
NACZELNA DYREKCJA
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Table des matières. Résumés (Marcin Źrałek, Anna Laszuk) . . . . . . . . . . . . 335
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ARCHEION, T. XCV
WARSZAWA 1995

JANUSZ GRABOWSKI
(Warszawa)

DOKUMENTY I KANCELARIA KAZIMIERZA I TROJDENOWICA
KSIĘCIA WARSZAWSKIEGO (1349–1355)

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie kacelariami ksiaż̨ęcymi w Polsce
w okresie s´redniowiecza. Ukazały sie˛ nowe opracowania dotyczac̨e kancelarii
książęcych na Śląsku1 i na Pomorzu Zachodnim2.

Artykuł dotyczy kancelarii Kazimierza Trojdenowica ksie˛cia warszawskiego
działającej w latach 1349–1355. Kancelaria tego ksie˛cia nie doczekała sie˛ nawet
fragmentarycznego opracowania w dotychczasowej literaturze, co moz˙na
m.in. wytłumaczyc´ zbyt małą spuścizną dokumentową. Przebadanie jednak
kancelarii Kazimierza I z uwzgle˛dnieniem charakterystyki rzad̨ów tego księcia
zapełni lukę w prowadzonych przeze mnie studiach nad kancelariami na
Mazowszu w latach 1341–13813.

1 B. Turoń, Formuła ,,Datum per manus’’ i ,,habuit in comisso’’ w dokumentach Henryka VI
wrocławskiego,,,Sobótka’’, 337, Wrocław 1982, s. 85–92; W. Irgang,Das Urkundenwesen Herzog
Heinrichs III. von Schlesien (1248–1266), ,,Zeitschrift fuer Ostforschung Loender und Voelker im
oestlichen Mitteleuropa’’, R. 31, 1982, z. 1, s. 1–47; B. Trelin´ska,Kancelaria i dokumenty ksiąz˙ąt
cieszyn´skich (1290–1575), Warszawa–Ło´dź 1983; R. Żerelik, Dokumenty i kancelarie ksiąz˙ąt
głogowskich w latach 1250–1331, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis’’ (dalej: Acta Univ. Wratisl.),
Historia 59, 1988; ibid., tenz˙e, Ze studiów nad kancelariami ksiąz˙ęcymi na Śląsku. Kancelaria
Przemka ksie˛cia ścinawskiego (1284–1289), Hist. 76, 1989, s. 123–131; ibid., tenz˙e, Dokumenty
Konrada II Garbatego ksie˛cia żagańskiego, Hist. 69, 1989; T. Jurek,Studia nad dokumentami ksie˛cia
głogowskiego Henryka I (III), ,,Studia Źródłoznawcze’’, t. 32–33, 1990, s. 47–55; A. Wałko´wski,
Dokumenty i kancelaria ksie˛cia legnickiego Henryka V Grubego, Acta Univ. Wratisl., Hist. 94, 1991;
tenże, Dokumenty i kancelaria ksie˛cia Bolesława III Rogatki, Zielona Góra 1991.

2 K. Bobowski,Dokumenty i kancelarie ksiąz˙ęce na Pomorzu Zachodnim do kon´ca XIII w., Acta
Univ. Wratisl., Hist. 54, 1988; ibid., tenz˙e, Ze studiów nad zagadnieniem roli trzech klasztoro´w
niemieckich w przygotowaniu praktyki kancelaryjnej na dworach ksiąz˙ąt zachodniopomorskich, Hist.
82, 1991, s. 67–91.

3 Artykuł jest częścią przygotowywanej rozprawy na temat: Kancelarie i dokumenty ksiaż̨ąt
mazowieckich w latach 1341–1381.
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Podstawe˛ artykułu stanowiącztery dokumenty Kazimierza I, w tym dwa
oryginały, które znajdująsię w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War-
szawie4 i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu5. Wszystkie dokumenty
zostały ostatnio opublikowane wNowym kodeksie dyplomatycznym Mazowsza6.
Przedmiotem opracowania nie be˛dą cztery dyplomy z lat 1343–1347, kto´rych
Kazimierz I był tylko wspo´ łwystawcąwraz ze starszym bratem Siemowitem III.
Zostały jużpoddane analizie w opublikowanym artykule, dotyczac̨ym kancelarii
Siemowita III w latach 1342–13607. Natomiast dokument z 15 V 1353 r. dla
benedyktyno´w płockich, w którym książę zrzeka sie˛ pretensji do brzegu Wisły
we wsiach Drwały i Zyrzyno, jest falsyfikatem8.

Celem artykułu jest zbadanie stopnia organizacji kancelarii Kazimierza I
w okresie jego samodzielnych rzad̨ów w księstwie warszawskim. Słuz˙y temu
analiza: formularza, dyktatu i piecze˛ci. Zakres terytorialny opracowania wy-
znaczajągranice ksie˛stwa będącego w posiadaniu Kazimierza, zakres chrono-
logiczny rozpoczyna rok 1350 (poczat̨ek samodzielnych rzad̨ów Kazimierza I
potwierdzonych z´ródłowo), a kończy data s´mierci księcia 26 XI 1355 r.

Rządy Kazimierza I

Kazimierz I urodził sięprzed 1331 r. jako najmłodszy syn Trojdena, ksie˛cia
czerskiego, oraz Marii, co´rki Jerzego kro´ la halickiego9. Imię otrzymał na czes´ć

4 Warszawa, AGAD, dok. perg., nr 6491.
5 Poznan´, Archiwum Archidiecezjalne, DK 74.
6 Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza,cz. 2,Dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-

-Kuraś, S. Kuras´ przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław1989 (dalej: NKDMaz.).
7 J. Grabowski,Ze studiów nad kancelarią i dokumentami Siemowita III w latach 1342–1360

[w:] Miscellanea historico-archivistica, t. 4, Warszawa 1994, s. 137–153.
8 NKDMaz., cz. 2, nr 323, przyp. 1 i 3. Przemawia za tym tytulatura Kazimierza I oraz lista

świadków występujących na tym dokumencie. Kazimierz I w okresie swoich samodzielnych rzad̨ów
używał wyłącznie tytulatury ogo´ lnomazowieckiej i warszawskiej. W 1353 r. Czersk posiadał
Siemowit III, a Wyszogro´d stryjenka Trojdenowico´w księżna Elżbieta Gedymino´wna, matka
zmarłego w 1351 r. Bolesława III. Tytulatura zakroczymska i ciechanowska w dokumentach ksiaż̨ąt
mazowieckich pojawia sie˛ dopiero od roku 1375, w kancelarii Janusza I.

9 Zdaniem O. Balzera,Genealogia Piasto´w, Kraków 1895, s. 461–463, urodziny Kazimierza I
przypadająnajpóźniej w 1328 r. Poglad̨ O. Balzera zakwestionował H. Paszkiewicz,Z dziejów
Podlasia w XIV w., ,,Kwartalnik Historyczny’’, t. 42, 1928, s. 234, przyp. 2. Autor ten, opierajac̨ się
na dokumencie z 30 IX 1327 r., wystawionym przez ksie˛cia Trojdena wraz z synami: Siemowitem
i Kazimierzem, przypuszcza, z˙e urodziny Kazimierza przypadaja˛ znacznie wczes´niej. Za ustaleniami
H. Paszkiewicza opowiadał sie˛ m.in. A. Swieżawski, Kilka uzupełnien´ do genealogii Piasto´w
mazowieckich,,,Przegląd Historyczny’’, t. 63, 1972, z. 4, s. 672, kto´rego zdaniem urodziny
Kazimierza przypadaja˛ najpóźniej w 1314 r. Zdaniem naszym terminad quemurodzin Kazimierza I
przypada w 1331 r. Natomiast terminua quonie nalez˙y przesuwac´ wstecz poza rok 1329. Dokładnie
na ten temat, wraz z przytoczona˛ argumentacja,̨ podaję w artykule: W sprawie daty urodzin
Kazimierza I Trojdenowica. Ze studio´w nad genealogią Piasto´w mazowieckich,,,Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego’’, t. 2, 1995, s. 173—176.
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Kazimierza Wielkiego lub Kazimierza ksie˛cia kujawskiego, kto´ry był dziadem
jego matki, a zarazem bratem rodzonym Siemowita I pradziada Kazimierza I10.

Po raz pierwszy wystap̨ił na dokumencie ojca z 1 X 1337 r., w kto´rym
Trojden wraz z synami nadał prawo rycerskie Gos´niewitom z Dąbrówki11.
W 1340 r. książę czerski, za rada˛ obu syno´w, przeniósł na prawo magdeburskie
dobra Pakosława z Kozietuł12. Pomimo udziału w z˙yciu publicznym Troj-
denowice nie posiadali za z˙ycia ojca własnej dzielnicy. Po s´mierci Trojdena (13
III 1341 r.) Siemowit i Kazimierz rzad̨zili wspólnie jako bracia niedzielni
(najpóźniej do lutego 1353 r.)13, chociaż w dokumencie z 31 I 1342 r. dla
kanoników regularnych w Czerwin´sku Siemowit III nie powołuje sie˛ na
konsens brata14. Brak również Kazimierza ws´ród sygnatariuszy potwier-
dzających pokój kaliski w Rawie 13 VII 1343 r., chociaz˙ znajdujemy tam
wszystkich żyjących wówczas książąt mazowieckich: Siemowita II, Bolesława
III i Siemowita III15.

W 1345 r. po s´mierci Siemowita II doszło do podziału jego ksie˛stwa.
Bolesław III książę płocki otrzymał ziemie˛ zakroczymska,̨ sochaczewska˛ i pół-
nocnączęść ziemi wiskiej, natomiast Trojdenowice ziemie˛ rawską, ciechanowska˛

10 O. Balzer,Genealogia, op. cit., tablica nr VI, s. 8. Rodzice Kazimierza I mieli wspo´ lnego
przodka ksie˛cia halickiego Daniela, gdyz˙ Lew (dziad Marii Juriewiczo´wny) i Perejesława (z˙ona
Siemowita I a babka Trojdena) byli dziec´mi księcia Daniela. Nie wyjas´niono dotychczas genezy
i znaczenia tego imienia. Było ono prawdopodobnie pochodzenia słowian´skiego i oznaczało,
zdaniem K. Jasin´skiego, Rodowód pierwszych Piasto´w, Wrocław 1992, s. 129, osobe˛ burzącą
(s)pokój wroga, czyli wojowniczą. Por. również J. Hertel, Imiennictwo dynastii piastowskiej we
wczesnym s´redniowieczu, Warszawa–Torun´, 1980, s. 114–121.

11 Dokument ksie˛cia Trojdena wydany przez A. Wolffa,Mazowieckie zapiski herbowe z XV
i XVI w., Kraków 1937, s. 253–254, nr 1070, z nieistniejac̨ych już obecnie ksiąg ziemskich
wareckich, powinien nosic´ datęnie 30 IX 1327, lecz 1 X 1337. Uzasadnienie emendacji daty rocznej
dokumentu Trojdena: we wspomnianym artykule zamieszczonym w ,,Roczniku Heraldycznym’’.

12 NKDMaz., cz. II, nr 241.
13 Podział ojcowizny został prawdopodobnie dokonany w 1349 r. Dotychczas przypuszczano, z˙e

Trojdenowice dokonali podziału ksie˛stwa między 16 VIII 1347 r. a 19 V 1350 r., ale z dokumentu
z 7 XII 1348 r., w którym Gaweł przeor Szpitala s´w. Jana Jerozolimskiego na Czechy i Polske˛ oraz
Mikołaj Baer komandor i konwent w Poznaniu sprzedaja˛ wieś Mnichowice w ziemi rawskiej
(NKDMaz., cz. II, nr 293), wynika, z˙e Siemowit i Kazimierz sprawowali jeszcze wspo´ lne rządy
w dzielnicy czerskiej, kto´ra od 1345 r. obejmowała ro´wnież ziemię rawską. 14 II 1350 r. Siemowit
III wystawił dokument, w kto´rym występuje już jako samodzielny ksiaż̨ę czerski i rawski.
(NKDMaz., cz. II nr 298).

14 Ibid., nr 249.
15 Ibid., nr 253. Brak Kazimierza ws´ród sygnatariuszy pokoju kaliskiego w 1343 r. oraz

brzmienie intytulacji i korroboracji w pierwszym dokumencie, wystawionym wspo´ lnie przez
Trojdenowiców z 3 VIII 1343 r. (NKDMaz., cz. II, nr 256), s´wiadczy o po´ źniejszej dacie urodzin
Kazimierza I. Naszym zdaniem po s´mierci Trojdena (13 III 1341) faktyczna˛ władzę w księstwie
czerskim sprawował Siemowit III, kto´ry jako starszy brat pełnił ro´wnież rządy opiekuńcze nad
Kazimierzem I. Terminad quemdopuszczenia do wspo´ łrządów Kazimierza I przypada w 1345 r.,
o czym świadczy formuła sygillacyjna i tytulatura dyplomu z 1 X 1345 r. (NKDMaz., cz. II, nr 266).
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i południowączęść ziemi wiskiej z Nowogrodem16. Zdaniem niekto´rych badaczy
był to nierówny podział, który dokonał się przy współudziale Kazimierza
Wielkiego, któremu Bolesław III zapisał na wypadek bezpotomnej s´mierci
księstwo płockie17. Doprowadzic´ to miało naste˛pnie do zbliżenia Kazimierza I
i Siemowita do kro´ la czeskiego Karola IV, kto´remu obaj książęta mazowieccy
złożyli hołd lenny pomiędzy sierpniem 1346 r. a listopadem 1348 r.18 Wydaje się
jednak, że ten ,,niero´wny podział’’ dzielnicy Siemowita II nie był wcale
krzywdzący dla Trojdenowico´w, a dokonał sie˛ najprawdopodobniej na mocy
testamentu zmarłego stryja19.

Ingerencja Kazimierza Wielkiego mogłaby jedynie miec´ miejsce w razie
nieprzestrzegania tego postanowienia przez bratanko´w Siemowita II. Poza tym
żadne z´ródło z tego okresu nie wspomina o wewne˛trznym konflikcie pomiędzy
Trojdenowicami a Bolesławem III. Naszym zdaniem nie moz˙na łączyćpodziału
dzielnicy Siemowita II z hołdem złoz˙onym przez Trojdenowico´w Karolowi
Luksemburskiemu. Takz˙e roszczenia Eufemii, starszej siostry Trojdenowico´w
(zamężnej za Kazimierzem I ksie˛ciem cieszyn´skim), do spadku po swym stryju
Siemowicie nie były na pewno powodem do złoz˙enia hołdu Luksemburgom20.

16 H. Paszkiewicz,W sprawie zhołdowania Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego, ,,Przegląd
Historyczny’’, t. 24, 1924, s. 7–8, Por. K. Pacuski,Ziemia gostynin´ska od XIII w. do 1462 r. na tle
dziejów Mazowsza płockiego i rawskiego[w:] Dzieje Gostynina i ziemi gostynin´skiej, pod
red. M. Chudzyn´skiego, Warszawa 1990, s. 122, kto´ry dokładnie omawia problematyke˛ podziału
dzielnicy Siemowita II.

17 A. Swieżawski,Rawskie ksie˛stwo Piasto´w Mazowieckich. Dzieje polityczne, Łódź 1975, s. 38;
S. K. Kuczyński, Siemowit III Mazowiecki[w:] Poczet kro´lów i książąt polskich, Warszawa 1991,
s. 255.

18 Ibid., s. 38–39; Zdaniem E. Maleczyn´skiej, Książęce lenno mazowieckie, Lwów 1929, s. 28,
stało sięto pomiędzy sierpniem 1346 a majem 1350 r.

