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Ks. prof. Jan Związek urodził się 6 grudnia 1937 r. we wsi Młynki w gminie Mierzyce,  
w powiecie wieluńskim. W czasie okupacji mieszkał u dziadków, gdyż rodzice zostali wywiezieni 
na roboty przymusowe. Po zakończeniu wojny uczęszczał do szkoły podstawowej w Kabałach,  
a potem w Załęczu Małym. W 1952 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym  
w Częstochowie. Po maturze odbył studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Semina-
rium Duchownym, działającym wówczas w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. 
w katedrze św. Rodziny w Częstochowie z rąk bpa Zdzisława Golińskiego. Biskup częstochowski 
docenił zdolności i zdobytą wiedzę nowo wyświęconego księdza i w tym samym roku skierował 
go na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień magistra teologii uzyskał w 1964 r. Personalne niedobory księży 
w diecezji częstochowskiej zmusiły ks. J. Związka do powrotu w czerwcu 1965 r. do Częstochowy. 
Został nauczycielem religii i propedeutyki filozofii marksistowskiej w Niższym Seminarium Du-
chownym w Częstochowie. W 1966 r. dodatkowo powierzono mu stanowisko zastępcy redaktora 
naczelnego „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych”. W 1969 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie rozprawy „Katolickie po-
glądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku w świetle kazań”.

Ks. Związek pracował jako archiwariusz w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie, wy-
kładał w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, w Wyższym Seminarium Duchownym oo. 
Franciszkanów w Krakowie. W 1983 r. został mianowany dyrektorem Archiwum Diecezjalnego 
w Częstochowie.

Stopień naukowy doktora habilitowanego teologii w zakresie historii Kościoła uzyskał w 1984 r.  
na podstawie rozprawy „Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej”, przed-
stawionej na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie. Na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej 
Akademii Teologicznej pełnił przez dwie kadencje obowiązki prodziekana. W 1998 r. otrzymał tytuł 
naukowy profesora nauk teologicznych.

W latach 1985-1992 pełnił funkcję rektora Częstochowskiego Seminarium Duchownego – to za 
jego kadencji przeniesiono je z Krakowa do Częstochowy, do nowo wybudowanego gmachu przy 
ul. św. Barbary. Ks. Związek był też wykładowcą Akademii Jana Długosza, a następnie Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W latach 2004-2008 
pełnił obowiązki pierwszego prezesa zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Został 
kapelanem honorowym Ojca św. Jana Pawła II. Przyznano mu Honorowe Obywatelstwo Miasta  
i Gminy Działoszyn.

Należał do wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk – Komisji Historycz-
nej, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, Wieluńskiego Towarzystwa Na-
ukowego. Jego badania naukowe obejmowały nurt biografistyczny. Znaczna część opracowanych 
przez ks. Związka biogramów dotyczyła księży prześladowanych w latach funkcjonowania syste-
mów totalitarnych – hitlerowskiego i komunistycznego. Drugim nurtem badawczym była historia 
Kościoła w regionie częstochowskim. 

Na dorobek naukowy ks. prof. Jana Związka składa się 15 pozycji zwartych i ok. 800 artykułów. 
Wypromował 13 doktorów i ok. 650 magistrów.

Postać Księdza Profesora jest ciągle do odkrycia. Zacząłem go odkrywać jako skarb historycz-
ny, nie ten z muzeum, ale po prostu konkretnego człowieka, który pomimo tytułów pozostał czło-
wiekiem bardzo skromnym – tak mówił abp Wacław Depo z okazji jubileuszu 50-lecia uzyskania 
przez ks. prof. Związka tytułu doktora historii Kościoła 27 lutego 2020 r. w auli Wyższego Instytutu 
Teologicznego w Częstochowie.

Ks. prof. Jan Związek zmarł 9 lipca 2020 r. Pochowano go 12 lipca 2020 r. w Działoszynie.
R.I.P.
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Od redakcji

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprezentować tegoroczny numer rocz-

nika „Archiva Ecclesiastica” (13), dedykowany śp. ks. prof. Janowi Związ-
kowi, pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych  
w latach 2004-2008. Rocznik nr 13 został podzielony na sześć działów:

– Artykuły i materiały;
– Sprawozdania;
– Komunikat; 
– Recenzje;
– Dokumenty;
– Kalendarium.
Dział pierwszy rozpoczął ks. Tomasz Błaszczyk z Wrocławia, który uka-

zał wpływ Kulturkampfu na pozyskanie przez śląskie wspólnoty zakonne 
nowych obszarów działalności. Ks. Robert Czarnecki z Paryża w tekście 
w języku włoskim omówił koncepcję archiwum kościelnego na podstawie 
doświadczeń archiwistów włoskich. Tematem konserwacji archiwum doku-
mentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanym w Archiwum 
Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej zajęła się Iwona Kotala-Skiba z Torunia. 
Ks. Robert Kufel przedstawił powstanie parafii, budowę i poświęcenie ko-
ścioła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze na podstawie 
dokumentacji znajdującej się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze. 
Dział pierwszy zamknął tekst bpa Pawła Sochy z Zielonej Góry, który uka-
zał relacje papieża Jana Pawła II ze społeczeństwem Ziemi Lubuskiej.

W kolejnym dziale znalazły się dwa sprawozdania: ks. Wiesława Mroza, któ-
ry zamieścił sprawozdanie z działalności Archiwum i Muzeum Diecezjalnego  
w Świdnicy za lata 2018-2019 oraz ks. Roberta R. Kufla, który przedstawił spra-
wozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze za rok 2019.

Wojciech Schäffer zaprezentował ciekawy projekt realizowany przez 
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: Photographia incognita (Zdję-
cie nieznane).

W dziale Recenzje znalazły się dwa teksty autorstwa ks. Roberta R. Kufla:
– Irena Śmiałek, Dom na Pomorzu. Powroty, Koszalin 2019, ss. 260.
– Władysław P. Wlaźlak, Relacje kościelno-państwowe na przykładzie 

diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953), tom 1, Rzeszów 2019,  
ss. 373.



12 od redakcji

W przedostatnim dziale Dokumenty zamieszczono informacje o wręcze-
niu medali: s. Karolinie Kołodziejczak CSFB i ks. Robertowi R. Kuflowi.

Tegoroczny numer „Archiva Ecclesiastica” zamknęło kalendarium dzia-
łalności Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych za rok 2019 
oraz wykaz członków SAK, którzy złożyli duchowy „Dar serca” w czasie 
pandemii koronawirusa.

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

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

Ks. Robert R. Kufel



Artykuły i materiały





Ks. Tomasz Błaszczyk

Wpływ Kulturkampfu na pozyskanie przez śląskie wspólnoty 
zakonne nowych obszarów działalności.

Kulturkampf to okres agresywnej walki pruskiego państwa o prowe-
niencji protestanckiej z Kościołem katolickim na płaszczyźnie polityczno-
-prawnej. Celem ograniczenia działalności socjalnej Kościoła i skuteczne-
go wyeliminowania go z życia społeczno-politycznego państwo pruskie 
doby Bismarcka przygotowało pakiet ustaw antykościelnych, których nor-
my prawne były modyfikowane na przestrzeni lat 1871-18761. Miały one 
skutecznie wpłynąć na destrukcję kościelnych instytucji i wspólnot życia 
konsekrowanego.

Opierając się na dotychczasowym europejskim ustawodawstwie an-
tykościelnym2, które w swej retoryce uderzało w najbardziej wpływowy 
i opiniotwórczy, a zarazem radykalnie ewangeliczny zakon, jakim było 
Towarzystwo Jezusowe, państwo pruskie na mocy ustawy z 4 VII 1872 
r. wykluczało ze swego terenu jezuitów, którym zakazało wszelkiej dzia-
łalności3. Tym samym jezuici musieli opuścić śląskie placówki w Nysie, 
Świdnicy i Rudzie Śląskiej (tabela nr 1) i w przeważającej większości 
udać się do swoich domów rozlokowanych na terenie Galicji. Jedynym, 
który zignorował rozporządzenie państwowe, był dotychczasowy supe-
rior domu świdnickiego o. Wilhelm Merkel. Przez ponad rok pozosta-
wał w Świdnicy, wspomagając duszpastersko tamtejszego proboszcza  
ks. Hugo Simona. Jednakże władze prowincji siłą deportowały o. Merkela 
z okręgu świdnickiego, wyznaczając mu miejsce stałego pobytu w prowin-
cji brandenburskiej4.

1 Zob. J. Kissling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reich. Im Auftrage 
des Centralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands.  
T. 2-3, Freiburg im Breisgau 1913-1916.

2 Zob. S. Jujeczka, Sekularyzacja dóbr kościelnych w nowożytnej Europie (połowa XVII-
-początek XIX w.), [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, red. R.M. Derwich.  
T. 1, Geneza Kasaty na ziemiach zaboru austriackiego i rosyjskiego, Wrocław 2014.

3 Gesetz betreffend den Orden der Gessellschaft Jesu. Vom 4. Juli 1872. Zob.  
J. Kissling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reich... T. 2, s. 461.

4 Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 
Akta odnośnie do Rezydencji T. J. w Świdnicy w latach 1866-1870. Sygn. 1166, s. 41.

Archiva Ecclesiastica
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Dla zgromadzeń zakonnych, zajmujących się szeroką działalnością 
charytatywną i edukacyjną, istotną okazała się ustawa dotycząca zakonów  
i kongregacji zakonnych z 31 V 1875 r.5. Wykluczała ona z terenu pruskiej 
monarchii wszystkie zakony i kongregacje zakonne o proweniencji katolic-
kiej, zezwalając jedynie na dalsze istnienie i działalność tych zakonów, które 
na mocy swego charyzmatu zajmowały się dotychczas pielęgnacją chorych6.

1. Zakony o profilu edukacyjnym

Spośród śląskich zakonów męskich ustawodawstwo Kulturkampfu do-
tknęło również franciszkanów, którzy mieli swoje domy na Górze św. Anny, 
w Prudniku Lesie i Górze Klasztornej7. Wprawdzie charyzmat franciszka-
nów nie zakładał profilu edukacyjnego, jednakże wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniom społecznym i uwzględniając także własne potrzeby po-
wołaniowe, prowadzili od 1870 r. na Górze św. Anny dwuklasową szkołę 
klasztorną8. Dwa lata później uruchomili trzecią klasę, co było powodem 
wzrostu ilości uczniów, których liczba wahała się od 20 do 30 chłopców. 
Restrykcje Kulturkampfu dotknęły najpierw annogórską szkołę klasztor-
ną, którą zamknięto 22 V 1875 r., a dwa tygodnie później franciszkanie 
zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru. Poprzez westfalski klasztor  
w Warendorfie franciszkanie ze Śląska udali się do Amsterdamu, skąd 
wyruszyli do Ameryki Północnej, by osiąść w Teutopolis9. W tej grupie 
znalazło się także 19 uczniów annogórskiej szkoły klasztornej. Natomiast 
czterech uczniów tejże szkoły rozpoczęło nowicjat w klasztorze Harreveld 
w diecezji utrechckiej na terenie Holandii, który stał się miejscem schro-
nienia dla rozproszonych jeszcze franciszkanów prowincji saksońskiej  
z terenu Prus10. Dodatkowym miejscem schronienia dla tej ostatniej grupy 

5 Gesetz betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen 
der katholischen Kirche. Vom 31. Mai 1875. Zob. J. Kissling, Geschichte des Kul-
turkampfes im Deutschen Reich... T. 3, s. 440-441.

6 Tamże, § 2.
7 B. Kurowski, Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi na Śląsku 1887-1939, Wro-

cław 1997, s. 19.
8 Tenże, Szkoła klasztorna na Górze Świętej Anny i jej metoda nauczania w dru-

giej połowie XIX wieku, „Nasza Przeszłość” T. 117, 2012, s. 248-249.
9 Archiwum Klasztorne oo. Franciszkanów na Górze św. Anny, Archiwum Cal-

varisticum vetum et novum. Acta Montis Calvariae antiqua et nova ab anno Domini 
MDCC ad annum MDCCLXVII conscripta. B. sygn., s. 247.

10 F. Czech, Kollegserinnerungen, „Seraphische Warte. Geist und Leben in der 
schlesischen Ordensprovinz der Franziskaner” R. 8, 1929, s. 144.
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franciszkanów okazały się klasztory w Kerkrade, Brussum i Püth (diecezja 
utrechcka) oraz w Beesel, Waterslede i Moresnet (diecezja roermondzka), 
a także w belgijskim klasztorze w Verviers11.

Odnośnie uczniów szkoły annogórskiej, którzy w Harreveld kontynu-
owali naukę i przygotowywali się do życia zakonnego, niektórzy z nich 
po otrzymaniu święceń kapłańskich zostali skierowani na studia specja-
listyczne do Rzymu. Po zakończeniu Kulturkampfu powrócili na Śląsk, 
dając początek franciszkańskiej prowincji św. Jadwigi12. Podobnie po-
stąpili ci, którzy wyjechali do Ameryki Północnej. Jedynie dziewięciu 
franciszkanów spośród byłych uczniów annogórskich po zakończeniu 
Kulturkampfu kontynuowało pracę na terenie Ameryki. Między innymi  
o. Bonawentura Machiej pracował w Cleveland, gdzie został mianowa-
ny egzaminatorem prosynodalnym, o. Urban Stanowski duszpasterzował  
w St. Louis, a o. Błażej Krake podjął się pracy misyjnej wśród amerykań-
skich Indian13.

Wśród żeńskich wspólnot zakonnych, które na mocy charyzmatu za-
konnego podejmowały szeroką aktywność edukacyjno-wychowawczą, de-
zawuowaną przez ustawodawstwo Kulturkampfu, wymienić należy Zakon 
św. Urszuli oraz Siostry Szkolne de Notre Dame. Gruntowne wykształ-
cenie i biegłość w sprawach pedagogicznych stawiały zarówno urszulan-
ki, jak i siostry szkolne w rzędzie elity religijnej i intelektualnej Śląska,  
a przynajmniej mające wpływ na ich kształtowanie. W 1871 r. urszulanki 
śląskie, które posiadały swoje domy we Wrocławiu, Świdnicy Śląskiej, 
Lubomierzu i Raciborzu, otaczały opieką edukacyjną szczebla średniego 
2717 podopiecznych wyższych sfer społecznych (tabela nr 4). Natomiast 
siostry szkolne według schematyzmu zakonnego wykazywały w 1872 r. 
pracę pedagogiczną wśród 7352 dzieci i młodzieży (tabela nr 3). Wykwa-
lifikowana siła pedagogiczna, jakimi w tym czasie dysponowały obydwa 
zgromadzenia zakonne (103 urszulanki i 104 siostry szkolne), objęła łącz-
nie ponad 10 000 podopiecznych.

Na mocy antyzakonnego ustawodawstwa Kulturkampfu tak urszulanki, 
jak i siostry szkolne zmuszone były do zamknięcia swoich placówek i całko-
witego zaprzestania działalności edukacyjnej. Odnośnie urszulanek, które 
prowadziły szkoły elementarne, szkoły gospodarstwa, wyższe szkoły żeń-
skie, szkoły kształcenia nauczycielek i wychowawczyń, a także pensjonaty  

11 Tamże.
12 B. Kurowski, Szkoła klasztorna na Górze Świętej Anny..., s. 257.
13 F. Czech, Kollegserinnerungen, s. 71-73.
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i sierocińce, pojawiło się widmo rozproszenia zakonnic w urszulańskich 
klasztorach francuskich, węgierskich czy austriackich14. Tej dysloka-
cji poddał się jedynie konwent raciborski15. Przełożone pozostałych do-
mów skutecznie poszukiwały miejsc schronienia, zachowując jedność 
swoich konwentów. Tym sposobem konwent świdnicki znalazł miejsce 
schronienia w Scalitzach, gdzie na mocy rozporządzenia Krajowej Rady 
Szkolnej z 15 III 1878 r. urszulanki otworzyły sześcioklasową prywatną 
szkołę ludową dla dziewcząt z językiem niemieckim jako wykładowym. 
Ponadto przyjęcie przez 14 sióstr obywatelstwa austriackiego pozwoliło 
urszulankom świdnickim na otwarcie pensjonatu, w którym przebywało 
12 dziewcząt16. Konwent lubomierski, uzyskując 15 III 1877 r. zgodę ce-
sarza Franciszka Józefa I na osiedlenie się na terenie cesarstwa, przybył do  
Arnau, gdzie kontynuował swoją dotychczasową działalność pedagogicz-
no-wychowawczą. Pomocnym w tym przypadku okazało się przybycie wraz  
z urszulankami podopiecznych zlikwidowanej w Lubomierzu szkoły i pen-
sjonatu17.

Dla konwentu wrocławskiego docelowym miejscem schronienia okaza-
ła się Marsylia, gdzie ostatnia grupa urszulanek wraz z 20 wychowankami 
przybyła 12 V 1879 r.18. Ich pobyt w Marsylii miał być wsparciem francu-
skiego religijnego wychowania oraz szerzeniem niemieckich obyczajów19. 
Realizując swój charyzmat, otworzyły tam szkołę, do której w pierwszym 
roku ich działalności uczęszczały 82 uczennice, a w pensjonacie przeby-
wały 42 pensjonariuszki20. Celem rozwoju intelektualnego swoich pod-
opiecznych urszulanki angażowały je do udziału w sztukach teatralnych, 
których repertuar czerpały z francuskiej i niemieckiej literatury. Pojawiały 
się także sztuki pisane na specjalną okazję, zwłaszcza przez wikariusza 
generalnego Payana d’Augery21. Przy wsparciu miejscowego proboszcza 

14 A. Meer, Die Orden der Ursulinerinnen in Schlesien, Breslau 1878, s. 124.
15 Tenże, Geschichte des Ursulinerinnenklosters zu Ratibor, Breslau 1879, s. 43.
16 Tenże, Geschichte des Ursulinerinnenklosters zu Schweidnitz, Breslau 1884,  

s. 68-71.
17 T. Błaszczyk, Zakony na Śląsku w dobie Kulturkampfu (Papieski Wydział Teo-

logiczny we Wrocławiu, Rozprawy Naukowe, 54), Wrocław 2004, s. 198.
18 Archiwum Urszulanek we Wrocławiu, Mater Aloysia Tätigkeit in Marseille 

1876-1887. Persönliche Erinnerungen. B. sygn., s. 8.
19 Tamże, Fundacja klasztorów. Die Filial-Klöster betreffende Schriften. 1857. 

[Pismo Henryka Förstera do Urszuli Hermann z 9 V 1881 r.]. B. sygn.
20 Tamże, Circulare nr 1-2. Wyd. Marseille. 12 IX 1880. B. sygn., s. 8.
21 Archiwum Urszulanek we Wrocławiu, Mater Aloysia Tätigkeit in Marseille 

1876-1887..., s. 28-30.
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Coudrey’a założyły kongregację mariańską, dążąc do kanonicznego przy-
łączenia jej do rzymskiej Prima Primarii22. 

Owocna działalność wrocławskich urszulanek w Marsylii została za-
chwiana przez działanie francuskiego rządu, który z jednej strony zarzą-
dził rządowy spis zakonów działających na terenie Francji, a następnie 
zakazał im prowadzenia szkół elementarnych, by w końcu doprowadzić do 
całkowitej laicyzacji zakonów23. Te działania francuskiego rządu stały się 
podstawą nacisku ordynariusza wrocławskiego H. Förstera do osiedlenia 
się urszulanek wrocławskich na terenie Austrii. Na ten cel oferował też 
finansową pomoc z zapisu testamentowego ks. Ferdynanda Neumanna24. 
Przełożona urszulanek Urszula Herrmann nie była chętna do kolejnej de-
portacji swojego konwentu, lecz pod silnym naciskiem wrocławskiego or-
dynariusza zdecydowała się na wysłanie do Freiwaldau na terenie Austrii, 
nowego miejsca azylu, części swoich sióstr25. Z Linz do nowego konwen-
tu dołączyła także przełożona urszulanek raciborskich Katarzyna Sucko  
z kilkoma siostrami. W 1881 r. urszulanki otworzyły we Freiwaldau szko-
łę i pensjonat. Ostatecznie urszulanki powróciły z Marsylii do rodzimego 
wrocławskiego konwentu dopiero w 1887 r., po ustaniu Kulturkampfu.

Proces likwidacji placówek dydaktyczno-wychowawczych, w tym 
szkół przemysłowych, elementarnych, prywatnych i internatów, dotknął 
Siostry Szkolne de Notre Dame. Ustawodawstwo Kulturkampfu zmusiło 
przełożoną generalną m. Teresę Gerhardinger do poszukiwania dla sióstr  
z placówek pruskich nowych terenów pracy. Wśród rozważanych możli-
wości znalazł się pomysł zaspokojenia braków personalnych w placów-
kach na terenie Bawarii i Austrii i zasilenia ich zakonnicami z likwido-
wanych placówek śląskich. Myślano także o przekierowaniu konwentów 
śląskich do diecezji Westminster w Anglii26. Pojawiła się także koncepcja 
wysłania sióstr do Milwaukee w Ameryce Północnej27. Wybór jednak padł 
na Tenesvár w diecezji Csanád na Węgrzech. Podstawowym warunkiem, 
jaki musiały spełnić siostry szkolne, była znajomość języka węgierskiego, 

22 Tamże, s. 19.
23 A. Kosmala, Das Ursulinenkloster zu Breslau und seine Familialen, Düssel-üssel-ssel-

dorf, b.r.w., s. 13.
24 Archiwum Urszulanek we Wrocławiu, Fundacja klasztorów... [Pismo Henryka 

Förstera do Urszuli Hermann z 1881 r.]. B. sygn.
25 Tamże, Aus der Klosterchronik. B. sygn, s. 10.
26 Archiwum Prowincjalne Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu, Briefe Sel. 

Mutter v. Jesu Gerhardinger. T. 5. (1868-1879). Sygn. I. B. II/41. Brief nr 5113.
27 Tamże, Brief nr 4906.
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którego nauczenia podjęły się siostry z placówek Strzegomia i Ziębic. Dla 
tych sióstr Węgry stały się miejscem stałego pobytu28. W pozyskiwaniu 
miejsc schronienia dla śląskich placówek sióstr szkolnych odmienną wizję 
w stosunku do reprezentowanej przez matkę generalną miała prowincjalna 
Filomena Blattner. Była ona przeciwna poszukiwaniu miejsc tymczasowe-
go azylu odległych od macierzystej prowincji, co jej zdaniem skutkować 
mogło stałą likwidacją śląskiej prowincji i osłabieniem placówek leżących 
w austriackiej części diecezji wrocławskiej29. Tę część diecezji uważała za 
właściwe miejsce schronienia, a pozyskany tam kompleks w przyszłości 
mógłby stać się, jej zdaniem, domem macierzystym. W tym przypadku 
odpowiednią lokalizacją okazał się klasztor pijarów w Białej Wodzie, któ-
ry siostry szkolne pozyskały w dzierżawę. Prowincjalna Filomena Blatt-
ner przeniosła do Białej Wody dom macierzysty z Wrocławia, a dla reszty 
sióstr przybywających z pozostałych placówek śląskich zakupiła dawny 
dom rzemieślników i rozpoczęła budowę nowego budynku także na po-
trzeby szkoły i pensjonatu30. Powstała tutaj trzyklasowa prywatna szkoła 
z pensjonatem dla dziewcząt, którą w niedługim czasie poszerzono o dal-
sze pięć klas. Pozwoliło to na przekształcenie jej w szkołę ludową, która 
w ostateczności została przemianowana na szkołę miejską. Następczyni 
s. Blattner, s. Michela Beck, utworzyła szkołę gospodarstwa domowego, 
w której przygotowywano dziewczęta do prowadzenia gospodarstw do-
mowych31. Równocześnie zreorganizowała funkcjonowanie pensjonatu  
i szkoły, dokonując nowego podziału uczennic, gdzie podstawą był wiek 
dziecka, a nie możliwości finansowe rodziców. Połączyła kandydatki na 
nauczycielki z dziewczętami z wyższych sfer, tworząc z nich jedną gru-
pę podlegającą edukacji. W wyniku tej modyfikacji zmniejszyła się liczba 
dziewcząt przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego, a w następ-
stwie tego likwidacji uległa tzw. szkoła przygotowawcza32. Uznanie, ja-
kim cieszyła się działalność edukacyjno-wychowawcza sióstr szkolnych 

28 Edle Einfalt, Stille Größe, Legenbild der Schulschwester Maria Michaela Beck 
1840-1915, zweite Provinzialoberin der Schlesischen Ordensprovinz 1886-1915. T. 1, 
Breslau 1940, s. 56.

29 Archiwum Prowincjalne Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu, Kurzge-
faßte Geschichte des Klosters der Armen Schulschwestern v. U.L.F. in Weißwasser 
bei Jauering. Zum Jubiläum seines 50 jährigen Bestehens geschrieben 1876-1929. 
Sygn. I. D. I/4a, s. 30.

30 Tamże, s. 33.
31 Tamże, s. 78.
32 Edle Einfalt, Stille Größe..., s. 74.
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w Białej Wodzie, sprawiło, że w 1894 r., na rok przed powrotem do Wro-
cławia, rozpoczęły działalność w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, gdzie 
otworzyły nową szkołę zwaną Kolonia Henryk, a następnie pięcioklasową 
prywatną szkołę żeńską33.

Ustawodawstwo Kulturkampfu odcisnęło swoje piętno na Zgroma-
dzeniu Sióstr św. Jadwigi, którego charyzmatem była obrona dziewcząt 
przed demoralizacją i opieka wychowawcza nad bezdomnymi dziećmi34. 
W swojej pracy wychowawczej opartej na zasadach chrześcijańskiego 
wychowania posługiwały się prostymi środkami pedagogicznymi tak, by 
wpierw do wychowanków dotrzeć i wyrobić w nich postawę akceptacji 
samych siebie, a następnie wyswobodzić ich z uwikłań zła35. Dla podnie-
sienia kondycji duchowej wśród dzieci jadwiżanki wprowadzały apostol-
stwo modlitwy, jak to miało miejsce w konwencie wiązowskim. Czas Kul-
turkampfu sprawił, że jadwiżanki, oprócz placówki w Bardzie Śląskim, 
gdzie zmieniły profil pracy, przekształcając sierociniec w przytułek dla 
dzieci chorych umysłowo, ze względu na likwidację pozostałych domów 
musiały myśleć o miejscu schronienia (tabela nr 6). W tym przypadku no-
wym terenem ich działania okazały się Niezamyślice, gdzie podjęły pracę 
wśród najbiedniejszych, zwłaszcza dzieci. Z powodu płynności finansowej 
rozpoczęły działalność edukacyjną, którą objęły dziewczęta z wyższych 
warstw społecznych, a pieniądze stąd pozyskane przeznaczały na obsługę 
sierocińca36. Współpracując ze swoim założycielem, wrocławskim dzie-
kanem ks. Robertem Spiske, i za jego zgodą otworzyły przedszkole dla 

33 Die Schlesische Ordensprovinz der Kongregation der Armen Schulschwestern 
der Kongregation der Armen Schulschwestern von U. L. Fr. von 1851 bis 1926. Ein 
Gedenkblatt, verfaßt von Mitgliedern der Provinz, Breslau 1926, s. 169; K. Mozor, 
Szkolnictwo katolickie w cieszyńskim wikariacie generalnym 1770-1925. (Papieska 
Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Historii Kościoła), Kraków 2002, s. 252.

34 J. Swastek, Ksiądz Robert Spiske i założone przez niego Zgromadzenie Sióstr 
świętej Jadwigi, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Der-
wich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław – Opole 2000, s. 616-617.

35 Archiwum Prowincjalne Wrocławskich Jadwiżanek, Ks. prałat Robert Spiske za-
łożyciel Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Korespondencja z siostrami przed i w czasie 
wygnania. [List siostry Teresy do ks. Roberta Spiske z 22 IV 1861]. Sygn. A-III-4/112; 
M.M. Kluz, J.J. Handerska, B.P. Kardach, Pedagogia jadwiżanek [Zgromadzenia Sióstr 
Świętej Jadwigi], [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współ-
czesność, red. J. Kostkiewicz, K. Misiaczek. T. 2, Kraków 2013, s. 194.

36 A.R. Straka, Die Anfänge der Kongregation der Schwestern von der hl. Hedwig 
von der Allerreinsten und Unbefleckt Empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria 
und vom III. Orden des heiligen Augustinus 1859-1888, und eine Darstellung der 
Gesamtsituation der Kongregation mit Matrikenbuch, Wien 1998, mps, s. 170.
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trzyletnich dzieci37. W 1881 r. urządziły prywatną szkołę powszechną, do 
której uczęszczało 47 chłopców i 48 dziewcząt. Porządek dnia w tej szko-
le zakładał surową dyscyplinę w celu przyzwyczajenia podopiecznych do 
uregulowanego życia38. Ze względu na wzrastającą liczbę dzieci, które po-
chodziły z Niemiec, Austrii, Węgier, Polski, Czech i Moraw, jadwiżanki 
podnosiły swoje kwalifikacje pedagogiczne, przez co poszerzały zakres 
podstawowej edukacji o naukę języków obcych, muzyki oraz uczyły swo-
ich podopiecznych prac związanych z gospodarstwem domowym. Za na-
mową ks. Roberta Spiske 25 sióstr skorzystało w 1888 r. z prawa stałego 
pobytu. W 1889 r. jadwiżanki powróciły do Wrocławia, a m. Augustyna 
von Doualiers każdego roku przybywała do Niezamyślic, wykonując obo-
wiązki generalnej przełożonej wśród morawskich sióstr39.

2. Zakony o charakterze dobroczynnym

Restrykcyjna polityka antykościelna rządu pruskiego była mniej dra-
styczna wobec zgromadzeń żeńskich, które zajmowały się opieką nad 
chorymi, samotnymi, sierotami i ubogimi. Wśród tych wspólnot życia 
konsekrowanego na uwagę zasługuje Zakon św. Marii Magdaleny od Po-
kuty, którego celem było nawracanie moralnie upadłych kobiet. Magda-
lenki, mając charakter wybitnie kontemplacyjno-pokutniczy, w okresie 
Kulturkampfu posiadały na Śląsku pruskim dwie placówki – w Lubaniu  
i w Czarnowąsach. W czasach sekularyzacji zakon w Lubaniu zmienił swój 
profil z kontemplacyjnego na czynny i w ramach swojej działalności pro-
wadził opiekę szpitalną nad chorymi. Opatrznościowa wówczas zmiana 
profilu charyzmatu przyczyniła się do przetrwania konwentu lubańskiego 
w trudnym okresie Kulturkampfu. Natomiast konwent w Czarnowąsach, 
licząc się z możliwością likwidacji zakonu, wystawił na sprzedaż zabudo-
wania i dobra klasztorne i z pozyskanych w ten sposób pieniędzy zakupił 
dom w Osterhout w Holandii40. Przełożona Józefa Gottschalk zabiegała  

37 Archiwum Prowincjalne Wrocławskich Jadwiżanek, Ks. prałat Robert Spiske... 
Korespondencja z siostrami... [Pismo ks. Roberta Spiske do s. Antonii Marks z 31 X 
1877]. Sygn. A-III-4/121.

38 H. Rupprecht, Robert Spiske, der Gr�nder der Kongregation der Hedwig-�nder der Kongregation der Hedwig-nder der Kongregation der Hedwig-
schwestern, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” T. 53, 1995, s. 274.

39 J. Schweter, Historia Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, tłum. P. Spałek, 
Wrocław 1998, s. 265-266.

40 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Chronik der Magdalenerinnen in 
Lauban; Jahresberichte. 1940. Sygn. V C 7t, s. 11.
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u przełożonej konwentu lubańskiego o wsparcie finansowe swojej placów-
ki, a ordynariusz wrocławski Henryk Förster gotów był wesprzeć finanso-
wo magdalenki z Osterhout. Mając jednak wątpliwości co do roztropnego 
zawiadywania finansami przez magdalenki, zażądał od przełożonej planu 
strategii finansowej, co było warunkiem pomocy z jego strony. Ponieważ 
warunek nie został spełniony, biskup wrocławski odstąpił od finansowego 
wsparcia41. Ostatecznie przełożona konwentu w Osterhout, Józefa Gott-
schalk, zerwała stosunki z macierzystym klasztorem w Lubaniu42.

Po pięciu latach obecności w Osterhout magdalenki opuściły Holandię 
i w 1879 r. udały się, prawdopodobnie na zaproszenie kard. Józefa Michaj-
łowicza, do Chorwacji, gdzie osiedliły się w St. Josefsberg koło Agram.  
W tym czasie między Chorwacją a Serbią prowadzona była wojna, a w la-
zaretach wojskowych potrzebny był wykwalifikowany personel medyczny, 
przeto magdalenki zajęły się opieką nad rannymi żołnierzami. Nowo wstę-
pującym do zakonu kandydatkom skrócono nowicjat, by po przyśpieszo-
nych obłóczynach mogły przejść kurs sanitariuszek celem podjęcia pracy 
w lazaretach wojskowych43.

W 1885 r. w klasztorze magdalenek w St. Josefsberg doszło do rozłamu 
z powodu wewnętrznych animozji i nieporozumień. Na czele zbuntowa-
nych zakonnic stała już przełożona s. Józefa Gottschalk, która wraz z pię-
cioma chórowymi i siedmioma konwerskami opuściła rodzimy konwent 
i udała się do pobliskich Werbowitz, by po pięciu latach przenieść się do 
Radelstein. W 1897 r. obydwa konwenty ponownie się połączyły w wyni-
ku ingerencji proboszcza Lubania, Wojciecha Antera, który zjednoczone 
konwenty osadził w zakupionym podominikańskim klasztorze w Studeni-
cach44.

Normy prawne Kulturkampfu zahamowały także rozwój innego zgro-
madzenia o charakterze dobroczynnym, którym było Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Sprowadzone wpierw do Nysy dla 
opieki nad chorymi, poszerzyło zakres swojej działalności o dydaktykę, 
podejmując się wychowywania i nauczania biednych dziewcząt. Uwzględ-
niając później sugestię bpa Henryka Förstera, boromeuszki otrzyma-
ły od Stolicy Apostolskiej zgodę na utworzenie śląskiej gałęzi z domem  

41 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Niederlassungen in Czarnowanz, 
Agram und Osterhout (Holland). 1876-81. Sygn. V C 7u.

42 Tamże.
43 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Chronik der Magdalenerinnen in 

Lauban..., s. 12.
44 Tamże, s. 13.
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macierzystym w Nysie, który w późniejszym czasie został przeniesiony 
do Trzebnicy45. Na skutek ustaw antykościelnych struktura organizacyjna 
prowincji śląskiej boromeuszek została znacząco naruszona. Te placówki, 
w których prowadziły działalność dydaktyczno-wychowawczą, musiały 
być zamknięte (tabela nr 5). Natomiast zakonnice, które zajmowały się 
nauczaniem, zostały pozbawione możliwości przejścia do innych domów 
zgromadzenia bez specjalnego państwowego zezwolenia. W tej sytuacji 
przełożona generalna m. Helena Tichy podjęła działania w poszukiwaniu 
odpowiedniego miejsca schronienia dla boromeuszek na terenie Austrii. 
Pragnęła równocześnie, by nowe miejsce azylu stało się domem macie-
rzystym dla przyszłych placówek powstających na terenie Austrii46. Tym 
sposobem Cieszyn stał się od 1876 r. miejscem dalszej pracy trzebnickiego 
konwentu, liczącym około 40 sióstr. Obywatelstwo austriackie otrzyma-
ło dziewięć boromeuszek, a dwie inne z urodzenia były Austriaczkami47. 
Po uzyskaniu rządowej zgody na osiedlenie się boromeuszek w Cieszynie 
nabyto odpowiedni dom, w którym urządzono ośmioklasową szkołę ludo-
wą dla dziewcząt oraz uruchomiono pensjonat dla 60 wychowanek48. Przy 
szkole, która w 1878 r. otrzymała prawa publiczne, uruchomiono także 
ochronkę, do której uczęszczało 80 dzieci49. W dalszej perspektywie cza-
sowej boromeuszki urządziły kurs dla nauczycielek robót ręcznych, a tak-
że szkołę przygotowawczą dla nauczycielek50. W szkołach prowadzonych 
przez boromeuszki kształcono i wychowywano uczennice konfesji katolic-
kiej, ewangelickiej i mojżeszowej51. W 1879 r. do Cieszyna przeniesiono 
nowicjat, co spowodowało, że klasztor w Cieszynie stał się domem gene-
ralnym, skąd m. Helena Tichy kierowała życiem kongregacji i zakładała 
kolejne placówki. Podstawowym polem ich pracy w nowo powstałych pla-
cówkach była posługa wśród chorych. W 1876 r. boromeuszki otworzyły 

45 F. Izydorczyk, J. Spyra, Dzieje miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza w Cieszynie (1876-2001), Kraków 2002, s. 12.

46 Tamże, s. 23.
47 J. Schweter, Geschichte der Kongregation der barmherzigen Schwestern vom 

hl. Karl Borom�us (Mutterhaus Trebnitz). Zur nahen Feier ihres 100j�hrigen Jubi-Karl Borom�us (Mutterhaus Trebnitz). Zur nahen Feier ihres 100j�hrigen Jubi-�us (Mutterhaus Trebnitz). Zur nahen Feier ihres 100j�hrigen Jubi-us (Mutterhaus Trebnitz). Zur nahen Feier ihres 100j�hrigen Jubi-�hrigen Jubi-hrigen Jubi-
läums (1848-1948), Wartha 1945, mps, s. 17.

48 Archiwum Sióstr Boromeuszek w Cieszynie, Dokumenty związane z udzieleniem 
S. Boromeuszkom zgody na prowadzenie szkół podstawowych 1877-1921. Sygn. 75.

49 F. Izydorczyk, Szkoła życia, kształcenia i wychowania dziewcząt w szkołach 
Sióstr Boromeuszek w Cieszynie w okresie międzywojennym, Cieszyn 2001, mps, s. 20.

50 J. Schweter, Geschichte der Kongregation der barmherzigen Schwestern..., s. 86.
51 Archiwum Sióstr Boromeuszek w Cieszynie, Kronika retrospektywna. Zgroma-

dzenie Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Sygn. 2, s. 63.
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nowe placówki: we Frydku, gdzie podjęły się opieki ambulatoryjnej wśród 
chorych, oraz w Jeseniku, gdzie przejęły prowadzenie miejscowego szpi-
tala. Dwa lata później przybyły do Łańcuta, angażując się w opiekę nad 
chorymi i starcami w miejscowym szpitalu, a w 1879 r. otworzyły dom  
w Moravec koło Brna na Morawach, gdzie prowadziły między innymi dom 
starców52. Po 11 latach pobytu w Austrii śląska gałąź zgromadzenia posia-
dała 78 placówek, z czego 32 powstały na terenie cesarstwa austriackie-
go. Dało to możliwość utworzenia po zakończeniu Kulturkampfu nowej 
prowincji austriackiej z siedzibą w Cieszynie, a dom generalny ponownie 
został przeniesiony do Trzebnicy w maju 1889 r.

Zakończenie

Ustawodawstwo Kulturkampfu, które zakładało usunięcie z życia spo-
łecznego zgromadzeń zakonnych zajmujących się kształceniem i wycho-
wywaniem młodzieży, nie przewidziało wszystkich mechanizmów aktyw-
ności poszczególnych konwentów w walce o przetrwanie i zachowanie 
życia konsekrowanego na Śląsku. Mądrość przełożonych zakonnych, 
wspierana niejednokrotnie życzliwością ordynariusza, i ich wspólna troska 
o trwałość dzieł charytatywno-edukacyjno-wychowawczych spowodowa-
ły, że został wypracowany proces zachowania wspólnot zakonnych poza 
obszarem oddziaływania pruskiego ustawodawstwa antykościelnego. Na-
turalnym w tym przypadku był plan poszukiwania nowych obszarów dzia-
łania, które miały stać się nie tylko miejscem schronienia do czasu ustania 
Kulturkampfu, a następnie powrotu do skasowanych wcześniej domów, 
ale także miejscem kontynuacji dotychczasowej ich działalności.

Najczęściej miejscem schronienia była austriacka część diecezji wro-
cławskiej, ale wykraczano też poza jej obszar, optując za cesarstwem au-
stro-węgierskim, jak to było w przypadku sióstr szkolnych i boromeuszek. 
Niektóre śląskie zgromadzenia zakonne mogły liczyć na bratnie konwenty 
w Europie, które oferowały swą pomoc jedynie dla określonej liczby sióstr, 
co skutkować mogło rozproszeniem. Unikając takich rozwiązań, zdecydo-
wały się na odległe miejsca azylu, jak to miało miejsce w przypadku wro-
cławskiego konwentu urszulanek czarnych. Niestandardowe postępowanie 
podjęły magdalenki z Czarnowąsów, dla których Kulturkampf był czasem 
wewnętrznych sporów i podziałów.

52 A. Schönfelder, Geschichte der Trebnitzer Kongregation der barmherzigen 
Schwestern vom hl. Karl Borrommaeus, Breslau 1898, s. 42, 45-46.
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Kościół katolicki, mimo że poniósł znaczne straty w dobie Kulturkamp-
fu, to jednak odniósł moralne zwycięstwo dzięki heroicznej nieraz posta-
wie przełożonych zakonnych, którzy dla realizacji charyzmatu swoich 
zgromadzeń ochronili je przed całkowitą likwidacją, a znajdując nowe ob-
szary działalności, przyczynili się do ich rozprzestrzenienia w niełatwym 
czasie.

TABELA nr 1

zgromadzenie miejsce 
działalności

rok 
założenia

charakter 
domu

ilość
podopiecznych

w liczbach bewzględnych
1871

kategorie zakonników
czas 

likwidacji
miejsce 

schronienia
profes brat Razem

Towarzystwo
Jezusowe

Nysa
(Neisse) 1851 rezydencja - 2 - 2 27 VIII 1872 w większości 

udali się do 
Galicji. oprócz 

przekierowanych 
na misje (Tauer, 
Scholz, Janik i 

Schaff)

Świdnica
(Schweidnitz) 1867 rezydencja - 3 1 4 25 VII 1872

Ruda Śląska
(Ruda) 1869 rezydencja - 5 2 7 24 VIII 1872

Razem 10 3 13

Źródło: Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahre 1871; 
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995.  
Opr. L. Grzebień. Kraków 1996

TABELA nr 2

zgromadzenie miejsce 
działalności

rok 
założenia

charakter 
domu

ilość
podopiecznych

w liczbach bewzględnych
1871

kategorie zakonników
czas 

likwidacji
miejsce 

schronienia
profes brat Razem

Zakon
Braci

Mniejszych

Góra Św. Anny
(St. Annaberg) 1859

klasztor
szkoła 

klasztorna
30 5 9 14 27 VIII 1872

Teutopolis 
w Ameryce 

Północnej oraz 
w Harreveld 
(Holandia)

Prudnik Las
(Neustadt) 1869 klasztor - 1 2 3 25 VII 1872

Góra 
Kapliczna  

(Kapellenberg)
1869 dom  

demerytów 1 1 - 1 24 VIII 1872

Razem                31 7 11 18

Źródło: Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahre 1871; 
Archiwum Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu, Chronik des Kapellenberges



TABELA nr 3

zgroma-
dzenie

miejsce 
działalności

rok 
założenia

charakter 
domu

ilość 
podopiecz-

nych

w liczbach bewzględnych
1872

czas 
likwidacji

profeski kandydatki Razem
Z

G
R

O
M

A
D

Z
E

N
IE

 U
B

O
G

IC
H

  
S

IÓ
S

T
R

 S
Z

K
O

L
N

Y
C

H
 d

e
 N

O
T

R
E

 D
A

M
E

Wrocław
(Breslau) 1851 sierociniec  

Mater Dolorosa 100 8 - 8 8 VIII 1879

Wilkanów
(Wölfelsdorf) 1852 szkoła elementarna

szkoła niedzielna
102
39 2 4 6 1877

Domaszków
(Ebersdorf) 1855

szkoła elementarna
szkoła niedzielna

sierociniec

80
40
20

2 1 3 1878

Kłodzko
(Glatz) 1855 szkoła elementarna

prywatna szkoła żeńska
500
79 7 6 13 1 V 1873

20 IV 1878

Opole
Oppeln) 1857

szkoła żeńska
miejska szkoła  
elementarna

pensjonat

120

560
33

16 9 15 1 IV 1878

Bielsko
(Bielitz) 1859 szkoła elementarna

pensjonat
402
26 8 1 9 zlikwidowana w 

czasie Kulturkampfu
Koźle (Cosel) 1859 szkoła elementarna 250 3 3 6 1 IV 1873

Trzebieszowice
(Kunzendorf) 1859 szkoła elementarna

szkoła niedzielna
99
28 2 2 4 zlikwidowana w 

czasie Kulturkampfu
Legnica

(Liegnitz) 1860 szkoła elementarna
wyższa szkoła dla dziewcząt

217
17 3 1 4 1 IV 1873

Strzegom
(Striegau) 1860 szkoła elementarna 279 2 3 5 1 IV 1874

Krzydlina Mała
(Klein Kreidel) 1861 szkoła elementarna

sierociniec
70
12 3 - 3 29 IV 1878

Boborów
(Bauerwitz) 1862 szkoła elementarna

szkoła niedzielna
256
50 2 2 4 1 VIII 1873

Ziębice
(Münsterberg) 1862 miejska szkoła  

elementarna 434 3 3 6 1 IX 1874

Bystrzyca 
Kłodzka

(Habelschwerdt)
1863 szkoła ludowa 291 - 4 4 zlikwidowana w 

czasie Kulturkampfu

Prudnik
(Neustadt) 1863 wyższa szkoła żeńska

prywatna szkoła żeńska
74
24 7 3 10 1 IV 1877

Góra Śląska
(Guhrau) 1864 szkoła elementarna

sierociniec
80
15 4 - 4 zlikwidowana w 

czasie Kulturkampfu
Bytom (Beu-

then) 1865 szkoła elementarna 588 4 4 8 1 V 1879

Chorzów
(Königshütte) 1865

szkoła przyzakładowa 
(od 1869 elementarna)

szkoła niedzielna

800
?

91
5 6 11 1 IV 1874

Opawice
(Troplowitz) 1865 szkoła elentarna

szkoła niedzielna
97
25 2 1 3 1878

Żagań (Sagan) 1865 szkoła elementarna 100 2 - 2 1 IV 1873

Wrocław
(Breslau) 1866 Augustinum - 3 54 57

w czasie Kulturkampfu 
miejsce pobytu dla 

chorych sióstr

Głubczyce
(Leobschütz) 1867

szkoła elementarna
wyższa szkoła dla dziewcząt

pensjonat

433
62
8

7 9 16 zlikwidowana w 
czasie Kulturkampfu

Dzierżoniów 
(Reichenbach) 1868 szkoła elementarna

ochronka
109
70 3 1 4 zlikwidowana w 

czasie Kulturkampfu
Wałbrzych

(Waldenburg) 1868 szkoła elementarna 329 2 3 5 1 IV 1874

Mikołów
(Nikolai) 1869 szkoła elementarna  

(j. polski jako wykładowy) 343 4 1 5 1 VII 1874

RAZEM: 7352 104 121 225

Źródło: Schematismus des klösterlichen Institutes der armen Schulschwestern de Notre Dame 
für das Jahr des Zeites 1872; Die Schlesische Ordensprovinz der Kongregation der Armen 
Schulschwestern von U. L. Fr. von 1851 bis 1926. Breslau 1926
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TABELA nr 4

zgroma-
dzenie

miejsce 
działalności

rok 
założenia

charakter 
domu

ilość
podopiecz-

nych

w liczbach bewzględnych
1871

czas likwidacji
(miejsce schro-

nienia)I chór II chór

ZA
KO

N
 S

IÓ
ST

R 
 Ś

W
.  

U
RS

ZU
LI

Wrocław
/Breslau/ 1687

szkoła elementarna (6 klas),
szkoła gospodarstwa (2 klasy)

szkoła św. Jadwigi (6 klas)
pensjonat i szkoła (4 klasy)

szkoła kształcenia nauczycielek  
i wychowawczyń

543
129
192
65

21

37 17

1 X 1878
(konwent uzyskał 

miejsce schronienia
w Marsylii do 1887, 
a od 1881 r. także 

Freiwaldau w 
Austrii)

Świdnica
/Schweid-

nitz/
1700

szkoła elementarna (5 klas)
szkoła z pensjonatem (6 klas)

szkoła gospodarstwa
szkoła dla społecznie  
niedostosowanych

330
212
15

130

29 11

8 X 1877
(konwent uzyskał 

miejsce schronienia 
w Scalitzach)

Lubomierz
/Liebenthal/ 1845

szkołaelementarna (3 klasy)
szkoła gospodarstwa (1 klasa) 

pensjonat ze szkołą (5 klas)
sierociniec, 

chronka dla małych dzieci

162
20
80
56

100

24 14

30 X 1878
(konwent uzyskał 

miejsce schronienia 
w Arnau)

Racibórz
/Ratibor/ 1863 szkoła elementarna (7 klas)

wyższa szkoła żeńska (5 klas)
570
92 13 8

1 IV 1879
(konwent rozpro-
szony w klaszto-
rach węgierskich, 
austriackich i w 

Bratysławie)
RAZEM: 2717 103 50

Źródło: Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahre 1871 

TABELA nr 5

zgroma-
dzenie

miejsce 
działalności

rok 
założenia

charakter 
domu

ilość
podopiecz-

nych

w liczbach bewzględnych
1871

profeski kandydatki Razem czas likwidacji

ZG
RO

M
AD

ZE
N

IE
 S

IÓ
ST

R 
 

Św
. K

AR
O

LA
 B

O
RO

M
EU

SZ
A

Nysa
/Neisse/ 1848

dom macierzysty
arcybiskupi szpital
opieka w domach

szkoła 
sierociniec

?
?
?
?
?

38 21 59

1871 przeniesio-
ny do Trzebnicy

1875
Mochów /Wiese 

Pauliner/ 1850 szpital 14 5 1 6

Ziębice
/Münsterberg/ 1856 szpital

sierociniec
40
30 6 1 7

zlikwidowany 
w czasie Kultur-

kampfu
Otmuchów

/Ottmuchau/ 1857 szpital 27 4 2 6

Głogówek
/Ober Glogau/

1857

1864

opieka w domach
miejski szpital

sierociniec

10
?

12

6
3
3

-
-
2

6
3
5 1877
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ZG
RO

M
A

D
ZE

N
IE

 S
IÓ

ST
R 

Św
. K

A
RO

LA
 B

O
RO

M
EU

SZ
A

Ząbkowice
/Frankenstein/

1857
1865

szpital św. Grze-
gorza

szkoła elementarna
22
?

5
4

-
-

5
4 1876

Gliwice
/Gleiwitz/ 1857

sierociniec
szkoła gospodar-

stwa
opieka w domach

30

?
?

8 2 10 zlikwidowany 
w 1877 r

Grodków
/Grottkau/

1857

1867

szpital
miejska szkoła 

żenska  
i sierociniec

dom dziecka

?

?
?
?

2
4

6

1
2

-

3
6

6
1874
1877

Bogucice /
Bogutschutz/ 1858 sierociniec 

pensjonat
}       56
} 7 1 8 1879

Mysłowice
/Myslowitz/

opieka nad cho-
rymi

szkoła przemy-
słowa

100

?

3 1 4 1875

Paczków
/Patschkau/

1858
1865

1864

miejski szpital
opieka ambulato-

ryjna
poradnia dla matek

sierociniec

30
?
?

12

3
3

3

-
-

3
3

3 1877
Racibórz
/Ratibor/ 1859 miejski szpital 30 5 - 5

Nowy Ląd k/
Nysy 1859 dom opieki

szkoła
?

12 6 1 7 1875

Brzeg
/Brieg/ 1860

opieka ambulato-
ryjna

sierociniec
?

30
11 1 12 1878

Brzeg Dolny
/Dyrhernfurth/ 1860 szpital

szkoła elementarna
?
? 5 1 6 1879

Głuchołazy
/Ziegenhals/ 1860

opieka ambulato-
ryjna

szkoła
?
?

1 2 3 1878

Lwówek Śl.
/Löwenberg/ 1860 sierociniec

szpital
60
12

10
1

2
2

12
3 1878

Trzebnica
(Trebnitz) 1861 klasa żeńska

sierociniec 50 4 2 6 1878

Tarnowskie 
Góry

/Tarnowitz/
1863

szkoła zawodowa
placówka opie-

kuńcza opieka nad 
chorymi

?

?
?

4 3 7 1875

Zgorzelec
/Görlitz/ 1863

opieka nad cho-
rymi

szkoła przemy-
słowa

?

?

4 - 4
zlikwidowany 

w czasie Kultur-
kampfu

Bytom 
/Beuthen/ 1863

arcybiskupi szpital
dom opieki dla 

dorosłych

24

?
3 - 3

Bukowice /
Frauenwaldau/ 1863

szpital św. Jadwigi
dom opieki dla 

dorosłych

?

?
2 1 3

1875
Kąty /Canth/ 1864 sierociniec 11 2 1 3 1875

Olesno
/Rosenberg/ 1865 szkoła żeńska ? 3 1 4 1875



ZG
RO

M
A
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N
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IÓ

ST
R 

Św
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A
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O
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M
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A

Pyskowice
/Peiskretscham/ 1865

sierociniec
szkoła przemy-

słowa

?

?
3 - 3 1875

Wiązów
/Wansen/ 1865

opieka ambulato-
ryjna

sierociniec
?
?

2 2 4 zlikwidowany 
w czasie Kultur-

kampfu

Lipiny /Lipine/ 1865 szpital
szkoła gwarecka

?
? 4 - 4 1874

Wodzisław
/Loslau/ 1865

opieka ambulato-
ryjna

szkoła żeńska
?
?

3 1 4
1875

Lyski 
/Lissek bei 

Ratibor/
1866 sierociniec,pen-

sjonat
? 6 2 8 1878

Prószków
/Proskau/ 1866 szpital

szkoła, sierociniec
20
? 3 1 4 1874

Wrocław 1866 niższe seminarium 4 - 4 1876

Pszczyna /Pleß/ 1867
sierociniec, 

szkoła żeńska
opieka w domach

?

?
6 - 6 1874

Wrocław
/Breslau/ 1867 konwikt 2 1 3 1876

Ujazd
/Ujest/ 1867

ambulatoryjna 
opieka

miejski dom opieki
?

12
3 - 3

1875

Chorzów
/Königshütte/ 1867

szpital
opieka ambulato-

ryjna

?
? 2 1 3

Nowy Ląd
/Neuland bei 
Löwenberg/

1868 szpital ? 4 - 4

Wrocław
/Breslau/ 1868 ochronka  

przy katedrze ? 3 1 4 1878

Drogosław
/Kunzendorf/ 1869

ambulatoryjna 
opieka

szkoła przemy-
słowa

?

