny wiedzy. Z czasem
zawężał pole swych badań, koncentrując się na określonym
terytorium. Wyspecjalizował się w szeroko rozumianej
geografii regionalnej Polski, mającej najczęściej charakter krajoznawczy, ściśle powiązanej z historią. Geografia
w jego ujęciu miała charakter praktyczny i użytkowy, nie
prowadził on szczegółowych badań naukowych, nie zajmował się też geografią fizyczną czy kartografią. W swych dojrzałych pracach obrał kierunek ekonomiczno-statystyczny
i historyczny, stąd Siarczyński nazywany był geografem humanistą, encyklopedystą czy geografem popularyzatorem.
Podobnie jako historyk traktowany jest jako półprofesjonalista. Był wielkim erudytą, opierał swe prace na źródłach
historycznych, do których zaliczał nie tylko dokumenty
i przekazy z epoki, ale też chętnie wykorzystywał analizy językowe, etymologiczne i toponomastykę. Do źródeł
przywiązywał ogromną wagę, starł się wykorzystywać je
w sposób krytyczny, niestety nie ustrzegł się wielu błędów,
co wielokrotnie wytykali mu późniejsi historiografowie10.
Oprócz podręczników do geografii, monografii i syntez
historycznych, największą jego pasją twórczą były słowniki i to nie tylko geograficzne, ale również biograficzne.
Ich zamysł, jak na owe czasy, był bardzo nowatorski, a realizacja na wysokim poziomie. Warto podkreślić, że najwyżej w historiografii oceniono te syntezy Siarczyńskiego,
w których połączył monografię ze słownikiem, starając
się w sposób pełny i wszechstronny oddać opisywaną rzeczywistość. Tak skonstruował Obraz wieku panowania
Zygmunta III uzupełniając dwutomową część teoretycz9

T. Jurek, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/intro.php [17.07.2013]
10
A. Kawalec, op. cit., s. 282.

A. Kawalec, Galicja w badaniach ks. Franciszka Siarczyńskiego

35

ną słownikiem biograficznym zasłużonych osób żyjących
w epoce tego króla. W podobny sposób przygotował Galicję – szczegółową monografię dopełnił gruntownie opracowanym słownikiem11.
Nim przystąpił do prac opisujących Galicję, Siarczyński
miał już znaczący dorobek w zakresie historii i geografii,
w tym doświadczenie w opracowaniu słowników12. Tłumaczenie francuskiego „Dykcjonarzyka…” stanowiło swoistą
„wprawkę” dla ogromnego przedsięwzięcia, jakim miał
być „Dykcjonarz geograficzny Królestwa Polskiego, czyli
opisanie województw, ziem, powiatów, miast, miasteczek,
wsi nawet wszystkich, tudzież gór, jezior, rzek, bagn, lasów
itd. w Królestwie naszym znajdujących [się] porządkiem
abecadła ułożone”. Dzieło to zainicjowane przez prymasa
Polski Michała Jerzego Poniatowskiego Siarczyński podjął
z wielkim zapałem, gromadząc przez wiele lat samodzielnie materiały źródłowe i opracowując je z benedyktyńską
cierpliwością. Słownik ten miał obejmować terytorium
dawnej Korony, z pominięciem Litwy. Wiele lat później
zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie doprowadzić tego
dzieła do końca. W 1823 r. przesłał Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Warszawie próbkę swych dokonań, która po latach została opublikowana jako „Opis powiatu radomskie11

Ibidem, s. 209-210.
Wśród najważniejszych dzieł geograficznych z okresu „przedgalicyjsjkiego” wymienić należy trzytomowy podręcznik „Geografia, czyli opisanie naturalne, historyczne i polityczne krajów i narodów we czterech częściach świata zawierających się, z dołączeniem
geografii astronomicznej”, t. 1, Warszawa 1790; t. 2, 3, Warszawa
1794. Praca nie została ukończona, autor zamierzał opracować
w oddzielnym tomie geografię Polski, ale ze względu na burzliwe
wydarzenia lat 1792 - 1794 r. okazało się to niemożliwe (będąc
w Kozienicach, w wyniku działań wojennych, stracił bezpowrotnie
swe rękopisy i kolekcje map). Ponadto przetłumaczył z francuskiego oraz uzupełnił, poprawił i poszerzył „Dykcjonarzyk geograficzny, czyli opisanie królestw, prowincji, miast…”, t. 1, 2, Warszawa
1782; t. 3, Warszawa 1783.
12
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go”13. Była to część planowanego Słownika geograficznego
Polski14.
Siarczyński zarzucił prace nad słownikiem ogólnopolskim,
ale nie zrezygnował całkowicie z idei słownika, ograniczył
tylko zakres terytorialny do obszaru Galicji, dostosowując
w ten sposób zamierzenia do własnych możliwości. Wydaje
się, że decyzję taką podjął w Jarosławiu. Tu miał najbardziej
dogodne warunki do pracy naukowej, tu powstały jego najważniejsze i najbardziej dojrzałe dzieła z „Obrazem wieku
panowania Zygmunta III…” na czele.
Franciszek Siarczyński pracując latami nad słownikiem
ogólnopolskim, siłą rzeczy gromadził również materiały do
Galicji15. W pozostawionych notatkach do tego słownika wyróżniają się hasła dotyczące miejscowości, które Siarczyński
znał z autopsji, stąd wiele tu nazw znajomo brzmiących m.in.
z okolic Łańcuta, Jarosławia czy Przemyśla. Hasła te są obszerniejsze, zawierają wiele szczegółowych informacji i wyraźnie górują na tle wymienionych tylko alfabetycznie nazw
miejscowych z innych regionów Polski. Przywołuje to smutną refleksję, że w pracy nad słownikiem Siarczyński zdany
był wyłącznie na siebie. Jego apel o pomoc, skierowany do
społeczeństwa, przeszedł prawie bez echa16.
O ile początkowo ksiądz starał się zasięgiem swych badań
objąć terytorium dawnej Korony, z czasem skoncentrował się
wyłącznie na zaborze austriackim. Zebrany dotychczas materiał dotyczący Galicji stał się podstawą do dalszych prac.
13

Opis powiatu radomskiego przez ks. Franciszka Siarczyńskiego
w rękopisie pozostały, wyd. T. Lipiński, Warszawa 1847.
14
Z. Rzepa, F. Siarczyński jako geograf, „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskiech Biblioteki
Polskiej Akademii Nauk”, red. E. Kierski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, z. 20, s. 41.
15 Rkps Ossol. sygn. 497 III: Mteriały do geografii Polski zebrane
przez ks. Franciszka Siarczyńskiego. Lit. B-N; sygn. 498 III: Materiały…, Lit. O-Z; sygn. 499 III: Materiały…, Lit. A-O.
16
Z. Rzepa, Franciszek Siarczyński jako geograf, s. 39.
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Słownik historyczno-statystyczno-geograficzny Królestwa
Galicji składa się z dwu części. Pierwsza to jednotomowa
monografia Galicji, druga to dwutomowy słownik17.
Analizując hasła słownikowe, ich konstrukcję i treść, można stwierdzić, że załażenia metodologiczne, jakie ks. Siarczyński przyjął w słowniku Królestwa Polskiego, realizował
także w słowniku galicyjskim. Starał się w miarę możliwości
podawać jak najpełniejszy opis. Brał pod uwagę następujące
informacje:
– nazwa miejscowa w języku polskim, [etymologia słowa, nazwa w oryginale w przypadku osad niemieckich,
ale też różne wersje językowe używane na przestrzeni
dziejów]
– lokalizacja miast, wsi, rzek, jezior, gór itd. [położenie
geograficzne z uwzględnieniem długości i szerokości
geograficznej miejsc ważniejszych; odległość od większej miejscowości, usytuowanie wobec drogi, charakterystycznego miejsca, przynależność administracyjna]
– występujące w danym miejscu obiekty: kościoły, cerkwie, dwory, zamki, pałace, młyny, hamernie, kopalnie,
liczba domów itp.
– ukształtowanie terenu, przepływające rzeki, bagna, jeziora, zalesienie, pola uprawne, rodzaje gleb
– historia naturalna miejsc szczególnych – bogactwa naturalne, minerały, sposoby pozyskiwania i przetwarzania
tychże na przestrzeni dziejów, własność gruntów, produkcja, handel itp.
– ustalenie własności, sięgającej czasami kilka pokoleń
wstecz, ustalenie nazwiska rodzin wywodzących się
z danej miejscowości,
17

Rkps Ossol., sygn. 1824 III Franciszek Siarczyński: „Słownik
historyczno-statystyczno-geograficzny królestwa Galicyi”, t. 1: Wiadomości ogólne; sygn. 1825 III t. 2: Miejscowości lit. A-M; sygn. 1826
III, t. 3: Miejscowości lit. N-Z; sygn. 1827 III t. 1: Czystopis. Wiadomości ogólne; sygn. 1828 III t. 2: Czystopis. Miejscowości lit. A-H;
sygn. 1829 III t. 3: Czystopis. Miejscowości lit. N-Z.
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– historia danego miejsca: lokacja, przywileje nadane
przez władców, sejmy, sejmiki; ważniejsze wydarzenia,
ale też przywołanie ludowych legend, tradycji, zwyczajów itp.18
Zbierając materiał do słownika Królestwa Polskiego
ks. Siarczyński posiłkował się ankietą, którą rozesłał po
Polsce z prośbą o potrzebne dane do dykcjonarza. Odzew
był niewielki, ale zachowane egzemplarze świadczą, że informacje w niej zawarte były tożsame z założeniami ogólnymi19.
Nie wiadomo, czy ks. Siarczyński opracowując słownik
Galicji rozsyłał podobną ankietę, niemniej prowadził bardzo
szeroką korespondencję, prosząc o szczegółowe informacje.
W listach, które otrzymywał, zawarte odpowiedzi padają według wskazanego wyżej klucza, zatem należy przypuszczać,
że ankieta była wzorcową pomocą w badaniach. W spuściźnie Siarczyńskiego zachowało się wiele listów z informacjami potrzebnymi do Słownika. Wiele z nich pochodzi od
księży, którzy na podstawie ksiąg parafialnych i innych dokumentów przechowywanych w kancelariach opisywali historię
poszczególnych miejscowości oraz podawali inne dostępne
18

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka (dalej: LNB),
sygn. 507 II, k. 265-267; Z. Rzepa, Franciszek Siarczyński jako geograf…, s. 37.
19 „1. Nazwisko, miejsca, miasta lub wsi z wyrażeniem ziemi,
parafii i klucza; także jeśli co o erekcji wiedzieć można; 2. Położenie nad rzeką, w równinie lub w górach, o wiele mil od miasta
pobliskiego, a osobliwie stołecznego, ziemi, w której leży. Czy na
trakcie?; 3. Własność gruntów, nadto: jeżeli ma stawy, źródła mineralne, rudy, huty, fabryki i jakie?; 4.Opisanie stanu budowy i osiadłości. Jeżeli ma kościół, pałac, zamek, ruiny dawne lub gmachy,
jakie?; 5. Kto dziedzicem? I jeżeli można wiedzieć za czyich rąk
wyszło. Nadto cokolwiek szczególnego, godnego uwagi wiedzieć
i jakim miejscu można. NB. Nie mający tyle o miejscu jakiem wiadomości, aby na wszystkie żądane pytania mógł odpowiedzieć, zadość uczyni, gdy cokolwiek wiedzieć będzie mógł, wyrazi. LNB,
sygn. 507 II, k. 122
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im informacje ankietowe, w tym dane dotyczące ilości mieszkańców oraz ich narodowości czy wyznania20.
Bardzo pomocny przy opracowaniu słownika Galicji był
„Alphabetisches Verzeichniss aller Ortschaften Galizien und
der Bukowina, aufgenommen im Jahre 1818”. Jest to wykaz miejscowości znajdujących się w Galicji i Bukowinie
z uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących ich
przynależności administracyjnej w następującym układzie:
nazwa miejscowości, dominium, parafia, cyrkuł z określeniem czy dana miejscowość jest miastem, dzielnicą miejską,
wsią. Egzemplarz tego dzieła zachował się w rękopisach Siarczyńskiego, posiada ono wiele odręcznych adnotacji księdza,
dopisków, uwag, poprawek i uzupełnień. Niewątpliwie było
to kluczowe dzieło porządkujące materiał, na którym bez
wątpienia bazował – kolejność miejscowości w słowniku jest
niemal identyczna z Alphabetisches Verzeichniss…21. Niemniej Siarczyński wykorzystywał je ostrożnie, uwzględnił
w swoim słowniku sporo miejscowości, których brakowało
w austriackim wykazie, poprawiał błędy dostrzeżone w nazwach miejscowych, natomiast odręczne dopiski znajdujące
się na kartach austriackiego zestawienia, zostały uwzględnione w Słowniku, a hasła znacząco rozbudowane22.
20

Ibidem, k. 125, 202 (inf. od duchownego na temat Jaślisk, Równe 6 X 1819 r., przywilej krzyżaków w Jaśliskach); k. 128-129, (inf.
na temat Komborni przesłane przez ks. Kwiatkowskiego, osadnictwo
niemieckie, nazwa wsi w oryginale i różne wersje, które zachowały się
Kombornia 23 IX 1819 r.)
21 LBN, sygn. 503 III, Alphabetisches Verzeichniss aller Ortschaften
Galizien und der Bukowina, aufgenommen im Jahre 1818, Lemberg.
Druk z licznymi poprawkami i uwagami Franciszka Siarczyńskiego
22 dla przykładu: Alexandrówka, folwark, cyrkuł rzeszowski, do
państwa Przeworsk, gdzie dawniej miejsce Burdasz było zwane. Założenie i nazwę wziął od Alexandra księcia Lubomirskiego. Rkps.
Ossol., sygn. 1828 III Słownik historyczno-statystyczno-geograficzny
Królestwa Galicji zebrany przez ks. Franciszka Siarczyńskiego, t. II:
A-H, k. 1v.
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Miejscowości opracowane zostały w słowniku – jak wyraził się Z. Rzepa – wzorcowo. Miasta, miasteczka, znaczniejsze wsie przedstawiono bardzo szczegółowo, ale i drobne wioski opatrzone zostały podstawowymi informacjami:
Z opisów można się dowiedzieć m.in. o położeniu danej
miejscowości: przy jakiej szosie, rzece, o ile mil oddalone
od większych ośrodków; znajdują się dane dotyczące liczby
mieszkańców, ich narodowości, nawet uwzględniono charakterystyczne cechy osobnicze – wygląd, usposobienie, gospodarność, zatrudnienie; dalej znajdują się informacje na temat
upraw, rzemiosła, handlu, charakterystycznych obiektów, nazwisk właścicieli i historii danego miejsca23.
Hasła przedmiotowe pod względem treści i objętości bardzo się różnią – niektóre zajmują dwie, trzy szpalty tekstu, są
barwne, ciekawe, nawiązują do lokalnych zwyczajów, opisują
wygląd miejscowości inne natomiast są bardzo lakoniczne24.
Zależy to głównie od znaczenia danego miejsca oraz informacji, jakie udało się autorowi pozyskać.
Siarczyński uwzględnił też w słowniku informacje topograficzne, zawarł opisy gór, szczytów, galicyjskich rzek, potoków uwzględniając miejscowości, przez które przepływają,
23

„Nawarya, miasteczko, cyrkuł lwowski, osada tkaczów, którzy
grube żaglowe płótna wyrabiają, naywięcej z przędzy udzielonej im od
żydów i za płacę im z góry od nich dawaną, a przeto cały zysk zabierajŕ ýydzi. Jest tu cerkiew i koúcióů ůaciński, który mieúcowy pleban
ks. Stefan Mikulski wymurowaů; w parafii dusz 658. Wůoúă przebiega rzeka Nawarka, która sić blisko z rzekŕ Szczerkŕ ůŕczy; w niej sić
papiernia znajduje. Ode Lwowa mila 1 ˝. Jarmarki gospodarskie są
znaczne, które się odbywayą za miasteczkiem w przyległym gayu, co
samo przyjemnością zachęca. Było dziedzictwo Wieniawskich, Kickich, teraz Szałayskich”. Rkps Ossol., sygn. 1829 III, Słownik…,
t. III, s. 2
24 „Nawsie lub Nawieś, wieś cyrkuł jasielski […] blisko Kołaczyc.
[…] W położeniu nayprzyiemnieyszem, ciągnącem się doliną, nad
którą wznosi się góra dająca rozkoszny widok na kręty bieg Wisłoki,
a powyżey bielące się śniegiem Karpaty, bliżej zieleniące się lasami
wzgórza […]. Rkps Ossol., sygn. 1829 III, Słownik…, t. III, s. 2.
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spławność, przydatność w gospodarce, zarybienie itd. Sporo
miejsca poświęca też opisowi okolicy, próbując oddać piękno
krajobrazu; omawia również rodzaje skał, bogactwa naturalne itd. Tu również opisy są wyczerpujące, np. na temat Babiej
Góry autor zamieścił całą rozprawę podając szczegółowo jej
lokalizację, nawiązał do nazwy przywołując podania ludowe
z nią związane, dalej charakteryzuje rodzaj skał, dostępność
góry dla turystów, wysokość n.p.m. według obliczeń S. Staszica, J. Liesganiga i innych uczonych, bogactwa naturalne
faktyczne i domniemane, znane ze źródeł, ale nie potwierdzone współcześnie (żelazo, ołów, srebro), występującą tu
roślinność, rzeki i potoki, charakteryzuje ludność zamieszkującą okolice. Z opisu Siarczyńskiego możemy się dowiedzieć
np., że: „Podgórze jej [Babiej Góry] zasadzone jest pięknymi
i licznymi wsiami, zamieszkałemi od ludu dorodnego, pracowitego i przemyślnego. […] Część Babiej Góry […] roztacza
się ku części cyrkułu sandeckiego do Tatr, a w tej stronie postrzega się lud ułomny, nikczemny i poczwarny, o którym pod
słowem Górale jest mowa”25.
Słownik nie tylko statyczny obraz Galicji lat 20. XIX
wieku. Autor zwraca uwagę na różne procesy, zjawiska, prawidłowości zachodzące w społeczeństwie na przestrzeni lat,
wyjaśnia je, uświadamia wzajemne zależności. Wskazywał
np. zależność nazw miejscowych od różnych czynników
analizując etymologię słów, wyjaśniał stosunki społeczne
odwołując się np. do osadnictwa niemieckiego w średniowieczu oraz tłumaczył jego konsekwencje (w okolicach
Krosna, Sanoka, Rzeszowa i in. – nazwiska, nazwy miejscowe, wyższy poziom rolnictwa, wysoko rozwinięte rzemiosło, głównie tkactwo itp.). Wskazuje na różnice kulturowe wynikające z odmiennego wyznania, kręgu kulturowego, tradycji, zwyczajów. Opisy zawarte w słowniku, mimo
licznych błędów, mają dla współczesnego badacza wartość
źródłową.
25