19 Zdaniem A. Swiez˙awskiego,Rawskie ksie˛stwo, op. cit., s. 38 ,,był to podział wybitnie niero´wny,
gdyżksiążęta czerscy otrzymali zaledwie 1852 km2 we wspólne władanie, podczas gdy sam Bolesław
powiększył swe posiadłos´ci o 3025 km2’’. Autor ten nie bierze pod uwage˛ faktu, że po śmierci
Siemowita II w 1345 r. pro´cz ziemi rawskiej takz˙e i ziemia ciechanowska oraz grody Nowogro´d
i Nowy Dwór przypadły Trojdenowicom. Natomiast Bolesław III otrzymał ziemie˛ sochaczewska,̨
zakroczymska˛ i część wiskiej. Ziemia rawska, ciechanowska i cze˛ść wiskiej (przypadłe Troj-
denowicom) stanowiły obszar poro´wnywalny do ziemi sochaczewskiej i zakroczymskiej, a ponadto
Rawa posiadała duz˙e znaczenie gospodarcze i polityczne, jako była stolica ksie˛stwa Siemowita II.
Natomiast jes´li chodzi o część słabo zaludnionej ziemi wiskiej, to przypadła ona prawdopodobnie
Bolesławowi, ze wzgle˛du na fakt, z˙e jego księstwo graniczyło z posiadłos´ciami Zakonu Krzyz˙ackiego
i brał on udział wraz ze swym stryjem Siemowitem II w zawieraniu ugody granicznej w Bratianie (8 XI
1343 r.) z Wielkim Mistrzem Rudolfem Koenigem von Wiezau. (NKDMaz., cz. II, nr 259–260). Por.
również E. Kowalczyk, Topografia granicy mazowiecko-krzyz˙ackiej w świetle ugody granicznej
z listopada 1343 roku, ,,Kwartalnik Historyczny’’, t. 99, 1992, nr 1, s. 33–58.

20 E. Maleczyńska, Książęce lenno, op. cit., s. 29; A. Swiez˙awski, Polityka mazowiecka
Kazimierza Wielkiego, ,,Rocznik Mazowiecki’’, r. 3, 1970, s. 172. Całkowicie to wykluczaja˛ bardzo
dobre kontakty z dworem cieszyn´skim. Trojdenowice (a zwłaszcza Siemowit III) bardzo cze˛sto
gościli na Śląsku u swej starszej siostry Eufemii.
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Zdaniem E. Suchodolskiej ponowna analiza dokumentu z 18 IX 1351 r.
(w którym Kazimierz Wielki zawiera układ z ksiaż̨ętami Siemowitem i Kazi-
mierzem w sprawie ziemi płockiej, wiskiej i zakroczymskiej) kaz˙e powątpiewać,
czy rzeczywis´cie Trojdenowice złoz˙yli Karolowi IV hołd z Czerska, Warszawy
i Rawy, tj. ze swych ziem dziedzicznych21. W opinii tej autorki stosunek lenny
mógł dotyczyćwyłącznie dzielnicy płockiej i wynikac´ z przejęcia zobowiązań
Bolesława III, wraz z uprawnieniami do dziedziczenia spus´cizny po nim22.

Podsumowujac̨ stosunki Trojdenowico´w z Luksemburgami nalez˙y — idąc
śladem E. Suchodolskiej — stanowczo odrzucic´ złożenia hołdu Karolowi IV
przez Siemowita i Kazimierza. Fakt ten nie uszedłby uwadze o´wczesnych
źródeł, a przede wszystkim znalazłby potwierdzenie w materiale dyplomatycz-
nym, jako że prawie wszystkie hołdy składane Luksemburgom przez ksiaż̨ąt
śląskich i mazowieckich zachowały sie˛ do naszych czaso´w w Archiwum Korony
Czeskiej23.

Natomiast stosunek lenny mie˛dzy Trojdenowicami a Kazimierzem Wielkim
zaczął się prawdopodobnie (stopniowo) zawiaz̨ywaćdopiero od wspomnianego
układu z 18 IX 1351 r.24 Jednak sprawy ruskie25 oraz fakt zagroz˙enia Mazowsza
przez najazdy litewskie spowodowały, z˙e już wcześniej doszło do zawiaz̨ania
bliższej wspo´ łpracy (nie opartej jeszcze na stosunku lennym) pomie˛dzy książęta-
mi mazowieckimi a kro´ lem polskim. 13 V 1350 r. Kazimierz i jego starszy brat
przebywająw Łowiczu, gdzie Kazimierz Wielki zawiera sojusz z kro´ lem duńskim
Waldemarem. W dokumencie tym wspomniano, z˙e król polski przyrzeka
wspierac´ Waldemara przeciw wszystkim, z wyjat̨kiem m.in. Karola kro´ la
rzymskiego i czeskiego oraz m.in. ksiaż̨ąt Siemowita i Kazimierza warszawskiego
i czerskiego26. Niedługo potem w dniach 18–19 V 1350 r. Trojdenowice wzie˛li
udział w ogólnopolskim zjez´dzie pod przewodnictwem Kazimierza Wielkiego
w Sulejowie27, a 20 maja miała miejsce wspo´ lna akcja polsko-mazowiecka
przeciwko Litwinom28. W dokumencie z 19 maja, wystawionymin stacionibus
circa predictum monasterium Suleyow, in colloquio per dominum regem predic-
tum celebrato,Siemowit III, za zgoda˛ swego brata, m.in. zamieniał pewne

21 E. Suchodolska,Dzieje polityczne (połowa XII — połowa XIV w.)[w:] Dzieje Mazowsza do
1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, s. 209–210.

22 Ibid., s. 210.
23 Autor, prowadząc w 1992 r. kwerende˛ w AP w Pradze, nie natrafił na z˙adne informacje, kto´re

wskazywałyby na złoz˙enie hołdu przez Trojdenowico´w Karolowi Luksemburskiemu.
24 E. Maleczyńska,Książęce lenno, op. cit., s. 34; E. Suchodolska,Dzieje polityczne, op. cit., s. 210.
25 H. Paszkiewicz,W sprawie zhołdowania, op. cit., s. 4.
26 ,,Kwartalnik Historyczny’’, t. 45, 1931, s. 256–257.
27 A. Swieżawski, Rawskie ksie˛stwo,op. cit., s. 38–39.
28 Monumenta Poloniae historica, t. 3, Lwów–Kraków 1864, s. 120.
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dobra z tamtejszym klasztorem oraz okres´lał immunitet mieszczan mogielnic-
kich29. Dokument ten posłuz˙ył H. Paszkiewiczowi, a zwłaszcza zawarty w nim
zwrot, który mówi, że Siemowit III czyni tofavore ac voluntate speciali domini
nostri illustrissimi principis Kazimiri regis Polonieoraz fakt przywieszenia
pieczęci królewskiej przy tym dokumencie i obecnos´ć wśród testatoro´w dyg-
nitarzy koronnych jako dowo´d stwierdzający zależność lennąod Polski w tym
czasie obu Trojdenowico´w30. Taka opinia nie wydaje sie˛ jednak przekony-
wająca, zwłaszcza z˙e, jak sam H. Paszkiewicz w innym miejscu zauwaz˙a,
w dokumencie z 18 IX 1351 r. kro´ l polski wyrażał sięo Siemowicie i Kazimie-
rzu jako niezalez˙nych władcach Mazowsza31.

Jeszcze przed zjazdem w 1351 r. w Płocku Kazimierza Wielkiego z Troj-
denowicami doszło prawdopodobnie w 1349 r. (na pewno mie˛dzy 8 XII 1348
a 13 II 1350) do podziału dzielnicy czerskiej32. Starszy z braci Siemowit otrzymał
ziemięczerską, rawskąi liwską, natomiast młodszy Kazimierz ziemie˛ warszaws-
ką wraz z Ciechanowem, Wiskitkami, Nowogrodem i Nowym Dworem33.

Dnia 20 VIII 1351 r., podczas wyprawy litewskiej, zginał̨ tragicznie Bo-
lesław III książę płocki, syn Wacława i Elz˙biety Gedymino´wny34. Zgon bezz˙en-
nego i bezdzietnego Bolesława był bezpos´rednim powodem wspomnianego
zjazdu Kazimierza Wielkiego z Trojdenowicami zakon´czonego układem w Płoc-
ku 18 IX 1351 r.35 W wystawionym w tym czasie dokumencie kro´ l polski
przejmował spus´ciznępo Bolesławie na mocy ,,uprawnien´ królewskiego maje-
statu’’, oddając jedynie w lenno Siemowitowi i Kazimierzowi ziemie˛ sochacze-
wską, którą objął później młodszy z Trojdenowico´w36. Kazimierz Wielki obiecał
jednak przekazac´ pozostałączęść dziedzictwa Bolesława III, tj. ziemie˛ płocką,
wiską i zakroczymską, po uwolnieniu książąt mazowieckich od zwierzchnictwa
króla czeskiego37. Zjazd płocki stanowił punkt zwrotny w stosunkach

29 NKDMaz., cz. II, nr 302. Dokument ten zachował sie˛ w oryginale w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Warszawie, rkps, nr 1840.

30 H. Paszkiewicz,W sprawie zhołdowania,op. cit.
31 Ibid., s. 10, przyp. 1; NKDMaz., cz. II, nr 314 ,,[...]ex resignatione libera nepotum nostrorum

dominorum ducum Semovithi et Kazimiri principum Mazovie’’.
32 Por. przyp. 13.
33 Por. Warszawa, AGAD, dok. perg., nr 44.
34 Monumenta Poloniae historica, op. cit., s. 120.
35 NKDMaz., cz. II, nr 314.
36 Ibid., E. Suchodolska,Dzieje polityczne, op. cit., s. 210. Prawdopodobnie w tym czasie

Trojdenowice otrzymali ro´wnież ziemię gostynińską, o której dokument kro´ la polskiego nie
wspomina. Ziemia ta na pewno przypadła starszemu bratu. Por. dokument Siemowita III wystawiony
w Gostyninie 24 II 1353 r.

37 Ibid.; zdaniem J. Wyrozumskiego,Kazimierz Wielki, Wrocław 1986 r., s. 118–119, nie
wiadomo czy Siemowit i Kazimierz byli wasalami Luksemburgo´w, poniewaz˙ nie poświadczajątego
żadne z´ródła. Badacz ten sad̨zi, że takiego stosunku prawdopodobnie nie było, owa klauzula
o uwolnieniu ich od zobowiaz̨ańna rzecz Kro´ lestwa Czeskiego mogła jedynie dotyczyc´ Sochaczewa,
jako części spadku po Bolesławie płockim, wasalu Czech.
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Kazimierza Wielkiego z Trojdenowicami. Od tego czasu rozpoczał̨ sięstopniowy
proces przekształcania Mazowsza w lenno Korony, kto´ry zakończył sięostatecz-
nie w 1355 r., juz˙ po śmierci Kazimierza I. Wczes´niej jednak, najprawdopodobniej
przed 24 II 1353 r., Trojdenowice uznali Kazimierza Wielkiego za swego
suwerena, przyjmujac̨ do swoich herbo´w i na pieczęcie znak orła niekoronowa-
nego, zamiast dotychczasowego skrzydlatego smoka (kto´ry był herbem dzielnicy
czerskiej), co było zdaniem S. K. Kuczyn´skiego s´wiadomym aktem manifestacji
więzi rodowej Piasto´w mazowieckich wobec ich pana lennego38.

W 1352 r. Kazimierz Wielki, potrzebujac̨ pieniędzy na wojnęz Litwą, zastawił
Siemowitowi i Kazimierzowi ziemie˛ płocką za 2 tys. grzywien39. W kwietniu
1355 r. Kazimierz I przebywał w Cieszynie, gdzie doszło do zawarcia ugody
spadkowej po rodzicach (Trojdenie i Marii) pomie˛dzy Kazimierzem i Siemowi-
tem a ich siostra˛ Eufemią i jej mężem Kazimierzem ksie˛ciem cieszyn´skim40.

Kazimierz I zmarł 26 XI 1355 r. i został pochowany w Płocku41. Był
prawdopodobnie bezz˙enny i nie pozostawił po sobie potomstwa42.

Chociaż zachowało sie˛ niewiele informacji o kro´ tkotrwałym panowaniu
Kazimierza I w dzielnicy warszawskiej, jego samodzielne rzad̨y w latach
1349–1355 nalez˙y ocenićpozytywnie. Książęwraz ze swym bratem Siemowitem
prowadził wspo´ lną politykę zagraniczna,̨ opartąna ścisłym sojuszu z Kazimie-
rzem Wielkim. Nie aspirował do odegrania wie˛kszej roli na arenie mie˛dzy-
narodowej, uste˛pując zapewne zdolnos´ciami starszemu bratu. Byc´ może, prócz
wieku, miało na to wpływ słabsze zdrowie Kazimierza, chociaz˙ zachowane
źródła na ten temat nic nie wspominaja.̨ Zgon w stanie bezz˙ennym oraz
późniejsze wyste˛powanie na dokumentach nie musza˛ świadczyć o poważnej
chorobie Kazimierza. Gdyby tak było, na pewno nie doszłoby do podziału
ojcowizny, a młodszy z Trojdenowico´w pozostałby na dworze swego brata
Siemowita III. Kilkuletnie rządy Kazimierza w ksie˛stwie warszawskim (kto´re
obejmowało ziemie˛ warszawska˛z Nowogrodem i Nowym Dworem, sochaczews-

38 NKDMaz., cz. II, nr 320; Uzasadnienie tego terminu podaje˛ w części poświęconej piecze˛ciom
Kazimierza I; S. K. Kuczyn´ski, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 163, uwaz˙a za
H. Paszkiewiczem,W sprawie zhołdowania, op. cit., że Trojdenowice najpo´ źniej w pierwszych
miesiącach 1350 r. złoz˙yli hołd Kazimierzowi Wielkiemu; zdaniem E. Suchodolskiej,Dzieje
polityczne, op. cit., s. 211, proces przekształcania Mazowsza w lenno Korony nastap̨ił między 1351
a 1355, raczej bliz˙ej 1351 r., a zakon´czył się w 1355 r.

39 H. Paszkiewicz,Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925, s. 132–133; Naszym
zdaniem poz˙yczkępod zastaw Płocka nalez˙y łączyć z hołdem Trojdenowico´w na rzecz Kazimierza
Wielkiego, który miał miejsce hipotetycznie w 1352 r.

40 NKDMaz., cz. II, nr 332.
41 I. Dlugossi, Annales seu cronice incliti Regni Poloniae, Varsaviae 1978, 1. IX., s. 263,,Mazovie

dux Kazimirus obiit, in ecclesiam Plocensem ad sepeliendum relatus filius ducis Maszovie vicesima
sexta Novembris die absumptus’’.

42 O. Balzer,Genealogia Piasto´w, op. cit.
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skąz Wiskitkami i ciechanowska)̨ charakteryzowały sie˛ dbałością tego księcia
o rozwój miast, a zwłaszcza swojej gło´wnej rezydencji — Warszawy. Miasto było
stolicą jego księstwa i miejscem, gdzie najcze˛ściej przebywał. S´wiadczy o tym
tytulatura książęca, zawszedux Mazovie et dominus Warszowiensis (Warsowie)
oraz dokumenty wystawiane w Warszawie43. W dyplomie z 4 VI 1350 r. na lis´cie
testatoro´w wystąpili sami urzędnicy warszawscy, m.in. Maciej Pio´rko czes´nik,
Stefan łowczy, Wojciech Czubin´ skarbnik, Mikołaj Kościesza podse˛dek i Stani-
sław podkomorzy, syn Macieja Pio´rko44. Świadczy to wyraz´nie o uprzywilejowa-
nej pozycji urzędników warszawskich i roli, jaka˛ odgrywali w otoczeniu
Kazimierza I. Chociaz˙ w wyniku ostatnich badan´ nie był to książę, który po raz
pierwszy zaczał̨ używaćprócz tytulatury ogo´ lnomazowieckiej takz˙e tytułu księcia
warszawskiego, to jednak, w przeciwien´stwie do Siemowita II, czynił to
konsekwentnie, wyraz´nie podkres´lając nadrzędną rolę Warszawy w swoim
księstwie45. W tym konteks´cie teżnależałoby rozumiec´ jego zabiegi o rozwo´ j
Warszawy, a zwłaszcza zamku warszawskiego. We wspomnianym dokumencie
z 4 VI 1350 r. dla biskupstwa poznan´skiego, książę zwalnia Żbików, Domaniew
i Biskupice (wsie biskupa poznan´skiego) oraz Rokitno (wies´ archidiakona
czerskiego) od obowiaz̨ku naprawy in. grodo´w prócz warszawskiego46. Zdaniem
A. Gieysztora do tegoz˙ okresu sie˛ga obciążenie wsi książęcej Polikowa (poprze-
dnika Żoliborza), skąd wg lustracji z 1565 r. kmiecie sa˛ obowiązani do posług na
rzecz zamku warszawskiego47. Z osobąksięcia Kazimierza, pro´cz stołecznej
rezydencji w Warszawie, bliz˙ej można powiązać Tarczyn, lez˙ący 30 km na
południe od Warszawy, be˛dący ośrodkiem parafii48. W okresie panowania

43 NKDMaz., cz. II, nr 303, 321. Opinia J. Wyrozumskiego,Kazimierz, ksiąz˙ę czerski, rawski,
warszawski, ciechanowski i sochaczewski, PSB, t. 12, s. 281, z˙e rządy Kazimierza I w ksie˛stwie
warszawskim były skre˛powane inicjatywąstarszego brata Siemowita III, nie wydaje sie˛ słuszna.
Można to tylko odnies´ć do wspólnie prowadzonej polityki zagranicznej, na kto´rą miał niewątpliwie
większy wpływ Siemowit III, jako bardziej dos´wiadczony, a ponadto skoligacony z ksiaż̨ętami
opawskimi (przez pierwsza˛ żonęEufemię). Natomiast rzad̨y wewnętrzne Kazimierza I w ksie˛stwie
warszawskim (co widac´ po zachowanych dokumentach) były na pewno w pełni samodzielne.