?

2 - 2
zlikwidowana 

podczas Kultur-
-kampfu

Kamieniec
/Camenz/ 1869

opieka nad  
chorymi

szkoła robót 
ręcznych

?

?

2 1 3 1878

Crachenberg opieka nad  
chorymi ? 2 - 2

Pszów
/Pschow/ 1869 szpital

szkoła parafialna
?
? 2 2 4 1875

Ruda Śl. /Ruda/ 1869 szkoła gwarecka ? 3
} 4 7 1875

Carl Emmanu-
els-Hütte/ 1870

opieka ambulato-
ryjna

szkoła gwarecka

?
? } 1878

Grodowice /
Grunau/ 1870

szpital
ambulatoryjna 

opieka

?

?
3 - 3

Żmigród /Tra-
chenberg/ 1870 sierociniec ? 2 - 2 1876

RAZEM: 622 235 67 302

Źródło: Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahre 1871; 
Archiwum Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Statystyka 
domów od 1870 r. B. Sygn.
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TABELA nr 6

zgroma-
dzenie

miejsce 
działalności

rok 
założenia

charakter 
domu

ilość
podopiecz-

nych

w liczbach bewzględnych
1871

profeski kandy-
datki Razem czas 

likwidacji
miejsce 

schronienia

ZG
RO

M
A

D
ZE

N
IE

 S
IÓ

ST
R 

Św
. J

A
D

W
IG

I

Wrocław
(Breslau) 1859

szkoła  
powszechna 

dla sierot
200a 13 1 14 1 V 1879

N
IE

Z
A

M
Y

ŚL
IC

E

Rościszów
/Steinseiffersdorf/ 1859 katolicki  

dom ratunku

41b

 (28 chłop-
ców i 13 

dziewcząt)

2 - 2 1 IV 1877

Polanica
/Altheide/ 1862 sierociniec 94c 12f - 12 1 IV 1878

Wiązów
/Wansen/ 1865

publiczna 
szkoła  

powszechna  
(2 klasy żeńskie)

? 2 1 3 31 III 1874

Tworków
/Tworkau/ 1870

publiczna 
szkoła  

(klasy żeńskie 
z j. polskim 

wykładowym)

? 1 2 3 1 IV 1874

Świdnica
/Schweidnitz/

jako kontynuacja 
z Witoszów Dolny 

(1863-1873)

1873 sierociniec
Dom Ratunku 25d 3 - 3 1 X 1877

Bardo Śląskie
/Wartha/ 1860 sierociniec 85e 4 - 4

podczas Kulturkampfu
kontynuowały swoją 

pracę
RAZEM: 440 37 4 41

Źródło: Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahre 1871; 
J. Schweter, Historia Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi. Tłum. P. Spałek. Wrocław 1998:
a/ co roku do 1874 r. (s. 72); b/ za rok 1865 (s. 93); c/ za rok 1870 (s. 153); d/ za rok za rok 1871 (s. 170); e/ za 
rok 1867 (s. 105); f/ za rok 1878 (s. 185).
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Streszczenie

Kulturkampf to czas agresywnej walki pruskiego państwa o prowe-
niencji protestanckiej z Kościołem katolickim na płaszczyźnie polityczno-
-prawnej. Wprowadzając w życie pakiet ustaw antykościelnych chciano 
zdestabilizować kościelne instytucje i wspólnoty życia konsekrowanego, 
zwłaszcza te, które zajmowały się kształceniem i wychowaniem młodzie-
ży. Państwo pruskie nie przewidziało jednak mechanizmu aktywności po-
szczególnych zgromadzeń zakonnych w walce o przetrwanie i zachowanie 
życia konsekrowanego na Śląsku, które zdecydowały się na poszukiwa-
nie nowych miejsc działalności poza obszarem oddziaływania pruskiego  
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ustawodawstwa antykościelnego. Najczęściej miejscem schronienia i owoc-
nej działalności poszczególnych konwentów była austriacka część diece-
zji wrocławskiej. Tę opcję wybrały jadwiżanki. Terenem azylu było także 
cesarstwo austro-węgierskie, jak to było w przypadku sióstr szkolnych  
i boromeuszek. Niektóre śląskie zgromadzenia zakonne, obawiając się 
rozproszenia, mimo deklaracji pomocy bratnich konwentów dla określo-
nej liczby sióstr, zdecydowały się na odległe miejsca azylu, jak to miało 
miejsce w przypadku wrocławskiego konwentu urszulanek czarnych. Nie-
standardowe postępowanie podjęły magdalenki z Czarnowąsów, dla któ-
rych Kulturkampf był czasem wewnętrznych sporów i podziałów. Spośród 
zgromadzeń męskich, pomijając jezuitów, którym zabroniono wszelkiej 
aktywności i wydalono z terenu państwa pruskiego, znacznego uszczerbku 
doznali franciszkanie, którzy zmuszeni byli zamknąć swoją annogórską 
szkołę i udać się do Holandii oraz Ameryki Północnej.

Czas Kulturkampfu nie zachwiał struktur duszpasterskich Kościoła, 
choć je znacznie osłabił, a zgromadzenia zakonne, które zostały dotknięte 
ustawami antykościelnymi w efekcie poszerzyły zakres swojego oddziały-
wania o nowe obszary działalności, które pierwotnie miały być miejscami 
tymczasowego schronienia.

Słowa kluczowe: Kulturkampf, jezuici, franciszkanie, boromeuszki, ja-
dwiżanki, magdalenki, siostry szkolne, urszulanki.
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The Influence of Kulturkampf on obtaining new areas of activity by 
Silesian religious communities

Summary
Kulturkampf was a time of the aggressive struggle of the Prussian state 

of the Protestant provenance with the Catholic Church on the political 
and legal plane. By implementing the package of anti-Church laws, they 
wanted to destabilize church institutions and communities of consecrated 
life, especially those dealing with the education and upbringing of young 
people. However, the Prussian state did not foresee the mechanism 
of activity of individual religious orders in the fight for survival and 
preservation of consecrated life in Silesia. These orders decided to 
search for new places of activity outside the area of influence of Prussian  
anti-church legislation. The most common place of refuge and fruitful 
activity of individual convents and monasteries was the Austrian part 
of the Wrocław diocese. This option was chosen by the Congregation  
of the Sisters of Saint Hedwig. The Austro-Hungarian Empire was also a 
place of asylum, as was the case with the School Sisters and the Sisters 
of Mercy of St Borromeo. Some Silesian religious congregations, fearing 
to be dispersed, despite the fact that fraternal convents declared help for 
a certain number of sisters, decided to go to distant asylum places, as 
was the case with the convent of the Ursulines of the Roman Union from 
Wrocław. The Magdalene Sisters from Czarnowąsy behaved in an unusual 
way; Kulturkampf was for them a time of internal disputes and divisions. 
In regard to the men’s congregations, apart from the Jesuits, who were 
forbidden to take any action and were expelled from the Prussian state, 
the Franciscans suffered a significant loss, as they were forced to close 
their school in Góra Świętej Anny and to go to the Netherlands and North 
America.

A time of Kulturkampf did not destroy the pastoral structures of the 
Church, although it significantly weakened them; and the religious orders, 
which were affected by anti-church laws, managed to expand the scope of 
their influence over new areas, which were originally intended to be only 
places of temporary refuge.

Keywords: Kulturkampf, the Jesuits, the Franciscans, the Sisters of St 
Borromeo, the Sisters of St Hedwig, the Magdalene Sisters, the School 
Sisters, the Ursulines



Ks. Robert Czarnowski

Ordinamento, riordinamento e digitalizzazione 
di un archivio ecclesiastico

Introduzione

All’inizio vorrei collocare la mia attenzione sul problema della nascita 
del archivio. Vi sono due concezioni diametralmente opposte, una di Gior-
gio Cencetti e una di Elio Lodolini. 

Per Lodolini, all’inizio non c’è l’archivio (cosiddetto archivio corren-
te), ma registratura proprio perché non c’è ordine. Solo nel momento in cui 
si instaura un ordine si ha l’archivio. Invece Giorgio Cencetti non è della 
stessa opinione: anche se non c’e un ordinamento archivistico razionale, 
non si può dire che non c’è archivio. Esso nasce quando l’ente inizia la 
propria attività, quando produce o riceve scritti.

L’archivio si evolve da corrente, in di deposito a storico. L’archivio 
corrente si forma con l’attività primigenia e quotidiana dell’ ente. Ne viene 
una conseguenza: se c’è archivio corrente ogni giorno, in un certo modo 
è proprio l’attività stessa dell’archivio corrente già all’origine che esige 
ordine, non viceversa. L’archivio di qualsiasi ditta non può sussistere sen-
za ordine, altrimenti non sarebbe gestibile. È l’attività stessa che postula 
l’ordine. L’ordinamento va di pari passo con l’archivio corrente, perché 
è l’amministrazione stessa che esige l’ordine. Appena c’è un archivio  
corrente c’è un ordine e ci sono dei mezzi di ordinamento. Qui nascono 
anche i primi strumenti di ricerca: protocolli, schedari, rubricelle, regesti, 
titolari ecc.

Invece sulla questione del ordinamento di archivio storico ci sono pic-
coli discussioni. Però da maggior parte tutti sono d’accordo che nel ri-
ordino di un fondo archivistico ci si ispira in linea teorica ai principi del 
cosiddetto metodo storico, che prevedono la ricostruzione e il ripristino 
dell’ordine originario secondo cui l’ente che aveva prodotto quei docu-
menti aveva provveduto ad articolarli in serie, perché dalla ricostituzione 
di quell’ordine originario già discende una prima e fondamentale possibi-
lità di informazione relativa all’organizzazione e alle funzioni dell’ente.

Bisogna ancora tenere conto della questione di ordinamento digitale. Ora non 
pare dubbio che il documento digitale, sia incompatibile con il documento 

Archiva Ecclesiastica
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giuridico su supporto cartaceo. Il documento digitale per essere fornito 
ugualmente di valore giuridico deve possedere i requisiti del documento 
giuridico tradizionale, deve poter assicurare, nelle condizioni nuove, le 
garanzie originarie.

Per quanto concerne l’uso della rete, e dell’Internet in particolare, come 
strumento di amplificazione del lavoro svolto su singoli fondi o su com-
plessi documentari conservati nei diversi istituti e come possibile opportu-
nità per la creazione di sistemi informativi archivistici integrati, il settore 
archivistico segna un ritardo sensibile.

I temi sul tappeto in questa direzione sono molti e molte le complica-
zioni che possono sorgere. Anche in considerazione del fatto che occorre 
giungere al più presto alla definizione di criteri di riferimento che possano 
essere ritenuti validi e che consentano a chi è impegnato fattivamente nel-
la costruzione di siti archivistici di agire all’interno di un contesto meno 
isolato.

La riflessione archivistica in questo settore non ha ancora raggiunto 
punti fermi e, al pari della tecnologia, è in costante evoluzione. Ciò de-
termina spesso una certa confusione tra i diversi livelli di applicazione e 
fa avvertire l’esigenza di risposte più sistematiche ai molti problemi sul 
tappeto. Bisogna innanzitutto operare una distinzione in merito agli ambiti 
di applicazione dell’informatica nel mondo degli

archivi. Si dovrà allora distinguere tra archivi informatici e, sia pure 
utilizzando un termine generico e piuttosto rozzo, archivi informatizzati. 

Nel primo caso ci muoviamo nel mondo del documento elettronico 
dove l’uso dell’informatica si applica all’intero ciclo vitale del documento 
(concezione, produzione, uso e conservazione). 

Invece nel secondo caso non occorre menzionare il fatto della iniziativa 
della Conferenza Episcopale Italiana. Essa ha progetto la formazione e ag-
giornamento degli archivisti e dei tecnici informatici. L’U�cio Nazionale 
per i beni culturali e il Servizio Informatico della C.E.I. garantiscono in 
anzitutto l’aggiornamento del software; l’eventuale realizzazione di ulte-
riori software di supporto all’attività; l’organizzazione di corsi periodici 
di formazione e aggiornamento riguardo sia agli aspetti legati ai contenuti 
archivistici quanto a quelli tecnico informatici. Questi corsi potranno ave-
re natura tradizionale, e tenersi presso sedi di volta in volta prescelte per 
agevolare la partecipazione degli operatori diocesani, o assumere la forma 
dell’e-learning, della video conferenza, del supporto Cdrom, e quant’altro, 
sfruttando le occasioni offerte dalla tecnologia in pieno sviluppo e dalla 
rete Intranet interna alle diocesi; gestiscono un forum dei beni archivistici 
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(www.chiesacattolica.it/forumarchivi) dove sarà possibile scambiare in tem-
po reale opinioni ed ottenere suggerimenti da parte di esperti interpellati 
appositamente; provvederanno a fornire materiale di supporto all’attivi-
tà in corso oltre a strumenti di consultazione e guida; e) forniscono un 
sistema di assistenza tecnico-informatica tramite segnalazione al numero 
verde (848.580167); possibilità di assistenza tecnica on-site; segnalazione 
tramite gps.

Fonti

Questo accurato studio relativo al ordinamento, riordinamento e digita-
lizzazione  di un archivio ecclesiastico è possibile unicamente grazie alla 
ricca raccolta dei fonti e altri testi bibliografici.

In questo caso si è fatto ricorso Codex Juris Canonici del 1983, in par-
ticolare cann. 173§4, 535§ 4, 1306§2, 1719 e la lettera circolare La funzio-
ne pastorale degli archivi ecclesiastici, progetto della Conferenza Episcopale 
Italiana per gli archivi ecclesiastici, Motu Proprio sugli archivi della Santa 
Sede.

Nella lavoro di ricerca, a parte le fonti archivali, furono considerati 
anche gli studi. Merita una particolare attenzione del libro di Elio Lodolini 
Archivistica. Principi e problemi. Sono interessanti pure le pubblicazioni di 
un noto archivista Paola Crucci, in modo particolare Le fonti archivistiche: 
ordinamento e conservazione. Meritano l’attenzione gli articoli di Giorgio 
Concetti. Sono stati utilizzati i seguenti lavori che fanno parte del suo ricchis-
siomo patrimonio scientifico: Il fondamento teorico della dottrina archivi-
stica e La preparazione dell’archivista.

Schema seguito e metodo

La problematica delineatasi dopo una vasta ricerca nelle fonti scritte 
fu espressa nella concezione della presente ricerca. Nel primo capitolo 
verrà presentato concetto di un archivio ecclesiastico. Per questo motivo 
all’inizio si tentò di definire il archivio in senso proprio. Non occorre 
menzionare che una definizione del concetto di archivio in senso proprio 
si è lavorato per decenni, magari spesso esagerando nella sottigliezza 
delle argomentazioni teoriche, possiamo intanto dare una schematica de-
finizione dell’archivio in senso proprio come complesso di documenti 
prodotti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della propria atti-
vità da magistrature, organi e uffici dello stato, enti pubblici e istituzioni 
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private da famiglie e persone. In questa accezione per definire l’archivio 
in senso proprio si può in linea di massima utilizzare anche il termine 
fondo o fondo archivistico.

Il secondo capitolo presenta ordinamento e riordinamento dei docu-
menti archivistici. Dunque in primo posto fu descritto l’obiettivo e metodo 
del ordinamento. Nel primo e secondo caso è quello della ricostruzione 
della struttura del fondo archivistico e (quando sia possibile) del suo or-
dine originario seguendo “il metodo storico”. Il principio fondamentale 
per ogni archivista è quello che il sistema di ordinamento si deve fondare 
sull’organizzazione originaria dell’archivio, la quale nella sostanza con-
corda colla costituzione dell’autorità dalla quale deriva. Questa regola, è il 
più importante fra tutti, poiché in esso è formulato il principio fondamen-
tale, dal quale derivano tutte le altre regole.

L’ultimo capitolo presenta soprattutto il problema degli archivi infor-
matici, documento e ordinamento digitale. All’inizio vengono specificati 
gli applicazioni tecnologiche agli archivi storici: software gestionali,  si-
stemi informativi,  risorse telematiche come strumenti integrativi e di po-
tenziamento delle capacità di valorizzazione e fruizione.

Lo stesso capitolo descrive anche ll concetto di ciclo vitale del docu-
mento in ambiente digitale. Prima di tutto si riferisce la differenza fra do-
cumento cartaceo e documento digitale. Tutti sappiamo bene che l’avvento 
della tecnologia ha introdotto un nuovo tipo di documento, il documento 
digitale. Il mondo dei documenti è diventato così un luogo, potremmo dire, 
permeabile, abitato sia da documenti cartacei sia da documenti digitali in 
condizione di reciproca convertibilità. Ma vediamo alcune differenze di 
più immediata evidenza. Il documento cartaceo, secondo l’esperienza co-
mune, è una cosa tangibile, ha un supporto statico. E’ anche immediata-
mente visibile e leggibile; il testo ha una sua struttura lineare e chiusa, nel 
senso che esso è interamente realizzato. Una volta formato, esiste per sé, 
si separa dal suo autore e dalla situazione contingente che ne ha determi-
nato la nascita. Il documento digitale è invece impalpabile, si legge sul 
display ma non direttamente sul suo supporto, dischetto, disco fisso, nastro 
magnetico, disco ottico che sia; tale supporto poi non è delimitato come la 
pagina, qui il testo rimane fluido, riconfigurabile da più postazioni quando 
è immesso a circolare all’interno di reti; è, dunque, un testo soggetto a con-
divisione che può essere modificato a piacere o collegato ad altri testi. Il 
documento digitale può avere più autori e la stessa distinzione tra originale 
e copia viene a cadere.
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Alla fine un po’di tempo viene dedicato sulla questione delle fasi del 
ordinamento digitale cominciando dal archivio corrente e finendo al archi-
vio storico.

Nella preparazione del presente studio furono utilizzati più metodi di 
ricerca: metodo induttivo, deduttivo, e comparativo.

1. Concetto di un archivio ecclesiastico

1.1. La polisemia del termine l’archivio

Nell’uso comune il termine archivio ed i suoi derivati ricorrono con 
estrema frequenza, assumendo una gamma di significati piuttosto ampia 
e non sempre coincidente con il senso che tali espressioni assumono in 
archivistica.

La prima distinzione da operare, perciò, è quella tra l’uso del termi-
ne archivio e dei suoi derivati nel linguaggio comune ed il significato,  
o i significati, che tali termini assumono nell’ambito della disciplina archi-
vistica.

Al riguardo possiamo intanto precisare che nel linguaggio comune l’ar-
chivio e l’atto dell’archiviare corrispondono ad una collocazione a riposo 
dell’atto o dell’oggetto archiviato e presuppongono in sostanza la scom-
parsa di tale atto o oggetto dalla “realtà”. In ambito archivistico tali termini 
invece si riferiscono all’oggetto stesso della disciplina e devono essere re-
cepiti in maniera dinamica. Per l’archivistica, insomma, “archiviare” non 
significa esaurire l’attività ma iniziarla.

Del termine si fa poi un altro uso distinto nel linguaggio informatico 
dove un archivio è costituto da qualsiasi raggruppamento di dati ed archi-
viare può semplicemente significare accumulare dati.

Introdotte queste prime distinzioni possiamo passare a valutare e de-
finire l’uso del termine archivio in ambito archivistico. Anche in questo 
contesto, però, la polisemia del termine torna a manifestarsi ed impone 
alcune distinzioni. 

1.1.1. Alcune proposte

● Eugenio Casanova
Secondo Eugenio Casanova l’archivio è la raccolta ordinata degli atti 

di un ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività  
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e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali 
di quell’ente o individuo1. 

● Adolf Brenneke
Adolf Brenneke dice che la parola ‹archivio› è presa in tre diversi si-

gnificati; essa indica: 1. L’edificio adibito ad archivio, considerato come 
un insieme, quindi sia come il luogo di conservazione degli atti che come 
locale di amministrazione e di uso; 2. quella parte dell’edificio archivisti-
co nella quale sono collocati gli atti, cioè il deposito (deposito, magazzi-
no); 3. la consistenza del materiale archivistico che si trova nel deposito,  
o parti di essa che prima erano archivi autonomi (sezioni archivistiche, 
corpi archivistici)2.

● Paola Carucci
Secondo Paola Carucci si usa il termine archivio, in un’accezione più 

generica e anche fondo, parola ormai molto usata anche se non ha un si-
gnificato chiaramente definito in italiano (la parola è d’origine francese), 
per indicare, all’interno di un Archivio di Stato o di un qualsiasi istituto 
in cui siano concentrati archivi di diversa provenienza, ciascun complesso 
documentario che abbia un carattere di unitarietà, sia nel caso si tratti di 
un archivio di un determinato ente (archivio in senso proprio), sia che si 
tratti di un complesso di documenti prodotti da enti diversi ma confluiti per 
ragioni varie nell’ente che ha effettuato il versamento o il deposito, sia che 
si tratti di un complesso di documenti che sia il risultato di smembramenti, 
fusioni e riordinamenti eseguiti in Archivi di concentrazione, sia che si 
tratti di miscellanee o di raccolte3. 

● Elio Lodolini
Interessante è una definizione di Elio Lodolini secondo cui l’archivio 

(...) nasce spontaneamente, quale sedimentazione documentaria di un’atti-
vità pratica, amministrativa, giuridica. Esso è costituito perciò da un com-
plesso di documenti, legati tra loro reciprocamente da un vincolo origina-
rio, necessario e determinato, per cui ciascun documento condiziona gli 
altri ed è dagli altri condizionato4. 

1 E. Casanova, Archivistica, Siena 1928, s. 19.
2 A. Brenneke A., Archivistica, contributo alla storia ed alla teoria archivistica 

europea, edizione italiana a cura di Renato Perella, Milano 1968.
3 P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1990,  

s. 201.
4  E. Lodolini, Archivistica: principi e problemi, Milano 1990, s. 14.
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1.1.2 Che cosa implicano queste definizioni?

Possiamo introdurne sostanzialmente tre cose:
– l’archivio come locale di conservazione dei documenti:

in questo caso il termine indica un luogo fisico, l’archivio inteso come 
locale dove vengono depositati i documenti;

– l’archivio come istituto di conservazione:
oltre ad individuare essa stessa un’entità fisica (ad esempio l’Archivio di 
Stato di Cosenza, inteso come edificio), questa accezione del termine si 
riferisce ad una istituzione di natura essenzialmente culturale che per eli-
minare ulteriori sovrapposizioni possiamo meglio definire come istituto 
di conservazione;

– l’archivio come complesso organico di documenti:
La terza definizione è quella che ci riguarda più da vicino e individua 
l’oggetto del nostro studio, quello che fin da ora possiamo chiamare l’ar-
chivio in senso proprio.

1.1.3. Il concetto di archivio in senso proprio

Premesso che intorno ad una definizione del concetto di archivio in sen-
so proprio si è lavorato per decenni, magari spesso esagerando nella sotti-
gliezza delle argomentazioni teoriche, possiamo intanto dare una schemati-
ca definizione dell’archivio in senso proprio come complesso di documenti 
prodotti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della propria attività 
da magistrature, organi e u�ci dello stato, enti pubblici e istituzioni private 
da famiglie e persone. In questa accezione per definire l’archivio in senso 
proprio si può in linea di massima utilizzare anche il termine fondo o fondo 
archivistico. La parola fondo, nelle diverse varianti linguistiche, è anzi quel-
la che a livello internazionale viene più comunemente usata per identificare 
l’archivio in senso proprio. Vale la pena allora di prendere in considerazione 
la definizione di fondo che si ricava dalle norme internazionali per la stan-
dardizzazione della descrizione archivistica (ISAD). Tale definizione arric-
chisce e completa quella che abbiamo già dato e individua il fondo come 
l’insieme dei documenti creati e/o accumulati e usati in maniera organica da 
privati, gruppi o istituzioni nel corso dell’attività e delle funzioni del sogget-
to produttore a prescindere dalla loro forma o supporto5.

5 P. Carucci, Le fonti archivistiche, p. 201. R. De Felice, Il concetto di archivio e 
la classificazione archivistica, in Archivi e cultura 16 (1982), s. 27-52.
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1.2. Il vincolo archivistico

Le carte che costituiscono un archivio, perché inserite in un ordine forma-
le che risponde ad esigenze logiche e funzionali, sono legate tra loro da un 
vincolo archivistico. Questo significa che la lettura del singolo documento 
non può prescindere dalla sua collocazione all’interno di una rete di rela-
zioni. Il documento d’archivio „vive” in un contesto ed è la conoscenza di 
entrambi – del documento e del suo contesto – a costruire l’informazione.6

Allora possiamo dire che l’elemento che consente di distinguere tra una 
semplice raccolta di documenti ed un archivio in senso proprio si definisce 
vincolo archivistico. 

Il vincolo archivistico è il nesso che collega in maniera logica e ne-
cessaria la documentazione posta in essere dal soggetto produttore. Tale 
vincolo esiste anche in assenza di manifestazioni estrinseche (numerazio-
ni, classificazioni...) e si manifesta in maniera necessaria ed involontaria 
all’interno dell’archivio. A titolo di esempio possiamo vedere la concreta 
manifestazione del vincolo nella formazione di uno o più fascicoli che sia-
no il risultato di un procedimento amministrativo.

Prendiamo il caso di una concessione edilizia. La pratica si aprirà con 
una richiesta di concessione cui farà seguito risposta dell’ente che chiede do-
cumenti a sostegno della richiesta. A seguito della comunicazione dell’En-
te l’interessato alla concessione produrrà a sua volta i documenti richiesti 
e così via fino alla concessione della licenza. Seppur molto semplificato  
e banalizzato questo esempio ci fa vedere come il procedimento generi una 
serie di documenti legati appunto da un vincolo di necessarietà (domanda – 
risposta) e di involontarietà (la collocazione del documento è determinata 
dal flusso e non da scelte individuali) che fanno sì che ogni singolo docu-
mento si leghi agli altri ed abbia significato in quanto parte di un contesto più 
ampio costituito da ciò che lo procede e da ciò che lo segue.

Rompere il vincolo (per esempio raccogliendo tutte le domande di con-
cessione in un fascicolo e tutti i documenti prodotti successivamente in al-
trettanti fascicoli diversi) significa in sostanza depauperare il potere infor-
mativo (giuridico e culturale) che il documento assume proprio in relazione 
al contesto dell’affare cui si riferisce. Per tornare al nostro esempio è infatti 
evidente che il recupero di una domanda di concessione edilizia sia a fini 

6 E. Nicodemo, Gli archivi che si organizzano oggi sono la fonte della storia 
di domani, in Archiva Ecclesiae 8-9(1965-1966), s. 48-57. A. Palestra, Compiti del-
l’archivista nei rapporti fra archivio e cancelleria, in Archiva Ecclesiae 7(1964),  
s. 63-74.
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amministrativi che storici ha in sé poco significato quando non si riesca-
no a seguire i diversi passaggi dell’iter complessivo, quando cioè non sia 
possibile collocare il singolo documento all’interno del contesto che ne ha 
determinato la produzione.7

Per questi motivi la costituzione e l’individuazione del vincolo è deter-
minante ai fini della corretta gestione ed utilizzazione dell’archivio nelle sue 
diverse fasi di vita. In assenza del vincolo non si può parlare di archivio ma 
di collezione di documenti (per esempio tutte le carte relative ad un uomo 
politico raccolte da complessi sparsi). In questo caso appare evidente come 
al valore informativo del documento vengano a mancare quegli elementi di 
contesto che ne determinano o ne possono determinare il valore sia giuridico 
che storico e, in una parola, l’autenticità8.

1.3. La nascita dell’archivio

Sulla questione della nascita dell’archivio vi sono due concezioni diame-
tralmente opposte, una di Giorgio Cencetti e una di Elio Lodolini.

Secondo di Cencetti l’archivio nasce subito, appena c’è un ente che inizia 
la sua attività e produce carte9.

Invece secondo di Lodolini quando un ente nasce c’è un u�cio di registra-
tura, non un vero e proprio archivio. Il vero archivio è solo quello storico10.

Si può accettare come migliore la prima concezione. Lodolini risente 
dell’influsso tedesco per cui considera la prima fase si come necessaria, ma 
non tale da formare un archivio.

L’archivio nasce con l’attività di una persona o di un ente, ma solo quan-
do produce o riceve scritti, perché se produce o riceve parole, l’archivio non 

7 A. Palestra A., Problemi di ordinamento e di conservazione, in Archiva Ec-
clesiae 1(1958), s. 85-97. B. Vignato B., Rapporti fra archivio e cancelleria ri-
guardo ad una determinata provincia religiosa, in Archiva Ecclesiae 7(1964),  
s. 84-87.

8 A. Antoniella, Archivi moderni e principi archivistici, in Studi in onore di Arnal-
do D’Addario, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, Lecce 1995,  
s. 19-41. Battelli G., Problemi archivistici vecchi e nuovi in rapporto all’esten-
sione della consultabilità dei documenti, in Archiva Ecclesiae 10-11(1967-1968),  
s. 120-131.

9 G. Cencetti, Il fondamento teorico della dottrina archivistica, in 6(1939) Ar-
chivi. Cencetti G., La preparazione dell’archivista, in Notizie degli Archivi di Stato 
12(1952), s. 19 – 35. 

10 Cfr. E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano 1985. E. Lodolini, 
Un’analisi critica, in Rassegna degli Archivi di Stato 66/2(1996), s. 338-342.
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sussiste. Inoltre gli scritti prodotti devono avere tra loro un vincolo di neces-
sità in ordine all’attività, altrimenti non c’è archivio.

Punto dolente comunque è l’ordinamento. Per Lodolini, come si è visto, 
all’inizio non c’è l’archivio (cosiddetto archivio corrente ), ma registratura 
proprio perché non c’è ordine. Solo nel momento in cui si instaura un ordine 
si ha l’archivio.

Cencetti non è della stessa opinione: anche se non c’e un ordinamento ar-
chivistico razionale, non si può dire che non c’è archivio. Esso nasce quando 
l’ente inizia la propria attività, quando produce o riceve scritti.

L’archivio si evolve da corrente, in di deposito a storico. L’archivio cor-
rente si forma con l’attività primigenia e quotidiana dell’ ente. Ne viene una 
conseguenza: se c’è archivio corrente ogni giorno, in un certo modo è pro-
prio l’attività stessa dell’archivio corrente già all’origine che esige ordine, 
non viceversa. L’archivio di qualsiasi ditta non può sussistere senza ordine, 
altrimenti non sarebbe gestibile. È l’attività stessa che postula l’ordine. L’or-
dinamento va di pari passo con l’archivio corrente, perché è l’amministra-
zione stessa che esige l’ordine. Appena c’è un archivio corrente c’è un ordi-
ne e ci sono dei mezzi di ordinamento. Qui nascono anche i primi strumenti 
di ricerca: protocoll, schedari, rubricelle, regesti, titolari ecc. 

1.4. Archivio secondo la legislazione ecclesiastica11

Codice di diritto canonico prevede e disciplina la tenuta degli archivi 
per le Curie, i conventi od altre comunità religiose ecc12. 

Ci sono anche altre diverse norme sulla questione legislativa: Intesa tra 
il Ministero di beni culturali e ambientali e la Conferenza Episcopale Ita-
liana per la tutela del patrimonio storico – artistico (13 settembre 1996); 
La lettera circolare La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici (2 feb-
braio 1997); Intesa tra il Ministero per i beni e attività culturali e il Pre-
sidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione 
e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli 
enti e istituzioni ecclesiastiche (18 aprile 2000); Progetto della Conferenza 
Episcopale Italiana per gli archivi ecclesiastici13.

11 Cfr. O. Bucci, Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle 
Leggi eversive alle modificazioni del Concordato, in Archiva Ecclesiae 28-29(1985-
1986), s. 73-100.

12 Cfr. Codice di diritto canonico. Testo u�ciale e versione italiana, Roma 1984.
13 Cfr. I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamrnti, in Notiziario della 

Conferenza Episcopale Italiana 9(1992), s. 309-336. Intesa tra il Ministero di beni 
culturali e ambientali e la Conferenza Episcopale Italiana per la tutela del patrimo-
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1.5. Vari tipi dei archivi ecclesiastici

Gli archivi ecclesiastici si dicono tali a partire dall’ente produttore, 
cioè la Chiesa nelle sue diverse articolazioni, quindi essi si presentano vari  
e organizzati in modo diverso14.

Per archivi ecclesiastici si intendono quelli che riflettono la multiforme 
attività della Chiesa cattolica: oltre all’Archivio Segreto Vaticano, pertanto, 
si hanno archivi delle congregazioni pontificie, archivi diocesani e archivi 
delle mense vescovili, archivi parrocchiali, archivi, capitolari, archivi delle 
confraternite, archivi dei monasteri e delle congregazioni religiose, archivi 
dei santuari, archivi dei seminari, archivi di tribunali ecclesiastici15. 

2. Ordinamento e riordinamento dei documenti archivistici

2.1. Che cosa è un ordinamento ?

Si intende per ordinamento di un fondo quella che è la sua organizza-
zione interna – la sua struttura – che viene rappresentata nella descrizione 
archivistica attraverso la descrizione delle sue parti componenti e delle 
relazioni tra di esse.

Per ordinamento (o riordinamento o riordino) si intende anche l’opera-
zione con la quale si restituiscono ad un fondo la propria organizzazione, 

nio storico – artistico (13 settembre 1996) in Notiziario della Conferenza Episco-
pale Italiana 9(1996), s. 337. La lettera circolare La funzione pastorale degli archivi 
ecclesiastici (2 febbraio 1997), Città del Vaticano 1997. Archivi e diritto alla buona 
fama e alla riservatezza in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 10(1999),  
s. 375-397. Intesa tra il Ministero per i beni e attività culturali e il Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli ar-
chivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche (18 
aprile 2000).  in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 6(2000), s. 169. Pro-
getto della Conferenza Episcopale Italiana per gli archivi ecclesiastici. Motu Proprio 
sugli archivi della Santa Sede. 

14 M. Del Piazzo, Gli archivi ecclesiastici centri primari di ricerche per la storia 
d’Italia, in Archiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 181-194. F. Fernández Serrano, 
Per la formazione degli archivi delle Conferenze episcopali, in Archiva Ecclesiae 
7(1964), s. 87-98.

15 G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archovistica ecclesiastica e religio-
sa, Bologna 1984. A. Turchini, Archivistica Ecclesiastica. Introduzione allo studio, 
Lucca 2006.
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la propria struttura, attraverso un processo di studio e di analisi critica della 
documentazione e del soggetto produttore16.

Alcuni discussioni del ordinamento di un archivio storico

● Eugenio Casanova
Casanova dice che compiute le operazioni, sulle quali ci siamo intratte-

nuti, e raggruppati gli atti secondo i loro caratteri esterni ed interni, occorre 
procedere all’ordinamento di essi. Secondo Lui meglio sarebbe dire riordi-
namento di essi, poiché in verità furono già ordinati e tali rimasero finché 
non ci siano stati trasmessi nella confusione, nella quale li ritroviamo.

Lo stesso autore osserva che questa operazione è quella, in cui l’archivi-
sta deve dar prova di tutte le sue doti; poiché da essa dipende l’utilizzazione 
della materia archivistica non solamente nel momento presente, ma in futuro, 
quando egli non sia più accessibile alle domande di chiarimenti, di consigli.

Perciò dal modo, col quale l’archivista procede a questa operazione,è le-
cito esprimere un giudizio sull’opera di lui e sul la sua capacità. 

I primi passi sono quelli, secondo Casanova, ai quali l’archivista si appi-
glia quando non abbia alcuna indicazione, che possa servirgli da guida nel 
suo lavoro, ovvero quando la qualità degli atti non gli consenta altro sistema.

Gli altri, spiega Casanova, presuppongono una indagine, una preparazio-
ne, secondo la quale l’archivista si muove per ridare ordine agli atti esamina-
ti. Ma non sono tutti uguali: poiché alcuni partono da basi errate, da precon-
cetti che molto li avvicinano ai primi, e quindi sboccano in un ordinamento 
errato, in una confusione maggiore di prima; altri invece sono fondati su dati 
positivi, sopra indicazioni sfuggite o trascurate dai precedenti e e fanno capo 
a una ricostituzione vera e propria dell’ ordinamento originale17. 

● Ezio Sebastiani
Secolo fa, nel primo e, ch’io sappia, tuttora unico tentativo di studiare gli 

archivi sotto l’aspetto giuridico, Ezio Sebastiani dedicava tre pagine all’or-
dinamento.

Considerati la natura e lo scopo del lavoro, quelle pagine non avrebbero 
avuto ragion d’essere, se il Sebastiani non si fosse imbattuto in alcuni, arti-
coli del regolamento, che dettavano appunto norme intorno al modo di or-
dinare gli Archivi di Stato. Lamentava il Sebastiani che un argomento tanto 

16 A. D’Addario, Lezioni di archivistica, Bari 1972. D. Temble, La teoria archivi-
stica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX, Milano 2001.

17 E. Casanova, Archivistica, s. 197-198.
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importante ed essenziale fosse stato condensato in cinque modesti articoli: 
indizio, egli scriveva, «della poca cura che si è avuta nel fissare le norme di-
rette ad attuare un qualsiasi razionale e serio ordinamento». Nessun carico di 
questa trascuratezza, aggiungeva, poteva esser fatta al Cantelli, il quale nella 
relazione premessa al primo regolamento, «dimostra tutto il suo buon volere 
per ben regolare la materia degli archivi; ma è da deplorare come ancora, 
dopo tanto tempo, non si sia pensato a provvedere neppure col regolamento 
del 9 settembre 1902».

Ancora peggio: neppure il progetto di legge per la istituzione degli Ar-
chivi nazionali più volte preparato e mai portato a maturazione se ne era 
interessato.

Questo scriveva e deplorava il Sebastiani nel 1904; ma la sua deplorazio-
ne, se fosse ragionevole e plausibile, potrebbe essere portata fino ai nostri 
giorni, poiché nè il regolamento del 1911, succeduto a quello del 1902 da lui 
tenuto presente, nè la recente legge alla biasimata trascuratezza hanno ripa-
rato. Il Sebastiani infatti aveva torto, poiché la questione dell’ordinamento 
non può essere oggetto di norme giuridiche, anche per il fatto della varia 
struttura e composizione degli archivi18. 

● Paola Carucci
Secondo Carucci quando si parla di ordinamento bisogna distinguere 

l’ordinamento che un ente dà alla propria documentazione dall’ordinamento 
o riordinamento che viene eseguito negli archivi istituiti per la conserva-
zione permanente degli archivi prodotti da altri enti... (...) Il metodo storico 
consiste nel riordinare l’archivio ricostituendone l’organizzazione originaria 
nella quale si riflette (non automaticamente, bensì in forme molto varie) il 
rapporto tra funzioni svolte dall’ente e documenti prodotti, i quali risultano 
tra loro legati da un vincolo di necessità (vincolo archivistico), costituitosi 
fin dall’epoca in cui i documenti venivano posti in essere19. 

● Samuel Muller, J. A. Fetih. Robert Fruin 
Sul argomento del ordinamento è molto interessante è discorso di Samuel 

Muller, J. A. Fetih e Robert Fruin dicono che l’archivista procede coll’archi-
vio come il paleontologo colle ossa di un animale preistorico, del quale si 
sforza di ricomporre lo scheletro. Se lo scienziato vuoi formarsi l’immagine 
dell’animale di cui ha ricollegato le ossa, segue in vero con cura la costi-

18 Cfr. E. Sebastiani, Genesi, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in 
Italia, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, voI. 37, fase. 1-4, Torino, Bocca, 
1904, s. 107-111 dell’estratto.

19 P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1990, 
s. 218-219.
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tuzione generale del corpo e la forma delle ossa, ma non tien conto della 
casuale circostanza che, per esempio, un piede dell’animale sia cresciuto 
storpio per qualche rottura, o che manchi una costola. Così anche l’archivi-
sta, quando abbia condotto a termine la ricostruzione dell’archivio nella sua 
forma antica, può levare certe piccole anomalie, che renderebbero di�cile 
la consultazione dell’archivio e che sono dovute a sbagli di segretari meno 
attenti; questo però a due condizioni, e cioè che l’archivista si rassicuri bene: 
1.° che colle sue modificazioni non sorgano altri difetti; 2.° che non vi sia 
stata una buona ragione per la collocazione apparentemente sbagliata del do-
cumento, precisamente come il paleontologo può ritoccare lo scheletro solo 
quando ciò facendo segue la natura stessa dell’organismo.

Anche per un altro rispetto, secondo Loro,  si può paragonare l’archivista 
al paleontologo; entrambi infatti possono ricostituire soltanto un determi-
nato stato dell’organismo, mentre l’organismo vivo presentava secondo le 
varie circostanze un altro stato. Quando adunque i posteriori segretari nelle 
suddivisioni non hanno seguito con esattezza lo stesso sistema di ordina-
mento, allora l’archivista, che può rendere nell’inventario solo una determi-
nata organizzazione, ha la facoltà di correggere le anomalie. Può così essere 
opportuno di riunire sotto un sol numero parecchi documenti diversi per 
età, che trattino uno stesso argomento; il segretario che custodiva a parte il 
documento più recente, lo avrebbe pure senza dubbio riunito a quello più 
vecchio, che il suo predecessore conservò parimente a se, ove gliene fosse 
stata nota l’esistenza20.

2.2. Metodi del ordinamento

Manuale di Lodolini indica alcuni così detti metodi di ordinamento degli 
archivi: cronologico, alfabetico, geografico (topografico), per materie, sto-
rico.

● Metodo cronologico
L’ordinamento cronologico si trova in parecchi archivi e si basa sulle 

date. Però a�orano vari problemi: quale cronologia seguire? È possibile un 
ordinamento del genere per un archivio intero? In teoria sì, ma non è prati-
cabile perché sconvolge l’ordine di molte carte.

20 S. Muller, A. Feith J e R. Fruin, Ordinamento e inventario degli archivi, Milano 
1908.
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● Metodo alfabetico
L’ordinamento alfabetico segue una classificazione alfabetica o di titoli. 

Ma i titoli sono arbitrari, in quanto possono privilegiare le persone, oppure 
le istituzioni, ecc21.

● Metodo geografico (topografico)
L’ordinamento geografico o topografico si basa sulle località: la tentazio-

ne a seguirlo è in certi casi forte22.
● Metodo per materie
L’ordinamento per materie si rifà ad un principio di provenienza francese. 

A  prima vista esso non sembra fare violenza ai documenti, ma in realtà de-
teriora l’ordine originario e quindi è da scartare perché le materie non sono 
mai univoche, infatti un fascicolo può trattare più materie ed essere visto 
sotto aspetti diversi23.

● Metodo storico
L’ordinamento migliore è quello che segue il metodo storico, tenendo pre-

sente cosa sia veramente un archivio. È l’ente produttore stesso che crea l’or-
dinamento, proprio per questo si deve tenere un archivio nell’ordine in cui è 
stato costituito. Altro problema è il riordinamento, al quale si procede solo se 
non c’è stato un ordinamento precedente o se esso sia stato sconvolto24.

2.3. Fasi dell’ordinamento

Fasi dell’archivio seguono anche i fasi dell’ordinamento. Per questo mo-
tivo la prima fase è un ordinamento di un archivio corrente. Ovviamente 
quando il materiale archivistico passa al archivio di deposito25 non si fa nes-
sun ordinamento o riordinamento perché questa tappa del archivio è una “so-
sta” dei documenti. Quando esse passano presso archivio storico si procede 
ultima fase del ordinamento. Pero l’ordinamento di questa tappa è molto 

21 E. Lodolini, Archivistica: principi, s. 147-152.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 M. Giusti, Compiti e responsabilità dell’archivista, in Archiva Ecclesiae 

1(1958), s. 64-72.G. Martina, Archivi e ricerca: la domanda degli storici, in Archiva 
Ecclesiae 34-35(1991-1992), s. 31-56.

25 Locale nel quale un ente conserva la propria documentazione, non più necessa-
ria alla trattazione degli affari in corso (P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamen-
to e conservazione, Roma 1990, s. 206). Si intende per deposito il luogo fisico dove 
viene conservato l’archivio di un determinato ente o persona. Spesso si identifica con 
lo stesso nome in senso giuridico dell’ente, specificando l’indirizzo e la località, e gli 
orari di apertura al pubblico.
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complicato e segue anche diversi fasi dell’ordinamento. Per questo motivo 
ordinare l’archivio storico è una croce di ogni archivista26.

2.3.1. Archivio corrente

Allora cominciamo dalla prima fase – ordinamento di un archivio corren-
te Come lo si procede?

Registrazione27

Prima di tutto si deve fare la registrazione a protocollo dei documenti 
consente di individuare in modo univoco il singolo documento all’interno 
dell’archivio e a certificare in modo inoppugnabile la data nella quale esso è 
entrato a far parte dell’archivio del soggetto produttore.

Con l’aggiunta di altre informazioni (quali, ad esempio, lo smistamento 
all’Unità Organizzativa Responsabile, la classificazione e l’indicazione del 
fascicolo di appartenenza) la registrazione a protocollo può esplicare una 
importante funzione gestionale tesa a organizzare la corretta stratificazione 
dei documenti e a controllare i flussi documentali28.

Segnatura29

La segnatura è l’apposizione o associazione all’originale del documento, 
in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il 
documento stesso, cioè di quelle che vengono registrate a protocollo30.

26 A. D’Addario, Gli Archivi ecclesiastici: quale situazione, quale avvenire?, in 
Archiva Ecclesiae 30-31(1987-1988), s. 19-34.

27 Registro è unità archivistica costituita da fogli (o quaderni o quinterni ecc.) rilega-
ti. Raccoglie la registrazione di atti, minute, sunti o annotazioni, di norma in sequenza 
cronologica. Soprattutto a partire dai primi anni del secolo XIX i fogli dei registri (di 
protocollo, di contabilità, ecc.) presentano righe e colonne, e relative intestazioni, pre-
stampate per agevolare la registrazione e il successivo reperimento delle informazioni. 
All’interno degli archivi descritti in Archivi storici sono presenti diverse tipologie di 
registri: copialettere, protocollo, vari tipi di registri contabili (cassa, esazioni di impo-
ste, riscossioni di crediti ecc.), atti deliberativi di organi collegiali o monocratici ecc.

28 A. D’Addario, Metodologia dell’ordinamento degli archivi ecclesiastici, in Ar-
chiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 33-42.

29 Insieme di numeri, caratteri alfabetici, sigle o codici che indicano, in modo uni-
voco, la posizione logica delle unità archivistiche nell’ambito del fondo archivistico 
di cui fanno parte ed anche l’ordine di collocazione delle unità nei depositi. Fanno in 
genere parte della segnatura anche indicazioni relative alla classificazione.

30 G. De Longis Cristaldi, Interventi e contributi dello Stato a favore degli archivi 
ecclesiastici, in Archiva Ecclesiae 34-35(1991-1992), s. 85-92.
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Il registro di protocollo31

Il registro di protocollo è lo strumento per realizzare l’operazione della 
registrazione, è il registro di protocollo, che si configura come atto pubblico 
di fede privilegiata e va di conseguenza compilato con le avvertenze e le 
procedure prescritte dalla legge. 

Nel registro di protocollo si annotano alcuni elementi di quanto ricevuto 
o spedito (data di arrivo, data della lettera, indicazione del mittente, oggetto, 
ecc.) con indicazione progressiva del documento ricevuto o spedito; il regi-
stro ha durata annuale e abitualmente é oggi di tipo analitico, attribuisce cioè 
ad ogni documento un numero e non un numero di pratica a tutti i documenti 
di un certo affare.

La classificazione
La classificazione è la fase più delicata delle operazioni di archiviazio-

ne32 perché condiziona l’ubicazione del documento e ne determina il vincolo 
archivistico con gli altri documenti; attribuisce ad ogni documento una pre-
cisa posizione all’interno dell’archivio33. 

La classificazione consiste nell’attività di organizzazione logica di tutti  
i documenti prodotti e conservati su qualsiasi tipo di supporto, protocollati 
e non (spediti, ricevuti o interni). In questo senso possiamo dire che la clas-
sificazione è una funzione molto importante attraverso la quale un soggetto 
produttore guida la sedimentazione dell’archivio in formazione. Essa ser-
ve a collegare i documenti ai fascicoli e ai relativi procedimenti o attività,  

31 Si chiama protocollo il registro su cui vengono registrati quotidianamente i do-
cumenti spediti e ricevuti da un ente. Nelle apposite caselle del registro di protocollo 
vengono registrati tutti gli elementi che compaiono nella parte iniziale del documento. 
(...) La registrazione sul registro di protocollo costituisce un elemento probante dell’au-
tenticità del documento ed è un’operazione con cui un documento entra a far parte in-
tegrante di un archivio: la classificazione e il riferimento ai precedenti e ai susseguenti, 
riportati sul registro di protocollo, collegano quel documento con gli altri dello stesso 
archivio appartenenti alla medesima pratica, istituendo quel vincolo archivistico o di 
necessità che qualifica e distingue la documentazione dell’archivio di un ente da quella 
di altri enti. (Paola Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 
NIS, 1990, s.223)

32 Operazione con la quale documenti, fascicoli, registri, scritture in genere, ven-
gono ordinatamente conservati nei locali dell’archivio utilizzando scanalature, arma-
di, classificatori, schedari ecc. destinati a tale uso. (R. De Felice, L’Archivio contem-
poraneo, Roma 1992, s. 80).

33 A. Palestra, Compiti dell’archivista nei rapporti fra archivio e cancelleria, in 
Archiva Ecclesiae 7(1964), s. 63-74.
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testimoniando quali documenti siano stati acquisiti e prodotti nel corso di 
ciascuna attività amministrativa, evidenzia il vincolo tra tutte le unità archi-
vistiche e l’archivio, guida la stratificazione dei documenti e dei fascicoli 
secondo uno schema gerarchico di più livelli connesso alle funzioni eser-
citate nelle materie di competenza, facilita inoltre la gestione dei tempi di 
conservazione e delle modalità di accesso ai fascicoli34. 

Titolario35

Il piano di classificazione o titolario è il sistema precostituito di partizio-
ni astratte, gerarchicamente ordinate (dal generale al particolare), fissate sulla 
base dell’analisi delle funzioni dell’ente, al quale deve ricondursi la moltepli-
cità dei documenti prodotti, per organizzarne la sedimentazione ordinata. 

Si rende conto che il titolario di classificazione è lo schema logico uti-
lizzato per organizzare i documenti d’archivio in base alle funzioni e alle 
materie di competenza dell’Ente36.

L’adozione del titolario per la gestione dei documenti della Pubblica Am-
ministrazione rientra nel programma di interventi di natura organizzativa 
e tecnologica, delineato dalla recente normativa, ispirata ai concetti di ef-
ficacia, e�cienza e trasparenza, che rappresentano i principali obiettivi da 
perseguire nella strategia del cambiamento; per una corretta gestione docu-
mentale, infatti, la normativa prevede che la documentazione sia classificata 
secondo un piano predeterminato in base a principi funzionali37.

34 A. Faller, La documentazione come complemento degli archivi ecclesiastici, in 
Archiva Ecclesiae 1(1958),  s. 126-129.

35 Quadro di classificazione, costituito da un determinato numero di categorie  
(o titoli, o classi), articolate in sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici  
o alfabetici o misti. La categoria consente di raggruppare sotto una stessa definizione 
un insieme di affari che presentano caratteristiche comuni. (...) Il titolario è quindi un 
sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuate in 
base all’analisi delle competenze dell’ente, al quale deve ricondursi la molteplicità 
dei documenti prodotti, per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico 
che rispecchi storicamente lo sviluppo dell’attività svolta. (Paola Carucci, Le fonti 
archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, NIS, 1990, s. 229).

36 A. Balducci, Classificazione e titolari degli archivi delle Curie vescovili, in 
Archiva Ecclesiae 2(1959), s. 75-86. V. Fenicchia, L’ordinamento degli archivi in for-
mazione: classificazione degli atti e titolari. Considerazioni preliminari, in Archiva 
Ecclesiae 2(1959), s. 56-61.

37 B. Pandzic, Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui titolari relati-
vamente agli archivi diocesani e capitolari, in Archiva Ecclesiae 8-9(1965-1966), 
s. 59-74. L. Pezzotti, Aggiornamento dei Titolari dell’Archivio corrente della Curia 
diocesana e della Parrocchia, in Archiva Ecclesiae 30-31(1987-1988), s. 79-91.
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Titolario per funzioni
La dottrina archivistica prevalente, in linea con la normativa vigente, 

privilegia l’adozione di un sistema  di classificazione basato sulle funzioni 
esercitate dall’Ente, negli ambiti di competenza definiti dalla legge. 

In sintonia con questi principi, per garantire la stabilità della classifica-
zione e la continuità delle serie archivistiche, pur nel mutare degli u�ci pro-
duttori, il titolario deve essere progettato non sulla base degli organigrammi, 
ma sulla base delle funzioni e delle materie di competenza38.

Le finalità del titolario
Il titolario di classificazione, adottando principi di coerenza funzionale e 

presentando modalità di articolazione uniformi nell’ambito dell’amministra-
zione, definisce, alle voci finali, criteri di formazione e di organizzazione dei 
fascicoli e delle serie per la conservazione ordinata della documentazione; 
consente rapidità ed e�cienza nel reperimento di quest’ultima, facilita la defi-
nizione dei tempi di conservazione ai fini delle operazioni di selezione e scarto.

Quale strumento che prescinde dalla tipologia di supporto documentale, il 
titolario rende possibile la formazione organica di un archivio che si componga 
anche di soli documenti digitali, ivi comprese le banche dati, nonché la gestione 
integrata di sistemi documentari ibridi, in parte analogici e in parte digitali39.

L’articolazione del titolario, redazione e aggiornamento
Il titolario si sviluppa su più livelli, denominati dalla dottrina: titolo, clas-

se, sottoclasse, categoria, sottocategoria. Il titolario deve essere oggetto di 
monitoraggio costante a�nché continui a rispecchiare nel tempo le funzioni 
esercitate dall’ente. Occorrerà pertanto apportare periodicamente gli aggior-
namenti e le variazioni resi necessari dal mutare delle funzioni, delle compe-
tenze e della normativa. Queste attività variano in ragione della complessità 
organizzativa del soggetto produttore40.

38 Competenza – potestà o capacità giuridica di svolgere determinate attività nell’ambito 
di una funzione; attribuzioni inerenti a un u�cio o a una persona: legittimazione ad esplicare 
una funzione. Funzione –  insieme dei compiti e delle attività attribuite stabilmente o tempo-
raneamente ad una struttura o ad un soggetto per il raggiungimento di un determinato fine. 
Materia – ogetto della competenza: settore su cui si esercita la potestà/potere.