Rkps Ossol., sygn. 1828 III, Słownik…, t. II, s. 4-5.
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Wstępem do części słownikowej jest monografia Galicji,
która w połączeniu ze słownikiem daje pełną syntezę Galicji. Niestety czytelnicy nie mieli okazji poznać tego dzieła
w całości. Część słownikowa pozostała na zawsze w rękopisie,
a monografia ukazała się dopiero w 1857 r. na łamach Dodatku Tygodniowego przy Gazecie Lwowskiej, pod tytułem
Galicja jej ziemia, płody i ludy, w XIX odcinkach, w wersji
przeredagowanej na potrzeby gazety, skróconej, miejscami
zmienionej i uproszczonej przez redakcję26.
Słownik historyczno-statystyczno-geograficzny Królestwa Galicji rozpoczyna się od wyjaśnienia nazwy Galicja.
Siarczyński wywodzi ją z języka greckiego, „niegdyś małey
nad rzeką Dniestrem osady i żupy solney, a potem miasta
znamienitego i stolicy udzielnego księstwa w Rusi Czerwonej nazwie państwa i krayu początek dała”. Siarczyński powołując się na znane kroniki średniowieczne, omawia dzieje Rusi od czasów Włodzinierza Wielkiego i jego synów po
panowanie Kazimierza Wielkiego, „który prawem spadku
i mocą oręża Księstwo Halickie w 1340 r. zagarnął i w prowincję Królestwa zamienił. W tym stanie było aż do roku 1772,
w którym Monarchia Austryi na mocy praw okazanych wywodem i utwierdzonych traktatami odzyskane państwo do
swych krajów dziedzicznych przyłączyła i Królestwem Halickiem – Galicya i Włodzimierskim – Lodomeria, zwane mieć
chciała”27.
26 Galicja jej ziemie, płody i ludy. Z pism pośmiertnych księdza
Franciszka Siarczyńskiego, „Dodatek Tygodniowy przy Gazecie
Lwowskiej”, 1857, nry: 2, 2, 11, 12, 14, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 44, 48, 49, 50, 51.
W wersji opublikowanej redakcja Dodatku wprowadziła m.in. spisy treści do każdej części, nagłówki wewnątrz tekstu, czego nie ma
w oryginale, znacznie zmniejszono aparat naukowy, dokonano streszczeń obszernych wywodów, tak by tekst był bardziej przystępny dla
czytelników gazety.
27 Rkps Ossol., sygn. 1824 III Słownik historyczno-statystycznogeograficzny królestwa Galicyi”, t. I: Wiadomości ogólne, k. 3-5v.
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W dalszej części rozprawy, Siarczyński przedstawił zakres terytorialny, przebieg granic oraz powierzchnię zaboru
austriackiego. Przedmiotem swoich badań uczynił Galicję
pokongresową. Wprawdzie wymienił ziemie wchodzące
w skład prowincji po pierwszym rozbiorze Polski, przedstawił późniejsze korekty granic, niemniej w toku dalszej analizy nie ma już mowy o tzw. Nowej Galicji. Omawiając strukturę Galicji nie zapomina również o Bukowinie.
Problematyka poruszona w monografii jest bardzo wszechstronna. Franciszek Siarczyński omawia m.in. położenie geograficzne Galicji, klimat, wpływ ukształtowania terenu na
pory roku, położenie Galicji względem państw sąsiednich.
Charakteryzuje rodzaj gleb, występujących skał w poszczególnych pasmach górskich, ukształtowanie terenu, bogactwa
naturalne. Sporo miejsca poświęca soli (złoża, kopalnie,
żupy, zdroje, sposoby jej pozyskiwania, przemysł solny, infrastruktura, technologie, dochody itd. ), inne „bogactwa kopalne” – srebro, złoto, rudy miedzi, ołowiu, żelaza, cynku,
siarki, gips, marmur, węgiel „ziemny”, „skałoolej” czyli ropa
i inne (złoża, kopalnie, sposoby wydobycia i przetwarzania),
wody zdrojowe, skamieniałości, bursztyn, krzemień itp. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie wyżej wymienione kwestie
omówione zostały w oparciu o źródła i literaturę. Siarczyński pisząc np. o bogactwach naturalnych przywołuje kroniki
Jana Długosza, Macieja Miechowity, Marcina Kromera i inne
oraz badania współczesnych uczonych jak m.in. Baltazara
Hacqueta, Carla Rittera von Schindlera, Stanisława Staszica,
czy Josepfa Liesganiga28 i na tej wiedzy bazuje. Osobiście nie
Antoni Buschinga, Geografia Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, Lipsk– Drezno 1768; Carl Ritter von Schindler, Geognostische Bemerkungen über die Karpathischen Gebirge
in dem Königreiche Galizien und Lodomerien, und…, Wien 1815;
Baltazar Hacquet, Neueste physikalisch-politische Reisen durch die
Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen Karpathen, Nürnberg
1790; Stanisław Staszic, O ziemiorództwie Karpatów i innych gór
i równin Polski, Warszawa 1816; Josepf Liesganig, Koenigreich
28
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prowadzi żadnych badań terenowych i nie weryfikuje zdobytych informacji ze stanem faktycznym. Przyznać jednak należy, że w sytuacji, gdy miał wątpliwości, co do prawdziwości
danych źródłowych, pisał o tym wprost.
Siarczyński omawia też stan galicyjskiego rolnictwa,
ogrodnictwa, rodzaje upraw, hodowlę. Dużo miejsca poświęca społeczeństwu Galicji, podaje liczbę mieszkańców,
zestawia stan za lata 1810-1817-1821, sporo tu statystyki,
porównań z innymi krajami, omawia klęski elementarne,
emigracje. W tym zakresie Siaczyński posiłkuje się dokumentami urzędowymi, są to spisy ludności i księgi parafialne. Dalej podnosi problem wielonarodowości Galicji
– opisuje poszczególne narodowości, ich kulturę, wyznanie, język, ubiór, zwyczaje itp. w sposób szczególny charakteryzuje Polaków, Rusinów, Niemców, Ormian, Żydów,
Karaimów oraz Cyganów. Kolejną kwestią jest religia – pisze o katolikach trzech obrządków – tu warto podkreślić,
że Siarczyński pisał tę pracę w czasie istnienia biskupstwa
tynieckiego (czyli latach 1821-1826), wśród hierarchów
Kościoła wymienił arcybiskupa lwowskiego i dwóch biskupów: przemyskiego i tynieckiego. Scharakteryzował też
stan zdrowia Galicjan, przemysł, rzemiosło, handel, komunikację - stan dróg, spławność rzek, kanały, wskazał nawet
możliwości rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Na
tych wiadomościach kończy się wersja Galicji…. opublikowana w Dodatku Tygodniowym.
Monografię o Galicji, w wersji rękopiśmiennej, autor zakończył charakterystyką ówczesnego systemu władzy: omówił „kształt rządu wewnętrznego”, władzę sądowniczą, strukturę i kompetencje policji, wojska oraz skład i kompetencje
Galizien und Lodomerien, Wien 1824; Wiadomość o lasach Galicji,
ich płodach i użytku, przez Michała Stöger, nauczyciela statystyki w c.k. Akademii Lwowskiej, „Czasopism Naukowy”, 1829, z. 4,
s. 59-77l 1830, z.1, s. 15-30 [opracowanie to przetłumaczył Siarczyński z niemieckiego tuż przed śmiercią, tekst ukazał się po jego
śmierci].
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Stanów Królestwa Galicyi. Nie zapomniał też o herbie Galicji29. Tej części brakuje w wersji drukowanej.
Oprócz wspomnianych już wyżej źródeł i opracowań warto
wspomnieć, że Siarczyński opisując Galicję korzystał z wielu
źródeł i obszernej literatury: źródeł kościelnych, danych statystycznych, m.in. szematyzów, kronik polskich, niemieckich
i ruskich, z podręczników i słowników polsko-, niemieckoi farncuskojęzycznych, z map i innych dostępnych materiałów. W rękopisach Siarczyńskiego znajdują się spisy dzieł,
którymi posiłkował się w pracy30. Wiele książek sprowadzał
z okolicznych bibliotek m.in. z Sieniawy od Czartoryskich,
czy pobliskich Żurawiczek, od Adama Junoszy Rościszewskiego. Będąc już we Lwowie, miał nieograniczony dostęp do
zbiorów Ossolineum.
Pamiętać jednak należy, że ks. Siarczyński nie zajmował
się wyłącznie słownikiem geograficznym. Równolegle pracował nad innymi dziełami. Najważniejsze z nich to „Dzieje
Rusi Czerwonej, a w szczególności Rusi Południowej” oraz
monografia Jarosławia, jednego z grodów czerwieńskich.
„Ruś Czerwona” miała być dziełem szczególnym w dorobku
księdza, jak mówił „chlubna pamiątka dla siebie, jaką zostawi krajowi”. Ksiądz Siarczyński nie miał jednak szczęścia.
Jego opus vitae nie ukazało się drukiem za życia. Drobne
fragmenty autor opublikował w „Czasopiśmie Naukowym”,
natomiast całość pozostała w rękopisie. Po śmierci księdza,
w 1830 roku rękopis trafił na sprzedaż, wystawiony przez
sukcesorów uczonego. W konsekwencji zaginął31.
29

Rkps Ossol., sygn. 1824 III Słownik…, k. 190 v – 192.
LBN, sygn. 507, k.145-146. Są to m.in.: W. Politowski, Jeografiia Królestwa Polskiego i wolnego miasta Krakowa. Z dołączeniem wiadomości statystycznych, Warszawa 1816, II wydanie Warszawa 1819; I. Lubicz Czerwiński, Rys dzieiów kultury i oświecenia
narodu polskiego: od wieku X. do końca wieku XVII. : w dwóch częściach, Przemyśl 1816; E. A. Kuropatnicki, Geografia albo dokładne
opisanie Królestw Galicji Lodomerii, Przemyśl 1786.
31
A. Kawalec, op. cit., s. 225-226.
30
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Wiadomo jednak, że zakres tematyczny „Rusi…” i Galicji w wielu punktach był zbieżny. Siarczyński w syntezie Rusi szczegółowo wykładał problemy, które w słowniku Galicji tylko zasygnalizował. Podobnie, jak w innych
pracach, również w tej, ksiądz łączył różne dziedziny wiedzy dając pełny obraz terytorialny, społeczny, polityczny,
ekonomiczny, kulturalny, religijny oraz geograficzny Rusi
Czerwonej32.
32

Kazimierz Wójcicki podał spis treści „Dziejów Rusi Czerwonej”, wiadomo, że rękopis wymagał uporządkowania i dopracowania:
1. O narodach, które niegdyś się spędzały w krajach Rusi; 2. O Chrobacji Wielkiej, Białej i Czerwonej; 3. O Roksolanach, czyli Rosjanach,
o Rusi, jej podziałach, nazwiskach Rusi Czerwonej, Czarnej i Białej;
4.O Rusi Czerwonej w szczególności i jej krajach; 5. Historia Rusi
Czerwonej, a w ogólniejszym objęciu Rusi przed-Dnieprskiej. Historia kraju spiskiego, ile części dawnej Chrobacji; 6. Historia Księstwa
i Królestwo Halickiego; 7. Historia księstwa Przemyskiego; 8. Historia Księstwa Włodzimierskiego i Bełskiego; 9. Historia Księstwa
Trębowelskiego, czyli Podola; 10. Historia Księstwa Drohickiego
czyli ziemi chełmskiej; 11. O religii Rusi przed chrześcijaństwem;
12. O przyjęciu wiary chrześcijańskiej z greckim obrządkiem i ustanowienie biskupstw; 13. O biskupstwach łacińskiego obrządku na Rusi
Czerwonej; 14. Znamiona fizyczne i moralne mieszkańców Rusi Czerwonej; 15. O rolnictwie i handlu Rusi Czerwonej; 16. O mowie i piśmie, naukach i uczonych Rusi Czerwonej. O zwyczajach szczególnych
zachowywanych w życiu potocznym i obrządkach religijnych; 17. Historia Tatarów, o ich wojnach; 18. Historia Wołochów i ich wojen;
19. Wiadomości o Ormianach, o Filiponach; 20. Wiadomość o głuchych Niemcach; 21. Wiadomości o Cyganach; 22. Wiadomości
o Żydach i Karaimach; 23. Historia Kozaków; 34. O własnościach,
gatunkach ziemi i powierzonych jej ziemiopłodach, o klimacie;
25. O kruszcach, wodach mineralnych, kamieniach; 26. O solach kopalnych i warzonych, o baniach solnych; 27. O górach Karpackich; 28.
Wiadomość o górach Podgórza i Pokucia; 29. O rzekach Rusi Czerwonej; 30. O unii i dysunii Rusinów; 31 O kacerstwach rozmaitych
na Rusi; 32. O dawnych ustawach tyczących się poddanych na Rusi
i jej powinnościach; 33. O zwyczajach prawnych i ich urządzeniach.
K.W. Wójcicki, Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych
zawodach z rycinami, t. 1, Warszawa 1850, s. 94-95.
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Mając tak rozległe zainteresowania, ksiądz Franciszek
dużo czytał, przy każdej okazji robił wypisy dla swego
słownika, uzupełniał go, doczepiając karteczki z notatkami
w stosownym miejscu. Wydaje się, że przez cały okres pobytu w Galicji, nie przestał „dopieszczać” słownika. Będąc we
Lwowie 30 VII 1828 r. napisał: „Dawno przerwaną mą pracę,
to jest rękopism Opisania statystyczno-historyczno-topograficznego Galicji wziąłem znowu pod rękę, abym zapisania
dorywkowe zebranych różnych wiadomości do ksiąg dzieła
tego wciągnął, niektóre mieśca przejrzał itd. Nowe w czytaniu uwagi nastręczyły mi różne pomysły do udoskonalenia tej
pracy, do wydania jej na widok publiczny służyć mogące”33.
Kilka miesięcy później znów zapisał „Wracam się do pracy
piśmienniczey w zbieraniu zapasów do Słownika mojego:
robię z licznych ksiąg potrzebne wypisy, wciągam je w swe
mięśca podług abecadłowego porządku”34. Na krótko przed
śmiercią zanotował: Kończę pismo przekładu statystyki lasów galicyjskich Stögera, sprawdzam niektóre jego twierdzenia, wnioski i rachunki, i znaczę osobno uchybienia”35.
Franciszek Siarczyński chciał wydać to dzieło, zresztą
miał w tej mierze wsparcie przyjaciół. W liście do A.J. Rościszewskiego z 29 lutego 1828 r. napisał: „Jeżeli wola Pańska
mój wizerunek dać poznać, możemy miejsce przy Statystyce
Galicji, którą teraz [Józefowi Dobkowi] Dzierzkowskiemu
czytać dałem i którą bym dał w druk […] koniecznie mnie
namawiają. Ja sobie układam, aby robotę drukarni bibliotecznej, gdy to tego przyjdzie, od tego otworzyć”36. Niestety
33

F. Siarczyński, Dziennik czynności urzędowych Księgozbioru
Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie, opr. Z. Rzepa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 64.
34
Ibidem, notka z 4-9 II 1829, s. 100.
35 Ibidem, notka z 15 VIII 1829, s. 135.
36 Rkps Ossol., sygn. 1113 I, 139 listów własnoręcznych ś.p. ks.
[Franciszka] Siarczyńskiego [...] bibliotekarza pierwszego narodowego księgozbioru imienia Ossolińskich we Lwowie, a zebrane staraniem Adama Rościszewskiego i temuż narodowemu księgozbiorowi

48

ARCHIVA ECCLESIASTICA (6)

dzieło to zostało zakwestionowane przez cenzurę wiedeńską.
Po śmierci księdza dyrekcja Ossolineum podjęła ponowna
próbę jego wydania. W tym celu przepisano dzieło na czysto
i nawet uzyskano w 1833 r. zgodę władz37, ale całe przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem. Być może na przeszkodzie
stanęły kwestie finansowe, albo afera związana z wykryciem
tajnych druków w Ossolineum, zakończona rewizją policji
w gmachu, konfiskatą zakazanych materiałów i aresztowaniem dyrektora Konstantego Słotwińskiego 1834 r.
Wiele lat później dzięki współpracy ossolińczyków z redakcją Gazety Lwowskiej, w tym ówczesnego dyrektora Augusta Bielowskiego i kustosza Maurycego Dzieduszyckiego,
udało się opublikować część monograficzną na łamach pisma. Czasy były już inne i pojawiło się zapotrzebowanie na
„galicjana”. Opracowanie Siarczyńskiego przyjęto bardzo
dobrze. Pisano: „literacka puścizna […] F. Siarczyńskiego
dostarczyła sporo […] pierwszorzędnego materiału. […] opis
Galicyi, [to] bardzo ważny opis kraju z początku XIX wieku,
z wszechstronnem uwzględnieniem stosunków ekonomicznych, społecznych, wyznaniowych etc”38, „[…] zawierający
mnóstwo ciekawych […] szczegółów tyczących się krajoznawstwa. [Gazeta Lwowska] wydrukowała je [dzieło] w całej rozciągłości nie tylko na pożytek współczesnych czytelników, ale raz na zawsze dla wszystkich badaczy wewnętrznej
historii kraju”39.
Również współcześni badacze wysoko oceniają to dzieło.
Zbigniew Rzepa stwierdził: „wartość słownika geograficzdo zachowania oddane 1833 r. w Żurowicach długich” oraz materiały
dotyczące F. Siarczyńskiego, s. 348
37
W tomie II słownika, w czystopisie znajduje się imprimatur z datą 27 I 1833. Rkps Ossol. sygn. 1828 III, wpis przed kartą
tytułową.
38 Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911, t. 2, cz. 2: F. Jaworski,
Historyja Dodatku Tygodniowego przy Gazecie Lwowskiej 1850-1862
i 1867-1869, red. W. Bruchnalski, Lwów 1912, s. 22
39
Ibidem, s. 36.
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nego Galicji jest duża, mimo że […] zawiera pewne błędy,
zwłaszcza w nazwach topograficznych. Do czasu ukazania
się w końcu XIX wieku wielkiego 15-tomowego słownika
ziem polskich, słownik Siarczyńsiego był niewątpliwie najważniejszym źródłem wiedzy o Galicji. Do dziś jeszcze bywa
wykorzystywany, zwłaszcza jako materiał źródłowy po zaginięciu archiwów. Zasługa Siarczyńskiego w opracowaniu
tego dzieła jest więc ogromna”40.
To wartościowe dzieło, dziś już zostało zupełnie zapomniane. Być może fakt, że rękopis ten w pełnej, oryginalnej
wersji dostępny jest na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej wzbudzi większe zainteresowanie badaczy.

40

Z. Rzepa, Franciszek Siarczyński jako geograf…, s. 44.

ks. ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI
Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego, jako zaczątek akt Konsystorza Generalnego w Kielcach na podstawie
zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1797-1807)

1. Stan badań nad zasobem
Historia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach ściśle łączy się z dziejami diecezji. Dnia 13 czerwca 1805 roku papież Pius VII wydał bullę Idefessum personarum na mocy,
której ustanowiona została diecezja kielecka. Biskupem
kieleckim mianowany został ks. Wojciech de Boża Wola
Górski. Nowa diecezja zafunkcjonowała jesienią 1807
roku, wówczas to wykonano postanowienia bulli, rozpoczął
działalność Konsystorz Biskupi w Kielcach (Consistorium
Episcopale Kielcense) i przybył do Kielc bp Górski. Terytorium nowej diecezji wydzielone zostało z północnej części
diecezji krakowskiej oraz z południowo-wschodniej części
archidiecezji gnieźnieńskiej, ponadto z terytorium diecezji
chełmskiej przydzielone zostały trzy dekanaty. W związku
ze zmianami granic na ziemiach polskich papież Pius VII
wydał 30 czerwca 1818 roku bullę Ex imposita nobis, na
mocy której została przeniesiona stolica biskupia z Kielc
do Sandomierza. Z większości terytorium byłej diecezji
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kieleckiej utworzono diecezję sandomierską. Dekanaty zawiślańskie włączono do diecezji lubelskiej. Kielce wraz
z parafiami na południe od Kielc zostały na powrót włączone do diecezji krakowskiej. Zgodnie z bullą znoszącą
diecezję kielecką Konsystorz Generalny Kielecki działał do dnia 31 grudnia 1818 roku. Biskup krakowski Jan
Paweł Woronicz ogłosił w dniu 30 grudnia 1818 roku list
pasterski, w którym oznajmił, że w Kielcach zachowuje
zastępczy konsystorz. W nowych warunkach prawnych od
dnia 1 stycznia 1818 roku konsystorz w Kielcach działał,
jako foralny diecezji krakowskiej. Poprzez decyzję Woronicza zachowany został w Kielcach ośrodek władzy kościelnej. W Kielcach pozostawiono również akta konsystorskie dotyczące parafii i spraw związanych z częścią byłej
diecezji kieleckiej włączonej do krakowskiej. Część akt
konsystorza kieleckiego przeniesiono do Sandomierza.
W Kielcach załatwiano wszystkie sprawy administracyjne
parafii byłej diecezji kieleckiej, w sprawach ważniejszych
duchowieństwo odnosiło się do Konsystorza Generalnego
w Krakowie1.
Zmieniały się nazwy kancelarii diecezjalnej w Kielcach,
ale zachowywano ciągłość akt. W ten sposób w poszytach
mamy dziś dziedziczone przez lata akta: Konsystorza Generalnego w Krakowie (XVIII/XIX w.) Konsystorza Biskupiego w Kielcach (1807-1818), Konsystorza Foralnego
Diecezji Krakowskiej w Kielcach (1819-1834), Konsystorza Generalnego Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie
Polskim, Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej, Konsystorza Generalnego Diecezji Kieleckiej
i ostatecznie Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Poprzez ciągłość ośrodka władzy i dobrze prowadzoną kancelarię konsystorską wytworzone zostały w Kielcach i niemal w kom1 D. Olszewski, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984, s. 17-22.
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plecie zachowane akta od końca XVIII wieku. Zasób ten
budzi zainteresowanie naukowe i zasługuje na badania.
Pierwsze opracowanie poświęcone produkcji kancelaryjnej
konsystorza kieleckiego wiąże się z osobą ks. Daniela Olszewskiego2. Artykuł opublikowany w 1969 jest omówieniem przydatności do badań historycznych akt konsystorskich w Kielcach. Akta zostały przez ks. profesora Olszewskiego podzielone na grupy tematyczne w ramach, których wyróżnił akta dotyczące: parafii, kaplic, funduszów, kapłanów, księży emerytów
i demerytów, raportów o stanie parafii i duchowieństwa, rozporządzeń władz duchownych i świeckich, protokołów wizytacji dziekańskich. Według powyższych problemów kancelaria
konsystorska gromadziła i porządkowała akta. Układ ten jest
układem serii w ramach zespołu. Domaga się jednak pogłębionych badań, które przyniosą rozpoznanie działania diecezjalnej
kancelarii kieleckiej. Artykuł ks. Olszewskiego był produktem
kwerendy w aktach wówczas słabo dostępnych badaczom. Archiwum z powodów politycznych (II wojna światowa, czasy
prześladowania kościoła w PRL) nie posiadało własnego lokalu. Zasób był po wojnie przechowywany („tymczasowo”)
przez 40 lat w bibliotece seminaryjnej. Archiwariusz diecezjalny ks. Tomasz Wróbel udostępnił ks. Olszewskiemu akta
i klucz do magazynu. Owocem kwerendy, którą objęty został
cały zespół konsystorski był artykuł źródłoznawczy. Następnie
badania były kontynuowane i stały się przedmiotem publikacji
historycznych3.
Wieloletnim archiwariuszem diecezjalnym był ks. Tomasz
Wróbel. Rozpoczął urzędowanie z woli i nominacji bp. Czesława Kaczmarka w 1943 roku. Pracę w archiwum łączył
2