44 Ibid., nr 303.
45 E. Suchodolska,Podziały Mazowsza w pierwszej połowie XIV w. w s´wietle tytulatury ksiąz˙ęcej

[w:] Kultura średniowieczna i staropolska, Warszawa 1991, s. 640–643.
46 NKDMaz., cz. II, nr 303,,Item volumus, ut predicti incole solummodo ad reedificationem castri

in Warszawa cum aliis militius secundam consuetudinem nostrorum militum teneantur, nec ad
construccionem seu reedificationem aliorem castrorum ipsos cogi volumus quoquomodo’’.

47 A. Gieysztor,Zamek Piasto´w i Jagiellonów [w:] Zamek kro´lewski w Warszawie. Architektura,
ludzie, historia, Warszawa 1972, s. 24, podobnie jak wies´ Wola Wielka (dzisiejsza Wola), z kto´rej
mieszkan´cy ,,stróżą winni do zamku...’’ i jak Żerań, z którego ,,drwa winni wozic´ do Warszawy do
dworu’’.

48 T. Kiersnowska,Czersk w XIII i XIV wieku. Os´rodek władzy ksiąz˙ęcej na południowym
Mazowszu, Warszawa 1986, s. 28.
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Kazimierza I znajdowała sie˛ ona pod zarzad̨em Jana, kapelana ksiaż̨ęcego,
pełniącego tu funkcje˛ plebana i rządcy książęcego. Tarczyn w tym czasie musiał
być sporym os´rodkiem gospodarczym, skoro ksiaż̨ę Kazimierz przed 26 XI
1355 r. zezwolił wspomnianemu Janowi, swemu kapelanowi, na lokacje˛ tamże
wsi lub miasta na prawie magdeburskim49. Zdaniem J. Nowackiego, Kazimierz I
ufundował również w Tarczynie kos´ciół pod wezwaniem s´w. Mikołaja50.
Wspomniana fundacja oraz fakt, z˙e spos´ród czterech znanych dokumento´w
Kazimierza az˙ trzy zostały wystawione dla instytucji duchownych, kaz˙e przypusz-
czać, że to nie Bolesław III (jak podaje Długosz), lecz włas´nie Kazimierz
Trojdenowic zasługuje na miano ,,ojca i przyjaciela Kos´cioła’’ 51.

Kancelaria Kazimierza I

Uzyskanie przez Kazimierza Trojdenowica własnej dzielnicy, co nastap̨iło
najprawdopodobniej w 1349 r., przyczyniło sie˛ do zorganizowania własnej
kancelarii. Z całego okresu jego samodzielnych rzad̨ów w księstwie warszawskim
zachowały sie˛ jedynie trzy dokumenty i jedna wzmianka w po´ źniejszym akcie.

Pierwszy samodzielny dokument Kazimierza I został wystawiony 4 VI
1350 r.52 Książę potwierdził w nim immunitet ekonomiczny i sad̨owy dla dóbr
biskupstwa poznan´skiego w archidiakonacie czerskim. 21 III 1353 r. Kazimierz
wystawia dokument dla kanoniko´w regularnych w Czerwin´sku, w którym
stwierdza, z˙e słudzy opactwa czerwin´skiego podlegaja˛ jedynie jurysdykcji swego
opata i na jego rzecz ponosza˛ świadczenia53. Przed 26 XI 1355 r. ksiaż̨ę zezwala
Janowi, plebanowi w Tarczynie (swemu kapelanowi), na lokacje˛ tamże wsi lub
miasta na prawie magdeburskim54. Także przed 26 XI 1355 r. Kazimierz I nadaje
Stanisławowi Pio´rko, podkomorzemu warszawskiemu, wsie Milanowo i Rac̨za-

49 NKDMaz., cz. II, nr 337; K. Kamin´ska,Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach
polskich do 1370 r., Toruń 1990, s. 108.

50 J. Nowacki,Dzieje archidiecezji poznan´skiej, t. 2, Poznan´ 1964, s. 527.
51 I. Dlugossi, Annales seu cronice incliti Regni Poloniae, Varsaviae 1978, l. IX, s. 263;

T. Żebrowski,Kościół (XIV — początek XVI w.)[w:] Dzieje Mazowsza, op. cit., s. 336, przyp. 57,
przypuszcza, z˙e Kazimierz ok. 1350 r. ufundował (dzie˛ki staraniom opata czerwin´skiego Floriana)
prepozyture˛ św. Jerzego w Warszawie.

52 NKDMaz., cz. II, nr 303; Z. Kaczmarczyk,Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa
w dobrach kos´cioła w Polsce do kon´ca XIV w., Poznan´ 1936, s. 294–295; J. Matuszewski,Immunitet
ekonomiczny w dobrach kos´cioła w Polsce, Poznan´ 1936, s. 472–473, J. Senkowski,Skarbowos´ć
Mazowsza od kon´ca XIV wieku do 1526, Warszawa 1965, s. 145.

53 Ibid., nr 321.
54 Ibid, nr 337, Z. Kaczmarczyk,Immunitet, op. cit., s. 296–297; J. Matuszewski,Immunitet

ekonomiczny, op. cit., s. 472–473.
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je, a wzmianka o tym akcie znajduje sie˛ w dyplomie Janusza I z 7 I 1377 r.55

Wszystkie zachowane dokumenty zostały wystawione dla instytucji duchow-
nych. Pod wzgle˛dem formy dwa maja˛ charakter dyspozytywny56, a jeden
charakter dyspozytywno-pos´wiadczeniowy57. Do analizy formularza posłuz˙ą
nam tylko trzy dokumenty Kazimierza I. Omawiane dyplomy, jez˙eli chodzi
o dyktat, cechuje duz˙a stałos´ć podstawowych formuł.

I n w o k a c j a wystąpiła w dwóch dokumentach. W dyplomie z 4 VI 1350 r.
w formie In Christe Domini amen58, a w dokumencie wystawionym przed 26 XI
1355 r. w najpopularniejszej na Mazowszu i w Polsce postaciIn nomine Domini
amen59. Brak inwokacji w dokumencie z 23 III 1353 r. dla klasztoru czerwin´s-
kiego60.

I n t y t u l a c j a rozpoczyna sie˛ zaimkiem osobowymnos61, w jednym doku-
mencie przed tym zaimkiem dodano przysło´wek quod62 i w jednym dokumencie
poprzedza go przysło´wek proinde63. Imię wystawcy pisano zawsze w formie
Kazimirus, wersje po´ źniejsze jako ewentualnie pochodzac̨e od kopisty nie
zostały uwzgle˛dnione.

T y t u l a t u ra . Po podziale ksie˛stwa (najprawdopodobniej w 1349 r.), kiedy
młodszy z Trojdenowico´w otrzymał księstwo warszawskie, uz˙ywał tytulatury:
dux Mazovie et dominus Warszowiensis64, dux Mazovie et dominus Warsovie65,
dux Maszovie66. Tytulatura w dokumentach Kazimierza odpowiadała sytuacji
politycznej, chociaz˙ książę ten, w odróżnieniu od swego brata Siemowita III
(który na dokumentach uz˙ywał tytulatury czerskiej, rawskiej i gostynin´skiej),
ograniczył siętylko do tytulatury ogo´ lnomazowieckiej i warszawskiej. Byc´
może przyjął zwyczaje z kancelarii Bolesława III, kto´ry podobnie do Kazimierza
używał tylko tytulatury ogo´ lnomazowieckiej i płockiej, pomimo z˙e posiadał

55 Warszawa, AGAD. MK 9, k. 77–78. W dokumencie tym Janusz I potwierdza Stanisławowi,
podkomorzemu warszawskiemu nadanie swego stryja Kazimierza ksie˛cia warszawskiego,,que inclito
principi Kazimire pye memorie duci Warschowyensi, patruo nostro dilecto exibuit et hactenus exibere est
paratus, donacionem villarum dicti patrui nostri sui veri ducatus Mylanowo et Ranczaye in wlgo
nuncupatas eidem Stanisali et suis veris heredibus ac legittimus succesoribus perpetus datas assignatas’’.

56 NKDMaz., cz. II, nr 321, 337.
57 Ibid., nr 303.
58 Ibid.
59 Ibid., nr 337.
60 Ibid., nr 321.
61 Ibid., nr 303.
62 Ibid., nr 321.
63 Ibid., nr 337.
64 Ibid., nr 303.
65 Ibid., nr 321.
66 Ibid., nr 337.
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również ziemię gostynińską, sochaczewska˛ i wiską67. Zdaniem S. Pazyry
w tytulaturze Kazimierza I od 1349 r. zaczał̨ również występowaćtytuł księcia
ciechanowskiego. Autor ten jednak nie podaje z˙adnego dokumentu, z kto´rego
miałaby wynikac´ skądinąd nie znana tytulatura ksiaż̨ęca68.

A r e n g a wystąpiła tylko w jednym dokumencie wystawionym przed 26 XI
1355 r. w formieMultis incommodis et iacturis obviatur, cum principum negocia
seu donaciones facta litterarum et testium munimine roborantur69. Ta banalna
arenga typu ,,s´wieckiego’’, mówiąca o koniecznos´ci potwierdzenia czynnos´ci
władcy pismem i obecnos´cią świadków, występuje dos´ć rzadko w kancelarii
książąt mazowieckich w XIV w. Podobne arengi spotykamy tylko w dokumen-
cie Siemowita III z 14 II 1350 r. dla Mikołaja skarbnika rawskiego70 oraz
w dyplomach Bolesława II z 1302 r. dla dominikano´w w Warce i Siemowita II
z 1334–1336 r. dla benedyktyno´w w Jeżowie71. ArengaMultis incommodisbyła
jednak bardzo popularna w trzynastowiecznej kancelarii wielkopolskiej, zwłasz-
cza chętnie stosowano ja˛ na dyplomach Przemysława II, w kancelarii biskupo´w
poznan´skich, a nawet w dyplomach Władysława Łokietka z lat 1296–1299,
w czasie jego rzad̨ów w Wielkopolsce72. B. Trelińska przypuszcza, z˙e powoły-
wanie sięw arendze nie tylko na dokument, ale i na s´wiadków wskazuje na
niewielką jeszcze moc dowodowa˛ dokumentu73.

67 Zdaniem E. Suchodolskiej,Podziały Mazowsza, op. cit., s. 644, jeszcze w połowie XIV w. nie
istniała jedna oficjalna tytulatura ksiaż̨ąt mazowieckich, a jej brzmienie zalez˙ało niejednokrotnie od
punktu widzenia.

68 S. Pazyra,Dzieje Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej, Ciechano´w 1976, s. 83. Takie
przypuszczenie nalez˙y odrzucić, tym bardziej z˙e autor ten podaje m.in., z˙e księstwo płockie (w tym
czasie) pozostawało pod rzad̨ami drugiego syna Trojdena, Wacława zwanego Wan´ką, co jest
przecieżinformacją błędną, gdyż chodzi tu o Bolesława III, kto´ry nie był synem Trojdena, lecz
właśnie Wacława Bolesławowica zwanego Wan´ką.

69 NKDMaz., cz. II, nr 337.
70 Ibid., nr 298.
71 Ibid., nr 112, 216; Zdaniem E. Suchodolskiej,Regesty dokumento´w mazowieckich 1248–1345,

Warszawa–Ło´dź 1980, nr 69, s. 52, arengaMultis incommodis, prudenter occurimus, która wystąpiła
w dokumencie Bolesława II z 1302 r., jest jedynym dosłownym zastosowaniem na Mazowszu
typowej formuły z kancelarii wielkopolskiej. Jej zdaniem ten typ arengi, znacznie przerobionej,
stosowała kancelaria biskupo´w płockich.

72 K. Maleczyński, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 197–199; tenz˙e,
Kilkanaście dokumento´w Władysława Łokietka, ,,Studia Źródłoznawcze’’, t. 6, 1961, s. 133.
Zdaniem tego badacza arengaMultis incommodisznika w 1299 r. z kancelarii wielkopolskiej,
małopolskiej i s´ląskiej. Por.Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–2, 6.

73 B. Trelińska,Kancelaria, op. cit., s. 109. Zdaniem tej autorki passus o s´wiadkach w arendze
utrzymał się do 1316 r. w kancelarii ksiaż̨ąt cieszyńskich, a do 1317 r. w kancelarii ksiaż̨ąt
oświęcimskich.
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P r o m u l g a c j a, kto´ra wystąpiła we wszystkich zachowanych dokumentach
Kazimierza I nie ma jednolitego charakteru. Jednak jej brzmienie jest identyczne
z tym, które występuje w innych kancelariach mazowieckich i polskich.
Rozpoczynaja˛ ją zwroty: notum facimus universis74 i noverint universi75.

F o r m u ł a (formułka) w terminologii dyplomatycznej nie posiada bliz˙ej
określonej nazwy, zazwyczaj poprzedza narracje˛ dając wyraz motywom, kto´re
wpłynęły na dokonanie nadania przez dobroczyn´cę76. Ma ona charakter eks-
piacyjny w dokumentach dla instytucji i oso´b duchownych, do kto´rych należy
zaliczyć biskupstwo poznan´skie, klasztor kanoniko´w w Czerwińsku i plebana
w Tarczynie. Formuła w dokumentach Kazimierza I wystap̨iła trzykrotnie
w następującym brzmieniu:ob remedium anime nostre et omnium parentum
nostrorum et maxime ob reverenciam beatorum Petri et Pauli apostolorum77; pro
salute animarum nostrorum antecessorum78; ob reverenciam Dei et b. Nicolai ad
honorem, pro remedio anime nostre, ac spe vite eterne nostrorum predeces-
sorum et antecessorum79.

K o r r o b o r a c j a wystap̨iła we wszystkich dokumentach. Powoływano sie˛
w niej na piecze˛ć80 bądź pieczęć i pismo (polecenie spisania)81. W dwóch
dokumentach Kazimierza I wystap̨iła korroboracja o wspo´ lnym incipicie In
cuius rei testimonium82. Ten rodzaj korroboracji, tzw. obiektywnej, pozbawionej
retoryki i bardziej uproszczonej, upowszechnił sie˛ zdaniem S. K. Kuczyn´skiego
w kancelarii książąt mazowieckich w XIV w.83 Podobna korroboracja wyste˛puje
w kancelarii wspo´ lnej obu Trojdenowico´w84, a później bardzo cze˛sto na
dokumentach Siemowita III85. W przywileju dla miasta Tarczyna, wystawionym
przed 26 XI 1355 r., formuła sygillacyjna informuje ro´wnieżo rodzaju przywie-

74 NKDMaz., cz. II, nr 303, 337.
75 Ibid., nr 321.
76 M. Bielińska,Kancelaria Władysława Łokietka w latach 1296–1299. Ze studio´w nad kancelarią

wielkopolską, ,,Studia Źródłoznawcze’’, t. 6, 1961, s. 31. Zdaniem A. Wałko´wskiego,Dokumenty
i kancelaria księcia legnickiego Henryka V, op. cit., s. 42, przyp. 48 ,,włas´ciwie należałoby jąnazwac´
formułąmotywującąreligijnie działania wystawcy. Jednak w praktyce jest to fragment niesamodzielny
i stanowiący część różnych formuł dyplomatycznych, stad̨ można ją określić mianem formułki’’.