39 G.M. Montano, Classificazione e titolari per gli archivi degli Istituti religiosi, 
in Archiva Ecclesiae 2(1959), s. 100-127.

40 A. Pesenti, Classificazione e titolari per gli archivi parrocchiali, in Archiva Ec-
clesiae 2(1959),  s. 89-99. B. Pandzic, Proposte concrete in base alle inchieste fatte 
sui titolari relativamente agli archivi delle Curie gneralizie e provinciali, in Archiva 
Ecclesiae 8-9(1965-1966), s. 97-107.
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Fascicolazione
Fascicolo è unità archivistica base di un archivio corrente e raccolta or-

dinata della documentazione che si è prodotta durante la trattazione di un 
affare, non avulsa dal complesso documentario costituente l’archivio. Per 
fascicolo si capisce atti ricevuti (per lo più atti originali), atti spediti (in mi-
nute), atti di corredo (in minuta o in originale)41.

Tipologie di fascicolo
Ci sono diverse tipologie di fascicolo: fascicolo per affare, fascicolo per 

persona fisica o giuridica, fascicolo per attività.
Il fascicolo per affare comprende i documenti, recanti tutti la medesima 

classifica, prodotti da un u�cio per la trattazione di un affare. Il fascicolo per 
affare ha una data di apertura, una durata circoscritta, che può non coincidere 
perfettamente con l’anno solare, e una data di chiusura: può comunque essere 
gestito su base annuale, secondo una procedura di solito prevista dai sistemi 
informatici in commercio, in quanto viene “trasportato a nuovo anno” se non 
viene chiuso nell’anno di apertura. 

Il fascicolo per affare si individua con: anno di apertura, titolo e classe, 
numero del fascicolo che è progressivo all’interno del grado divisionale più 
basso del titolario di classificazione, oggetto, che è un testo sintetico che de-
scrive puntualmente l’affare cui si riferisce.

Il fascicolo per persona fisica o giuridica comprende tutti i documenti, 
anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona. Nel fascicolo 
personale di un dipendente ciascun documento viene classificato a seconda 
della classe di riferimento prevista nel titolario. Il fascicolo si configura così 
come aggregazione di documenti diversamente classificati e si apre indipen-
dentemente dalle classi. 

Ai fini dell’individuazione e della denominazione del fascicolo si consi-
dera, in genere, per i dipendenti il numero di matricola, ma talvolta anche il 
cognome e nome. Il numero attribuito alla persona all’interno dell’organizza-
zione (numero di matricola) oppure il cognome e nome dell’intestatario costi-
tuiscono l’elemento unificante dei documenti recanti classifiche differenti, che 
comunque si possono organizzare all’interno del fascicolo in sottofascicoli42. 

Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti 
anni, costituendo serie aperte, e di tale caratteristica deve tener conto il sistema 
informatico di gestione. 

41 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 177. A. Faller, La documentazione come com-
plemento degli archivi ecclesiastici, in Archiva Ecclesiae 1(1958),  s. 126-129.

42 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 177. 
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Il fascicolo per attività è costituito e comprende i documenti prodotti nello 
svolgimento di un’attività amministrativa semplice, non discrezionale e ripeti-
tiva, che si esaurisce in riposte obbligate o meri adempimenti. 

Qualche esempio: richieste di informazioni bibliografiche e relative rispo-
ste; richieste e permessi di accesso alla zona a tra�co limitato. 

Il fascicolo per attività comprende documenti con destinatari e oggetti di-
versi, ma con identica classifica; ha durata annuale e, se la massa documentale 
è eccessiva, può articolarsi in sottofascicoli con diverse cadenze temporali (ad 
esempio, mensili)43.

Repertorio dei fascicoli
Il repertorio dei fascicoli è lo strumento sul quale vengono annotati con 

un numero progressivo i fascicoli secondo l’ordine cronologico in cui si costi-
tuiscono all’interno delle suddivisioni più basse del titolario. Il repertorio dei 
fascicoli è essenziale per finalità gestionali. La definizione tradizionale, che si 
riferiva a un registro, deve essere aggiornata con la precisazione che il registro 
cartaceo è sostituito in ambiente digitale da una base di dati. Lo stesso registro 
di protocollo informatico si configura come una base di dati, per la quale la 
normativa ha previsto particolari cautele quanto all’inalterabilità e quindi alla 
perdurante capacità probatoria. Identiche cautele vanno predisposte, all’inter-
no del sistema informatico, per il repertorio dei fascicoli44.

2.3.2. L’archivio di deposito

Quando l’archivio corrente diventa corposo, vasto sono necessarie alcune 
operazioni. Innanzitutto si avverte la necessità di versare materiale dell’ar-
chivio corrente in quello “di deposito” (che è una zona di sosta, una specie 
di “Limbo”), dove resta per un tempo congruo. Naturalmente i documenti 
vanno versati con i relativi mezzi di corredo. Tale operazione si chiama ver-
samento.

Versamento
Nell’archivio di deposito si lascia sedimentare il materiale prima del pas-

saggio all’archivio storico, infatti non è mai prudente passare dalla fase cor-
rente a quella storica, perché è cosa saggia prendere una certa distanza dal 
materiale da cui ci si è separati. Ci vuole cioè il tempo neccesario almeno 

43 Ibidem.
44 Ibidem.



58 Archiva Ecclesiastica nr 13/2020

per bedere se non è più utile oppure se non abbia ancora terminato la sua 
finalità amministrativa. In questo senso è prudente che l’archivio di deposito 
sia vicino all’archivio corrente. Lì il materiale giace per il tempo che ritiene 
necessario. A suo tempo poi, dall’archivio di deposito i documenti saranno 
versati nell’archivio storico, dopo un’altra operazione – lo scarto45.

Lo scarto
Lo scarto è una operazione attraverso cui viene selezionata e poi elimi-

nata la documentazione archivistica ritenuta priva di valore amministrativo 
e di interesse culturale. Per ciascuna tipologia di soggetti le tipologie docu-
mentarie che, decorso un certo periodo, possono essere eliminate sono in ge-
nere individuate in appositi strumenti (massimari o piani di scarto, integrati  
a volte con il titolario)46.

Lo scarto va fatto nell’archivio di deposito, e solo lì. È un’operazione 
sempre più necessaria, soprattutto oggi, epoca in cui si abbonda in tutto  
e per conservare tutto si rischia di non conservare nulla, e non solamente per 
ragioni di spazio. 

Allora per lo scarto è necessario costituire una apposita commissione che 
sorvegli questa delicata operazione47.

Non si occorre menzionare che sono tre diversi principi per lo scarto. Il 
primo è quello in cui non fare attenzione a non recare danno alla storia (però 
è un principio che può essere interpretato in vari modi). Il secondo principio 
ci dice di non recare danno all’ente o alla persona che ha prodotto l’archivio. 
Ultima cosa da non dimenticare è non travisare l’immagine dei soggetti inte-
ressati, né in favore né sfavore. Questi tre principi sono basilari48.

Quale materiale si può scartare? Alcuni manuali riportano il principio che 
gli originali non vanno mai scartati, mentre le copie si possono scartare. In 
questo caso io seguo la opinione della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplo-
matica e Archivistica, in cui ci dice che si può scartare anche un originale, 
quando ad esempio è multiplo. Altro è il caso in cui si hanno un originale 
e una copia: bisogna vedere tutto il materiale, foglio per foglio. Inoltre va  

45 W. Wysocki, Archiwizowanie dokumentacji technicznej, in  Kancelaria  
i archiwum zakładowe, Warszawa 2001, s. 161-174.

46 P. Carucci, Lo scarto come elemento qualificante per le fonti della storiografia, 
in Rassegna degli Archivi di Stato, 35(1975), s. 250 – 264.

47 A. Palestra, Gli archivi ecclesiastici beni culturali della Chiesa, in Archiva 
Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 21-32.

48 P. Carucci, Lo scarto come elemento qualificante per le fonti della storiografia, 
in Rassegna degli Archivi di Stato, 35(1975), s. 250 – 264.
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inserita nell’operazione l’ottica dell’archivista. Comunque il giudizio perso-
nale dell’archivista non deve entrare nella valutazione del documento. 

Alcuni suggerimenti tecnologici
Un idoneo deposito d’archivio situato al piano terra non crea preoccupa-

zioni per eventuali eccessi di peso che potrebbero danneggiare il pavimento 
fino a farlo crollare, se il locale è posto ai piani superiori dell’edificio sco-
lastico. Nel caso in cui non si possa avere a disposizione un locale al piano 
terra se ne potrà scegliere un altro in altri piani, ma sarà bene far effettuare 
delle prove di carico dai tecnici. Per documentazione posta su scaffalature 
alte 2, 10 metri e costituite da cinque palchetti, lunghi 1 metro e larghi 40 
cm. è necessaria una portata di 600 kg. al metro quadro. Se vengono usate 
scaffalature del tipo compatto o nel caso di documentazione pesante (proto-
colli, libri mastri, grandi registri ecc.) sono, invece, è necessaria una tenuta 
di 900 kg. al metro quadro.

Il deposito deve essere posizionato in maniera tale da poter raggiungere 
lo spazio libero entro 30 metri in caso di emergenza. Per “spazio libero” si 
intende un ambiente in cui lo spazio orizzontale è tre volte l’altezza dei due 
muri laterali verticali. 

Nei depositi d’archivio le porte che danno all’esterno devono essere ta-
gliafuoco.

L’ampiezza dei depositi deve essere proporzionale alla quantità di docu-
mentazione da conservare, che si calcolerà in metri lineari, misurando la lun-
ghezza di ciascun palchetto e sommandola a quella degli altri. Normalmente 
la lunghezza di un palchetto è di m. 1 ma a volte, soprattutto nel caso delle 
scaffalature più vecchie, possono avere una misura inferiore o superiore al 
metro. Naturalmente bisogna prevedere lo spazio per gli incrementi futuri 
che saranno inevitabili. Quindi non può essere scelto un deposito che appare 
appena su�ciente a contenere la documentazione. 

La sede deve essere unica. Non si deve depositare parte della documen-
tazione in una stanza ed altra parte in un’altra o addirittura in un altro edifi-
cio. Il locale che ospita l’archivio, inoltre, non deve essere ad uso promiscuo, 
ma esclusivo; non deve accadere, come spesso succede che l’archivio venga 
conservato insieme a scope, detersivi, cancelleria, macchinari vari in disuso.

È bene sapere che in un deposito archivistico con documentazione posta 
su scaffalature alte m. 2, 10 il carico d’incendio è pari a 100, ove per “carico 
d’incendio” s’intende l’effetto che può provocare la presenza di 50 kg. di 
legna al metro quadro. È il termine che si usa per individuare il rischio di 
incendio.
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Fuori del deposito e anche al suo interno deve essere posto un estintore 
a polvere che non danneggi le carte.

2.3.3. Archivio storico

Nell’archivio storico la utilizzazione dei documenti è a prevalente ca-
rattere culturale.

L’obiettivo dell’archivista è in questo caso quello di riordinare la do-
cumentazione eventualmente pervenutagli in disordine e di approntare gli 
strumenti che facilitino ed accelerino il reperimento delle informazioni e 
consentano agli studiosi e ai ricercatori una corretta utilizzazione del patri-
monio documentario49.

Il lavoro dell’archivista all’interno dell’archivio storico ha quindi due 
obiettivi fondamentali: il riordino e l’inventariazione.

Le due attività, che costituiscono aspetti fortemente qualificanti della 
professione archivistica, “rispondono a finalità distinte che confluiscono 
però nel raggiungimento di un unico obiettivo, rappresentato dalla corretta 
conservazione della fonte destinata all’uso pubblico”50.

L’obiettivo del riordino è quello della ricostruzione della struttura del 
fondo archivistico e (quando sia possibile) del suo ordine originario. L’in-
ventariazione, invece, si pone l’obiettivo di descrivere il materiale conser-
vato nel fondo riordinato al fine di semplificarne il reperimento e l’utiliz-
zazione da parte degli utenti.

2.4. Ordinamento secondo il “metodo storico”

2.4.1. Ordinamento si deve fondare  sull’organizzazione originaria

Nel riordino di un fondo archivistico ci si ispira in linea teorica ai prin-
cipi del cosiddetto metodo storico, che prevedono la ricostruzione e il ri-
pristino dell’ordine originario “secondo cui l’ente che aveva prodotto quei 
documenti aveva provveduto ad articolarli in serie, perché dalla ricosti-
tuzione di quell’ordine originario già discende una prima e fondamenta-
le possibilità di informazione relativa all’organizzazione e alle funzioni 
dell’ente”51.

49 A. D’Addario, Metodologia dell’ordinamento degli archivi ecclesiastici, in Ar-
chiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 33-42.

50 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 50.
51 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 31.
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Allora possiamo formulare il principio fondamentale per ogni archivi-
sta che il sistema di ordinamento si deve fondare sull’organizzazione origina-
ria dell’archivio, la quale nella sostanza concorda colla costituzione dell’auto-
rità dalla quale deriva.

Questa regola, è il più importante fra tutti, poiché in esso è formulato il 
principio fondamentale, dal quale derivano tutte le altre regole.

L’originaria organizzazione di un archivio deve per sua natura concordare so-
stanzialmente coll’antica costituzione dell’autorità da cui deriva. Ciò si capisce 
da sé; l’antica organizzazione invero non è effetto del caso, ma è la conseguenza 
logica della costituzione dell’autorità, delle funzioni della quale l’archivio pre-
senta il deposito documentario. L’autorità si fabbricava, per così dire, l’archivio, 
avendo riguardo in ciò alla sua propria organizzazione e ai suoi bisogni. Ogni 
autorità di qualche importanza introdusse certe divisioni nella sua amministra-
zione, secondo che essa via si sviluppava. Le pratiche preparatorie e perfino 
l’esercizio di alcune funzioni amministrative erano spesso a�dati a speciali 
commissioni permanenti o a impiegati, che erano più o meno indipendenti, ab-
bastanza autonomi però almeno da potersi in molti casi costituire un proprio 
archivio. Gli archivi di queste commissioni (i loro verbali, i documenti da esse 
ricevuti e così via), secondo la nostra definizione dell’archivio, non si posso-
no mescolare coll’archivio speciale dell’amministrazione principale, poiché tali 
documenti non furono redatti o ricevuti dall’autorità principale. Le due serie di 
documenti, quelli cioè delle commissioni e quelli dell’autorità, corrono paralle-
le, anche quando si riferiscono frequentemente allo stesso argomento, e quindi 
gli archivi di tali commissioni devono necessariamente formare speciali sezioni 
distinte nell’archivio dell’autorità principale; e così l’archivio di un’autorità ri-
specchierà sostanzialmente la costituzione dell’autorità stessa52.

La ricostruzione dell’ordine originario è però nella realtà più un principio cui 
ispirare il proprio lavoro che un obiettivo completamente perseguibile. La teoria 
del rispecchiamento tra soggetto produttore e archivio, secondo la quale la rico-
struzione degli assetti istituzionali e delle competenze del produttore consentireb-
be automaticamente di risalire alla struttura dell’archivio e quindi al suo ordine 
originario, si scontra infatti con tutte quelle vicende conservative che determina-
no uno scarto all’interno del rapporto produttore/archivio. Per questo motivo l’ar-
chivio, più che il produttore, rispecchia l’organizzazione formale della memoria 
del produttore stesso. Ciò significa in termini concreti che, sia pure all’interno 

52 A. D’Addario, Metodologia dell’ordinamento degli archivi ecclesiastici, in Ar-
chiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 33-42. G. Di Taranto, Una fonte insostituibile 
per la demografia storica: la documentazione ecclesiastica, in Archiva Ecclesiae 12-
17(1969-1974), s. 44-53.
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di linee metodologiche da ritenersi fondamentalmente valide, il riordinamento 
di un archivio presuppone un’attenta valutazione delle vicende caratterizzanti il 
fondo oggetto dell’intervento. Non esistono insomma norme e manuali di riordi-
no: perciò nello svolgere questa complessa attività l’archivista, pur muovendosi 
entro i limiti definiti dalle metodologie condivise, sarà chiamato di volta in volta 
a risolvere particolari tipi di problemi e a compiere scelte alla luce soltanto della 
sua esperienza e della sua sensibilità e preparazione specifica53.

2.4.2. Fasi ed attività del riordino

In linea generale e tenendo ben ferme queste premesse è comunque possi-
bile individuare nelle linee generali le diverse fasi in cui si articola il riordino 
di un fondo e le attività ad esse collegate.

2.4.2.1. Ricerca storico – istituzionale finalizzata a determinare in 
linea generale la fisionomia e le competenze dell’ente

Questo tipo di lavoro è volto a ricostruire sia la fisionomia generale del 
soggetto produttore sia le sue vicende storico istituzionali. La parte generale 
della ricerca prende di solito inizio o da una rassegna bibliografica o da uno 
da uno spoglio della normativa relativa alla tipologia istituzionale del soggetto 
produttore. A questa ricerca di ordine generale farà seguito un lavoro specifi-
camente mirato al fondo oggetto di riordino che si avvarrà dell’analisi di even-
tuali Statuti e Regolamenti del soggetto produttore, nonchè dello studio degli 
strumenti di corredo coevi eventualmente disponibili e di tutti quei documenti 
che possono rivelarsi utili a comprendere i meccanismi secondo i quali nel 
momento della sua formazione l’archivio è venuto sedimentandosi54.

Tale lavoro è finalizzato a ricavare gli elementi necessari ad impostare la 
fisionomia del fondo e a semplificare ed indirizzare il lavoro di schedatura.  
I risultati di questa ricerca verranno successivamente utilizzati per il riordino 
del fondo e la realizzazione dei relativi strumenti di corredo55.

53 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s.131. C. Pavone, Ma è poi tanto paci-
fico che l’archivio rispecchi l’istituto, in Rassegna degli archivi di Stato, 1970, 1,  
s. 145-149.

54 G. Battelli, Gli Archivi e le ricerche, in Archiva Ecclesiae 1(1958), s. 111-118.
55 A. Antoniella, Archivi moderni e principi archivistici, in Studi in onore di Ar-

naldo D’Addario, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, Lecce 1995, 
s. 19-41. D. Balboni, Gli archivi ecclesiastici e i libri liturgici, in Archiva Ecclesiae 
8-9(1965-1966), s. 134-145. 
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Sia necessario ricostituire l’antico ordinamento  per imparare  
a conoscerlo

Ora ci si presenta quindi naturale il problema se sia necessario ricostitui-
re l’antico ordinamento per imparare a conoscerlo. Pare infatti possibilissimo 
di stabilire da singole serie e registri l’antica costituzione dell’archivio almeno 
nelle linee generali, e in base ad esse di giudicare quindi fin dove sia raccoman-
dabile di conservare l’antico ordinamento o di scostarsene. In parecchi casi ciò 
si può fare in realtà senza pericolo, ma non lo si può mai sapere a priori. Ciò che 
nell’antico ordinamento dell’archivio può a tutta prima sembrare uno sbaglio, 
può più tardi presentarsi come una caratteristica speciale dell’antica organizza-
zione dell’autorità; ciò che ad un esame superficiale rimane inesplicabile, può 
diventare completamente chiaro in seguito ad ulteriori rilievi ed apparire razio-
nale. Non si può dunque escludere che si arrivi a questa scoperta quando si è già 
distrutto l’antico ordinamento, quando sarebbe assai di�cile o anche completa-
mente impossibile ricostruirlo di nuovo. E perciò cosa più prudente ricostituire 
prima l’antico ordinamento in tutta la sua estensione, ossia per quanto ne sono 
restate ancora traccie, e poi, se è necessario, procedere ai miglioramenti o appli-
care ai documenti archivistici, il cui assetto sia stato irrimediabilmente distrutto, 
quei concetti direttivi che risultino dall’antico ordinamento56. 

Non è escluso, che alcuno nella ricostituzione dell’antico ordinamento 
si formi la persuasione che in alcune parti non lo si possa mantenere, e che 
eventualmente si debba di nuovo distruggere in parte l’antico ordinamento, 
che si era a stento prima ricostituito. La fatica però non sarà stata inutile, 
poiché non può darsi il caso che nulla debba rimanere di tutta l’antica costi-
tuzione dell’archivio57.

L’originario ordinamento di un archivio può venir mutato

L’originario ordinamento di un archivio può venir mutato per correggere 
le deviazioni dalla costituzione generale dell’archivio, sia che derivino da 
errori delle Direzioni dell’archivio, sia che provengano da cambiamenti in-
trodotti nel sistema di custodia dei documenti archivistici58.

56 P. Carucci, Il ruolo della formazione professionale nell’evoluzione dell’archivi-
stica, in Rassegna degli Archivi di Stato, 3(992), s. 637-646.

57 A. Palestra, Problemi di ordinamento e di conservazione, in Archiva Ecclesiae 
1(1958), s. 85-97.

58 G. Battelli, Problemi archivistici vecchi e nuovi in rapporto all’estensione del-
la consultabilità dei documenti, in Archiva Ecclesiae 10-11(1967-1968), s. 120-131.  
M. Svanisci, Elementi di archivistica, Udine 1985.
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Questo principio vale anzitutto per i puri errori. In questo caso tocca 
all’archivista attuale di fare ciò che avrebbero dovuto fare le Direzioni pre-
cedenti, se avessero rilevato l’errore accaduto: cioè toglierlo. Quando, per 
esempio, in un archivio si sono formate serie o filze sia delle minute delle 
trascrizioni di vendite immobiliari, che di quelle delle ipoteche, ma una mi-
nuta delle ipoteche è stata erroneamente legata in fascio colle trascrizioni, 
allora l’archivista deve levare l’errore59.

Sarebbe stato senza dubbio conforme al buon ordinamento di rimettere 
poi il documento al suo posto. L’archivista deve riportare tale documento 
nella serie a cui apparteneva; avrebbe dovuto già farlo la precedente Dire-
zione e mettere nel fascicolo formato in seguito una copia del documento  
o un rimando alla serie che contiene il documento. Quando però l’archi-
vista leva da un incarto un documento, deve egli pure sempre mettervi il 
relativo foglio di rimando. Può essere necessario di mettere un tale riferi-
mento anche quando un documento fu erroneamente inserito in una serie 
sbagliata e poi ne fu levato; quando, per esempio, la serie dei documenti, 
dalla quale se ne deve togliere uno, è numerata, allora è opportuno collo-
care nella serie una annotazione che spieghi perché vi manchi un numero, 
a�nché chi la consulta non creda che sia incompleta60.

Errori delle Direzioni precedenti dell’archivio
Spesso accade anche che un nuovo direttore dell’archivio proceda nei 

lavori della custodia dei documenti secondo sistemi sotto qualche rispetto 
diversi da quello fino ad allora usati. Mentre prima, ad esempio, venivano 
riunite insieme in una serie unica le trascrizioni di vendite di immobili e le 
ipoteche, egli ne forma due; mentre prima i documenti ricevuti e le minute 
si conservavano presso le deliberazioni, egli li colloca a sé. Può darsi che 
i cambiamenti da lui introdotti abbiano a durare, perché in chiara correla-
zione collo sviluppo dell’autorità, da cui deriva l’archivio; ma può anche 
darsi che ben presto prevalga la preferenza per l’antico ordinamento e che 
si ritorni ad esso. In questo caso quel direttore ha commesso un errore, 
che avrebbe evitato, se avesse potuto prevedere tutto; ed è quindi dovere 

59 G. Battelli, Archivi, biblioteche e musei: compiti comuni e zone d’interferenza, 
in Archiva Ecclesiae 5-6(1962-1963),  s. 62-75.

60 A. D’Addario, Metodologia dell’ordinamento degli archivi ecclesiastici, in Ar-
chiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 33-42. M. Pinzuti, Ultimi ritrovati sulla conse-
rvazione degli archivi, in Archiva Ecclesiae 5-6(1962-1963), s. 160-165.
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dell’archivista attuale di rimediare a tali sbagli per quegli anni nei quali si 
è deviato dall’ordine consueto61.

Insomma all’archivista è lecito di introdurre nell’antico ordinamento tutti 
quei cambiamenti che hanno lo scopo di ottemperare al principio direttivo da 
cui è derivato l’ordinamento stesso62. 

Le esigenze archivistiche hanno la precedenza su quelle storiche
Allora le esigenze archivistiche hanno la precedenza su quelle storiche. 

Non si rompa adunque nessuna serie di lettere, che sono pervenute ad una 
autorità, sia pure su diversissimi oggetti, per formarne un fascio di docu-
menti, che si riferiscono ad un determinato argomento; e tanto meno poi 
si uniscano documenti di diverse serie, che pure trattino di un medesimo 
argomento63.

Quando abbiamo  soprattutto riguardo alle ricerche storiche; gli archivi 
vengono in tal modo smossi dalla loro originaria connessione e messi sotto-
sopra. 

Inoltre certi documenti, che per il loro contenuto dal punto di vista stori-
co sono interessanti sotto un duplice rispetto, ad esempio sotto quello della 
beneficenza e quello del diritto ecclesiastico, se per caso vengono posti in 
un mazzo riguardante la beneficenza, non vengono ivi cercati dagli inve-
stigatori di questioni giuridiche ecclesiastiche. Con un tale ordinamento si 
prende quindi in considerazione solo l’interesse di alcune ricerche storiche, 
e si danneggia quello delle altre.

Molti storici stimano desiderabile per i loro studi che i documenti siano 
ordinati cronologicamente; ma anche se questo ordinamento fosse in realtà 
raccomandabile per le ricerche storiche, pure la nostra massima fondamen-
tale proclama apertamente che questo motivo non basta affatto per giustifica-
re un ordinamento cronologico dei documenti. Dell’interesse delle ricerche 
storiche si può dunque tener conto solo in secondo ordine.

61 G.B. Montini, Gli archivi diocesani e gli archivi parrocchiali nell’ordinamento 
della Chiesa, in Archiva Ecclesiae 2(1959), s. 43-55. E. Nicodemo, Gli archivi che si 
organizzano oggi sono la fonte della storia di domani, in Archiva Ecclesiae 8-9(1965-
1966),  s. 48-57.

62 A. Caserta, Esperienze di un docente di Archivistica ecclesiastica, in Archiva 
Ecclesiae 18-21(1975-1978), s. 261-276. G. Cencetti, La preparazione dell’archivi-
sta, in Notizie degli Archivi di Stato, 12 (1952), s. 19-35.

63 G. Cencetti, Sull’archivio come “univeristas rerum”, in Scritti archivistici, 
Roma 1970, s. 47-55. 
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Quando non è più riconoscibile nessun antico ordinamento
Quando non è più riconoscibile nessun antico ordinamento dei documenti 

sciolti, il sistema da adottare nell’ordinamento dipende dalle speciali circo-
stanze in cui si trova l’archivio, e soprattutto dalla sua completezza. Qualche 
volta il miglior partito è quello di una transazione.

Quando manca ogni traccia dell’originario ordinamento, spetta all’archivi-
sta la scelta del metodo da seguire; può riunire i documenti che da segni estrin-
seci si vede che appartengono all’archivio di uno stesso ramo amministrativo, 
come può anche lasciarli a sé. Molto di�cile è però dar regole in proposito; si 
deve badare all’ampiezza e alla completezza del fondo archivistico, ma qui è 
soprattutto il buon senso dell’archivista che deve saper giudicare64.

Molto di�cile torna la scelta del metodo, quando si hanno da ordinare 
delle lettere ricevute. Se nell’archivio vi è stata l’abitudine di riunirle in filze, 
e se tali filze si sono conservate, di solito vi si troveranno. Accanto solamen-
te poche lettere isolate in connessione tra loro, e sempre di poca importanza. 
In questi casi non pare opportuno di formare una seconda serie cronologica, 
tanto meno quando tali lettere non si trovano mentovate nel registro, perché 
manca il motivo principale per formarne una serie65. 

Ma se le filze non sono state conservate nella loro interezza e andarono 
confuse tra loro, allora si riscontrerà nell’archivio una quantità piuttosto ri-
levante di lettere, abbraccianti tutto il periodo dell’amministrazione; se vi 
si può scorgere un indizio della esistenza precedente di una serie ordinata 
cronologicamente (generalmente in filze), si impone la necessità di ricostitu-
irla. — Un caso invece diverso si presenta quando non vi è stata l’abitudine 
di legare in filze le lettere secondo l’ordine cronologico; allora, di solito, 
se ne trovano relativamente poche e quasi solo le più importanti. Siccome 
questo fatto è un indizio che le lettere si conservavano unicamente per il loro 
contenuto (perché quelle meno importanti si distruggevano), è buona cosa 
ordinare tali lettere non cronologicamente, ma sistematicamente, e dividerle 
in diversi numeri d’inventario, secondo gli argomenti66.

64 G. Pansini, La consultazione degli archivi ecclesiastici: storia e prospettive, in 
Archiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), s. 235-245.

65 G. Manzoli, L’archivio parrocchiale e i beni culturali locali, in Archiva Ec-
clesiae 24-25(1981-1982), s. 53-82. E. Sonnino, Gestione degli archivi e ricerca in 
demografia storica, in Archiva Ecclesiae 18-21(1975-1978), s. 317-321. S. Serangeli, 
La tutela degli archivi ecclesiastici in Italia, in Archiva Ecclesiae 24-25(1981-1982), 
s. 247-257.

66 A. Masetti Zannini, Archivio parrocchiale e documentazione, in Archiva Ecc-
lesiae 24-25(1981-1982), s. 83-88. M. Mombelli Castracane, Gli archivi delle Con-



67Ks. Robert Czarnowski, Ordinamento, riordinamento e digitalizzazione di un archivio ecclesiastico

Naturalmente ciò vale solo per il caso che le poche lettere conservate si-
ano in realtà importanti; se si trovano solo poche lettere conservate per caso, 
allora è cosa più semplice riunirle cronologicamente e metterle sotto un solo 
numero d’inventario.

Se non esistono motivi di nessun genere per dare la preferenza piuttosto 
all’uno che all’altro sistema, allora, di regola, è opportuno adottare il siste-
ma dei raggruppamenti per materia. Questo sistema pare in vero sotto molti 
rispetti più pratico del sistema delle serie. Chi desidera di fare una ricerca 
in un archivio, conoscerà ben di certo l’argomento di cui devono trattare  
i documenti che cerca, ma non sempre il tempo in cui i documenti furono 
ricevuti; per lui il sistema dei raggruppamenti per materia è quindi più co-
modo. Ma questo è vero anche per lo stesso archivista; infatti l’ordinamento 
dei documenti secondo il contenuto di regola non presenta motivi di dubbio, 
mentre è spessissimo impossibile l’accertamento della data67. 

2.4.2.2. Descrizione (schedatura)

In questa fase si rileveranno i dati necessari alla descrizione (schedatura) 
delle unità archivistiche al fine di individuarne natura e contenuto. Gli ele-
menti descrittivi utilizzati variano in ragione della tipologia documentaria, 
del livello di analiticità che si intende adottare e delle caratteristiche di ogni 
intervento.

Schedatura delle singole unità con l’indicazione di alcuni dati essenzia-
li: denominazione dell’ente cui il documento o il fascicolo, o il volume, o il 
registro appartiene e se si tratta di un ente articolato in più u�ci, indicazio-
ne dell’u�cio; indicazione dell’oggetto o della natura della documentazione 
(verbali, corrispondenza, fascicoli processuali, ecc.); date estreme; segnature 
archivistiche originali; tutte le annotazioni che possano concorrere all’identi-
ficazione del pezzo68;

In linea generale però gli elementi essenziali utilizzati per la schedatura 
sono quelli: Segnatura provvisoria, Segnatura antica, Segnatura definitiva, 
Fondo, Subfondo, Serie, Sottoserie, Titolo originale, Titolo attribuito, Estremi 

fraternite: problemi giuridici e prospettive metodologiche, in Archiva Ecclesiae 28-
29(1985-1986), s. 111-128. 

67 G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religio-
sa, Bologna 1984. D. Temble, La teoria archivistica italiana. Dal mondo antico alla 
metà del secolo XX, Milano 2001, s. 74.

68 L. Duranti, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte del-
l’ente produttore, Roma 1997. E. Posner, Archives in the ancient World, Cambridge  
1972. 
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cronologici, Contenuto, Descrizione dell’unità, Stato di conservazione, Stru-
menti di ricerca interni, Note69.

2.4.2.3. Definizione della struttura e riordino delle schede

Una volta ultimata la schedatura si procederà alle operazioni di riordino 
sulla carta. Si procederà cioè al raggruppamento delle schede e alla ricostitu-
zione delle serie archivistiche in base ai criteri venuti definendosi nelle fasi 
precedenti del lavoro.

Cominciamo dal raggruppamento delle schede per ente e – nei casi in cui 
e possibile – per u�ci di ciascun ente; separazione delle schede che apparten-
gono a enti diversi da quello di cui si sta ricostituendo l’archivio, a meno che 
dallo studio della storia dell’ente e del suo archivio, a meno che dallo studio 
della storia dell’ente e del suo archivio non si desuma che la documentazione 
di enti diversi è entrata a far parte integrante dell’archivio considerato70.

La cosa molto importante è una ricostituzione delle serie71 in base alle 
segnature archivistiche o ai criteri scaturiti dalla struttura propria di ciascun 

69 A. Pratesi, I mezzi ausiliari della ricerca archivistica, in Archiva Ecclesiae 12-
17(1969-1974), s. 54-64.

70 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 169-195. E. Lodolini, Archivistica, s. 239-
252. B. Dosio, Primi passi, s. 83-116.

71 Nell’ordinare un archivio non si dimentichi mai che le serie di deliberazioni, 
protocolli, conti e altri documenti, che fino dalla loro entrata nell’archivio sono riuniti 
in volumi, filze e mazzi, formano l’ossatura dell’archivio

Questa regola deriva direttamente poiché, se l’ordinamento di un archivio deve ri-
posare sulla sua originaria organizzazione, è in primo luogo necessario di ricostituire 
le serie, che dànno i tratti principali dell’archivio. 

Secondo la suddetta regola, le serie formano le linee principali dell’archivio. Ora 
si deve notare che forma serie completa anche un singolo volume che sia destinato 
a formare il principio di una serie, la quale poi, per casuali circostanze, non sia stata 
continuata, perché si è estinta l’autorità o la commissione prima che il volume fosse 
riempito. Al contrario. Le deliberazioni , protocolli, conti e così via, che non formano 
alcuna serie o non erano destinati a formarne, non dànno le linee principali.

Abbiamo detto che le serie dei documenti, che fino dalla loro entrata nell’archivio 
sono riuniti in volumi, filze e mazzi, formano l’ossatura dell’archivio, ed esclude 
quindi l’opinione, che l’organizzazione di un’autorità, anche quando non concorda 
coll’originaria costituzione dell’archivio, possa essere decisiva per l’ordinamento 
dell’archivio; ciò che deve determinare l’ordinamento da attuare nell’archivio non  
è dunque la considerazione teorica che l’amministrazione dell’ente era in origine or-
ganizzata in un dato modo e non in un altro, ma il riflesso pratico che l’archivio nelle 
sue parti principali era un tempo ordinato in un dato modo.
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archivio; non è affatto detto che vi sia corrispondenza diretta tra gli u�ci 
dell’ente o le sue competenze e le serie72.

Spostamento materiale delle unità archivistiche dal fondo a dai fondi esa-
minati e loro riaggregazione sulla base delle segnature archivistiche o degli 
altri criteri eventualmente individuati, secondo l’ordine istituito nelle sche-
de. Non occorre menzionare che spesso è possibile ricondurre i fascicoli alle 
serie di origine73.

2.4.2.4. Cartellinatura e collocazione delle unità nel deposito

Sulla base dell’elenco realizzato si provvederà quindi ad apporre sulle 
singole unità il cartellino recante il numero di corda definitivo e si procederà 
ad organizzare il materiale sugli scaffali del deposito.

A questo punto per garantire l’accesso alla documentazione si procederà alla 
realizzazione degli strumenti di corredo ed in particolare dell’inventario74.

72 Le serie ricostituite per le prime nell’ordinamento di un archivio (deliberazioni, 
lettere, protocolli, conti, quietanze, ecc.) presentano le linee principali, secondo le quali si 
devono riunire, in determinato ordine, i documenti sciolti.

Non occorre a dire che si potrebbe, naturalmente, come si e ammesso di sopra, riunire 
tali singoli atti in modo diverso (cronologicamente o sistematicamente) da quello adottato 
per le serie; ma sarebbe poco opportuno adottare due sistemi d’ordinamento per le varie 
parti di un unico e medesimo archivio. E poiché noi , come si è mostrato, per le serie 
siamo vincolati al nostro sistema, da questo legame deriva pure che è cosa opportuna di 
ordinare i singoli atti secondo il medesimo sistema. Ci porta inoltre alla stessa conseguen-
za un’altra considerazione: poiché è nostra intenzione di ricostruire l’archivio secondo 
l’antica organizzazione dell’autorità, dobbiamo naturalmente, per non lasciare a mezzo 
il lavoro, collocare presso le deliberazioni, sentenze e serie consimili anche i documenti 
sciolti appartenenti allo stesso archivio.

E’ bene fare un passo ulteriore in questa direzione; come, ad es., le lettere ricevute si 
debbano ordinare cronologicamente o sistematicamente, è necessario stabilire se esistano 
copiari di lettere, nei quali sonno trascritte le lettere, e in questo caso torna opportuno 
l’ordine cronologico.

Il metodo qui esposto è il principio fondamentale per l’ordinamento dei documenti 
sciolti, e le restanti regole non fanno che spiegarlo o limitarlo.

73 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 169-195. E. Lodolini, Archivistica, s. 239-
252. B. Dosio, Primi passi, s. 83-116.

74 La decisione sulla collocazione dei documenti nell’archivio non deve essere 
basata sul loro oggetto, ma sulla loro destinazione.

Questa regola è necessaria conseguenza del sistema da noi scelto per l’ordinamen-
to dell’archivio.

Chi divide in sezioni un archivio a seconda del contenuto dei documenti, unirà na-
turalmente (per quanto è possibile) in una sola sezione tutti i documenti che trattano del 
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2.5. Strumenti di corredo:  elenchi, guide e inventari

Con l’ultima fase del lavoro di riordino entriamo dunque nel merito degli 
strumenti di corredo che possono essere ricondotti essenzialmente a tre tipo-
logie: elenchi, guide e inventari.

2.5.1. Elenco

L’elenco è una “lista con indicazione più o meno sommaria della do-
cumentazione compresa in ciascuna busta e dei registri di un fondo non 
riordinato, secondo l’ordine in cui di fatto si trovano le singole unità”. 
Si tratta di uno strumento provvisorio e spesso sommario poiché si lega 
strettamente ad archivi non ordinati o ad archivi ordinati ma non inven-
tariati analiticamente. Spesso tali strumenti sono comunque funzionali 
alla ricerca e costituiscono l’unica risorsa di cui lo studioso dispone per 
orientarsi all’interno di un fondo. L’elenco si differenzia sostanzialmente 
dall’inventario perchè il primo tende a dare un’immagine fotografica scol-
legata da elaborazioni di carattere culturale che invece caratterizzano il  
secondo75.

2.5.2. Guida

La guida, che rappresenta uno strumento di alto livello qualitativo e di 
non semplice elaborazione ha lo scopo di illustrare secondo linee generali 
i fondi archivistici conservati in un istituto di conservazione o in una se-
rie di istituti. Deve contenere informazioni atte ad un primo orientamen-
to, notizie quantitative e qualitative essenziali, indicazioni bibliografiche 
fondamentali e note che chiariscano l’agibilità o meno dei fondi d’archi-
vio. Di norma nella guida la descrizione del fondo si ferma a livello di 
serie. La parte più qualificante deve essere l’introduzione che tratterà in 

medesimo oggetto; ma poiché il sistema di ordinamento da noi adottato (ricostituzione 
dell’antica organizzazione dell’archivio) si fonda sostanzialmente sull’antica organiz-
zazione dell’autorità, si richiede naturalmente una divisione dei documenti a seconda 
che essi sono indirizzati ad uno dei rami dell’autorità o redatti da esso, e sono destinati 
a venir conservati in archivio. 

75 P. Carucci, Le fonti archivistiche, s. 207. A. Pratesi, I mezzi ausiliari del-
la ricerca archivistica, in Archiva Ecclesiae 12-17(1969-1974), s. 54-64. A. Romiti,  
I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell’accesso, in Archivi per la storia, 
2(1990), s. 217-246. 
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maniera essenziale i singoli istituti o le vicende delle varie serie archivi-
stiche76.

2.5.3. Inventario

Siamo così arrivati all’ambito dell’organizzazione dell’inventario, argo-
mento oramai sviscerato in studi, seminari etc., ed alla base della quale ri-
mangono fondamentali i principi formulati, soprattutto in questi ultimi anni, 
da validi studiosi, primi fra tutti Antonio Romiti e Paola Carucci77.

Entrando nel merito del lavoro organizzativo dell’archivista, entrambi, in 
sostanza, lo suddividono in tre momenti fondamentali:
– il primo stadio che consiste nell’identificazione delle singole unità docu-

mentarie come parti di una struttura istituzionale;
– il secondo stadio, dove avviene la riscoperta dell’ordinamento origina-

rio, ovvero la determinazione del “criterio di ordinamento” attraverso 
l’esame comparato del quadro istituzionale dell’ente produttore e della 
concreta realtà dell’archivio.

– l’ultimo stadio, infine, dove si procede ad incasellare nel quadro siste-
matico tutte le unità, realizzando, dapprima, una configurazione non de-
finita, per poi, attraverso l’indagine analitica, effettuare eventuali sposta-
menti di “pezzi” e raggiungere una sistemazione definitiva ottimale.

Alla luce di quanto fin qui esposto, volendo soffermarci sulle scelte de-
scrittive che l’archivista deve compiere nell’organizzazione della struttura 
inventariale, potremo, in termini generali, parlare di quelli che vengono de-
finiti i requisiti minimi ritenuti necessari.

Ricordiamo, anzitutto, la presenza di una parte introduttiva, indispensa-
bile, lo ricordiamo, per una preliminare e generale comprensione della se-
zione descrittiva, anche se difformità di opinioni emergono ancora oggi in 
merito alla sua impostazione e alle informazioni che vi dovrebbero confluire. 
Da un lato vi è, infatti, chi, come Elio Lodolini, identifica il vero e pro-
prio inventario nella parte introduttiva, mentre dall’altro, esiste di fatto la  

76 P. Carucci, La Guida Generale: problemi di metodo, in Rassegna degli Ar-
chivi di Stato 66/2(1996), s. 329-334. E. Lodolini, Un’analisi critica, in Rasse-
gna degli Archivi di Stato 66/2(1996), s. 338-342. C. Pavone, La Guida Genera-
le: origini, natura, e realizzazione, in Rassegna degli Archivi di Stato 66/2(1996),  
s. 324-329.

77 Cfr. P. Carucci, Le fonti archivistiche ordinamento e conservazione, Roma 
1983. A. Romiti, I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell’accesso, in Archivi 
per la storia, 2(1990), s. 217-246.
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tendenza a minimizzarne la funzione. In sostanza, gli elementi fondamen-
tali dell’introduzione dovrebbero essere costituiti da tre differenti blocchi: 
dapprima la storia istituzionale e normativa relativa al soggetto produttore, 
quindi le vicende dell’archivio, e, infine, la descrizione degli interventi e dei 
criteri di ordinamento e inventariazione.

Segue la sezione descrittiva – la cui analiticità discenderà sia dalle scelte 
adottate che dalla specificità dell’archivio – nella quale confluiranno i dati 
rilevati in sede di schedatura.

Indipendentemente dalla metodologia adottata per la sua compilazione, 
se tradizionale o mediante l’ausilio di sistemi informatici, una scheda di 
tipo generale dovrebbe essere composta da almeno tre settori, dove il primo 
conterrà la denominazione del fondo, ed eventualmente della sezione in cui 
questo può essere ripartito, ovvero le sue cesure istituzionali e cronologiche; 
conterrà inoltre il numero di corda provvisorio e quello definitivo dell’unità 
archivistica. Il secondo settore sarà invece riservato ai singoli livelli di strut-
tura gerarchica del fondo, dal più alto al più basso, con esclusione dell’unità 
archivistica.

Questa infatti sarà descritta nel terzo settore, che conterrà anche, in forma 
normalizzata, i dati necessari per la compilazione degli indici. Questi ultimi 
costituiranno, infine, la terza ed ultima sezione dell’inventario e per la cui 
elaborazione occorrerà valutare il ricorso alle differenti metodologie, di volta 
in volta, in rapporto a considerazioni più generali, quali, per esempio, quelle 
connesse alla disponibilità di risorse adeguate, alla tipologia della fonte etc.

L’unico indice che non dovrà mai mancare, e su questo sono tutti d’ac-
cordo, è il sommario.

Prodotto in questi termini l’inventario diventa uno strumento multifun-
zionale, nel contempo prodotto di una metodologia scientifica, che realizza, 
insieme, gli scopi intrinseci ed estrinseci dell’archivistica: serve, cioè, sia ad 
organizzare il materiale documentario oggetto di studio – consentendone la 
permanente conservazione secondo i principi istituzionali individuati- sia a 
mettere in grado coloro che vogliano accedere a quelle carte di comprenderle 
e compiere su di esse ricerche per i più disparati motivi.

Non va però sottovalutata l’esigenza di una sempre più e�cace rappre-
sentazione della struttura dell’inventario, che occupa oggi un posto impor-
tante nel dibattito, anche a motivo dell’attuale situazione della ricerca negli 
archivi italiani. Abbiamo infatti assistito, ed assistiamo tuttora, ad una forte 
crescita dell’utenza non specialistica, che mira ad ottenere, il più celermente 
possibile, informazioni relative ad oggetti ben definiti, con un interesse mol-
to limitato per il contesto documentario da cui le informazioni sono ricavate. 
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Ciò si accompagna alla richiesta di mezzi di corredo facili ed e�cienti, che 
consentano un rapido reperimento dei singoli documenti. Il problema che 
si pone agli archivisti è naturalmente quello di dare un’e�cace risposta a 
questa esigenza di poter disporre dei necessari mezzi di corredo, e di mezzi 
di corredo migliori; d’altro canto, le nuove tecnologie informatiche consen-
tono, oggi, di avere a disposizione, anche per questo fine, uno strumento 
veramente potente78.

L’inventario rappresenta la forma più compiuta di strumento di corredo 
archivistico. La sua realizzazione presuppone una conoscenza profonda 
dei problemi storici generali, dei riflessi locali che determinano la nasci-
ta dell’archivio a cui lo strumento si riferisce, delle caratteristiche istitu-
zionali del produttore, dei problemi specifici del settore di appartenenza 
del produttore, dell’articolazione burocratica del produttore e della storia 
dell’archivio79.

E’ facile comprendere come tale insieme di conoscenze venga determi-
nato sia dal bagaglio culturale dell’operatore sia da una sua capacità tecnica 
e professionale.

Nella realizzazione dell’inventario la dottrina archivistica dà grande im-
portanza alla nota introduttiva che dovrebbe permettere un facile accesso 
alla descrizione analitica e al tempo stesso collegare l’archivio con le proble-
matiche generali e con la struttura burocratica dell’ente produttore80.

Altro elemento di ordine generale di grande importanza è rappresentato 
dal cosiddetto “cappello” alla serie, una introduzione alle singole serie archi-
vistiche nella quale si deve dar conto delle caratteristiche e delle peculiarità 
della serie oggetto di descrizione. Segue la sezione puramente descrittiva, 
ovvero il risultato del lavoro di schedatura, dove si provvede a descrivere 
ogni singola unità. A seconda del grado di analiticità adottato nella descri-
zione si potranno avere inventari analitici o sommari81.

La maggiore o minore analiticità è un elemento collegato a motivi di oppor-
78 Ibidem.
79 A. D’Addario, Principi e metodi dell’inventariazione archivistica fra XVII e 

XIX secolo, in Archiva Ecclesiae 26-27(1983-1984), s. 29-48. A. Pratesi, Inventari 
e altri strumenti di corredo al servizio della scienza, in Archivi e cultura 5-6 (1971-
1972), s. 111-122.

80 J. Mazzoleni, L’inventariazione: compito primario dell’archivista, in Archiva 
Ecclesiae 22-23(1979-1980), s. 81-84. L. Pásztor, Inventari antichi nell’Archivio Se-
greto Vaticano, in Archiva Ecclesiae 26-27(1983-1984), s. 49-59.

81 G. Catoni, L’Inventario e la Guida dell’Archivio: la pubblicazione, in Archiva 
Ecclesiae 26-27(1983-1984), s. 151-162. L. Fiorani, Inventari di fondi archivistici per 
la storia religiosa di Roma, in Archiva Ecclesiae 26-27(1983-1984), s. 193-207.
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tunità e convenienza scientifica a discrezione dell’archivista. Ogni inventario 
necessità di un indice (del resto utile anche per ogni altro strumento di corredo).

Questa la struttura tipo di un inventario:
● Nota introduttiva
– Storia istituzionale del soggetto produttore
– Storia della conservazione
– Descrizione dei criteri di ordinamento adottati
● Descrizione di tutte le unità archivistiche che costituiscono il fondo 

descritto, organizzate in serie
– “cappello alla serie”
– descrizione delle unità (elementi variabili a seconda delle tipologie
documentarie e dell’analiticità adottata)
● Indici82

2.6. Standard descrittivi 

Al fine di normalizzare e uniformare la catalogazione dei documenti, per 
un più facile accesso alle informazioni, sono state elaborate delle norme inter-
nazionali che regolano l’attribuzione, per esempio, della responsabilità intel-
lettuale, o il modo in cui va intestato il documento, il modo in cui si segna il 
numero delle pagine, ecc. Questi standard sono internazionali, e si chiamano 
ISBD (International Standard Bibliographic Description) per la descrizione 
bibliografica, e quelle presenti nelle ISAAR (CPF) International Standard Ar-
chival Authority Record for Corporated Bodies, Person and Families  e nelle 
ISAD (G) (General International Standard of Archival Description), ma anche 
in MAD (Manual of Archival Description della Society of Archivists) e nelle 
RAD (Rules for archival description), per la descrizione archivistica83.

Descrivere i fondi archivistici vuol dire collocare le singole entità che li 
compongono (serie, unità, documenti) allʼinterno del contesto archivistico di 
appartenenza del contesto di produzione istituzionale. E’ certo che gli archivi 

82 A. Antoniella, Archivi moderni e principi archivistici, in Studi in onore di Ar-
naldo D’Addario, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, I, Lecce 
1995, s. 19-41. L. Osbat, L’Inventario come strumento di ricerca, in Archiva Eccle-
siae 26-27(1983-1984), s. 221-232. A. Palestra, Criteri per la compilazione degli 
inventari, in Archiva Ecclesiae 5-6(1962-1963), s. 42-52.

83 S. Vitali, Standard di descrizione degli archivi a livello internazionale  
e nazionale: realizzazioni, problemi e prospettive in L’informazione bibliografica  
3 (l2000), s. 347-355.
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non si possono uniformare, ma le loro rappresentazioni sì, costruendo modelli 
astrattiche siano in grado di formalizzare adeguatamente tali rappresentazioni.

Elaborare standard di descrizione archivistica significa allora elaborare mo-
delli di rappresentazione condivisi, il cui livello di astrattezza sarà tanto mag-
giore quanto più ampia è la realtà da rappresentare o, anche, detto in maniera 
diversa, quanto più vasta è la comunità archivistica che ad essi si riferisce. 

Volutamente quindi il comitato del Consiglio Internazionale degli Archi-
vi ha elaborato un modello teorico di rappresentazione/descrizione degli ar-
chivi che fosse il più generale possibile – ISAD (G)84.

ISAD (G) concerne gli archivi all’interno del contesto archivistico di ap-
partenenza. Un secondo standard (ISAAR-CPF), elaborato successivamen-
te,  considera gli archivi a partire dal contesto di produzione85.

Si tratta, in sintesi, di schemi di tipo gerarchico, comprendenti norme di 
descrizione tali da assicurare una adeguata rappresentazione delle relazioni 
fra le entità archivistiche, che traducono in ambito descrittivo la struttura dei 
fondi archivistici, la loro organizzazione in complessi più ampi (fondi, sezioni, 
etc.) e che contengono, al loro interno, complessi via via più ristretti (serie e 
sottoserie), a loro volta composti da singole unità (registri, fascicoli, etc.)86.

Nonostante sembri oramai appurato che la sua applicazione non mettereb-
be in discussione valori universalmente riconosciuti, in Italia, è ancora opinio-
ne di tanti che il modello multi livello di descrizione vada comunque ancora 
approfondito e precisato. Eppure la moderna descrizione di un inventario non 
dovrebbe prescindere, riteniamo, dal suo utilizzo, come ben hanno dimostrato 
i primi esperimenti condotti, certo circoscritti a livello regionale, ma con risul-
tati scientificamente soddisfacenti; e tutto ciò in considerazione anche del fatto 
che gli stessi archivisti, soprattutto quelli della nuova generazione, sembrano 
più propensi ad un coinvolgimento così “innovativo” e potenzialmente più 
qualificante della propria professione87.

84  E. Lodolini, Le norme ISAD (G): norme da condividere, norme da discutere, in 
Rassegna degli Archivi di Stato 56/3(1996), s. 552-561. S. Vitali, Il dibattito interna-
zionale sulla normalizzazione della descrizione: aspetti teorici e prospettive in Italia, 
in Archivi e computer 4(1994), s. 303-323.

85 Ibidem.
86 M. Grossi, Gli standard per la descrizione archivistica, in Maria Guercio, 

Archivistica infirmatica. I documenti in ambiente digitale, Roma 2002, s. 129-154.  
G. Michetti, Uno standard per la gestione documentale: il modello ISO 15489, in 
Archivi&Computer, 1(2005), s. 63-82.

87 S. Vitali, Standard di descrizione degli archivi a livello internazionale, s. 347-
355.
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Il principio gerarchico degli strandard
Il principio gerarchico si articola a sua volta in quattro regole, trattate 

nella parte introduttiva dello standard, che precede i 26 elementi descrittivi 
ripartiti in sette aree.