D. Olszewski, Akta konsystorza kieleckiego, jako podstawa do
badań nad parafiami i duchowieństwem pierwszej połowy XIX wieku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (dalej: ABMK) 19 (1969),
s. 5-30.
3 Bibliografia ks. Daniela Olszewskiego za lata 1969-2001 – Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Kieleckiego 17272001. Księga jubileuszowa, Kielce 2002, s. 347-365.
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z różnymi funkcjami kościelnymi oraz ze studiami historycznymi, które zdecydował się podjąć, aby zdobyć wykształcenie konieczne do spełniania obowiązków nałożonych mu
w archiwum przez władzę kościelną. Od roku 1943 do rezygnacji w roku 1983 pełnił obowiązki archiwisty4. Po rezygnacji w 1983 roku do śmierci w roku 1985 mieszkał
w Domu Księzy Emerytów w Kielcach. Wówczas to ks. Daniel Olszewski skłonił go, aby napisał artykuł zachowany dziś
formie maszynopisu5. Artykuł ten jest krótką historią Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Na 31 stronach maszynopisu
ks. Wróbel zamieścił swoją wiedzę zdobytą poprzez 40 lat
systematycznej pracy w Archiwum. Artykuł obejmuje także
lata wcześniejsze dotyczące dziejów archiwum erygowanego w 1939 roku, a wywodzącego się „genetycznie” z Konsystorza Kieleckiego, który działał w Kielcach od 1807 roku.
W artykule ks. Wróbel zamieścił różnego rodzaju wiedzę.
Większość rzeczy można zweryfikować w źródłach, choć nie
ma w artykule przypisów. Są jednak informacje poza źródłowe, które wywodzą się z ustnej tradycji konsystorskiej i kurialnej, niektóre informacje mają charakter wspomnieniowy
z okresu 40-letniej pracy zasłużonego archiwisty kieleckiego.
Działanie ks. Olszewskiego zakończyło się sukcesem, którego wymiernym efektem jest maszynopis. Ks. Tomasz Wróbel
zdołał przed śmiercią utrwalić niepublikowaną wiedzę, która
dziś jest pomocą w badaniach.
Trzecim ważnym artykułem jest studium ks. Grzegorza
Bujaka o Kurii Kieleckiej w 20-leciu międzywojennym. Istotnym owocem studium jest ustalenie, że po wydaniu nowego
prawa kanonicznego w 1917 roku nie zamknięto akt dawnego konsystorza, ale kontynuowano je, jako kurialne doszy4

D. Olszewski, Wróbel Tomasz (1908-1985), [w:] Słownik polskich teologów katolickich (1918-1981), red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 639-641.
5 T. Wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Rys historyczny,
s. 1-31, (mps u Autora).
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wając do istniejących poszytów konsystorskich akta kurii,
jako nowo powołanej instytucji.6 W Archiwum Diecezjalnym
w Kielcach wytwory dziewiętnastowiecznego konsystorza
i dwudziestowiecznej kurii tworzą jeden zespół archiwalny,
który należy na razie nazywać Konsystorz Kielecki i Kuria
Kielecka. W ostatnim czasie zostały przygotowane dwa artykuły na temat rubrycel7.
2. Proces rozpoznawania początków kieleckich akt
konsystorskich
Ks. Tomasz Wróbel pisząc o początkach akt konsystorskich zwrócił uwagę, że poszyty akt konsystorskich dotyczących poszczególnych parafii rozpoczynają się datami z końca
XVIII i z początków XIX wieku. Konsystorz kielecki zaczął
działać od dnia 1 października 1807 roku. Stąd archiwariusz
przypuszczał, że akta te mogły być przekazane z Krakowa.
I takie przypuszczenie odnośnie do akt parafialnych sformułował8. Faktycznie nie tylko poszyty poszczególnych parafii,
ale także inne serie rozpoczynają się dokumentami sprzed
daty 1 października 1807 roku; np. Akta wizytacji dziekańskich (seria „OD”), akta dotyczące gruntów (seria „OG”)
i inne.
W literaturze sprzed lat 80-ych, gdy został napisany artykuł Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Rys historyczny, znany
był fakt przekazania z Krakowa do Kielce akt. Wydanie akt
z konsystorza krakowskiego wiązało się z działaniem władz
6
G. Bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1938. Studium kancelaryjno-archiwoznawcze. Zarys problematyki badawczej,
ABMK 64 (1995), s. 49-57.
7 A. Kwaśniewski, Katalog rubrycel i schematyzmów polskich
cystersów, znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum
Diecezjalnego w Kielcach (1788-1816), Hereditas Monasteriorum 1
(2012), s. 189-205; Tenże, Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej
(1808-1818), (artykuł w druku).
8 T. Wróbel, Archiwum Diecezjalne…, s. 2.
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austriackich. W roku 1802 powiadomiono bp. Olechowskiego, że diecezja krakowska będzie obejmować powiaty:
Kraków, Słomniki, Myślenie i Sącz. W związku z tym odnośnie do akt dotyczących terenów odłączonych od diecezji
zdecydowano i nakazano przekazanie tych akt do odpowiednich konsystorzy. W roku 1807 przekazano akta do Tarnowa.
W roku 1808 przekazano do Kielc akta z ostatnich 4 lat urzędowania. Biskup kielecki Wojciech Górski domagał się wydania akt wcześniejszych sięgających roku 1798, kiedy utworzono Galicję Zachodnią. Konsystorz krakowski zgodnie
z oczekiwaniami Górskiego wydał dodatkowe akta do Kielc9.
Ustalenia te są jednak niedokładne. W rzeczywistości, jak
wykazuje przeprowadzona kwerenda wydano do Kielc akta
sięgające 1797 roku.
Konsystorz Generalny w Kielcach rozpoczął działalność
1 października 1807 roku. W roku 1808 otrzymał akta wytworzone przez Konsystorz Generalny Krakowski. Akta te stały
się zaczątkiem akt Konsystorza Generalnego w Kielcach. Artykuł niniejszy jest poświęcony tejże kwestii początków dziś
dobrze zachowanych poszytów w Archiwum Diecezjalnym
w Kielcach. W tym celu została przeprowadzona kwerenda,
polegająca na przejrzeniu poszytów najstarszych akt konsystorskich. Akta bowiem przekazane z Krakowa w roku 1808
zachowały się dość kompletnie, odnośnie do Kielc i regionu.
Z powodu powstawania w XIX i XX wieku nowych diecezji i zmiany granic akta pierwotnego konsystorza kieleckiego
(1807-1818) są jednak częściowo rozproszone w archiwach
ościennych diecezji (Sandomierz, Kraków, Częstochowa,
Sosnowiec). Akta konsystorza kieleckiego, które wydano
po 1992 roku do Sosnowca, były w podobnie dobrym stanie
jak obecne przechowywane w Kielcach. Akta znajdujące się
w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie były początkowo skata9

T. Glemma, Krakowski Konsystorz Biskupi za czasów Andrzeja
Rawy Gawrońskiego, Nasza Przeszłość 4 (1948), s. 235.
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logowane w Inwentarzu ksiąg konsystorskich i dziekańskich
w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie10, które następnie
poddano rzetelnej ocenie i skatalogowano w Inwentarzu ksiąg
konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im.
ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie11. Literatura na
temat archiwów diecezjalnych z terenu Małopolski ograniczona jest do ogólnych stwierdzeń i zasadniczo nie porusza
kwestii przekazywania akt dziewiętnastowiecznych konsystorzy12.
3. Źródła – wypisy z dziennika podawczego
W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zachowały się
dwa poszyty o tytule Protocollum actorum separatorum pro
dioecesi Cracoviensi13. Są to poszyty zawierające spis akt
wyseparowanych z akt Konsystorza Generalnego w Kielcach.
W czasie istnienia diecezji kieleckiej konsystorz wytworzył
akta, które składały się z odziedziczonych akt konsystorza
krakowskiego przekazanych do Kielc oraz z akt, które konsystorz kielecki sam wytworzył od 1 października 1807 roku do
31 grudnia 1818 roku. W roku 1819, gdy zostało podzielone
terytorium zniesionej diecezji kieleckiej Konsystorz General10 J. Związek, Inwentarz ksiąg konsystorskich i dziekańskich
w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie, Ziemia Częstochowska 19
(1993), s. 29-36.
11
W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej
2 (2012), s. 111-138.
12 F. Stopniak, Archiwum Diecezjalne w Lublinie, ABMK 4 (1962),
s. 15-22; B. Kumor, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, ABMK 2
(1961), s. 43-52.
13 Archiwum Diecezji Kieleckiej (dalej: ADK), Konsystorz Kielecki i Kuria Kielecka (dalej: KKKK), Protocollum actorum separatorum
pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809), sygn. 0-1. Protocollum actorum
separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1810-1818), sygn. 0-2.
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ny Kielecki przniesiony został do Sandomierza i tam zabrano akta konieczne do działalności Konsystorza Generalnego
Sandomierskiego. Tereny byłej diecezji kieleckiej włączone
do diecezji krakowskiej posiadały bieżące akta w kancelarii Konsystorza Generalnego Kieleckiego. Aby zapewnić
sprawne działanie diecezji krakowskiej wyseparowano z zasobu konsystorza kieleckiego akta dla diecezji krakowskiej.
Polegało to na sporządzeniu wypisu spraw z dziennika podawczego. Wypisywano numer sprawy, datę rejestracji oraz
treść sprawy. Dwa poszyty zawierające protokoły są, więc
niekompletnymi kopiami dzienników podawczych kancelarii zniesionej diecezji kieleckiej. Zawierają tylko te sprawy,
które dotyczyły parafii włączonych do diecezji krakowskiej
z byłej diecezji kieleckiej. Zgodnie z decyzją biskupa Woronicza o zachowaniu w Kielcach konsystorza foralnego akta
wyseparowane trafiły do Kielc. Zapewne Konsystorz Generalny Sandomierski zachował sobie oryginalne dzienniki podawcze byłego Konsystorza Generalnego Kieleckiego. Skoro
przekazano akta dla diecezji krakowskiej, to należy zakładać,
że przekazano również akta dla diecezji lubelskiej dotyczące
trzech dekanatów zawiślańskich (Chodel, Urzędów i Zaklików). Raczej jednak nie było tam akt konsystorza krakowskiego, gdyż parafie z dekanatów Chodel, Urzędów i Zaklików po 1805 roku przeszły do diecezji kieleckiej z diecezji
chełmskiej.
Protokół pierwszy zawiera sprawy konsystorza krakowskiego lat 1799-1807, gdy jeszcze nie było kancelarii konsystorskiej tworzącej się diecezji kieleckiej. Akta z lat 17991807, gdy były przekazywane z Krakowa biskupowi kieleckiemu Górskiemu również musiały posiadać jakiś spis.
Zapewne z tego spisu wyseparowano te sprawy wytworzone
przez kancelarię krakowską, które dotyczyły parafii byłej diecezji kieleckiej na powrót włączonych do diecezji krakowskiej w 1819 roku. Spis akt z lat 1799-1807 przy takim założeniu jest drugim odpisem. Najpierw z dziennika podawczego konsystorza krakowskiego odpisano te sprawy, które doty-
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czyły nowoutworzonej diecezji kieleckiej (około 1809 roku),
następnie w 1819 po zniesieniu diecezji kieleckiej odpisano
z odpisu i stworzono odpis drugi, który dziś zachował się
w archiwum kieleckim – sygnatura O-1. Są to przypuszczenia
wymagające badań porównawczych w archiwach diecezjalnych Krakowa, Sandomierza, Lublina i Tarnowa. Ks. Glemma porusza sprawę przekazania przez Konsystorz Generalny
Sandomierski akt wyseparowanych dla diecezji krakowskiej.
Nastąpiło to wydaje się w roku 1819. Glemma podaje, że
w dwóch poszytach spisanych akt były sprawy za rok 1814
i 181514. Zachowane w Kielcach poszyty zawierają spisy za
lata 1799-1818. Kwerenda zaś poszerza przestrzeń czasową
i wykazuje, że przekazano akta od 1797 roku.
Zachowane dwa poszyty spisów akt pozwalają na odtworzenie produkcji kancelaryjnej Konsystorza Generalnego
w Kielcach oraz pośrednio pozwalają na badania nad aktami
odziedziczonymi, które zostały wyprodukowane w konsystorzu krakowskim. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym
artykule jest kwestia akt krakowskich. Poszyt Protocollum
actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809)
to protokół akt pozostawionych w Kielcach po 1818 roku.
W tymże poszycie akta za lata 1799-1805 to produkcja kancelarii konsystorskiej w Krakowie. Poszyt obejmuje spis spraw,
które oceniono w Krakowie, jako związane z nowoutworzoną
diecezją kielecką. Protokół jest wypisem z dziennika podawczego prowadzonego w Konsystorzu Krakowskim. Pierwsza
sprawa w 1799 została opatrzona datą 2 stycznia i przydzielono jej numer 1. Następnie wpisano dwie sprawy z dnia
8 stycznia 1799 roku. Sprawy te mają numery odpowiednio
12 i 14. Sprawa nr 13 nie została wpisana do Protocollum
actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi, czyli uznano
ją za niezwiązaną z diecezją kielecką i pozostawiono w kancelarii krakowskiej, lub sandomierskiej. Sprawa nr 1 pod datą
2 stycznia została wniesiona przez prebendarza Krynickiego
14

T. Glemma, Krakowski Konsystorz Biskupi…, s. 235-236.
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z Chotla Zielonego (Chotel Zielony to średniowieczna prebenda na terenie parafii Busko). W poszycie akt prebendy
Chotel Zielony znajdujemy tę sprawę na kartach 4-1215.
Karta 4 i 12 to arkusz papieru złożony na połowę. Na karcie
4 znajduje się pismo prebendarza Józefa Krynickiego sporządzone i podpisane przez niego w dniu 2 stycznia 1799
roku. Karta 12 verte posiada zapis prezenty składający się
z nazwy urzędu, do którego pismo wpłynęło – Consistorium
Cracoviense, z daty wpływu – 2 stycznia 1799 roku trzeci
element to numer sprawy w dzienniku podawczym – „1”.
W złożony arkusz papieru, na którym prebendarz przedstawił swoją sprawę włożono inne pisma i po zakończeniu
sprawy zszyto jako drugą w kolejności chronologicznej dotyczącą prebendy Chotel Zielony. W zachowanym poszycie
akt przed omawianą sprawą nr 1 z dnia 2 stycznia 1799 roku
znajduje się sprawa nr 571 z dnia 10 grudnia 1798 roku.
Wskazuje to wyraźnie, że zachowany Protocollum actorum
separatorum pro dioecesi Cracoviensi nie posiada początku. Karty zachowane protokołu rozpoczynają się od początku roku 1799. Brakuje spisu spraw z 1798 roku. Sprawa
pierwsza i druga w tym poszycie są zszyte z obwolutą Akta
Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące
się. Następnie w poszycie znajdują się kolejne sprawy załatwione w Konsystorzu Generalnym Krakowskim: sprawa
trzecia nr 156 z dnia 11 marca 1799 roku, sprawa czwarta
nr 307 z dnia 26 lipca 1800 roku, sprawa piąta nr 704 z dnia
29 grudnia 1800 roku, sprawa szósta nr 291 z dnia 31 marca 1802 roku, sprawa siódma nr 440 z dnia 30 maja 1804
roku, sprawa ósma nr 1105 z dnia 30 grudnia 1805 roku. Na
karcie 44 kończy się produkcja konsystorza krakowskiego.
Karty 45-47 to pierwsza sprawa Konsystorza Generalnego
w Kielcach. Jest to sprawa nr 2 z dnia 2 stycznia 1808 roku.
Wszystkie sprawy załatwione w czasach przynależności
15

ADK, Akta Konsystorskie (dalej: AK) parafii[!] Chotel Zielony
(1798-1853), sygn. PC-10/1 a, b.
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prebendy Chotel Zielony do diecezji krakowskiej odnotowane są w Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809).
4. Analiza najstarszych akt spraw
Najstarsze akta spraw zachowane w poszytach archiwum
kieleckiego sięgają 1797 roku. Poszyt akt parafii Mnichów
rozpoczyna się od sprawy nr 72 przyjętej dnia 2 września 1797
roku16. Akta parafii Gorzków rozpoczynają się od sprawy
nr 78 zarejestrowanej dnia 7 września 1797 roku17. W pierwszym poszycie akt parafii Szydłów zachowała się sprawa
nr 80 przyjęta dnia 8 września 1797 roku18. Pierwszy poszyt
akt parafii Imielno rozpoczyna się od sprawy nr 219 z dnia
20 października 1797 roku19. Pierwsza sprawa zachowana
w aktach parafii Korytnica została w konsystorzu krakowskim zarejestrowana pod numerem 325 w dniu 6 grudnia
1797 roku. Jest to sprawa rozpoczęta w Krakowie i załatwiona ostatecznie przez biskupa Górskiego w Kielcach w roku
181020. Gdy była załatwiana w Kielcach zarejestrowano ją
pod numerem 41 w dniu 19 stycznia 1810 roku 21. W aktach
parafii Kazimierza Wielka pierwsza sprawa posiada numer
344 i została zarejestrowana dnia 12 grudnia 1797 roku22.
W aktach parafii Wiślica pierwsza sprawa posiada numer
348 i została zarejestrowana 14 grudnia 1797 roku23. Akta
16 ADK, AK

parafii Mnichów (1797-1938), sygn. PM-11/1, k. 1-2b.
ADK, AK parafii Gorzków (1797-1932), sygn. PG-9/1, k. 1-26.
18
ADK, AK parafii Szydłów (1797-1832), sygn. PS-33/1, k. 1-6.
19 ADK, AK parafii Imielno (1797-1832), sygn. PI-2/1, k. 1-2b.
20 ADK, AK parafii Korytnica (1797-1938), sygn. PK-21/1, k. 1-6b.
21
ADK, Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1810-1818), sygn. O-2.
22 ADK, AK parafii Kazimierza Wielka (1797-1982), sygn. PK-4/1,
k. 1-2b.
23
ADK, AK parafii Wiślica (1797-1810), sygn. PW-3/1, k. 1-6.
17

62

ARCHIVA ECCLESIASTICA (6)

parafii Kazimierza Mała rozpoczynają się od sprawy 363 zarejestrowanej w dniu 22 grudnia 1797 roku24. Powyższemu
zestawieniu nadano formę szczegółową, gdyż nie zachował
się spis w Protocollum. Dlatego zestawienie jest zastępczą
formą pozwalającą na określenie produkcji konsystorza krakowskiego w 1797 roku. Dnia 2 września 1797 roku było zaledwie 72 zarejestrowane sprawy. Dnia 22 grudnia było 363
sprawy. Pozwala to na oszacowanie produkcji w zaokrągleniu
w roku 1797 na około 370 spraw. Od 2 września do 22 grudnia produkcja przypomina średnią z następnych lat (patrz
tabela). Jeśli do 2 września 1797 roku zarejestrowano tylko
72 sprawy oznacza to, że z jakichś powodów rejestrowano
małą ilość spraw. Wolno ostrożnie wnioskować, że rok 1797
jest rokiem przejścia w kancelarii konsystorza krakowskiego z księgi wpisów na akta spraw. Oceniając proporcjonalnie
produkcję należałoby wyznaczyć początek tej działalności
konsystorza krakowskiego na czerwiec/lipiec 1797. Hipoteza
ta wymaga jednak potwierdzających ją badań. W literaturze
problem momentu przejścia w kancelarii krakowskiej z księgi wpisów na akta spraw jest nieustalony. Ks. Jan Kracik podaje jednak cenną informację, że od roku 1798 rozpoczynają
się Protocolla exhibitorum prowadzone w postaci dziennika
podawczego na niemieckich a następnie łacińskich formularzach25. Wobec powyższego wolno stawiać ostrożną tezę, że
w roku 1797 wprowadzono w konsystorzu krakowskim nowy
system kancelaryjny – akta spraw.
W podobny sposób jak udało się przez kwerendę ustalić
numery i daty spraw roku 1797 można kontynuować ustalenia dla roku 1798. Tytułem egzemplifikacji przykład z końca
roku – w pierwszym poszycie akt parafii Stradów zachowała
się jedna sprawa z 1798 roku; posiada numer 659 i została
24