77 NKDMaz., cz. II, nr 303.
78 Ibid., nr 321.
79 Ibid., nr 337.
80 Ibid., nr 321.
81 Ibid., nr 303, 337.
82 Ibid.
83 S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 63.
84 NKDMaz., cz. II, nr 284.
85 J. Grabowski,Ze studiów, op. cit., s. 149.
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szonej piecze˛ci, np.: In cuius rei testimonium presentes scribi et nostri sigilli
maioris munimine iusssimus roborari86.

T e s t a c j a. Zadaniem testatoro´w było świadczenie o stanie prawnym
zawartym w dokumencie. W kancelarii Kazimierza I s´wiadkowie wystąpili tylko
w jednym dyplomie z 4 VI 1350 r. dla bpa poznan´skiego po terminie:presentibus
nostris baronibus87. W dokumencie tym wystap̨iło siedmiu testatoro´w (w tym
szes´ciu urzędników warszawskich): Maciej Pio´rko czes´nik i jego syn Stanisław
podkomorzy, Stefan łowczy, Mikołaj Kos´ciesza podse˛dek, Mikołaj Czubiń
skarbnik oraz Tylek notariusz ksiaż̨ęcy. Brak listy świadków w jednym dokumen-
cie z 21 III 1353 r. dla kanoniko´w regularnych w Czerwin´sku88, natomiast
w dyplomie wystawionym przed 26 XI 1355 r. dla Jana plebana w Tarczynie
wystąpiła formuła (bez podania s´wiadków) in presencia multorum proborum
virorum89. Ze względu na niewielkąliczbę zachowanych dokumento´w trudno
określić rolę świadków w czynnos´ci prawnej oraz sporzad̨zeniu i wręczeniu
dyplomu. Dodatkowo utrudnia fakt, z˙e testacja wystap̨iła tylko w jednym
dyplomie Kazimierza I. Ksiaż̨ę ten jednak zasie˛gał rady moz˙nych. W dokumencie
z 21 III 1353 r. Kazimierz I stwierdza, z˙e na podstawie informacji Arnolda
kasztelana płockiego, Maszy se˛dziego ciechanowskiego oraz Trajana Postrus-
kiego poddani klasztoru czerwin´skiego sąobowiązani odpowiadac´ tylko przed
swoim opatem i na jego rzecz ponosic´ świadczenia90. Prawdopodobnie w kan-
celarii Kazimierza I łączono s´wiadków z różnymi czynnos´ciami, a zalez˙ało to od
wagi sprawy i pozycji s´wiadków. Zdaniem I. Panica, dostojnicy pan´stwowi
traktowali występowanie na dokumentach jako sposo´b kontrolowania władcy
i jako środek do wspo´ łdziałania w sprawowaniu władzy91. W kancelarii
Kazimierza I (która stała na niskim poziomie) prawdopodobnie duz˙e znaczenie
miał wpływ odbiorcy na forme˛ testacji. Niekompletnos´ć zachowanego materiału
sprawia, z˙e wyniki te sąniepełne. Nie pozwalaja˛ również odpowiedziec´ na
pytanie, czy w kancelarii tego ksie˛cia obowiązywał zhierarchizowany zapis
testatoro´w. Było jednak prawdopodobnie tak jak w kancelarii jego starszego

86 NKDMaz., cz. II, nr 337; S. K. Kuczyn´ski, Pieczęcie, op. cit., s. 325.
87 Ibid., nr 303.
88 Ibid., nr 323.
89 Ibid., nr 337.
90 Ibid., nr 323. Powołanie sie˛ w dokumencie na informacje m.in. Arnolda kasztelana płockiego

świadczy, że ziemia płocka znajdowała sie˛ w tym czasie w re˛kach Trojdenowico´w (zastawiona im
w 1352 r. przez Kazimierza Wielkiego za poz˙yczone 2 tys. grzywien).

91 I. Panic, Lista świadków w polskich dokumentach z wieku XIII na przykładzie kancelarii
księcia wielkopolskiego Przemysła I 1239–1257, ,,Studia Źródłoznawcze’’, t. 32–33, 1990, s. 42, 45.
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brata Siemowita III, gdzie w tym czasie nie obowiaz̨ywała taka zasada,
zwłaszcza w odniesieniu do niz˙szych ranga˛ urzędników.

D a t a c j a okres´la miejsce i czas wystawienia aktu prawnego. Nie ma
jednolitego charakteru w dokumentach Kazimierza I. Wyste˛puje w powiązaniu
z czynnos´cią prawną actum i spisaniem dokumentudatum. Dwukrotnie wy-
stąpiła datacja w postaciactum et datum92 i jeden razdatum93. Po formule
datacyjnej za kaz˙dym razem wymieniono miejscowos´ć. Rok okres´lano: anno
Domini94, sub anno Domini95, sub anno eiusdem Domini96. Data dzienna była
określana wg kalendarza chrzes´cijańskiego (dwukrotnie)97 i kalendarza wspo´ ł-
czesnego (jeden raz)98. Datęrocznązapisywano za pomoca˛ liczebników99, cyfr
rzymskich100 oraz stosowano formułe˛ mieszaną101. Wszystkie dokumenty Kazi-
mierza I zostały wystawione w Warszawie.

Dyktat

Przebadanie dyktatu utrudnia fakt, z˙e zachowały sie˛ zaledwie trzy dokumenty
Kazimierza I w pełnym teks´cie z okresu jego samodzielnych rzad̨ów w księstwie
warszawskim. Formuły: skrypcyjna idatum per manus, które mogłyby ułatwic´
ustalenie dyktatu, nie wystap̨iły ani razu. Pomimo tych brako´w można z pewnym
prawdopodobien´stwem wskazac´ dokumenty sporzad̨zone w kancelarii ksiaż̨ęcej
i kancelarii odbiorcy.

D y k t a t k a n c e l a r y j n y. Do dyktatu kancelaryjnego zaliczyłem tylko
jeden dokument Kazimierza I, wystawiony przed 26 XI 1355 r.102, różniący się
od dwóch pozostałych dyplomo´w z 4 VI 1350 r.103 i 21 III 1353 r.104, które
najprawdopodobniej pochodza˛ z kancelarii odbiorcy. W dokumencie, wystawio-
nym przed 26 XI 1355 r., ksiaż̨ę zezwalał Janowi (swemu kapelanowi)
plebanowi w Tarczynie na lokacje˛ tamże wsi lub miasta na prawie magdeburs-

92 NKDMaz., cz. II, nr 303, 337.
93 Ibid., nr 321.
94 Ibid., nr 303.
95 Ibid., nr 337.
96 Ibid., nr 321.
97 Ibid., nr 321, 337.
98 Ibid., nr 303.
99 Ibid., nr 337.
100 Ibid., nr 321.
101 Ibid., nr 303.
102 Ibid., nr 337.
103 Ibid., nr 303.
104 Ibid., nr 321.
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kim105. O kancelaryjnos´ci tego dyplomu s´wiadczył m.in. fakt, z˙e odbiorcąbył
pleban w Tarczynie, i zarazem kapelan ksiaż̨ęcy, na którego pros´bę książę
zezwalał na wspomniana˛ lokację. Czynnos´ć prawna i kancelaryjna miały
miejsce w naczelnym grodzie ksie˛stwa Kazimierza I, w Warszawie. Dokument
nie posiadał listy s´wiadków i formuły końcowej. Zamiast testatoro´w na końcu
dyplomu po okres´leniu chronologicznym wyste˛puje zwrot, z kto´rego wynika, z˙e
wystawienie dokumentu miało miejscein presencia multorum proborum viro-
rum. Ze względu na niekompletnie zachowany materiał dyplomatyczny, kto´ry
uniemożliwia przeprowadzenie analizy poro´wnawczej dyktatu kancelaryjnego,
należy przyjąć hipotetycznie, z˙e dokument wystawiony przed 26 XI 1355 r.
został zredagowany i spisany w kancelarii Kazimierza I, prawdopodobnie przez
odbiorcędokumentu, Jana plebana w Tarczynie i kapelana ksiaż̨ęcego.

D y k t a t o d b i o r c y. Dokument z 4 VI 1350 r., w kto´rym Kazimierz I
odnawiał immunitet do´br biskupstwa poznan´skiego, został zredagowany w kan-
celarii odbiorcy106. Spisany został bowiem wg tego samego formularza co
dokument Siemowita III z daty 11 VI 1350 r. (ro´wnieżw tej samej sprawie) dla
biskupstwa poznan´skiego107. W obu dokumentach intytulacja rozpoczyna sie˛
zaimkiem osobowymnos, a użyta promulgacja jest prawie identyczna:

notum facimus hanc notum facimus universis presentibus
paginam inspecturis et futuris, hanc paginam inspecturis

4 czerwca 1350 11 czerwca 1350

dokumentach Trojdenowico´w wystąpiła również ta sama formuła —ob
remedium anime nostre et omnium parentum nostrorum— po której następuje
identyczny passus, dotyczac̨y potwierdzenia wolnos´ci, danych biskupstwu przez
dziada książąt, Bolesława II, w naste˛pującym brzmieniu:innovamus et confir-
mamus omnes libertates datas, seu (et) concessas beati Petri ecclesie in Poznania
(Poznan) per dilectum avum nostrum felicis recordacionis Boleslaum ducem
Mazovie dominusque Cyrnensem, filium quondam Semoviti, in villis eiusdem
ecclesie in terra nostra existentibus, videlicet108. W obu dokumentach wystap̨iła ta
sama formuła korroboracyjna:In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus et
nostri sigilli munimine roborari, datacja,actum et datum, a daty dzienne zostały

105 Ibid., nr 337.
106 Ibid., nr 303.
105 Ibid., nr 337.
107 Ibid., nr 304.
108 Por. dokument Bolesława II dla biskupstwa poznan´skiego z 17 czerwca 1297 r., NKDMaz.,

cz. II, nr 101; Zdaniem E. Suchodolskiej,Regesty dokumento´w mazowieckich, op. cit., nr 57, s. 47,
został on zredagowany w kancelarii ksiaż̨ęcej.
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określone wg kalendarza wspo´ łczesnego,quarta die mensis Iunii(dokument
z 4 czerwca) iXI die mensis Iunii(dokument z 11 czerwca), kto´rego w tym
czasie nie stosowano w kancelarii Trojdenowico´w.

Dokument Kazimierza I, podobnie jak i jego brata Siemowita III, został
zatem zredagowany w kancelarii biskupo´w poznan´skich. Do dyktatu odbiorcy
należy również zaliczyć dokument Kazimierza I z 21 III 1353 r., w kto´rym
książę, na podstawie informacji Arnolda, kasztelana płockiego, Maszy, se˛dziego
ciechanowskiego, i Trajana Postruskiego, stwierdzał, z˙e słudzy klasztoru czer-
wińskiego podlegaja˛ jedynie jurysdykcji swego opata i na jego rzecz ponosza˛
świadczenia109. Dokument posiada skro´cony formularz: brak w nim inwokacji,
arengi i listy świadków. Formuła sygillacyjna, kto´ra wystąpiła w postaci:
Presentibus litteris sub nostris sigillis roboramus et confirmamus, zdaniem
S. K. Kuczyńskiego wskazuje na wie˛ksząliczbępieczęci110. Być może, z uwagi
na tres´ć (książę stwierdza, z˙e poddani klasztoru czerwin´skiego sąobowiązani
odpowiadac´ tylko przed opatem), dokument miał byc´ opatrzony takz˙e pieczęcią
opata czerwin´skiego111. Zdaniem wydawco´w Nowego kodeksu dyplomatycznego
Mazowsza, dokument Kazimierza I z 21 III 1353 r. został sporzad̨zony
w kancelarii odbiorcy112. Warto zwrócić uwagę na pismo dokumentu, duz˙e
książkowe, które pochodzi prawdopodobnie ze skryptorium kanoniko´w regu-
larnych, gdyz˙ wykazuje podobien´stwo do pisma na dokumencie Floriana opata
czerwińskiego z daty 23 X 1349 r.113

P i s m o. W niniejszym artykule (kto´ry jest tylko fragmentem wie˛kszej
rozprawy) autor postanowił całkowicie wyłac̨zyćanalizępisma, gdyz˙ dokumen-
ty reprezentuja˛ każdorazowo innąrękę i nie mogą stanowić wystarczającej
podstawy do ogo´ lnych wniosków.

P i e c z ęc i e . Z okresu panowania Kazimierza I pochodza˛ trzy jego piecze˛cie.
I pieczęć herbowa, kto´rej termina quoużycia przypada przed 1 X 1345 r., była
używana na pewno do czasu podziału ojcowizny, co miało miejsce prawdopodob-
nie w 1349 r. Chociaz˙ najpóźniejszy termin jej uz˙ycia może przypadac´ na krótko
przed 14 II 1350 r., gdyz˙ z tej daty zachował sie˛ samodzielny dokument Siemowita
III, który wyraźnie świadczy o dokonanym juz˙ podziale ksie˛stwa114. Termina quo
użycia przez Kazimierza Trojdenowica tzw. I piecze˛ci herbowej

109 NKDMaz., cz. II, nr 321.
110 S. K. Kuczyński, Pieczęcie, op. cit., s. 325, przyp. 2.
111 Ibid.
112 NKDMaz., cz. II, nr 321.
113 Warszawa, AGAD, dok. perg., nr 6489.
114 NKDMaz., cz. II, nr 298.
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przypada (jak juz˙ wspomniano) 1 X 1345 r. Formuła sygillacyjna tego dokumen-
tu, wystawionego wspo´ lnie przez książąt Siemowita III i Kazimierza I, wyraz´nie
stwierdza, z˙e został wystawiony przez obu Trojdenowico´w115. Niestety, nie
można jednak tego powiedziec´ w odniesieniu do dyplomu z 3 VIII 1343 r.,
którego formuła sygillacyjna wyraz´nie stwierdza, z˙e został opatrzony tylko
pieczęcią Siemowita III, który w tym czasie sprawował jeszcze rzad̨y opie-
kuńcze nad młodszym bratem116. Dlatego moz˙na przyjąć, że I pieczęć herbowa
Kazimierza I była w uz˙yciu od czasu dopuszczenia tego ksie˛cia do wspo´ łrządów
przez starszego brata (co stało sie˛ prawdopodobnie mie˛dzy sierpniem 1343
a październikiem 1345) do chwili podziału ksie˛stwa czerskiego w 1349 r.
Pieczęć nie jest znana z oryginalnych odcisko´w: ślady jej istnienia wyste˛pują
jednak na dokumentach z lat 1345–1347, wydanych wspo´ lnie przez Kazimierza
I wraz ze swym starszym bratem Siemowitem III117. Formuły sygillacyjne tych
dokumento´w zapowiadająpieczęcie obu wystawco´w. Zdaniem S. K. Ku-
czyńskiego, skoro dokumenty bracia wystawiali jako wspo´ lnie władający
książęta mazowieccy i panowie czerscy, i znajac̨ też pieczęć Siemowita III
z okresu uz˙ywania tego tytułu, moz˙na przypuszczac´, że i pieczęć Kazimierza
I nosiła tytulaturęczerską, podobnie jak i piecze˛ć starszego brata oraz od-
powiadające jej godło dzielnicy, tj. wizerunek skrzydlatego smoka118. Pomimo
że Trojdenowice po s´mierci stryja Siemowita II posiadali ro´wnież ziemię
rawską, która się pojawia nieregularnie w tytulaturze dokumento´w wystawio-
nych wspo´ lnie przez Siemowita III i Kazimierza w latach 1345–1347, to jednak
nie znalazła sie˛ ona w tytulaturze piecze˛ci. Zdaniem S. K. Kuczyn´skiego
począwszy od połowy XIV w. tytulatury piecze˛ci i dokumento´w przeważnie już
nie pokrywająsię ze sobą, tj. intytulacje dokumento´w sąz reguły pełniejsze119.