Le regole della descrizione in più livelli
1.Descrizione dal generale al particolare
2.Informazioni pertinenti al livello di descrizione
3.Collegamento fra le descrizioni
4.Non ripetizione delle informazioni

Elementi di descrizione

Area dell’identificazione
1.Segnatura(e) o codice(i) identificativo(i)
2.Denominazione o titolo
3.Data(e)
4.Livello di descrizione
5.Consistenza e supporto dellʼunità di descrizione (quantità, volume, dimen-

sione fisica)

Area delle informazioni sul contesto
1.Denominazione del(i) soggetto(i) produttore(i)
2.Storia istituzionale/amministrativa, nota biografica
3.Storia archivistica
4.Modalità di acquisizione o versamento

Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura
1.Ambiti e contenuto
2.Procedure, tempi e criteri di valutazione e scarto
3.Incrementi previsti
4.Criteri di ordinamento

Area delle informazioni relative alle condizioni di accesso e di uti-
lizzazione
1.Condizioni che regolano l’accesso
2.Condizioni che regolano la riproduzione
3.Lingua/scrittura della documentazione
4.Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
5.Strumenti di ricerca



77Ks. Robert Czarnowski, Ordinamento, riordinamento e digitalizzazione di un archivio ecclesiastico

Area delle informazioni relative a documentazione collegata
1.Esistenza e localizzazione degli originali
2.Esistenza e localizzazione di copie
3.Unità di descrizione collegate
4.Bibliografia

Area delle note
1.Note

Area di controllo della descrizione
1.Nota dell’archivista
2.Norme e convenzioni
3.Data(e) della descrizione

Elementi descrittivi essenziali:
1.Segnatura(e) o codice(i) identificativo(i)
2.Denominazione o titolo
3.Soggetto produttore
4.Data(e)
5.Consistenza dellʼunità di descrizione
6.Livello di descrizione

La quantità degli elementi descrittivi supplementari utilizzati per ciascu-
na descrizione archivistica,oltre quelli essenziali, varierà in base alla natura 
dellʼunità di descrizione.

2.7. Alcuni suggerimenti tecnologici per ordinamento della docu-
mentazione

Scaffalature
Le scaffalature su cui porre la documentazione d’archivio devono essere 

metalliche. Le più adatte sono in acciaio zincato con vernice cotta al forno. 
La loro lunghezza ideale è di m. 1, 20 e la larghezza di 30 – 40 centimetri. 
Sono auspicabili le nervature centrali.

Le scaffalature vanno ancorate alle pareti e tra di loro. È bene distanzia-
re la scaffalatura di almeno 15 cm. dalla parete o almeno portare a questa 
distanza dalla parete la documentazione per evitare l’eventuale umidità. Il 
primo palchetto dal basso va posizionato a 15 cm. da terra per lo stesso 
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motivo. Ogni colonna non deve avere più di cinque palchetti e non superare  
i m. 1, 2088.

Conservazione
La conservazione è influenzata dall’umidità, dalla luce e dalla tempera-

tura. L’umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 65%, ma bisogna 
anche tenere presente che soprattutto le forti oscillazioni di percentuale di 
umidità sono dannose. La luce non deve colpire direttamente la documenta-
zione, perché tende a farla ingiallire. La temperatura deve essere intorno ai 
18° o almeno intorno ai 20° in inverno e non superare i 30° in estate. Anche 
la forte escursione termica è assai nociva. È bene procedere periodicamen-
te ad operazioni di spolveratura della documentazione e provvedere ad una 
buona aerazione del locale, per non favorire l’umidità che, dopo il fuoco, 
rappresenta l’elemento più dannoso per la carta. 

Dato che gli studiosi non devono essere lasciati da soli nei depositi, l’i-
deale sarebbe avere a disposizione una stanza proprio per la consultazione. 
All’utente verrà consegnata solo la documentazione che lo interessa89.

3. Documento digitalizzato e digitale

Entrando nell’ambito dell’informatica applicata agli archivi e, nello spe-
cifico, alla descrizione inventariale, non possiamo a questo punto ignorare 
come l’esigenza primaria sia stata, e sia tuttora, quella di dare risposte in me-
rito alla creazione di standard per la descrizione archivistica, su cui esistono 
sia abbondante letteratura, sia molteplici esempi applicativi, alcuni dei quali 
scientificamente apprezzabili. 

Archivi e informatica: un rapporto complesso
L’applicazione delle risorse tecnologiche ha infatti costretto gli archivisti 

a tornare in maniera molto rigorosa su diverse questioni fin qui sostanzial-
mente irrisolte e, su un altro versante, ha fatto intravedere opportunità che 
devono ancora essere colte in tutto il loro valore.

La riflessione archivistica in questo settore non ha ancora raggiunto punti 
fermi e, al pari della tecnologia, è in costante evoluzione. Ciò determina 

88 A. Romiti, Archivistica tecnica. Primi elementi. Gli Elenchi, le Guide e gli 
Inventari archivistici, Torre del Lago 2004. W. Wysocki, Archiwizowanie doku-
mentacji technicznej, in  Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2001,  
s. 161-174.

89 Ibidem.
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spesso una certa confusione tra i diversi livelli di applicazione e fa avvertire 
l’esigenza di risposte più sistematiche ai molti problemi sul tappeto90. 

Archivi informatici e archivi informatizzati
Bisogna innanzitutto operare una distinzione in merito agli ambiti di ap-

plicazione dell’informatica nel mondo degli archivi. Si dovrà allora distin-
guere tra archivi informatici e, sia pure utilizzando un termine generico e 
piuttosto rozzo, archivi informatizzati. 

Nel primo caso ci muoviamo nel mondo del documento elettronico dove 
l’uso dell’informatica si applica all’intero ciclo vitale del documento (con-
cezione, produzione, uso e conservazione). 

Per quanto concerne la prospettiva della conservazione, gli archivi infor-
matici pongono rilevanti questioni in merito alle modalità più e�caci per 
garantire la conservazione della memoria, a fronte della deperibilità dei sup-
porti o dell’obsolescenza di hardware e software che rischiano di rendere 
inutilizzabili in breve tempo i documenti91.

3.1. Archivi informatizzati – progetto della CEI

Bisogna innanzitutto operare una distinzione in merito agli ambiti di ap-
plicazione dell’informatica nel mondo degli archivi. Si dovrà allora distin-
guere tra archivi informatici e, sia pure utilizzando un termine generico e 
piuttosto rozzo, archivi informatizzati. 

Per quanto concerne la prospettiva della conservazione, gli archivi in-
formatici pongono rilevanti questioni in merito alle modalità più e�caci 
per garantire la conservazione della memoria, a fronte della deperibilità dei 
supporti o dell’obsolescenza di hardware e software cherischiano di rendere 
inutilizzabili in breve tempo i documenti92.

90 C. Dollar, Archivistica e informatica. L’impatto delle tecnologie dell’informazio-
ne sui principi e sui metodi dell’archivistica, Macerata 1992. S. Greco, Archivio e com-
puter, in Archiva Ecclesiae 34-35(1991-1992), s. 197-208. M. Guercio, Archivistica 
infirmatica. I documenti in ambiente digitale, Roma 2002, s. 129-154.

91 M. Guercio, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma 
2002. G. Michetti, Standard e metadati: concetti nuovi per l’archivistica?, in Nuovi 
Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari (2000), s. 229-253.

92 J. Rothenberg, La conservazione dei documenti in ambiente digitale, in “Le scien-
ze”, 1995, n. 319, s. 16-21. M. Terranova, La tecnologia a supporto dell’archiviazione, 
in Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale: le fonti, la 
ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, Trieste 1999, s. 359-377.
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Progetto della CEI
Invece nel secondo caso non occorre menzionare il fatto della iniziativa del-

la Conferenza Episcopale Italiana. Essa ha progetto la formazione e aggiorna-
mento degli archivisti e dei tecnici informatici. L’U�cio Nazionale per i beni 
culturali e il Servizio Informatico della C.E.I. garantiscono in anzitutto l’aggior-
namento del software; l’eventuale realizzazione di ulteriori software di supporto 
all’attività; l’organizzazione di corsi periodici di formazione e aggiornamento 
riguardo sia agli aspetti legati ai contenuti archivistici quanto a quelli tecnico 
informatici. Questi corsi potranno avere natura tradizionale, e tenersi presso sedi 
di volta in volta prescelte per agevolare la partecipazione degli operatori dioce-
sani, o assumere la forma dell’e-learning, della video conferenza, del supporto 
Cdrom, e quant’altro, sfruttando le occasioni offerte dalla tecnologia in pieno 
sviluppo e dalla rete Intranet interna alle diocesi; gestiscono un forum dei beni 
archivistici (www.chiesacattolica.it/forumarchivi) dove sarà possibile scambiare 
in tempo reale opinioni ed ottenere suggerimenti da parte di esperti interpellati 
appositamente; provvederanno a fornire materiale di supporto all’attività in cor-
so oltre a strumenti di consultazione e guida; e) forniscono un sistema di assi-
stenza tecnico-informatica tramite segnalazione al numero verde (848.580167); 
possibilità di assistenza tecnica on-site; segnalazione tramite gps93.

3.2. Archivi informatici – il documento digitale

La cultura del documento, inscindibilmente connessa alla cultura giuridica 
ed alla cultura archivistica per tutti gli aspetti che attengono alla sua gestione 
nel contesto delle istituzioni, dalla formazione alla conservazione, oggi vede 
accresciuta la sua densità per l’apporto della cultura informatica. L’avvento 
della tecnologia ha introdotto un nuovo tipo di documento, il documento digi-
tale. Il mondo dei documenti è diventato così un luogo, potremmo dire, perme-
abile, abitato sia da documenti cartacei sia da documenti digitali in condizione 
di reciproca convertibilità. Ma vediamo alcune differenze di più immediata 
evidenza. Il documento cartaceo, secondo l’esperienza comune, è una cosa 
tangibile, ha un supporto statico. E’ anche immediatamente visibile e leggibile; 
il testo ha una sua struttura lineare e chiusa, nel senso che esso è interamente 
realizzato. Una volta formato, esiste per sé, si separa dal suo autore e dalla 
situazione contingente che ne ha determinato la nascita94.

93 Cfr. www.chiesacattolica.it
94 D. Ganczar, Dokumentacja elektroniczna – okiem archiwisty, in Archiwista 

Polski 2 (2004), s. 9-18. W.J. Ong, Oralità e scrittura, Bologna 1986, s. 191. 
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Il documento digitale è invece impalpabile, si legge sul display ma non 
direttamente sul suo supporto, dischetto, disco fisso, nastro magnetico, disco 
ottico che sia; tale supporto poi non è delimitato come la pagina, qui il testo 
rimane fluido, riconfigurabile da più postazioni quando è immesso a circola-
re all’interno di reti; è, dunque, un testo soggetto a condivisione che può es-
sere modificato a piacere o collegato ad altri testi. Il documento digitale può 
avere più autori e la stessa distinzione tra originale e copia viene a cadere95.

Nel mondo digitale, si crea una compresenza di soggetti che formano 
e si scambiano documenti ed informazioni in modo tale da dare vita ad un 
contesto che richiama i caratteri della oralità, della comunicazione orale; non 
a caso si è parlato di un ritorno della cultura orale, anche se di una “oralità 
secondaria”96.

Ora non pare dubbio che il documento digitale, con i connotati che abbia-
mo descritto, sia incompatibile con il documento giuridico su supporto carta-
ceo. Il documento digitale per essere fornito ugualmente di valore giuridico 
deve possedere i requisiti del documento giuridico tradizionale, deve poter 
assicurare, nelle condizioni nuove, le garanzie originarie97.

Due sono i punti di forte differenziazione; quello che riguarda la integrità 
del testo e quello che fa riferimento al suo scollegamento da un supporto 
durevole. Sul primo punto, la tecnologia ha raggiunto un risultato soddisfa-
cente98.

Sul presupposto ormai chiaro che è il diritto ad avere bisogno che il do-
cumento conservi determinate caratteristiche, con l’introduzione della firma 
digitale, inscindibilmente connessa con il testo, viene provata la paternità del 
documento e mantenuta la sua integrità ed autenticità. Qui la tecnologia ha 
compiuto il massimo sforzo per far si che il documento giuridico digitale for-
nisse le stesse garanzie del documento tradizionale. Ne ha preso atto il nostro 

95 A. Glielmi, Documenti informatici, in L’informatizzazione degli archivi corren-
ti e storici esperienze ed applicazioni, a cura di Alessia Glielmi, Roma 2005, s. 7-27. 
S. Klimkiewicz, Rodzaje współczesnej dokumentacji, in Kancelaria i archiwum za-
kładowe, Warszawa 2001, s. 31-39. 

96 C. Valia, Il profilo giuridico del documento informatico, in Archivi 1-2(2006),  
s. 29-58. M. Guercio, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, 
Roma 2002.

97 R. Guarasci, La Gestione dei documenti nei sistemi a qualità certificata in Cul-
ture del testo e del documento, in Archivi&Computer, 18(2005), s. 91-98. 

98 S. Greco, Archivio e computer, in Archiva Ecclesiae 34-35(1991-1992),  
s. 197-208. S. Vitali, Innovazione tecnologica e progetto culturale: la Guida genera-
le, il progetto “Anagrafe” e le (possibili) prospettive future, in Rassegna degli archivi 
di Stato (1996), s. 342-365.
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legislatore che ha disposto che il documento informatico, sottoscritto con fir-
ma digitale, ha l’e�cacia della scrittura privata10. Non c’è stato bisogno di 
modificare le norme; la tecnologia ha provveduto a far si che il documento 
digitale o informatico si adeguasse ai caratteri del documento tradizionale99.

Sul secondo punto, invece, sul problema della conservazione di lunga 
durata, la tecnologia non ha ancora offerto soluzioni convincenti. E’ noto 
come il problema della conservazione dei documenti digitali per un tempo 
consistente, si ponga in termini di migrazione; a causa del progredire delle 
tecnologie, con l’innovazione di hardware e software, gli archivi dei docu-
menti digitali debbono migrare, cioè essere trasferiti dalla tecnologia obsole-
ta alla nuova a meno che non si voglia ipotizzare la costituzione, accanto agli 
archivi elettronici, di archivi dei materiali tecnologici che di generazione 
in generazione sono stati impiegati per la loro formazione. Ora dobbiamo 
chiederci cosa accade al documento a firma digitale quando deve migrare100.

Succede che il documento migra da una memoria all’altra con l’ausilio del 
nuovo software: tuttavia, mentre è conservata la integrità del testo, il docu-
mento presenta inevitabilmente un numero di bit diverso rispetto all’originale.

La conseguenza è che la firma digitale, indissolubilmente legata al docu-
mento con i suoi bit originari, non è in grado di riconoscere il nuovo docu-
mento, nuovo non nel testo ma nel numero dei bit. Il risultato è che il docu-
mento giuridico viene a mancare di un elemento essenziale, la riconducibilità 
ad un autore. E nemmeno è possibile conservare il documento cartaceo che 
risulti da una stampa del documento a firma digitale; anche esso risulterebbe 
senza sottoscrizione, essendo la firma digitale una forma di crittografia e non 
una firma nel senso comune del termine. Per superare l’ostacolo, si è pensato 
di convertire il documento digitale in un formato standard, certificato e va-
lido a livello internazionale, prima di apporvi la firma digitale. Attualmente 
gli standard sono due. Il primo è l’SGML; questo standard è internazionale 
ed è certificato; la migrazione su questo standard è tecnicamente fattibile ma, 
nel concreto, operativamente, presenta enormi di�coltà in quanto obbliga a 
predefinire la struttura di ogni tipo di documento. A causa di tale inconve-
niente, questo standard sembra in declino, mentre acquista consensi un altro 
standard, il PDF, assai meno complesso da utilizzare e però non ancora cer-
tificato. A questo punto, occorre che si cominci a lavorare con urgenza alla 

99 D. Ganczar, Dokumentacja elektroniczna – okiem archiwisty, in Archiwista 
Polski 2(2004), s. 9-18. C. Valia, Il profilo giuridico, s. 30.  

100 A. Glielmi, Documenti informatici, s. 7-27. G. Penzo Doria, Profili archivistici, 
s. 91-109. C. Valia, Il profilo giuridico, s. 29-58. 



83Ks. Robert Czarnowski, Ordinamento, riordinamento e digitalizzazione di un archivio ecclesiastico

costituzione di un organismo internazionale, almeno inizialmente a livello 
europeo, che abbia l’autorità per certificare gli standard e per dare garanzie 
sulla loro durata. L’interdipendenza e l’intensificazione dei rapporti giuridici 
su scala mondiale a livello di società, la crescente importanza delle relazioni 
tra strutture sovranazionali ed ambiti statali e regionali lasciano emergere 
l’esigenza di una centralizzazione delle funzioni inerenti il corretto utilizzo 
delle tecnologie informatiche in campo giuridico anche ai fini della conser-
vazione. Solo a queste condizioni, il documento giuridico digitale potrà a 
pieno titolo porsi in continuità con il documento tradizionale101.

Nel frattempo, la tecnologia stessa ci indica un’altra via. La più aggior-
nata generazione di scanner è capace di portare sulla memoria elettronica, 
in un minuto, centocinquanta documenti cartacei fronte retro. Questa possi-
bilità può introdurre una diversificazione tra archivio di gestione e archivio 
di conservazione. L’archivio di gestione è l’archivio elettronico, l’archivio 
nella cui memoria confluiscono sia i documenti scannerizzati sia i documen-
ti originariamente digitali. Se ne avvantaggeranno le amministrazioni che 
potranno finalmente svolgere i propri compiti istituzionali nel segno dell’ef-
ficacia e della produttività. Nell’archivio di conservazione, invece, potranno 
trovare posto i documenti tradizionali di natura giuridica destinati ad una 
conservazione permanente. Si otterrebbero due risultati; l’informatizzazio-
ne della gestione documentaria renderebbe snella e flessibile l’azione delle 
pubbliche amministrazioni mentre la formazione dell’archivio di conserva-
zione per i documenti a valenza giuridica continuerebbe a garantire la loro 
ordinata custodia. Si tratta di fare coesistere due sistemi (l’uno fondato sul 
documento digitale, l’altro sul documento cartaceo) almeno per il tempo in 
cui la tecnologia non abbia provveduto a dare soluzione al problema della 
conservazione secondo le prescrizioni richieste dal diritto e le esigenze per-
manenti di certezza, sicurezza e durata dello Stato e dei cittadini102.

3.3. Le diverse fasi del ordinamento digitale

Nelle diverse fasi che abbiamo individuato all’interno del ciclo vitale si 
modificano non solo le caratteristiche dei contenuti informativi ma anche 
gli strumenti che consentono una corretta gestione dell’archivio. Cerchiamo 
allora di vedere più da vicino come si caratterizzino le diverse fasi.

101 S. Greco, Archivio e computer, s. 197-208. M. Guercio, Archivistica informa-
tica. I documenti in ambiente digitale, Roma 2002.

102 A. Glielmi, Documenti informatici, s. 7-27. G. Penzo Doria, Profili archivistici, 
s. 91-109. C. Valia, Il profilo giuridico, s. 29-58.
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3.3.1. Archivio corrente

Gli archivi correnti perseguono due finalità: quella della conservazione 
degli atti e quella della utilizzazione della documentazione per fini ammi-
nistrativi. Entrambe sono condizionate dall’ordinamento della documenta-
zione che si costituisce secondo un metodo in cui meglio si rispecchia lo 
sviluppo dell’attività quotidiana di amministrazione.

Nell’archivio in formazione si perseguono fini di garanzia del diritto e di 
trasparenza amministrativa ma si impostano anche i presupposti per la tutela 
della memoria del soggetto produttore.

All’interno di questo contesto, che prevede la utilizzazione dei documenti 
per il disbrigo delle pratiche quotidiane, le attività dell’archivistica sono es-
senzialmente quelle di: registrazione, classificazione e archiviazione.

3.3.1.1. Registrazione, classificazione e fascicolazione

3.3.1.1.1 Registrazione o protocollazione
La protocollazione o registrazione del documento in entrata e in uscita 

è la prima attività che viene svolta. Essa costituisce un elemento probante 
dell’autenticità del documento ed è, al tempo stesso, l’operazione attraverso 
la quale il documento diviene parte integrante dell’archivio. Costituisce un 
atto propedeutico alla classificazione e non è su�ciente a garantire l’ordina-
mento dell’archivio. Lo strumento utilizzato è il registro di protocollo (che 
in molti casi è ormai sostituito da un software di gestione del protocollo) sul 
quale si annotano alcuni elementi di quanto ricevuto o spedito (data di arri-
vo, data della lettera, indicazione del mittente, oggetto, ecc.) con indicazione 
progressiva del documento ricevuto o spedito; il registro ha durata annuale e 
abitualmente é oggi di tipo analitico, attribuisce cioè ad ogni documento un 
numero e non un numero di pratica a tutti i documenti di un certo affare103.

3.3.1.1.2 Classificazione
Rappresenta la fase più delicata delle operazioni di archiviazione com-

plessiva, poiché condiziona l’ubicazione del documento e ne determina il 
vincolo archivistico con gli altri documenti. Mediante la classificazione si at-
tribuisce ad ogni documento una precisa posizione all’interno dell’archivio.

La classificazione consiste nell’attività di organizzazione logica di tut-
ti i documenti prodotti e conservati su qualsiasi tipo di supporto, protocollati  

103 A. Glielmi, Documenti informatici, s. 7-27 G. Penzo Doria, Profili archivistici 
del protocollo informatico, in Archivi & Computer 15(2005), s. 91-109.
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e non (spediti, ricevuti o interni). In questo senso possiamo dire che la classifica-
zione è una funzione molto importante attraverso la quale un soggetto produttore 
guida la sedimentazione dell’archivio in formazione. Essa serve a collegare i do-
cumenti ai fascicoli e ai relativi procedimenti o attività, testimoniando quali docu-
menti siano stati acquisiti e prodotti nel corso di ciascuna attività amministrativa, 
evidenzia il vincolo tra tutte le unità archivistiche e l’archivio, guida la stratifica-
zione dei documenti e dei fascicoli secondo uno schema gerarchico di più livelli 
connesso alle funzioni esercitate nelle materie di competenza, facilita inoltre la 
gestione dei tempi di conservazione e delle modalità di accesso ai fascicoli104.

Lo strumento utilizzato per l’attività di classificazione è il titolario, un 
sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, messo 
a punto sulla base dell’analisi delle competenze e delle attività dell’ente. Il 
titolario è dunque un quadro di classificazione costituito da un determinato 
numero di titoli, classi e categorie a loro volta articolate in sottopartizioni e 
contrassegnate da simboli numerici alfabetici o alfanumerici sulla base del 
quale è possibile garantire una sedimentazione organica delle carte dell’ente. 
Sulla base dei simboli desunti dal titolario sarà quindi possibile attribuire ad 
ogni documento un indice di classificazione che rappresenta in sostanza il 
codice univoco di identificazione del documento all’interno dell’archivio105.

3.3.1.1.3 Fascicolazione
Una volta classificato il documento viene inserito nel fascicolo corrispon-

dente alla classificazione data; il fascicolo rappresenta l’unità archivistica 
base di un archivio corrente e deve essere inteso quale raccolta ordinata della 
documentazione che si è prodotta durante la trattazione di un affare, non 
avulsa dal complesso documentario costituente l’archivio, ma in esso inse-
rita sulla scorta del sistema di classificazione previsto dal titolario, che ne 
consente la razionale attribuzione ad una categoria di affari. Un fascicolo 
conterrà quindi: atti ricevuti (per lo più atti originali), atti spediti (in minute), 
atti di corredo (in minuta o in originale)106.

104 D. Ganczar, Dokumentacja elektroniczna – okiem archiwisty, in Archiwista 
Polski 2 (2004), s. 9-18. S. Klimkiewicz, Rodzaje współczesnej dokumentacji, in 
Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2001, s. 31-39. 

105 I. Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica, Bologna, il Mulino 1987,  
s. 32. M. Guercio, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma 
2002.

106 M. Guercio, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma 
2002.  D. Ganczar, Dokumentacja elektroniczna – okiem archiwisty, in Archiwista 
Polski 2 (2004), s. 9-18. S. Greco, Archivio e computer, in Archiva Ecclesiae 34-
35(1991-1992), s. 197-208. 
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3.3.1.2. Archivio di deposito

Nell’archivio di deposito viene a confluire la documentazione che, pur 
avendo terminato la sua fase attiva e non essendo più occorrente all’esple-
tamento dell’attività quotidiana, conserva una sua utilità dal punto di vista 
operativo e non è comunque ancora pronta ad essere destinata al prevalente 
uso culturale. In questa fase si predispongono le operazioni propedeutiche 
al passaggio della documentazione nell’archivio storico e si programmano 
gli scarti, cioè l’eliminazione del materiale ritenuto superfluo alle esigenze 
amministrative e storiche.

Il problema dello scarto, cioè della distruzione di documentazione ar-
chivistica ritenuta non più utile, è uno dei più complessi tra quelli che la 
disciplina è chiamata a risolvere. Come è stato notato a suo tempo da Paola 
Carucci la selezione e distruzione di documentazione è sul piano teorico 
inammissibile sia dal punto di vista storiografico che giuridico ed archivi-
stico107.

Sul versante storiografico è infatti impossibile prevedere quali documenti 
non potrebbero mai essere utili per la ricerca storica, i cui orientamenti e le 
cui esigenze possono mutare nel tempo. Allo stesso modo, sotto il profilo 
giuridico risulta complicato affermare quali documenti non potranno essere 
mai utilizzati per la tutela di certi diritti. Dal punto di vista archivistico poi, 
lo scarto e` evidentemente in contrasto col principio del vincolo archivistico. 
Se ricordiamo infatti che un archivio e` un complesso di documenti posti in 
essere nel corso di una attività` e pertanto fra loro legati da un vincolo origi-
nario in una serie di relazioni reciproche, sembra chiaro che ogni selezione e 
distruzione di documenti viene ad inficiare il vincolo e la struttura comples-
siva e si rivela un atto “antiarchivistico”.

Da un altro punto di vista, però, la enorme produzione di documenti che 
caratterizza soprattutto gli archivi contemporanei rende di fatto impossibile 
ipotizzare la conservazione integrale del materiale.

Possiamo allora concludere che lo scarto rappresenta un compromesso 
fra l’esigenza teorica di conservare la totalità dei documenti e la impossibi-
lita` pratica di soddisfare tale esigenza.

O, ancora meglio, riprendendo le parole di Paola Carucci, “Il fondamento 
dello scarto va ricercato (…) in quella che può essere considerata una legge 

107 P. Carucci, Lo scarto come elemento qualificante per le fonti della storiogra-
fia, in Rassegna degli Archivi di Stato, 35(1975), s. 250-264.  A. Glielmi, Documenti 
informatici, s. 7-27.



87Ks. Robert Czarnowski, Ordinamento, riordinamento e digitalizzazione di un archivio ecclesiastico

di economicità presente in ogni processo evolutivo che si risolve, nel caso 
delle fonti archivistiche, nella necessità di lasciare testimonianza vitale di 
una civiltà, ove i criteri per procedere alla selezione di quella testimonianza 
sono essi stessi elementi qualificanti di quella determinata cultura”108.

Lo scarto diviene in questo senso la risposta alla naturale esigenza di sce-
gliere per la conservazione quei documenti che „ai contemporanei sembrano 
essenziali per la comprensione della propria epoca”. Da ciò consegue che 
alla base del problema dell’individuazione dei criteri per lo scarto non stan-
no indicazioni aprioristiche, bensì due condizioni: la preparazione dell’ar-
chivista e le norme sulla sorveglianza109.

3.3.1.3. Archivio storico

Al termine del processo di maturazione descritto fin qui, i documenti non 
più occorrenti ad esigenze di servizio pervengono all’archivio storico, dove 
vengono conservati a tempo indeterminato.

Nell’archivio storico la utilizzazione dei documenti è a prevalente carat-
tere culturale.

L’obiettivo dell’archivista è in questo caso quello di riordinare la docu-
mentazione eventualmente pervenutagli in disordine e di approntare gli stru-
menti che facilitino ed accelerino il reperimento delle informazioni e con-
sentano agli studiosi e ai ricercatori una corretta utilizzazione del patrimonio 
documentario110.

Conclusione
Archivio è il complesso dei documenti prodotti da una persona fisica  

o giuridica, pubblica o privata nel corso dello svolgimento della propria at-
tività.

Per ordinamento (o riordinamento o riordino) si intende anche l’opera-
zione con la quale si restituiscono ad un fondo la propria organizzazione, 
la propria struttura, attraverso un processo di studio e di analisi critica della 
documentazione e del soggetto produttore.

Fasi dell’archivio seguono anche i fasi dell’ordinamento. Per questo mo-
tivo la prima fase è un ordinamento di un archivio corrente. Ovviamente 
quando il materiale archivistico passa al archivio di deposito non si fa nessun 

108 P. Carucci, Le fonti, s. 50. D. Ganczar, Dokumentacja elektroniczna – okiem 
archiwisty, in Archiwista Polski 2 (2004), s. 9-18.

109 Ibidem.
110 Ibidem, s. 21-24.
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ordinamento o riordinamento perché questa tappa del archivio è una “so-
sta” dei documenti. Quando esse passano presso archivio storico si procede 
ultima fase del ordinamento. Pero l’ordinamento di questa tappa è molto 
complicato e segue anche diversi fasi dell’ordinamento. Per questo motivo 
ordinare l’archivio storico è una croce di ogni archivista.

Nell’archivio storico la utilizzazione dei documenti è a prevalente carat-
tere culturale.

L’obiettivo dell’archivista è in questo caso quello di riordinare la docu-
mentazione eventualmente pervenutagli in disordine e di approntare gli stru-
menti che facilitino ed accelerino il reperimento delle informazioni e con-
sentano agli studiosi e ai ricercatori una corretta utilizzazione del patrimonio 
documentario.

Il lavoro dell’archivista all’interno dell’archivio storico ha quindi due 
obiettivi fondamentali: il riordino e l’inventariazione.

Il sistema di ordinamento si deve fondare sull’organizzazione originaria 
dell’archivio, la quale nella sostanza concorda colla costituzione dell’autori-
tà dalla quale deriva. Nel riordino di un fondo archivistico ci si ispira in linea 
teorica ai principi del cosiddetto metodo storico.

Un altro settore nel quale l’archivista si deve concentrare è ordinamento 
digitale. La riflessione archivistica in questo settore non ha ancora raggiunto 
punti fermi e, al pari della tecnologia, è in costante evoluzione. Ciò deter-
mina spesso una certa confusione tra i diversi livelli di applicazione e fa av-
vertire l’esigenza di risposte più sistematiche ai molti problemi sul tappeto. 

Bisogna innanzitutto operare una distinzione in merito agli ambiti di ap-
plicazione dell’informatica nel mondo degli archivi. Si dovrà allora distin-
guere tra archivi informatici e, sia pure utilizzando un termine generico e 
piuttosto rozzo, archivi informatizzati. 

Nel primo caso ci muoviamo nel mondo del documento elettronico dove 
l’uso dell’informatica si applica all’intero ciclo vitale del documento (con-
cezione, produzione, uso e conservazione). 

Per quanto concerne la prospettiva della conservazione, gli archivi infor-
matici pongono rilevanti questioni in merito alle modalità più e�caci per 
garantire la conservazione della memoria, a fronte della deperibilità dei sup-
porti o dell’obsolescenza di hardware e software che rischiano di rendere 
inutilizzabili in breve tempo i documenti.
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Streszczenie

W artykule została przedstawiona koncepcja archiwum kościelnego. Na 
początku ukazano dwa poglady zwiazane z fazą poczatkową powstania ar-
chiwum autorstwa Giorgio Cencettiego i Elio Lodoliniego.

Po próbie zdefiniowania archiwum w ogólności przedstawiono tematykę 
związaną z porządkowaniem i inwentaryzacją dokumentów archiwalnych. 
Ukazuno podstwowe reguly i metody pracy archiwisty zwracjąc szczególną 
uwagę na tzw. “metodę historyczną”.
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W dalszej kolejności skoncentrowano się na koncepcji dokumentacji ar-
chiwalnej w środowisku cyfrowym. Ukazano racje dla których należy wy-
korzystywać w archiwum nowe technologie. Zwrócono uwagę na różnicę 
pomiędzy dokumentem cyfrowym i papierowym.

W opracowaniu wykorzystano kilka metod badawczych: indukcyjną, de-
dukcyjną i porównawczą.

Słowa kluczowe: inwentaryzacja, archiwum bieżące, archiwum histo-
ryczne, zasób archiwalny, legislacja, rodzaje archiwów koscielnych, digita-
lizacja, dokument cyfrowy

Ordinamento, riordinamento e digitalizzazione di un archivio 
ecclesiastico

Summary
The article presented the concept of a church archive. At the beginning 

of the work, the focus was on two views, expressed by Giorgio Cencetti 
and Elio Lodolini, related to the initial phase of creating an archive. 

After defining an archive in general, the topics related to the arranging 
and describing of archival documents were presented. The article looked 
at the basic rules and methods of archivist’s work, paying particular 
attention to the so-called „historical method”.Subsequently, the focus was 
on the concept of archival documentation in a digital environment. The 
work presented the reasons for using new technologies in the archive and 
discussed the difference between a digital document and a paper one.

Several research methods were used in the study: inductive, deductive 
and comparative.

Keywords: archival description, current archive, historical archive,  
record group, legislation, different kinds of church archives, digitalisation, 
digital document



Iwona Kotala-Skiba

O konserwacji archiwum dokumentowego z Nowego Miasta 
Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych 
Diecezji Toruńskiej

W czerwcu 2019 roku do mojej pracowni trafiły dokumenty z Archiwum 
Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w ramach realizacji projektu „Wspiera-
nie Działań Archiwalnych 2019” organizowanego corocznie przez Naczel-
ną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Archiwum Akt Dawnych Diecezji 
Toruńskiej w konkursie uzyskało dotację na opracowanie, konserwację  
i udostępnianie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskie-
go. Dokumenty pochodziły z okresu 1546-1784 i trafiły do Archiwum Akt 
Dawnych Diecezji Toruńskiej od Proboszcza ks. kan. Zbigniewa Markow-
skiego dnia 6 października 2016 roku. Niestety wcześniejsze ich losy nie 
są znane1.

Dokumenty były zapakowane w tekturową teczkę. Niektóre z nich do-
datkowo w papierową kopertę. Dokumenty wykonano na dwóch rodzajach 
podłoży: pergaminowym i papierowym, w różnych formatach, nie prze-
kraczających jednak formatu A3. Były to rękopisy wykonane w większo-
ści atramentem żelazowo-gallusowym. Kilka dokumentów to połączenie 
druku i rękopisu. W jednym przypadku dokument był opatrzony ręcznie 
malowanym inicjałem i ujęty w ramkę, również malowaną. Dokumen-
ty były opieczętowane rożnego rodzaju pieczęciami: ołowianą bulla na 
sznurku, woskiem przez papier/pergamin, masą pieczętną/przez papier, la-ą pieczętną/przez papier, la- pieczętną/przez papier, la-ą/przez papier, la-/przez papier, la-
kiem oraz tuszem. Stan zachowania archiwaliów przeznaczonych do kon-
serwacji był bardzo różnorodny: od stanu dobrego do prawie zupełnego 
destruktu. Główne zniszczenia to przede wszystkim uszkodzenia mecha-
niczne oraz deformacje związane z przechowywaniem dokumentów w for-
mie złożonej przez długie lata. Taki sposób przechowywania utrwalił de-
formacje zarówno papieru, jak i pergaminu. W miejscach złożenia prawie 
wszystkich kart widać było przetarcia papieru, ubytki oraz wykruszenia 
atramentów. Pieczęcie w zależności od technologii wykonania zachowały 

1 Inwentarz Zbioru dokumentów pergaminowych i papierowych parafii pod we-
zwaniem Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Autor: Dr Ma-
teusz Żmudziński, mgr Paulina Lewandowska

Archiva Ecclesiastica
2020:13, s. 97-112
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się w dość dobrym stanie lub jedynie fragmentarycznie. Natomiast pie-
częcie w miejscach złożeń były zazwyczaj popękane. Masa w pieczęciach 
papierowo-ciastowych, w szczególności na dokumentach zawilgoconych 
była miejscami przebarwiona, co mogło świadczyć o uszkodzeniach przez 
mikroorganizmy. Poważną grupę uszkodzeń stanowiły ubytki spowodo-
wane przez gryzonie. Warstwa pisarska poza dwoma dokumentami była 
czytelna. Odczytywanie nieczytelnej częściowo treści tych dwóch doku-
mentów w stanie destruktu przeprowadziłam metodą obrazowania multi-
spektralnego RTI2 i świata UV. Wstępne badania konserwatorskie, foto-
grafia w świetle przechodzącym oraz makrofotografia dały lepszy wgląd 
w stan zachowania archiwaliów. Ostateczny program konserwatorskich 
powstał głównie na podstawie ich wyników. Badania stanu atramentów, 
którymi spisano większość dokumentów, potwierdziły niestety obecność 
szkodliwych jonów żelaza w drugim stopniu utlenienia, powodujących 
„wżery atramentowe”. Obok usuwania deformacji dokumentów okazał się 
to najpilniejszy i bardzo poważny problem konserwatorski tego zbioru. 
Zniszczenie chemiczne, jakim są tzw.: „wżery atramentowe”, nie zaha-
mowane w porę, może doprowadzić do zupełnego zniszczenia rękopisu. 
„Wyżarte” litery w jego końcowej fazie wypadają z kart, pozostawiając 
po sobie coś na kształt wycinanki z ciemniejszą krawędzią. Niejednokrot-
nie karta spisana „wżerowym” atramentem może uszkodzić sąsiadujące  
z nią karty, a spisane dobrym atramentem3. Celem konserwacji i restau-
racji archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego było 
przede wszystkim przywrócenie obiektom walorów ekspozycyjnych, do-
prowadzenie do stanu, który umożliwił by bezpieczne wykonanie kopii cy-
frowej –skanu, połączone jednocześnie z najmniejszą możliwą ingerencją 

2 „Polynomial Texture Mapping (PTM)” – Wielomianowe mapy tekstury – znane 
również jako „Reflectance Transformation Imaging (RTI)”-Obrazowanie z transfor-
macją połysku. Jest to nowa technika rejestracji i obróbki komputerowej obrazów, 
służąca rejestracji i uwidocznieniu cech powierzchni obiektu. Powstały obraz pozwa-
la na interaktywny wybór kąta oświetlenia powierzchni, oraz zastosowanie algoryt-
mów obróbki obrazu wydobywających detale tekstury niewidoczne tak gołym okiem, 
jak i przy użyciu innych technik instrumentalnych. Metoda znajduje zastosowanie 
w badaniu i dokumentacji obiektów muzealnych (tabliczki z pismem klinowym, po-
wierzchnie z warstwami malarskimi, manuskrypty na podłożu papierowym i perga-
minie, pismo wgłębione), w analizie kryminalistycznej śladów i innych badaniach 
materiałoznawczych. (https://lojewski4.wixsite.com/lojewski-agh/rti-ptm#!)

3 Sobucki W, Czajka A, Kotala I, Machaj H, Wagner B „Wżery atramentowe w ko-
lekcjach archiwalnych- badanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie-Notes Konserwatorski 2008, nr 12, s.171-184.
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w substancję zabytkową/archiwalną. Jednocześnie poprzez zastosowanie 
specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, takich jak np. „komplek-
sowanie” szkodliwych substancji w atramentach i odkwaszanie, spróbo-
wałam wzmocnić ich strukturę chemiczną. Opakowania z materiałów ate-
stowanych, bezkwasowych, z rezerwą alkaiczną pozwolą w przyszłości 
bezpiecznie i długoterminowo przechowywać te dokumenty. Dla każdego 
dokumentu zarówno, papierowego i pergaminowego składało się ono ze 
sztywnej podkładki bezkwasowej oraz koperty. W przypadku dokumentu 
z bullą ołowianą do podkładki przymocowano dodatkowe zabezpieczenie 
pieczęci ołowianej w formie obejmy z usztywnionego kartonu. Ten sposób 
ma zabezpieczyć przed przypadkowym przemieszczaniem się ciężkiej pie-
częci, a nawet jej wyrwaniem. Następnie dokumenty zostały zapakowane 
w zbiorcze pudła introligatorskie i powróciły do Torunia. 

Zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich prac konserwatorskich 
nad tak różnorodnym zbiorze było nie lada wyzwaniem, bo wszystko 
trwało tylko około czterech miesięcy. Jednak z perspektywy czasu widzę, 
że wszystkie korzystne zabiegi, jakie może zaplanować i przeprowadzić 
konserwator dla rękopisów, będą niestety niewiele warte bez odpowied-
niego programu profilaktyki i sposobu przechowywania archiwaliów po 
konserwacji. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpiecznego przechowywa-
nia dokumentom po konserwacji. Ich stan zaraz po konserwacji jest oczy-
wiście bardzo dobry, a prognozy mówią o ponad stuletniej niezmienności 
tego stanu. Jednak był tego stanu nie pogorszyć, należy je odpowiednio 
przechowywać i eksponować. Mówimy tu o stałych warunkach klimatycz-łych warunkach klimatycz- warunkach klimatycz-
nych w zakresie temperatur 16-21˚ C i wilgotności względnej powietrza 
50-55 % Rh oraz oświetleniu max. do 50 Luxów. Takie warunki powodują 
zminimalizowanie ryzyka zniszczenia oraz spowolnienie starzenia się rę-
kopisów. Ważną wartością w procesie przechowywania zabytków jest sta-
bilność tych wartości. W miarę możliwości należy również zapewnić od-
powiednią wentylację magazynu i miejsc, w których będzie się korzystać 
z archiwaliów. Dokumenty należy przechowywać w dostarczonych opako-
waniach ochronnych. Obiekty w pudłach zbiorczych po konserwacji nale-
ży umieścić z dala od urządzeń wentylacyjnych oraz źródeł ciepła, miejsc 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i okien, itp., na poziomie przynajmniej  
2 półki od podłogi. Pudła przechowywać w pozycji poziomej, leżącej dłuż-
szym bokiem. Wszystkie te powyższe warunki, będące niczym innym, jak 
programem opieki profilaktycznej, czyli zaleceniami od konserwatora dla 
opiekuna zbioru, spełniają z nawiązką Pracownicy Archiwum Akt Daw-
nych Diecezji Toruńskiej. Tam obecnie przechowywane są dokumenty  
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z Nowego Miasta Lubawskiego. I wiem, że są tam zadbane i zaopieko-
wanie, bo o rękopisy trzeba dbać i troszczyć się, gdyż są jedyne w swoim 
rodzaju i … niestety nie są wieczne. 

Fot. 1. Teczka, w której były przechowywane dokumenty.
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Fot. 2. Teczka, w której były przechowywane dokumenty.

Fot. 3. Miejsce złożenia i spowodowane tym zniszczenia. Powiększenie 50x.
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Fot. 4. Wżer atramentowy z charakterystyczną obwódką zwaną „halo”. 
Powiększenie 50x.

Fot. 5. Dokument na podłożu papierowym. Stan przed konserwacją. 



103Iwona Kotala-Skiba, O konserwacji archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego...

Fot. 6. Dokument na podłożu papierowym. Stan po konserwacji.

Fot. 7. Dokument papierowy w trakcie oczyszczania. Fragment.
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Fot. 8. Dokument po konserwacji. Fragment.

Fot. 9. Dokument na podłożu pergaminowym. Stan przed konserwacją.
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Fot. 10. Dokument na podłożu pergaminowym. Stan po konserwacji.

Fot. 11. Dokument na podłożu pergaminowym. Stan przed konserwacją.
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Fot. 12. Dokument na podłożu pergaminowym. Stan po konserwacji.

Fot. 13. Dokument na podłożu pergaminowym. Stan przed konserwacją.
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Fot. 14. Dokument na podłożu pergaminowym. Stan po konserwacji.

Fot. 15. Sposób zabezpieczenia bulli ołowianej. 
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Fot. 16. Zabezpieczenie dokumentu pergaminowego na podkładce.
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Fot. 17. Dokument z nieczytelną czytelną treścią. Światło białe. 
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Fot. 18. Dokument z nieczytelną czytelną treścią. Światło UV. 
 

Fotografia 18. Dokument z nieczytelną czytelną treścią. Światło UV.  
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Streszczenie

W czerwcu 2019 roku do pracowni I. Kotala-Skiby trafiły dokumenty  
z Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w ramach realizacji projek-
tu „Wspieranie Działań Archiwalnych 2019” organizowanego corocznie 
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Archiwum Akt Daw-
nych Diecezji Toruńskiej w konkursie uzyskało dotację na opracowanie, 
konserwację i udostępnianie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta 
Lubawskiego. Dokumenty pochodziły z okresu 1546-1784 i trafiły do Ar-
chiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej od Proboszcza ks. kan. Zbi-
gniewa Markowskiego dnia 6 października 2016 roku. Były to rękopisy 
wykonane w większości atramentem żelazowo-gallusowym. Kilka doku-
mentów to połącznie druku i rękopisu. W jednym przypadku dokument 
był opatrzony ręcznie malowanym inicjałem i ujęty w ramkę, również 
malowaną. Dokumenty były opieczętowane rożnego rodzaju pieczęciami. 
Zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich prac konserwatorskich nad 
tak różnorodnym zbiorze było nie lada wyzwaniem, bo wszystko trwało 
tylko około czterech miesięcy, po czym wszystkie dokumenty powróciły 
do Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.

Słowa kluczowe: Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, kon-
serwacja dokumentów, Nowe Miasto Lubawskie, archiwa kościelne

The conservation of the documentary archive from  
Nowe Miasto Lubawskie held in the Archive of Historical Records  

of the Toruń Diocese

Summary
The documentary archive from Nowe Miasto Lubawskie, which 

underwent a four-month conservation process in 2019, is a collection of 
records from 1546-1784. The documents provided to the conservator were 
packed in a cardboard folder; some of them were additionally secured with 
paper envelopes. These are documents which differ in terms of material, 
formats, forms and techniques used for producing them. Additionally, they 
have various types of seals. The condition of the documents was assessed 
from good to poor. Damage includes both mechanical deformations (e.g. 
resulted from improper storage) and that caused by rodents. Conservation 
activities enabled a better insight into the state of the archival records and 
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became the basis for developing a program of the conservation works. 
Conservation and restoration of the documentary archive resulted in 
strengthening its chemical structure and as a consequence, it was possible 
to put the documents on display or scan them. In addition, each document 
was provided with rigid acid-free cards and envelopes. The lead bull (part 
of one of the documents) was preserved individually, and the entire archive 
was packed in collective bookbinding boxes. Furthermore, conservators 
included instructions on the storage and display of the documents. They 
mentioned the temperature range, relative air humidity and lighting. It was 
also noted that if these recommendations are followed, the records will 
survive in good condition for over a hundred years.

Keywords: conservation, archive, archival documents, archival activities 



Ks. Robert Kufel

Powstanie parafii, budowa i poświęcenie kościoła  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze 
na podstawie dokumentacji znajdującej się w Archiwum  
Diecezjalnym w Zielonej Górze

Po wakacjach 1970 roku władza duchowna przystąpiła do realizacji 
planów duszpasterskich w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej 
Górze. Dnia 23.09.1970 roku dotychczasowy wikariusz sąsiedniej parafii 
Najświętszego Zbawiciela i duszpasterz akademicki ks. Jerzy Nowaczyk 
został wikariuszem w parafii pw. św. Jadwigi1. Jego szczególnym zada-
niem była opieka duszpasterska nad wiernymi przy kaplicy pw. Narodze-
nia NMP na Winnicy. Jako samodzielny wikariusz miał obowiązek prowa-
dzenia stałego duszpasterstwa i założenia odrębnych ksiąg parafialnych2. 
Przygotował także pierwszą pieczątkę o treści: 

Rz.-Kat. Kaplica
pw. Narodzenia NMP

Zielona Góra, Al. Słowackiego
tel. 47-403.

W niedzielę 4.10.1970 roku ówczesny proboszcz parafii św. Jadwigi  
ks. Władysław Nowicki odczytał z ambony dekret władzy duchownej, któ-
ra z dotychczasowego terytorium parafii wydzieliła samodzielny wikariat 
na Winnicy. Po podziale parafii stale przybywało wiernych na Winnicy, 
którzy już nie mieścili się w małej kaplicy. Należało więc zwiększyć liczbę 
sprawowanych mszy św. W tym celu ks. J. Nowaczyk zwrócił się 6.01.1971 
roku do kurii gorzowskiej o zgodę na odprawianie 4 mszy św. w niedziele  
i święta obowiązujące. W uzasadnieniu napisał: Motywuję to specyficznymi 

1 Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze (dalej ADZG), Akta Kurii Admini-
stracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. z lat 1945-1972, Korespondencja z parafią, 
Zielona Góra, Parafia pw. św. Jadwigi z lat 1968-1972, sygn. 898, kopia dekretu no-
minacyjnego.

2 ADZG, Korespondencja z parafią, Zielona Góra, Parafia pw. Podwyższenia 
Krzyża św. z lat 1970-1972, sygn. 901, pismo kanclerza Kurii ks. E. Jagodzińskiego, 
Gorzów Wlkp. 23.09.1970; J. Nowaczyk, Winnica Pańska. 35 rocznica istnienia pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze, Zielona Góra 2005, s. 15.

3 ADZG, sygn. 898, odcisk pieczęci na sprawozdaniu duszpasterskim z 1971. 
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warunkami pracy duszpasterskiej4. W odpowiedzi z 11.01.1971 otrzymał 
zgodę do 30.07.1975 roku z zastrzeżeniem: Jako słuszna przyczyna musi 
zachodzić potrzeba odprawienia czwartej Mszy św. dla grupy wiernych,  
którzy inaczej nie mogliby uczestniczyć w danym dniu w Najśw. Ofie-
rze5. Zgodę powyższą otrzymał także drugi duszpasterz posługujący przy 
kaplicy6. Obaj duchowni mogli również binować, czyli w jednym dniu 
odprawiać po dwie Msze św. dwa razy w tygodniu7. Ks. J. Nowaczyk przy-
gotował pancerne i ogniotrwałe tabernakulum oraz lampkę wieczną w ka-
plicy. Zabezpieczył okna żelaznymi kratami, a drzwi wejściowe zamykał 
na dwa zamki. Władza duchowna zgodziła się na stałe przechowywanie 
w tabernakulum Najświętszego Sakramentu8. Po aprobacie przełożonych 
poświęcił i erygował stacje Drogi Krzyżowej w kaplicy9. 

Pierwsza wizytacja kanoniczna na Winnicy odbyła się 6.06.1971 roku. 
Przeprowadził ją bp pomocniczy Jerzy Stroba. W kazaniu na Mszy św.  
o godz. 10.30 mówił m.in. o powiększeniu kaplicy. Zachęcał wiernych do 
coraz liczniejszego udziału w niedzielnych i świątecznych eucharystiach,  
aby tym samym dać władzy duchownej poważny argument do prowadze-
nia dalszych rozmów z władzą świecką w sprawie rozbudowy kaplicy10.  
W dekrecie powizytacyjnym Biskup podziękował ks. J. Nowaczykowi za 
gorliwą i systematyczną służbę kapłańską. Napisał m.in.: Znając i doce-
niając dotychczasowe wyniki systematycznej pracy duszpasterskiej i kate-
chetycznej Wiel. Księdza jesteśmy przekonani, iż spełni swoje zadania… 
W tej intencji błogosławimy podejmowanym pracom i wysiłkom…11.

Bp diecezjalny Wilhelm Pluta uważnie przyglądał się duszpasterstwu 
na Winnicy. Był pełen podziwu dla pracy miejscowego duszpasterza. Od 
powstania samodzielnego wikariatu ks. J. Nowaczyk mieszkał u parafian  
i katechizował w kaplicy, dlatego Biskup uznał, że potrzeba plebanii  
i salek katechetycznych. W tym celu wystosował dwa pisma o identycz-
nej treści do zielonogórskich proboszczów: ks. Konrada Herrmanna i ks. 
Władysława Nowickiego z zapytaniem: Czy parafia tamtejsza jednak nie 

4 ADZG, sygn. 898, pismo ks. J. Nowaczyka do Kurii, Zielona Góra 6.01.1971.
5 ADZG, sygn. 898, pismo bpa I. Jeża do ks. J. Nowaczyka z 11.01.1971.
6 ADZG, sygn. 901, pismo bpa I. Jeża do ks. J. Nowaczyka z 14.07.1972.
7 ADZG, sygn. 901, pismo bpa I. Jeża do ks. J. Nowaczyka z 14.07.1972.
8 ADZG, sygn. 898, pismo bpa I. Jeża do Stolicy Apostolskiej z 9.02.1971.
9 ADZG, sygn. 898, pismo ks. J. Nowaczyka do Kurii, Zielona Góra 20.03.1971.
10 ADZG, sygn. 901, Kronika wizytacji kanonicznej kaplicy pw. Narodzenia NMP 

w Zielonej Górze-na Winnicach w dniu 6 czerwca 1971 r.
11 ADZG, sygn. 901, dekret powizytacyjny z 19.07.1971.
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mogła przyjść z pomocą? Polecił, aby w niedzielę 21 marca 1971 roku ze-
brać kolektę na potrzeby kaplicy na Winnicy. Zaproponował proboszczom 
następującą treść ogłoszenia: Z powodu wielkiej odległości od kościo-
łów wiernych mieszkających w pobliżu kaplicy na przedmieściu naszego 
miasta, co szczególnie utrudnia dzieciom uczęszczanie na naukę religii 
w godzinach późniejszych – wynika konieczność zorganizowania ośrodka 
duszpasterskiego w tej części miasta, gdzie jest kaplica. Nie jest to jeszcze 
parafia samodzielna, ale dla przyczyn wyżej podanych obecność księdza 
przy kaplicy jest konieczna. Na pokrycie najpotrzebniejszych kosztów 
związanych z organizacją tego ośrodka – prosimy wiernych o ofiarę, którą 
będziemy dziś na ten cel zbierać12.

Kolejnym ważnym zadaniem było wybudowanie nowej świątyni. Ks.  
J. Nowaczyk w piśmie z 12.03.1972 roku prosił Wydział Architektury  
i Budownictwa przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 
o wytypowanie i zarezerwowanie w obrębie powyższego osiedla [Piastowskie-
-przyp.aut] odpowiedniego placu pod budowę w przyszłości świątyni i budyn-
ków pomocniczych administracyjno-mieszkalnych13. Odpis pisma przesłał do 
Kurii w Gorzowie Wlkp. z zaznaczeniem o poparcie tego projektu14. 

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Zie-
lonej Górze z 15.03.1972 roku parafia pw. św. Jadwigi otrzymała na wła-
sność działkę o obszarze 21 arów i 07 metrów kwadratowych (część parku) 
z kaplicą na Winnicy, które stały się własnością Kościoła15.