ADK, AK parafii Kazimierza Mała (1797-1938), sygn. PK-3/1
a, b; k. 1-3.
25
J. Kracik, Zasoby Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie,
Analecta Cracoviensia 9 (1977), s. 485.
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zarejestrowana w dniu 3 grudnia 1798 roku. Sprawa ta wyznacza przybliżoną ilość spraw wyprodukowanych w 1798
roku. Przez 11 miesięcy 1798 roku zarejestrowano 656 spraw.
Przyjmując odpowiednią średnią produkcję miesięczną wolno szacować, że do końca roku 1798 zarejestrowano około
700 spraw26.
Akta przekazane z Krakowa do Kielc są dość dobrze
i kompletnie zachowane. W trakcie kwerendy natrafiono na
przypadek niezachowania akt sprawy załatwianej w Konsystorzu Generalnym w Kielcach. W protokole akt wyseparowanych dla diecezji krakowskiej pierwsza sprawa w roku
1808 występuje pod dniem 2 stycznia. Sprawę wniósł ks. Wybranowski proboszcz w Brzegach27. W aktach parafii Brzegi
nie ma tej sprawy. Być może jest to związane z tym, że była
to sprawa związana z małżeństwem i konsystorz przekazał ją
proboszczowi, lub umieszczono ją poza poszytem akt parafialnych?28
Najwcześniejsze akta spraw przekazane przez konsystorz
krakowski rozpoczynają się od daty 1797. Wśród konsystorskich poszytów akt parafialnych znajdujemy jeden przypadek pism konsystorskich z roku 1796. Pierwszy poszyt akt
konsystorskich parafii Kluczewsko leżącej w dawnym archidiakonacie kurzelowskim rozpoczyna się od pisma kapituły
kurzelowskiej z 1796 roku. Pismo dotyczy zgody kapituły na
erekcję parafii Kluczewsko. Następują po nim pisma wydane
w konsystorzu gnieźnieńskim w imieniu arcybiskupa Ignacego Krasickiego oraz pisma zainteresowanych dziedziców
i proboszczów. Akta wytworzone od roku 1796 przez Konsystorz Generalny Gnieźnieński trafiły następnie do Konsystorza Generalnego Krakowskiego i jako załączniki zostały włączone w sprawę o numerze 461 zarejestrowaną dnia
26

ADK, AK parafii Stradów (1798-1833), sygn. PS-22/1 a, b;
k. 1-9.
27 ADK, KKKK Protocollum actorum separatorum, sygn. O-1.
28
ADK, AK parafii Brzegi (1809-1838), sygn. PB-13/1.
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6 lipca 1803 roku. Na dokumentach wytworzonych w konsystorzu gnieźnieńskim zaznaczono „fasc. 30, nr 67” 29.
Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809) zawiera akta Konsystorza Generalnego
Krakowskiego przekazane do Konsystorza Generalnego Kieleckiego w roku 1808. W sensie ścisłym zapisy Protocollum
dotyczą akt konsystorza krakowskiego i obejmują lata 17991805. W omawianym poszycie znajdują się dwa arkusze papieru tworzące cztery karty, na których zostały spisane sprawy roku 1807. Spis rozpoczyna się od sprawy nr 36 z dnia
27 października 1807 roku. Był to, więc 27 dzień działalności
Konsystorza Generalnego w Kielcach. Do sprawy nr 36 w ciągu 27 dni pracy konsystorz kielecki zarejestrował 35 spraw.
Niestety brak jest kart, na których były te sprawy spisane.
Brakuje prawdopodobnie jednego arkusza tworzącego dwie
karty. Spis spraw zarejestrowanych w roku 1807 to produkcja
konsystorza kieleckiego, jako generalnego. Tytułem egzemplifikacji: sprawa nr 54 z dnia 8 listopada (zarejestrowana
w dzienniku podawczym) zachowała się w aktach parafii Kozłów Jędrzejowski. Pisma tej sprawy skierowane są do Konsystorza Generalnego w Kielcach i do biskupa Górskiego30.
Po utworzeniu diecezji kieleckiej i zorganizowaniu kancelarii
zdarzały się przypadki załatwiania przez parafie diecezji kieleckiej spraw w konsystorzu krakowskim. W aktach parafii
Nowy Korczyn znajduje się sprawa nr 756 zarejestrowana
w dzienniku podawczym krakowskiego konsystorza w dniu
2 listopada 1807 roku31.
Konsystorz krakowski, jak należy wnioskować z zachowanego Protocollum, przekazał akta do końca roku 1805.
29

ADK, AK parafii Kluczewsko (1796-1938), sygn. PK-14/1, k.
1-16 c.
30 ADK, AK parafii Kozłów Jędrzejowski (1803-1938), sygn. PK28/1 a, b, 63-70 d.
31
ADK, AK parafii Nowy Korczyn (1800-1828), sygn. PN-8/1, k.
25-27 b.
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Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809) zawiera na rok 1807 już akta wytworzone
przez konsystorz kielecki. Skoro jednak pomiędzy spisem
spraw na rok 1806 i 1807 brakuje dwóch kart za rok 1807
(produkcja kielecka), to należy zakładać, że z Krakowa
były wysłane akta również za 1807 rok. Konsystorz kielecki rozpoczął urzędowanie w dniu 1 października 1807
roku do tego momentu zapewne konsystorz krakowski
obsługiwał parafie nowoutworzonej diecezji kieleckiej.
W aktach parafii Oleszno zachowała się sprawa nr 63 z dnia
3 lutego 1807 roku32. Była to sprawa przyjęta w konsystorzu krakowskim i przesłana do kieleckiego. Jest to dowód
przekazania spraw załatwianych w roku 1807. Podobny
przykład sprawy przyjętej w niedługo przed zafunkcjonowaniem konsystorza kieleckiego znajdujemy w aktach parafii Wolica. Sprawa posiada 451 numer z krakowskiego
dziennika podawczego i została przyjęta dnia 2 lipca 1807
roku33. Należy, więc przyjąć, że Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809) jest zdefektowane i pierwotnie zawierało karty ze spisem spraw
konsystorza krakowskiego zarejestrowanych w roku 1807
i przekazanych do Kielc. Oprócz spisu na 1807 rok brakuje
również spisu na rok 1801, 1803, 1806. W wypadku tych
trzech lat nie ma konieczności poszukiwania w poszytach,
gdyż są w sposób fizyczny usunięte całe karty z tymi spisami. W Protocollum actorum separatorum pro dioecesi
Cracoviensi (1799-1809) brakuje również kart ze spisami
za lata 1797 i 1798. Przeprowadzona kwerenda wykazała
w poszytach akta wyprodukowane w Krakowie w 1797
i 1798 roku. Więcej na ten temat w tekście poniżej.
W poszycie po spisie na rok 1804 następuje spis na rok
1805. Data była poprawiana przez skrybę i nie wiadomo czy
jest tam rok 1805, czy 1806. Trudno też w spisie tegoż roku
32 ADK, AK
33

parafii Oleszno (1803-1829), sygn. PO-6/1, k. 43-45 b.
ADK, AK parafii Wolica (1801-1858), sygn. PW-8/1, k. 8-12.
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szuka się odnotowanych spraw w odpowiednich poszytach
parafialnych. Pierwsza sprawa, którą udało się łatwiej odnaleźć dotyczy parafii Stradów; składa się z pisma proboszcza
datowanego 25 marca 1805 roku w Stradowie34. Pismo to zostało przyjęte w konsystorzu krakowskim dnia 28 marca 1805
roku i otrzymało numer sprawy 226. Pod tym numerem jest
odnotowane w Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809). Należy przyjąć, że poprawiana
data dotyczy roku 1805.
5. Liczebność akt konsystorza krakowskiego
Liczebność akt konsystorza krakowskiego (poniżej tabela) odtworzono za lata 1799-1805 na podstawie Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809). Protokół zawiera wypisy pozwalające na
obliczenia. Spisy obejmują akta spraw od stycznia danego
roku do końca grudnia, więc znając ostatnią sprawę z końca grudnia możemy niemal dokładnie oszacować ile było
w Krakowie zarejestrowanych spraw. W spisie na rok 1800
ostatnia sprawa przekazana do Kielc została zarejestrowana w dniu 31 grudnia pod numerem 717. Jest oczywiste,
że sprawa 717 wyznacza liczbę spraw zarejestrowanych
w roku 1800. Zwykle rejestrowano jedną lub kilka spraw
w ciągu dnia. Jeśli wiemy, że w dniu 31 grudnia zarejestrowano 717 sprawę, to błąd może być w granicach 2-3
spraw. Znamy więc praktycznie pełną liczbę spraw załatwionych 1800 roku. Na tej zasadzie szacowano liczebność
w pozostałych latach. Liczebność akt konsystorza krakowskiego zarejestrowanych w roku 1797 oraz 1798 odtworzono poprzez kwerendę w poszytach. Uzyskane dane zostały
zestawione w poniższej tabeli. Kolumna Akta przekazane
do Kielc po roku 1818 oznacza te akta, które po zniesieniu
34

ADK, AK parafii Stradów (1798-1833), sygn. PS-22/1 a, b; k.
48-51.
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diecezji kieleckiej konsystorz sandomierski wyseparował
dla diecezji krakowskiej, a które pozostawiono w kancelarii kieleckiej. Liczbę uzyskano poprzez przeliczenie spraw
w Protocollum actorum separatorum pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809). Kolumna trzecia Łączna liczba akt
konsystorza krakowskiego to liczba produkcji konsystorza
krakowskiego. Liczbę uzyskano poprzez przyjęcie ostatniego numeru w danym roku. Kolumna druga Akta pozostawione w Krakowie i przekazane do Sandomierza to akta
produkcji krakowskiej, które nie zostały wydane z Krakowa oraz akta zatrzymane przez konsystorz sandomierski
w roku 1819. Być może w liczbie zatrzymanych przez konsystorz sandomierski są też akta dotyczące trzech dekanatów
zawiślańskich byłej diecezji kieleckiej (Chodel, Urzędów
i Zaklików). Jest to jednak mało prawdopodobne. Najstarsze zachowane w Kielcach akta konsystorza krakowskiego
pochodzą z roku 1797 (patrz powyżej). Dekanaty Chodel,
Urzędów i Zaklików były po roku 1805 przyłączone z diecezji chełmskiej. Na przełomie XVIII i XIX wieku raczej
nie załatwiano spraw tych dekanatów w konsystorzu krakowskim.
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Liczebność spraw wyprodukowanych w Konsystorzu Generalnym
w Krakowie w latach 1797-1807
rok

Akta przekazane do
Kielc po roku 1818

Akta pozostawione w
Krakowie i przekazane
do Sandomierza

Łączna liczba akt konsystorza krakowskiego

1797

brak danych

brak danych

370

1798

brak danych

brak danych

700

1799

100

754

846

1800

121

596

717

1801

brak danych

brak danych

brak danych

1802

138

1083

1221

1803

brak danych

brak danych

brak danych

1804

152

868

1020

1805

141

1001

1142

1806

brak danych

brak danych

brak danych

1807

brak danych

brak danych

brak danych

Źródło: ADK, KKKK, Protocollum actorum separatorum
pro dioecesi Cracoviensi (1799-1809), sygn. O-1. Dane na
rok 1797 i 1798 z kwerendy w poszytach akt parafialnych
ADK.
Zestawienia w tabeli choć niekompletne dają jednak
orientację w produkcji konsystorza krakowskiego w początkach wprowadzenia nowego systemu kancelaryjnego
(XVIII/XIX w.) W roku 1797 zarejestrowano 370 spraw.
Należy zakładać, że był to pierwszy rok nowego systemu.
W następnych latach liczba spraw rosła od 700 w roku 1798
do 1142 w roku 1805. W Kielcach po podzieleniu akt (po
1818 r.) było przekazanych poniżej 10% ogólnej produkcji krakowskiej. Sądząc po wielkości diecezji kieleckiej
w latach 1805-1818 zapewne w aktach konsystorza kieleckiego po przekazaniu z Krakowa (około 1809 r.) musia-
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ło się znaleźć około 50% akt wytworzonych w Krakowie.
Jako że większość terytorium zniesionej diecezji kieleckiej
stało się terytorium diecezji sandomierskiej należy zakładać, że większość akt powędrowała po 1818 roku do Sandomierza.
6. Obwoluta – Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji
Krakowskiej tyczące się
Artykuł niniejszy wiąże się badaniami na temat źródeł
do dziejów parafii Busko35. W trakcie tych badań udało
się ustalić, że akta konsystorza kieleckiego odnośnie badanej parafii są wytworzone i zachowane w postaci trzech
poszytów. Każdy poszyt jest stworzony z akt spraw przyszytych do obwoluty z odpowiednim nadrukiem: 1. Akta
Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące
się: (kościoła w Busku). 2. Akta Konsystorza Jeneralnego
Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskiem tyczące się: (kościoła w Busku). 3. Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się: (kościoła
w Busku). Trzy drukowane tytuły na obwolutach wskazują
precyzyjnie na trzy epoki działania kancelarii diecezjalnej
w Kielcach. Obwoluta pierwsza obejmuje akta Konsystorza
Krakowskiego przysłane do Kielc, następnie znajdują się
tam akta Konsystorza Generalnego w Kielcach z czasów
diecezji kieleckiej (1807-1818), trzecia część akt to akta
Konsystorza Foralnego w Kielcach (po zniesieniu diecezji
kieleckiej); są to czasy biskupów Woronicza i Skórkowskiego. Obwoluta druga – Akta Konsystorza Jeneralnego
części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się: obejmuje akta z czasów działalności administratora
35 A. Kwaśniewski, Źródła do dziejów parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Mari Panny w Busku-Zdroju przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (XIX-XXI w.), (artykuł
w druku).
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w Kielcach ks. Adama Paszkowicza i jego następców-administratorów: ks. Gabriela Wysockiego, bp. Franciszka
Zglenickiego, bp. Ludwika Łętowskiego. Obwoluta trzecia
– Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się: obejmuje czasy począwszy od objęcia władzy przez ks. Macieja Majerczaka. Samo określenie
Diecezja Kielecko-Krakowska było narzucone przez władze
państwowe 1842, więc nadruk może pochodzić najwcześniej z roku 1842. W przypadku parafii Busko mamy do czynienia z precyzyjnym rozdzieleniem akt zgodnie z trzema
obwolutami. Jest to, wydaje się, jedyna parafia, która ma
tak precyzyjnie rozdzielone akta. Ponadto do akt Konsystorza Kieleckiego włączony został poszyt czwarty – Akta
Konsystorskie parafii Busko-Zdrój (1821-1943), o którym
wiadomo, że został przysłany dnia 30 września 1854 roku
przez konsystorz krakowski do konsystorza kieleckiego.
Poszyt ten zawiera akta wytworzone w Krakowie. W tym
czasie, bowiem parafia Busko podlegała władzy konsystorza kieleckiego i konsystorza krakowskiego.
Poszyty akt konsystorskich parafii Busko stały się bodźcem do poszukiwań w innych seriach akt konsystorskich.
Trzy rodzaje oryginalnych obwolut zachowanych w aktach
konsystorza dają duże możliwości badawcze i prawdziwą
inspirację do uprawiania kościelnej archiwistyki kieleckiej.
Kwerenda na potrzeby niniejszego artykułu była prowadzona
celowo, jako poszukiwanie obwoluty pierwszej Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się […]. Poszukiwania oryginalnych obwolut są jednak utrudnione przez
niezgodny z zasadami archiwistyki sposób porządkowania zespołu archiwalnego obejmującego akta konsystorza. W roku
1939 zostało erygowane Archiwum Diecezjalne w Kielcach.
Ks. mgr Franciszek Mazurek mianowany wówczas przez bp.
Cz. Kaczmarka archiwariuszem wydrukował na tekturowych
obwolutach nadruk Archiwum Diecezjalne w Kielcach Akta
Konsystorskie. Stare akta wytworzone w kieleckiej kancelarii
zaczął wtedy oprawiać w nowe obwoluty. Proces ten trwał do
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lat 80-ych. Ks. Wróbel krytycznie ocenił tę przed wojną rozpoczętą praktykę: „Widać, że robili to ludzie niewiele mający
wspólnego z pracą archiwalną. […] Stad liczne błędy. […]
Natomiast obwoluty wyglądały zewnętrznie bardzo efektownie z nadrukiem na pierwszej stronie u góry Archiwum Diecezjalne w Kielcach, w środku dużymi literami Akta Konsystorskie36. Pomimo tego ks. Wróbel sam raczej kontynuował tę
praktykę; choć zapewne w niewielkim stopniu, bo większość
jednostek była oprawiona.
Poprzez nowe archiwalne obwoluty zastosowane począwszy od 1939 roku przykryto stare, oryginalne, kancelaryjne
obwoluty. Obwoluty archiwalne „ukryły wiedzę” o obwolutach kancelaryjnych. Tylko w tych przypadkach, w których
zastosowano mniej metalowych, rdzewiejących spinaczy
możliwe było zaglądanie i czytanie napisów obwolut kancelaryjnych. Spinacze do dziś spowodowały spore ubytki
w dziewiętnastowiecznym papierze obwolut. Aby odczytać
stare obwoluty autor był zmuszony mechanicznie usuwać zardzewiałe spinacze. W przeszłości należy usunąć pozostałe.
Jest zastanawiające, że ks. Wróbel nie zwrócił uwagi na tak
cenne i inspirujące obwoluty dziewiętnastowiecznej kancelarii kieleckiej. Ks. Władysław Siarkowski, jako największy uczony w dziewiętnastowiecznych Kielcach sporządził
w roku 1874 przejrzysty inwentarz archiwum konsystorskiego37. Inwentarz ten był efektem systematycznej pracy Siarkowskiego, jako regensa konsystorza. Inwentarz z 1874 roku
obejmuje wszystkie akta zszyte w trzech rodzajach obwolut,
jednak nie porusza kwestii samych obwolut. Być może było
to, dla Siarkowskiego zbyt oczywiste, bardziej kancelaryjne,
urzędowe.
Zasób akt konsystorza kieleckiego posiada serie oznaczone literami od O -OA do OZ. W ramach zespołu zarysowują
36

T. Wróbel, Archiwum Diecezjalne…, s. 17-18.
ADK, KKKK, Spis inwentarza fascykułów aktów w Archiwum
Konsystorskim w Kielcach (1874), sygn. OM-11/2.
37
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się serie (np. OA) i podserie np. OA-1, OA-2. Seria akt parafialnych (PA-PZ) obejmuje największą część zasobu. Gromadzi ona akta poszczególnych parafii wytworzone w kancelarii diecezjalnej w Kielcach. Poszczególne parafie posiadają
w ramach tej serii własne podserie i tam chronologicznie
ułożone poszyty. W poszytach tych znajdują się, akta wytworzone przez kolejno następujące instytucje: Konsystorz
Generalny w Krakowie (XVIII/XIX w.) Konsystorz Biskupi w Kielcach (1807-1818), Konsystorz Foralny w Kielcach
(1819-1834), Konsystorz Generalny Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim, Konsystorz Generalny Diecezji
Kielecko-Krakowskiej, Konsystorz Generalny Diecezji Kieleckiej i ostatecznie Kuria Diecezjalna w Kielcach. Znaczna
część poszytów rozpoczyna się aktami konsystorza krakowskiego, które były zaczątkiem akt konsystorza kieleckiego.
Większość poszytów zawierających produkcję krakowską
znajduje się w obwolucie nr 1 – Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się38. Akta parafialne są
najbardziej reprezentatywne w odniesieniu do zachowania
się obwoluty pierwszej – Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się. Prawidłowość ta pozwala na
twierdzenie, że akta przekazane biskupowi Górskiemu przekazano z krakowskiego konsystorza w obwolutach z nadrukiem Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej
tyczące się. Występują jednak przypadki sporządzenia poszytu zawierającego sprawy przekazane z Krakowa, ale nieoprawione we własną krakowską obwolutę. Zwykle w tych
przypadkach zastosowano obwolutę drugą z lat 30-ych XIX
wieku – Akta Konsystorza Jeneralnego Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się. Nie udało się natrafić na przypadek oprawienia akt krakowskiego konsystorza
38 [Tytułem egzemplifikacji] ADK, AK parafii[!] Chotel Zielony
(1802-1936), sygn. PC-1/1 a, b. AK parafii Chęciny (1800-1933),
sygn. PC-3/1. AK parafii Chroberz (1802-1936), sygn. PC-11/1 a, b.
AK parafii Dobrowoda (1799-1829), sygn. PD-5/1.
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w obwolutę trzecią z lat 40-ych XIX wieku – Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się.
Skoro niektóre akta krakowskie oprawiono w obwolutę drugą
(typowo kielecką), to znaczy, że były bez obwoluty, bądź obwoluta była zniszczona i w latach 30-ych, gdy dysponowano
w Kielcach drugą obwolutą, świeżo wydrukowaną użyto jej
do oprawienia starych akt. Zasadniczo jednak zakończono
porządkowanie najstarszych akt do lat 40-ych, gdyż w odniesieniu do najstarszych akt (XVIII/XIX w.) nie zdarzają się
przypadki oprawienia w obwolutę trzecią z lat 40-ych (Akta
Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się).
Obwoluta nr 1 występuje również w innych seriach akt
konsystorskich – np. w serii dotyczącej duszpasterstwa (sygn.
OD), w serii dotyczącej finansów (sygn. OF) i w serii dotyczącej gruntów i nieruchomości (sygn. OG)39. W ramach
serii OD znajduje się podseria OD-7, która obejmuje akta
konsystorskie dotyczące dekanatów. W tej podserii istnieje
podział na poszczególne dekanaty. Są więc podserie podserii.
Rozwiązano to w ten sposób, że nadano dekanatowi jedna
sygnaturę, a jeśli dany dekanat miał dwa poszyty akt, to w ramach sygnatury pierwszy oznaczano jako fascykuł 1 i kolejnym nadawano kolejne numery. Podseria OD-7 została wytworzona przez Konsystorz Generalny Kielecki (1807-1818).
Nie ma w tej serii akt spraw odziedziczonych z działalności
macierzystej diecezji krakowskiej. W pierwszych poszytach
poszczególnych dekanatów występuje obwoluta pierwsza
– Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się40. Pierwsze poszyty akt dekanatów: kieleckiego, ku39