II pieczęć herbowa Kazimierza I nie jest ro´wnież znana z oryginalnego
odcisku. Śladem jej istnienia sa˛ sznury piecze˛tne, zachowane przy dokumentach
z 19 V 1350 r. i 4 VI 1350120. Wspomniana piecze˛ć została wprowadzona do
użycia prawdopodobnie w 1349 r., w zwiaz̨ku z podziałem ojcowizny dokona-
nym przez Trojdenowico´w. Kazimierzowi przypadły wo´wczas m.in. ziemie
warszawska i ciechanowska. Uzasadniało to sporzad̨zenie nowej piecze˛ci
książęcej z aktualnątytulaturą, w miejsce dotychczas uz˙ywanej z tytułem czer-

115 Ibid., nr 266.
116 Ibid., nr 256.
117 Ibid., nr 266, 281, 284.
118 S. K. Kuczyński, Pieczęcie, op. cit., s. 323.
119 Ibid., s. 189.
120 NKDMaz., cz. II, nr 302, 303; S. K. Kuczyn´ski, Pieczęcie, op. cit., s. 323–326, kto´ry przyjmuje

za H. Paszkiewiczem,W sprawie zhołdowania, op. cit., złożenie hołdu przez Trojdenowico´w
Kazimierzowi Wielkiemu najpo´ źniej na początku 1350 r., uwaz˙a, że Kazimierz I posiadał tylko dwie
pieczęcie tj.: ,,I (herbową) w latach 1341?–1350? i II (herbowa)̨ większąw latach 1350?–1355?’’.
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skim. Ze względu na fakt, z˙e nie zachował sie˛ żaden oryginalny odcisk tej
pieczęci możemy tylko przypuszczac´ (uwzględniając tytulaturęna dokumentach
Kazimierza), z˙e nosiła ona wyłac̨znie tytulature˛ warszawska,̨ podkres´lając
podobnie jak i na dyplomach tego ksie˛cia rangęWarszawy jako stolicy ksie˛stwa
i miejsca głównej rezydencji Kazimierza I. Terminad quemużywania piecze˛ci
przypada prawdopodobnie w 1352 r., tj. w okresie nawiaz̨ywania stosunku
lennego pomie˛dzy Kazimierzem Wielkim a Trojdenowicami121.

Dokument ks. Kazimierza, stwierdzajac̨y, że słudzy opactwa czerwin´skiego
podlegająjedynie jurysdykcji opata i na jego rzecz ponosza˛ świadczenia.

AGAD, dok. perg. nr 6491. Warszawa 21 III 1353 r.

III pieczęć herbowa, tzw. wie˛ksza, podobnie jak i dwie poprzednie, nie jest
znana z oryginalnego odcisku. S´ladem jej istnienia moga˛ być sznury piecze˛tne
zachowane przy dokumencie z 21 III 1353 r. oraz formuła sygillacyjna
dokumentu wystawionego przed 26 XI 1355 r. w brzmieniu:In cuius rei
testimonium presentes scribi et nostri sigilli maioris munimine iussimus robora-
ri . Wprowadzenie tej piecze˛ci należy powiązać (idąc za słuszna˛ interpretacją

121 Ibid., nr 314; E. Suchodolska,Dzieje polityczne, op. cit., s. 210.
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S. K. Kuczyńskiego) z hołdem złoz˙onym przez Trojdenowico´w Kazimierzowi
Wielkiemu122, co miało miejsce zapewne po 18 IX 1351 r., a przed 26 XI 1355 r.
(tj. datąśmierci Kazimierza I). S. K. Kuczyn´ski przypuszcza, z˙e wraz z hołdem
złożonym królowi polskiemu, Trojdenowice przyje˛li (na znak stosunku lennego
z królem polskim) nowe godło, tj. niekoronowanego orła w miejsce ich dawych
pieczęci z wizerunkiem skrzydlatego smoka123. Termin ad quemużywania tej
pieczęci jest łatwy do ustalenia, przypada przed 26 XI 1355 r., natomiast terminu
a quo nie da siędokładnie ustalic´. Skoro jednak jest on uzalez˙niony od daty
złożenia hołdu przez Trojdenowico´w Kazimierzowi Wielkiemu i wprowadzenia
przy tej okazji nowego godła, to przypada on prawdopodobnie mie˛dzy 18 IX
1351 r. a 24 II 1353 r. Włas´nie ta ostatnia data moz˙e posłużyć nie tylko jako
ważna informacja o wprowadzeniu juz˙ pieczęci większej Kazimierza I do
praktyki kancelaryjnej, ale ro´wnież jako terminad quemzłożenia hołdu lennego
przez Trojdenowico´w Kazimierzowi Wielkiemu. Dokument Siemowita III z 24
II 1353 r. (dla klasztoru norbertanek w Płocku), kto´ry się zachował w oryginale
w AGAD, posiada obecnie tylko reszte˛ miski woskowej na sznurze zielonym124.
W XIX w. pieczęć sygnetowa przy tym dyplomie była jeszcze znana K. Stron-
czyńskiemu i przedstawiała jego zdaniem orła niekoronowanego125. Świadczy to
o tym, że już wówczas Trojdenowice złoz˙yli pełny hołd królowi polskiemu,
i w związku z tym przyjęli wizerunek orła niekoronowanego na swoich
pieczęciach126. Podsumowujac̨ należy stwierdzić, że pieczęć Kazimierza I,
określona w dokumencie dla Tarczyna sprzed 26 XI 1355 r. jako ,,wie˛ksza’’,
nosiła (jak przypuszcza S. K. Kuczyn´ski) identyczne wyobraz˙enie jak piecze˛ć
jego starszego brata Siemowita III, tj. wizerunek orła niekoronowanego, ro´ żniąc
się tylko brzmieniem legendy127.

Organizacja kancelarii, personel i uposaz˙enie urzędników kancelaryjnych

Podział księstwa Trojdenowico´w i objęcie przez Kazimierza I dzielnicy
warszawskiej wymagały utworzenia własnej kancelarii. Kazimierzowi I w wyniku

122 S. K. Kuczyński, Pieczęcie, op. cit., s. 163, 319, 321.
123 Ibid.
124 Warszawa, AGAD, nr 1066.
125K. Stronczyński,Pomniki ksiąz˙ęce Piastów, lenników dawnej Polski w piecze˛ciach, budowlach,

grobowcach i innych staroz˙ytnościach zebrane i objas´nione, Piotrków 1888, s. 108. ,,W Archiwum
Głównym Królestwa przy dyplomacie z roku 1353 znajduje sie˛ sygnetowa [...] Siemowita pieczat̨ka,
[...] na jedwabiu papuzim zawieszona, ale zwłaszcza w napisie mocno zatarta. Moz˙na tylko na niej
rozpoznac´ zwykłego bezkoronowanego orła, jaki ukazuje sie˛ na tamtoczesnych Mazowieckich
pieczęciach’’.

126 Siemowit III i Kazimierz I złożyli hołd królowi polskiemu najprawdopodobniej w 1352 r.
Uzasadnienie proponowanej tezy podaje˛ w artykule złożonym do druku pt.Uwagi nad zhołdowaniem
Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego.

127 S. K. Kuczyński, Pieczęcie, op. cit., s. 325.
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podziału ojcowizny przypadły ziemie warszawska i ciechanowska, a po s´mierci
Bolesława III w 1351 r. ziemia sochaczewska. Na pewno wkro´ tce po podziale
doszło do zorganizowania kancelarii, a na jej czele stanał̨ Tylek notariusz
książęcy. Został on wymieniony w pierwszym zachowanym dokumencie Kazi-
mierza I z 4 VI 1350 r. dla biskupstwa poznan´skiego w formieTylkone notario
curie nostre128. Tylek jako notariusz ksiaż̨ęcy występuje już wcześniej na
dokumentach mazowieckich129. Pracował on w kancelarii Trojdenowico´w naj-
później od 1343 r. w charakterze notariusza. Po s´mierci księcia Trojdena (1341
r.), kancelariąjego syno´w pozostających w niedziale (faktycznie Siemowit III
sprawował do 1345 r. rzad̨y opiekuńcze nad Kazimierzem I) kierowali: Gunter,
kanclerz i pleban warszawski130, a od 1347 r. Jan, kanclerz mazowiecki i dziekan
płocki131.

Tylek pracował przez cały czas w tym okresie w kancelarii ksiaż̨ęcej jako
notariusz, a po podziale ksie˛stwa przeszedł do pracy w kancelarii młodszego
z Trojdenowico´w. W kancelarii Kazimierza I wyste˛pował nadal z tytułem
notariusza, ale majac̨ już znaczne dos´wiadczenie kierował prawdopodobnie
kancelariąksiążęcą, najpóźniej do 1555 r. Z zachowanych dokumento´w nic nie
wiadomo o uposaz˙eniu Tylka, notariusza ksiaż̨ęcego. Może posiadał on pre-
bendę w kościele św. Jana lub zwiaz̨aną z kancelarią książęcą plebanię
tarczyńską.

Najpóźniej przed 26 XI 1355 r. w kancelarii Kazimierza I rozpoczał̨ pracę
Jan, kapelan ksiaż̨ęcy. Książę wystawił dla niego dokument, pochodzac̨y sprzed
26 XI 1355 r.132 Kazimierz Trojdenowic zezwalał w nim Janowi, swemu
kapelanowi i plebanowi w Tarczynie (uwzgle˛dniając jego zasługi w słuz˙bie dla
księcia), na lokacje˛ tamże wsi lub miasta na prawie magdeburskim133. Praw-
dopodobnie Tarczyn, w tym czasie be˛dący ośrodkiem parafii pod wezwaniem
św. Mikołaja134, był właśnie pod zarzad̨em Jana kapelana Kazimierza I, kto´ry
pełnił tu również funkcję rządcy książęcego135.

Z nieco późniejszych dokumento´w wiadomo, że plebania w Tarczynie była
rozległa i hojnie uposaz˙ona przyległymi 5 wsiami: Przypki, Wola Przypkowska,
Grzędy, Kotorydz i Ruda136. J. Nowacki przypisuje fundacje˛ kościoła pod
wezwaniem s´w. Mikołaja w Tarczynie ksie˛ciu Kazimierzowi I, odnoszac̨ jednak
pierwotnąfundacjękościoła w Tarczynie (ze wzgle˛du na rozległos´ć parafii i jej

128 NKDMaz., cz. II, nr 303.
129 Ibid., nr 256, 266, 281, 282.
130 Ibid., nr 256, 263, 266, E. Suchodolska,Kancelarie na Mazowszu w latach 1248–1345,

Warszawa 1977, s. 90; A. Radzimin´ski, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i poł.
XV w., Toruń 1993, s. 54–55.

131 Ibid., nr 280–283.
132 Ibid., nr 337.
133 Ibid.
134 J. Nowacki,Dzieje archidiecezji, op. cit., s. 527.
135 T. Kiersnowska,Czersk, op. cit., s. 28.
136 J. Nowacki,Dzieje archidiecezji,op. cit.
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uposaz˙enie) do wieku XII137. Z zachowanych dokumento´w Kazimierza I nic nie
wiadomo o innych pracownikach kancelaryjnych, dlatego moz˙na przypuszczac´,
że to Jan, kapelan ksiaż̨ęcy, kierował w tym czasie pracami w kancelarii, a jako
wynagrodzenie za swoja˛ służbęotrzymał od ksie˛cia plebanie˛ w Tarczynie. Brak
informacji o kanclerzu czy podkanclerzym moz˙na rozumiec´ w ten sposo´b, że
w kancelarii Kazimierza I nie było tych urze˛dników, a prace kancelaryjne
pozostawały w gestii notariusza, a po´ źniej kapelana ksiaż̨ęcego.

Kancelaria Kazimierza I Trojdenowica funkcjonowała zbyt kro´ tko, żeby ją
właściwie ocenić. Pozostawiła po sobie tylko trzy zachowane dokumenty, co
świadczy o słabym rozwoju tej instytucji. Na jej czele stał jedynie notariusz,
a później kapelan ksiaż̨ęcy. W tym czasie kancelaria starszego brata Siemowi-
ta III wystawiała duz˙o więcej dokumento´w; na jej czele stał urze˛dnik z tytułem
podkanclerzego. O słabym rozwoju kancelarii Kazimierza I s´wiadczy również
znaczny udział odbiorcy w sporzad̨zeniu dyplomo´w (kancelaria biskupo´w
poznan´skich, skryptorium kanoniko´w regularnych z Czerwin´ska) oraz wpływ
kancelarii Siemowita III.

Kancelaria Kazimierza I funkcjonowała w gło´wnej rezydencji młodszego
z Trojdenowico´w, tj. na dworze ksiaż̨ęcym w Warszawie, o czym s´wiadczą
wszystkie wystawione tam dokumenty. Urze˛dnicy kancelarii, notariusz Tylek
i kapelan Jan, byli uposaz˙eni prawdopodobnie prebenda˛ w kościele św. Jana
w Warszawie oraz pobierali dochody z rozległej i hojnie uposaz˙onej plebanii
w Tarczynie.

Janusz G r a b o w s k i,The chancellery and records of Casimir I, Duke of Warsaw
(1349–1355). The article concerns the chancellery of Casimir I, Mazovian Duke (born ca
1330, died in 1355) not known very well and not elaborated to date. In the first part of the
article devoted to the rules of the duke in the District of Warsaw the author is in favour of,
among others, a later date of birth of Casimir I, and he considers it impossible that the
decendants of Trojdenowic paid tribute from their inherited lands to Charles IV
Luxemburg. He also argues (with literature to date) about the issue of so called unfair
division of the district of Rawa after the death of Siemowit II and supports the opinion on
later date of paying tribute by Siemowit III and Casimir I to the King of Poland which
according to him took place after September 1352 and before February 1353 (probably in
mid 1352). Next, the author (on the basis of very limited sources) characterizes the activity
of Casimir I in the Warsaw Duchy emphasizing his merits to the development of the
Warsaw Castle, the duké s residence.

The second part of the article starts with a division of records of Casimir I with regard to
their addresses and the type of legal actions. Next, the author analyzes the form of
documents, describing individual wording patterns trying to compare them with others

137 Ibid.
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present in those days in Mazovia and in Poland. A comparative analisis of the preamble
(arenga) on incipiteMultis incommodis(rarely present in Mazovia) deserves particular
attention. In the part to follow Janusz Grabowski discusses a receiver ś dictate (of Poznan´
bishops and canons from Czerwin´sk) and chancellery dictate. The opinions concerning
duké s seals are also of interest since the author of the article states that the duke in his
chancellery practice used 3 and not 2 (as it was supposed to date) seals and supports the view
of a different way of dating the seals used by Casimir I which was referred to later than it
was thought to date tribute paid by the decendants of Trojdenowic to Casimir the Great. The
elaboration ends with a characteristics of the activities of duké s chancellery (description of
the staff and salaries of officers) and a brief summary of the article.

Janusz G r a b o w s k i,Chancellerie et les documents de Casimir I duc de Varsovie
(1349–1355). L árticle concerne la chancellerie du duc de Mazovie Casimir I (né vers 1330,
mort en 1355) peu connue et pas encore élaborée. Dans une première partie de l árticle,
consacrée au règne de ce duc dans une province de Varsovie, l áuteur se déclare, entre
autres, pour la date plus tardive de naissance de Casimir I et exclut la prestation de serment
de vassalité (de leurs terrains héréditaires) par les Trojdenowic à Charles IV Luxembourg.

Il polémise aussi avec la litterature actuelle en question en partage inégal de la province
de Rawa après la mort de Siemowit II et il se déclare pour la date plus tardive de la prestation
de serment de vassalité par Siemowit III et Casimir I au roi de Pologne qui a eu lieu, à son
avis, après le septembre 1351 et avant février 1353 (probablement au milieu de 1352). Dans
une partie suivante de l árticle, l áuteur (tout en basant sur le matériel de source très
modeste) caractérise l áctivité de Casimir I dans le duché de Varsovie. Il accentue ses
mérites au développement du château de Varsovie qui était une résidence de ce duc.