W piśmie z 14.11.1972 roku ks. J. Nowaczyk poinformował władzę du-
chowną, że w następnym roku zamierza rozbudować kaplicę, która obec-
nie może pomieścić tylko 200 osób oraz rozpocząć budowę nowego ko-
ścioła na Winnicy. W tym celu prosił, aby władza duchowna użyła swego 
wpływu u odpowiednich władz i postarała się o pozwolenie na powyższe 
budowy świątyń16. Ks. J. Nowaczyk nie ustawał w dalszych staraniach  
o nowy kościół. Pisma do władz świeckich były kierowane także 17.11.1972, 
11.12.1972, 31.01.1973, 30.05.1973, 2.06.1973 i 15.09.1973 roku. Wła-
dza świecka nie odpowiadała na wystosowaną korespondencję17. Wierni  

12 ADZG, sygn. 898, pismo bpa W. Pluty z 15.03.1971.
13 ADZG, sygn. 898, pismo ks. J. Nowaczyka do Prezydium Miejskiej Rady Na-

rodowej, Zielona Góra 12.03.1972.
14 ADZG, sygn. 898, pismo ks. J. Nowaczyka o Kurii, Zielona Góra 12.03.1972.
15 ADZG, sygn. 901, decyzja PWRN w Zielonej Górze z 15.03.1970.
16 ADZG, sygn. 898, pismo ks. J. Nowaczyka o Kurii, Zielona Góra 14.11.1972.
17 ADZG, sygn. 898, pismo ks. W. Nowickiego do Urzędu Wyznań przy Urzędzie 

Wojewódzkim w Zielonej Górze z 11.04.1974.
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tracili cierpliwość. Postanowili zorganizować akcję zbierania podpisów, 
po czym w sprawie budowy kościoła zamierzali pojechać do władz cen-
tralnych w Warszawie. Zarówno ks. J. Nowaczyk jak i władza duchowna 
w Gorzowie Wlkp. radziła wiernym zachowanie spokoju. Dnia 9.03.1973 
roku bp W. Pluta wystosował list, który został odczytany wiernym. Między 
innymi pisał: Od 5 lat, co roku, kieruję prośby do Władz Wojewódzkich  
w Zielonej Górze, aby dały zezwolenie na rozbudowę Waszej kaplicy, jak rów-
nież budowę kościoła na Osiedlu Piastowskim. Jak dotychczas odpowiedzi 
były zawsze odmowne. Wiem, że się niecierpliwicie…powstrzymajcie się 
jeszcze i nie czyńcie akcji publicznej. I na ten rok wystosowałem…podanie  
o rozbudowę Waszej kaplicy i budowę kościoła…Mam wielką nadzieję, że 
Władze Wojewódzkie w Zielonej Górze tym razem pozytywnie ustosunku-
ją się do tej palącej prośby i zezwolą na rozbudowę18.

Po roku starań wreszcie doszło do przełomu. Dnia 3.05.1974 roku przy 
kaplicy na Winnicy została erygowana parafia rzymskokatolicka pw. Naro-
dzenia NMP przy ul. Aliny w Zielonej Górze19. Tego dnia ks. J. Nowaczyk 
otrzymał urząd tymczasowego wikariusza zarządcy nowej parafii20. Ks. pro-
boszcz W. Nowicki z parafii pw. św. Jadwigi robił wszystko, co było w jego 
możliwości, aby skutecznie pomagać młodemu zarządcy na Winnicy. Prosił 
np. władzę świecką o szybkie uregulowanie prawne czyli o przekazanie na 
rzecz parafii darowizny przy ul. Aliny, gdzie mieści się dom bliźniaczy, w 
którym mieszkają księża i zakonnice i mieści się Biuro Parafialne21.

Duszpasterstwo przy nowej parafii rozwijało się prężnie, choć nie bra-
kowało codziennych trudności. Dnia 14.06.1974 roku, dzień po Bożym 
Ciele, ks. J. Nowaczyk odwołał się do wojewody zielonogórskiego. Powo-
dem było odmówienie zgody na tradycyjną procesję przez Urząd Miejski.  
W odwołaniu prosił wojewodę o zmianę decyzji i pozwolenie na proce-
sję: Wprawdzie – jak pisał, nie będzie to miało znaczenia na rok bieżący, 
gdyż święto już minęło, ale będzie wiążące na przyszły rok22. Tym samym  
ks. J. Nowaczyk dał wyraz zmysłu duszpasterskiego, mającego na celu do-

18 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, bp W. Pluta, Do pa-
rafian św. Jadwigi w Zielonej Górze, którzy gromadzą się w kaplicy Matki Bożej na 
Winnicy, Gorzów Wlkp. 9.03.1973.

19 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, dekret erekcyjny bpa 
W. Pluty z 3.05.1974.

20 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, dekret bpa W. Pluty 
z 3.05.1974.

21 ADZG, sygn. 898, pismo ks. W. Nowickiego do Urzędu Wyznań przy Urzędzie 
Wojewódzkim w Zielonej Górze z 11.05.1974.

22 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo ks. J. Nowa-
czyka do wojewody zielonogórskiego z 14.06.1974.
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bro duchowe powierzonych mu wiernych. Wobec sprzeciwu władz świec-
kich procesje Bożego Ciała odbywały się w parku przy kaplicy23.

Nie ustawano w staraniach o nową świątynię. Co roku  do Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze płynęły oficjalne pisma 
i prośby w tej sprawie. Władze świeckie pozostawały nieugięte i nieprze-
jednane, tłumacząc się, że budowa nie jest taka pilna, są inne ważniejsze 
potrzeby w mieście, niż nowy kościół i w ogóle doskwiera brak materia-
łów budowlanych. Bp W. Pluta w piśmie do sekretarza Episkopatu bpa  
B. Dąbrowskiego z 24.02.1975 r. pisał m.in. Otóż powiem, co o tym sądzę! 
To jest wygłupianie się tą starą śpiewką o braku materiałów. Nikt bowiem 
nie uwierzy, że budowa jednego kościoła na dwa lata przewróci budżet 
budowlany budynków na pewną skądinąd słusznych24. 

Ks. J. Nowaczyk nie ustawał w dążeniu do realizacji postawionego za-
dania. W Planie pracy parafialnej na lata 1975-1980 na pierwszym miej-
scu napisał: Najważniejszym, planowanym zadaniem jest, w wypadku 
otrzymania zezwolenia, wybudowania nowego kościoła obok istniejącej 
kaplicy, wg planów, które już przeszły wstępną ocenę Kurii25. W dekrecie 
powizytacyjnym z 1978 roku bp pomocniczy P. Socha dodał ks. J. Nowa-
czykowi nadziei i otuchy w kwestii udzielonego przez władzę duchowną 
poparcia dla jego starań o budowę kościoła na Winnicy26.  

Jednak liczna korespondencja, rozmowy telefoniczne, wizyty w urzę-
dach oraz interwencje biskupa diecezjalnego nie przynosiły pozytywnego 
rozwiązania. Władze świeckie ignorowały stronę kościelną i nie spieszyły 
się z udzieleniem pozwolenia na budowę świątyni. Przy okazji złośliwie 
„doradzały”  ks. J. Nowaczykowi, aby zamiast w czasie wakacji wyjeżdżać 
ze studentami w góry, z jedną lub dwoma panienkami wybrał się na waka-
cje27. „Dobre rady” urzędnika nie powstrzymały zapału ks. J. Nowaczyka, 
który dla sprawy Bożej za nic miał wszelkie obraźliwe uwagi.

Starania o zgodę na budowę kościoła na Winnicy zakończyły się po zwy-
cięstwie „Solidarności” w Polsce28. W nowej rzeczywistości politycznej  

23 J. Nowaczyk, Winnica Pańska, s. 25.
24 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo bpa W. Pluty 

do bpa B. Dąbrowskiego z 24.02.1975.
25 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, Plan pracy parafialnej 

na lata 1975-1980 w parafii pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Zielonej Górze.
26 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, dekret powizytacyjny 

z 28.06.1978.
27 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo ks. J. Nowa-

czyka do Kurii, Zielona Góra 17.01.1979.
28 J. Nowaczyk, Winnica Pańska, s. 31.
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dnia 29.08.1980 roku Urząd Wojewódzki zgodził się na mianowanie ks.  
J. Nowaczyka proboszczem parafii na Winnicy. Tydzień później ks. J. No-
waczyk otrzymał dekret proboszczowski. Radość wiernych i ich pasterza 
stała się jeszcze większa, gdy 6.11.1980 roku władze świeckie pozwoliły 
budować kościół na Winnicy29. W piśmie Urzędu Miejskiego do Parafii 
polecono, aby projekt formą architektoniczną oraz sposobem zagospoda-
rowania terenu nawiązywał do istniejącego drzewostanu oraz architektury 
zabytkowej kaplicy w sąsiedztwie, a dojazd i dostęp do mediów (energia, 
woda, ścieki) został uzgodniony z jednostkami branżowymi. Ponadto należy 
przeprowadzić badania gruntu30.

Ks. Proboszcz przedstawił bpowi W. Plucie projekt koncepcyjny wraz 
makietą świątyni autorstwa Stanisława Kochańskiego. Biskup zatwierdził 
20.03.1981 roku powyższy projekt do realizacji, wyrażając zgodę na za-
sadniczą bryłę kościoła po uwzględnieniu pewnych uwag omówionych  
w czasie dyskusji31. Przy okazji omawiania kwestii projektu z probosz-
czem, bp W. Pluta zasugerował, aby nowa świątynia otrzymała wezwanie 
Podwyższenia Krzyża św.32 Wierni przystali na ten tytuł. 

Trzeba wspomnieć o wielkim zaangażowaniu bpa W. Pluty w dzieło po-
wstawania nowej świątyni w mieście. Bp. W. Pluta chętnie wspierał dzieło 
budowy nie tylko modlitwą. Jego inicjatywą 2.07.1981 roku była subwencja 
w wysokości 100 000 zł33. Do dnia 1.02.1983 roku Parafia otrzymała 4 750 
000 zł z kasy Kurii 34. W lutym 1983 roku wypłacono kolejne subwencje:  
3 384 000 zł na budowę kościoła i 4 000 000 zł na budowę domu parafialnego. 
Ks. J. Nowaczyk podziękował bpowi W. Plucie za przydzielone subwencje35.

Proboszcz udał się 13.03.1981 roku do Urzędu Miejskiego i przed-
stawił plan zagospodarowania terenu. Dziesięć dni później otrzymał za-

29 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, decyzja wojewody 
zielonogórskiego Zbigniewa Cyganika do Kurii Diecezjalnej, Zielona Góra 6.11.1980.

30 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo Urzędu Miej-
skiego do Parafii z 17.12.1980.

31 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo wikariusza 
generalnego do ks. J. Nowaczyka z 20.03.1981.

32 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, plan duszpasterski 
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Zielonej Górze na lata 1981-1986. 

33 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo kanclerza kurii 
do ks. J. Nowaczyka z 2.07.1981.

34 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, notatka kanclerza 
Kurii ks. M. Marszalika.

35 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo ks. J. Nowa-
czyka do bpa W. Pluty z 28.02.1983.
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twierdzenie tego planu. Na przyznanym terenie rozpoczęto prace przy-
gotowawcze. Zbudowano pomieszczenia na cement i wapno, zakupiono 
używany ciągnik i zorganizowano parafian do prac początkowych. Po 
przekazaniu notarialnym działki dnia 1.06.1981 roku oficjalnie rozpoczę-
to budowę. Zniwelowano teren, usuwając drzewa owocowe, wywieziono 
warstwę humusu, po czym wybrano piasek i żwir. 19.06.1981 zakończono 
wykopy pod fundamenty przyszłego kościoła. Cztery dni później zaczę-
to szalować ławy fundamentowe. Dnia 20.09.1981 roku bp W. Pluta po-
święcił placu budowy przyszłej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża św.,  
a po mszy św. wmurował kamień węgielny. Po poświęceniu trwały inten-
sywne prace przy wylewaniu ścian fundamentowych do wysokości stanu 
zerowego. Ostatniego dnia grudnia zakończono stan zerowy ścian funda-
mentowych36.

Pod koniec 1982 roku w murach bez dachu bp pomocniczy P. Socha 
odprawił mszę św. i wygłosił kazanie do około 2 000 wiernych. Tego roku 
wykonano także połowę, czyli 19 m wysokości wieży – do kalenicy dachu 
kościoła. W lutym 1983 roku rozpoczęto prace hydrauliczne, a w mar-
cu prace nad instalacją elektryczną. Od kwietnia do lipca pokryto dach 
metalowymi płytami. Obok budowy kościoła wznoszono dom parafialny. 
W 1983 roku wykonano stan zerowy ścian fundamentowych budynku.  
W sumie wykonano wszystkie wymagane prace do stanu surowego świą-
tyni37. W czasie Pasterki 1983 roku bp W. Pluta poświęcił kościół wo-
bec około 2 500 osób. Tę uroczystość wspomina ks. J. Nowaczyk: Radość 
była ogromna. Nareszcie mamy godną Boga świątynię, jeszcze wprawdzie  
w stanie surowym, ale już bezpieczną i z prawdziwym dachem  
nad głową38. Od maja do sierpnia 1984 roku wzniesiono wieżę o wysoko-
ści 36 m. We wrześniu poświęcono krzyż, który zwieńczył szczyt wieży 
kościelnej. Nieprzerwanie trwała budowa domu parafialnego i dalsze pra-
ce wewnątrz świątyni39. W dniu odpustu po mszy św. 8.09.1985 roku bp  
W. Pluta poświęcił część domu parafialnego, mającą służyć celom kate-
chetycznym40.

Oficjalne zakończenie budowy nastąpiło w 1987 roku. Komisja Urzędu 
Miejskiego 1.06.1987 roku odebrała kościół na Winnicy i dom parafialny,  

36 J. Nowaczyk, Winnica Pańska, s. 42-52.
37 Tamże, s. 53-57.
38 Tamże, s. 57.
39 Tamże, s. 58-75.
40 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo ks. J. Nowa-

czyka do bpa W. Pluty z 3.08.1985.
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a pismem z 6.06.1987 roku przyjęła te obiekty do użytkowania (ul. Aliny 17)41. 
Dwa miesiące później Państwowe Biuro Notarialne wpisało grunt i obiekty  
w księdze wieczystej pod numerem 3791842. W następnych latach usilnie 
pracowano nad wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym oraz wystrojem 
wnętrza kościoła i remontem kaplicy pw. Narodzenia NMP43.

Ważnym wydarzeniem w historii parafii była zmiana tytułu z Narodze-
nia NMP (tytuł zabytkowej kaplicy) na Podwyższenie Krzyża Świętego. 
Dokonał tego dnia 14.09.1987 roku bp diecezjalny J. Michalik44.

Po pierwszej wizytacji parafii pw. Podwyższenia Krzyża św., która mia-
ła miejsce od 13 do 15.03.1987 roku, p J. Michalik w piśmie powizyta-
cyjnym z 8.12.1987 roku napisał m.in.: Wizytacja po raz pierwszy miała 
miejsce w nowym kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św., 
który został wybudowany z niemałym trudem dzięki niezwykłej ofiarności 
Waszego Proboszcza Ks. Jerzego Nowaczyka, w ostatnim czasie odzna-
czonego przez Ojca św. godnością Prałata […] Obok Waszego Proboszcza 
stanęło bardzo wielu z Was, ludzi nieugiętej wiary, którzyście dobrym sło-
wem, czynem i ofiarą wspomagali gorliwego Kapłana […], aby zapewnić 
w ten sposób prawo do niedzielnej Mszy św. i prawo do Boga na naszej 
polskiej ziemi. Dziś maleńka kapliczka Matki Bożej wyrosła w nowocze-
sny kościół […] Niech Bóg Najlepszy i Miłościwy Ojciec będzie uwiel-
biony za to, że pozwolił bez większych wypadków ukończyć budowę. Za-
angażowanie w budowę kościoła i budynków katechetyczno-plebanijnych 
sprawiło, że ukończono je w rekordowym czasie i przy stosunkowo niskim 
nakładzie kosztów. Parafia z tego okresu wyszła jeszcze bardziej scalona  
i słusznie może być stawiana jako przykład dla całej diecezji45.

41 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo kierownika 
oddziału Zbigniewa Gabisa do parafii z 6.06.1987; pismo inspektora miejskiego Mi-
rosławy Erwińskiej do parafii z 11.06.1987.

42 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, zaświadczenie Pań-
stwowego Biura Notarialnego z 6.08.1987.

43 J. Nowaczyk, Winnica Pańska, s. 76.
44 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, dekret bpa J. Micha-

lika z 14.09.1987.
45 ADZG, parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 1973-1992, pismo bpa J. Micha-

lika do proboszcza, wikariuszy i parafian z 8.12.1987.
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Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża św. w Zielonej Górze 20.09.1981 r.

Fot 1. Akt erekcyjny

Fot. 2 Bp Wilhelm Pluta poświęca i wmurowuje kamień węgielny 
z aktem erekcyjnym
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Fot. 3 Bp Wilhelm Pluta poświęca krzyż na placu budowy kościoła

Fot. 4 Msza św. polowa



123Ks. Robert Kufel, Powstanie parafii, budowa i poświęcenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego...

Streszczenie
Dnia 4.10.1970 roku ówczesny proboszcz parafii św. Jadwigi ks. Wła-

dysław Nowicki odczytał z ambony dekret władzy duchownej, która  
z dotychczasowego terytorium parafii wydzieliła samodzielny wikariat na 
Winnicy. Po podziale parafii stale przybywało wiernych na Winnicy, któ-
rzy już nie mieścili się w małej kaplicy. Bp diecezjalny Wilhelm Pluta 
uważnie przyglądał się duszpasterstwu na Winnicy. Był pełen podziwu dla 
pracy miejscowego duszpasterza ks. J. Nowaczyka. Od powstania samo-
dzielnego wikariatu ks. J. Nowaczyk mieszkał u parafian i katechizował 
w kaplicy, dlatego Biskup uznał, że potrzeba plebanii i salek katechetycz-
nych. Dnia 3.05.1974 roku przy kaplicy na Winnicy została erygowana 
parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP przy ul. Aliny w Zielonej 
Górze. Tego dnia ks. J. Nowaczyk otrzymał urząd tymczasowego wika-
riusza zarządcy nowej parafii. Starania o zgodę na budowę kościoła na 
Winnicy zakończyły się po zwycięstwie „Solidarności” w Polsce. W no-
wej rzeczywistości politycznej, 29.08.1980 roku, Urząd Wojewódzki zgo-
dził się na mianowanie ks. J. Nowaczyka proboszczem parafii na Winnicy. 
Tydzień później otrzymał dekret proboszczowski. Radość wiernych i ich 
pasterza stała się jeszcze większa, gdy 6.11.1980 roku władze świeckie 
pozwoliły budować kościół na Winnicy. Ks. Proboszcz przedstawił bpowi  
W. Plucie projekt koncepcyjny wraz makietą świątyni autorstwa Stanisła-
wa Kochańskiego. Biskup zatwierdził 20.03.1981 roku powyższy projekt 
do realizacji, wyrażając zgodę na zasadniczą bryłę kościoła. Proboszcz 
udał się 13.03.1981 roku do Urzędu Miejskiego i przedstawił plan zago-
spodarowania terenu. Dziesięć dni później otrzymał zatwierdzenie tego 
planu. Na przyznanym terenie rozpoczęto prace przygotowawcze. Zbudo-
wano pomieszczenia na cement i wapno, zakupiono używany ciągnik i zor-
ganizowano parafian do prac początkowych. Po przekazaniu notarialnym 
działki 1.06.1981 roku oficjalnie rozpoczęto budowę. Zniwelowano teren, 
usuwając drzewa owocowe, wywieziono warstwę humusu, po czym wy-
brano piasek i żwir. 19.06.1981 roku zakończono wykopy pod fundamenty 
przyszłego kościoła. Cztery dni później zaczęto szalować ławy fundamen-
towe. Dnia 20.09.1981 roku bp W. Pluta poświęcił placu budowy przyszłej 
świątyni pw. Podwyższenia Krzyża św., a po mszy św. wmurował kamień 
węgielny. Oficjalne zakończenie budowy nastąpiło w 1987 roku. Komisja 
Urzędu Miejskiego 1.06.1987 roku odebrała kościół na Winnicy i dom pa-
rafialny, a pismem z 6.06.1987 roku przyjęła te obiekty do użytkowania 
(ul. Aliny 17).
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Słowa kluczowe: bp Wilhelm Pluta, ks. Jerzy Nowaczyk, Parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża św. w Zielonej Górze

The establishment of the parish and consecration of the church 
dedicated to the Exaltation of the Holy Cross in Zielona Góra based  

on the documents held in the Diocesan Archive in Zielona Góra.

Summary
On 4 October 1970, the then parish priest of St Jadwiga’s parish, Rev. 

Władysław Nowicki, read from the pulpit a decree of the clerical authority, 
which separated an independent vicarage in Winnica from the former terri-
tory of the parish. After the parish was divided, the number of the faithful 
in Winnica was constantly growing, and there was not enough room for 
everybody in the small chapel. Diocesan Bishop Wilhelm Pluta closely 
watched the ministry in Winnica. He was full of admiration for the work 
of the local priest, Rev. J. Nowaczyk. Since the independent vicariate was 
established, Rev. J. Nowaczyk had lived with parishioners and catechized 
in the chapel, therefore the Bishop decided that there was a need for pres-
bytery and catechetical rooms. On 3 May 1974, in the Winnica district  
(at Aliny Street), in Zielona Góra, the Roman Catholic Parish of Nativity 
of the Blessed Virgin Mary was established. On that day, Rev. J. Nowac-
zyk was appointed as temporary curate-administrator of the new parish. 
Efforts to obtain permission to build a church in Winnica were successful 
after the victory of „Solidarity” in Poland. In the new political reality, on 
29 August 1980, the Provincial O�ce agreed to appoint Rev. J. Nowa-
czyk as parish priest of the parish in Winnica. A week later he received  
a parish priest’s decree. The joy of the faithful and their shepherd became 
even greater when on 6 November 1980, the secular authorities allowed 
to build a church in Vinnica. The parish priest presented Bishop W. Plu-
ta with a conceptual design along with a model of the church made by 
Stanisław Kochański. The bishop approved the above-mentioned project 
on 20 March 1981, giving his consent to the main body of the church. 
On 13 March 1981, the parish priest went to the Town Hall and presented  
a land development plan. Ten days later, he received approval for this plan. 
Preparatory work commenced on the assigned site. Places for cement and 
lime were prepared, a used tractor was purchased, and parishioners were 
organized for initial work. Upon giving a plot before a notary on 1 June 
1981, the construction of a church o�cially began. The area was levelled, 
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fruit trees and a layer of humus were removed, and sand and gravel were 
excavated. On 19 June 1981, excavations for the foundations of the future 
church were completed. Four days later, the strip foundations were board-
ed. On 20 September 1981, Bishop W. Pluta consecrated the construc-
tion site of the future church of the Exaltation of the Holy Cross and laid 
the cornerstone after celebrating the Holy Mass. The church construction 
was o�cially completed in 1987. On 1 June 1987, the Municipal O�ce 
Commission approved the church and the parish house in Winnica and (in  
a letter of 6 June 1987) accepted these buildings for use (17 Aliny Street).

Keywords: Bishop Wilhelm Pluta, Rev. Jerzy Nowaczyk, the Parish of 
the Exaltation of the Holy Cross in Zielona Góra
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Bp Paweł Socha

Jan Paweł II a Ziemia Lubuska

Związek ks. Karola Wojtyły, potem biskupa, kardynała i papieża, z Zie-
mią Lubuską był wielowymiarowy. Jego wizyty na terenie administracji go-
rzowskiej, diecezji gorzowskiej i zielonogórsko-gorzowskiej oraz Pomorza 
Zachodniego miały charakter krajoznawczo-wypoczynkowy, których jedną 
z form były spływy kajakowe. Późniejsze wizyty, już jako biskupa i kardy-
nała, a szczególnie papieża, miały wymiar przyjacielski, ale przede wszyst-
kim duszpasterski. 

Okres obejmujący niemal 50 lat kontaktów św. Jana Pawła II z Kościo-
łem Ziemi Lubuskiej najlepiej omawiać według lat rządów biskupów die-
cezji: Wilhelma Pluty (1958-1986), Józefa Michalika (1986-1993) i Adama 
Dyczkowskiego (1993-2005). 

Więź przyjaźni bpa K. Wojtyły z bpem W. Plutą 
Okres spotkań z bpem Plutą trwał blisko 30 lat i można go podzielić na 

różne wymiary:
1. Krajoznawczo-wypoczynkowy;
2. Duszpasterski i przyjacielski;
3. Urzędowy, jak udział w Konferencji Episkopatu Polski w Paradyżu;
4. Duszpasterski: święcenia biskupie ks. Pawła Sochy w katedrze. 

Relacje z diecezją za rządów bpa J. Michalika
1. Święcenia biskupie ks. Józefa Michalika;
2. Koronacja obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej;
3. Święcenia biskupie ks. Edwarda Dajczaka;

Relacje z diecezją za rządów bpa A. Dyczkowskiego 
1. Święcenia bpa Stefana Regmunta w Rzymie;
2. 50-lecie administracji i diecezji oraz wizyta Ojca Świętego w diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej;
3. Wizyta Ojca Świętego w diecezji w 1997 r.;
4. Uroczystości obchodów 1000-lecia męczeństwa Pięciu Braci w Mię-

dzyrzeczu w 2003 r.
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I. Więź przyjaźni bpa K. Wojtyły z bpem W. Plutą 

1. Krajoznawczo-wypoczynkowy charakter wizyt na Pomorzu Za-
chodnim
Oprócz pracy wykładowcy uniwersyteckiego ks. Karol Wojtyła zajmo-

wał się duszpasterstwem akademickim. Jako ksiądz, a także jako biskup, od 
1958 r. organizował spotkania formacyjne, rekolekcje, pielgrzymki na Ja-
sną Górę, rajdy rowerowe, spływy kajakowe dla młodzieży akademickiej po 
rzece Drawie i innych rzekach tego regionu. Tereny te, podobnie jak Poje-
zierze Mazurskie, były piękne ze względu na bogactwo rzek, jezior i lasów, 
dziewiczą i niezniszczoną przez człowieka przyrodę, co dawało mieszkań-
cowi Małopolski możliwość uprawiania wędrówek górskich.

W „Kalendarium…” kard. Karola Wojtyły odnotowane są wyprawy wa-
kacyjne z młodzieżą na teren Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Po-
mocą w ustaleniu konkretnych wypraw z młodzieżą akademicką na Pomo-
rze Zachodnie jest prowadzony przez ks. K. Wojtyłę dziennik. 

Pierwsza notatka dotycząca wyprawy na tereny Pomorza Zachodniego 
jest bardzo skrótowa: W dniach od 17.07 do 3.08.1955 – Wyprawa kajakowa 
rzeką Drawą – 13 osób – 6 kajaków podwójnych i jeden pojedynczy – lektura 
Lewisa – „Listy krętacza”1.

Z zapisu wynika jasno, że ks. Karol Wojtyła traktował tego rodzaju wy-
poczynek jako posługę duszpasterską, której istotą była formacja duchowa 
młodych. Nie tylko codziennie odprawiał mszę św. dla studentów, były też 
rozmowy prowadzone przy ognisku i omawianie konkretnej lektury, a w tym 
przypadku angielskiego autora, który po nawróceniu na katolicyzm pisał po-
wieści o bardzo jasnym przesłaniu etycznym.

Druga notatka na ten temat jest jeszcze krótsza: 24.07-7.08.1960 r. – Wy-
cieczka Kajakowa rzeką Obrą2. Wtedy płynął kajakiem już jako biskup po-
mocniczy w Krakowie. W „Kalendarium…” nie odnotowano żadnych uwag.

Trzecia notatka także jest telegraficzna: 31.07-16.08.1961 r. Wycieczka 
kajakowa ze »środowiskiem« Drawą. Pojezierze Drawskie – Pilawa – Piła3. 
Przez „środowisko” rozumiano grupę ludzi zaangażowanych w redakcję 
„Znaku” i „Tygodnika Powszechnego”.

Wreszcie czwarta wyprawa, w 1967 r., jest szczególnie zwięzła: Lipiec – 
parę dni na Drawie4. Jest to ostatni odnotowany w „Kalendarium…” spływ 
kajakowy na rzece Drawie.

1 Kalendarium życia Karola Wojtyły, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 122.
2 Tamże, s. 158.
3 Tamże, s. 165.
4 Tamże, s. 239.
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Ks. Karol Wojtyła umiał wypoczywać w sposób twórczy dla niego i dla 
towarzyszących mu ludzi. Wyprawy miały charakter krajoznawczy, historycz-
ny, ale przede wszystkim formacyjny pod względem pracy nad charakterem. 
Była to dla młodych doskonała szkoła zdobywania sprawności fizycznych, ale 
przede wszystkim kształtowania odpowiedzialnego człowieczeństwa.

2. Duszpasterska i przyjacielska więź z bpem W. Plutą
Do pierwszych odnotowanych spotkań ks. W. Pluty z ks. K. Wojtyłą do-

szło w niezwykłych okolicznościach. Oto listem z 28.07.1958 r. ks. W. Pluta 
został poproszony o przyjazd do Warszawy, do prymasa S. Wyszyńskiego, 
w dniu 7 sierpnia na godz. 12.00. Prymas zapisał w swoim „Pro memoriał” 
ciekawą notatkę na temat tego spotkania: 12.15: Przyjmuję kolejno: ks. dr. 
K. Wojtyłę, mianowanego biskupem sufraganem krakowskim; ks. dr. M. Ble-
charczyka, mianowanego drugim bpem sufraganem tarnowskim; ks. dr. Jó-
zefa Drzazgę, mianowanego bpem sufraganem olsztyńskim; ks. dr. W. Plu-
tę, mianowanego biskupem w Gorzowie. Otrzymuję od nich konsens kano-
niczny, odbieram przysięgę, wręczam listy nominacyjne. Bp Pluta otrzymuje 
facultates quinquennale. Ustalam dzień konsekracji bp. Pluty w Gorzowie na  
7 września. Wszyscy zostają na obiedzie. Nominacje te zostały dokonane przez 
Ojca Świętego zgodnie z propozycjami5. Z notatki prymasa wynika, że ks. dr  
K. Wojtyła spotkał się wtedy z trzema innymi księżmi wezwanymi w tym sa-
mym celu co on: ks. Michałem Blecharczykiem, ks. Józefem Drzazgą i ks. Ka-
rolem Wojtyłą, którzy także zostali mianowani biskupami6. 

Papież w książce „Wstańcie, chodźmy” wspomina spotkanie z prymasem 
Wyszyńskim i mianowanymi razem z nim biskupami: Prymas zaprosił nas 
wszystkich na obiad. Wówczas dowiedziałem się, że ks. Wilhelm Pluta był 
mianowany biskupem z przeznaczeniem do Gorzowa Wlkp. Była to wówczas 
największa w Polsce administracja apostolska. Obejmowała Szczecin i Ko-
łobrzeg, czyli jedną z najstarszych polskich diecezji, gdyż Kołobrzeg był ery-
gowany w roku 1000, równocześnie z ustanowieniem metropolii gnieźnień-
skiej, w skład której wchodziły biskupstwa: Kołobrzeg, Kraków i Wrocław7. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że nowo mianowany biskup K. Wojtyła nie 
wspomina o innych biskupach i ich diecezjach, tylko o bpie W. Plucie i wa-
runkach jego pracy.

5 Kard. S. Wyszyński, Pro memoriał, Warszawa 2018, t. V: 1958, s. 231.
6 Por. Ks. D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzów Wlkp. – Zielona 

Góra 2015, s. 111.
7 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, s. 14-15.
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W „Kalendarium…” bp K. Wojtyła odnotował, że ks. prymas w czasie Kon-
ferencji Episkopatu Polski w dniu 5.09.1958 r.: powitał nowych biskupów Wron-
kę, Plutę, Drzazgę, Blecharczyka i Wojtyłę oraz poinformował, że księża biskupi 
Pluta i Wojtyła zostali powołani do Komisji Duszpasterstwa Ogólnego8.

Z notatki wynika, że obu nowo mianowanych biskupów Plutę i Wojtyłę 
połączyła wspólna praca w Konferencji Episkopatu Polski, jaką była i jest 
działalność Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

Do tej Komisji należeli także biskupi pomocniczy ordynariatu gorzowskie-
go: Jerzy Stroba – odpowiedzialny za katechizację dzieci i młodzieży, oraz 
Ignacy Jeż – odpowiedzialny za środki przekazu. Jednak najsilniejsze więzi 
łączyły przyszłego papieża z bpem W. Plutą. Podstawą bliskich kontaktów 
było szczególne zainteresowanie problematyką małżeństwa i rodziny. 

W czasie obrad Komisji Duszpasterstwa Ogólnego w Zakopanem 
8.01.1959 r. bp W. Pluta wygłosił wykład o przygotowaniu młodzieży do 
małżeństwa, a bp K. Wojtyła o organizowaniu kursów przedmałżeńskich9. 
To bpowi W. Plucie i bpowi K. Wojtyle Komisja Duszpasterstwa Ogólne-
go, obradująca w Zakopanem 17.01.1962 r., zleciła przygotowanie listu pa-
sterskiego w sprawie demoralizacji młodzieży10. W obradach Komisji ds. 
Duszpasterstwa Ogólnego, ale także na Konferencji Episkopatu Polski ta 
problematyka pojawiała się bardzo często i wtedy najczęściej głos zabierali 
bp W. Pluta i biskup, potem kardynał, K. Wojtyła.

O przyjacielskiej więzi bpa W. Pluty z bpem K. Wojtyłą świadczy wy-
miana listów z okazji 10-lecia ich święceń biskupich. Bp W. Pluta napisał 
do kard. Karola Wojtyły: W dniu dzisiejszym upływa 10 lat, gdyśmy razem 
w domu Prymasa otrzymywali powołanie w kościele do biskupstwa. Myślą  
i sercem wybiegam do Waszej Eminencji z uczuciami serdecznymi przyjaź-
ni i czci najgłębszej – jak wówczas w dniu 7.08.1958 r. w Warszawie po-
wiedziałem: „polecam się pobożnemu sercu i modłom księdza biskupa” –  
a otrzymałem zapewnienie: „Będę się modlił, skoro nas losy tak blisko w tej 
chwili złączyły”, tak sądzę i dziś i o to samo proszę. Wówczas to „Przekrój” 
tak pisał w kąciku sportowym: „Sportowy ks. dr K. Wojtyła został biskupem, 
szkoda”. A jakże się pomylił!11.

Kard. Karol Wojtyła odpowiedział na list bpa W. Pluty: Drogi Biskupie 
Wilhelmie, który jesteś bratem w biskupstwie od pierwszego dnia – jakże je-

8 Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 2000, s. 142.
9 Tamże, s. 149.
10 Tamże, s. 168.
11 Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, Akta Kardynała Karola Wojtyły, 

List bpa Pluty do kard. Wojtyły z 7.08.1968 r. 
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stem wdzięczny za ten list z 7 bm. Wiem też, że przez te 10 lat, które minęły tak 
szybko, więcej mnie wspiera modlitwa z Gorzowa – nie mówiąc już o brater-
skiej życzliwości – niż ja byłem zdolny spełnić prośbę o modlitwę z 7.08.1958 r. 
Bogu niech będą dzięki za te lata, za tę braterską przyjaźń. Proszę, aby trwała 
ona nadal wraz z całą wzajemnością biskupiej modlitwy12.

Więź duchowa bpa Karola Wojtyły z bpem W. Plutą mocno się pogłę-
biła, gdy w latach 1965-1970 przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. 
Duszpasterstwa Rodzin był bp W. Pluta, a jej członkiem bp Karol Wojtyła. 
Obydwu interesowała tematyka istotna w prowadzeniu duszpasterstwa. Pra-
ce tej grupy nie ograniczały się do oficjalnych sesji wspomnianej Komisji.  
Bp K. Wojtyła organizował także z okazji obrad Konferencji Episkopatu  
w Warszawie, dzień wcześniej, spotkania w małym gronie, do którego na-
leżał bp W. Pluta. Odbywały się one w domu Sióstr Urszulanek Szarych na 
Powiślu, gdzie się bp K. Wojtyła zatrzymywał na czas pobytu w Warszawie. 

Okazją do przyjacielskich spotkań i wspólnych rozmów były obrady So-
boru Watykańskiego II w latach 1962-1965. Bp K. Wojtyła brał udział we 
wszystkich sesjach, a bp W. Pluta, który był szykanowany ze względu na 
popieranie postawy księży patriotów, z dużym opóźnieniem otrzymał ze-
zwolenie władz komunistycznych na udział w pierwszej sesji Soboru Wa-
tykańskiego13, a także w całej trzeciej sesji. W czasie tej sesji bp W. Pluta 
pracował nad schematami o apostolstwie świeckich i posłudze biskupów. 
Przy obu tych schematach ściśle współpracując z bpem K. Wojtyłą14.

Abp K. Wojtyła brał udział w obchodach Milenium Chrztu Polski, które 
miały miejsce w Gorzowie Wlkp. 5-6.11.1966 r. W sobotę 5.11.1966 r. bi-
skupi z całej Polski odprawiali msze św. w przydzielonych im kościołach 
parafialnych. 5.11.1966 r. kazanie podczas uroczystości milenijnych w Zie-
lonej Górze w kościele Matki Bożej Częstochowskiej wygłosił abp Karol 
Wojtyła, a msze św. odprawiał bp Julian Groblicki. Natomiast 6.11.1966 r. 
rano w kościele Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze mszę św. od-
prawił bp Julian Groblicki, a kazanie wygłosił abp Karol Wojtyła. Niestety, 
w sprawozdaniu nie podano treści obu kazań. 

Podczas uroczystości milenijnych 6.11.1966 r. w Gorzowie Wlkp. abp 
Karol Wojtyła uczestniczył we mszy św. razem z innymi biskupami15.

12 Archiwum Wilhelma Pluty, Korespondencja z biskupami, List kard. Wojtyły do 
bpa Pluty z 15.08.1968 r.

13 Bp W. Pluta wraz z bpem I. Jeżem dotarli na Sobór dopiero 11.11.1962 r. Por. Ks. 
D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 2015, s. 145.

14 Tamże, s. 149.
15 Por. Sacrum Polonie Millenium, Gorzów Wlkp., 5-6 XI 1966, s. 146 (mps).
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3. Konferencja Episkopatu Polski w Paradyżu16

Po odnowieniu seminarium duchownego w Paradyżu, a szczególnie po 
kapitalnym remoncie kościoła paradyskiego, bp W. Pluta prosił biskupów, 
aby kolejna Konferencja Plenarna Episkopatu Polski odbyła się w Paradyżu 
w dniach 23-24.06.1971 r. 

Należy pamiętać, że po raz pierwszy na Ziemi Lubuskiej dotychczaso-
wy abp Karol Wojtyła występował jako kardynał mianowany na tę godność 
28.06.1967 r. Brał udział zarówno w obradach Konferencji Episkopatu, jak  
i w sesji Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. 

Prawdopodobnie w tym okresie odwiedził sanktuarium Matki Bożej Ro-
kitniańskiej, chociaż nie ma o tym wzmianki w Kronice Rokitniańskiej. Kar-
dynał K. Wojtyła miał zwyczaj prywatnie pielgrzymować do sanktuariów 
maryjnych diecezji, w której zazwyczaj gościł kilka dni.

Jako mieszkaniec domu paradyskiego mogłem obserwować biskupów 
w przerwach obrad, a szczególnie kard. K. Wojtyłę. W wolnych chwilach 
chodził po korytarzach lub po ogrodzie seminaryjnym – małomówny i kon-
templatyk – zawsze z różańcem w ręku. Podziwiał piękno nie tylko kościoła 
klasztornego, ale całego środowiska – jeziora i rzeki, wspominając spływy 
kajakowe po Obrze i wpływającej do niej w Międzyrzeczu Paklicy.

Dzięki konferencji wzmocniły się więzi Ziem Zachodnich z Macierzą. 
Jak czytamy w „Komunikacie”: Konferencja wyraziła głębokie uznanie dla 
biskupa diecezji, jego współpracowników, jak również dla biskupów i całe-
go duchowieństwa Ziem Zachodnich i północnych, za olbrzymi wkład pracy 
duszpasterskiej, moralnej i kulturalnej, dzięki którym Ziemie Piastowskie 
wiążą się coraz ściślej z Macierzą17. 

Niezwykłym zbiegiem okoliczności był fakt, że w czasie obrad Konfe-
rencji Episkopatu w Paradyżu Sejm PRL-u uchwalił ustawę, mocą której 
Kościół na Ziemiach Zachodnich i Północnych odzyska prawo własności 
do świątyń, budynków kościelnych i zakonnych, oraz otrzyma na własność 
inne nieruchomości, potrzebne mu do pracy duszpasterskiej, co przyczyni 
się do normalizacji stosunków między Kościołem a państwem i naprawienia 
wyrządzonych w minionym okresie krzywd temu Kościołowi, pracującemu tu 
w trudnych warunkach dla dobra społeczeństwa18.

W „Kalendarium…” kard. K. Wojtyły znajduje się notatka: 27.09.1972 – 
Msza św. koncelebrowana w kaplicy biskupiej w Gorzowie Wlkp. Być może 

16 Tamże, s. 353.
17 Komunikat 126. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, [w:] Komunikaty 

Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, 2006, s. 105-106.
18 Tamże, s. 105.
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wizyta wiązała się z gratulacjami z racji utworzenia diecezji gorzowskiej 
przez papieża Pawła VI, z datą 28.06.1972 r., lub innymi nieznanymi oko-
licznościami19. 

4. Wybór kard. Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra

Bp W. Pluta z wielkim entuzjazmem przyjął wiadomość o wyborze kard. 
K. Wojtyły na papieża. Brał również udział w ingresie Ojca Świętego Jana 
Pawła II na Placu Świętego Piotra i spotkaniach z biskupami polskimi. Orę-
dzie, jakie wygłosił papież Jan Paweł II na Placu Świętego Piotra w dniu 
ingresu, 22.10.1978 r., rozwiało wszelkie niepokoje, jakie odczuwał biskup 
gorzowski. Wcześniej uważał, że papież, który nie pochodzi z Włoch, bę-
dzie miał duże trudności w realizacji powierzonej mu posługi głowy kole-
gium biskupów i Kościoła powszechnego20.

5. Święcenia biskupie ks. Pawła Sochy CM

Bp W. Pluta spośród kandydatów na biskupa pomocniczego wskazał profe-
sora seminarium gorzowskiego dra Pawła Sochę CM. Celem odebrania zgody 
nominat udał się na spotkanie do prymasa kard. Wyszyńskiego i po wyrażeniu 
zgody przez prymasa padła sugestia, by święceń biskupich udzielał – świeżo 
mianowany kardynałem – Bolesław Kominek. Ponieważ kardynał wrocławski 
był chory, więc w dniu 26.12.1973 r. zastępował go kard. K. Wojtyła. 

W słowie powitania bp W. Pluta przedstawił wszystkich biskupów, ale 
szczególnie kard. K. Wojtyłę, jako biskupa bogatej w historię i świętych 
archidiecezji krakowskiej, a także jako profesora i pisarza, cytując urywki  
z książki kard. K. Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”. Bp W. Pluta mówił: 
Najpierw Ciebie, Eminencjo, najdostojniejszy Kardynale Metropolito, Arcy-
biskupie Krakowski, którego witam najserdeczniej. Przedstawiam Ciebie tu 
niejako w streszczeniu zgromadzonej Diecezji Gorzowskiej. 

Najmilsi Diecezjanie! Eminencja – Ksiądz Kardynał Metropolita Profe-
sor Dr Karol Wojtyła – jest Arcypasterzem Najczcigodniejszej Archidiecezji 
Krakowskiej. Gdzie przez wieki całe mieszkali i rządzili Polską nasi królo-
wie. Ten Kraków od wieków bez przerwy jest nadal stolicą życia duchowego 

19 Nie znaleziono informacji na temat okoliczności tego pobytu kard. K. Wojtyły 
w Domu Biskupim w Gorzowie Wlkp. Być może był to pobyt z okazji wyjazdu za-
granicznego lub przyjacielska wizyta w Domu Biskupim. 

20 Ks. D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 
2015, s. 203.
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i duchownego Polski. Przedstawiam Waszą Eminencję jako profesora Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesora, który jest uprawniony nie 
tylko do kształcenia profesorów, ale i do oceniania ich zdatności do samo-
dzielnej pracy naukowej, decydowania o niej. 

Nasz główny konsekrator biskupa pomocniczego Diecezji Gorzowskiej – 
jest nie tylko członkiem wielu Komisji Episkopatu Polski, ale przede wszyst-
kim w sercu swoim nosi najgłębszą troskę o zabezpieczenie i rozwój katolic-
kiej kultury duchowej w Polsce, nieustraszenie nie tylko z nominacji i urzędu 
nieustannie – bardzo ofiarnie zabiega o to dzieło. Wkłada w to dzieło samego 
siebie. Witam Go więc jako Arcypasterza nie tylko tej najczcigodniejszej Ar-
chidiecezji Krakowskiej, ale Arcypasterza zatroskanego o duchowe pastwi-
sko kultury katolickiej w Polsce. Witamy Cię, Eminencjo, jako autora, pisa-
rza książek z dziedziny filozofii moralności. Eminencja troską serca i umysłu 
obejmuje przede wszystkim osobę ludzką, aby dojrzewała do miłości przez 
wyrabianie w sobie odpowiedzialności. Troska Eminencji zmierza do tego, 
aby osoba wiarą i miłością ubogacona, umiała służyć. Dlatego też ostatnim 
dziełem Eminencji jest książka traktująca o ubogaceniu wiary, która służy za 
podstawę do obrad Synodu Archidiecezji Krakowskiej. 

Eminencja w swojej książce „Miłość i odpowiedzialność” napisał to 
znamienne zdanie, iż „człowiek skierowany jest na twórczość w dziedzinie 
ducha, na tworzenie w sobie miłości i wiary i dawanie jej światu”. Dlatego 
Eminencja w gorącości swego serca tak bardzo zabiega o obronę i rozwój 
osoby ludzkiej.

Witam więc najserdeczniej, Wasza Eminencjo, prosząc, aby przez swoje ręce, 
ubogacone władzą apostolską, konsekrował biskupa pomocniczego, przez co 
dokona się na tych ziemiach zachodnich przedłużenie sukcesji apostolskiej. 

Ziemia nasza jest dziejami złączona z Krakowem przynajmniej od roku 
1000-go. Albowiem biskupstwa nie tylko krakowskie, ale i kołobrzeskie  
i wrocławskie, a więc obejmujące także nasze ziemie gorzowskie, zrodziły 
się w tym pamiętnym dla dziejów Kościoła i Polski roku. Katolicka Polska 
czciła również w tym roku Jubileusz 500-lecia Jubileuszu wielkiego syna 
ziemi krakowskiej, św. Jana Kantego: teologa i człowieka o wielkim kocha-
jącym sercu. Niech Eminencja włoży swoje czcigodne ręce na głowę i całą 
osobę naszego biskupa pomocniczego, aby mu św. Jan Kanty wyprosił dużo 
teologii i dużo dobrego serca21. 

21 Przemówienie bpa W. Pluty na rozpoczęcie konsekracji biskupiej ks. dra Pawła 
Sochy w katedrze gorzowskiej dnia 26.12.1973 r., „Gorzowskie Wiadomości Kościel-
ne” XVI (1974), s. 24-25.
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W kazaniu ks. kard. K. Wojtyła nawiązał do słów bpa W. Pluty o histo-
rycznych powiązaniach diecezji gorzowskiej z Krakowem od 1000. roku. 
Ale istotną treść Słowa Bożego poświęcił postaci św. Szczepana, jako ide-
ałowi w przekazie Słowa Bożego dla nominata. Oto tekst kazania kard.  
K. Wojtyły: 

1. PIERWSZA GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dzisiaj w uroczystość św. Szczepana, w drugi dzień świąt Bożego Naro-
dzenia, z woli Ojca św. mamy dokonać konsekracji nowego biskupa. Myśli 
nasze w tym dniu biegną do tej pierwszej gminy jerozolimskiej, w której 
dokonało się powołanie św. Szczepana: Apostołowie Go powołali – Jego  
i sześciu innych powołali do spełnienia funkcji, posługi, która z grecka na-
zywała się diakonia. To wydarzenie było jakimś szczególnym świadectwem 
dojrzałości tej pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, jaką stanowiła gmina 
jerozolimska: pierwszy historyczny Kościół; prawzór wszystkich Kościo-
łów i wszystkich wspólnot Ludu Bożego w Kościele Chrystusowym.

Jeżeli to dzisiaj wspominamy, to dlatego, ażeby z jednej strony stwier-
dzić, że to, co się dokonuje w dniu dzisiejszym w Katedrze gorzowskiej, jest 
częściowo podobne do wydarzenia dnia dzisiejszego; tego wydarzenia, które 
wspomina liturgia w czasie uroczystości św. Szczepana. Równocześnie wy-
darzenie dzisiejsze w Katedrze gorzowskiej różni się także od tamtego, jero-
zolimskiego. Niemniej wielką radość sprawia nam wszystkim fakt, że może-
my te dwa wydarzenia porównać, że możemy upodobnić do pierwowzoru to, 
co się dzisiaj tu dokonuje. Pragnę więc na początku tej uroczystej konsekra-
cji złożyć wyrazy czci religijnej dla świętego Kościoła gorzowskiego, który 
jest autentycznym odwzorowaniem tego pierwszego Kościoła, jaki stanowiła 
gmina jerozolimska skupiona wśród Apostołów; ta gmina, która powołała 
Szczepana na pierwszego z diakonów.

2. RADOŚĆ KOŚCIOŁA GORZOWSKIEGO

Oddając tę głęboką cześć Kościołowi gorzowskiemu, kieruję ją na pierw-
szym miejscu do Pasterza i Biskupa tego Kościoła, ustanowionego przez 
Ojca św. Pawła VI, i Jemu przekazuję wyrazy braterskiej czci i pocałunek 
pokoju. Raduję się Jego radością, radością tego Bożego Narodzenia, od któ-
rego w swoim Kościele gorzowskim będzie miał brata i współpracownika na 
urzędzie biskupim, w osobie Nominata Stolicy Apostolskiej, Ks. dra Pawła 
Sochy. Te wyrazy radości skierowuję do całego Ludu Bożego, który jest rze-
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czywistością Kościoła gorzowskiego, do całego Ludu Bożego w tym bogac-
twie powołań, jakie są udziałem wszystkich Was, Drodzy Bracia i Siostry.

Na pierwszym miejscu więc Waszym udziałem, Drodzy Bracia Kapła-
ni, współpracownicy urzędu biskupiego, niestrudzeni duszpasterze, którym 
Polska i Kościół zawdzięcza rzeczywisty powrót na te prastare piastowskie 
ziemie.

Do Was, Siostry zakonne, które swoje posłannictwo szczególne, świadec-
two dawane największej miłości i gotowość służenia wszystkim, przyniosły-
ście tutaj i wypełniacie wśród Ludu Bożego na tylu miejscach.

Do Was wszystkich, Bracia i Siostry, wszystkich pokoleń, stanowisk, za-
wodów; do Was Małżonkowie i Rodzice, do Was Młodzieży i Dziatwo, do 
całego Ludu Bożego Kościoła gorzowskiego kieruję te wyrazy czci i radości, 
która płynie stąd, że w uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika, 
Kościół Wasz ma nowego Biskupa. Ma Go już i ma Go otrzymać. Istnieje bo-
wiem podobieństwo – jak powiedziałem – między wydarzeniem dzisiejszym  
a tym wydarzeniem jerozolimskim, związanym z osobą św. Szczepana.

3. PIERWSZY DIAKON

Oto w tej pierwszej i pierwotnej wspólnocie Ludu Bożego, w tym pierw-
szym Kościele, dojrzało na tyle życie wspólnoty, że trzeba było pomyśleć 
o rozprzestrzenieniu apostolskiej posługi. Że trzeba było pomyśleć o roz-
budowie kapłańskiego posłannictwa. I w ten sposób niedługo po Zesłaniu 
Ducha Świętego gmina jerozolimska ujrzała przy boku Apostołów pierw-
szych siedmiu diakonów: pierwszym z nich był św. Szczepan. To świadczyło 
o dojrzałości, bo dojrzewanie zawsze wynika z potrzeb Ewangelii, posługi, 
posłannictwa; i zarazem ku tym potrzebom zmierza. To był pierwszy krok 
na tej drodze. Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie – chociażby ten dzisiaj 
przeczytany List św. Pawła do Tytusa wskazuje na dalsze rozprzestrzenianie 
tych potrzeb i w związku z tym posług, zadań, urzędów.

Św. Szczepan był diakonem; wedle tradycji Kościoła diakonat oznacza 
pierwszy i najniższy stopień hierarchiczny w kapłaństwie. Dzieje Apostolskie 
i Listy mówią nam o stopniach następnych, o prezbiteracie i episkopacie. 
Episkopat posiada szczególne znaczenie. Nauka Soboru Watykańskiego II 
ugruntowała to znaczenie Episkopatu za naszych czasów, przez swoje ma-
gisterium. Jednakże to magisterium współczesnego nam Soboru jest tylko 
potwierdzeniem wielowiekowej, odwiecznej tradycji.
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4. SUKCESJA APOSTOLSKA

Oto bowiem biskupi jako wspólnota, jako kolegium, poniekąd jako moral-
ne ciało, pozostając pod przewodnictwem Następcy św. Piotra, mieli się stać 
po wszystkie czasy dziedzicami, spadkobiercami, sukcesorami samych Apo-
stołów. Dziedzictwo apostolskie trwa w sukcesji biskupiej. Każdy członek ko-
legium biskupiego jest uczestnikiem tej sukcesji; i w kolegium biskupim speł-
nia funkcje, które złożył Chrystus na Apostołów: nauczycielskie, kapłańskie  
i pasterskie, a przez ich spełnianie służy w szczególny sposób Ludowi Bożemu, 
przewodnicząc mu, troszcząc się o jego wzrost duchowy, i jego uświęcenie.

Jeżeli więc dzisiejsze wydarzenie gorzowskie porównamy do tamtego, jero-
zolimskiego, którego głównym bohaterem był św. Szczepan, to należy stwier-
dzić także znamienną różnicę. Oto bowiem jak gdyby z łona Ludu Bożego tej 
Waszej diecezjalnej wspólnoty rodzi się już nie diakon, ale biskup. I dlatego 
też te wyrazy czci skierowane do Kościoła gorzowskiego, jako do żywej spo-
łeczności Ludu Bożego, której przewodniczy Wasz Pasterz, Biskup Wilhelm, są 
dzisiaj szczególnie uzasadnione.

Kościół gorzowski jest poniekąd bardzo stary, tak stary jak chrześcijań-
stwo w Polsce, jak chrześcijaństwo na tych ziemiach: powiedział o tym Wasz 
Pasterz w słowie powitalnym. Równocześnie Kościół gorzowski jest bardzo 
młody. Data Jego powstania w obecnej postaci sięga niedaleko w przeszłość: 
28 czerwca roku 1972 – a więc zaledwie 18 miesięcy temu. I dlatego też to 
wydarzenie dzisiejsze jest tym bardziej wymowne, że ten, poniekąd, tak młody 
Kościół już dzisiaj święci uroczystość konsekracji swego Biskupa pomocnicze-
go. Okazało się bowiem w krótkim czasie, że jeden biskup nie wystarcza temu 
Kościołowi, że posługa biskupia rodzi większe zadania i trzeba pomnożyć licz-
bę konsekrowanych sług ołtarza biskupów.