[Tytułem egzemplifikacji] ADK, AK raporty o stanie duchowieństwa świeckiego i zakonnego oraz o stanie ludności w parafiach (18141832), sygn. OD-10/1. AK ofiary i składki na różne cele (1800-1850),
sygn. OF-5/1. AK podania wskutek rekwizycji rządowych [odnośnie
do] dziesięcin i innych funduszów (1819), sygn. OG-1/3.
40
ADK, AK dekanat kielecki (1820-1833), sygn. OD-7/K/1, fasc.
1. AK dekanat kurzelowski (1819-1830), sygn. OD-7/K/3, fasc. 1. AK
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rzelowskiego, skalbmierskiego, stopnickiego i wiślickiego
zostały wytworzone przez Konsystorz Foralny Kielecki działający od 1 stycznia 1819 roku. Kancelaria kielecka musiała dysponować nadmiarem obwolut nr 1 – Akta Konsystorza
Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się. Nie wydrukowano własnych, korzystano z przysłanych w swoim czasie
z Krakowa. Każdy z omówionych poszytów stanowi fascykuł pierwszy akt danego dekanatu. W ramach akt dekanalnych fascykuły oznaczone numerem drugim posiadają obwolutę drugą – Akta Konsystorza Jeneralnego Części Diecezji
Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się41. Omawiane
dekanaty to terytorium byłej diecezji kieleckiej. Gdy pod koniec 1818 roku bp krakowski Jan Paweł Woronicz ogłosił, że
w Kielcach ustanawia konsystorz foralny wówczas terytorium byłej diecezji kieleckiej stało się terytorium oficjalatu
foralnego. Z terytorium byłej diecezji kieleckiej dla dwóch
dekanatów Opatowiec i Szydłów akta zaczynają się od roku
1834. Należy uznawać, że kiedyś zaginęły dwa poszyty akt
sprzed 1834 dla tych dekanatów. Poszyty akt dekanatu Opatowiec i Szydłów posiadają obwolutę drugą – Akta Konsystorza
Jeneralnego Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się42.
W ramach represji po Powstaniu Listopadowym car Mikołaj I odmówił prawa jurysdykcji biskupowi krakowskiemu
Karolowi Skórkowskiemu. Dla części diecezji krakowskiej
w Królestwie Polskim car samowolnie ustanowił administradekanat skalbmierski (1820-1826), sygn. OD-7/S/2, fasc. 1. AK dekanat stopnicki (1819-1826), sygn. OD-7/S/4, fasc. 1. AK dekanat wiślicki (1820-1828), sygn. OD-7/W/2, fasc. 1.
41 ADK, AK dekanat kielecki (1834-1842), sygn. OD-7/K/1, fasc.
2. AK dekanat kurzelowski (1834-1842), sygn. OD-7/K/3, fasc. 2. AK
dekanat skalbmierski (1834-1868), sygn. OD-7/S/2, fasc. 1. AK dekanat stopnicki (1834-1880), sygn. OD-7/S/4, fasc. 2. AK dekanat wiślicki (1834-1842), sygn. OD-7/W/2, fasc. 2.
42
ADK, AK dekanat opatowiecki (1834-1864), sygn. OD-7/O/1,
fasc. 1. AK dekanat szydłowski (1834-1867), sygn. OD-7/S/5, fasc. 1.
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torem ks. Adama Paszkowicza. Wówczas rozszerzone zostało
terytorium władzy konsystorza kieleckiego, który zaczął znów
funkcjonować jako generalny43. Zachowane w Archiwum
Diecezjalnym w Kielcach akta dekanatów wówczas świeżo
podporządkowanych Konsystorzowi Generalnemu Kieleckiemu rozpoczynają się pierwszymi fascykułami od roku 1834.
Fascykułom tym przydzielono obwolutę drugą specjalnie dla
konsystorza wówczas wydrukowaną – Akta Konsystorza Jeneralnego Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim
tyczące się. Spośród dekanatów wówczas przyłączonych do
Kielc zachowały się akta dekanatów: Dzierzgów, Jędrzejów,
Miechów, Proszowice, Skała, Wawrzeńczyce. Akta tych dekanatów precyzyjnie rozpoczynają się od 1834 roku44. Spośród
dekanatów diecezji krakowskiej poddanych wówczas władzy
ks. Adama Paszkowicza nieregularność występuje w odniesieniu do dekanatu Lelów i Książ. Akta tych dekanatów są
również zszyte z obwolutą drugą (Akta Konsystorza Jeneralnego Części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się), ale rozpoczynają się w latach 20-ych45. Akta dekanatów z następnych lat rozpoczynają się najczęściej od roku
1842 i są oprawione w trzecią obwolutę – Akta Konsystorza
Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się. Po
roku 1992, gdy powstała diecezja sosnowiecka przekazano
z Kielc do Sosnowca akta dekanatów włączonych do diecezji sosnowieckiej. W poszytach przekazanych do Sosnowca
43

T. Wróbel, Zarys historii diecezji kieleckiej, Kielecki Przegląd
Diecezjalny 58 (1982), z. 5, s. 210-211.
44 ADK, AK dekanat dzierzgowski (1834-1867), sygn. OD-7/D/1,
fasc. 1. AK dekanat jędrzejowski (1834-1879), sygn. OD-7/J/1, fasc.
1. AK dekanat miechowski (1834-1876), sygn. OD-7/M/1, fasc. 1. AK
dekanat proszowski (1834-1868), sygn. OD-7/P/2, fasc. 1. AK dekanat
skalski (1834-1843), sygn. OD-7/S/3, fasc. 1. AK dekanat wawrzeńczycki (1834-1868), sygn. OD-7/D/1, fasc. 1.
45
ADK, AK dekanat książski (1821-1868), sygn. OD-7/K/2, fasc.
1. AK dekanat lelowski (1828-1867), sygn. OD-7/L/1, fasc. 1.
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występują podobne prawidłowości46. Powyższe zestawienia
i analizy prowadzą do wniosku, że obwoluty konsystorza krakowskiego były przysłane z Krakowa dla diecezji kieleckiej.
Konsystorz kielecki nie wydrukował własnych, ale korzystał
z zapasów. Akta w Kielcach były przyszywane do obwolut
krakowskich. Praktykę kontynuowano po roku 1818 już w ramach działalności Konsystorza Foralnego w Kielcach.
7. Podsumowanie
W Kielcach od 1 października 1807 roku funkcjonuje
w sposób ciągły kancelaria diecezjalna, która w ciągu wieków zmieniała nazwy, zachowywała jednak ciągłość pracy
i akt. Przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
akta umożliwiają prowadzenie badań. W wyniku niniejszego
studium ustalone zostało, że w początkach funkcjonowania
konsystorz kielecki odziedziczył akta konsystorza krakowskiego z lat 1797-1807. Rok 1797 w świetle tych ustaleń jest
pierwszym rokiem wprowadzenia w konsystorzu krakowskim
nowej formy kancelaryjnej – akta spraw. Akta krakowskie
stały się zaczątkiem akt konsystorza kieleckiego. W wyniku
podziałów terytorialnych część tego dziedzictwa kancelaryjnego znajduje się obecnie w archiwach ościennych diecezji
(Sandomierz, Kraków, Sosnowiec i Częstochowa). Część
akt zachowanych w Kielcach daje jednak możliwość badań
i ustaleń. Obok przedstawionej wiedzy na temat genezy i początków akt konsystorza kieleckiego pozostaje postulat dalszych badań nad aktami konsystorskimi w Kielcach.

46 ADK,

Inwentarz akt kurialnych opracowany przez ks. Jana Szarka (1986 rok), b. sygn.

ks. STANISŁAW NABYWANIEC
Uniwersytet Rzeszowski

Księgi metrykalne w warsztacie historyka,
na przykładzie metrykaliów parafii Dydnia

W zakresie wykorzystania zasobów archiwów kościelnych
na szczeblu parafialnym, czyli głownie ksiąg metrykalnych
pierwszeństwo chronologicznie należy do francuskiej szkoły
historycznej. Pionierem polskim w tym zakresie był Franciszek Bujak. Idąc jego śladem metody badawcze mające zastosowanie do ksiąg metrykalnych rozwijała Irena Gieysztorowa. Na uwagę zasługuje również metoda wypracowana przez
Cezarego Kuklo, z wykorzystaniem techniki elektronicznej
i nośników wirtualnych.
Metryki parafialne stanowią cenne źródło wiedzy historycznej nie tylko dla badaczy dziejów kościelnych ale również dla badaczy wielu aspektów ludzkiego, świeckiego życia. Informacje zawarte w księgach metrykalnych wykraczają
bowiem znacznie poza ramy najpotrzebniejszych informacji
dotyczących spraw religijnych, jak przyjmowanie sakramentów i innych posług religijnych przez członków danej wspólnoty religijnej.
Jakkolwiek prowadzenie metryk zapoczątkował Sobór
Trydencki, to z różnych przyczyn na obszarze Polski połu-
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dniowo-wschodniej – nie we wszystkich parafiach stosowano się do nakazu prowadzenia tych ksiąg, wiele z nich
uległo rozproszeniu lub zaginęło (wiele ksiąg metrykalnych z terenu diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego
o siedemnastowiecznym i wcześniejszym rodowodzie zgromadzonych przez ks. dr Jana Kwolka w celu ich zabezpieczenia zostało zagrabionych przez Niemców i ostatecznie
zaginęły bez śladu) – poza wyjątkami badacz przeszłości
korzystający z zasobów archiwów parafialnych lub innych
instytucji, które w różny sposób weszły w posiadanie metryk kościelnych (jak na przykład Urzędy Stanu Cywilnego) zetknie się z księgami metrykalnymi sięgającymi 1784,
kiedy to władze austriackie wprowadziły bezwzględny obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych i wydały szczegółowe zasady dokonywania adnotacji metrykalnych. Księga
narodzonych (Liber natorum) winna zawierać informacje
dotyczące roku, miesiąca i dnia urodzenia dziecka; numeru domu, imię lub imiona chrzczonego dziecka, określenie
płci dziecka i informację o jego pochodzeniu z prawego
lub nieprawego łoża; dalej imiona i nazwiska rodziców,
ich religię, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych, zwanych kumami. W rubryce numer domu wpisywano numer
domu zamieszkania ojca dziecka – numer ten był potwierdzony urzędowo przez tabliczkę numeracyjną umieszczana na budynkach mieszkalnych przez właściwą komórkę
administracji wojskowej. Przy podawaniu imion rodziców
i chrzestnych proboszcz miał czuwać na d tym, aby nie podano zmyślonych imion, lecz imiona prawdziwe. Zapisując
do księgi ochrzczonych rodziców chrzestnych podawać należało tzw. kondycję (conditio patrinorum), czyli informację o statusie społecznym tych osób, czy są to prości chłopi,
rzemieślnicy, szlachta posesjonowana czy nieposesjonowana, pozostająca na urzędzie dominialnym czy cesarskim
i jaki jest to urząd. W przypadku dzieci nieślubnych nie należało wpisywać danych personalnych ojca. Władze austriackie zabraniały proboszczom polegać tylko na informacji
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matki lub famie. Aby wpisać dane ojca dziecka nieślubnego
wymagane było osobiste oświadczenie ojca dziecka.
W przypadku niepiśmiennych rodziców chrzestnych lub
świadków zawierania związku małżeńskiego ich nazwiska
i imiona należało wpisać do odpowiedniej rubryki, oni zaś
swą tożsamość mieli potwierdzić wstawieniem krzyżyka lub
innego znaku.
Proboszczowie byli zobowiązani również do sporządzania
tzw. tabeli parafialnej (tabela parochialis), stanowiącej sumaryczne roczne zestawienia dotyczące zaślubionych, narodzonych i zmarłych w parafii w ciągu roku sprawozdawczego.
W przypadku zmarłych w księdze zmarłych (Liber mortuorum) w tabeli należało uwzględnić kategorię wieku zmarłej
osoby według następujących progów wiekowych: dzieci do
lat siedmiu, dzieci i młodzież od lat siedmiu do 17, ludzie
młodzi w wieku od 17-40 lat, dalej w wieku od 40-50 lat życia
oraz od 50 lat życia wzwyż. Wyszczególnić należało również
rodzaj śmierci: z powodu choroby lub gwałtownej przyczyny.
W przypadku chorób stosowano klasyfikację: choroba ordynaryjna, choroba miejscowa, choroba grasująca. Wyróżniono
też trzy rodzaje gwałtownej śmierci: przez samobójstwo, na
skutek wypadku czy przypadku, zabójstwo dokonane przez
drugą osobę.
Proboszczowie byli zobowiązani do sporządzania kopii
ksiąg metrykalnych i do końca stycznia każdego roku złożyć je w urzędzie cyrkularnym. Kontrolę nad prowadzeniem
ksiąg metrykalnych sprawował biskup podczas wizytacji a ze
strony administracji państwowej upoważniony urzędnik cyrkularny. Dzięki takim wymogom w metrykach kościelnych
znalazły się cenne informacje o ówczesnych mieszkańców.
W niniejszym tekście chciałbym pokazać tylko niektóre
możliwości wykorzystania w badaniach informacji źródłowych zawartych w metrykach kościelnych, na przykładzie
wybranych ksiąg znajdujących się w Archiwum Parafialnym
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w Dydni1 w archidiecezji przemyskiej. Parafie tę wybrałem
z tego względu, że na jej terenie mieszkała ludność rzymskokatolicka i greckokatolicka. Fakt tren pozwala na dokonywanie pewnych porównań.
Archiwum parafialne w Dydni przetrwało w miarę bezpiecznie trudne momenty. Niestety po II wojnie światowej
podczas napadu band ukraińskich nacjonalistów spod znaku
tryzuba i Bandery na wieś Temeszów spłonęła kronika parafialna, którą wówczas przepisywał ks. Józef Skrabalak, kapłan
archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, pochodzący
z parafii Dydnia, który zresztą sam padł ofiarą tegoż napadu.
Czarne chmury zawisły nad całym archiwum w 1944 lub 1945
r., kiedy to nowe władze postanowiły przejąć dla siebie archiwum parafialne. Informację o tym wydarzeniu przekazał mi
mieszkający obecnie w Bawarii Ryszard Kondracki, któremu
to wydarzenie opowiedział jego ojciec, który był wówczas
komendantem Placówki Armii Krajowej Dydnia. Według
tej relacji Placówka AK Dydnia otrzymała wiadomość od
swojej „wtyczki” w Publicznego Urzędzie Bezpieczeństwa
w Brzozowie, że planowana jest konfiskata ksiąg parafialnych
w Dydni dla potrzeb PBU. Akowcy po otrzymaniu tej wiaPierwsza potwierdzona źródłowo wzmianka o parafii w Dydni
znajduje się w pochodzi z 1482 r. Jej powstanie należy jednak przesunąć o sto lub przynajmniej kilkadziesiąt lat wcześniej, ostatnie
ćwierćwiecze XIV stulecia lub na początek wieku XV. Reformacja protestancka nie objęła bezpośrednio samej Dydni, jednakże na
skutek protstantyzacji okolicznych parafii, między innymi w Jurowcach, parafia ta przestała istnieć. Katolików pozostałych należących
dotąd do parafii w Jurowcach włączono do parafii Dydnia i Strachocina. Dydni przypadły, mimo odległości i niedogodnego połączenia
przez górę i las, włączono Falejówkę i Raczkowę. Przez krótki czas
do parafii Dydnia należały też wsie: Srogów Górny, Srogów Dolny
i Popiele. Kościół w Jurowcach stał się filią kościoła parafialnego
w Dydni. Z czasem wieś weszła w skład parafii Strachocina. Nadto
do parafii dydniańskiej należały aż do XX w. liczne wsie: Groszówka, Jabłonka, Jabłonica Ruska, Jurowce, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Obarzym, Temeszów, Witryłów, Wydrna.
1
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domości powiadomili o wszystkim ówczesnego proboszcza
ks. Stanisława Krypla, również należącego do tej placówki
AK. Przygotowano zatem plan uratowania archiwum parafialnego. Postanowiono dokonać pozorowanego „bandyckiego” napadu na plebanię i „zrabowania” zasobu archiwalnego.
Tak też zrobiono. W umówionym terminie komendant Kondracki wraz z innymi „bandytami” dokonał pozorowanego
napadu na plebanię. Po wspólnej kolacji „bandyci” udali się
w nieznanym kierunku a ks. Krypel zgłosił następnego dnia
na posterunku Milicji Obywatelskiej w Dydni fakt obrabowania plebanii. Oczywiście księgi oraz inne „zrabowane” przedmioty ani na moment nie opuściły plebani lecz zostały ukryte
przed rabunkiem ze strony „władzy ludowej”.
Dla zademonstrowania możliwości wykorzystania zasobów ksiąg metrykalnych w badaniach nad lokalnymi społecznościami wybrałem dwie miejscowości – Dydnię miejscowość parafialną oraz Krzywe, miejscowość należącą do parafii, o zróżnicowanej obrządkowo ludności rzymskokatolickiej
i greckokatolickiej.
Jedną z możliwości są badania genezy i kształtowania się
osobowych nazw (nazwisk) własnych. Metryki podają różne wersje tego samego języka, zgodnie z tym jak były one
używane i odmieniane przez lokalną społeczność. Nie mniej
ciekawe są żeńskie formy nazwisk w zależności od tego czy
nosiła je osoba niezamężna czy mężatka.
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Tabela nr 1 Osobowe nazwy własne (nazwiska) we wsi
Krzywe w latach 1786-1945 według greckokatolickich ksiąg
metrykalnych2
Pierwotna
męska forma
zapisu
nazwiska

Lp.

Data
pojawieInne formy
nia się brzmienia i zapi- Żeńska forma nazwiska
nazwisu nazwiska
ska

1.

1792

Slusarska, Slusarczykowa, Sluszarowna,
Slusarczycha (1818),
Slusarczka,

2.

1801

Jastrzebska (1801)

3.

1802

Naniwska (1802),
Nanowska (1805)

4.

1806

Czerwinska

5.

1806

Lawkiewiczowa (?)

6.

1809

Dereniowa (1809)

7.

1810

Kostyczka (1810)

8.

1812

Muzyczańska (1812)

9.

1826

Winiarska (1826)

10.

1833

Klimuwiczka (1833)

11.

1848

Danczycha

12.

1848

Maryniaczkaa

2

Archiwum Parafii Dydnia (dalej: APD), Liber mortuorum pagi
Krzywe, thom. primus, [rit. graec.], passim.
a

APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 31. Według informacji w księdze zmarłych Maria Maryniaczka
mieszkała w Witryłowie.
b APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 39. Maria Wituszynska była wdową po Michale Wituszynskim
z Witryłowa. Po śmierci męża zamieszkała, być może u krewnych
w Krzywem nr 5.
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13.

1855

Wituszynskab

14.

1933

Hurkowśka

15.

Barszczowski

1789

16.

Bluyc

1842

17.

Bocon

1789

Boconow – syn
Bocona, Bocan
(1898)

Boconka (1789),
Boconowna – córka
Bocona (1806)

18.

Brewka

1789

Brywka (1828)

Brewkowa – córka
Brewki (1810),
Brewczycha (1810)

19.

Cipora

1800

20.

Czebeniak

1843

21.

Czernik

1823

22.

Deren

1826

Dereń (1917)

Derenka (1826)

23.

Dobosz

1811

Doboszow – syn
Dobosza (1811),
Dobysz4, Dobusz
(1847)

Doboszka (1811)

24.

Dobrzanski

1786

25.

Fridrich5

1854

26.

Gurniak6

1860

27.

Haduch

1849

28.

Hardulak

1788

83

Ciporka

Hardulaczka

c Nazwisko to występowało w Dydni również w formie Blej
(Bley). Zob. A Dictionary of Lemko Surnames, http://www.lemko.
org/genealogy/krasovskiy/namesUS.html.
d Być może nastąpił tu błąd i proboszcz zamiast „u” w alfabecie
łacińskim zapisał „y” w alfabecie ruskim.
e
APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 38. Według informacji w księdze zmarłych rodzina Fridrichów
mieszkała w Dydni.
f APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 43. Rodzina Górniaków mieszkała w Krzemiennej.
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29.

Hnat

30.

Hnatyk
g

1795

Hnatowa, Hnaticha
(1811)

1786

Hnatycha,

1896

31.

Hryceńko

32.

Indykh

1863

33.

Iwanusiw

1813

34.

Janiewicz

1835

35.

Janowicz

1788

Janowiczka,

36.

Janowski

1879

Janowska (1865)

37.

Jurowski

1787

38.

Kłodowski

1837

39.

Kogut

1795

Kogutow – syn
Koguta,
Kohut (1835),
Kokut [!],

40.

Kopiyka

1824

Kopia, Kopija
(1907)

41.

Kot

1788

Kott (1810), Koth
(1840)

Kotycha (1792), Kotowa
(1801), Kottowa (1811)

42.

Kraynik

1832

43.

Krzywula(?)

1789

44.