Au début de la deuxième partie de l árticle il y a la classification des documents de
Casimir I en égard aux destinataires et en égard à l éspèce des actes juridiques. Ensuite
l áuteur fait l ánalyse du formulaire des documents, en décrivant le teneur des formules
particulières et en essayant de les comparer avec d áutres qui paraissaient en ce temps en
Mazovie et en Pologne. L áttention spéciale mérite l ánalyse comparative de l árenga
commençant par des motsMultis incommodis(rare en Mazovie). Dans une partie suivante
Janusz Grabowski décrit un dictament du destinataire (des évêques de Poznan´ et des
chanoines de Czerwin´sk) ainsi qú un dictament de chancellerie. Intéressantes sont aussi les
remarques concernant les sceaux ducaux car l áuteur de l árticle trouve que ce duc utilisait
dans la pratique de chancellerie 3 et non 2 sceaux (comme on prétendait jusqú à présent) et
il se déclare pour la datation différente des sceaux utilisés par Casimir I qui a rapport au
serment de vassalité des Trojdenowic à Casimir le Grand plus tardif qúon prétendait jusqú à
présent. À la fin du texte il y a une caractéristique de l áctivité de la chancellerie ducale
(description du personnel et des appointements des fonctionnaires) et un court résumé de
l árticle.
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AKTA WARSZAWSKIEGO OKRE ˛GU WOJENNEGO
W KRÓ LESTWIE POLSKIM (1862–1914)

W latach 1862–1864, w celu wzmocnienia terenowych władz wojskowych,
wprowadzono w Rosji okre˛gi wojenne i przystap̨iono do tworzenia administracji
wojskowej na szczeblu okre˛gu. W pierwszej kolejnos´ci powstały okręgi w przy-
granicznym pasie europejskiej cze˛ści Rosji (warszawski, wilen´ski, kijowski
i odeski).

Warszawski Okre˛g Wojenny1, powołany pod koniec 1862 r., obejmował
obszar Kro´ lestwa Polskiego. Ogo´ lne zwierzchnictwo nad wojskami okre˛gu
powierzono gło´wnodowodzącemu okręgu wojennego, kto´rego aparat tworzono
na bazie zlikwidowanego sztabu gło´wnego I Armii, stacjonujac̨ej w Królestwie2.

Powstanie Styczniowe przyspieszyło ostateczna˛ decyzję o wprowadzeniu
zmian w strukturze terenowej administracji wojskowej w Rosji. W 1864 r.
utworzono jednoczes´nie 6 okręgów wojennych: kazan´ski, moskiewski, peters-
burski, ryski, charkowski i finlandzki. W latach naste˛pnych liczba okre˛gów
ulegała zmianie: w 1864 r. funkcjonowało w Rosji 13 okre˛gów wojennych;
w 1906 r. — 12. Niekto´re z nich podlegały likwidacji lub cze˛ściowym korektom
terytorialnym, inne tworzono od nowa (szczego´ lnie we wschodnich rejonach
kraju).

6 VIII 1864 r. Aleksander II zatwierdził regulamin okre˛gowych zarządów
wojskowych3. Zgodnie z nim aparat kaz˙dego okręgu wojennego, w tym takz˙e
okręguwarszawskiego, składał sie˛ z radywojennej okre˛gu (organadministracyjno-
gospodarczy), sztabu okre˛gu (organ wojskowo-operacyjny), zarzad̨ów służb
okręgu: intendentury, artyleryjskiej, inz˙ynieryjnej, medycznej i inspektora szpitali
wojskowych oraz okre˛gowego sądu wojennego. Na czele okre˛gów stali dowódcy

1 W polskiej bibliografii fachowej stosuje sie˛ teżokreślenie: Warszawski Okre˛g Wojskowy [przyp.
tłum.].

2 Prikazy wojennogo ministra,Sankt-Petersburg 1862, nr 170.
3 Swod wojennych postanowlenij 1869 r., t. 2, Wojenno-okruz˙nyje uprawlenija, wyd. 1, Sankt-

Petersburg 1869; wyd. 3, Sankt-Petersburg 1907.
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wojsk, mianowani przez ministra wojny i zatwierdzani przez cara. Podlegały im
wszystkie rodzaje wojsk, zarzad̨y wojskowe, urze˛dy i instytucje okręgu. Zarządy
okręgowe posiadały samodzielnos´ć w zakresie wojskowo-administracyjnym
i gospodarczym na swoim obszarze, natomiast ogo´ lne zwierzchnictwo i kontrole˛
nad ich działalnos´cią sprawowało Ministerstwo Wojny.

Głównym ogniwem w strukturze okre˛gu był sztab okre˛gu, do którego
uprawnien´ należało: przygotowanie danych mobilizacyjnych oraz plano´w trans-
portu i koncentracji wojsk na wypadek wojny; sporzad̨zanie plano´w zakwaterowa-
nia i dyslokacji wojsk; wyszkolenie bojowe i liniowe wojsk i kadry dowo´dczej,
gromadzenie informacji o działalnos´ci przypuszczalnych przeciwniko´w w strefie
przygranicznej; dobo´r kadr do zarzad̨ów i urzędów okręgu; prowadzenie
ewidencji w zakresie zaopatrzenia wojsk (artyleryjskiego, inz˙ynieryjnego, inten-
dentury, sanitarnego i weterynaryjnego) oraz sad̨ownictwo wojskowe. Według
regulaminu z 1864 r. sztab Warszawskiego Okre˛gu Wojennego składał sie˛ z trzech
wydziałów (liniowego, inspekcyjnego i gospodarczego), kancelarii, sad̨u i ar-
chiwum4. Na czele sztabu stał szef sztabu, podporzad̨kowany głównodowodzące-
mu wojsk okręgu. W 1886 r. w składzie sztabu utworzono wydział mobilizacyjny5,
a w 1890 r. wydział szpitali wojskowych6.

W 1892 r. Aleksander III zatwierdził regulamin sztabo´w przygranicznych
okręgów wojennych7. Zgodnie z nim sztab okre˛gu składał sie˛ z trzech zarzad̨ów:
generał-kwatermistrza (wydziały liniowy, mobilizacyjny i ewidencyjny), genera-
ła dyżurnego (wydziały inspekcyjny, gospodarczy, szpitalny oraz kancelaria
sztabu i archiwum) i szefa łac̨zności wojskowej (wydział wojskowo-drogowy
i wydział etapo´w).

Do uprawnien´ zarządu generał-kwatermistrza nalez˙ały zagadnienia rozmiesz-
czenia, wyszkolenia i mobilizacji wojsk; gromadzenie informacji o charakterze
wojskowo-strategicznym dotyczac̨ych terytorium okre˛gu oraz pan´stw sąsiednich
— Niemiec i Austro-Węgier; prowadzenie prac topograficznych; słuz˙by i obo-
wiązków oficerów sztabu generalnego. W sferze uprawnien´ zarządu generała
dyżurnego lez˙ały sprawy zabezpieczenia kadrowego i materiałowo-
-technicznego wojsk okre˛gu. Zarząd szefa łączności wojskowej kierował funkc-
jonowaniem transportu wojskowego: budowa˛ i remontem dro´g; opracowaniem
planów przewozo´w kolejowych i wodnych okre˛gu na wypadek mobilizacji;
organizacjąpoczty polowej i łączności telegraficznej; utrzymaniem i formowa-
niem oddziało´w ponadetatowych, etapowanych z˙ołnierzy, ich rodzin oraz
więźniów; organizacjąetapów dla armii; formowaniem i zaopatrzeniem transpor-
tów wojskowych.

4 Prikazy wojennogo ministra, Sankt-Petersburg 1864, nr 228.
5 Prikazy po wojennomu wiedomstwu, Sankt-Petersburg 1886, nr 167.
6 Ibid., 1890, nr 218.
7 Ibid., 1892, nr 219.
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Zgodnie z regulaminem z 1892 r. przy sztabie Warszawskiego Okre˛gu
Wojennego umiejscowiono takz˙e oficerów Korpusu Topografo´w Wojskowych,
drukarnię, oddziały nieliniowe oraz dziekanat polowy8. Od 1899 r. w skład sztabu
wszedł Wydział Sad̨ownictwa Wojennego.

Struktura sztabu Warszawskiego Okre˛gu Wojennego, podobnie jak i in.
okręgów wojennych, podlegała reorganizacjom i posiadała wydziały nie przewi-
dziane ustawodawstwem wojskowym, m.in. do wybuchu I wojny s´wiatowej
w skład zarządu generał-kwatermistrza wchodziły wydziały: wywiadu, topografii
wojskowej i specjalny, natomiast zarzad̨u generała dyz˙urnego — wydział pro´ śb.

W okresie swojego ponad pie˛ćdziesięcioletniego istnienia Warszawski
Okręg Wojenny niejednokrotnie zmieniał granice terytorialne, chociaz˙ podstawe˛
jego obszaru zawsze stanowiły ziemie czysto polskie. W chwili powołania
w jego skład wchodziły gubernie: warszawska, płocka, radomska, siedlecka,
suwalska. W 1875 r. gubernia suwalska włac̨zona została do Wilen´skiego
Okręgu Wojennego.

Do Warszawskiego Okre˛gu Wojennego zostały przyłac̨zone: w 1893 r.
— twierdza Brzes´ć Litewski; w 1907 r. gubernia grodzien´ska (bez powiato´w
grodzieńskiego i słonimskiego); powiaty włodzimierski i kowelski z guberni
wołyńskiej. W początkach 1914 r. w skład okre˛gu wchodziły gubernie: war-
szawska, grodzien´ska (opro´cz powiatów grodzieńskiego i słonimskiego), kalis-
ka, kielecka, łomz˙yńska, lubelska, piotrkowska, płocka, radomska, siedlecka
oraz z guberni wołyn´skiej — powiaty włodzimierski i kowelski. Obszar okre˛gu
wynosił 2856 mln km2, jego ludnos´ć — 13,5 mln oso´b.

Wcinając się głęboko w Europe˛ Centralną— Warszawski Okre˛g Wojenny
stanowił dla Imperium Rosyjskiego ,,wysunie˛ty teatr działan´ wojennych’’,
wygodny przyczo´ łek do natarcia na potencjalnych przeciwniko´w: Niemcy lub
Austro-Węgry.

O znaczeniu, jakie przydawano okre˛gowi w planach wojennych rzad̨u
carskiego, s´wiadczy duża liczba wojsk stacjonujac̨ych na jego terytorium. Do
wybuchu I wojny s´wiatowej 1914–1918 r. w okre˛gu stacjonowało pie˛ć kor-
pusów armijnych (6, 14, 15, 19 i 23), w skład kto´rych wchodziło: dziewie˛ć
dywizji piechoty i siedem dywizji kawalerii, 2 brygady strzelco´w i jedna
samodzielna brygada kawalerii, pie˛ć dywizjonów moździerzy i jeden dywizjon
ciężkiej artylerii, pięć batalionów sapero´w, jeden batalion kolejowy i jeden
batalion tyłowy, jedna rota łac̨zności iskrowej, jedna rota aeronautyczna
(łącznie — nie licząc oddziałów straży granicznej — 166 bataliono´w, 180
eskadrono´w i sotni, 636 dział)9.

8 Ibid., 1899, nr 369.
9 Raspisanije suchoputnych wojsk. Isprawleno po swiedienijam k 1 sientiabria 1913 r., Sankt-

Petersburg 1913.
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Prócz tego, na terytorium okre˛gu znajdowały sie˛ najważniejsze i jedne
z większych twierdz i punkto´w umocnionych Imperium Rosyjskiego: Brzes´ć
Litewski, Osowiec, Nowogeorgijewsk, Iwangorod10, Zegrz, Pułtusk, Łomz˙a,
Ostrołęka i Różany.

W związku z wybuchem wojny 19 VI (1 VIII) 1914 r. Warszawski Okre˛g
Wojenny został zlikwidowany. Na bazie jego zarzad̨ów utworzono Miński Okręg
Wojenny w obrębie działan´ wojennych, obejmujac̨y obszary wschodniej Polski
i Białorusi11. Aparat wojskowy tego okre˛gu stacjonował poczat̨kowo w Mińsku,
a pod koniec wojny w Smolen´sku.

W zespole akt sztabu Warszawskiego Okre˛gu Wojennego zachowała sie˛ duża
grupa dokumento´w z lat 1863–1914 dotyczac̨a społeczno-gospodarczej, wojs-
kowej i politycznej historii Królestwa Polskiego.

Obszerne z´ródło do zagadnien´ historyczno-wojskowych stanowi dokumenta-
cja urzędowa Ministerstwa Wojny, Sztabu Gło´wnego, Głównego Zarządu Sztabu
Generalnego; rozkazy dla wojsk okre˛gu, raporty i sprawozdania o stanie wojsk
oraz działalnos´ci zarządów i urzędów okręgu; dokumenty dotyczac̨e przygotowa-
nia bojowego, liniowego i mobilizacyjnego wojsk okre˛gu; informacje o waz˙niej-
szych manewrach, obozach c´wiczebnych i przeglad̨ach wojsk, inspekcjach
polowych i grach wojennych kadry oficerskiej, opisy rozpoznania rzek, dro´g
i rejonów okręgu; materiały dotyczac̨e formowania i reorganizacji jednostek
wojskowych, zarzad̨ów i urzędów okręgu, plany zakwaterowania i rozlokowania
wojsk, informacje o liczebnos´ci wojsk i garnizono´w twierdz na obszarze okre˛gu.

W sferze historii społeczno-gospodarczej wartos´ć badawcząposiadająmate-
riały (rozkazy, zarzad̨zenia, instrukcje, wytyczne, regulaminy) odnoszac̨e siędo
spraw zaopatrzenia materialnego, artyleryjskiego, inz˙ynieryjnego i sanitarnego
wojsk oraz słuz˙b łączności; korespondencja w zakresie budowy linii kolejowych
na terytorium okre˛gu, składu i utrzymania flotylli na Wis´le, pór zamarzania
i ruszania lodo´w na rzekach, budowy studni artezyjskich, opisy dro´g wodnych,
szos i dro´g bitych, dokumentacja dotyczac̨a rozbudowy sieci telegraficznej
i telefonicznej oraz poczty gołe˛biej w okręgu, prac inz˙ynieryjnych i remontowo-
-budowlanych w twierdzach, stanu koszar, poligono´w szkoleniowych, strzelnic
i arsenało´w. Do tej grupy nalez˙ą także raporty, sprawozdania i korespondencja
w sprawach uzbrojenia i przezbrojenia wojsk, twierdz i rejono´w umocnionych,
dostaw broni i amunicji dla jednostek okre˛gu; stanu zapaso´w żelaznych
i zapaso´w mundurowych, prowiantu i furaz˙u dla wojsk okręgu; organizacji
wojskowych jednostek sanitarnych i form walki z chorobami zakaz´nymi
w okręgu.

10 Nazwy obu miast podano w brzmieniu rosyjskim [przyp. tłum.].
11 Prikaz po minskomu wojennomu okrugu na tieatrie wojennych diejstwij, nr 1 ot 19 VII 1914 r.
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Największąwartość badawcząprzedstawiaja˛ dokumenty sztabu Warszaws-
kiego Okręgu Wojennego dotyczac̨e ruchu rewolucyjnego i niepodległos´ciowego
w Królestwie Polskim, kto´ry doprowadził w 1918 r. do odrodzenia pan´stwowości
polskiej. Pod kątem tres´ci, wśród dokumento´w tych można wyodrębnićtrzy grupy
tematyczne: materiały charakteryzujac̨e wojskowo-policyjne funkcje wojsk rosyj-
skich, stacjonujac̨ych na obszarze Kro´ lestwa Polskiego; materiały sad̨owo-
śledcze i akta sad̨owe; materiały ikonograficzne (ulotki, plakaty, broszury).
Z punktu widzenia chronologii rozwoju ruchu rewolucyjnego i niepodległos´-
ciowego materiały sztabu podzielic´ można na cztery okresy: okres Powstania
Styczniowego 1863–1864 r.; okres organizacji (1865–1904); rewolucji
1905–1907 r.; wydarzenia przedednia wybuchu I wojny s´wiatowej (1908–1914).

Zespół akt sztabu okre˛gu zawiera znaczna˛ liczbę źródeł do historii Powstania
Styczniowego 1863–1864. Ws´ród nich dużą wartość posiadająwspomnienia
aktywnych uczestniko´w powstania O. Awejdego, K. Majewskiego, por. inz˙.
Rudnickiego i in., a takz˙e dokumenty oficjalne: raporty dowo´dców jednostek
wojskowych i ,,latających oddziało´w’’, raporty: szefów wydziałów wojskowych
i naczelników powiatów, komendanto´w miejscowos´ci dotyczące walk zbrojnych
z powstan´cami, areszto´w i zsyłek działaczy organizacji rewolucyjnych; korespon-
dencja w sprawach s´ciągania rekwizycji z powstan´ców i pomagającej im
ludności12.