Niech mi będzie wolno przy tej sposobności jeszcze raz uwydatnić wspólną 
wdzięczność całego Episkopatu Polski dla Ojca św. Pawła VI, który przed pół-
tora rokiem dokonał tej historycznej decyzji; ukształtował na nowo organiza-
cję kościelną w naszej Ojczyźnie, a przede wszystkim na Ziemiach Zachodnich  
i Północnych, na które Polacy wrócili po stuleciach; ale wracając, trafili tutaj do 
prastarych własnych gniazd. Bo przecież nie kto inny, tylko Polacy kształtowali 
życie Kościoła na tych ziemiach na początku tysiąclecia i przez wiele stuleci.

5. DOJRZAŁOŚĆ KOŚCIOŁA GORZOWSKIEGO

Dlatego też ta dojrzałość Ludu Bożego, dojrzałość Kościoła gorzowskiego, 
która się w dniu dzisiejszym wyraża, nie jest zbyt spieszna. Jest to dojrzałość 
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dziejowa, dojrzałość tysiącletnia; chociaż kanonicznie biorąc, możemy policzyć 
dopiero 18 miesięcy istnienia diecezji gorzowskiej, w dzisiejszej jej postaci.

I tego wszystkiego pragnę, jako Wasz gość, z całego serca pogratulować, 
wraz z wszystkimi gośćmi, uczestnikami tej uroczystości. Z całego serca gra-
tuluję Kościołowi gorzowskiemu tej dojrzałości; tego dzisiejszego dnia; tej 
znamiennej w analogii uroczystości św. Szczepana. A na pierwszym miejscu 
gratuluję Tobie, Drogi Bracie w biskupstwie, Biskupie Wilhelmie.

Pragnę przy tym wyrazić moją szczególną wdzięczność za to zaproszenie. 
Kościół gorzowski diecezjalny został tą samą decyzją z 28 czerwca minione-
go roku włączony w prowincję wrocławską i powinien by tu dzisiaj na tym 
miejscu stać Metropolita wrocławski jako konsekrator nowego Biskupa. Że 
stoję ja, to dlatego, że zdrowie nie pozwala Księdzu Kardynałowi Bolesła-
wowi z Wrocławia być tu dzisiaj i konsekrować. Wyrażam wdzięczność za tę 
bardzo dla mnie zaszczytną dzisiejszą uroczystość i za to zaproszenie, które 
także jakoś wskazuje na wielką przeszłość, na wspólnotę historyczną; bo 
przecież i te ziemie i Kraków z tych samych czasów datują początek chrze-
ścijaństwa i Kościoła. A jeżeli dodamy, że powołanie kapłańskie i zakonne 
naszego nowego Biskupa kształtowało się w znacznej mierze w Krakowie, to 
jakoś się te drogi zbiegają. I śledzimy coraz to głębiej, aż do samych korzeni, 
ten przedziwny proces wyboru człowieka, powoływanego przez Ducha Świę-
tego. Przedziwny proces; bo trzeba by sięgnąć jeszcze dalej w czasie; się-
gnąć do tej rodziny, dotrzeć do rąk tych Czcigodnych Rodziców, którzy dzi-
siaj tutaj stoją przy naszym Nominacie, w dniu Jego konsekracji biskupiej.

Wybór Ducha Świętego uprzedza naszą świadomość, nasze rozeznanie. 
W świadomości społecznej Kościoła gorzowskiego, w świadomości Waszego 
Biskupa i Pasterza, w świadomości Episkopatu Polski, Księdza Prymasa, 
ten wybór ukształtował się na ostatnim etapie. Ale o ileż wcześniej dokonał 
go Duch Święty, i jakimi prowadził drogami naszego dzisiejszego Elekta, aż 
do chwili, kiedy stanie tutaj przy tym ołtarzu, ażebyśmy włożyli na Niego 
ręce, przekazując Mu sukcesję biskupią. I za to wszystko trzeba dziękować 
Duchowi Świętemu, który sam powołuje biskupów, przez naszą posługę.

6. NIEWIDZIALNY SPRAWCA ŚWIĘTOŚCI

Wybór dokonuje się przez ludzi; ostatnie słowo ma Stolica Apostolska. 
Słyszeliśmy przed chwilą notyfikację woli Ojca św. Elekt wchodzi do Ko-
legium Episkopatu Kościoła Powszechnego; nawiązuje szczególną więź  
z Następcą samego Piotra. Taki jest ludzki wymiar tego wydarzenia; ale 
ten ludzki wymiar jest przeniknięty Bożą tajemnicą. Duch Święty powołuje 
biskupów. I my, którzy się tutaj gromadzimy na tej konsekracji, pragniemy 
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w duchu wiary pochylić nasze serca i czoła, upaść na kolana przed tym nie-
widzialnym Sprawcą świętości, Duchem Uświęcicielem. Przed tym niewi-
dzialnym Sprawcą posługi – każdej posługi chrześcijańskiej, kapłańskiej, 
biskupiej. Pragniemy, tak klęcząc, tak pochylając nasze serca i czoła przed 
Duchem Świętym, wziąć od Niego całą tę moc, którą On dzisiaj przekazuje 
nowemu Biskupowi Kościoła, Waszemu Biskupowi Sufraganowi, ażeby mógł 
posługiwać Ludowi Bożemu w Kościele gorzowskim.

I pragniemy go tak – jak Prymas Polski to już powiedział – w szczególny 
sposób oddać Matce Kościoła; bo przecież – Ona była przy narodzinach 
wszystkich biskupów, kiedy uczestniczyła w Zesłaniu Ducha Świętego. Niech 
będzie i dzisiaj tą macierzyńską Pośredniczką przekazywania Mocy Ducha 
Świętego, dla posługi biskupiej naszego Nominata.

Drodzy Bracia i Siostry. Taki jest wymiar, taki jest sens dzisiejszego wy-
darzenia, które wspólnie przeżywamy w Czcigodnej gotyckiej Katedrze go-
rzowskiej. Ona sama także świadczy o przeszłości Ludu Bożego, o przeszło-
ści polskiego chrześcijaństwa na tych ziemiach.

7. ŻYCZENIA

Kiedy więc to wszystko rozważyliśmy, pozwólcie, że zwrócę się teraz jesz-
cze jako ten, który ma dokonać konsekracji wraz ze współkonsekratorami do 
naszego Nominata i złożę Mu życzenia od całego Kościoła; a nade wszystko 
od Kościoła gorzowskiego. Życzenia te będą również w duchu dnia, w duchu 
dzisiejszej liturgii. Chrystus Cię wybrał, Drogi Bracie. Ten, który powiedział 
Apostołom: „nie wy wybraliście Mnie, ale ja was wybrałem”. Powiedział im 
to, kiedy był z nimi; powiedział im to przy Ostatniej Wieczerzy.

Dzisiaj będziemy odnawiać Ostatnią Wieczerzę i w czasie tego ponawia-
nia Wieczerzy Pańskiej usłyszysz te same słowa, Ewangelia nam je przy-
pomniała: „nie tyś Mnie wybrał, ja Ciebie wybrałem”. I oto Tobie, Drogi 
Bracie, wybranemu do posługi biskupiej, przy boku Pasterza Kościoła go-
rzowskiego, życzymy w myśl dzisiejszej liturgii, nawiązując do postaci św. 
Szczepana; jakże to o Nim wspaniale powiedziano w Dziejach. Kiedy mówił, 
ci, co Go słuchali, nie mogli się oprzeć Duchowi, który przezeń przemawiał.

Tak powiedziano o Szczepanie diakonie. Drogi Bracie, tego pragniemy 
życzyć Tobie, Biskupowi. Kiedy będziesz mówił, życzymy Ci, ażeby ci, do 
których będziesz mówił, nie mogli się oprzeć Duchowi, który będzie przez 
Ciebie przemawiał. Wszystko jedno czy będziesz przemawiał do wiernych, 
spełniając posługi biskupie, czy będziesz przemawiał do braci kapłanów na 
różnych zgromadzeniach prezbiterium, czy do sióstr zakonnych, które szcze-
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gólnie potrzebują biskupiej troski, czy będziesz przemawiał do małych dzie-
ci, czy do siwowłosych starców, czy będziesz przemawiał do chorych czy 
zdrowych, czy będziesz przemawiał do małżonków, czy będziesz przemawiał 
do władz – życzymy Ci, ażeby ci wszyscy, do których będziesz przemawiał, 
nie mogli się oprzeć Duchowi, który będzie przemawiał przez Ciebie. Życzy-
my Ci więc tego Ducha, którego Chrystus dał Apostołom; przez Apostołów 
całemu Kościołowi. Tego Ducha, którego my dzisiaj, przez naszą niegodną 
posługę, kontynuując sukcesję apostolską, Tobie przekazujemy.

Niech ten Duch będzie w Tobie mocny. Bądź Ty sam słaby, ale niech On 
będzie w Tobie mocny, ażeby mowa Twoich słów i mowa Twojego życia była 
tak skuteczna, jak była mowa św. Szczepana, pierwszego świadka Chrystusa, 
który to świadectwo złożył aż do przelania krwi.

I to jest życzenie Kościoła; wydobywamy je z dzisiejszej liturgii, z treści 
dzisiejszej uroczystości. Składamy na tym ołtarzu –składamy w rękach Maryi, 
Matki Kościoła. Składamy w rękach świętych Patronów Kościoła gorzowskie-
go; składamy wreszcie w Twoim sercu. Przyjmij to życzenie; niech ono wraz 
z charyzmatem biskupstwa, niech ono wraz z charakterem biskupich święceń, 
pozostanie w Tobie na zawsze. Niech Cię wspiera i niech Cię zobowiązuje.

8. SZCZEGÓLNY PATRON

A ten święty, którego wybrał Ci Bóg sam, sama Opatrzność, na patrona 
dnia Twojej konsekracji, niech Ci nieustannie przyświeca ta głębia i potęga 
wiary, która pozwoliła Mu tak spełnić swą posługę, jak spełnił: „Widzę nie-
biosa otwarte i Chrystusa stojącego po prawicy Bożej”.

W tych czasach, w których niebiosa wydają się wielu ludziom zamykać,  
w których wielu ludzi jak gdyby nie widziało Chrystusa, Tobie życzymy, aże-
byś widział niebiosa otwarte, żebyś widział Chrystusa i ukazywał wszystkim. 
A nade wszystko tym, którym się zdaje, że nie widzą, aby i oni widzieli, i szli 
za Nim, w wielkiej wspaniałej wspólnocie Ludu Bożego, który nazywa się 
Kościołem Jezusa Chrystusa, świętym diecezjalnym Kościołem gorzowskim.

Tego życzymy Ci, Drogi Bracie, i z tym życzeniem pragniemy wypełnić 
posługę, do której nas wezwałeś, Czcigodny Biskupie Wilhelmie, tak jak po-
trafimy najlepiej i najsłużebniej.

Będę zadawał Elektowi pytania, a po tych pytaniach włożymy na Niego 
ręce, błagając Ducha Świętego, ażeby obdarzył Go darem biskupstwa dla 
dobra Ludu Bożego w Kościele gorzowskim22.

22 Kazania i przemówienia Kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie (1963-1978), 
Kraków 1995, s. 214-220.
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6. Wybór kard. Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra

Bp W. Pluta z wielkim entuzjazmem przyjął wiadomość o wyborze kard. 
Karola Wojtyły na papieża. Brał również udział w ingresie Ojca Święte-
go Jana Pawła II na placu św. Piotra i spotkaniach z biskupami polskimi. 
Orędzie, jakie wygłosił papież Jan Paweł II na Placu Świętego Piotra w 
dniu ingresu 22.10.1978 r., rozwiało wszelkie niepokoje, jakie początkowo 
miał Biskup Gorzowski. Początkowo uważał, że papież, który nie pochodzi  
z Włoch, będzie miał duże trudności w realizacji powierzonej mu posługi 
głowy kolegium biskupów i Kościoła powszechnego23.

Od tego czasu korespondencja między bpem W. Plutą a papieżem Janem 
Pawłem II nabrała charakteru bardzo radosnego i uroczystego. 

Okazją do odnowienia współpracy w dziedzinie duszpasterstwa małżeństw 
był udział bpa W. Pluty w Synodzie Biskupów w Rzymie na temat małżeń-
stwa i rodziny w październiku 1980 r. Na Synod przygotował przemówienie 
na temat: „Rodzina woła o wartości Boże”24. W czasie miesięcznych obrad 
synodalnych było kilka okazji do osobistych spotkań i rozmów.

Szczególnie z okazji wspólnego jubileuszu 25-lecia nominacji na bisku-
pów i święceń biskupich Ojciec Święty Jan Paweł II przesłał Jubilatowi ży-
czenia w języku łacińskim, gdyż papież wiedział doskonale, jak biegle włada 
Jego Przyjaciel tym językiem. Pisał w liście gratulacyjnym: 

Czcigodnemu Bratu Wilhelmowi Plucie, Biskupowi Gorzowskiemu. 
Nigdy nie mogłoby się zdarzyć, Czcigodny Bracie, byśmy zapomnieli  

o owym wspaniałym dniu, o czwartym lipca, w którym przed dwudziestu 
pięciu laty zostaliśmy obaj włączeni do Kolegium Apostołów i równocześnie 
przeznaczeni do różnorakiej posługi biskupiej pośród duchowieństwa i wier-
nych ludu Ojczyzny naszej.

Z rozrzewnieniem wspominając teraz razem z Tobą te początki naszego 
Biskupstwa, radośnie gratulujemy ci tych wszystkich cnót i działań biskupich, 
które w tym długim okresie czasu w Tobie, Prześwietny Pasterzu Gorzowski, 
tak wyraźnie zajaśniały.

Bo zaiste, niezbadane są drogi Pana, który cudownie uzdalnia i prowadzi 
swych wybranych, by ludziom nieśli jak najobfitsze owoce zbawienia i łaski. 
Polem Twej wspaniałej działalności przez cały ten czas jest Wspólnota go-
rzowska, od jej początków, aż do stanu dojrzałej Diecezji. Wiemy na równi 
z Tobą, jak rozległy to był teren i jak ogromne jego duszpasterskie problemy.

23 Ks. D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 
2015, s. 203.

24 Tamże, s. 213-214.
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Zadbałeś o nie w pochwały godny sposób, a nawet zaspokoiłeś je obficie. 
Wyposażyłeś bowiem Kościół Gorzowski w potrzebne instytucje, umocniłeś 
go nauczaniem katechetycznym, ubogaciłeś kapłańskimi powołaniami. O tym 
wszystkim dowiadywaliśmy się już wtedy, gdyśmy tam przebywali, a teraz choć 
tam nieobecni szczerze się tym radujemy.

Przyjmij więc to braterskie pozdrowienie, które Ci przesyłamy razem z za-
pewnieniem, że modlić się będziemy, byś ty z obchodu tego Biskupiego Jubile-
uszu wyniósł wiele zadowolenia, a Owczarnia Gorzowska światło i radość na 
przyszłe lata. Niech to zapewni i sprawi Apostolskie Błogosławieństwo, które 
Tobie, Twemu Biskupowi Pomocniczemu, wszystkim duchownym i całemu Lu-
dowi Diecezji z całą miłością w Panu udzielamy. 

Watykan, dnia 30 czerwca Roku Pańskiego 1983, piątego naszego Ponty-
fikatu25.

W odpowiedzi na życzenia Jubileuszowe Ojca Świętego Jana Pawła II dla 
bpa W. Pluty Jubilat wystosował list dziękczynny z 12.09.1983 r.: 

Wasza Świątobliwość,
OJCZE ŚWIĘTY!

I. Uradowany i wzruszony WASZEJ ŚWIĄTOBLIWOŚCI listem z ży-
czeniami na mój srebrny jubileusz otrzymania sakry biskupiej – dziękuję 
najserdeczniej:

 – za te pełne serdeczności i rozwagi słowa listu,
 – za błogosławieństwo apostolskie dla mnie i innych osób,
 – nade wszystko za Waszej Świątobliwości wielkie, miłujące, ludz-

kie Serce, przebogacone miłością Boską, czerpaną w Sercu Zbawiciela: tą  
w Sobie rozmodleniem i ofiarnym życiem pielęgnowaną miłością, ujawnia-
ną z całą konsekwencją w całym dosłownie świecie.

WASZA ŚWIĄTOBLIWOŚĆ przekonuje o słuszności całej treści Ency-
kliki „Dives in misericordia”, że sprawiedliwość sama nie wystarcza... jeśli 
nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego owej głębszej mocy, jaką 
jest miłość.

Jest mi potrzebą serca podziękować WASZEJ ŚWIĄTOBLIWOŚCI za 
wiele innych dowodów miłości do mnie – a szczególnie za te tak ciepłe 
słowa do mnie kilka razy skierowane w Czasie pielgrzymki do Polski w tym 
roku, i w obecności wielu tak poważnych osób – z taką pokorą ujawniane.

25 „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” XXVII (1983), s. 123-124.
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Słowa życzeń czytane kilka razy wobec tłumów oraz pokorne słowa 
wprost przyjacielskiej dobroci, ujawnianej w czasie pielgrzymki, wzruszały 
i radowały serce polskich tłumów.

II. A ponieważ i WASZA ŚWIĄTOBLIWOŚĆ będzie wkrótce własnej 
Sakry przeżywał Jubileusz, dołączam się do milionów ludzi, którzy rozu-
mem, sercem – miłością ludzką i Bożą, będą ogarniać WASZEJ ŚWIĄTO-
BLIWOŚCI ten dla ludzkości wspaniały dar Nieba, jakim jest Osobowość 
WASZEJ ŚWIĄTOBLIWOŚCI.

Moje życzenia?
Niech słowa mojego podziękowania za dary będą ich treścią i niech WA-

SZA ŚWIĄTOBLIWOŚĆ niesie te dary przez wiele lat na cały świat i w całą 
ludzkość – z łaski Nieba, bo tylko z Nieba one pochodzą.

,,Spiritus Sanctus sic nos ad agendum inclinat, ut nos
voluntarie agere faciat, inquantum nos amatores Dei instituit”.
(S. Thom., C. Gentiles IV, 22)
O to – modlę się dla Waszej Śwątobliwości.
Całuję dłonie WASZEJ ŚWIĄTOBLIWOŚCI, rozdające dobra Boże  

w ludzkość – i Pierścień Rybaka.

WILHELM PLUTA – BISKUP GORZOWSKI26

Ostatnim znakiem przyjacielskiej korespondencji bpa W. Pluty z papie-
żem Janem Pawłem II było przesłanie opracowanej przez biskupa książki 
„W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią”27, 4.11.1985 r., z oka-
zji imienin papieża. Jan Paweł II odpowiedział na książki i list: 

Drogi Biskupie Wilhelmie!
Bóg zapłać za pamięć i list. Z zainteresowaniem zaglądam do książki „W tro-

sce o życie wewnętrzne”, pamiętając jeszcze o tamtej poprzedniej, która mi dużo 
dała. Pisałem o tym.

Dziękuję Duchowi Świętemu za to, że Biskup Gorzowski jest człowiekiem 
wielkiej modlitwy, życia wewnętrznego, nieustającego dojrzewania w Ła-
sce. Że czyni to również szczególnym przedmiotem swojej pasterskiej troski 
względem kapłanów i względem wszystkich.

Niech cała ta niestrudzona działalność przynosi błogosławione owoce. Ży-
czę tego z całego serca – i proszę o to za pośrednictwem Matki Bożej Łaski.

26 „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” XXVII (1983), s. 124-124.
27 Bp W. Pluta, W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią, Poznań 1980, 

t. II: W trosce o życie wewnętrzne. O dojrzałość ludzko-chrześcijańską osób w służbie 
apostolskiej i duszpasterskiej Kościoła św., Gorzów Wlkp. 1984. 
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Watykan, 1 listopada 1985 r.
Jan Paweł II, Papież
O przyjacielskiej i braterskiej więzi Ojca Świętego Jana Pawła II z bpem 

W. Plutą świadczy telegram, jaki skierował papież do bpa pomocniczego  
P. Sochy:

Citte del Vaticano 251/228 25 1320
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Paweł Socha
ul. Drzymały 36, Gorzów Wlkp.
Odszedł do Boga Ksiądz Biskup Wilhelm Pluta. Jego nagła i po ludzku 

nieprzewidziana śmierć napełniła nasze serca smutkiem i żałobą, ale bardziej 
jeszcze nadzieją pełną nieśmiertelności. Był bowiem śp. Zmarły Pasterz czło-
wiekiem Bożym, pełnym tego ducha, którego Chrystus dał Apostołom, odda-
ny modlitwie, medytacji i studium – toteż było dla niego źródłem natchnienia  
i niezwykłej gorliwości w pełnieniu posługi wobec powierzonego Mu Ludu Bo-
żego. Podziwialiśmy Jego mądrość, dobroć i oddanie Kościołowi. Za wszyst-
ko, co uczynił dla Diecezji Gorzowskiej, której był pierwszym Ordynariuszem, 
a także dla całych Ziem Zachodnich i Północnych i dla Kościoła w Ojczyźnie 
jesteśmy serdecznie wdzięczni Bogu i Jemu. Niech mi również będzie wolno 
wspomnieć śp. Biskupa Wilhelma jako mojego przyjaciela. Zostaliśmy powo-
łani do biskupstwa w tym samym czasie i łączyła nas niejedna wspólna praca, 
w tym także uczestnictwo w Soborze Watykańskim II. Na ręce Księdza Biskupa 
Administratora Diecezji składam wyrazy serdecznego współczucia Episkopa-
towi polskiemu, Diecezji Gorzowskiej, Rodzinie i wszystkim, którzy się czuli  
z Nim związani. Modlę się o wieczny spoczynek dla duszy Zmarłego Paste-
rza i o szczególną opiekę Bożą dla Kościoła Gorzowskiego, któremu życzę, by 
swojego Biskupa zachował w żywej pamięci. Niech Jego długoletnia duszpa-
sterska posługa, w którą włożył całe serce, nie przestanie przynosić zbawczych 
owoców. W takim też duchu błogosławię z serca osieroconej Diecezji, Rodzi-
nie i wszystkim uczestnikom pogrzebu.Jan Paweł II 

7. Jan Paweł II a diecezja gorzowska w okresie rządów bpa J. Mi-
chalika

Święcenia biskupie ks. Józefa Michalika 
Biskup, a potem kardynał, K. Wojtyła, znał ks. Józefa Michalika od chwi-

li, gdy ten zaczął studiować i pracować w Rzymie, czyli od 1974 r. Szczegól-
na więź z tym kapłanem powstała, gdy został rektorem Kolegium Polskiego  
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w Rzymie, gdzie zatrzymywał się kard. K. Wojtyła zawsze, kiedy przybywał 
do Rzymu. A ponieważ przybywał często, ze względu na prace w różnych kon-
gregacjach watykańskich, więc okazji do dłuższych spotkań było bardzo wiele.  
Z całą pewnością była to relacja nie tylko oficjalna, ale prawdziwie przyjaciel-
ska do tego stopnia, że nieraz nawet w spotkaniach oficjalnych kardynał, a po-
tem papież Jan Paweł II, mówił do ks. J. Michalika zdrobniale „Józiu”.

Ks. dr Józef Michalik nie tylko pełnił funkcję rektora Kolegium Polskiego  
w Rzymie, ale także pracował w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, w sekcji zaj-
mującej się duszpasterstwem młodzieży. To na nim spoczywała odpowiedzial-
ność za organizowanie pierwszego Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie  
w 1985 r. Udział młodzieży w tym spotkaniu i cały przebieg pod względem or-
ganizacyjnym i duchowym był doskonały. Przez to wydarzenie jeszcze bardziej 
pogłębiła się przyjaźń ks. J. Michalika z papieżem i Jana Pawła II z nim.

Papież proponował ks. J. Michalikowi pozostanie w Rzymie, ale on chciał 
wrócić do Polski. Przeważyła troska o duszpasterstwo młodych w Polsce i gdy 
nadarzyła się okazja, po śmierci bpa W. Pluty 22.01.1986 r., Ojciec Święty sa-
modzielnie podjął decyzję o mianowaniu go biskupem gorzowskim. Co więcej, 
obiecał mu udzielenie święceń biskupich w Rzymie i to w Bazylice św. Piotra, 
a dzień święceń został ustalony na 9. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża, czyli na 16.10.1986 r.

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie konsekracji bpa Józefa Micha-
lika w Bazylice św. Piotra w Watykanie w dniu 16. 10.1986 r. jest świadectwem 
głębokiej więzi duchowej papieża z biskupem nominatem. Papież mówił: 

Niech cię przyjmie Twój Kościół, niech cię przyjmie zgromadzenie biskupów.
1. „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił…”. Te słowa proroka 

Izajasza rozbrzmiewają zawsze Bożą mocą w naszych duszach podczas konsekra-
cji nowego biskupa, który otrzymując pełnię kapłaństwa, staje się uczestnikiem 
Kolegium Apostolskiego. Jak naucza Kodeks Prawa Kanonicznego, „Biskupi, 
którzy z Bożego postanowienia są następcami apostołów, przez Ducha Świętego, 
który został im dany… otrzymują zadanie uświęcania, nauczania i rządzenia” 
(KPK, kan. 375).

Drogi Księże Prałacie Józefie, który otrzymasz sakrę biskupią,
Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, 
Drodzy wierni, którzy uczestniczycie w tym pełnym wymowy obrzędzie litur-

gicznym! Zgromadziliśmy się wokół ołtarza Ofiary Eucharystycznej z radością,  
a także z wielkim drżeniem, bowiem ten wypełniony przez nas wzniosły akt wy-
maga głębokiej wiary, opartej na absolutnej pewności Bóstwa Chrystusa i Jego 
zbawczej misji. Kościół trwa przez wieki i jest obecny na wszystkich miejscach 
ziemi dzięki tajemniczej rzeczywistości, jaką jest sukcesja apostolska. Misję,  
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którą Syn Boży, Jezus Chrystus, Słowo Wcielone, otrzymał od Ojca, kontynuowali 
z Jego woli i poprzez Jego bezpośrednie w nich działanie Apostołowie, którym dał 
władzę nauczania, kapłańskiej posługi i rządzenia; od Apostołów przeszła ona 
na ich następców, biskupów, i tak będzie do końca historii ludzkości: „Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21). 

Wierzymy w owo trwające od czasów Chrystusa i Apostołów przekazywanie 
Bożych mocy, które przechodzą z biskupa na biskupa poprzez włożenie rąk i we-
zwanie Ducha Świętego.

2. Także Ty, umiłowany Bracie, otrzymasz za chwilę pełnię kapłaństwa.
Podniesienie do godności biskupiej i włączenie do Kolegium Biskupów jest 

z pewnością dla człowieka wielkim zaszczytem: biskup bowiem posiada władzę 
Chrystusa i może ją przekazywać innym. Ale jest to także wzniosła i stawiająca 
wymagania służba Chrystusowi i Kościołowi.

Wielka też jest jego odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi, ciążą na 
nim pasterskie zadania. Już prorok Izajasz wyliczył obowiązki tego, którego Duch 
Święty wybiera i posyła, by niósł ludziom zbawienie: winien obwieszczać radosną 
nowinę o Prawdzie, opatrywać rany serc złamanych i przepowiadać miłosierdzie 
Pana. Z tego powodu biskup musi być całkowicie oddany Bogu i ludziom jako 
nauczyciel, przewodnik, animator, nieszukający nigdy ludzkich korzyści.

Św. Paweł przypomina to Tymoteuszowi: „Wzorem bądź dla wiernych w mo-
wie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Przykładaj się do czytania, 
zachęcania, nauki. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc 
i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”.

Pragnę teraz odczytać po polsku słowa ks. kardynała Wyszyńskiego. Pierwsze 
z listu do ojca z dnia 11 maja 1946 r., w przededniu konsekracji na Jasnej Górze: 
„Biskupstwo ma w sobie coś z krzyża, dlatego Kościół wiesza biskupowi krzyż 
na ramionach. Na krzyżu trzeba umrzeć sobie, bez tego nie ma pełni kapłaństwa. 
Brać krzyż na siebie nie jest łatwo, choćby był złoty i wysadzany kamieniami”.  
W dziesięć lat później również w liście pisanym z więzienia do ojca 16 marca 
1956 r. pisze: „Biskup ma obowiązek działać nie tylko słowem, posługą liturgicz-
ną, ale także i ofiarą cierpienia”. Dlatego zawsze, ale szczególnie w naszych cza-
sach, pasterz winien być skałą Prawdy, a jednocześnie mieć serce pełne miłości, 
aby każdy człowiek w swojej życiowej wędrówce, mógł się na nim oprzeć i jego 
uchwycić.

3. Odpowiedzialna posługa biskupa w Kościele wymaga, aby wierni byli  
z nim zjednoczeni serdeczną życzliwością, synowskim posłuszeństwem i nieustan-
ną modlitwą. Święty Augustyn przejęty obowiązkami pasterza, który przewod-
niczy ludowi na drodze do zbawienia, mawiał do wiernych: „Być może wielu 
zwykłych wiernych zdąża do Boga drogą łatwiejszą od naszej, idąc tym szyb-
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ciej, im mniejszy ciężar odpowiedzialności spoczywa na ich barkach. My nato-
miast będziemy musieli zdać sprawę Bogu przede wszystkim z naszego życia jako 
chrześcijanie, a następnie w sposób szczególny z wypełnienia naszej posługi jako 
pasterze” (Sermo 46, 1-2). Swoją owczarnię prosił więc św. Augustyn o pomoc  
i zrozumienie.

Drodzy bracia: „słuchajcie biskupa, aby Pan nas wysłuchał” (Św. Ignacy An-
tiocheński, List do Polikarpa VI). Modląc się codziennie za waszego biskupa, 
aby zawsze był mocny w wierze, odważny wobec zła i błędu, wrażliwy i miłujący 
wszystkich, cierpliwy i miłosierny.

A ty, drogi Bracie, który dzisiaj stajesz się biskupem w Kościele Chrystuso-
wym, aby oświecać, prowadzić, bronić i uświęcać lud odkupiony przez Pana, 
powtarzaj z ufnością i radością: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię ko-
cham” (J 21,17).

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Apostołów, obecna wśród nas, jak była 
obecna w Wieczerniku jerozolimskim w chwili zesłania Ducha Świętego, w dniu 
Pięćdziesiątnicy, niechaj ci towarzyszy, niech ci pomaga w posługiwaniu i dawa-
niu świadectwa w wybranej dla ciebie przez Ducha Świętego diecezji gorzowskiej.

Do wszystkich wiernych Kościoła w Gorzowie kieruję serdeczne pozdrowie-
nia oraz życzenie, aby posłuszni głosowi swego biskupa, Nauczyciela wiary, 
wzrastali coraz bardziej w miłości Chrystusowej. Wszystko to zaś dokonuje się 
w dniu św. Jadwigi. Idziesz, drogi Bracie, do metropolii wrocławskiej, w po-
bliże sanktuarium tej świętej, której zadaniem było łączyć narody. Było i nadal 
jest. Tej przedziwnej świętej, oblubienicy, matki, wdowy, mniszki, której dane 
było poświęcić syna na progu przedmurza chrześcijaństwa, które już wtedy się 
rysowało i to aż do ziemi śląskiej. Idziesz do tego Kościoła śląskiego. Poleca-
my cię wszystkim świętym Patronom naszej Ojczyzny, polecamy cię w sposób 
szczególny świętej Jadwidze. Niech cię przyjmie twój Kościół, niech cię przyjmie 
zgromadzenie Biskupów Kościoła na ziemi polskiej, niech cię przyjmą kapłani, 
rodziny zakonne i cały Lud Boży. Niech ci Chrystus, Książe Pasterzy, błogosławi 
na drodze twojego pasterskiego posługiwania. Szczęść Boże28. 

Przyjacielska więź nominowanego bpa J. Michalika z Ojcem Świętym Ja-
nem Pawłem II ujawnia się także w niektórych sformułowaniach bulli nomina-
cyjnej nowego biskupa gorzowskiego. Papież pisze w nich m.in.: Z naszej tedy 
wyłącznie inicjatywy i dla ważnych powodów zwracamy się do Ciebie, Umi-
łowany Synu, którego znakomitą działalność tak w Kolegium Ojczyzny naszej  

28 Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego w czasie Konsekracji bpa J. Mi-
chalika w Bazylice św. Piotra, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” XXX, nr 11-12 
(1986), s. 200-202.
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w Rzymie, jak i w ważnych urzędach Stolicy Apostolskiej już od dawna z po-
dziwem śledzimy, chcąc skierować Twoją działalność i apostolską przedsiębior-
czość na duchowy pożytek Kościoła Gorzowskiego29. 

Ks. bp J. Michalik z wielkim zapałem rozpoczął pracę w swojej diecezji. 
Ustanowił Radę Kapłańską, Radę Konsultorów, a także erygował kilka nowych 
parafii. Mając doświadczenie Światowych Dni Młodzieży z Rzymu, zorgani-
zował Diecezjalny Dzień Młodych w Niedzielę Palmową. Na tę okoliczność 
Jan Paweł II przysłał telegram, który został odczytany dla blisko 15-tysięcznej 
wspólnoty młodych na placu przy katedrze gorzowskiej. Papież napisał w tele-
gramie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna Syno-
wi Dawidowemu” śpiewamy w wielkiej wspólnocie Młodzieży w Buenos Aires, 
równocześnie łączymy się duchowo z młodymi ludźmi całego świata, gdziekol-
wiek się gromadzą, by obchodzić w Kościele swe doroczne święto. Łączymy się 
także z młodzieżą licznie zgromadzoną wokół swojego Biskupa w Gorzowie, na 
polskiej ziemi. Wspólnie idziemy na spotkanie Chrystusa, który uroczyście przy-
chodzi do Jerozolimy, by wypełnić wolę Ojca i odkupić człowieka. Idziemy na 
spotkanie z Nim i pragniemy, by przeniknęła nas do głębi Paschalna Tajemnica 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, by przeniknęła serce i sumie-
nie, by kształtowała w każdym i w każdej wewnętrznego człowieka.

W takim też duchu pozdrawiam i błogosławię z serca całą wspólnotę mło-
dzieży, która w Niedzielę Palmową 1987 roku śpiewa w Gorzowie Chrystusowi 
swoje „Hosanna”. 

Jan Paweł II Papież

Koronacja obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej
Od początku posługi biskupiej J. Michalik podjął myśl bpa W. Pluty, by 

główne sanktuarium maryjne w diecezji miało obraz koronowany koronami pa-
pieskimi. 

Dojrzał czas, aby skonkretyzować żyjące od dawna w naszej diecezji pragnie-
nie koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny z Rokitna. Tymi słowami pasterz 
diecezji bp J. Michalik zaczynał kreślić program duszpasterski na pierwszy rok 
przygotowań do koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. 
Ks. biskup ordynariusz swoją decyzję motywował zarówno historią kultu, jak  
i przede wszystkim przygotowaniami do tego dzieła, poczynionymi przez swoich 
poprzedników na stolicy biskupiej. Pisał bowiem autor programu duszpasterskie-
go: Podobało się Bogu uczynić tę małą, ale piękną wioskę miejscem wybranej 

29 Jan Paweł II, Bulla nominacyjna Biskupa Ordynariusza Gorzowskiego, „Go-
rzowskie Wiadomości Kościelne” XXX, nr 11-12 (1986), s. 204.
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ciszy, w której do głosu dochodziła i sprawiała cuda łaska Boża. Matkę Boską 
Rokitniańską ogłosił Patronką Administracji Gorzowskiej ks. Edmund Nowicki 
(15.08.1946 r.). Za rządów mojego śp. Poprzednika odnowiono nie tylko kościół, 
ale stworzono dom duchowej formacji pod matczynym okiem Maryi. 

Duszpasterzy, zgromadzonych na kursie duszpasterskim w Paradyżu pod ko-
niec sierpnia 1987 r., bp J. Michalik ostrzegał, że czasu jest niewiele. Ustalono 
bowiem, że koronacja ma się odbyć w dniu 18.06.1989 r., po uprzedniej Konfe-
rencji Plenarnej Episkopatu Polski w seminarium gorzowskim w Gościkowie-
-Paradyżu. Należy więc przygotować zarówno samo sanktuarium rokitniańskie, 
jak i seminarium, a także i parafie. Bowiem, jak pisze pasterz diecezji: zechcemy 
skorzystać z obecności biskupów na Konferencji, aby w przeddzień koronacji 
poprosić ich o odwiedzenie naszych parafii. Niech się pomodlą z naszym ludem, 
niech z bliska popatrzą na pracę naszych księży, niech odwiedzą kościoły filialne 
z takim trudem remontowane i rozbudowywane po wojnie. Niech zobaczą, że 
lud jest na tej ziemi u siebie i że budzi się niejednokrotnie do jej obrony przed 
nowymi zagrożeniami przez nieuporządkowany przemysł czy energię nuklearną. 

Otwarcie bezpośrednich przygotowań do koronacji wyznaczono na uroczy-
stość odpustową w Rokitnie, przypadającą na pierwszą niedzielę po święcie Na-
rodzenia Matki Bożej, czyli na 13.09.1987 r. W dniu, w którym odczytywany 
był w całej diecezji list pasterski biskupa ordynariusza, w sanktuarium rokit-
niańskim zgromadziła się wielotysięczna rzesza pielgrzymów, przedstawicieli 
całej diecezji, by uczestniczyć w inauguracji przygotowań do koronacji obrazu 
rokitniańskiego. Równolegle z formacją kapłanów i wiernych należało podjąć 
kroki w celu uzyskania zezwolenia Stolicy Apostolskiej na nałożenie korony pa-
pieskiej. W dniu 4 września 1987 r. ks. kustosz S. Kłósek zwrócił się specjalnym 
pismem do kurii biskupiej z prośbą o ustanowienie komisji diecezjalnej, któ-
ra by się zajęła urzędowym zbadaniem stanu kultu Matki Bożej Rokitniańskiej  
i o skierowanie prośby do Rzymu o zezwolenie na uroczystą koronację. Dekre-
tem z dnia 28 września Biskup Ordynariusz ustanowił Komisję Diecezjalną do 
zbadania dawności i zasięgu kultu oraz łask doznawanych przez wiernych za 
przyczyną Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, której Obraz od kilku wieków 
czczony jest w kościele Rokitniańskim. Powołana komisja odbyła dwa posie-
dzenia w dniach 9 i 16.10.1987 r. Na podstawie przebadania akt dawnych, się-
gających 1670 r., akt wizytacyjnych z XIX i XX w., a zwłaszcza kronik i akt 
szczególnych łask i cudów w okresie po drugiej wojnie światowej, członkowie 
komisji orzekli jako pewne, iż kult Matki Bożej Rokitniańskiej w Jej Cudownym 
Obrazie trwa nieprzerwanie od XVII wieku […]. Stwierdzono również, iż wier-
ni za pośrednictwem Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna uzyskiwali  
i uzyskują od Boga łaski i dobrodziejstwa. 
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Na wniosek bpa J. Michalika, złożony w czasie obrad Konferencji Biskupów 
na Jasnej Górze w dniach 25 i 26.08.1987 r., biskupi polscy wyrazili zgodę na 
koronację obrazu rokitniańskiego. Na tej podstawie prymas Polski kard. Józef 
Glemp skierował w imieniu Konferencji Episkopatu Polski prośbę do prefekta 
Kongregacji ds. Kultu Bożego kard. Mayera o zgodę tejże Kongregacji na ko-
ronację. 

Biskup ordynariusz skierował również pismo do samego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. W dniu 8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w 1987 r. – napisał nasz pasterz do papieża: w Ro-
kitnie, na terenie diecezji Gorzowskiej, od kilku stuleci słynie łaskami Obraz 
Matki Boskiej […]. Kult Matki Boskiej Rokitniańskiej, ogłoszonej w r. 1946 
przez śp. Administratora Apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego Patronką 
Administracji Gorzowskiej, pogłębia się i rozwija aż do naszych czasów. Od 
września br. rozpoczęliśmy przygotowanie do koronacji cudownego Obrazu. 
Kapłani i lud wierzący naszej diecezji z entuzjazmem i niezwykłą powagą 
przyjęli zamiar ozdobienia papieskimi koronami tego drogiego nam wizerun-
ku Maryi... Pokornie proszę Waszą Świątobliwość o pozwolenie ukoronowania 
Obrazu Koronami Papieskimi na zakończenie okresu przygotowawczego, tzn. 
w czerwcu 1989 r. 

W odpowiedzi na list biskupa gorzowskiego prefekt Kongregacji ds. Kultu 
Bożego kard. Augustyn Mayer listem z dnia 22.02.1988 r. poinformował, że Oj-
ciec Święty Jan Paweł II przychyla się do wniesionej prośby i wyraża zgodę, aby 
łaskami słynący Obraz Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie został ozdobiony 
cennym diademem (koroną) w imieniu i powagą samego Najwyższego Pasterza 
Kościoła Świętego. 

Wymagane zezwolenia Konferencji Episkopatu, następnie Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i wreszcie Ojca Świętego są świadectwem troski Kościoła 
o to, by obraz dzięki ukoronowaniu cieszył się coraz większą czcią ludu 
wiernego i był natchnieniem do przemiany serc oraz pomocą w wypraszaniu 
szczególnych łask u Boga. 

Po uzyskaniu zezwoleń na koronację obrazu Matki Bożej Rotniańskiej 
ze strony Episkopatu Polski i Kongregacji Kultu Bożego biskup ordynariusz 
skierował do Ojca Świętego pismo z dnia 8.12.1987 r. następującej treści: 

O j c z e Ś w i ę t y,
w Rokitnie, na terenie diecezji gorzowskiej, od kilku stuleci słynie łaska-

mi obraz Matki Boskiej. Już w roku 1669 król Polski Michał Korybut Wiśnio-
wiecki z wdzięczności za doznaną od Maryi pomoc ozdobił cudowny obraz 
srebrną sukienką z białym orłem.
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Kult Matki Boskiej Rokitniańskiej, ogłoszonej w r. 1946 przez admini-
stratora apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego Patronką Administracji 
Gorzowskiej, pogłębia się i rozwija aż do naszych czasów.

Od września br. rozpoczęliśmy przygotowanie do koronacji cudownego 
obrazu.

Kapłani i wierzący lud naszej diecezji z entuzjazmem i niezwykłą powagą 
przyjęli zamiar ozdobienia papieskimi koronami tego drogiego nam wize-
runku Maryi, zwłaszcza że obraz nigdy koron nie posiadał i byłaby to pierw-
sza w diecezji uroczystość koronacyjna.

Obecnie cały nasz wysiłek duszpasterski idzie w kierunku zjednoczenia 
wszystkich rodzin naszej diecezji wokół idei ofiar duchowych, które złożą się 
na koronę ofiarnej miłości dla naszej Patronki.

Ze zdumieniem stwierdzamy, że im częściej zniechęcamy ludzi do składa-
nia darów materialnych związanych z koronacją, tym natarczywiej domaga-
ją się przywileju włączenia ich do duchowej rodziny przyjaciół Jezusa i Jego 
Matki, którzy przez duchowe zwycięstwo próbują pogłębić życie religijne.

Pokornie proszę Waszą świątobliwość o pozwolenie ukoronowania ob-
razu koronami Papieskimi na zakończenie okresu przygotowawczego, tzn. 
w czerwcu 1989 r.

Z góry dziękując za przywilej koronacji oraz za przykład synowskiej mi-
łości do Maryi, w najgłębszym szacunku dłonie całuję.

+ Józef Michalik

W odpowiedzi na pismo bpa J. Michalika nadeszło z Watykanu pismo  
z 26.01.1988 r., w którym była informacja o przesłaniu Dekretu Kongregacji 
Kultu Bożego o koronacji „nomine et auctoritate Summi Pontificis” łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej następującej treści:

Kongregacja Kultu BożegoRzym, 22 stycznia 1988 r.
Prot. 1360/87

DIECEZJA GORZOWSKA

Ojciec Święty Jan Paweł II wyraża łaskawie zgodę na prośbę Najczci-
godniejszego księdza Józefa Michalika Biskupa Gorzowskiego zawartą 
w piśmie z dnia 8 grudnia 1987 roku, a zawierającą gorące pragnienie du-
chowieństwa i wiernych, aby łaskami słynący obraz Błogosławionej Maryi 
Dziewicy w Rokitnie w imieniu i powagą samego Ojca Świętego został uko-
ronowany drogocenną koroną.
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Pragnie też Ojciec Święty, aby na tę okoliczność udzielonego łaskawie 
pozwolenia został wydany Apostolski List w formie Breve.

Dekret obowiązuje bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia.
Paulus Augustinus Card. Mayer Prefekt 
+ Vergilius Noé Abp Tyt. Voncaria, Sekretarz

Pismem z 11.02.1988 r. bp J. Michalik podziękował za otrzymane 
zezwolenie na koronację:

Ekscelencjo
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
otrzymałem pismo Waszej Ekscelencji wraz z Dekretem Kongregacji Kul-

tu Bożego zezwalającego „nomine et auctoritate Summi Pontificis” na koro-
nację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej.

W pierwszym rzędzie pragnę złożyć uczucia wdzięczności Ojcu św. Jano-
wi Pawłowi II za Jego łaskawość w wyrażeniu zgody na powyższą koronację 
obrazu tak cennego dla nas, cieszącego się od 300 lat czcią wiernego ludu 
za odbierane łaski i dobrodziejstwa.

Dziękuję również serdecznie Eminencji Księdzu Kardynałowi Prefektowi 
Kongregacji Kultu Bożego za ów Dekret i życzliwość dla Diecezji wyrażoną 
w powyższym Dekrecie.

Bóg zapłać i Waszej Ekscelencji za udział w tej życzliwości, wystawienia 
Dekretu, za przesłane pozdrowienia w piśmie skierowanym do mnie.

Wraz z uczuciem wdzięczności łączę wyrazy czci i pozdrowienia w Panu 
oddany, w Chrystusie i Maryi

+ Józef Michalik

Brewe Apostolskie – pismo urzędowe Papieża

JAN PAWE£ II
NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

Z wielką radością i czułą miłością zwracam się dzisiaj do parafii RO-
KITNO w diecezji Gorzowskiej, gdzie szczególnym kultem cieszy się ob-
raz Najświętszej Maryi Panny. Od wielu już lat wielkie rzesze wiernych, 
liczni kapłani i nasi Bracia w biskupstwie, a nawet i ja sam niejednokrotnie 
przychodziłem tam kiedyś, aby pobożnie i z niewzruszoną wiarą oddawać 
cześć obrazowi Niepokalanej Dziewicy. Obraz ten, dzięki badaniom uczo-
nych oraz pobożności, jest uznawany przez tradycję jako godzien szczegól-
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nej czci, a nawet jako cudowny. Potwierdzają to także znaki wypraszanych 
szczególnych łask niebiańskich.

Jak więc kiedyś mój Poprzednik, niezapomnianej pamięci Paweł VI, ze 
szczególną radością ustanowił Rokitniańską Bogarodzicę Dziewicę nie-
biańską Patronką u Boga dla diecezji Gorzowskiej, tak teraz i ja cieszę się 
niezmiernie, że mogę przysporzyć nowego tytułu do czci i chwały Pani 
Rokitniańskiej – Cierpliwie Słuchającej – w tym szczęśliwie trwającym 
Roku Maryjnym.

Ufam, że odtąd pobożni pielgrzymi i wierni nie tylko z tego regionu, 
ale także z całej naszej Ojczyzny, a nawet z innych narodów, będą mo-
gli czerpać obficie jeszcze większe dobrodziejstwa na drodze uświęcenia 
i zbawienia.

Ufam, że odtąd pobożni pielgrzymi i wierni nie tylko z tego regionu, 
ale także z całej naszej Ojczyzny, a nawet z innych narodów, będą mo-
gli czerpać obficie jeszcze większe dobrodziejstwa na drodze uświęcenia 
i zbawienia.

Chętnie więc przychylam się do prośby Czcigodnego Brata Józefa Mi-
chalika, Biskupa Gorzowskiego, który czyniąc swoimi życzenia wielu 
duszpasterzy, a także swoich poprzedników w biskupim posługiwaniu, bez 
wahania zwrócił się do mnie z prośbą, by wolno mu było, w Moim imie-
niu i z Mojego upoważnienia, przyozdobić obraz Matki Jezusowej drogo-
cenną koroną i wyrazić w ten sposób wdzięczność i miłość do Dziewicy 
Rokitniańskiej gorliwie modlącego się do Niej ludu Wielkopolski, Ziemi 
Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Niech Maryja skutecznie utwierdza 
przekazaną wiarę i wspiera nasz naród.

A ponieważ pragnę gorąco, aby wielowiekowe nabożeństwo do tego 
wizerunku coraz bardziej się rozszerzało i wzrastało, po zasięgnięciu rady 
Kongregacji ds. Kultu Bożego, pełnią mojej Władzy Apostolskiej tym oto 
dokumentem chętnie upoważniam wspomnianego Biskupa Gorzowskiego, 
by on sam w Moim Imieniu nałożył na ów piękny obraz Błogosławionej 
Dziewicy, Matki Cierpliwie Słuchającej, drogocenną koronę i zarazem, za-
chowując dokładnie ustanowione liturgiczne obrzędy i formuły, obszernie 
przedstawił i publicznie wyjaśnił Moje odczucia i myśli.

Temu zaś nic, w jakikolwiek sposób, nie może stanąć na przeszkodzie.
Dan w Rzymie, u świętego Piotra, 22 stycznia 1988 r., w dziesiątym 

roku Naszego Pontyfikatu.

+ Augustyn Kard. Casaroli
Prefekt Rady ds. Publicznych Kościoła
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Podziękowanie biskupa ordynariusza za Breve Apostolskie

Biskup Gorzowski
Gorzów Wlkp. 1.06.1988 R.M.
JMJ

Wasza Ekscelencjo,
wdzięczny za Breve Apostolskie przesłane mi na koronację cudowne-

go obrazu NMP w Rokitnie, „imieniem i powagą Najwyższego Pasterza”, 
ośmielam się prosić o przekazanie również Ojcu Świętemu najserdeczniej-
szych podziękowań za łaskę okazaną Sanktuarium, które jest duchowym 
centrum diecezji gorzowskiej.

Byłoby mi bardzo miło gościć Waszą Ekscelencję w Gorzowie Wlkp. 
i razem modlić się w Rokitnie.

Pozostaję z wyrazami najwyższego szacunku. Oddany w Chrystusie 
i Maryi

+ Józef Michalik

---------------------
Jego Ekscelencja
Mons. Virgilio Noe
Arcybiskup tyt. diec. Voncaria
Sekretarz Kongr. Kultu Bożego
Watykan
--------------------
List ks. bpa ordynariusza do Ojca Świętego z prośbą o audiencję dla 

pielgrzymów gorzowskich i poświęcenie korony w Rzymie

Biskup Gorzowski Gorzów Wlkp., 25.01.1989 RP
JMJ
Kochany Ojcze Święty,

Diecezja Gorzowska od dwóch lat, poprzez duszpasterski program, zmie-
rzający do pogłębienia wiary i apostolskiego ożywienia świeckich, przygo-
towuje się do koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej Rokitniań-
skiej (obraz uznano za cudowny w r. 1669).

Przez cały ten okres staramy się rozwijać ducha modlitwy wśród rodzin, 
zakładamy grupy duszpasterstw środowiskowych oraz zachęcamy wszyst-
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kich diecezjan – także kapłanów i zakony – do składania Matce Bożej ofiar 
duchowych!

Koronacja, poprzedzona Konferencją Episkopatu, przewidziana jest na 
18 czerwca 1989 r. Przedtem jednak pragniemy w pielgrzymce diecezjalnej, 
w liczbie ok. 600 osób, przybyć do Rzymu, do Ojca Świętego, z prośbą  
o poświęcenie tej Maryjnej korony. Termin pobytu pielgrzymki przewidzia-
ny jest na dni 19-23 kwietnia br.

Już dzisiaj proszę o łaskawą audiencję dla tej grupy pątników, którzy 
przybędą do Waszej świątobliwości z uczuciami przywiązania, miłości  
i nadziei na Piotrowe błogosławieństwo. Niechby ono umocniło naszą wiarę 
oraz wiarę naszych rodzin!

Z góry dziękuję za życzliwą dobroć Ojca Świętego, zapewniam o co-
dziennej naszej modlitwie i po synowsku dłonie całuję.

+ Józef Michalik

Prośba o uzyskanie audiencji u Ojca Świętego

Biskup Gorzowski                                  Gorzów Wlkp., 25.01.1989 r.

JMJ
Drogi Ojcze Dyrektorze,

diecezja gorzowska pragnie przybyć w diecezjalnej pielgrzymce do 
Rzymu – ok. 600 osób – w dniach 19-23 kwietnia br., aby prosić Ojca św. 
o poświęcenie korony dla mającego być ukoronowanym obrazu MB Rokit-
niańskiej, za cudowny uznany został w r. 1669 i to z racji łaski zwycięstwa 
doznanej przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Zdaję sobie sprawę, że każdy okres w Rzymie jest trudny z racji próśb 
o audiencję, ale wyjątkowa okoliczność tego faktu i jego ranga duszpa-
sterska dla naszej diecezji skłaniają mnie do szczególnej prośby o pomoc  
w uzyskaniu audiencji o Ojca św. dla w/w grupy.

Łączę serdeczne pozdrowienia i nadzieję na spotkanie.

+ Józef Michalik
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--------------------
Przew. Ojciec K. Hejmo OP
Dyrektor Pielgrzymkowego Ośrodka Corda Cordi
oraz Domu Polskiego Pielgrzyma w RZYMIE
--------------------

List ks. bpa ordynariusza do Ojca Świętego zapraszający do złożenia 
wizyty apostolskiej w czasie podróży do Polski

Biskup Gorzowski 
Znak: A 1-1/89 Gorzów Wlkp., 13 kwietnia 1989 r.

Ojcze Święty,
w imieniu diecezji gorzowskiej oraz w czasie najbliższej podróży pragnę 

zaprosić Waszą Świątobliwość do Gorzowa Wlkp. w czasie najbliższej po-
dróży apostolskiej do Polski.

Z apostolską wizytą Następcy św. Piotra wiążemy nadzieję na ożywie-
nie duszpasterskie i Boże błogosławieństwo, które, jak można stwierdzić – 
we wszystkich wypadkach wiążą się z odwiedzinami lokalnych Kościołów.  
A młoda diecezja nasza, pracująca ciągle w niełatwych warunkach, szcze-
gólnie tej pomocy potrzebuje.