Kucyła

1788

Kocyła (1792),
Kucyłow – syn
Kucyły,

Kucyłycha, Kucyłowa,
Kucylicha

Kogutowa, Kohutiha
(1823),

g
APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.], s. 65. Jan (Joannes) Hryceńko pochodził z Grabówki i był służącym w Krzywem. Tu zmarł w wieku 24 lat na zapalenie płuc.
h APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.], s. 45. Zapis w księdze ma postać „Jndyk”. Jeszcze pod koniec XX w. Starsi mieszkańcy wymawiali gwarowo to nazwisko
jako „Jyndyk”, z krótkim „y” po „j”. Rodzina Indyków mieszkała
w Dydni.
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45.

Kulon

1864

46.

Kuznicz

1796

47.

Laszuga

1789

48.

Leszczyk

1848

49.

Łanik

1818

50.

Mamczak

1786;
1796

51.

Morayka

1809

52.

Nabywaniec

1787

53.

Nahurny

1788

54.

Nawaluch

1789

55.

Nikel

1849

56.

Pająk

1837

57.

Patyk

1790

58.

Petlowanyi

1803

59.

Piegdun

1827

60.

Pilip

1788

i

85

Laszugowa (1789),
Laszudzaczka (1795),
Laszudzka (1803)

Mamczaczka
Murayko (1848), Murayczycha (1810), MoMurajko (1855)
raykowa (1812)
Nabiwaniec (1806),
Nabywanec (1825),
Nabywaneć (1927)

Nabiwanczycha (1800),
Nabewańcowska [córka
Nabywańca] (1806),
Nabiwancowa (1806),
Nabiwancowa (1809)

Nawalach (1844)

Patykow – syn
Patyka, Patik,

Patyczka (1803)

Pilipowa

Nazwisko to występuje również w innych miejscowościach
w formie ruskiej (ukraińskiej) jako Pytlowanyj – Dydnia, Jabłonica Ruska (2), Jawirnik Ruski (4). Zob. A Dictionary of Lemko
Surnames, http://www.lemko.org/genealogy/krasovskiy/namesUS.
html.
j APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 83. jak wynika z wypisu na luźnej kartce Józef Ruckyj pochodził
z Jabłonicy Ruskiej.
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61.

Ruckyjj

1944

62.

Sarniak

1799

63.

Sawczakk

1878

64.

Serwański

1891

65.

Sidor

1813

66.

Skrobalak

1813

67.

Szczitkal

1929

68.

Szelest

1897

69.

Szuba

1888

70.

Tadla

1866

71.

Winiarczyk

1795

72.

Wolieniacz

1810

73.

Wozniak

1805

74.

Wuycik

1787

75.

Zawadam

1862

76.

Ziarko

1890

77.

Zychn

1873

78.

Żak

1856

k

Sarniaczka

Sidorowa (1812)

Wołyniacz (1836)
Wozniakowa
Wójcik (1849),
Wujcik (1855)

Wuyciczka (1799)

APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 58. Rodzina Sawczaków mieszkała w Niewistce.
l APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 80. Petro Szczitka z Jabłonicy był służącym w Krzywem i tu
zmarł 17. II. 1929 r. w wieku 80 lat.
m
APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 45. Rodzina Zawadów mieszkała w Dydni.
n
APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 53. Rodzina Zychów mieszkała w Dydni. Byli służącymi we
dworze.
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Jakkolwiek niektóre nazwiska występowały zarówno
w księgach metrykalnych łacińskich jak i greckokatolickich,
to jednak ich odmiana i zapis fonetyczny niekiedy był dość
różny. Warto zatem prześledzić i to zjawisko.
Tabela nr 2 Osobowe nazwy własne (nazwiska) we wsi Krzywe w latach 1837-1870 według rzymskokatolickich ksiąg
metrykalnych3

Lp.

Pierwotna

Data

Inne formy

męska forma

pojawienia

brzmienia

zapisu

się

i zapisu

nazwiska

nazwiska

nazwiska

1.

1841

2.

Baran

1837

3.

Bocon

1840

4.

Bok

1837

5.

Brewka

1846

6.

Chnat

1845

7.

Chrobaczyński

1837

8.

Cipora

1837

Żeńskie formy nazwiska

Hryszonka

Bocoń (1845)

Boconienka – córka
Bocona (1842)

Brewko (1862)

Ciporka (1839), Ciporowa
(1840), Ciporzonka –
córka Cipory (1841)
9.

Dereń

1837

10.

Dobosz

1837

11.

Fornal

1843

3

Deren (1838)

Derenionka (1841),
Doboszowa (1846)

APD, Liber baptisorum de villa Krzywe. Natorum 1837-1859.
Copulatorum ab A. 1841-1862. Mortuorum ab 1841-1870, passim.
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Gorkowski
12.

Gurkowski

1848

(1850),
Górkoski (1853)

Gorkoszczonka – córka
Gorkowskiego (1848)

13.

Haduch

1838

14.

Helon

1843

Helonionka (1843)

15.

Indyka

1837

Indykowa (1840)

16.

Janowski

1854
Jodłoska (1849),

17.

Jodłowski

1841

Jodłoski (1844)

Jodłoszczonka (1843) [lub
Jodłowszczonka] –
córka Jodłowskiego (1844)

18.

Kłodowski

1838

Kłodoszczonka (1845)

19.

Kocyła

1837

Kocyłowa (1847)

20.

Kogut

1838

21.

Kopia

1837

22.

Kot

1837

23.

Król

1856

24.

Kulon

1858

25.

Leszczyk

1848

26.

Mazur

1855

27.

Morayka

1846

28.

Nabywaniec

1838

29.

Nahurny

1851

30.

Nikel

1839

a

Kogutka (1838),
Kogucicha (1839)
Kopija (1857)
Kotka (1837)

Moraykowa (1848)
Nabiwaniec
(1840)

Nykiel (1855)

Nazwisko zapisane przez „J”.

Nabiwancowa (1843),
Nabiwańczonka –
córka Nabywańca (1850)
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31.
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1839
Pajączka (1838);

32.

Pająk

1840

Pajęczonka – córka
Pająka (1841)

33.

Patyk

34.

Pawłoski

1838

1839

35.

Piegdon

1838

36.

Pietraszewskic

1845

37.

Pocaloń

1847

38.

Pytlowany

1849

39.

Rysztowicz

1861

40.

Skibiński

1851

41.

Slusarczyk

1843

42.

Sochacki

1843

Pawłowski
(1858)

Pawłoska (1839),
Pawłoszczonka – córka
Pawłowskiego (1852)

Piegdoń (1853),
Piegduń (1856)

Pocałoń (1848),
Pocałuń (1855)

Pocałonionka (1848)

Petlowany
(1855)

Slusarczonka – córka
Slusarczyka (1847)

Szelestowa (1847),
43.

Szelest

1837

Szeleścionka – córka
Szelesta (1848)

b

Orłowski był inquilinus (najemca mieszkania) w Dydni. Nie
wiadomo dlaczego został wpisany w księdze dla wsi Krzywe.
c
APD, Liber baptisorum de villa Krzywe. Natorum 1837-1859.
Copulatorum ab A. 1841-1862. Mortuorum ab 1841-1870, s. 16.
Podano „inquilinus” co może oznaczać zarówno komornika jak
i lokatora jakiegoś domu tak jak to miało miejsce w przypadku
Pawłoskiego!, którego raz określano jako possesor a raz jako
inquilinus.
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44.

Szuba

1847

45.

Ślepecki

1843

Szubionka (1847)

46.

Tyminska (1841)

47.

Woleniacz

1839

48.

Woycik

1837

49.

Zawada

1840

50.

Żak

1853

Wójcik (1855)

Woyciczonka – córka
Wójcika (1850)

Żaczonka (1845)

Analiza antroponimów występujących w Krzywem wskazuje, że nazwiska ulegały przynajmniej od końca XVIII w.
ewolucji. Proces ten trwał w XIX w. kiedy zaczęła następować pewna stabilizacja w zapisie i brzmieniu poszczególnych
nazwisk. Istnieje w związku z tym wiele niejasności, co do
ustalenia właściwego nazwiska. Przykładem tego jest choćby
wspomniany Jędrzej Nabywaniec czyli Karbownik. Podobną
wątpliwość budzi zapis „Mateusz Bocon czyli z oyca Sarniak”4. Wydaje się, że z czasem powszechnie używany przydomek stawał się nazwiskiem, a właściwe, pierwotne nazwisko zanikało. Różnice w nazwiskach mogły też wynikać stąd,
że inaczej kogoś nazywano w środowisku polskim a inaczej
w ruskim. Potwierdza to zapis dokonany w księdze zmarłych
pod datą 12 II 1832 r., dotyczący Anastazji Nabywaniec zamieszkałej pod nr 1: „Nastasyia żona Stefana Nabywanca
czyli nazwiskom po rusku Kraynika”5. Wątpliwości nasuwa
również zapis w księdze zmarłych dokonany w związku ze
śmiercią Anny Nabywaniec, zamieszkałej pod numerem 5,
zmarłej w wieku 50 lat w dniu 10 IX 1833 r. Wpis został dokonany w sposób następujący: „Anna żona Iwana Nabywanca
4

APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 17.
5 APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 18.
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czyli Laszugowska”6. W podobny sposób dokonany został
zapis o śmierci w dniu 10. II. 1834 r. „Stefana Nabywanca
czyli Muzyka” mieszkającego w domu pod numerem 47. Nazwisko „Nabywaniec” było popularne wśród mieszkańców
wsi Krzywe, stąd też, dla odróżnienia poszczególnych rodzin
lub osób nadawano im zapewne przydomki.
Warto też zwrócić uwagę na różnicę w stosowaniu końcówek w odmianie tych samych nazwisk występujących
w księgach metrykalnych łacińskich i greckokatolickich.
Imiona mogą dostarczyć wiele interesującego materiału
do analizy życia społeczności w której występują. W Krzywem, gdzie przez kilka wieków żyli przemieszani na skutek
małżeństw mieszanych wierni Kościoła greckokatolickiego
i łacińskiego występowały imiona z kalendarza cerkiewnego
i kościelnego. Poniższa tabela prezentuje katalog imion jakie
występowały w Krzywem na przestrzeni ponad 150 lat.
Obok nazwisk godne uwagi i analizy są również imiona
jakie nadawano nowo narodzonym dzieciom, co może wskazywać na obecność lub brak kultu jakiegoś świętego a także na wiele innych zjawisk, jak na przykład napiętnowanie
przypadków posiadania nieślubnych dzieci, przez nadawanie
im imienia „z kalendarza” lub takiego, które nie cieszyło się
powagą w danym środowisku.

6

APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 18.
7
APD, Liber mortuorum pagi Krzywe, thom. primus, [rit. graec.],
s. 19.
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Tabela nr 3 Imiona występujące w Krzywem według ksiąg
metrykalnych greckokatolickich i łacińskich z lat 1786-1945
IMIONA WEDŁUG KSIĄG METRYKALNYCH
GRECKOKATOLICKICH RZYMSKOKATOLICKICH

1.

Adalbert (Wojciech)*

1.

Adalbert (Wojciech)

2.

Adam

2.

Agata

3.

Adolf

3.

Agnieszka

4.

Agnieszka

4.

Anna

5.

Aleksander vel Aleksy

5.

Antoni

6.

Aleksy

6.

Antonina

7.

Alojza

7.

Apolonia

8.

Alojzy

8.

Barbara

9.

Ałeksynder

9.

Bartłomiej

10.

Anastazja

10.

Bazyli

11.

Andrej

11.

Benedykt

12.

Andrzej

12.

Błażej

13.

Angela

13.

Bronisław

14.

Angelica

14.

Bronisława

15.

Anna

15.

Celestyna

16.

Antoni

16.

Edward

17.

Antonina

17.

Elżbieta

18.

Apolonia

18.

Filomena

19.

Barbara

19.

Franciszek

20.

Bartłomiej

20.

Franciszek Ksawery

21.

Bazyli

21.

Franciszka

22.

Błażej

22.

Gabriel

* Na ciemnym tle podano imiona, które występują w księgach
metrykalnych wsi Krzywe dla obu obrządków

ks. S. Nabywaniec, Księgi metrykalne w warsztacie historyka...

23.

Bronisław

23.

Genowefa

24.

Bronisława

24.

Gertruda

25.

Charytona

25.

Grzegorz

26.

Chyma

26.

Helena

27.

Cyryl

27.

Ignacy

28.

Daniel

28.

Izydor

29.

Demytrij

29.

Jacek

30.

Ekataryna

30.

Jadwiga

31.

Elena

31.

Jakub

32.

Eliasz

32.

Jan

33.

Eustachy

33.

Józef

34.

Ewa

34.

Julianna

35.

Feliks

35.

Justyna

36.

Feliksa

36.

Karol

37.

Filip

37.

Karolina

38.

Franciszek

38.

Katarzyna

39.

Franciszka

39.

Kazimierz

40.

Gabriel

40.

Klemens

41.

Grzegorz

41.

Konstancja

42.

Helena

42.

Kunegunda

43.

Hryc

43.

Leon

44.

Ignacy

44.

Leona

45.

Ioannes

45.

Ludwik

46.

Iryna

46.

Ludwika

47.

Iwan

47.

Łucja

48.

Iwanko

48.

Maciej

49.

Iwanna

49.

Magdalena

50.

Jacek

50.

Maksymilian
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51.

Jacenty

51.

Małgorzata

52.

Jakow

52.

Marcjanna

53.

Jakub

53.

Maria

54.

Jan

54.

Marianna

55.

Jefrosyna

55.

Michał

56.

Jendrzej

56.

Mikołaj

57.

Jeremiej

57.

Paulina

58.

Jewdokija

58.

Paweł

59.

Jewka

59.

Pelagia

60.

Joachim

60.

Piotr

61.

Joakim

61.

Regina

62.

Joan

62.

Roman

63.

Joanna

63.

Rozalia

64.

Josyf

64.

Salomea

65.

Józef

65.

Sebastian

66.

Józefa

66.

Stanisław

67.

Julianna

67.

Stefan

68.

Justyna

68.

Symeon

69.

Karol

69.

Szymon

70.

Karolina

70.

Tekla

71.

Katarzyna

71.

Teodora

72.

Kazimiera

72.

Teodozja

73.

Kazimierz

73.

Teofila

74.

Konstantyn

74.

Teresa

75.

Ksawery

75.

Tomasz

76.

Ksenia

76.

Walenty

77.

Leon

77.

Waleria

78.

Leontij

78.

Wawrzyniec

ks. S. Nabywaniec, Księgi metrykalne w warsztacie historyka...

79.

Leszko

79.

Weronika

80.

Ludwik

80.

Wiktor

81.

Ludwika

81.

Wiktoria

82.

Łucja

82.

Wincenty

83.

Łukasz

83.

Władysław

84.

Maciej

84.

Zofia

85.

Magdalena

86.

Maksym

87.

Marcin

88.

Marcjanna

89.

Marek

90.

Maria

91.

Marianna

92.

Mary

93.

Mateusz

94.

Michalina

95.

Michał

96.

Mikołaj

97.

Mychaił

98.

Mychajło

99.

Mykita

100.

Mykołaj

101.

Nastazja

102.

Nykoła

103.

Nykyta

104.

Onufrij

105.

Paraskiewa

106.

Paulina
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107.

Paweł

108.

Pawlina

109.

Pelagia

110.

Petro

111.

Petronela

112.

Piotr

113.

Prakseda

114.

Roman

115.

Rozalia

116.

Stanisław

117.

Stefan

118.

Sydor

119.

Symeon

120.

Szymon

121.

Tekla

122.

Teodor

123.

Teodora

124.

Teodozja

125.

Teofila

126.

Teresa

127.

Tomasz

128.

Waleria

129.

Waśko

130.

Wasyl

131.

Wasylij

132.

Wawrzyniec

133.

Wiktor

134.

Wiktoria
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135.

Władysław

136.

Włodzimierz

137.

Wtekła

138.

Zinowij

139.

Zofia
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Na 139 imion znajdujących się w metrykach greckokatolickich oraz 84 imiona z ksiąg łacińskich, aż 62 imiona pojawiają się w księgach metrykalnych obu obrządków.
O przenikaniu się obu kultur, bizantyjsko-ruskiej i łacińskopolskiej świadczy fakt, że dzieciom obrządku greckokatolickiego nadawano imiona z kalendarza łacińskiego np.: Ludwik, Stanisław, Władysław, Wawrzyniec. Katalog imion
nadawanych w Kościele greckokatolickim był o wiele bogatszy. Ich różnorodność wynikam. in. z braku jednolitej formy
zapisu imienia np.: Tekla i Wtekła, Waśko obok form Wasyl
i Wasilij. Jakkolwiek są to pochodne imiona od formy podstawowej, zamieszczono je w takiej formie, w jakiej dokonano
zapisu. W ten sposób ukazany został regionalizm językowy.
W przypadku imion zapisywanych w wersji łacińskiej – zapis łaciński występuje nie tylko w księgach łacińskich, ale
również, chociaż sporadycznie w księgach greckokatolickich,
podawałem aktualnie brzmiącą wersje imienia np. Andreas
– Andrzej, Joannes – Jan, Laurentius – Wawrzyniec.
Szczególna uwagę zwrócono również na imiona dzieci
nieślubnych. Ich liczba, trzeba przyznać jest w okresie rozbiorowym niewielka. Zainteresowanie budzi bowiem to, czy
proboszczowie dobierali jakieś szczególne imiona dla dzieci
pozamałżeńskich.
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Tabela nr 4 Imiona dzieci nieślubnych w Krzywem według
ksiąg metrykalnych greckokatolickich i łacińskich z lat 1786-1909
Dzieci nieślubne
Grekokatolicy 1786-1909

Rzymskokatolicy 1837-1859

Andrzej

1

Bronisława

1

Anna

2

Jakub

1

Antoni

1

Jan

3

Atanazy

1

Justyna

1

Bazyli

2

Klemens

1

Charitona

1

Maciej

1

Chima

1

Marianna

1

Filip

1

Stefan

1

Franciszek

1

Tomasz

1

Gabriel

1

Wawrzyniec

1

Grzegorz

2

Irena

1

Jan

8

Jeremi

1

Józef

1

Katarzyna

2

Ksenia

1

Ludwika

1

Marek

1

Maria

6

Marianna

1

Michał

3

Mikita

1
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Mikołaj

1

Paulina

1

Prakseda

1

Stefan

1

Symeon

1

Teodora

1

Teofila

1

Teresa

1

Wiktoria

1

Zofia

1

Suma: 51
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Suma:12

Jak wynika z tabeli zasadniczo dzieciom nieślubnym
nadawano powszechnie stosowane wówczas imiona (Jan,
Maria, Marianna, Katarzyna, Michał) Pojawiały się jednak,
szczególnie w obrządku greckokatolickim, że nadawano dzieciom imiona bardzo rzadko używane w danej społeczności,
lub nawet bardzo dziwnie brzmiące (Chima, Mikita, Prakseda, Ksenia). Byłby to zatem znak pewnego napiętnowania ze
strony Kościoła, za winę rodziców.
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Tabela nr 5. Nazwiska, imiona i status społeczno-ekonomiczny funkcja (zawód) mieszkańców wsi Dydnia za lata
1787-18248

Nazwiska
Kawałek
Woycik
Kłodowski
Szuber
Stawarz
Pytlowany
Rachwalski
Gałkowski
Sawicki
Gaworecki
Mazur
Pielech
Zawada
Dereń
Bluy
Wolanin
Śmiałowicz
Nieznański
Czapor
Piegdan
Szczepek
Pielech
Feydasz
Bok
Czernulak

8

Data
pojawienia
się nazwiska

1787

Uwagi

Imiona

rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
Joannie Pielech
– ritus Graeci in
Dydnia

Jan, Sebastian,
Apolonia, Marianna,
Agnieszka Błażej, Maciej,
Józef, Regina, Wojciech,
Magdalena, Jakub, Antoni,
Magdalena, Anna, Michał,
Franciszek, Jadwiga,
Katarzyna, Szymon,
Andrzej, Regina, Barbara,
Rozalia, Piotr, Zofia,
Stanisław, Wawrzyniec,
Łucja, Teresa, Tomasz, Jan
Kanty, Kazimierz, Piotr,
Mikołaj, Walenty, Helena,
Konstanty, Julianna,
Magdalena, Bartłomiej,
Wiktoria, Ignacy, Paweł,
Marcina, Kunegunda,
Łukasz, Urszula,
Dominik, Elżbieta,
Eleonora, Ludwik, Fabian,
Tekla, Roch, Krystyna,
Petronela, Kunegunda,
Hipolit, Karol, Łukasz,
Aleksy, Walentyna, Ewa,
Ignacy, Jan Ewangelista,
Bartłomiej,

?
?

APD, Liber natorum in Dydnia et Jabłonka inde ab anno 1787-1824.
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Gorski
Dziedzic
Indyk
Zych
Spolnik
Pocałon
Szynglar
Orłowski
Ziębroski
Kłodowski
Pukas
Walawayder
Janowicz
Pelc
Sokołowska
Zychowna
Boczar
Kuśmierczyk
Gierlach
Paiąk
Nowaczonka

1788

rusticus
Constantinus
Ogorkiewicz
– propinator
in Dednia
(1789)

Ogorkiewicz

Milczanowska
Szelewa
Teleszenska
Czaporzonka
Nowak
Czopor
Szelest
Bocon
Ziębrowski
Tymiński

rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
Petrus Orłowski
– organarius in
Dydnia (1787)
rusticus
rusticus
rusticus
?
rusticus
?