Po stłumieniu powstania władze carskie nasiliły polityke˛ ucisku narodowego
wobec narodu polskiego. Zlikwidowane zostały resztki autonomii, zniesiono
RadęStanu i Rade˛ AdministracyjnąKrólestwa Polskiego (1867–1868), instytucje˛
namiestnictwa (1874). Nazwe˛ Królestwo Polskie zamieniono na Kraj Przy-
wiślański. Przedsie˛wzięto — godzące w interesy Polako´w — środki, mające na
celu rusyfikacjęszkolnictwa i sądownictwa. Nasilił sie˛ ucisk ekonomiczny.

Odpowiedziąna ograniczenia władz carskich stał sie˛ wzrost ruchu rewolucyj-
nego i niepodległos´ciowego w Polsce. Korespondencja sztabu Warszawskiego
Okręgu Wojennego ze sztabem Gło´wnym, KancelariąMinisterstwa Wojny,
organami Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych dotycząca wezwania wojska ,,do
współdziałania z władzami cywilnymi’’, ochrony fabryk, kolei, instytucji pan´st-
wowych i szkół świadczy o nieustannym narastaniu ruchu strajkowego. W kwiet-
niu 1883 r. miał miejsce strajk w Manufakturze Z˙yrardowskiej; 1 V 1890 r. przez
Królestwo Polskie przeszła fala mityngo´w i strajków politycznych z okazji Dnia
Międzynarodowej Solidarnos´ci Ludu Pracującego13; 2–10 V 1892 r. strajk
powszechny objał̨ łódzki rejon fabryczny; 4–6 III 1899 r. miał miejsce pierwszy

12 Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw (RGWIA) [Pan´stwowe Rosyjskie
Historyczne Archiwum Wojskowe], f. 1859, op. 1, d. 1, 2, x, op. 2, d. 1, 676, 677, 679, 791, 793–797,
799, 820.

13 Ibid., op. 1, d. 8.
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strajk studento´w Warszawy; w sierpniu 1899 r. strajkowali robotnicy Warszawy,
Pabianic, Cze˛stochowy, Zagłe˛bia Dąbrowskiego i in. os´rodków przemysłowych.

Niepokój władz cywilnych i wojskowych Kro´ lestwa wywoływała takz˙e
aktywizacja działalnos´ci patriotycznej inteligencji polskiej; m.in. w sztabie
okręgu wszcze˛te zostało s´ledztwo w sprawie manifestacji, kto´ra odbyła sie˛ we wsi
Ojcowo w guberni kieleckiej14. Z akt wynika, że wieczorem 18 VII 1888 r.
kilkudziesięciu przedstawicieli polskiej inteligencji zebrało sie˛ w ruinach zamku
ojcowskiego, gdzie z zapalonymi s´wiecami i latarniami w re˛kach śpiewali pieśni
rewolucyjne i patriotyczne, m.in. hymnJeszcze Polska nie zgineł̨a. Wśród
organizatoro´w manifestacji byli: wikariusz parafii łe˛czyckiej w guberni kaliskiej
ksiądz S. Kuczyn´ski i jego brat A. Kuczyn´ski, sekretarz Warszawskiego Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa A. Kossowski, lekarz A. Sempelewski15.

Materiały z grupy pierwszej uwidaczniaja˛ nasilenie sie˛ walki niepodległos´-
ciowej w Polsce pod wpływem kryzysu ekonomicznego lat 1900–1903 i wojny
rosyjsko-japon´skiej 1904–1905. 23 i 30 paz´dziernika odbyły sie˛ w Warszawie
masowe demonstracje antywojenne. 13 listopada w stolicy Polski doszło do
potyczek wojska z demonstracja˛ robotniczą. W grudniu 1904 r. fala demonstracji
antyrządowych i antywojennych ogarne˛ła Łódź, Radom, Siedlce, Cze˛stochowę.
Aktywizował sięruch chłopski. W listopadzie 1904 r. została utworzona pierwsza
polityczna organizacja chłopska — Polski Zwiaz̨ek Ludowy.

Odpowiedziąna wydarzenia 9 (22) I 1905 r. w Petersburgu był w Polsce
trwający trzy tygodnie strajk powszechny. Wrzenie rewolucyjne, kto´re w latach
1905–1907 obje˛ło ziemie polskie, stanowiło cze˛ść ogólnorosyjskiej rewolucji,
jednakże do stojących przed ruchem rewolucyjnym demokratycznych celo´w
dołączono walkęo wyzwolenie narodowe.

30 IV 1905 r. władze krwawo rozpe˛dziły demonstracje˛ robotnicząw War-
szawie. Wydarzenie to dało impuls nowej fali strajkowej. W RGWIA, w zespole
akt Warszawskiego Okre˛gu Wojennego, zachowało sie˛ niemało autentycznych
dokumento´w, w sposo´b wyrazisty oddajac̨ych ducha epoki, przekazujac̨ych
panującą na ziemiach polskich atmosfere˛ walki niepodległos´ciowej. Do takich
dokumento´w zaliczyćmożna notatke˛ w sprawie wydarzen´ w guberni piotrkows-
kiej, sporządzonąw rezultacie wymiany korespondencji pomie˛dzy Departamen-
tem policji, kancelaria˛ warszawskiego generał-gubernatora i sztabem okre˛gu.
Autorzy notatki informowali w niej o tym, z˙e ,,w obrębie guberni piotrkowskiej
trwają niepokoje ws´ród robotników, przy czym najsilniej przejawiaja˛ się one
w Łodzi, Częstochowie, Dąbrowie, gdzie miejscowe organizacje rewolucyjne
wykonują zamierzony jeszcze w lutym tego roku program, przedstawiony
w odezwie [...]. Obserwuje sie˛ powszechne daż̨enie robotniko´w do wystąpień
ulicznych... Pro´cz tego, prawie z˙e codziennie powtarzaja˛ sięnapady na policjan-

14 Ibid., f. 1859, op. 2, d. 14.
15 Ibid., l. 1–5.
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tów. W Łodzi, Zgierzu, Cze˛stochowie i in. miejscowos´ciach, w kos´ciołach
i podczas wszelkiego rodzaju procesji religijnych s´piewa siępolskie pies´ni
patriotyczne [...]’’16. W Łodzi strajk polityczny przerodził sie˛ w zbrojne powstanie
przeciwko caratowi. 10 (23) VI 1905 r. całe miasto pokryte było barykadami, na
których robotnicy w ciągu dwóch dni prowadzili walki z wojskiem. Podczas starc´
zostało zabitych i rannych około 2 tys. oso´b.

W sierpniu 1905 r. strajki polityczne ogarne˛ły Warszawę, Zagłębie Dąbrows-
kie i ponownie Łódź. Tej fali masowych wystap̨ieńrewolucyjnych w Królestwie
Polskim nie zdołało nawet stłumic´ wprowadzenie 10 XI 1905 r. stanu wojennego.
28 grudnia na ziemiach polskich miał miejsce strajk powszechny pod hasłem
solidarnos´ci z wydarzeniami grudniowymi w Rosji. W poczat̨kach 1906 r.
robotnicy polscy uczcili masowymi strajkami rocznice˛ ,,krwawej niedzieli’’
9 (22) I 1905 r. w Petersburgu17.

Ważnym epizodem w historii polskiego ruchu niepodległos´ciowego były
wydarzenia siedleckie 26–28 VIII 1906 r. W archiwum przechowywane sa˛
materiały komisji, powołanej przez warszawskiego generał-gubernatora i do-
wódcę wojsk okręgu w celu przeprowadzenia s´ledztwa w sprawie wypadko´w
w mieście18. Strajkiem i demonstracjami obchodzono takz˙e 1 V 1907 r. na
ziemiach polskich.

Po stłumieniu rewolucji 1905–1907 r. władze carskie nasiliły represje
w stosunku do organizacji robotniczych, chłopskich i kulturalno-os´wiatowych;
prowadzono polityke˛ rusyfikacji i podziału społeczen´stwa wg kryterio´w narodo-
wych i wyznaniowych. Celom tym włas´nie służyć miało utworzenie w 1912 r.
odrębnej guberni chełmin´skiej. Jednakz˙e spadek nastrojo´w rewolucyjnych okazał
siękrótkotrwały. Dokumenty archiwalne s´wiadcząo tym, że jużpod koniec 1910
r. zaczął znów narastac´ ruch strajkowy19. Nasilił się on szczego´ lnie w latach
1912–1914, m.in. w maju 1912 r. w Warszawie i Cze˛stochowie miały miejsce
strajki na znak protestu przeciwko masakrze dokonanej przez policje˛ i wojsko na
robotnikach len´skich kopalni złota na Syberii. W listopadzie 1913 r. Warszawe˛
ogarnął powszechny strajk protestacyjny przeciwko zakazowi zakładania robot-
niczych kas chorych20. W lipcu 1914 r. miało miejsce wystap̨ienie robotniko´w
warszawskich na znak solidarnos´ci ze strajkującymi robotnikami naftowymi
w Baku. Ponownie zaktywizował sie˛ ruch chłopski21. Pod wpływem rewolucyjnej
walki mas doszło do konsolidacji polskich rucho´w i partii polity-

16 Ibid., f. 1859, op. 1, d. 18, l. 47–48.
17 Ibid., f. 1867, op. 2, d. 1697.
18 Ibid., f. 1859, op. 1, d. 20, l. 1–42.
19 Ibid., f. 1859, op. 1, d. 28; op. 2, d. 758 i in.
20 Właściwie zakaz dotyczył Robotniczej Komisji Ubezpieczen´ [przyp. tłum.].
21 RGWIA, f. 1859, op. 2, d. 718 i in.
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cznych. 10 XI 1914 r.22 utworzona została Tymczasowa Komisja Skonfederowa-
nych Stronnictw Niepodległos´ciowych. Jednakz˙e wybuch I wojny s´wiatowej
czasowo zahamował proces polskiego wyzwolenia narodowego. Całkowita
okupacja (latem 1915 r.) ziem polskich przez wojska austro-niemieckie była
ostatnim epizodem w historii Kro´ lestwa Polskiego jako cze˛ści Imperium
Rosyjskiego.

W skład drugiej grupy dokumentacji archiwalnej sztabu okre˛gu odnoszac̨ej
siędo historii ruchu niepodległos´ciowego w Polsce wchodza˛ materiały sądowo-
-śledcze. Stanowia˛ one cenne z´ródło do badania historii partii i organizacji
politycznych, a takz˙e form walki rewolucyjnej. Ws´ród nich akta dwo´ch spraw
sądowych dotycząbezpos´rednio powstania i działalnos´ci pierwszej klasowej
partii politycznej Proletariat (1882–1886)23 oraz związków jej kierownictwa:
L. Waryńskiego, S. Kunickiego, L. Płoskiego, T. Rechniewskego, A. Jentyso´w-
ny i in. z przedstawicielami rosyjskiej socjalrewolucyjnej emigracji:
W. J. Zasulicz, P. P. Ławrowem, G. Plechanowem. Niekto´re dokumenty do-
tycządziałalnos´ci II Proletariatu (M. Kasprzak, L. Kulczyn´ski, lata 1887–1891)
i Związku Robotniko´w Polskich (załoz˙onego w 1889 r. przez L. Marchlews-
kiego i A. Warskiego)24.

Spośród partii politycznych w Kro´ lestwie Polskim najwie˛ksze wpływy
w omawianym okresie posiadała PPS, załoz˙ona na przełomie 1892 i 1893 r. przez
Związek Zagraniczny Socjalisto´w Polskich, grupe˛ ,,narodowych socjalisto´w’’
(B. Limanowski) i ocalałych po rozgromieniu partii członko´w II Proletariatu
(J. Strużecki). Na III Zjeździe PPS (1895 r.) podje˛to uchwałę o wspólnej
z rosyjskimi rewolucjonistami walce przeciwko caratowi.

Dokumenty sztabu Warszawskiego Okre˛gu Wojennego pokazuja,̨ że walka ta
wyjątkowo aktywnie prowadzona była w okresie rewolucji 1905–1907 r.
Świadcząo tym m.in. akta sprawy przeciwko mieszczaninowi A. S. Kubikowi.
Został on oskarz˙ony o przynalez˙ność do PPS, stawiajac̨ej sobie za cel, wg sło´w
prokuratora okre˛gowego sądu wojennego: ,,[...] przemoca,̨ na drodze powstania
zbrojnego obalenie istniejac̨ego w Rosji systemu rzad̨ów i ustanowienie na jego
miejscu republiki demokratycznej oraz oderwanie od Rosji jej cze˛ści, zwanej
Królestwem Polskim i ogłoszenie jej niepodległa˛RepublikąPolską[...]’’ 25. Kubik
był członkiem druz˙yny bojowej PPS; podczas rewizji znaleziono u niego skład
broni. Pracując na przełomie 1905 i 1906 r. w fabryce Wintera w Zdun´skiej Woli,
kolportował wśród robotników proklamacje PPS, zbierał składki partyjne

22Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległos´ciowych (TKSSN) powstała
10 XI 1912 r. w Galicji, w 1913 r. pod nazwa˛ Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległos´-
ciowych, rozwiązana 16 VIII 1914 r. [przyp. tłum.].

23 RGWIA, f. 1859, op. 2, d. 7, 11.
24 Ibid., op. 1, d. 8.
25 Ibid., op. 2, d. 692, l. 166–166 ob.
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i wpłaty na fundusz pomocy wie˛źniom politycznym i ich rodzinom. Za aktywna˛
działalnos´ć rewolucyjnąA. Kubik 21 XII 1906 r. został skazany na 15 lat katorgi26.

Drugą z punktu widzenia wpływo´w siłą polityczną była Socjaldemokracja
Królestwa Polskiego, powstała w lipcu-sierpniu 1893 r., w wyniku połac̨zenia
ZRP i części członków II Proletariatu. W sierpniu 1900 r., w Otwocku pod
Warszawą, na swoim II Zjeździe SDKP połączyła sięz organizacjami litewskiego
ruchu robotniczego w Socjaldemokracje˛ Królestwa Polskiego i Litwy; SDKPiL
organizowała zwiaz̨ki zawodowe i kierowała strajkami robotniczymi. W 1906 r.
skupiała ok. 30 tys. członko´w; wzięła aktywny udział w rewolucji 1905–1907 r.
W kwietniu 1906 r. SDKPiL przystap̨iła do Rosyjskiej Socjaldemokratycznej
Partii Robotniczej (RSDRP), zachowujac̨ samodzielnos´ć organizacyjną.

W RGWIA znajduje sie˛ znacząca grupa archiwalio´w obrazujących działal-
ność rewolucyjną i propagandowa˛ SDKPiL. Wśród nich wysoką wartość
badawcząprezentują materiały wojskowo-sad̨owe dotyczące liderów partii
— R. Luksemburg, L. Jogichesa (J. Tyszki). Z aktu oskarz˙enia prokuratora
okręgowego sądu wojennego, przesłanego do sztabu okre˛gu wynika, iżLuksem-
burg i Jogiches zostali aresztowani po przyjez´dzie z Berlina do Warszawy
w marcu 1906 r. Podczas rewizji w ich mieszkaniu znaleziono fałszywe
paszporty, egzemplarze gazet ,,Robotnik’’, ,,Przeds´wit’’ (PPS) i ,,Czerwony
Sztandar’’ (SDKPiL, z artykułami R. Luksemburg), a takz˙e dużą liczbę ulotek,
odezw i proklamacji. Ulotki, skierowane do robotniko´w, zawierały wezwanie do
zjednoczenia sie˛ z żołnierzami i tworzenia organizacji bojowych do wspo´ lnej
walki przeciwko ,,doz˙ywającej swoich ostatnich dni monarchii’’. Odezwy,
przeznaczone dla mieszkan´ców miast i wsi, zawierały hasło: ,,Niech z˙yje
republika ludowa i polska autonomia’’27. Aresztowani liderzy SDKPiL oskar-
żeni zostali o przeste˛pstwo z art. 102 Kodeksu Karnego z 1903 r. o prowadzenie
propagandy i przynalez˙ność do partii, która ,,stawia sobie za cel obalenie
poprzez ogo´ lne powstanie zbrojne ustanowionego w Rosji monarchicznego
porządku rządzenia i uzyskanie w ten sposo´b autonomii Polski’’28. 28 grudnia
L. Jogiches został skazany przez warszawski okre˛gowy sąd wojenny na 8 lat
katorgi29, natomiast R. Luksemburg, jako poddana niemiecka, została wydalona
z Rosji30.