Z treścią bulli zezwalającej na koronację cudownego obrazu Matki Bożej 
Rokitniańskiej – Cierpliwie Słuchającej wyczuwamy więź łączącą Waszą 
Świątobliwość z diecezją gorzowską poprzez wspomnienie w bulli pobytu 
na tych naszych ziemiach i modlitwy zanoszonej przed Jej obrazem w świą-
tyni Rokitniańskiej.

W serdecznej pamięci przechowujemy te fakty odwiedzin kardynała Ka-
rola Wojtyły na ziemi gorzowskiej i szczycimy się okolicznością, że śp. bp 
Wilhelm Pluta darzył wielką miłością Waszą Świątobliwość, z którym też 
razem został powołany do pełni kapłaństwa.

Odwiedziny Waszej Świętobliwości ziemi gorzowskiej, która u zarania 
naszego chrześcijaństwa dała Kościołowi Pięciu Świętych Braci – Pierw-
szych Polskich Męczenników napełnią radością serca całej naszej wspólnoty 
diecezjalnej i pomogą nam uczynić owocniejszym dzieło rozpoczęte przez 
Poprzedników i z niemałym trudem realizowane aż po dzień dzisiejszy.

Po synowsku dłonie całuję
+ Józef Michalik
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----------------------
Jego Świętobliwość
Ojciec Święty
Jan Paweł II
Watykan
----------------------

Przemówienie ks. bpa ordynariusza Józefa Michalika w czasie mszy 
św. w Watykanie podczas poświęcenia korony 

Umiłowany Ojcze Święty,
do dzisiejszego spotkania przygotowywaliśmy się od dawna w najgłębszym 

przekonaniu, że nie ma programów duszpasterskich ani dróg do pogłębie-
nia wiary jak tylko w jedności z Następcą św. Piotra. Dlatego przybyli tu do 
Wiecznego Miasta przedstawiciele wszystkich parafii oraz wszystkich środo-
wisk duszpasterskich diecezji gorzowskiej, diecezji, która wydała pierwszych 
polskich świętych – Braci Męczenników z Międzyrzecza.

Chcemy przedstawić program duszpasterski naszej diecezji, który przez 
kilka lat koncentrujemy wokół sanktuarium rokitniańskiego, gdzie w swym 
obrazie czczona jest Matka Jezusowa, ogłoszona już w 1946 roku Patronką 
diecezji gorzowskiej. 

Chcemy „odkrywać na nowo” heroiczną wiarę Maryi „i iść z Nią nie-
ustannie na spotkanie Ducha Świętego, który zapoczątkował Kościół i dalej 
prowadzi dzieło uświęcenia, aby coraz lepiej poznawać zbawczą tajemnicę 
Chrystusa” (por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 27).

Przygotowanie do koronacji Matki Bożej Rokitniańskiej oparliśmy na wy-
siłkach duszpasterskich, zmierzających do rozmodlenia rodzin i całej diecezji 
– idea ta bowiem była szczególnie droga niezapomnianemu i świątobliwemu 
biskupowi Wilhelmowi Plucie.

Przywieźliśmy ze sobą koronę dla Królowej Rokitniańskiej, o której po-
święcenie gorąco proszę Waszą Świątobliwość. Powstała ona z darów ducho-
wych kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych i rzeszy wiernych. 
Broniliśmy się przed zbieraniem ofiar materialnych na jej zakupienie i dlatego 
do złożenia ofiary miał prawo wyłącznie ten, kto najpierw złożył cenniejszą 
ofiarę – dar duchowy.

Odpowiedź wszystkich parafii była niezwykła – trudno wyliczyć zobowią-
zania modlitewne, zwycięstwa nad sobą, próby walki z nałogiem, przyjęte nie-
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chciane życie dziecka, stałą i długofalową opiekę nad nieuleczalnie chorymi, 
a nawet ofiarę oddania na służbę Maryi samego siebie... Oto dary czynnej mi-
łości, które przynosimy tu, do Namiestnika Chrystusowego, aby potem złożyć 
je w dniu koronacji 18 czerwca naszej Matce, w nadziei na nowe powołania 
kapłańskie, tak bardzo potrzebne naszej diecezji. Ufamy, że i na przyszłość 
Pani Cierpliwie Słuchająca, Patronka Rokitniańska, nie odmówi opieki swo-
jemu ludowi.

Na koniec dziękuję za to wspaniałe, ojcowskie spotkanie, które wynagra-
dza niewygody podróży, pragnę jeszcze powiedzieć, że Rokitno nie zapomni  
o Ojcu Świętym i o Jego polskich współpracownikach, wystawionych tu na 
urok jasnego włoskiego nieba, ale i na podmuchy wiatrów miotających Pio-
trową łodzią. Modlimy się, aby wśród wszystkich narodów, poczynając od go-
ścinnej ziemi włoskiej, rosła liczba ludzi mocnej wiary i głębokiej miłości do 
Waszej Świątobliwości, który nikomu nie daje się wyprzedzić w służbie Bogu  
i człowiekowi naszych czasów. 

W imieniu całej diecezji przekazać również pragnę gorące zaproszenie do 
odwiedzenia Gorzowa w czasie najbliższej podróży do Polski.

Watykan, 22 kwietnia 1989 r.

+ Józef Michalik

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie mszy św. do pielgrzy-
mów gorzowskich 

(Watykan, 22 kwietnia 1989 r.) 

1. „Gdy Duch święty zstąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie mo-
imi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

W tych słowach zwraca się do nas dzisiejsza liturgia uroczystości świętego 
Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski.

Święty Wojciech, otrzymawszy tę moc Ducha Świętego, stał się heroicznym 
świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii nie tylko w Pradze czeskiej, ale „aż po 
krańce ziemi” – na ziemi pomorskiej, gdzie swoje świadectwo przypieczętował 
śmiercią męczeńską.

Podobne świadectwo – za przykładem świętego Wojciecha – złożyło pięciu 
Braci Męczenników na ziemi międzyrzeckiej, należącej do diecezji gorzow-
skiej, z której Wy, umiłowani Bracia i Siostry, przybywacie w pielgrzymce do 
Rzymu.
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2. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów: biskupa die-
cezji – Józefa, biskupa pomocniczego – Pawła, kapłanów diecezjalnych i za-
konnych, siostry, przedstawicieli seminarium duchownego i wszystkich parafii 
oraz środowisk życia i codziennej pracy. 

W Was i przez Was pozdrawiam całą wspólnotę Ludu Bożego diecezji go-
rzowskiej.

Pierwsza Wasza diecezjalna pielgrzymka do grobu świętego Piotra daje 
nam okazję, aby objąć wspólną modlitwą tych niestrudzonych administra-
torów diecezji, biskupów i kapłanów, którzy od pierwszych lat powojennych  
z wielkim zapałem i poświęceniem służyli Ludowi Bożemu i budowali Kościół 
na tych ziemiach. Wielu z nich znałem osobiście. Wielokrotnie też bywałem ich 
gościem, zwłaszcza biskupa Wilhelma Pluty.

3. Wasza pielgrzymka do Rzymu odbywa się w ramach diecezjalnego pro-
gramu duszpasterskiego, którego realizację wiążecie z sanktuarium rokitniań-
skim, gdzie w swoim obrazie doznaje czci Matka Boża Cierpliwie Słuchająca, 
ogłoszona w roku 1946 Patronką Diecezji.

To Ona, Maryja z Nazaretu, doznała tej łaski w sposób wyjątkowy i nie-
powtarzalny, że „Duch święty zstąpił na Nią i moc Najwyższego osłoniła Ją” 
(por. Łk 1, 35). Stała się Matką Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Nic więc dziwnego, że Kościół gorzowski, wraz z Kościołem Powszech-
nym, pragnie widzieć i widzi Maryję „po macierzyńsku obecną i uczestniczącą  
w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzisiaj życie jednostek, ro-
dzin i narodów; widzi Ją jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nie-
ustannej walce dobra ze złem, aby nie upaść, a w razie upadku, aby powstać” 
(Redemptoris Mater, 52).

Wyrazem tej Waszej wiary ma być koronacja Matki Jezusowej w obrazie 
Sanktuarium Rokitniańskiego, do której tak gorliwie się przygotowujecie. 
Przywieźliście też z sobą koronę z prośbą o poświęcenie.

Korona ta ma szczególną wartość, gdyż została ufundowana przez tych 
diecezjan, którzy złożyli jednocześnie dary duchowe: dar dobrego czynu, dar 
wyrzeczenia, dar przezwyciężenia nałogów i słabości, dar gorliwych modlitw 
i zobowiązań podjętych w wewnętrznym dialogu sumienia, dar przyjęcia po-
czętego życia...

Błogosławię więc tę koronę, aby zdobiła skronie Pani Rokitniańskiej.
4. „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami”.
Jakże dziś potrzeba współczesnemu światu tej mocy ducha! Jakże potrzeba tej 

mocy Kościołowi, aby był wiernym świadkiem Chrystusa „aż po krańce ziemi”!
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Jakże potrzeba tej mocy Ducha Świętego całemu Kościołowi gorzowskie-
mu i wszystkim, którzy go stanowią: kapłanom, rodzinom zakonnym, wspólno-
tom parafialnym i rodzinnym, dzieciom i młodzieży; środowiskom duszpaster-
skim i wychowawczym; wszystkim ludziom pracy na roli i w przemyśle, a także 
ludziom chorym, cierpiącym i steranym życiem. W sposób szczególny potrzeba 
tej mocy ludziom młodym, aby wnieśli w życie społeczne zapał do ofiarnej, 
rzetelnej pracy dla wspólnego dobra, w nadziei na lepsze jutro Ojczyzny.

Za przyczyną Pani Rokitniańskiej modlę się wraz z Wami o tę moc zstępu-
jącego Ducha Pocieszyciela słowami hymnu brewiarzowego:

„Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.
Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy, 
Bądź nam światłem nadziei, 
Prowadź drogą pokoju”.
Amen

Święcenia biskupie ks. Edwarda Dajczaka w Watykanie 

Po zakończeniu działań związanych z koronacją obrazu Matki Bożej Ro-
kitniańskiej bp J. Michalik postanowił wzmocnić siły biskupów w pracach die-
cezji. Podejmowane działania i programy, przy tym częste wyjazdy za granicę 
na spotkania międzynarodowe, wymagały drugiego biskupa pomocniczego. 

Zaraz po przybyciu do diecezji bp J. Michalik wybrał sobie na sekretarza ks. 
Edwarda Dajczaka. Jego stała obecność w pracach duszpasterskich i kurialnych 
biskupa pozwoliła mu poznać dogłębnie prawość i lojalność i miłość do diecezji, 
z której zresztą pochodził. Dlatego zaproponował bpa E. Dajczaka jako prioryte-
towego kandydata na biskupa pomocniczego dla diecezji gorzowskiej.

Święcenia biskupie ks. E. Dajczaka, zgodnie z życzeniem Ojca Świętego, 
odbyły się w Bazylice św. Piotra w Rzymie 6.01.1990 r. Bowiem każdego roku 
w tym dniu papież święcił biskupów, których mianował w ostatnim okresie.

Dalsze kontakty bpa J. Michalika z papieżem odbywały się nie tylko ko-
respondencyjnie, ale także poprzez prace, w jakich uczestniczył jako kon-
sultor Rady ds. Świeckich i jako mianowany 6.07.1991 r. członek Papieskiej 
Rady ds. Dialogu z niewierzącymi.
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Jan Paweł II a diecezja gorzowska w okresie kierowania diecezją 
przez bpa Adama Dyczkowskiego

Z woli papieża Jana Pawła II bp Józef Michalik został mianowany ar-
cybiskupem diecezji przemyskiej, a biskup pomocniczy diecezji legnickiej 
Adam Dyczkowski z dniem 17.07.1993 r. został mianowany biskupem die-
cezjalnym w Gorzowie Wlkp. W okresie kierowania diecezją przez bpa  
A. Dyczkowskiego przypadły szczególnie ważne wydarzenia i rocznice,  
w które zaangażowany był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Jubileusz 50-lecia administracji i diecezji gorzowskiej

Pierwszą okazją do skierowania słowa przez papieża Jana Pawła II do 
diecezji był jubileusz 50-lecia administracji i diecezji gorzowskiej, obcho-
dzony uroczyście 20.08.1995 r., z udziałem prymasa Polski kard. Józefa 
Glempa, na placu katedralnym w Gorzowie Wlkp. Z tej okazji Ojciec Święty 
Jan Paweł II skierował orędzie do bpa A. Dyczkowskiego, duchowieństwa  
i wiernych świeckich. Oto tekst orędzia Ojca Świętego:

W tym roku Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska obchodzi pięćdziesięciolet-
nią rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wielkopol-
skim. Włączam się w ten Jubileusz poprzez modlitwę i duchową obecność.

Początki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej sięgają trudnych powojen-
nych czasów. Dzięki ofiarnej pracy Biskupów, pełnej poświęcenia i odwagi po-
słudze kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych oraz ludzi świeckich, w szyb-
kim tempie zostało zorganizowane życie religijne tworzącej się Administracji 
Apostolskiej. Chciałbym tutaj przywołać na pamięć przede wszystkim postać  
i zasługi śp. Biskupa Wilhelma Pluty, Pasterza o niezwykłej gorliwości, którego 
znałem osobiście i bardzo ceniłem; a także osobę jego następcy – Biskupa Józefa 
Michalika, obecnie Metropolity Przemyskiego.

Młody Kościół na Ziemi Lubuskiej, poprzez swe instytucje dobroczynne pospie-
szył także z ofiarną pomocą materialną oddanym jego duchowej trosce wiernym. 
Powstała wówczas dobrze zorganizowana sieć kościelnych sierocińców, przed-
szkoli, zakładów wychowawczych, szpitali, stacji opieki nad matką i dzieckiem 
oraz misji dworcowych i kuchni parafialnych. W ten sposób Kościół dał swój wła-
sny wkład w coraz większą integrację z macierzą ziem po wiekach odzyskanych.

Pragnę wyrazić szczere uznanie dla tych wszystkich, którzy oddali się bez 
reszty sprawie Bożej i w duchu chrześcijańskiej solidarności szli z pomocą czło-
wiekowi, dzieląc z nim cierpienia i obawy, nadzieje i radości. Zmarłych polecam 
miłosierdziu Bożemu.
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Wraz z całą Wspólnotą Diecezjalną składam dzięki Bogu Ojcu, Stwórcy  
i Panu dziejów za to wielkie dziedzictwo wiary, za niezgłębioną tajemnicę uświę-
cenia i duchowego wzrostu dokonującego się w ciągu tych pięćdziesięciu lat  
w sercach ludu tej Ziemi.

Wasze obchody rocznicowe włączają się w okres przygotowania do Wielkie-
go Jubileuszu Roku 2000. Życzę, aby ten „czas łaski”, poprzez odpowiednie 
inicjatywy duszpasterskie, przyniósł odnowę duchową całej Wspólnoty Kościoła 
Zielonogórsko-Gorzowskiego, by uwrażliwił sumienia na prawdę Ewangelii, 
ożywił wiarę oraz rozbudził w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za święto-
ścią – by „w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie 
wielu” (por. 2 Kor 4,15).

Matce Jezusa, Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna, zawierzam umiłowaną 
Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską. „Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, 
która przed 2000 lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ku Temu, który jest 
»światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka« (J 1,9)” (Tertio Mil-
lennio Adveniente, nr 59).

Księdzu Biskupowi, Księżom Biskupom Pomocniczym, Kapłanom, Rodzinom 
zakonnym żeńskim i męskim oraz wszystkim wiernym na czas jubileuszowych 
obchodów udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa: w imię Ojca,  
i Syna, i Ducha Świętego. 

Watykan, dnia 15 sierpnia 1995 r. Jan Paweł II

Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji gorzowskiej

Wizyta duszpasterska Jana Pawła II w diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej należy do najważniejszych wydarzeń w krótkiej historii Kościoła lokal-
nego. Już bp Józef Michalik podejmował starania, by Jan Paweł II przybył  
w 1991 r. do diecezji gorzowskiej. Jednak rozbudowany program piątej wi-
zyty papieskiej w Polsce nie pozwalał na uwzględnienie próśb pasterza i die-
cezjan. Obiecano wówczas, że w ramach następnej wizyty diecezja gorzow-
ska będzie uwzględniona. Już na początku 1996 r. organizatorzy pielgrzymki 
papieskiej w 1997 r. poinformowali biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, 
że Jan Paweł II przybędzie do Gorzowa. 

Dalsze przygotowania do wizyty papieża
 
Przygotowania do szóstej wizyty Jana Pawła II w Polsce, a pierwszej  

w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, rozpoczęły się już na początku 1996 r. 
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Listem skierowanym do nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. Józefa Kowal-
czyka z 27.03.1996 r. bp A. Dyczkowski proponował, aby miejscem wizyty 
był Gorzów Wlkp. Następnie podsuwał tematy, które odpowiadałyby znakom 
czasu i miejsca. Proponowany temat wizyty dotyczył świadków wiary zarów-
no historycznych, jakimi są polscy Bracia Męczennicy: Benedykt, Jan, Ma-
teusz, Izaak i Krystyn, jak również świadkowie wiary czasów powojennych. 

Przygotowanie duchowe do wizyty papieskiej i ustalenie głównego 
tematu przesłania papieskiego

Wizytą Ojca Świętego wspólnota diecezjalna pragnęła rozpocząć przy-
gotowanie do Jubileuszu 1000-lecia śmierci Pięciu Braci Męczenników, któ-
ry przypadał w 2003 r. Stąd i temat przewodni przygotowania do tej niezwy-
kłej, historycznej i długo oczekiwanej wizyty dotyczył świadectwa przez 
męczeństwo krwi i przez odważne wyznawanie wiary. Przykładem świad-
ków wiary przez męczeństwo byli Pierwsi Męczennicy Polscy w osobach 
świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. 

Świadkami wiary w drugiej połowie XX w. byli administratorzy apostol-
scy, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy – ofiary prześla-
dowań ideologii totalitarnych w okresie po drugiej wojnie światowej. Prześla-
dowano i karano kapłanów za remontowanie kościołów czy podejmowanie 
ich budowy, za prowadzenie katechezy, kursów przedmałżeńskich nawet w 
kościołach, za czytanie listów pasterskich, za wierność Ojcu Świętemu czy 
swojemu biskupowi, za wywieszenie flagi papieskiej czy maryjnej na Boże 
Ciało, za nauczanie religii... Karano pracowników służby zdrowia wysokimi 
grzywnami czy wydaleniem z pracy za odmawianie zabijania dzieci nienaro-
dzonych, wielu wiernych za obronę krzyży w szpitalach lub szkołach, nawet 
za noszony medalik lub krzyżyk, za udział w obronie konfiskowanych klasz-
torów, burzonych kościołów itp.

Już w kwietniu 1996 r., w ramach pierwszej sesji Diecezjalnej Komisji 
ds. Pielgrzymki Ojca Świętego w 1997 r., podjęto decyzję opracowania ma-
teriałów na temat: „Świadkowie wiary”. W czasie sesji tejże Komisji w maju 
1996 r. przedstawiony został projekt opracowania na temat: „Podstawowe 
cele duszpasterskie, które chce zrealizować Ks. Biskup Diecezjalny w przy-
gotowaniu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do wizyty, poprzez wizytę 
oraz po wizycie Ojca Świętego w dniu 2 czerwca 1997 r.”.

 Zgodnie z przyjętym tematem głównym wizyty Ojca Świętego „Świad-
kowie wiary” podjęto się opracowania nowego programu przygotowania do 
sakramentu bierzmowania, formacji wiernych zrzeszonych w grupach i sto-
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warzyszeniach katolickich oraz formacji ciągłej kapłanów zgodnie z opraco-
wanym programem.

Entuzjastyczne powitanie Ojca Świętego

Bezpośrednim przygotowaniem do owocnego przeżycia spotkania z Ja-
nem Pawłem II była msza św. i Słowo Boże wygłoszone przez ks. abpa  
J. Michalika. Ksiądz arcybiskup w końcowym słowie mówił: przyszliśmy 
tutaj słuchać tego, co powie nam Ojciec Święty, pasterz dobry. Pasterz do-
bry, bo wymagający. Pasterz, za którym pragniemy iść. Pasterz, który życie 
swoje daje za to, żeby bronić prawdy, żeby bronić życia poczętego, żeby bro-
nić człowieka niekiedy przed nim samym, nie tylko przed drugim… I dlate-
go otworzyć pragniemy serca przez gorącą modlitwę na słowo, które jest 
słowem Chrystusa, które jest owocem wiary, które jest wykwitem związku 
każdego pasterza z Chrystusem…30. Żarliwa modlitwa w czasie mszy św.  
i komunia św. przygotowały ponad 400-tysięczną rzeszę do spotkania z Oj-
cem Świętym.

Papież przybył do Gorzowa Wlkp. 2.06.1997 r. o godz. 17.20. Przejazd 
samochodem panoramicznym od lądowiska przy szpitalu wojewódzkim do 
ołtarza polowego przez trasę liczącą ponad 2 km trwał długo, gdyż poja-
wienie się Ojca Świętego wzbudziło niebywały entuzjazm wiernych. Gdy 
Ojciec Święty wraz z bpem A. Dyczkowskim przejeżdżał wśród sektorów, 
ksiądz prowadzący śpiewy podjął swoisty dialog w formie powitania, po-
dając litanię tytułów na cześć Jana Pawła II: „Obrońcy człowieka!”, wierni 
odpowiadali: „Dziękujemy!”. Obrońcy Kościoła! – Dziękujemy! Obrońcy 
Polski! – Dziękujemy! Obrońcy Rodziny! – Dziękujemy! Obrońcy życia  
i wolności! – Dziękujemy! Obrońcy prawdy i dobra! – Dziękujemy! Obroń-
cy życia i wolności! – Dziękujemy! Obrońcy wiary! – Dziękujemy! […]. 
Potem witano Jana Pawła formułami: „Kochamy Ciebie, Ojcze!” i innymi 
wezwaniami.

Po ubraniu się w szaty liturgiczne Jan Paweł II długo chodził po pobo-
czach podium i pełen zdumienia i radości witał się z każdym synem i córką 
tej ziemi, z każdym synem i córką Kościoła obecnym na placu.

Po odśpiewaniu pieśni i odczytaniu tekstów Pisma św. Jan Paweł II wy-
głosił homilię na temat świadków wiary. 

30 Tamże, s. 77.



165Bp Paweł Socha, Jan Paweł II a Ziemia Lubuska

d. Homilia Jana Pawła II dotyczyła następujących tematów:

1 – Męczennicy świadkami wiary
Najpierw papież nawiązał do patronów diecezji, do pierwszych męczen-

ników polskich. Wychodząc od tekstu czytań: Któż nas może odłączyć od 
Miłości Chrystusowej? (8,35), mówił: Wspólnota Wasza ma za swoich pa-
tronów, męczenników, którzy – obok św. Wojciecha – są najstarszymi świad-
kami Chrystusa na ziemi polskiej. Tradycja Kościoła zachowała pamięć tych 
eremitów: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, którzy żyli tutaj  
w waszych stronach, za czasów Bolesława Chrobrego. 

Mnisi reguły św. Benedykta, o których wspomina Ojciec Święty, przyj-
mując surową regułę życia pustelniczego, podejmowali drogę życia, którą 
szedł Chrystus. Była to droga posłuszeństwa woli Ojca Niebieskiego w oso-
bie przełożonego, wyrzeczenia się posiadania dóbr ziemskich i rezygnacji  
z życia małżeńskiego przez składanie ślubu dozgonnej czystości. Pozostając 
pod kierunkiem duchowego przewodnika, jakim był w regule św. Benedykta 
każdorazowy przełożony klasztoru, mieli ułatwioną drogę do życia pokut-
niczego i do żarliwej modlitwy w samotności jako pustelnicy. To właśnie na 
modlitwie odczytywali łaskę powołania misyjnego. Do przełożonego nale-
żało rozeznanie, czy odczytanie woli Bożej przez mnicha jest prawdziwe. 
Potwierdzenie pragnienia udania się do kraju misyjnego przez przełożone-
go było zewnętrznym znakiem woli Bożej. Wówczas mnich był pewny, że 
tak chce Chrystus i z całym oddaniem szedł służyć Bogu. W takim duchu 
oddania dla Chrystusa, a w Chrystusie oddania dla braci i sióstr, odczytali 
powołanie misyjne bracia Benedykt i Jan, którzy jesienią 1001 r. wyruszyli 
do kraju północnego, czyli do Polski.

Głoszenie Ewangelii poganom, czyli misję i męczeństwo, rozumiano 
jako jedno dobro duchowe, którego całym sercem mnich powinien pragnąć. 
W tym duchu Benedykt, Jan, Brunon i inni uczniowie Romualda, którzy 
dobrowolnie podjęli się życia ascetycznego, spoglądali na męczeństwo jako 
na dopełnienie ich ascezy. Ponieważ żyli w czasach, w którym nie było prze-
śladowań publicznych ze strony władzy, jedyną drogą prowadzącą do zre-
alizowania ich pragnienia było wyruszenie na misje do ziemi pogańskiej, by 
głosić Ewangelię. Niedawne wspaniałe męczeństwo św. Wojciecha jeszcze 
bardziej rozpaliło ich pragnienie takiego szlachetnego celu.

Postawa całkowitego oddania się Bogu aż do gotowości ofiary z życia, czy-
li męczeństwa, oto dobro, z jakim przybyli do kraju północnego misjonarze.

Jan Paweł II wyjaśnia, że tajemnicę męczeństwa da się zrozumieć jedy-
nie w życiu i śmierci Jezusa Chrystusa.
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Ukazując źródło mocy wiary aż do oddania życia dla Chrystusa, Ojciec 
Święty stawia człowieka końca XX wieku wobec problemu: czyż w sercu 
każdego z nas nie rodzi się jednocześnie pytanie: czy mnie starczyłoby wiary, 
nadziei i miłości, aby złożyć tak heroiczne świadectwo? I daje odpowiedź 
na postawione pytanie, przytaczając modlitwę liturgiczną na uroczystość 
Pierwszych Męczenników Polskich: „Boże, Ty uświęciłeś początki wiary  
w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mate-
usza, Izaaka i Krystyna; wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy na-
śladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie 
wyznawali Cię naszym życiem”. To Bóg jest Tym, który wspomaga naszą 
słabość swoją łaską. On mocą swojego Ducha umacnia nas, abyśmy byli 
zdolni do odważnego składania świadectwa wiary31.

2 – Wezwani do dawania świadectwa wiary dzisiaj
Po przedłożeniu świadectwa Pierwszych Męczenników Polskich i źródła 

ich mężnej i odważnej wiary Jan Paweł II przechodzi do potrzeby dawania 
świadectwa dzisiaj przez męczeństwo ducha, czyli przez wierność dla prawdy 
i miłości. Wzywa do takiego świadectwa wszystkich chrześcijan bez wyjątku. 
Świadkiem ma być każdy, kto został ochrzczony i karmi się Bogiem. Powołu-
jąc się na słowo przekazane w czasie liturgii słowa We wszystkim […] odnosi-
my pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (Rz 8,37), Jan Paweł II 
wołał: Bracia i Siostry, w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa 
krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia. O Bogu 
winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w ro-
dzinie, w zakładach pracy, w urzędach, szkołach, biurach. W miejscach, gdzie 
człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa […]32.

Takie świadectwo wiary w życiu chrześcijanina było możliwe nie tyl-
ko w początkach chrześcijaństwa w Polsce. Świadkowie żywej i odważnej 
wiary tworzyli historię narodu i tworzą ją dzisiaj. Są nimi zarówno przeło-
żeni Kościoła lokalnego, jak i instytucje takie jak seminarium duchowne,  
a szczególnie wierni świeccy. Tylko miłość Chrystusowa Jana Pawła II, mi-
łość ojcowska, miłość do sługi Bożego Wilhelma Pluty i do tej ziemi mogła 
wyrazić tak dobitnie wdzięczność świadkom wiary, którzy żyli na terenie 
administracji apostolskiej i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w okresie 
powojennym, w słowach: Jakże nie wspomnieć tu – mówi papież – wierno-
ści tradycji i Kościołowi, jakie dawaliście w czasach bardzo trudnych. Wielu 

31 Tamże, s. 11-12.
32 Tamże, s. 12.
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z was nosi w sercu bolesne doświadczenia drugiej wojny światowej. Po dru-
giej wojnie światowej, na tych ziemiach, zaczynaliście niejako nowe życie, 
przychodząc z różnych stron Polski, a nawet spoza jej granic. Odcięci od ko-
rzenia pochodzenia, zachowaliście jednak korzenie wiary. Dalej mówił: Nie 
mogę wszystkich tutaj wymienić, ale pragnę z wdzięcznością wspomnieć śp. 
Księdza biskupa Wilhelma Plutę. On budował niejako fundament Kościoła 
gorzowskiego w czasach bardzo trudnych dla naszego kraju. Długie lata za-
rządzał Kościołem gorzowskim najpierw jako administrator, a później jako 
jego biskup. On tu jest dzisiaj na pewno razem z nami. Biskupie Wilhelmie, 
dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tej ziemi. Za twój trud, odwagę 
i mądrość. Dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła w naszej Ojczyźnie33.

3 – Świadectwo wiary dzisiaj jest możliwe
Ojciec Święty był świadomy, że wielu wierzących uważa, iż realizacja 

Ewangelii dzisiaj jest trudna, a nawet niemożliwa. Człowiek zapatrzony  
w siebie i znający swoje możliwości uświadamia sobie, że trudno jest oprzeć 
się złu i jego strukturom. Ponadto zderza się z jawną promocją zła w życiu. 
Doświadcza też swoistego antyświadectwa w postaci powodzenia i ziem-
skich sukcesów ludzi, którzy jawnie wyznają zasady przeciwne Ewangelii 
i według nich żyją. Na te i tym podobne zastrzeżenia i obawy Jan Paweł II 
odpowiada jasno: Zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami, są na miarę 
każdego z nas. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi na po-
moc w chwilach naszej słabości. On jeden zna ją naprawdę. Zna ją lepiej 
niż my sami, a przecież nas nie odtrąca. Przeciwnie, w swej miłosiernej mi-
łości pochyla się nad człowiekiem, by go umacniać. To umocnienie człowiek 
otrzymuje poprzez żywy kontakt z Bogiem34. 

Chciał powiedzieć, że chrześcijanin nie może zwątpić w miłość Boga. 
Jego miłość ojcowska nie jest teoretyczna, ale wyraża się w konkretnej 
obecności z nami Jego mądrości, miłości, a zwłaszcza mocy zwycięskiej. 
Chrześcijanin, zwłaszcza wierny świecki, nie może więc pozostać sam ze 
swoimi siłami ludzkimi, ale może i musi koniecznie odwoływać się do Tego, 
który jest nadzieją niezawodną i mocą zwycięską, by zwyciężył szatana  
i śmierć. Napomina jednak Ojciec Święty, że ducha zawierzenia Bogu i ser-
decznej współpracy z Nim nabywa się przez stałe przebywanie z Bogiem. 
To przebywanie z Bogiem to najpierw świadomość zamieszkiwania Boga 
w sercu chrześcijanina od chwili Chrztu Świętego i Jego zbawcze działa-

33 Tamże, s. 12-13.
34 Tamże, s. 13.
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nie w nim. To także umiejętność odnawiania tej świadomości mocy Bożej  
w modlitwie. Dlatego wzywa Ojciec Święty: Modlitwa jest niezbędna za-
równo w życiu osobistym i apostolacie. Nie może być autentycznego świa-
dectwa chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, 
energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód; jest źródłem wytrwałości  
i umiejętności podejmowania inicjatywy z nowymi siłami35.

Jan Paweł II stawia jako przykład modlitwy Pierwszych Męczenników 
Polskich. Cała ich moc świadectwa aż do męczeństwa miała swoje funda-
menty w ich głębokiej i tajemniczej rozmowie z Bogiem. To właśnie Bra-
cia Polscy chcieli powiedzieć wszystkim, którzy po nich będą, że aby dawać 
świadectwo o Chrystusie, trzeba się do tego przygotować. Rodzi się bowiem, 
dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej 
rozmowy z Bogiem. Na klęczkach. Nie można ukazywać Chrystusa innym, 
jeżeli wcześniej się Go nie spotka we własnym życiu36. 

Jakże trzeba dziękować Ojcu Świętemu za te słowa. Uświadamiają one 
duszpasterzom, by w nauczaniu nie ograniczali się do moralizmu, czyli do 
przekazywania nakazów i zakazów, ale aby ukazywali źródło mocy zwy-
cięskiej nad szatanem, na Chrystusa Pana. Tylko człowiek, który opiera się 
mocno na Bogu, odnosi pełne zwycięstwo.

4 – Znaczenie męczeństwa dla życia chrześcijańskiego
W duchowości chrześcijańskiej męczennicy to ludzie, którzy dosłow-

nie wzięli przykład z Chrystusa, zwłaszcza Jego miłość do Ojca i ludzi aż 
do śmierci krzyżowej. Jako świadkowie heroicznej wiary i miłości do Boga 
i ludzi męczennicy byli wyzwaniem rzuconym każdemu chrześcijaninowi,  
a szczególnie indyferentnym i duchowo zaniedbanym. W homilii Jan Paweł II 
ukazał istotę męczeństwa i znaczenie tego znaku miłości do Boga dla ludzi, od-
wołując się do tekstu encykliki „Veritatis splendor”: Męczeństwo jest szczyto-
wym wyrazem męstwa człowieka współpracującego z łaską, która uzdalnia go 
do heroicznego świadectwa. W męczeństwie Kościół widzi „wspaniały znak” 
swojej świętości. Znak cenny dla Kościoła i dla świata, „ponieważ pomaga 
uniknąć najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka: 
niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia 
budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek i społeczności. To wła-
śnie męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu  
i porywającemu przykładowi życia budują zmysł moralny. Poprzez swoje 

35 Tamże, s. 13-14.
36 Tamże, s. 14.
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świadectwo dobra stają się wyrzutem dla wszystkich, którzy łamią prawo” 
(por. VS, 93)37. 

Każda epoka potrzebuje ludzi heroicznej wiary, którzy stają w obronie war-
tości duchowych i ukazują wysoki poziom wrażliwości moralnej. Wspaniały 
przykład mocy ducha i zmysłu moralnego dawali męczennicy XX wieku, którzy 
mimo prześladowań umieli stawiać jasne granice między dobrem a złem i nie 
dali się zdeprawować nawet najokrutniejszymi środkami przemocy. 

5 – Prymat sumienia i prymat ducha
Męczeństwo ma również wielkie znaczenie dla formacji sumienia i obro-

ny wartości duchowych, nazywanych w humanizmie chrześcijańskim impon-
derabiliami. Najczęściej w obronie tych wartości dochodzi do zderzenia się 
ludzi głębokiej wiary z nieludzkimi systemami i ideologiami. I chociaż mę-
czennicy ponoszą śmierć, to jednak nie umierają. W tym znaczeniu wyjaśniał 
męczeńską śmierć Maksymiliana Kolbego Jan Paweł II w Niepokalanowie 
18.06.1983 r.: Maksymilian Kolbe poniósł śmierć […]. Jednakże w tej śmierci 
objawiło się zarazem duchowe zwycięstwo nad śmiercią, podobne do tego, 
jakie miało miejsce na Kalwarii. A więc: nie „poniósł śmierć”, ale „oddał 
życie” – za brata. W tym jest moralne zwycięstwo nad śmiercią. „Oddać ży-
cie” za brata – to znaczy stać się poniekąd szafarzem własnej śmierci38. Tak 
rozumiana męczeńska śmierć stanowi wyzwanie dla każdego chrześcijanina. 
Nie można przejść obok męczeństwa obojętnie. Dlatego papież powiedział w 
Gorzowie: Patrząc na przykład męczenników, nie bójcie się dawać świadec-
twa. Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary 
człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wyma-
gali! (Veritatis splendor, 92)39.

 
6 – Ojciec Święty prosi o modlitwę
Po zakończeniu homilii Jan Paweł II przeszedł do wspomnień o wizy-

tach w diecezji gorzowskiej przy różnych okazjach, a szczególnie z okazji 
1000-lecia chrztu Polski. Wtedy to przy katedrze gorzowskiej zgromadziło 
się ponad 100 tysięcy ludzi pod przewodnictwem prymasa Polski.

Jednak szczególnie serdeczne i rodzinne było wspomnienie dnia konkla-
we i nawiązanie do słów kard. Stefana Wyszyńskiego, który powiedział wte-

37 Tamże, s. 14-15.
38 Jan Paweł II, Homilia w Niepokalanowie, [w:] Pielgrzymki do Ojczyzny. Prze-

mówienia i homilie, Kraków 1997, s. 247. 
39 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa w Gorzowie Wlkp., 2 VI 1997 r., 

„Ecclesiastica” VI (XIL) (1997), nr 7-9, s. 15.
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dy do nowo wybranego papieża: „masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie 
tysiąclecie”. I tu nastąpiły słowa zawierzenia i prośby do zgromadzonego 
Ludu Bożego ze strony Jana Pawła II: I dlatego, moi drodzy, przyjechałem 
do Polski […]. Przyjechałem, aby tu, na tych szlakach, na tych szlakach mi-
lenijnych, wyprosić sobie łaskę, łaskę tego zadania, które chyba Opatrzność 
Boża postawiła przede mną w słowach wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Ale, 
moi drodzy, lat mi przybywa, więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, 
ażebym temu zadaniu sprostał40.

Wierni skandowali: Pomożemy! Papież nawiązał do gierkowskich cza-
sów, kiedy klasa robotnicza obiecywała pomoc pierwszemu sekretarzowi 
partii komunistycznej i z dozą dowcipu odpowiedział: Ten okrzyk jest mi 
znany, ale może tym razem będzie lepiej!

Wierni przyjęli orędzie Jana Pawła II z wiarą i udawali się do autoka-
rów z wielką zadumą. Wiele też mówiło się we wszystkich środowiskach 
o niezwykłym wydarzeniu, jakim była wizyta papieża w Gorzowie Wlkp. 
Najbardziej jednak utkwiły w pamięci wiernych słowa skierowane do Ludu 
Bożego z prośbą o modlitwę na klęczkach, by mógł wprowadzić Kościół w 
trzecie tysiąclecie. Podejmowano wówczas różne inicjatywy modlitw pry-
watnych, ale także grupowych w ramach róż różańcowych lub grup mo-
dlitewnych. Wszyscy czuli się duchowo odpowiedzialni za misję Papieża 
Polaka, jaką zleciła mu Opatrzność.

7 – Owocowanie wizyty pasterskiej Jana Pawła II w życiu duchowym 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Po wizycie Jana Pawła II bp Adam Dyczkowski podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania spotkania z Janem 
Pawłem II. 

Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej podjął starania celem zorganizowa-
nia pielgrzymki do Rzymu, by samemu Ojcu Świętemu podziękować za dar 
wizyty pasterskiej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 12.11.1997 r. odbyła 
się audiencja dla pielgrzymów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W swoim 
słowie Jan Paweł II powiedział wówczas do pielgrzymów: Mam żywo przed 
oczami ten pełen entuzjazmu tłum wiernych, który zgromadził się 2 czerwca na 
placu przed kościołem Braci Polskich Męczenników. Papież przypomniał, że 
dzięki wierze w Chrystusa, który jest „wczoraj i dziś, i na wieki” (Hbr 13,8), 
mogliśmy w Gorzowie pytać: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystuso-
wej” (Rz 8,35). Dziś powtarzam te słowa. Trzeba je sobie stale przypominać 

40 Tamże, s. 16. 
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[…]. Słowa te powinny stać się programem życia każdego wierzącego i całej 
wspólnoty uczniów Chrystusa […]. Tylko taka miłość może przemienić oblicze 
tego świata. Dlatego wspominając dziś nasze gorzowskie spotkanie, proszę 
was, bracia i siostry, abyście dawali świadectwo tej miłości41.

 
8 – Modlitwa za Ojca Świętego
Jeszcze przed wizytą u Ojca Świętego w Rzymie bp Adam Dyczkowski 

wydał list pasterski, w którym napisał: Pragniemy spełniać obietnicę daną 
Ojcu Świętemu najpierw przez organizowanie do 2000 roku w każdą II lub 
III sobotę miesiąca pielgrzymki Kapłanów i Wiernych Świeckich z jednego 
dekanatu do Rokitna. Niech to będzie zewnętrzny i wewnętrzny wyraz na-
szej modlitwy za Ojca Świętego. Do modlitewnej pielgrzymki przygotujcie 
się przez najbliższy tydzień, gromadząc się codziennie na wieczorną modli-
twę różańcową przed Mszą św. lub na Apel Jasnogórski. W czasie nabożeń-
stwa różańcowego lub w czasie Mszy św. słuchajcie wybranych urywków  
z przemówień Ojca Świętego z ostatniej wizyty Jana Pawła II w Polsce. 
Po powrocie z pielgrzymki wspólnie lub prywatnie módlcie się na różańcu  
w intencji Ojca Świętego. Wierni, którzy pragną zobowiązać się do codzien-
nej modlitwy w intencji Ojca Świętego, mogą to uczynić, wpisując się do 
Księgi Pomocników Jana Pawła II42.

4. Uroczystości 1000-lecia męczeństwa Pięciu Braci w Międzyrzeczu

1 – Przygotowanie do jubileuszu 1000-lecia męczeństwa Pierwszych 
Męczenników Polskich
Temat orędzia papieskiego w Gorzowie Wlkp. czerpał swą treść z Ewan-

gelii Świętej i ze świadectwa Pierwszych Męczenników Polskich. Kon-
sekwentnie nie można było pominąć treści przesłania papieskiego w bez-
pośrednim przygotowaniu diecezji do jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej 
śmierci świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. W tym du-
chu wykorzystane były diecezjalne uroczystości Wielkiego Jubileuszu, które 
miały miejsce w Międzyrzeczu. W liście pasterskim, zapowiadającym uro-
czystości, bp A. Dyczkowski napisał m.in.: Tylko Bóg mocą swojego Ducha 
daje chrześcijanom siłę i odwagę do mężnego składania świadectwa swojej 

41 Jan Paweł II, Przemówienie do pielgrzymów, „Ecclesiastica” VI (XIL) (1997), 
nr 10-12, s. 25.

42 Bp A. Dyczkowski, Słowo do kapłanów i wiernych przed modlitewną piel-
grzymką do Rokitna w intencji Jana Pawła II, „Ecclesiastica” VI (XIL) (1997), nr 
10-12, s. 45-46.
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wierze w życiu. Bóg też umacniał swoją mocą naszych świętych Patronów. 
Nie zapominajmy, że męczeństwo Pięciu Braci jest dojrzałym ziarnem wia-
ry. Trzej młodzi Polacy, nowicjusze: Mateusz, Izaak oraz sługa Krystyn, 
wpatrzeni w Chrystusa „Świadka Wiernego”, ukazywanego świątobliwym 
życiem eremitów Benedykta i Jana, dali świadectwo wierze i mocy Ducha 
Bożego. Uzbrojeni mocą z wysoka oddali życie z miłości do Chrystusa.  
W naszych Patronach pokolenia Polaków, a szczególnie my, którzy żyjemy 
na przełomie wieków, mamy konkretny ideał radykalnego naśladowania 
Chrystusa aż do krzyża, aż do śmierci43.

W liście na Adwent 2000 roku, poświęconemu dziełu nowej ewangeli-
zacji, biskup diecezjalny nawiązał do świadectwa Pierwszych Męczenni-
ków Polskich, pisząc: Ewangelizację trzeba zaczynać od siebie, od rodziny,  
w której żyjemy. Dlatego w programie duszpasterskim prosimy naszych świę-
tych patronów – Męczenników z Międzyrzecza, by uczyli nas ducha modlitwy 
i wsłuchiwania się w głos Boga. Życie pustelnicze, pełne modlitwy i surowej 
pokuty, jakie prowadzili w Pereum w północnej Italii, było dla nich doskonałą 
szkołą mądrości Bożej i miłości, a przede wszystkim szkołą widzenia siebie  
w prawdzie. W rozmowie z Bogiem rozpoznawali swoje posłannictwo misyjne, 
aby wyruszyć do kraju słowiańskiego, do Polski. Są oni żywymi świadkami mi-
łości i oddania dla innych. Nie bali się żadnych niebezpieczeństw. Co więcej, 
gorąco prosili Boga o łaskę oddania życia dla Chrystusa44.

W dalszym ciągu listu pasterz diecezji wzywa rodziców, młodzież i dzieci 
do świętowania Dnia Pańskiego, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, 
owocnego korzystania z rekolekcji parafialnych, a także rekolekcji zamkniętych 
czy innych okazji do zamyślenia się nad sobą i wyciszenia przez Bogiem. Jest to 
bowiem droga do mocnego zakotwiczenia w Bogu, a konsekwentnie do dawa-
nia świadectwa wierze na podobieństwo świętych patronów diecezji.

2 – Jubileusz 1000-lecia męczeństwa Pierwszych Męczenników Polskich
Jubileusz Pierwszych Męczenników Polskich diecezja zielonogórsko-go-

rzowska rozpoczęła uroczystością intronizacji relikwii świętych Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna w budującym się sanktuarium świętych 
patronów w Międzyrzeczu, która odbyła się 11.11.2001 r. Liturgia rozpo-
częła się nabożeństwem w wiosce Święty Wojciech, a następnie w procesji 

43 Por. Bp A. Dyczkowski, List pasterski z okazji diecezjalnych uroczystości 
Wielkiego Jubileuszu oraz Świętych Pięciu Braci Polskich, „Ecclesiastica” IX (LII) 
(2000), nr 10-12, s. 45.

44 Bp A. Dyczkowski, List pasterski na Adwent 2000 r., „Ecclesiastica” IX (LII) 
(2000), nr 10-12, s. 48-49.
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relikwie zostały przeniesione do sanktuarium. W liście pasterskim, którym 
zapraszał do udziału diecezjan w uroczystości, bp A. Dyczkowski pisał: Za 
przykładem i przez wstawiennictwo świętych patronów chcemy stawać się 
solą ziemi i światłem świata45.

Celem owocnego przeżywania uroczystości jubileuszowych pasterz die-
cezji podjął decyzję, aby w całej rodzinie diecezjalnej wierni spotkali się 
osobiście ze świętymi: Benedyktem, Janem, Mateuszem, Izaakiem i Kry-
stynem w ich relikwiach, które będą pielgrzymować do każdej wspólnoty 
parafialnej, by dawać świadectwo wiary odważnej i żywej. W okresie od 
16.02.2002 r. do 22.06.2003 r. diecezja przeżywała peregrynację relikwii 
świętych patronów. Przeprowadzane rekolekcje parafialne na podstawie 
przygotowanych materiałów homiletycznych i katechetycznych oraz prze-
bieg liturgii sprawowanej zgodnie z opracowaną księgą liturgiczną pozwo-
liły wiernym po raz pierwszy zapoznać się z życiem i świadectwem wiary 
męczenników w obecności ich relikwii.

Sama uroczystość jubileuszowa odbyła się 15.06.2003 r. w Międzyrze-
czu, w pobliżu budowanego sanktuarium ku czci świętych Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna. Ze względu na pochodzenie dwóch męczenni-
ków z Włoch uroczystości miały charakter nie tylko ogólnopolski, ale i mię-
dzynarodowy. W uroczystościach brał udział Episkopat Polski oraz biskupi 
i delegacje z Włoch, Czech i Niemiec.

List Ojca Świętego na uroczystość jubileuszu 1000-lecia śmierci Pierw-
szych Męczenników Polskich ukazuje powiązanie i ciągłość myśli papieskiej 
między spotkaniem w Gorzowie Wlkp. i tym, co działo się w Międzyrzeczu 
15.06.2003 r. Jan Paweł II pisał: Drogi Biskupie Adamie, w duchu i w modli-
twie jednoczę się z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską i z całym Kościołem 
w Polsce, który uroczyście obchodzi 1000-lecie śmierci Pierwszych Męczen-
ników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Można powie-
dzieć, że te obchody rozpoczęliśmy już Liturgią Słowa w 1997 r. podczas mojej 
pielgrzymki do ojczystego Kraju. Wspólnie przeżywaliśmy prawdę, że wiara 
naszego Narodu wyrasta z posiewu krwi męczenników. Owszem, w sposób 
szczególny wspominaliśmy postać św. Wojciecha, ale nie mogliśmy nie przy-
wołać na pamięć również tych pięciu mnichów, którzy według benedyktyńskiej 
reguły, przez pracę, modlitwę i studium Ewangelii, pragnęli dawać świadec-
two wiary wobec tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa […].

45 Bp A. Dyczkowski, List pasterski z okazji intronizacji relikwii Pierwszych 
Męczenników Polski w Międzyrzeczu w dniu 11 listopada 2001 r., „Ecclesiastica”  
X (LIII) (2001), nr 10-12, s. 49.
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W dalszym ciągu mówił papież o świadectwie wiary Męczenników Pol-
skich, pisząc: W 1997 roku mówiłem, że ci świadkowie wiary nie przestają 
budzić w nas głosu sumienia, który w głębi serca budzi pytanie o gotowość 
oddania na co dzień życia dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Znów uświada-
miają nam, że w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym 
bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego, ewangelicznego życia 
w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, szkołach i biurach, w miejscach 
trudu i odpoczynku. Ufam, że ta świadomość będzie zawsze pobudzała du-
chownych i wiernych Kościoła w Zielonej Górze, Gorzowie i w całej Polsce 
do umacniania wiary, ożywiania miłości i trwania w nadziei. O to się modlę 
za wstawiennictwem naszych Pierwszych Męczenników46. 

Jest to jeden z ostatnich tak obszernych listów Jana Pawła II do diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej i do wiernych w Polsce na temat posłannictwa mę-
czenników – świadków wiary z przeszłości – i konieczności naśladowania ich  
w dawaniu świadectwa wiary, na mocy głębokiego zakorzenienia w Chrystusie.

Podsumowanie

Z przeglądu relacji księdza, biskupa, arcybiskupa, kardynała Karola Woj-
tyły i papieża Jana Pawła II z administracją gorzowską, od 1972 r. z Zie-
mią Lubuską, wynika, że związki te trwały od 1955 do 2005 r. Miały one 
bardzo różnorodny charakter. Jednak przeważały szczególnie dwa rysy tych 
kontaktów, a mianowicie przyjacielski i duszpasterski. Początkowe wizyty 
rekreacyjne ks. Karola Wojtyły z młodzieżą akademicką na terenie wielkiej 
administracji gorzowskiej przerodziły się w okresie jego posługi biskupiej  
i papieskiej w spotkania duszpasterskie, ale przybierały także formy serdecz-
nej przyjaźni z biskupami gorzowskimi, zarówno w czasie wizyt Ojca Święte-
go w Polsce, jak i w czasie wizyt biskupów gorzowskich w Watykanie.

Z bpem Wilhelmem Plutą łączyła bpa Karola Wojtyłę tematyka rodzin-
na, z bpem Józefem Michalikiem więź przyjaźni z czasów rzymskich, pracy  
w diecezji gorzowskiej, a także w archidiecezji przemyskiej, z bpem Adamem 
Dyczkowskim wędrówki z młodzieżą i wyprawy na narty do Zakopanego oraz 
pochodzenie z diecezji krakowskiej, a z biskupami pomocniczymi Pawłem 
Sochą i Edwardem Dajczakiem, a także bpem Stefanem Regmuntem duchowe 
ojcostwo daru konsekracji w święceniach biskupich, otrzymanych z rąk kard. 

46 Jan Paweł II, List do Biskupa Adama Dyczkowskiego z okazji 1000-lecia śmierci 
Pierwszych Męczenników Polski, Watykan 14 czerwca 2003 r. (Archiwum Kurii Zie-
lonogórsko-Gorzowskiej).
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K. Wojtyły – w przypadku święceń biskupich Pawła Sochy, a papieża Jana 
Pawła II – w przypadku bpa Edwarda Dajczaka i bpa Stefana Regmunta.

Niech w 40. rocznicę pierwszej wizyty pasterskiej Ojca Świętego Jana 
Pawła II do Polski przytoczone wspomnienia, a szczególnie wypowiedzi 
papieża do duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej, ożywiają w nas pamięć i tożsamość, jako wierzących w Chry-
stusa, kochających Jego Matkę Maryję i zawierzających siebie i wszystkie 
sprawy diecezji św. Janowi Pawłowi II. 

Dane z „Kalendarium życia Karola Wojtyły”
30.12.1963 r. – bp K. Wojtyła mianowany arcybiskupem metropolitą krakow-

skim (decyzja papieska z zapytaniem o zgodę); 
18.01.1964 r. – urzędowa nominacja na arcybiskupa metropolitę krakowskie-

go, po czym ingres do katedry na Wawelu;
29.05.1967 r. – papież Paweł VI zapowiada zwołanie konsystorza. Wśród no-

wych kardynałów – nazwisko abpa K. Wojtyły; 26.06.1967 r. Rzym, Aula Pia/ 
– wręczenie nominacji kardynalskiej; 28.06.1967 r., godz. 9.30 – w Kaplicy Syk-
styńskiej inwestytura kardynalska dokonana przez papieża Pawła VI; 

9.07.1967 r. – uroczystość ingresu kard. Karola Wojtyły do katedry na Wawelu;
23-24.06.1971 r. – 126. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Gościko-

wie-Paradyżu;
r. – obrady Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego w Gościkowie-

-Paradyżu;
27.09.1972 r. – msza św. koncelebrowana w kaplicy biskupiej w Gorzowie 

Wlkp.47. Odwiedziny przyjacielskie bpa W. Pluty; 
26.12.1973 r. – święcenia biskupie ks. Pawła Sochy w katedrze gorzow-

skiej udzielone przez J. Em. ks. kard. Karola Wojtyłę. W kazaniu ks. kardy-
nał powiedział: Wybór Ducha Świętego uprzedza naszą świadomość, nasze 
rozeznanie. W świadomości społecznej Kościoła gorzowskiego, w świa-
domości waszego biskupa i pasterza, w świadomości Episkopatu Polski,  
ks. Prymasa, ten wybór ukształtował się na ostatnim etapie. Ale o ileż wcze-
śniej dokonał tego Duch Święty i jakimi prowadził drogami naszego dzisiej-
szego elekta, aż do chwili, kiedy stanie tutaj przy tym ołtarzu, ażebyśmy wło-
żyli na niego ręce, przekazując mu sukcesję biskupią. I za to wszystko trzeba 
dziękować Duchowi Świętemu, który sam powołuje biskupów, przez naszą 
posługę („Kalendarium życia Karola Wojtyły”, „Znak” 1983, s. 552-553).