1789

rusticus
Hedvigis
Teleszenska –
vidua
in Dednia
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus

101

102

Świątek
Łuczycki
Zarzeka
Nycz
Piotrowski
Kijowa
Boczka
Inglot
Niedzielski
Rymarowicz
Smotrycki
Rogula
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1790

1791
rusticus
rusticus

Zychaykiewicz
1792
Walawaydrowa
Rychlicki
Łukaszyk
Sokołowski
Siedlecki
Zubel
Sobota

1793

1794

Łabędzia
Staremczak
Dębski
Jodłowski

rusticus
Sebastianus
Zychaykiewicz
– vicarius
in Dednia
[ojciec chrzestny
Wojciecha
Pytlowanego]

rusticus

Gadomski

Radomski

rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
?

rusticus
rusticus
rusticus
Adalbertus
Gadomski –
possessor
in Dednia
[ojciec chrzestny
Agnieszki
Janowicz]
Adalbertus
Radomski –
dispositor villicus
in Dednia
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
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Nowakowski
Kawałkowa
Woyciczka
Kopczyk
Piegdanka
Rozmus
Gdula

rusticus
1795

Guguleyski
Tetlawski
Zaiąc
Czernulaczonka
Torski
Zubel
Marszałek
Stawarski
Wydrzyński
Serwańska
Woytowicz
Lewicki
Kasperczyk
Sabat
Bieda
Gerlach
Makudrzyna
Szmydt
Myćka
Ziobrowski
Dmitrzak
Piegdon

rusticus

1796

1797

Piotrowski

Krasicki
Indik
Czernulak
Marszałek
Zarębianka

rusticus
rusticus
Manens
in Dednia

1798

rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rustica
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
Joannes
Piotrowski
famulans
in plebanatu
Dedniensis (1800)
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rustica
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Ciskowski
Szuba
Szaynowski
Sawa
Terlecki
Drozdzianka
Rymarowicz
Kmietek
Racziński?
Sobolak
Szuma
Bocoń

1799

Maciejowski
1800
Kaczor
Spolnikowa
Grądziel
Biedzina

Joannes Ciskowski
– dispositor
in Dydnia
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rustica
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
Nobilis;
magnificus
Fransiscus
Maciejowski
possessor
in Dednia; Anna
Maciejowska
rusticus
rustica
rusticus
Sophia Biedzina
– obstetrix
in Dednia

Temiński
Balawayder
Kafara
Timiński
Oleniacz
Smarzowski
Piegdanka

Gaworecka

Boznański
Chorodyński

1801

Francisca
Piegdanka –
obstetrix
Sophia
Gaworecka –
obstetrix
Josephus
Boznański –
possessor
in Dednia
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Krasnopolski
Łukaszyk
Kwolek
Bury
Regina Jacobi
Kułak
ex Temeszow
famulana
in Dednia
Agnes
Kuśnierczykowa
– obstetrix

Kułak

Kuśnierczykowa
Kmiecik
Kielar
Zaręba

Marya Anna
Krążkowa –
obstetrix
Rosalia
Szynglarowa
– obstetrix

Krążkowa

Szynglarowa
Stawarski
Jastrzębski

Rudnicki

1802

Woyciczonka
Brzostecka
Kościńska
Nieznayski
-------------1803
Woyciczka
Zając
Smorąk

Andreas Rudnicki
– possessor
in plebanatu
Dedniensis
(nobilis)
rustica
?
Hedvigis
Kościńska –
obstetrix
rusticus
Assistens
Sebastianus
Szczepek
Magdalena
Woyciczka –
obstetrix
rusticus
rusticus
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Błoński

Piaszczyński

Pawłowski

Dwernicki

Telesieński
Ekiert
Skrabalak

1804

Bielski
Cyran
Szczepkowa
Pariga
Parygowa
Majowski
Kolibińska
Gmitrzak
Gierlach
----------------1806
Oleniaczka

Fedryk
Gaweł

Magnificus
Johannes Błoński
possessor
in plebanatu
Dedniensis,
nobilis
Magnifica
Veronica
Piaszczyński
Casimirus
Pawłowski
possessor
in Dednia agri
Leśniczówka
Magnificus
Carolus
Dwernicki
possessor
in Dydnia D.
inferna
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
rusticus
Catharina
Szczepkowa
– obstetrix
rusticus
rustica
rusticus
rustica
Pelagia Gmitrzak
– obstetrix
Simon Gierlach
– molitor
Joannes Boczar
– textor
Anna Oleniaczka
– obstetrix.
W 1808 r.
występuje ona
jako Uleniaczka
rusticus
rusticus
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Baranik

rusticus

Wierzbicka
Dongwicz?

Suchodolski

Kawałkowa
1807
Marszałkowa
Timieński
Sokołowska

Woycikowa
Wuycik
Wolanionka
Ekert
Jędyk
Szubat
Spulnik
Jedłowski
Spólnik
Pocałoń
Król
Kmiotek
Indik
Wuyciczka
Kozłowski
Kościo
Nanowiczka
Koziński
Włodiński

1808

?
Magnificus Leo
Dongwicz
Magnificus Joseph
Suchodolski
– possessor
in Dydnia
Regina
Kawałkowa
– obstetrix
Sophia
Marszałkowa
– obstetrix
rusticus
Catharina
Sokołowska
– obstetrix
Rosalia
Woycikowa
– obstetrix
rusticus
plebeia
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
Agnes Wuyciczka
– obstetrix
plebeius
plebeius
Anna Nanowiczka
– obstetrix
plebeius
plebeius
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Jonowicz
-----------------

Zawadzina

----------------------------------Wirbicki
Baranik
Prawecki
Krzywiecki
Tyka
Siwiecki
Ziombrowski
Smorąg
Barnik

1809

Chrobakowska

Pelczarski
Woźnioczka
Szyndlar
Cyranka
Iwaniak
Zaiączkowski
Tokarski
Włodyński
Laliczyński
Nowakowski
Ekiert
Szopka
Nędzyk
Iwanus
Polański

1810

1811

plebeius
Petronela
Wuyciczka
– obstetrix
Catharina
Zawadzina
– obstetrix
Gregorius
Kozłowski
– lignifaber
Johannes Król
– auriga
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
? (siostra
wikariusza
dydniańskiego
ks. Jacka
Chrobakowskiego?)
plebeius
Catharina
Woźniczka
– obstetrix
plebeius
Rosalia Cyranka
– obstetrix
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
plebeius
?
plebeius
plebeius
plebeius
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Fransiscus
Laliczyński
– oeconomus
plebeia
plebeius
plebeius

------------------Smotrycka
Bida
Karaczkowski
Kawałek z

plebeius

Działu
Frydryk
-------------------

-------------------

1812

Zbyszewski

Wuyciczonka
Miemiec
Tarnawski
Zajączkowski
Lewartowski
Kraczkowski
Wawrzkiewicz
Karnasionka
Gałkoski
Galant
Ryż
Sakin

Kobylanka
Kawałkowa
Pogorzelec

plebeius
Mathias
Pytlowany
– ferrifaber
Laurentius
Gałkowski
– cocus
Magnificus
Hippolitus
Starza z Lubowa
Zbyszewski
possessor in
Dydnia Górna
plebeia
plebeius

1813

Andreas
Lenartowski
– baron

1814

plebeius

1815

?
?
Josephus Sakin
– sequeatator
bonorum Dydnia
Cristina
Kobylanka virgo
– nobilis
plebeia
plebeius
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Podbielska

Kromerowa
Ruda
Krolowa
Biedowa
Spolniczka

1816

---------------Indyczka

1817

Victoria 1o voto
Podbielska, 2o
Kromerowa
– haeredissa
bonorum Dydnia
et attinentis [!]
plebeius
agricola

Magdalena
Czopor – obstetrix
Hedvigis Indyczka
– obstetrix

Siedlecka
Indykowa
Czoporka
Joannes
Ewangelista
Laliczyński
– organarius

Spolnikowa
-------------------

domina

------Zakrzeska

dominus
Paulus Janowicz
– molitor

Zakrzeski
-------------------1818
Kłodoska

-------------------Szumina
Szubowa
Pytlowana

Casimirus
Zych miles
des Gross[en]
Herzog[s] Toscana
item Dhien
[!] Infanterie
Regiments 15
Companie
Sophia Szumina
uxor Simoni
Szuma agricoli in
Dydnia
agricola
agricola
agricola
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Sokołoski
Szumowa
Piegdonka

agricola
agricola
agricola
Petrus
Wawrzkiewicz
– sartor

Smorągowa
-------------------

agricola

-------Szyndlarowa
Boconka
Boconowa
Sobotowa
Długosz
Budnikowa
Jaroszowa
Jarosz
Nietsch
Rychlicka
Ślepecka

1819

Szyndlarka
--------------------------Kuźniarski
Zakrzeska
Kłodoski
Milczanoski
Paięcka

Kłodoska

1820

agricola
agricola
agricola
Adalbertus
Długosz – Capuo
Magdalena
Budnikowa
– obstetrix
agricola
agricola
Laurentius
Nietsch – miles
de Commenda
Landveri [!]
agricola
agricola
agricola
Stanislaus
Łuczycki – miles
Johannes
Kuźniarki –
dominus; w
1824 r. ad
oeconomiam”
agricola
agricola
agricola
agricola
agricola
Antoniusz
Sarnecki – Custos
sylvarun [!];
w 1822 r. aulicus
et custos sylvarum
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1821

Slosarczyk

Rozmusowa

1822

Indikowa
Myćkowa
Iwanisiak
Ziemiański
Pokorska

1823

Włodyński vel
Ślosarczyk –
agricola
agricola
Hedvigis
Indikowa
obstetrix;
W innych
miejscach
występuje jako
Indykowa
Hedvigis
Myćkowa
obstetrix
?
?
Joseph Pokorski
– oeconomus

Pokorski
Janowiczowa

Zapisy w księgach metrykalnych rzucają też światło na
kształtowanie się nazwisk i przybieranie imion mieszkańców wsi. W tabeli zamieszczono wykaz nazwisk według ich
oryginalnego brzmienia, zapisanego w księgach parafialnych.
Zwrócono uwagę na rok występowania nazwiska a także na jego
formy żeńskie.
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Tabela 6. Nazwiska i imiona mieszkańców wsi Dydnia
z lat 1852-18939
Nazwisko i imię

Status społeczno-ekonomiczny
funkcja/zawód

Pocalon Stanisław

Hortulanus (zagrodnik)

Pocalon Piotr

Servus aulicus;
w 1865 r. oeconomus aulicus;
w 1871 r. dominus

Szuma Jan

Hortulanus

Spolnikowa Marianna

Obstetrix

Boconka Marjanna

Obstetrix

Bocon Piotr

Hortulanus

Indyk Jan

Hortulanus

Bieda Tomasz

Oeconomus

Milczanowski Jan

Agricola

Wójcik Paweł

Agricola

Sebastian Kłodowski

Agricola

Łuczycki Piotr

Hortulanus

Riedl Kazimierz

Iudex politicus;
w 1854 r.: „Domini repraesentans
et iudex politicus”

Hidzik Anna

Obstetrix

Kurcweil Karol

Preafectus silvarum caesari

Rozmus Józef

Cmetho;
w księdze zmarłych w 1887 r. zapisano:
praepositus communitatis

Boconka Agnieszka

Obstetrix

Bocon Jan

Coquus [!] in aula Dydniensis;
występuje też jako aulicus

Grzesik Michał

Oeconomus in Dydnia;
w 1871 r. jest tytułowany dominus;
w 1881 bonorum administratora

9

Rok
1852

APD, Dydnia, t. XXI; ab 1852, passim

a Płyta z napisem nagrobnym znajduje się na cmenterzu, rozbita
na kilka części.. częściowo tylko czytelna.
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Gaworecki Tomasz

Inqulinus in Dydnia

Knurek Walenty

Inculina [!] in Dydnia;
w księdze zmarłych w 1869 r. zapisany
został jako mendicans

Pytlowany Józef

Faber ferrarius;
w 1860 r. występuje Anna wdowa
po Józefie Pytlowanym, kowalu

Tymiński Jan

Mencenarius

Nycz Michał

Sartor

Zając Jakub

Vespillo

Zawada Piotr

Praefectus communitatis

Szymon (Simeon) Sobota

Aedificus [!]

1853

1854

Gołkowski Michał

Lorarius

Niemiec Michał

Servus aulicus

Bok Jan

Servus aulicus;
w 1857 r. określony jako lokaj
dworski

Wójcik Jacek

Servus aulicus

Orłowski Stanisław

Organarius

Kulon Stefan

Vicepraefectus communitatis;
w 1867 r. Praefectus communitatis

1856

Pocałuń Piotr

Ekonom

1857

Buczek Józef

Paedagogus ad scholam parochialem
hujatem

Duchon Jan

Villicus;
w 1867 r. występuje jako plebaniae
dispositor

Wójcik Jędrzej

leśny

Wójcik Michał

Sylvarum [!] custos

Niemiec Michał

Custor viarum

Dobosz Michał

Organarius

Tymińska Marianna

Ancilla rustica

Józef Lewicki i jego żona
Franciszka z domu
Ryglewicz

Sartores

Janowicz Tomasz

Molitor

Nowak Jakub

Auriga aulicus

1855

1858
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Kędra Agata

Ancilla

Długosz Wawrzyniec

Textor

Bury Adolf

Oeconomus

Duchon Zuzanna

Villica plebanalis

Fejdasz Józef

Faber ferrarius

c. r. viarum publicarum constructor;
w 1864 r. dopisano po niemiecku:
Wegmeister;
Zaręba Kajetan – magnificus
w 1865 c.r. viarum praefectus;
w 1880 r. występuje jako Zaremba
Kajetan, conductor viarum
Pohorecki Felix

Proprietarius bonorum in Dydnia

Kawałek Józef

Sartor

Bocoń Paweł

Oeconomus

Ryglewicz Franciszek

Sartor

Siedlecka Paulina

Ancilla rustica

Zawada Wiktoria

Ancilla rustica

Gaworecki Antonii

Emeritus miles alimentatione
provisus

Gołkowski Wojciech

Emeritus miles

Szul Szymon (Simeon)

Faber ferrarius

Piegdun Kazimierz

Horrei custos;
w 1871 r. famulus aulicus

Haduch Kazimierz

Famulus

Kruk Adolf

Oeconomus; w innej wersji zapisano
Adolf Krug

Knurek Jan

Molitor

Janusz Katarzyna

Obstetrix

Nowak Wawrzyniec

Horrei custos

Kawałek Józef

Paedagogus in loco;
figuruje też jako „nauczyciel parafialny”
lub „professor szkoły parafialnej”;
paedagogus scholae parochialis in loco;
w 1865 r. zwany jest bacalarius;
w 1866 r. paedagodus scholae ruralis

Nabywaniec Agnieszka

Obstetrix

Indyk Jan

Faber lignearius

1859

1860

1861

1862

1863

1864
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Gulyasky Zuzanna

Żona Sebastiana Nieznańskiego,
pochodząca z miejscowości na
Węgrzech

Pelczarska Teresa

Obstetrix

Nowak Józef

Ex auriga aulicus

Wójcik Stanisław

Famulus;
w 1871 r. famulus aulicus

Germański Wojciech

Molitor

Ostrowska Anna

Obstetrix

Pytlowany Ludwik

Faber ferrarius

Bieda Michał

Faber murarius

Wójcik Regina

Obstetrix

Catharina Harajda

Obstetrix

Milczanowska Apolonia

Obstetrix

Knurek Michał

Molitor

Długosz Stefan

Sutor

Łuczycki Józef

Servus

Humnicka Rozalia

Obstetrix

Wolanin Mateusz

Servus

Nabywaniec Agata

Obstetrix

Rachfalska Henia

Obstetrix

Nędzowski Albin

Viarum caesarialium constructor
– Wegmeister

Nabywaniec Aleksander

Auriga;
w 1875 r. auriga aulicus

Pirożak Teodosia

Obstetrix

Knurek Jakub

Molendinus [!]

Harajda Jan

Caupo

Bieda Antoni

Paedagogus scholae parochialis;
w 1879 r. D[ominus] ludi magister

Abel Wiktor

Faber ferrarius

1865

1866

1867

1868
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Ziętarowski Michał

Servus

Nowak Michał

Oeconomus

Wyszyński Konstanty

D[ominus] viarum publicarum
magister

Tymiński Jan

Pauper

Wójcik Jakub

Famulus

Zawada Szymon

Agricola et custos silvarum
aulicarum

Kłodowski Michał

Famulus

Nabywaniec Teresa

Obstetrix

Sabat Tekla

Obstetrix

Ziąbrowski Wojciech

Famulus

Piegduń Jan

Famulus aulicus

Nieznański Wiktor

Custos viae

Aleksander Wójcik

Famulus

Szuma Katarzyna

Obstetrix

Boczar Józeef

Coquus in aula

Nowak Jan

Custos silvarum

Dziedzic Wojciech

Famulus aulicus

Rozmus Jan

Miles demissus

Zawada Michał

Mercenarius

Pączka Jan

Pauper

Milczanowski Szymon

Miles demissus emeritus

Wójcik Karolina

Obstetrix;
w 1873 r. dopisano exm. (examinata)

1869

1870

1871

1872

Łuczycki Józef

Mercenarius

Wójcik Piotr

Famulus

Fejdasz Jan

Faber ferrarius

1874

Wójcik Andrzej

Cauponus [!]

1875

Wójcik Tomasz

Famulus in schola

1873
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Zych Jan

Faber lignearius;
famulus in aula

Zając Antonii

grabarz

Dziedzic Jan

Famulus

Wójcik Jadwiga

Famula

Brajowski Jan

Caupo [!]

Kowarzyk Wiktor

D[ominus]. Gorzelnik

Kajetan Zaremba

Conductor viarum

Sąsiadek Agata

Famula advena

Dmitrzak Agata

Obstetrix exam. (examinata)

Długosz Tomasz

Sutor

Zawada Szymon

Silvari [!] custos

Gołkowski Tomasz

Lorarius

Kłodowski Franciszek

Custos viae publice

Bluj Jan

Famulus

Piegdoń Michał

Coquus aulicus

Tutak Walenty

Miles gendarmeriae;
w 1882 r. dominus praepositus stationis c. r.
gendarmeriae

Kustroń Marcin

Caupo

Pytlowany Adolf

Faber ferrarius

Zawada Michał

Famulus aulicus

Orłowski Jan

D[ominus]. Oeconomus

Indyk Karol

Silvarius

Gaworecki Józef

Famulus

Duszyński Franciszek

Horti custos

Skarbek Andrzej

D[ominus] organarius

Długosz Michał

Sutor

Wójcik Andrzej

Sacristianus ecclesiae

Duplaga Jan

Mercenarius

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882
1884
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Nowak Stanisław

Neoordinatus praesbiter applicatus
qua cooperator penes ecclesiam
parochialem in Odrzykoń

1891

Bienia Stanisław

Magister scholae

1893

Jak widać z powyższej tabeli księgi metrykalne są znakomitym źródłem poznania społecznych i zawodowych struktur
badanego społeczeństwa. Z lakonicznej niekiedy informacji
o zawodzie lub pozycji społecznej można bardzo wiele powiedzieć o strukturze danej wsi czy parafii. W tym przypadku
warto zwrócić uwagę na fakt znajomości „fachu” położnej
czy raczej akuszerki w środowisku kobiet wiejskich. Wiązało się to niewątpliwie z dużym zapotrzebowaniem na ten
zawód, co z kolei wskazuje na dużą dzietność w rodzinach
i częste przypadki wzywania akuszerki do odebrania porodu. Księgi metrykalne też, aczkolwiek zdawkowo, informują
o wielu nadzwyczajnych wydarzeniach, przypadkach czy wypadkach.
Księgi metrykalne nie są książkami, które jednym tchem
czyta się od deski do deski. Ale nie są też księgami, które
wystarczy przeczytać jeden raz. Sięgając do nich za każdym
razem można odkryć nowy ślad badawczy i nowe obszary
poznania historycznego. Są bowiem księgi metrykalne bogatszym źródłem informacji niż napisy nagrobne, które poza
nabożnymi lub poetyckimi inwokacjami na ogół nie zawierają innych danych niż nazwisko, imię i daty narodzin oraz
śmierci.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH

PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH
W WARSZAWIE W DNIU 17 GRUDNIA 2012 ROKU

Obecni:
Ustępujący Zarząd SAK:
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
ks. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański
ks. mgr Roman Dworacki
ks. dr hab. Robert Kufel

– Prezes
– Wiceprezes
– Wiceprezes
– Sekretarz

Nowy Zarząd SAK:
ks. prof. UR dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak
ks. mgr Roman Dworacki
mgr Karol Dowgiało
s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB
s. mgr Lucyna Witczak

– Prezes
– Wiceprezes
– Wiceprezes
– Sekretarz
– Skarbnik

122

ARCHIVA ECCLESIASTICA (6)

Porządek obrad:
1. Podziękowanie ustępującemu Zarządowi SAK (kadencja 2008-2012)
2. Przydział obowiązków dla członków Zarządu,
3. Poinformowanie Instytucji Kościelnych i Państwowych
o zmianie Zarządu,
4. Sprawy do podjęcia i rozwiązania w najbliższym czasie:
Biuletyn SAK, sprawa konta bankowego SAK, sprawa
stworzenia w SAP sekcji dla archiwistów kościelnych,
5. Uzgodnienie terminu i miejsca kolejnego posiedzenia
Zarządu.

Ad. 1
Nowy prezes ks. prof. UR dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak podziękował ks. prof. dr hab. Józef Mareckiemu i pozostałym ustępującym członkom Zarządu za dotychczas włożoną pracę. Jednocześnie powitał członków nowego Zarządu.
Ad. 2
Na posiedzeniu Zarządu przydzielono obowiązki poszczególnym członkom Stowarzyszenia:
ks. mgr Roman Dworacki – odpowiedzialny za stronę internetową i informatykę;
mgr Karol Dowgiało – odpowiedzialny za organizację
konferencji;
s. mgr Lucyna Witczyk – odpowiedzialna za sprawy materialne;
s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk – odpowiedzialna za
Sekretariat i archiwum Stowarzyszenia.

Z życia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
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Ksiądz Prezes zobowiązał s. Karolinę Annę Kołodziejczyk do:
• przejęcia dotychczasowej dokumentacji SAK od ks. dr
hab. Roberta Kufla,
• przeniesienia siedziby sekretariatu do Lublina,
• przygotowania aktualnych pieczęci.

Ad. 3
Ksiądz Prezes poinformował, że trzeba będzie przekazać
ważniejszym instytucjom informację o wyborze nowego Zarządu SAK.
Ad. 4
W trosce o Stowarzyszenie i jego działalność ks. Prezes poinformował, że trzeba będzie zająć się sprawą wydrukowania
kolejnych zaległych numerów Biuletynu SAK. Ważną kwestią pozostaje też sprawa konta bankowego SAK oraz sprawa
tworzenia w SAP sekcji dla archiwistów kościelnych.
Ad. 5
Ustalono, że miejsce kolejnego posiedzenia Zarządu zostanie przekazane telefonicznie po spotkaniu księdza prezesa
Władysława Piotra Wlaźlaka z biskupem gliwickim Janem
Kopcem.

SŁOWO PREZESA
WYBRANEGO PODCZAS VIII WALNEGO ZJAZDU
STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH
W DNIU 17 GRUDNIA 2012 ROKU W WARSZAWIE
Szanowni członkowie
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych!
Z woli członków Stowarzyszenia zostałem wybrany nowym prezesem, co traktuję jako akt zaufania ale przede
wszystkim jako wyzwanie na niwie archiwalnej. Mój poprzednik ks. prof. dr hab. Józef Marecki wielce się zasłużył dla Stowarzyszenia. Zapewne wpiszę się w powszechne
pragnienie uznania jego zasług i dokonań w przewodzeniu
pracom. Był on wspierany w tymże dziele przez Zarząd oraz
wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
Kolejne lata działalności upłynęły na konsolidowaniu środowiska archiwistów kościelnych. Podjęto szeroką współpracę z archiwami państwowymi, czego wyrazem była konferencja zorganizowana w Pułtusku, w której zaszczyt miałem uczestniczyć. Niezwykle cenne były uwagi, poczynione
przez gremium wyborcze podczas VIII Walnego Zjazdu SAK
w 2012 roku w Warszawie. Po pierwsze zaakcentowano potrzebę uruchomienia facebooku, czyli możliwości zadawania
pytań i udzielania odpowiedzi w interesujących nas problemach, co udało się załatwić natychmiast, dzięki zaangażowaniu nowo wybranych członków Zarządu. Kolejny postulat
dotyczył włączania do naszego gremium nowych członków
z różnych środowisk kościelnych, głównie zakonnych. Wymaga to jednak głębszego zaangażowania. Tym czasem duchowieństwo diecezjalne okazało się być nie w pełni zaangażowane na płaszczyźnie archiwalnej. Wyrazem tego było
przyjęcie w poczet nowych członków naszego Stowarzyszenia. Pojawiły się także głosy odnośnie utworzenia oddziałów Stowarzyszenia czego wyrazem będzie propozycja w tej
mierze poparta głosami członków IX Walnego Zjazdu SAK
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zorganizowanego w Jarosławiu z okazji utworzenia tutaj
Archiwum Parafialnego przy reaktywowanej kolegiacie. Na
tę okazję urządzono Konferencję Naukową, do której swój
akces zgłosiła się nader liczna grupa prelegentów.
Wszystko to każe nam ufać, iż losy naszego Stowarzyszenia są otwarte na nowe wyzwania. Przede wszystkim pragniemy organizować sympozja i konferencje, które skonsolidują
nasze środowisko. Propozycje poszły w kierunku badań nad
schematyzmami diecezjalnymi i zakonnymi. Prowadzenie
dociekań naukowych w tej mierze zaplanowano na następne
lata w różnych regionach polski. Pierwszy z nich to ośrodek
kielecki, który ma znaczące osiągniecia. Nie jest to jedyny
postulat, który należy podjąć w najbliższych latach. Postanowiono nawiązać szerszą współpracę ze stowarzyszeniami archiwistów kościelnych w innych krajach kontynentu
europejskiego. Wyrazem tego było podpisanie współpracy
stowarzyszeniowej z Grupą Wyszehradzką. Zapadły pierwsze postanowienia odnośnie współpracy na niwie naukowej.
Wszystko to karze przypuszczać, iż w najbliższym okresie
da się nawiązać dobrą współpracę w środowisku archiwistów nie tylko w Polsce ale i także w Europie ŚrodkowoWschodniej.

PREZENTACJA NOWYCH WŁADZ
STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH
bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec
Asystent Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
z ramienia Konferencji Episkopatu Polski
Urodził się w 1947 roku w Zabrzu. W latach 1965-1972
studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska
Opolskiego w Nysie-Opolu, z przerwą na służbę wojskową
w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku.
Pracując jako wikariusz parafii w Zabrzu w 1977 roku otrzymał magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym KUL,
a w latach 1978-1982 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła KUL w zakresie nauk pomocniczych
historii (archiwistyki), które ukończył zdobyciem stopnia
doktora teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie
pracy Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. S. Librowskiego.
W roku 1985 ukończył studia w Scuola Vaticana do Paleografia, Diplomatica ed Archivistica. W roku 1998 przeprowadził
przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym KUL na
podstawie rozprawy Między Altransztadem a Połtawą. Stolica Apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 17061709, (Opole 1997) wraz z dwoma tomami edycji źródeł nuncjusza J. Piazzy (1706-1708). W roku 2000 został mianowany
profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, a w 2003 roku uzyskał tytuł profesora
nauk teologicznych, a w 2006 roku mianowany profesorem
zwyczajnym.
W roku 1982 podjął wykłady z historii Kościoła w WSD
Śląska Opolskiego w Nysie, a od 1986 roku w Diecezjalnym
Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu (filia Wydziału
Teologicznego KUL), dodatkowo w latach 1985-1993 prowadził zajęcia w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchow-
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nym Księży Werbistów w Nysie. W Wyższym Seminarium
Duchownym w Nysie pełnił obowiązki prefekta (1982-1984)
oraz wicerektora (1985-1986), w 1986 roku został mianowany dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Opolu. Wypromował 10 doktorów oraz 71 magistrów, jest autorem ponad
500 artykułów i opracowań, w tym 15 książek.
W roku 1992 został mianowany przez Ojca Świętego Jana
Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1993 roku w Rzymie. W roku
2011 został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem gliwickim. W ramach Konferencji Episkopatu Polski
jest członkiem Rady Naukowej, Rady do Spraw Dziedzictwa
Kulturowego, Zespołu do Spraw Sanktuariów oraz Zespołu
do Spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Ponadto w ramach Komisji Konkordatowej został powołany do
Zespołu do Spraw Archiwów oraz jest członkiem Rady Dziedzictwa Archiwalnego.
ks. prof. UR dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak
Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodził się w 1962 roku w Dylowie Rządowym. W latach
1984-1990 odbył studia w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Stopień magistra teologii
z zakresu historii Kościoła uzyskał 1990 roku na Wydziale
Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w dwa lata później uzyskał licencjat. Po przyjęciu
święceń kapłańskich w 1990 roku pracował, jako wikariusz
parafii św. Wawrzyńca w Borownie i św. Barbary w Częstochowie. W latach 1993-1999 był proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Następnie został mianowany
zastępcą dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej,
a w 2003 roku otrzymał nominację na dyrektora tegoż archiwum. W roku 2006 został odznaczony tytułem kanonika
i przywilejem rokiety i mantoletu, w 2009 roku miano-
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wany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Radomszczańskiej św. Jadwigi Królowej przy Kolegiacie
św. Lamberta w Radomsku.
W roku akademickim 1999/2000 podjął pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W tym
okresie sfinalizował pisanie pracy doktorskiej Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie działalności biskupa Zdzisława
Golińskiego (1951-1963), którą obronił 2000 roku na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. W roku akademickim 2000/2001 rozpoczął
zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Języków Obcych
i Ekonomii w Częstochowie, przemianowanej na Akademię
Polonijną w Częstochowie, gdzie w latach 2001-2002 był
prodziekanem Wydziału Administracyjno-Prawnego. W międzyczasie przygotował rozprawę habilitacyjną Organizacja
i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach
1819-1918, (Częstochowa 2004). Kolokwium habilitacyjne
odbyło się 2005 roku na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
W roku 2006 został mianowany profesorem nadzwyczajnym
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kierownikiem Zakładu Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, przemianowanego
na Wydział Prawa i Administracji, gdzie w latach 2008-2009
był prodziekanem. W latach 2007-2011 był kierownikiem zespołu Naukowo-Dydaktycznego Historii Administracji i Prawa Kościelnego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
W roku 2012 został wybrany członkiem senatu Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Uczestniczył w 21 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Zorganizował i współorganizował 6 konferencji krajowych i międzynarodowych.
Wypromował 1 doktorat, 102 magisteria i 275 licencjatów.
Autor 260 publikacji w tym 18 książek.
W roku 2011 założył „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, którego został redaktorem naczelnym. Ponadto jest członkiem Częstochowskiego
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Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Towarzystwa Genealogicznego Ziemi
Częstochowskiej, Polskiego Towarzystwa Genealogicznego,
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich oddział w Częstochowie i Stowarzyszenia Prawników Temida w Jaśle. Na jego wniosek zmieniono nazwę Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, które od 2009 roku przemianowano na Archiwum Archidiecezji
Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie. W roku 2012 zrezygnował z pełnienia obowiązków
dyrektora tegoż archiwum. Owocem prac na tym stanowisku
było zwiezienie z kancelarii parafialnych do archiwum najstarszych akt metrykalnych (4400 jednostek archiwalnych).
Ponadto po uporządkowaniu wszystkich zespołów poddał je
mikrofilmowaniu i digitalizacji, co umożliwiło uruchomienie
archiwum cyfrowego. Sporządził też katalogi i inwentarze
zasobu Archiwum Archidiecezjalnego, które opublikował
oraz udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.
ks. Roman Dworacki
Wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodził się w 1968 roku w Gostyniu. Po maturze wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W roku
1992 uzyskał stopień magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, gdzie w dwa lata później
uzyskał licencjat teologii w zakresie historii Kościoła. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 roku. Następnie pracował
w duszpasterstwie w parafii św. Jana Chrzciciela w Owińskach, Matki Boskiej Zwycięskiej w Poznaniu, Nawrócenia
św. Pawła w Poznaniu. Od roku 2002 jest dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W roku 2003 ukończył
studia magisterskie w zakresie historii ze specjalnością archiwistyczną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama
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Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy magisterskiej
Materiały źródłowe do dziejów Archidiecezji Poznańskiej
w latach 1945-1948 zgromadzone w Archiwum Państwowym
w Poznaniu był prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. W latach
2000-2005 prowadził zajęcia z zakresu historii Kościoła na
Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. W latach 20062007 był kapelanem na Oddziale Zakaźnym Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto. W latach 2008-2012
był wiceprezes SAK. W roku 2011 mianowany kanonikiem
honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Członek zespołu doradczego ds. zapewnienia jakości kształcenia
w Instytucie Historii UAM – kadencja 2012-2016. Zajmuje
się problematyką wykorzystania infrastruktury informatycznej w zakresie archiwistyki ze szczególnym uwzględnieniem
baz danych.
Karol Dowgiało
Wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodził się w 1985 roku w Wołominie. W roku 2009 ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując stopień magistra historii ze specjalizacją
archiwalną i pedagogiczną. W tym samym roku rozpoczął
studia doktoranckie z zakresu historii. Od roku 2010 jest
pracownikiem Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Od roku 2012 prowadzi zajęcia z zakresu archiwistyki
w jednej z warszawskich szkół policealnych. Autor 1 książki
i 9 artykułów. Bierze aktywny udział w konferencjach dotyczących współczesnej archiwistyki.
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s. Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB
Sekretarz Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodziła się w 1967 roku w Opolu Lubelskim. W roku
1986 rozpoczęła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie, które w tymże roku przerwała i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.
W roku 1989 ukończyła dwuletni Kurs Katechetyczny
w Kałkowie. W latach 1989-1994 studiowała historię na
Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, gdzie uzyskała stopień magistra historii ze
specjalizacją archiwalną na podstawie pracy Dzieje parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim w latach
1743-1864, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Olczaka. W roku 1993 została archiwistką Archiwum
Archidiecezjalnego Lubelskiego. W roku 1995 została powołana przez abp. Bolesława Pylaka jako notariusz aktuariusz w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Józefa
Czesława Chryzostoma Małysiaka SDS założyciela Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Od roku 1997 jest
archiwistką w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Betańskiej. W latach 1999-2001 była przełożoną
na placówce przy kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej
w Lublinie, a w latach 2007-2010 w Domu Generalnym
Zgromadzenia w Lublinie. W roku 2005 pełniła funkcję
sekretarki w Zgromadzeniu, a w latach 2005-2012 radnej
i wikarii generalnej w Zgromadzeniu. W roku 2006 ukończyła kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia
organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. Uczestniczyła w licznych konferencjach i sympozjach
naukowych. Jest autorką kilkunastu artykułów.
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s. Lucyna Witczak
Skarbnik Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodziła się 1949 roku w Łodzi. W latach 1968-1974
studiowała socjologię i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskała stopień magistra teologii.
W roku 1970 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej
Wsi koło Brzozowa. Śluby wieczyste złożyła w 1978 roku.
W latach 1974-1995 pracowała jako katechetka dzieci i młodzieży w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Lublinie. Następnie
podjęła pracę w Archiwum (Archi)diecezjalnym w Łodzi.
W roku 1995 została powołana do funkcji referentki diecezjalnej przez Konsultę Wyższych Przełożonych Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie na prośbę arcybiskupa
łódzkiego Władysława Ziółka. W roku 2006 ukończyła Podyplomowe Studia Archiwistyki Kościelnej na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach.
ks. dr Andrzej Sylwester Kwaśniewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodził się 1977 roku w Chmielniku. W latach 1996-2002 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kielcach. Dyplom magistra teologii uzyskał 2002 roku na
Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Po przyjęciu święceń kapłańskich 2002 roku
pracował, jako wikariusz w parafii Smardzowice i Wzdół
Rządowy do 2005 roku. W latach 2003-2005 ukończył Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pastoralne w Kielcach.
W latach 2004-2009 był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Kieleckiej. W roku 2005 podjął studia specjalistyczne
z historii Kościoła na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Równolegle ze studiami historycz-
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nymi uczęszczał na studia z archiwistyki kościelnej, które
ukończył uzyskując dyplom w 2007 roku. W tym też roku
uzyskał licencjat z teologii. Studia doktoranckie na KUL-u
ukończył w 2010 roku, stopniem naukowym doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy
Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII
wieku, której promotorem był ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss. W tym też roku został mianowany dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Kielcach oraz wykładowcą historii
Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.
Równocześnie został członkiem Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych oraz sekretarzem do kolegium redakcyjnego serii wydawniczej „Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych”. W roku 2011 założył Koło Historyczne działające przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.
Od tegoż roku przynależy do rady programowej rocznika
Archiwum Państwowego w Kielcach o nazwie „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, zaś od następnego roku przynależy do rady naukowej periodyku Wyższego
Instytutu Teologicznego w Częstochowie o nazwie „Veritai
et Caritati”. Od roku 2012 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach im. bł. Wincentego Kadłubka. Jest autorem kilku artykułów.
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodził się w 1973 roku w Gdańsku. W roku 1996 rozpoczął formację duchowną w zgromadzeniu księży salezjanów.
W międzyczasie odbył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2001 roku
uzyskał stopień magistra. Zakonne śluby wieczyste złożył w 2000 roku, zaś w następnym roku przyjął święcenia
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kapłańskie. Pracował jako wikariusz parafii w Szczecinie. W latach 2003-2011 był wicepostulatorem procesu
beatyfikacyjnego męczenników drugiej wojny światowej.
W roku 2004 został dyrektorem Archiwum Salezjańskiego
Inspektorii Pilskiej. Następnie został mianowany wykładowcą: od 2007 roku Nowicjatu SDB w Swobodnicy, od 2012
roku w Kutnie – Woźnikowie oraz Wyższym Seminarium
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Jest
członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych:
Associazione Cultori di Storia Salesiana (Rzym), Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży. W latach 2001-2012 był
członkiem rady programowej pisma „Don Bosco. Magazyn
Salezjański” polskiej wersji „Bollettino Salesiano”, od 2007
roku jest zastępcą redaktora naczelnego „Kroniki Inspektorialnej” urzędowego kwartalnika salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile, od 2012 roku jest członkiem
rady programowej popularnonaukowego pisma „Actum”
oraz redakcji biuletynu „Archiva Ecclesiastica”, od 2013
roku jest członkiem redakcji periodyku „Rocznik Skrzatuski”. W roku 2011 uzyskał doktorat nauk humanistycznych
w zakresie historii. Autor i redaktor książek, artykułów naukowych, recenzji i sprawozdań z zakresu historii, głównie
dotyczących dziejów opozycji w PRL, historii Kościoła,
historii Zgromadzenia Salezjańskiego, martyrologium polskiego duchowieństwa w czasie drugiej wojny światowej
i czasach komunistycznych oraz ponad 600 artykułów publicystycznych.
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Agnieszka Szmerek
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Urodziła się w 1975 roku w Proszowicach. Studia magisterskie odbyła w latach 1995-2000 na Wydziale Historii
Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W roku 2002 uzyskała tamże tytuł licencjata z zakresu historii Kościoła. Posiada przygotowanie zawodowe z zakresu
archiwistyki. Od roku 2009 pracuje na stanowisku archiwisty
Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZEŃ
ARCHIWALNYCH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Deklaracja przystąpienia do stowarzyszeń archiwalnych
Grupy Wyszehradzkiej przez Stowarzyszenie Archiwistów
Kościelnych w dniu 19 września 2013 roku w Jabłonnej
w Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk.
W ramach Konferencji „Wspólne Dziedzictwo, Wspólna
Przeszłość. Historia Pisze Losy Bohaterów – Książe Józef
Poniatowski” zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk
Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne.

Deklaracja ze wspólnego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń archiwalnych Polski, Węgier, Czech i Słowacji, które odbyło się 6 marca 2007 r. w Popradzie.
Obecni przedstawiciele stowarzyszeń archiwalnych
wyrazili pragnienie i potrzebę współpracy w zakresie
archiwistyki i nauk pomocniczych historii w udostępnianiu i ochronie dziedzictwa kulturalnego i wymiany doświadczeń między poszczególnymi państwami.
W celu wypełniania następujących zadań:
1. Przedstawiciele stowarzyszeń co roku spotykają się
w innym państwie w celu koordynacji działań, gdzie
będą uszczegóławiać wspólne akcje na odpowiedni
rok;
2. Jednocześnie, co roku będzie się odbywać wspólna
konferencja w poszczególnych państwach, kolejno
w innym na wcześniej uzgodniony temat;
3. Państwa uczestnicy deklarują wspólne pragnienie propagowania tych wspólnych działań na międzynarodowych forach;
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4. Będą dążyć do prezentacji kulturalnego dziedzictwa
w poszczególnych krajach w formie wystaw i innych
prezentacji;
5. Będą poszukiwać źródeł finansowania wspólnych działań w uzgodnionym zakresie;
6. Będą wykorzystywać czasopisma i strony www. poszczególnych stowarzyszeń do informowania o wspólnych działaniach, jak również do automatycznego rozsyłania ważnych informacji pocztą elektroniczną;
7. Poszukiwać możliwości określenia wspólnych, jak też
dwustronnych pisemnych porozumień współpracy;
8. Będą poszukiwać możliwości rozszerzenia współpracy
w zakresie ochrony, konserwacji, restauracji i digitalizacji dokumentów archiwalnych;
9. Będą poszukiwać możliwości rozszerzenia współpracy
w zakresie programów kształceniowych z archiwistyki
i nauk pomocniczych historii;
10. Będą informować międzynarodową radę archiwalną
o wspólnych działaniach.
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