47 Por. Sacrum Poloniae Millenium, Gorzów Wlkp., 5-6 XI 1966 r., s. 388 (mps).
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Streszczenie

Związek księdza Karola Wojtyły, potem biskupa, kardynała i papieża z Zie-
mią Lubuską ma charakter wielowymiarowy. Wizyty ks. Karola Wojtyły 
Administracją Gorzowską i diecezją Gorzowską i Zielonogórsko-Gorzow-
ską na terenie Pomorza Zachodniego miały charakter krajoznawczo-wypo-
czynkowy, zwłaszcza w formie spływów kajakowych. Późniejsze wizyty, 
już jako biskupa i kardynała, a szczególnie papieża, miałaby charakter przy-
jacielski, ale przede wszystkim duszpasterski. Okres, obejmujący niemal 
50-ciu lat kontaktów św. Jana Pawła II z Kościołem Ziemi Lubuskiej, objął 
rządy następujących biskupów diecezji: W. Pluty (1958-1986), J. Michalika 
(1986-1993) i A. Dyczkowskiego (1993-2005). Z bpem Plutą łączyła bpa  
K. Wojtyłę tematyka rodzinna, z bpem Józefem Michalikiem więź przyjaźni 
z czasów rzymskich, pracy w diecezji gorzowskiej, a także w archidiecezji 
przemyskiej, z bpem A. Dyczkowskim wędrówki z młodzieżą i wyprawy 
na narty do Zakopanego i pochodzenie z diecezji krakowskiej, a z biskupa-
mi pomocniczymi P. Sochą i bpem E. Dajczakiem, a także bpem Stefanem 
Regmuntem duchowe ojcostwo daru konsekracji w święceniach biskupich, 
otrzymanych z rąk Kardynała K. Wojtyłę – w wypadku święceń biskupich 
Pawła Sochy, a w wypadku bpa Edwarda Dajczaka i bpa Stefana Regmunta 
– papieża Jana Pawła II.

Słowa kluczowe: św. Jan Paweł II, administracja gorzowska, diecezja 
gorzowska, diecezja zielonogórsko-gorzowska, Ziemia Lubuska

John Paul II and the Lubusz district

Summary
The relationship between priest Karol Wojtyła (in later years a bishop, 

a cardinal and a pope) and the Lubusz district is multifaceted. Rev. Karol 
Wojtyła visited the Zielona Góra and Gorzów diocese as well as the 
Gorzów diocese in Western Pomerania for sightseeing and recreational 
purposes, especially in order to go kayaking. Later, when he was s bishop 
and a cardinal, and especially a pope, his visits were of friendly and 
pastoral nature. Over almost 50 years of contacts between St John Paul 
II and the Church of the Lubusz district, the following diocese bishops 
ruled the diocese: W. Pluta (1958-1986), J. Michalik (1986-1993) and  
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A. Dyczkowski (1993-2005). Bishop K. Wojtyla was connected with 
Bishop Pluta through family issues, with Bishop Józef Michalik through 
friendship from the Roman times and work in the Gorzów diocese, as well 
as in the Przemyśl archdiocese, with Bishop A. Dyczkowski through trips 
with young people and skiing trips to Zakopane and the fact that they both 
came from the diocese of Krakow, and with auxiliary bishops P. Socha, 
Bishop E. Dajczak, as well as Bishop Stefan Regmunt through spiritual 
paternity of the gift of bishop’s ordination, administered by Cardinal K. 
Wojtyła in the case of Bishop Paweł Socha, and by Pope John Paul II in the 
case of Bishop Edward Dajczak and Bishop Stefan Regmunt. 

Keywords: St Paul John II, the Gorzów administration, the Gorzów 
diocese, the Zielona Góra and Gorzów diocese, the Lubusz district
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Ks. Wiesław Mróz

Sprawozdanie z działalności Archiwum i Muzeum  
Diecezjalnego w Świdnicy za lata 2018–2019

Dekretem Biskupa Świdnickiego z dnia 12 września 2018 r. referentem 
Archiwum i Muzeum Diecezjalnego w Świdnicy został mianowany ks. 
Wiesław Mróz, który zastąpił ks. prałata Piotra Śliwkę, pełniącego funk-
cję dyrektora tych instytucji od ich utworzenia, czyli od 28 lutego 2008 
r. Wszystkie wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem 
i prowadzeniem wymienionych instytucji pokrywa Świdnicka Kuria Bi-
skupia.

Zbiory archiwalne powiększyły się w 2018 i 2019 roku o 88 wtóropi-
sów ksiąg metrykalnych z 24 parafii oraz o 6 niemieckich ksiąg metrykal-
nych sprzed II wojny światowej z dwóch parafii: Braszowice i Wójtowice. 
Pod koniec 2019 r. w archiwum znajdowało się dokładnie 400 ksiąg i 104 
teczki wtóropisów ksiąg metrykalnych oraz 9 oryginałów.

Skatalogowano istniejący zbiór rękopisów, starodruków i starych ksiąg 
z XVII-XX wieku liczący 2165 pozycji oraz – mszałów z XIX i XX wieku 
liczący 48 pozycji. Skatalogowano także istniejący stan posiadania Mu-
zeum Diecezjalnego, który składa się obecnie z 226 jednostek.

Referent Archiwum i Muzeum Diecezjalnego w dniach od 17 paździer-
nika do 5 grudnia 2018 r. uczestniczył w kursie kancelaryjno-archiwalnym 
I stopnia dla archiwistów, zorganizowanym w Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich Oddział Dydaktyczny we Wrocławiu, ukończonym 
egzaminem pisemnym z wynikiem bardzo dobrym.

Udział w walnych zjazdach Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: 
18-20 listopada 2018 r. w Łodzi oraz 23 września 2019 r. w Warszawie.

Udział w warsztatach archiwalnych organizowanych przez Stowa-
rzyszenie Archiwistów Polskich: 11 października 2018 r. we Wrocła-
wiu, 27 października 2018 r. w Łodzi, 19 grudnia 2019 r. we Wrocławiu,  
20 i 22 września 2019 r. we Lwowie, 27-29 września 2019 r. w Gdańsku, 
16 grudnia 2019 r. we Wrocławiu.

Udział w szkoleniu z obsługi Zintegrowanego Systemu Informacji Ar-
chiwalnej „ZoSIA” w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie  
w dniu 26 czerwca 2019 r.
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Udział w konferencjach naukowych:
a) Konferencja szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo zbiorów w instytu-

cjach nauki i kultury” w dniach 13 i 14 grudnia 2018 r. w auli Politechni-
ki Wrocławskiej, zorganizowana przez Archiwum Politechniki Wrocław-
skiej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzy-
szenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu.

b) Konferencja pt. „Archiwa Kościelne w niepodległej Polsce”,  
w dniach 14–16 października 2019 r. w Łodzi, zorganizowana przez Archi-
wa Państwowe w Warszawie i Łodzi. Podczas konferencji wygłosili refe-
rat m.in. przedstawiciele firmy Od-Nova pt. „Archiwa jezuitów kłodzkich. 
Uratować, zabezpieczyć, udostępnić społecznie, czyli UZUS”.

Kwerendy w archiwach: Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu  
w dniach 4, 9 i 23 października 2019 r., Archiwum Biskupie w Legnicy 
w dniu 30 października 2019 r., Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu  
w dniu 22 listopada 2019 r.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. syn pana Edmunda Nawrockiego, który 
zmarł 19 maja 2019 r., przekazał do Archiwum Diecezjalnego w Świd-
nicy część zbiorów materiałów historycznych dotyczących kościoła św. 
św. Stanisława i Wacława w Świdnicy oraz jego proboszczów. Pozostałe 
zbiory zostały przekazane do parafii ewangelickiej w Świdnicy oraz do 
Muzeum Kupiectwa w Świdnicy.

W 2019 roku zrealizowało 12 kwerend pisemnych.



Ks. Robert R. Kufel

Sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego  
w Zielonej Górze za rok 2019

Siedziba
Archiwum Diecezjalne mieści się w zachodniej części Domu Księży Eme-

rytów na osiedlu Kaszubskim nr 8 w Zielonej Górze. Część administracyjno-
-naukowa składa się z sekretariatu, pracowni, biura dyrektora i sali konferen-
cyjnej. W roku sprawozdawczym oddano do użytku magazyn przeznaczony 
na akta z Sądu Kościelnego w Gorzowie Wlkp. W sumie Archiwum Diece-
zjalne posiada 9 magazynów, w których złożono cały zasób archiwalny. 

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

stanowisku archiwisty pracuje p. Weronika Zegzuła (od 1.09.2016). W ramach 
stałego  wolontariatu czynnie angażuje się p. Mirosława Frątczak (od 2010).

Powiększenie zasobu 
W roku sprawozdawczym zasób powiększył się o 151 j.a. (5,28 mb) 

oraz o 72 duplikaty (1,60 mb).  W sumie cały zasób Archiwum składa się 
z 299 zespołów i liczy 12,865 j.a. – 177,13 mb.

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

L.p. Tytuł Daty 
skrajne

Jednostki 
aktowe

Metry 
bieżące Depozyt

1 Akta parafii katolickiej Dobiegniew 1935-1936 1 0,03 AP Dobiegniew
2 Akta parafii katolickiej Klenica 1766-1880 6 0,17 zakup
4 Akta parafii katolickiej Lipica Dolna 1826-1948 3 0,07 AP Otyń
5 Akta parafii katolickiej Milsko 1711-1766 2 0,07 zakup
6 Akta parafii katolickiej Mirsk 1835-1873 2 0,09 zakup
7 Akta katolickiej parafii Narajów 1809-1945 15 0,20 AP Otyń
8 Akta katolickiej parafii Otyń 1655-1946 62 1,98 AP Otyń
9 Akta parafii katolickiej Świdnica 1860-1945 1 0,04 zakup
10 Akta parafii katolickiej Tuplice 2000-2016 38 2,18 AP Tuplice
11 Akta parafii katolickiej Zamysłów 1808-1946 9 0,20 AP Szlichtyngowa
12 Akta dekanatu Rzepin 1945-1999 11 0,22 AP Słubice D.św.
13 Akta gminy Wilków k/Głogowa 1928-1946 1 0,03 AP Szlichtyngowa

Razem 151 5,28
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Powiększenie zbiorów, darowizn, depozytów i spuścizn
• bulle, sygnatura ZB (5 sztuk);
• tłoki pieczętne, sygnatura ZTP (449 tłoków);
• zdjęcia, sygnatura ZZ (117 albumów z 8504 zdjęciami. W sumie cała 

kolekcja liczy 12222 zdjęcia);
• plakaty, sygnatura ZPL (752 plakaty);
• pocztówki, sygnatura ZPO (551 kart);
• kasety VHS, sygnatura ZVHS (10 kaset);
• płyty DVD, sygnatura ZDVD (56 płyt);
• płyty CD, sygnatura ZCD (79 płyt);
• dyskietki, sygnatura ZD (8 dyskietek);
• kasety magnetofonowe ZKM (5 kaset);
• slajdy, sygnatura ZS (47 sztuk);
• taśmy filmowe, sygnatura ZTF (1 sztuka);
• kalendarze, sygnatura ZKA (118 kalendarzy);
• autografy, sygnatura ZAU (48 autografów);
• medale i monety, sygnatura ZME (34 sztuki);
• pozostałe druki ulotne, sygnatura ZDU (425 druków);
• wypisy z ksiąg metrykalnych, sygnatura ZWM (101 wypisów);
• znaleziska, sygnatura ZZN (9 sztuk);
• kartografia, sygnatura ZK (8 map);
• znaczki i plakietki, sygnatura ZZP (128 sztuk);
• darowizny nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 70, sygnatu-

ra ZDZ (4 darowizny);
• depozyty nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 299, sygnatura 

DEPO (1 depozyt);
• 23 spuścizny po duchownych, sygnatura S.

Udostępnianie i usługa
Personel Archiwum pracował od poniedziałku do piątku w godzinach od 

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

pująco:
1. Archiwum odwiedziło 138 osób: z zasobu archiwalnego w pracowni 

skorzystało 36 osób, w tym 26 kwerendzistów było po raz pierwszy (we-
dług formularzy zgłoszeń); 

2. w pracowni wydano 214 j.a.;
3. za zgodą dyrektora wypożyczono na zewnątrz 4 j.a.
4. drogą korespondencji (w tym e-mail) zwróciło się 206 osób (28 z instytucji 

krajowych, 94 osoby prywatne, 40 z instytucji zagranicznych i 44 osoby 
prywatne z zagranicy), którym udzielono fachowych informacji i porad;
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5. w dziale duplikatów i ksiąg metrykalnych było 49 wpisów i wypisów;
6. 26 proboszczów przekazało 72 duplikaty ksiąg metrykalnych;
7. 27 proboszczów wypożyczyło 66 duplikatów ksiąg metrykalnych w celu 

uzupełnienia danych;
8. 1 osoba odbyła wolontariat.
 
Komputeryzacja
W roku sprawozdawczym odnotowano 33 338 wizyt na stronie interneto-

wej. Od początku istnienia strony internetowej odwiedziły ją 114 682 osoby.

Księgozbiór
W roku sprawozdawczym zreorganizowano księgozbiór. Stan księgo-

zbioru podręcznego wynosi 1579 woluminów. 
Wzbogacają go następujące prenumeraty:
• półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, wydawany przez Ośro-

dek ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
• rocznik Archeion, wydawany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań-

stwowych w Warszawie; 
• kwartalnik Archiwista Polski, wydawany przez Stowarzyszenie Archiwi-

stów Polskich w Toruniu.

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

stępujące książki:
Halina Majeryk, Emilia Klusek, Ocalić od zapomnienia wieś Złotnik…, 

Złotnik 2017;
Ks. Robert Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele 

gorzowskim 1945-1956, Zielona Góra 2019, t. 4 (T-Ż);
Ks. Robert Kufel, Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa 

lubuskiego w granicach do 1945 roku, tom 9: Powiat wschowski. 
Miasto i gmina Wschowa, Zielona Góra 2019;

Ks. Robert Kufel, Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa 
lubuskiego w granicach do 1945 roku, tom 10: Powiat wschowski. 
Gmina Sława i Szlichtyngowa, Zielona Góra 2019;

Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Zielo-
na Góra 2019, t. 6;

Archiva Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów Kościel-
nych. Zielona Góra 2019, t. 12.
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Archiwum Kresowe
Powstało dekretem bpa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego 6.04.2018 r.  

(Znak: C10-1/18). Celem Archiwum Kresowego jest gromadzenie i udo-
stępnianie w postaci cyfrowej materiałów dotyczących Kresowian miesz-
kających aktualnie na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz ma-
teriałów na temat przedwojennego niemieckiego dziedzictwa związanego 
z obecnym terytorium diecezji. Od początku funkcjonowania strony inter-
netowej Archiwum Kresowe polubiło 819 osób. W roku sprawozdawczym 
wpłynęło 9 pism w sprawie Archiwum Kresowego.

Działalność kancelarii dyrektora
W roku sprawozdawczym do Archiwum wpłynęło:
• 10 zaproszeń na konferencje i sympozja naukowe oraz 17 zaproszeń na 

konferencje i sympozja organizowane przez Archiwa;
• 6 zaproszeń na różnego rodzaju wystawy;
• 79 pism, które dotyczyły wydarzeń o charakterze kościelnym;
• 23 pisma dotyczące wydarzeń pozakościelnych;
• 25 pism w sprawie przygotowania własnych wydawnictw;
• 14 pism dotyczących współpracy z innymi wydawnictwami;
• 13 pism w sprawach duplikatów ksiąg metrykalnych;
• 1 pismo dotyczące uzyskania zgody na publikację materiałów archiwal-

nych;
• 7 pism dotyczących udziału w komisjach i naradach kościelnych;
• 18 reklam firm, które oferowały różnego rodzaju usługi w zakresie kan-

celaryjno-archiwalnym;
• 11 osób wpisało się do Honorowej Księgi Gości Archiwum
• 94 pisma z zagranicy, dotyczące wystąpień z Kościoła katolickiego
W roku sprawozdawczym w archiwum własnym (Akta Kancelarii Dy-

rektora Archiwum sygn. ADA) złożono 5 j.a. – 0,14 mb. W sumie zasób 
archiwum  własnego ADA wynosi 97 j.a. – 2,09 mb.

Z kroniki Archiwum
• Rocznica poświęcenie i otwarcie nowej siedziby Archiwum (8 lutego);
• Spotkanie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych w Warszawie (18 lutego);
• Posiedzenie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych w Warszawie (18 marca);
• Przyjazd pracowników Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej  

w ramach digitalizacji zasobu ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjal-
nego w Zielonej Górze (28 marca);
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• Ponowny przyjazd archiwistów z Torunia. Podpisanie umowy dotyczą-
cej digitalizacji metrykaliów Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze  
(1 czerwca);

• Posiedzenie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych w Warszawie (11 czerwca);

• Posiedzenie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych w Warszawie (23 września);

• Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Archiwistów Kościel-
nych w Warszawie (23 września);

• Udział w VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” – 
„Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu” w Belwederze 
(8 października);

• Udział w konferencji naukowej w Łodzi pt.: „Archiwa kościelne w nie-
podległej Polsce” (od 14 do 16 października);

• Wyjazd do Torunia w sprawie digitalizacji ksiąg metrykalnych (28 listo-
pada);

• Święto Wolontariatu (5 grudnia)
• Posiedzenie grupy eksperckiej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych w Warszawie (9 grudnia);
• Udział w zakończeniu projektu „Opracowanie, konserwacja i udostępnie-

nie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przecho-
wywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej” w Toruniu 
(12 grudnia).

Wszystkim kwerendzistom, przyjaciołom i sympatykom naszego Archi-
wum składam najlepsze życzenia i podziękowania.

Zielona Góra, 3 stycznia 2020 r.





Komunikat





Wojciech Schäffer

Photographia incognita (Zdjęcie nieznane). Projekt  
realizowany przez Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

Do jednych z ważniejszych źródeł, jakie gromadzone są w archiwach 
(archi-) diecezjalnych należą zdjęcia. Są one szczególnie pożądane, gdy 
zbliża się okrągła rocznica wydarzenia (np. pielgrzymki Jana Pawła II) 
lub planowane jest wydanie okolicznościowej publikacji. Czymże byłaby 
książka – biografia wybitnej postaci, bez fotografii głównego jej bohate-
ra. Jedno zdjęcie potrafi wyrazić to, czego nie da się zapisać słowami. 
Poza samym wizerunkiem osoby niesie wiele pośrednich informacji doty-
czących używanych w danych okresie elementów stroju, panującej mody 
(np. dotyczącej fryzury), otrzymanych odznaczeń lub medali, czy wreszcie 
samej okoliczności wykonania zdjęcia. Niektóre z nich w tym ostatnim 
względzie są bezcennym źródłem przywołującym zwyczaje, które już ode-
szły w zapomnienie, np. wykonywanie zdjęć leżącemu w trumnie przed 
pogrzebem; wkładanie przez dzieci zmarłemu koledze do trumienki „świę-
tych obrazków” czy też noszenie przez biskupa ozdobnych rękawiczek. 
Osobnym zagadnieniem jest także sam sposób wykonania zdjęcia, jego 
obróbka (ozdobne wycięcie krawędzi fotografii) czy pieczątki dotyczące 
atellie. Idealną sytuacją, jest zachowanie się np. na tekturce danych foto-
grafa oraz odpowiedni opis zdjęcia na jej tylnej stronie. Wiadomo wtedy, 
kto, kiedy i gdzie wykonał fotografię, kogo na niej uwiecznił, z jakiej oka-
zji lub w jakich okolicznościach. Mogą się pojawić w adnotacji informacje 
odnośnie sprawowanych funkcji lub organizacji czy też stowarzyszenia, 
do której osoba na zdjęciu należała. Bezcenne są również takie dane jak: 
więzy łączące poszczególne osoby: np. relacje przyjacielskie lub pokre-
wieństwo (Wpis: „Drogiemu przyjacielowi…”, „Siostra ks. J. Kapicy”).

W sytuacji, gdy posiadamy zdjęcie bez podpisu, bez adnotacji na od-
wrocie, bez dedykacji wielkim problemem staje się ustalenie, jaką postać 
przedstawia, lub jaki przedmiot, wnętrze lub budynek z zewnątrz został na 
nim utrwalony. O ile niektóre z osób rozpoznawane są bez przeszkód, gdyż

 Tempora mutantur, et nos mutamur in illis... Czasy się zmieniają, a my 
razem z nimi. Fotografia pozwala uchwycić te zmiany, a co najważniejsze 
zachować je dla przyszłych pokoleń. Zachęcam do wykorzystania tego po-
mysłu w działaniach innych archiwów kościelnych.
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01 054-05292 Ks. N.N. w sile wieku, w okularach

27 054-06859 Bielsko-Biała – Kościół NN – Ołtarz główny
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39 054-09419 Katowice – Kościół św. Ap. Piotra i Pawła.
Pokłon ołtrzowi – Bp Bednorz, ks. NN, diakoni





Recenzje





Ks. Robert R. Kufel

Irena Śmiałek, „Dom na Pomorzu. Powroty”,  
Koszalin 2019, ss. 260

Mottem Czesława Miłosza: Spotkania z wierszami, tak jak spotkania 
z ludźmi, są poddane szczególnej logice przypadku… Pani Irena Śmiałek 
rozpoczęła książkę Dom na Pomorzu. Powroty, wydaną nakładem wła-
snym, wydrukowaną przez firmę „Sowa” w Piasecznie. 

Z ogromną przyjemnością bierze się w ręce tę publikację; nie tylko dla-
tego że zachwyca wysoką jakością papieru i druku, ale przede wszystkim 
że urzeka bogactwem treści przeżyć i wspomnień, poczynionych przez 
Autorkę słowem i obrazem. Jak sama przyznała – uzupełniam wspomnie-
nia z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Szczególnie 
o zapamiętane z lat szczenięcych wizyty licznych gości w cieszyńskim domu 
(s. 207). Wobec ukazanych treści skromnie brzmi owo uzupełniam. 

W piętnastu odsłonach twardej prawdy o życiu Autorka przeszła od lat 
swego dzieciństwa w domu rodzinnym w Cieszynie koło Koszalina do 
czasów nam i jej współczesnych. Powróciła Choćby myślami: do rodzin-
nego domu, szkoły, pierwszych przyjaźni i sympatii, potem opłakiwania 
bliskich, którzy zawsze odchodzą przedwcześnie. Aż do czasu, gdy o tych, 
którzy odeszli, można napisać nie tylko we wspomnieniach, lecz również 
w anegdotach (s. 9). Żywa narracja przeszła zapachem świeżych kwia-
tów i domowych wypieków, a rodzinne pieśni połączyły się z melodią ko-
ścielnych dzwonów w Cieszynie. Do dziś jeszcze w sercu i uszach brzmi 
wzruszająca homilia, którą brat Autorki ks. Jan Wolski wygłosił w czasie 
nabożeństwa majowego w kościele w Parnowie, miejscowości, w której 
Pani Irena chodziła do szkoły. Nie należy więc wstydzić się rzewnych łez 
wzruszeń, które ponoć oczyszczają duszę.

Książka Dom na Pomorzu. Powroty to nie tylko wycinek lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku. Najpierw był powrót do cudow-
nych Kresów, kiedy to kuzyn Autorki John Robert Szczepanski w 1912 
roku pożegnał się z ojcem, rodzeństwem i ziemią oszmiańską w dniu emi-
gracji do Ameryki, potem jej dziadkowie i rodzice zostali wygnańcami  
z Kresów, gdzie pozostawili domy i groby najbliższych na wieczne nieodwie-
dzanie (s. 10). Przyjazd rodziny na Ziemie Odzyskane i wzruszające wspo-
mnienie Matki, która w wojennych i powojennych czasach potrafiła [...]  
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dosłownie z niczego upichcić coś dobrego dla niemałej gromadki dzieci 
(s. 10). Życie rodziny na Pomorzu Zachodnim i przeprowadzka na ziemię 
łódzką. Między wierszami dochodzi się do wniosku, że zawsze powroty 
łączą się z uprzednimi wyjazdami.

Autorka zapowiedziała, że powstanie kolejny zbiór, w którym znajdą 
się anegdoty dotyczące ich [chodzi o dziadków Katarzynę i Emanuela – 
przyp. aut.] potomków, a także opowiadane dzieciom w Cieszynie – aneg-
doty z kresowych domów rodziców: z Brasławszczyzny i ziemi oszmiańskiej 
(s. 207). Wypada z całego serca życzyć Pani Irenie, aby wytrwała w tym 
dobrym postanowieniu.

Pod względem merytorycznym książka Dom na Pomorzu. Powroty sta-
nowi bezcenne źródło informacji historycznej, przechowanej w rodzinnym 
albumie oraz żywej pamięci o przodkach. Słusznie uważa się, że histo-
ria jest nauczycielką życia. Historia rodziny Autorki uczy poszanowania 
wartości rodzinnych, religijnych i patriotycznych, co jest bardzo ważne  
w każdym czasie i pokoleniu. 

Autorka może być bardzo dumna ze swoich przodków, którzy po pra-
cowitym życiu odpoczywają teraz u Pana, dziękując żyjącym za to, że 
m.in. Halina […] zamówiła u werbistów w Kleosinie misyjne msze święte 
wieczyste, a w naszym imieniu Paweł zapalił znicze na cmentarzu (s. 208).

Wartość merytoryczną publikacji podnosi wykaz bibliografii oraz in-
deks osobowy, który pozwala na sprawne poruszanie się po treści książki. 

Słowami samej Autorki: Zapraszam do mojego świata smaków, dźwię-
ków, barw, powrotów w rodzinne strony, towarzyszenia w podróżach, spo-
tkaniach z ludźmi, kotami i […] wierszami (s. 11), a ja – do przyjemnej 
lektury!



Ks. Robert R. Kufel

W.P. Wlaźlak, „Relacje kościelno-państwowe na przykładzie 
diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953)”, tom 1, 
Rzeszów 2019

Relacje Państwo-Kościół po II wojnie światowej znajdują się w centrum 
naukowych zainteresowań współczesnych badaczy. Wiele archiwów, w tym 
także archiwa kościelne, skrywają w swoich zasobach bezcenny materiał źró-
dłowy, często dotąd niepublikowany, na powyższy temat. Przykładem jest Ar-
chidiecezjalne Archiwum w Częstochowie.

W 2019 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego wydało publi-
kację ks. prof. Władysława P. Wlaźlaka pt. Relacje kościelno-państwowe na 
przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953), tom 1, recen-
zowaną przez Ryszarda Gryza, profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach. Publikacja w twardej oprawie, z ciekawą okładką projektu 
Julii Sońskiej-Lampart, liczy 373 strony. Zawiera szczegółowy spis treści  
(s. 5-18), 148 skrupulatnie zebranych i opracowanych dokumentów (s. 37-
331), poprzedzonych wstępem historyczno-archiwalnym (s. 19-30), wykaz 
skrótów (s. 31-33), bibliografię (s. 332-338), indeks osób (s. 339-342), indeks 
nazw geograficznych (s. 343-347) i aneks (s. 351-373), w którym Autor wy-
brał 19 najciekawszych dokumentów i zamieścił ich skany. Szkoda tylko, że 
jakość techniczna skanów nie jest najlepsza. 

Gdy zaś mowa o wstępie, na s. 19 powinno się jednak zaniechać używania 
określenia tzw. w odniesieniu do Ziem Odzyskanych. Od 1945 roku Ziemie 
Odzyskane były urzędową i oficjalną nazwą tych terenów kraju, które w 1939 
roku nie wchodziły w skład państwa polskiego. 12.03.1945 roku Rada Mi-
nistrów powołała Urząd Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych.  
W lipcu 1945 roku powstała Rada Naukowa dla Ziem Odzyskanych. 
13.11.1945 roku utworzono Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Ziemie Odzy-
skane to nazwa urzędowa, choć upowszechniona przez władze komunistyczne 
(por. J. Jasiński, Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane?, 
„Echa Przeszłości” 2004:5). 

Zadaniem Autora w przyszłości będą kolejne tomy, w których znajdą się 
dokumenty wytworzone przez instytucje centralne i lokalne obrazujące relacje 
kościelno-państwowe w diecezji częstochowskiej po 1953 roku (s. 30). Plan jest 
dość ambitny, wypada życzyć Autorowi dalszej pracowitości i wytrwałości.
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W zgromadzonych dokumentach Autor zachował układ chronologiczny od 
lutego 1945 do grudnia 1953 roku. Zrobił jedynie poprawki w tytułach prezen-
towanych pism, gdyż – jak sam przyznał – zawierały pewne niespójności (s. 29), 
co znajduje odzwierciedlenie w spisie treści i nagłówku każdego dokumentu. 
Takie postawienie sprawy jest przydatne i pożyteczne dla czytelnika, który nie 
będzie mieć problemów w sprawnym poruszaniu się po publikacji. Autor pod 
każdym dokumentem umieścił dane źródłowe dotyczące pochodzenie pisma, 
czyli miejsce przechowywania, sygnaturę, nazwę, numer i cechę (oryginał, ma-
szynopis, druk, zapis odręczny). Informacja o osobach znajduje się tylko raz, 
czyli w miejscu, gdzie nazwisko pojawia się pierwszy raz. Autor ograniczył do 
minimum ingerencję w treść pisma. Poprawił natomiast błędy drukarskie, ujed-
nolicił skróty i zapisywanie dat. Zrezygnował z kropek w zapisie skrótowców. 
Zachował oryginalny zapis w nadrukach firmowych i pieczęciach. W przypadku 
zapisów odręcznych Autor, rozpoznając charakter piszącego oraz pewne nawy-
ki, uwzględnił to przy rozwijaniu skrótów, parafek lub innych odwołań. Starał 
się przy tym zachować oryginalny układ graficzny pisma, zaznaczając wykre-
ślenia powtórzeń, wytłuszczenia, podkreślenia i druk rozstrzelony. 

Nie dziwi więc fachowość warsztatu pracy naukowej Autora powyższej pu-
blikacji, gdyż jest on doświadczonym i długoletnim archiwistą, którego cechuje 
m.in. perfekcyjność i bardzo dobra znajomość tej dziedziny nauki.  W publikacji 
doskonale połączył praktykę z teorią.

Należy się zgodzić z Recenzentem, który napisał m.in.: Zawartość meryto-
ryczna edytowanych tekstów jest na tyle istotna, że ich upowszechnienie przy-
czyni się z pewnością do rozwoju badań nad relacjami między państwem a Ko-
ściołem w Polsce po II wojnie światowej. Przecież właśnie o rozwój badań i ich 
wyniki chodzi. 

Historia powojenna uczy i przypomina, że jeszcze jest wiele do zrobienia  
w dziedzinie badań i opracowań zachowanych źródeł państwowych i kościel-
nych. Publikacja ks. prof. Władysława P. Wlaźlaka wpisuje się do historii wza-
jemnych relacji państwa i Kościoła w powojennej rzeczywistości Polski i jak 
przyznał sam Recenzent: będzie przydatna w dalszych badaniach nad powojen-
nymi dziejami diecezji częstochowskiej. Dzięki niej będzie możliwa także analiza 
porównawcza antykościelnych działań władz świeckich i starań duchowieństwa 
o zachowanie autonomii Kościoła w poszczególnych diecezjach Polski.

Trzeba pogratulować Autorowi pomysłu na dobrą książkę i życzyć mu 
powodzenia w dalszej pracy badawczej i naukowej, natomiast czytelników 
zaprosić do ciekawej i owocnej lektury.



Dokumenty
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Wręczenie s. Karolinie Kołodziejczak CSFB  
medalu 700-lecia Miasta Lublin 2018
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Wręczenie s. Karolinie Kołodziejczak CSFB  
medalu Unii Lubelskiej 2020
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Wręczenie medalu s.Karolinie Annie Kołodziejczyk – z prawej Pan  
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, z lewej Pan Dyrektor AP 

Krzysztof Kołodziejczyk
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Wręczenie ks. Robertowi Kuflowi złotego medalu zasługi  
Polskiej Misji Katolickiej we Francji 

Wręczenie medalu od lewej ks. Bogusław Brzyś, Rektor Polskiej Misji 
Katolickiej we Francji



Kalendarium działalności Zarządu  
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych  

w 2019 roku

18.02.2019  Posiedzenie grupy roboczej przy NDAP w Warszawie
18.02.2019  Zebranie zarządu SAK
18.02.2019  Nadanie SAK numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
21.02.2019  Otwarcie nowego konta Stowarzyszenia w banku ING
18.03.2019  Posiedzenie grupy roboczej przy NDAP w Warszawie
20.04.2019  Rocznik „Archiva Ecclesiastica” został opracowany bibliograficznie  
 i wprowadzony do bazy BazHum pod adresem: http://bazhum.pl/bib/ 
 journal/924/  
11.06.2019  Posiedzenie grupy roboczej przy NDAP w Warszawie
30.06.2019  Otwarcie nowej strony internetowej SAK:
 www.stowarzyszenie-archiwistow-koscielnych.pl
24.07.2019  Rejestracja wydawania rocznika „Archiva Ecclesiastica” w Sądzie  
 Okręgowym w Katowicach
23.09.2019  Posiedzenie grupy roboczej przy NDAP w Warszawie
23.09.2019  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w Warszawie
23.09.2019  Zebranie Zarządu SAK
8.10.2019  Udział w VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” –  
 „Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu” w Belwederze
10.10.2019  Wydanie 12 numeru rocznika „Archiva Ecclesiastica”
14-16.10.2019 Współorganizacja przez SAK konferencji naukowej w Łodzi pt.:  
 „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”
16.10.2019  Zebranie zarządu SAK
8.10.2019  Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła nowy statut SAK 
5.12.2019  Zaproszenie na 100-lecie Archiwum Państwowego w Piotrkowie  
 Trybunalskim w państwowej sieci archiwalnej
9.12.2019  Posiedzenie grupy roboczej przy NDAP w Warszawie
12.12.2019  Udział w zakończeniu projektu „Opracowanie, konserwacja i udostępnie-  
 nie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przecho- 
 wywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej” w Toruniu

Ks. Robert R. Kufel



Lp. Imię i nazwisko Modlitwa
1 ks. Mieczysław Różański Różaniec 31 III 2020 r. msza św. 4 IV 2020 r.
2 s. Felicyta Świerz, niepokalanka Różaniec (część radosna )  2 IV 2020 r.
3 ks. Roman Nir Msza św. 2 IV 2020 r.
4 ks. Roman Majka Msza św. 31 III 2020 r.

5 ks. Robert R. Kufel Msza św. 31 III 2020 r., modlitwa 
różańcowa

6 ks. Krzysztof Koch Msza św. 31 III 2020 r.
7 ks. Tadeusz Ceynowa Msza św. 30 III 2020 r.
8 ks. Krzysztof Dorosz SI Msza św. 30 III 2020 r. w kaplicy zakonnej
9 ks. Michał Sołomieniuk Msza św. 26 III 2020 r. w katedrze

10 ks. Kazimierz Łatak Różaniec 27 III 2020 r. , msza św. w innym 
terminie

11 ks. Jan Pietrzykowski Msza św. 30 III 2020 r. kaplica zakonna  
w Warszawie

12 ks. Jarosław Marczewski Msza św. 28 III 2020 r. 

13 ks. Józef Marecki

Modlitwa za wstawiennictwem św. Rozalii  
z Palermo – patronki od morowego powietrza.
Dwie Msze św., różaniec św. (2x) na 5 V 
2020 r.

14 ks. Anastazy Nadolny Msza św. 30 III 2020 r. w Pelplinie
15 ks. Jarosław Wąsowicz Msza św. 29 III 2020 r. Piła
16 ks. Wacław Umiński 1 IV 2020 r. msza św. 

17 ks. Kazimierz Dąbrowski Msza św. 2 IV 2020 r. w kaplicy ss. Służeb-
niczek NMP 

18 ks. Michał Krawczyk Msza św. 1 IV 2020 r. 

19 ks. Roman Dworacki Msza św. 5 IV 2020 r. w kaplicy Braci Serca 
Jezusowego w Poznaniu

20 ks. Jacek Kapuściński Msza św. 1 IV 2020 r. w parafii św. Józefa  
w Częstochowie

21 s. Dobrawa Piaścik OSB Różaniec (część chwalebna) 2 IV 2020 r.
22 Julia Dziwoki Modlitwa indywidualna
23 s. Krystyna Szweda SSpS Różaniec (część chwalebna) 2 IV 2020 r. 

24 s. Alwerna Urszula Sadownicza, 
karmelitanka Dzieciątka Jezus

Różaniec (część chwalebna) 2 IV 2020 r.

25 s. Karolina Anna Kołodziejczyk Od 31 III 2020 r. codziennie różaniec

26 ks. Tomasz Zmarzły Msza św. 26 IV 2020 r. sanktuarium św. Jana 
Marii Vianneya w Czeladzi

27 s. Beata Ostrówka SAC Codzienny różaniec
28 Artur Hamryszczak Różaniec 

Członkowie SAK, którzy złożyli duchowy „Dar serca”  
w czasie pandemii koronawirusa
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Tomasz Błaszczyk – ksiądz archidiecezji wrocławskiej, duszpasterz, związany 
z PWT we Wrocławiu. Zakres zainteresowań badawczych: biografistyka; mona-
steriologia śląska; oświatowa, religijno-społeczna i charytatywna działalność Ko-
ścioła na Śląsku.

Robert Czarnowski – sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz dy-
rektor Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim w Paryżu.

W 1999 r. uzyskał tytułu magistra (teologia ogólna) w Akademii Teologii Ka-
tolickiej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie Inte-
gracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski), dydaktyki katechezy (Uniwersytet 
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz teologii praktycznej (Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 

W latach 2004-2013 odbywał studia specjalistyczne w Rzymie w zakresie hi-
storii cywilizacji chrześcijańskiej (Università Europea), archiwistyki (La Scuola  
Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica), dóbr kultury kościelnej 
(Pontificia Università Gregoriana), bibliotekoznawstwa (La Scuola Vaticana di 
Biblioteconomia), dydaktyki ogólnej i muzealnej (Università degli studi Roma 
Tre), uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora teologii w zakresie historii Kościoła 
w Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie.

Jako Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Robert Czarnowski 
zajmuje się sprawami kancelaryjno–administracyjnymi, aktami jurysdykcyjnymi, 
gromadzeniem i przechowywaniem akt personalnych księży.

Należy zaakcentować pracę ks. Czarnowskiego na rzecz Archiwum historycz-
nego mieszczącego się w Seminarium Polskim w Paryżu. Dzięki jego profesjonal-
nej trosce, jako dyrektora Archiwum, instytucja ta zyskała właściwą sobie rangę 
poprzez nowe wyposażenie części magazynowej i biurowej, stworzenie strony in-
ternetowej oraz współpracę z najważniejszymi instytucjami państwowymi takimi 
jak: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowy Instytut Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, Narodowe Archiwum Cyfrowe 
(wprowadzenie Archiwum PMK do systemu ZoSIA), Polonijna Biblioteka Cyfro-
wa Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (program Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem).

Nie mniej godna uwagi jest kapłańska gorliwość ks. Roberta na polu dusz-
pasterskim dla wspólnoty polonijnej w Wersalu oraz wspólnoty gromadzącej się  
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w kościele Immaculée Conception w dwunastej dzielnicy Paryża a także jego zaan-
gażowanie w koordynację europejskich pielgrzymek do Lourdes.

Z ramienia Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Robert Czarnowski był 
prelegentem m.in.: w Senacie RP na piątym seminarium w ramach projektu Archi-
wa Przełomu 1989-1991 uczestnicząc w panelu archiwalnym: Źródła do dziejów 
emigracji z lat 1989-1991 zgromadzone w Polsce i za granicą (23 czerwca 2015 r.);  
konferencji organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w dniach 20-22 
kwietnia 2016 r „Polonica w instytucjach zagranicznych – badanie dziejów pol-
skiej emigracji politycznej 1939-1990”; konferencji organizowanej przez Komi-
tetu Badań nad Migracjami PAN na UAM w Poznaniu Europa w obliczu wielkich 
migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne, 26-28 września 2016 r.  
międzynarodowej konferencji naukowej dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Pol-
ski organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Czas próby. 
Kościół katolicki w okresie PRL” 16-17 listopada 2016 r.; konferencji naukowej 
organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej „Pół wieku Milenium. Reli-
gijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-
1966/1967”.

Cenne jest coroczne zaangażowanie ks. Czarnowskiego w obrady Stałej Kon-
ferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie, podczas której wygłaszał 
prelekcję w Rapersville, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu i Lublinie.

W jego dorobku naukowym znajdują się m.in. następujące monografie: Il pri-
mo sinodo plenario polacco del 1936, U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia, Dzie-
dzictwo Królowej Bony, Wielki Prymas z małej Zuzeli, Odkrywam Ducha świętego 
mojej grupie, rodzinie, Kościele, i szkole, Parafia Zuzela. Dzieje i duszpasterstwo 
w latach 1796-1925 a także wielu artykułów.

Iwona Kotala-Skiba – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu Wydział Sztuk Pięknych. Po studiach odbyła trzymiesięczny staż w pracow-
ni Fine Art and Conservation w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Od 2006 
do 2018 pracowała jako konserwator zabytków archiwalnych w Centralnym Labo-
ratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.  
W roku akademickim 2013/2014 ukończyła studia podyplomowe na kierunku 
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2013 roku do chwili 
obecnej prowadzi firmę pod nazwą Iwona Kotala-Skiba Konserwacja zabytków 
z papieru i skóry z siedzibą w Warszawie, jednak prowadzi realizacje i projekty 
konserwatorskie na terenie całej Polski.

Robert Romuald Kufel – ur. 2.04.1966 r. w Wałczu. W 1991 r. ukończył Go-
rzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, zaś w 2001 r. studia dokto-
ranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Podyplomowe 
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studia w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu skończył w 2002 r. Habilitację uzyskał w 2011 r. 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Aktualnie R.R. Kufel pełni 
funkcję dyrektora Archiwum Diecezjalnego i dyrektora Domu Księży Emerytów 
w Zielonej Górze. Od 2016 r. jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów 
Kościelnych w Polsce.

Interesuje się m.in. historią Kościoła, sztuki i architektury oraz problematyką 
kancelaryjno-archiwalną. Jest autorem 24 książek.

Wiesław Mróz – ksiądz diecezji świdnickiej, mgr lic. teologii biblijnej ur. 2 grud-
nia 1962 r. w Brzegu; studia z filozofii i teologii w Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym we Wrocławiu (1980-1986); magisterium na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w 1986 r. na podstawie pracy: „Orędzie 
Jana Chrzciciela na tle epoki” (promotor: ks. prof. dr hab. Tomasz Hergesel); 
studia specjalistyczne z teologii biblijnej na tymże wydziale ukończone tytułem 
licencjata w 1994 r.; wykładowca technologii informacyjnej w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Legnicy oraz w Świdnicy (w latach 2003-2015); dyrektor 
wydawnictw Świdnickiej Kurii Biskupiej (w latach 2004-2009) – m.in. redaktor 
Świdnickich Wiadomości Kościelnych (w latach 2004-2009); redaktor Schema-
tyzmu Diecezji Świdnickiej (kolejne wydania w 2005, 2009 i w 2019 r.); archiwi-
sta w Archiwum Diecezjalnym w Świdnicy oraz referent Muzeum Diecezjalnego  
w Świdnicy (od 2018 r.).

Wojciech Schäffer – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicz-
nych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską, pt. Ludność parafii miko-
łowskiej w latach 1722-1738 obronił w 2002 roku, pracę doktorską pt. Ludność 
parafii tyskiej w latach 1677-1800 w 2007 roku.  Powstały one pod kierunkiem 
dr hab. Marka Górnego prof. UW. W latach 2008-2018 pracował na stanowisku 
kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. Dnia 1 X 2018 roku został 
mianowany dyrektorem tegoż archiwum.

Współautor opracowania: „Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Katowicach. Przewodnik po zespole”, Halina Dudała, Wojciech Schäffer, Kato-
wice 2013. Autor książki: „Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjal-
nym w Katowicach”, Katowice 2015. Od lat współpracuje z Muzeum Miejskim  
w Tychach. Uczestnik Sympozjów Historycznych oraz autor artykułów ukazują-
cych się w Tyskich Zeszytach Historycznych. Współpracuje także z Muzeum Histo-
rii Katowic oraz Muzeum w Rybniku. W ostatnich latach ukazały się artykuły: Czy 
najstarsza zachowana księga pochowków w Polsce pochodzi z Mszany ? [w:] Tajem-
nice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638–1775), Halina Dudała (ed.),  
Katowice 2016; Pierwsza wojna światowa w materiałach z zasobu Archi-
wum Archidiecezjalnego w Katowicach [w:] Wielka Wojna z Górnym Śląskiem  
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w tle. Źródła – muzealia – projekty badawcze, red. Dawid Keller i Sebastian Rosen-
baum, Katowice – Warszawa 2017; Materiały [druki] ulotne w zasobie Archiwum 
Archidiecezjalnego w Katowicach [w:] Tematyka religijna górnośląskich druków 
ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. Jerzy Myszor, Katowice 2018, 
Nieznana tablica nagrobna z Tychów Heinricha Christiana – syna ewangelickiego 
ceglarza Christiana Ernsta Rammelberga z 1783 roku [w:] „Szkice Archiwalno-
-Historyczne”, nr 15, Katowice 2018 oraz Początki hutnictwa i górnictwa na ziemi 
pszczyńskiej (XVII-XVIII wiek) [w:] Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej, t. 1, Kato-
wice-Tychy 2020. 

W sferze zainteresowań pozostaje demografia historyczna, dzieje ziemi pszczyń-
skiej, początki rozwoju gospodarczego Górnego Śląska, historia I wojny światowej 
oraz zagadnienia związane z Naukami Pomocniczymi Historii: genealogia, sfragi-
styka, heraldyka oraz dyplomatyka.

Bp Paweł Socha – ur. 10 stycznia 1935 r. w Wojsławicach, członek Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy zielo-
nogórsko-gorzowski w latach 1973-2012 (do 1992 gorzowski), od 2012 r. biskup 
pomocniczy senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W kurii diecezjalnej objął 
stanowiska: przewodniczącego Wydziału Nauki Katolickiej oraz Wydziału ds. Du-
chowieństwa i Osób Konsekrowanych, wiceprzewodniczącego Wydziału Dusz-
pasterskiego, przewodniczącego Komisji ds. Stałej Formacji Kapłanów, Komisji 
Liturgicznej oraz Komisji ds. Rodziny. Należał do rady kapłańskiej, kolegium 
konsultorów i rady duszpasterskiej. W latach 1987-1989 kierował pracami diece-
zjalnej komisji badającej kult i łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej. W latach 1990-1993 zasiadał w komitecie redakcyjnym 
„Gorzowskich Wiadomości Diecezjalnych”, a w 1994 r. został redaktorem naczel-
nym diecezjalnego pisma „Ecclesiastica”. Przewodniczył Kapitule Odznaczeń 
„Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”. W Episkopacie Polski zo-
stał przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa (1980-1996). Ponadto należał 
do Komisji „Iustitia et Pax” (1975-1978), Komisji ds. Seminariów Duchownych 
(1975-1980 i 1989-1996), Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego (1978-1996), 
Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego (1980-1989), Komisji ds. Ateizmu 
(1980-1989), a także Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz Komisji Mie-
szanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. W latach 1982-1997 pełnił funkcję 
dyrektora krajowego Unii Apostolskiej Kleru (w 1985 r. wszedł w skład jej mię-
dzynarodowego zarządu). W 1990 r. był uczestnikiem VIII Synodu Biskupów  
w Rzymie. Jestem autorem licznych publikacji z teologii i historii Kościoła.



Informacja dla autorów

Zasady przygotowywania tekstów przeznaczonych do druku  
w Roczniku „Archiva Ecclesiastica”

Ogólne
1. Artykuł złożony do pisma „Archiva Ecclesiastica” nie może być 

wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony 
w redakcjach innych czasopism – należy dołączyć deklarację „Zgłosze-łosze-
nie artykułu do redakcji rocznika „Archiva Ecclesiastica” (formularz na 
stronie internetowej SAK) wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu po-
szczególnych autorów i źródeł finansowania.

2. Artykuł przeznaczony do druku na łamach rocznika „Archiva Eccle-
siastica” może być przesłany pocztą tradycyjną na płycie CD lub też ma-
ilem jako załącznik.

3. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (min. 200 – max. 
250), słowa kluczowe (key words) oraz bibliografię załącznikową. Nie do-
tyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań.

4. Tekst artykułu należy zapisać w formacie Word z użyciem czcionki 
typu Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Strony powinny być 
ponumerowane. Jeżeli artykuł zawiera cytaty lub pozycje bibliograficzne 
pisane w alfabetach cyrylickich, należy podać je transliteracji.

5. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, 
wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach 
graficznych w formacie TIFF (*.tiff) – Tagged Image File Format w roz-
dzielczości 300 dpi. Wszystkie ryciny powinny być zamieszczane i cyto-
wane w kolejności od 1 do n. Całość materiału ilustracyjnego, tj. zdjęcia, 
rysunki, mapy, wykresy traktuje się jako ryciny i przyjmuje dla nich ciągłą 
numerację od 1 do x cyframi arabskimi.

6. Wydania krytyczne źródeł łacińskich lub staropolskich należy przy-
gotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

7. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recen-
zowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron 
liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji. 
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8. Informacje o autorach, umieszczane w  razem z artykułem, powin-
ny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł 
naukowy, miejsce pracy (Archiwum, Instytut, Katedra, itp.), adres e-mail.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawni-
czych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źró-
deł) ponosi autor.

10. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza 
zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do 
publikacji bez podania przyczyny.

12. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
13. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku 

elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.
14. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.
Tekst główny
1. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić 

tytuły, podtytuły oraz akapity.
2. Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie 

kursywą.
3. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym « »
3. Wszystkie tytuły publikacji w tekście głównym – kursywą bez cu-

dzysłowów.
4. Terminy definiowane lub omawiane w tekście – kursywą bez cudzy-

słowów.
5. Zwroty użyte w sensie przenośnym – czcionką prostą bez cudzysło-

wów.
6. Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego dru-

ku dla wyróżnień w tekście.
7. Określenia czasu piszemy bez skrótów. Stulecia podajemy cyfrą 

rzymską (XIX wiek). Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym 
brzmieniu (11 listopada 1918 r.). 

8. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krót-
kich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami)  
w oznaczeniu stron (s. 2-5) lub dat (2005-2010).

Przypisy
1. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik 

w tekście przed znakiem interpunkcyjnym [z wyjątkiem sytuacji skrótów 
kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok)]
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2. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu tzw. 
metody przecinkowej: nie podaje się nazwy wydawnictwa, nazwisk tłuma-
czy, ilości dotychczasowych wydań (z wyjątkiem przypadku, gdy w tym 
samy roku dzieło miało więcej niż jedno wydanie), a poszczególne ele-
menty opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem;

a) publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książ-
ki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. R. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne?: poradnik, Zielona Góra 
2015, s. 112-130.

b) artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, 
tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały 
imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony,

np. H. Dudała, Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidiece-
zjalnego w Katowicach, w: Zabezpieczanie i udpstępnianie archiwalnych 
zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 60-73. 

c) artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł 
artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], 
rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopi-
sma nie umieszcza się w:]

np. A. Bruździński, Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), s. 77-79.

d) hasła z encyklopedii: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł hasła 
[kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwi-
ska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.

np. S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, w: Encyklo-
pedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877-886.

e) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty 
[wszystko czcionka prosta]

np. AAG, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Augusta Hlonda, k. 46. 

Uwaga: przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, 
a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiece-w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiece-
zjalne w Gnieźnie (AAG). Podobnie w przypadku wszystkich skrótów od-
noszących się do nazw instytucji i organizacji [także w tekście głównym].
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f) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostę-
pu, bez odstępów po kropkach.

np. www.sak.net.pl/ (dostęp: 15.04.2017)

g) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data 
dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, http://sak.net.pl/ (dostęp: 
15.04.2017)

2. Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: na-
zwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym 
samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu 
[kursywą, bez wielokropka], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.!

np. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne?, s. 105-106.

Bibliografia załącznikowa

a) publikacje książkowe: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
książki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. Kufel Robert, Jak prowadzić księgi parafialne?: poradnik, Zielona 
Góra 2015.

b) artykuły w dziełach zbiorowych: nazwisko i imię autora [nie ini-
cjał!], tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], ini-
cjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony

np. Dudała Halina, Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidie-
cezjalnego w Katowicach, w: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych 
zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 60-73.

c) artykuły w czasopismach: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], 
rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopi-
sma nie umieszcza się w:]

np. Bruździński Andrzej, Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004), s. 77-79.

d) hasła z encyklopedii: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł 
hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia  
i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.
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np. Librowski Stanisław, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce,  
w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877-
886.

d) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty 
[wszystko czcionka prosta]

np. AAG, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Augusta Hlonda, k. 46.
Uwaga: należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie 

okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie 
(AAG). 

e) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostę-
pu, bez odstępów po kropkach.

np. www.sak.net.pl (dostęp: 15.04.2017)

f) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data 
dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, http://sak.net.pl/ (dostęp: 
15.04.2017)

Egzemplarz autorski
Autor, który chce otrzymać bezpłatnie egzemplarz „Archiva Ecclesia-

stica”, w którym znajduje się jego artykuł, musi wcześniej zadeklarować 
chęć otrzymania pisma lub swojego artykułu w postaci pliku PDF.

Ponieważ otrzymanie tomu autorskiego wiąże się z koniecznością opła-
ty podatku, Autor musi podać następujące dane niezbędne do deklaracji 
podatkowej:

1. Pesel lub NIP (tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą)
2. Urząd Skarbowy, pod który podlega rozliczający się podatnik 
3. Adres stałego zameldowania oraz korespondencyjny, jeżeli jest różny 

od stałego zamieszkania.

Procedura recenzowania artykułów naukowych w „Archiva Ecclesiastica”
1. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zasadami recenzo-

wania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 29 maja 2013 r.

2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają 
zgodę na proces recenzji.
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3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez 
Redakcję.

4. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recen-
zentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej pla-
cówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać  
z Autorem w konflikcie interesów.

6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double blind review 
process).

7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych 
etapach procesu wydawniczego.

8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed 
jej publikacją.

9. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej 
na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji oraz w formie 
papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji 
przez okres 5 lat.

10. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta doty-
czący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego 
odrzucenia.

11. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na 
podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu 
dostarczonej przez Autora.

12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktual-
nioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje. 