Akta sztabu Warszawskiego Okre˛gu Wojennego zawieraja˛ także dokumenty
obrazujące działalnos´ć na terenie Kro´ lestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.
innych partii i organizacji politycznych: RSDRP, Partii Socjalisto´w-Rewoluc-
jonistów, Powszechnego Z˙ydowskiego Związku Robotniczego (Bundu), Poalej-

26 Ibid., f. 1859, op. 2, d. 692, l. 173.
27 Ibid., l. 280–283.
28 Ibid., f. 1859, op. 2, d. 692, l. 278–279.
29 Ibid., f. l. 287.
30 R. Luksemburg w istocie została zwolniona za kaucja˛ z powodu złego stanu zdrowia i na

posiedzenie sad̨u nie stawiła sie˛ [przyp. tłum.].
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-Syjonu, Partii Narodowo-Demokratycznej i utworzonego przez nia˛Narodowego
Związku Robotniczego, anarchisto´w i innych31.

Prócz wspomnianych grup archiwalio´w badaczy polskiego ruchu niepodleg-
łościowego zainteresowac´ mogąmateriały ikonograficzne, przechowywane w ze-
spole sztabu okre˛gu. Sąto m.in. prasa partyjna, ulotki, plany, szkice i widoki
miejscowos´ci polskich, fotografie uczestniko´w ruchu. Wśród nich znajduje sie˛
zbiór materiałów drukowanych (w je˛zyku polskim, rosyjskim i niemieckim)
z lat 1905–1908, zarekwirowanych uczestnikom wydarzen´ rewolucyjnych w Pol-
sce32: numery gazet PPS (,,Robotnik’’, ,,S´wiat’’, ,,Czerwony Sygnał’’); SDKPiL
(,,Czerwony Sztandar’’); RSDRP (,,Kazarma’’, ,,Sołdackaja biesieda’’), statut
PPS i materiały IX Zjazdu Partii (1906 r.), program RSDRP (1905 r.), ulotki,
odezwy i proklamacje PPS, SDKPiL, RSDRP, Warszawskiej Organizacji Wojs-
kowo-Rewolucyjnej (1905–1908), nuty i tekst hymnu polskiego, artykuł R. Luk-
semburg Polski i rosyjski socjalizm i ich stosunek wzajemny, a także jej
korespondencja z rodzina˛ Kautskich — wybitnych działaczy niemieckiej socjal-
demokracji — i inne.

Przedstawione materiały RGWIA stanowic´ mogąbazęźródłową do wielo-
stronnych badan´ nad społeczno-gospodarcza,̨ wojskową i polityczną historią
Polski w drugiej połowie XIX az˙ do początków XX w. Ich analiza przywodzi do
ogólnego wniosku o systematycznym wzros´cie ruchu rewolucyjnego i niepodleg-
łościowego w Królestwie Polskim, co w efekcie, po zakon´czeniu I wojny
światowej 1914–1918 r., przyniosło zwycie˛stwo idei narodowej i odrodzenie
polskiej pan´stwowości.

Aneks I

Aneks do przeglad̨u zawartos´ci akt zespołu sztabu Warszawskiego Okre˛gu
Wojennego (sygn. 1859)

Zespół liczy w sumie 5936 j. a. Zgodnie ze struktura˛ kancelaryjną, sztaby
okręgu dzieli się na 5 działo´w: dokumenty zarzad̨u generał-kwatermistrza
(wydziały: liniowy, mobilizacyjny, ewidencyjny, topografii wojskowej, wywiadu
i specjalny), zarzad̨u generała dyz˙urnego (wydziały: inspekcyjny, gospodarczy,
szpitalny, sądowy, próśb oraz kancelaria i archiwum), zarzad̨u szefa łączności
wojskowej (wydziały: wojskowo-drogowy i etapo´w), korpusu kapelano´w wojs-
kowych i dziekana polowego przy sztabie okre˛gu.

W skład działu pierwszego wchodza˛ dokumenty o charakterze wojskowo-
-operacyjnym, a takz˙e korespondencja dotyczac̨a ruchu rewolucyjnego i niepod-
ległościowego na obszarze okre˛gu. Dział drugi zawiera materiały dotyczac̨e czę-

31 Ibid., d. 692, 718 i in.
32 Ibid., d. 1017.
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ści liniowej wojsk okręgu oraz dokumenty na temat zwalczania przez administ-
rację carską ruchu niepodległos´ciowego w Polsce. Dział trzeci to materiały
odnoszące siędo gotowos´ci mobilizacyjnej okręgu, budowy i eksploatacji dro´g
łączności na obszarze Kro´ lestwa Polskiego. Dział czwarty składa sie˛ z korespon-
dencji w sprawach kadrowych sztabu okre˛gu; piąty — ze sprawozdan´ duchow-
nych wojskowych i ksiąg metrykalnych.

Aneks II

Głównodowodzący Warszawskiego Okre˛gu Wojennego33

1. Berg F. F. graf, generał-adiutant, generał-feldmarszałek, namiestnik j[ego]
i[mpieratorskogo] w[ysoczestwa] w Kro´ lestwie Polskim. Marzec 1863 r. — sty-
czeń1874 r.

2. Kocebu P. J. graf, generał-adiutant, generał wojsk piechoty. Styczen´ 1874
r. — maj 1880 r.

3. Albedyński P. P. generał-adiutant, generał wojsk kawaleryjskich. Maj
1880 r. — 1883 r.

4. Hurko I. W. generał-adiutant, generał wojsk kawaleryjskich. Czerwiec
1883 r. — grudzien´ 1894 r.

5. Szywałow P. A. graf, generał-adiutant, generał wojsk piechoty. Grudzien´
1894 r. — grudzien´ 1896 r.

6. Imieretyński A. K. książę, generał-adiutant, generał wojsk piechoty.
Styczen´ 1897 r. — ... 1900 r.

7. Czertkow M. I. generał-adiutant, generał wojsk kawaleryjskich. Marzec
1901 r. — luty 1905 r.

8. Maksymowicz K. K. generał-adiutant, generał-lejtenant. Luty — sierpien´
1905 r.

9. Skałon G. A. generał-adiutant, generał wojsk kawaleryjskich. Sierpien´
1905 r. — marzec 1914 r.

10. Żyliński J. G. generał wojsk kawaleryjskich. Marzec — czerwiec 1914 r.

Tłumaczyła z rosyjskiegoEwa Rosowska

33 Raspisanije suchoputnych wojsk,Sankt–Petersburg 1863–1913;Spiski gienierałam po star-
szynstwu,Sankt–Petersburg 1863–1914.
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Igor W. K a r p i e j e w, Warsaw Military District in the Kingdom of Poland
(1862—1914). The study presents the origins of the District established at the end of
1862 (it existed until the outbreak of the World War I) in the view of the decision of
the Tzar regime referring to the reorganization of extensive local military administ-
ration. Mentioning the stipulations of several succesive, changing rules, the author
analyzes the competence and the structure of organs of the District and its units of
administrative and economic as well as of military and operational character. He aims
at pointing out the influence of political and social events and the decisions of
superviors on the range and functions of the District. At the same time he mentions
preserved files constituting the basis of research work with regard to the discussed
subject as well as their contents, among others a large source to historical and military
subjects, mainly the office records of the Ministry of War, the Chief Staff and the
General Management of the Chief Staff, the documents of the Warsaw Military
District. The sources given above are preserved at the State Russian Military Archives
(RGWIA), besides, they were published in publications the titles of which are men-
tioned in the footnotes to the article.

Igor W. K a r p i e j e w, L Árrondissement de Guerre de Varsovie dans le Royaume
de Pologne (1862–1914). L é́tude présente la genèse de l Árrondissement créé à la fin
de 1862 (il a duré jusqú à l é́clat de la Ie guerre mondiale) comme conséquence des
décisions du tsar concernant la réorganisation de l ádministration militaire locale.
L áuteur fait l ánalyse des compétences et de la structure des organes de l Árrondis-
sement et de ses services administratives, économiques et militaire-opératoires. Il
remonte aux règlements qui changeaient succesivement. Il essaie de montrer l ínfluence
des événements politiques et sociaux ainsi que des décisions des supérieurs sur le
terrain et les fonctions de l Árrondissement. Il montre aussi les actes, constituant la
base pour les recherches sur le sujet abordé dans cet article, et leur contenu, entre
autres la documentation officielle du Ministère de la Guerre, de l É́tat-major Général et
de l Ádministration Centrale de l É́tat-major Général ainsi que les documents de
l Árrondissement de Guerre de Varsovie constituant une vaste source pour les questions
historique-militaires. Les sources nommées ci-dessus sont conservées dans les Archives
centrales d é́tat de l H́istoire Militaire en Moscou et ont été éditées dans les pub-
lications dont les titres sont cités en références.
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AKTA GMINNYCH KAS POZ˙YCZKOWO-OSZCZE˛DNOŚCIOWYCH
POWIATU ŁOWICKIEGO W XIX I XX W.

Podstawy prawne działalnos´ci kas

Dzieje wiejskich instytucji finansowo-kredytowych w XIX i XX w. nie
cieszyły sięzainteresowaniem badaczy1. Zawinił tu zapewne lokalny charakter
tych placówek oraz szczat̨kowy stan zachowania z´ródeł. Brak archiwalio´w nie
był wszakże jedynąprzeszkoda:̨ fragmentaryczny zaso´b akt gminnych skłaniał
archiwistów do łączenia z nimi takz˙e wszelkiej spus´cizny aktowej instytucji
finansowych i kredytowych gminy. Dopiero zatem wejrzenie w akta byłych
zarządów gminnych i wyodrębnienie z nich jednostek s´ciśle dotyczących kas
pozwalało uzyskac´ orientacjęco do stanu dokumentacji i jej wartos´ci. Początki
wiejskich kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych na obszarze Kro´ lestwa Pol-
skiego wiążą się z przebudowa˛ ustroju rolnego i administracyjnego wsi,
realizowanąukazami carskimi z dn. 19 II (2 III) 1864 r. Komitet Urzad̨zający
zaprojektował po 1866 r. powstanie instytucji wiejskich kas, kto´re zajęłyby się
wspomaganiem finansowym gromad i gmin, a takz˙e udzielałyby kredytu
bankowego włos´cianom.

Podstawąprawnądla urządzenia kas miało byc´ rozporządzenie carskie z dn.
18(30)V 1860 r., kto´re dopuszczało na ich zakładanie kapitały z procento´w tzw.
funduszu uz˙ytecznos´ci publicznej, zgromadzone wczes´niej przez Towarzystwo
Kredytowe Ziemskie2. Pieniądze przyznane najpierw na załoz˙enie jednej kasy
pożyczkowo-oszcze˛dnościowej w każdym z 85 ówczesnych powiato´w Królestwa
miały być pożyczkąbezprocentowa,̨ którą zwrócono by Komitetowi, gdy zyski
kas będąrówne kapitałowi wyjs´ciowemu. Oddane sumy mogły z kolei słuz˙yć do
otwarcia naste˛pnych kas. Ogo´ łem przewidywano stopniowe uruchomienie

1 D. Jędrzejczyk,Gminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowa w Zdunach. (Geneza, rozwo´j oraz
wpływ na życie społeczno-gospodarcze), Zduny 1991, s. 1–26.

2 Samorząd gminny w Kro´lestwie Polskim w poro´wnaniu z innemi krajami europejskimi,
oprac. Henryk Konic, Warszawa 1906, s. 252–253.
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w ciągu kilku lat około 250 takich kas, po 2–3 w powiecie, przy czym ich kapitał
mógł być uzupełniany in. funduszami gminnymi, gromadzkimi i ofiarami
prywatnymi3.

Przepisy okres´lające powstanie i działalnos´ć kas ulegały kilkakrotnym
zmianom. Pierwsza ustawa o kasach ogłoszona została przez Komitet Urzad̨zają-
cy w dn. 19(31)VII 1869 r., a uzupełniały ja˛ postanowienia z dn. 13(25)XI
1870 r.4 Następna — pod nazwa˛ Ustawa o kasach poz˙yczek i oszcze˛dności dla
ludności wiejskiej w guberniach nadwis´lańskich— zatwierdzona była w dn. 8 II
1884 r. przez Ministerstwo Spraw Wewne˛trznych, którego Wydział Ziemski
nadzorował sprawy kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych5. Ostateczny kształt
ustawie o kasach nadał Wydział Ziemski w 1906 r. Zreorganizował sposo´b
zakładania kas oraz poszerzał zakres ich działania, ustalał takz˙e wielkość,
charakter, porzad̨ek i liczbę zaciąganych poz˙yczek, zasady ich udzielania itp.
Ustawa przyznawała nadto kasom uprawnienia zatwierdzone w dn. 7 VI 1904 r.
przez Rade˛ Państwa, a przysługujac̨e instytucjom drobnego kredytu6.

Głównym zadaniem kas było przyjmowanie wkłado´w oszczędnościowych do
depozytu lub na procent od oso´b, gromad, towarzystw i instytucji oraz udzielanie
pożyczek rolnikom, kto´rzy otrzymali ziemięz ukazu carskiego 1864 r., in.
osobom posiadajac̨ym grunty w liczbie nie wie˛cej, niż30 dziesięcin, jak również
bezrolnym, zajmujac̨ym się rolnictwem bądź rzemiosłem. Na czele kasy stał
trzyosobowy zarzad̨ wybierany co 3 lata na zebraniu gminnym, osadniczym lub
wiejskim spos´ród osób umiejących pisac´. Jeden z członko´w zarządu pełnił
obowiązki kasjera, natomiast rachunkowos´cią zajmował sięnajczęściej pisarz
gminny, prowadzac̨ ją wg przepiso´w i wzorów wskazanych ustawowo. Kasy
tworzone były na mocy uchwały gromadzkiej odpowiedniej gminy, osady lub
wsi po uzyskaniu zgody ministra spraw wewne˛trznych lub za pozwoleniem
właściwego terytorialnie urze˛du gubernialnego7.

3 J. Grajnert, Kasy wiejskie w guberniach Kro´lestwa Polskiego[w:] Strzecha rodzinna.
Kalendarz na rok zwyczajny 1894, wyd. E. Koliński, Warszawa 1894, s. 123; J. Młot,Sprawy
kredytowe. Kasy gminne, ,,Nasza Gmina’’ (dod. do czasopisma ,,Samorzad̨’’), 1921, nr 16, s. 80.

4 Samorząd gminny..., op. cit., s. 253, przyp. 5.
5 Od 1871 r. urze˛dy gubernialne spraw włos´ciańskich podlegały działajac̨ej w ramach MSW

Tymczasowej Komisji Spraw Włos´ciańskich Guberni Kro´ lestwa Polskiego w Petersburgu, kto´ra
przejęła sprawy kas od Komitetu Urzad̨zającego. W 1884 r. przekształciła sie˛ ona w Urząd do Spraw
Włościańskich, działający w ramach Wydziału Ziemskiego MSW. Cz. Ohryzko-Włodarska,Or-
ganizacja władz włos´ciańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałos´ć aktowa (1864–1918),
Warszawa 1973, s. 27 i nast.

6 Ustawa o kassach poz˙yczek i oszcze˛dności dla ludności wiejskiej w guberniach warszawskiej,
kaliskiej, kieleckiej, łomz˙yńskiej, lubelskiej, piotrkowskiej, płockiej, radomskiej, suwalskiej i siedlec-
kiej, wyd. Oddział Ziemski MSW, 1906, zatwierdzona przez ministra spraw wewne˛trznych 23 XI
1906, paragraf 18, s. 13.

7 Każdy urząd gubernialny spraw włos´ciańskich zobowiązany był teżdo ogłoszenia w miejs-
cowym dzienniku gubernialnym informacji o otwarciu bad̨ź likwidacji kasy. J. Grajnert,Kasy...,
op. cit., s. 124–125.
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Siedzibągminnych kas były najcze˛ściej zarządy gminne, zas´ kasy osadnicze
lub wiejskie mogły miec´ swe lokale przy zarzad̨ach albo posiadac´ odrębne
pomieszczenia. Bezpos´redni nadzo´r nad działalnos´cią kas sprawował powiatowy
komisarz spraw włos´ciańskich, zobowiązany do przeprowadzania ich kontroli
finansowej najmniej dwa razy do roku. Komisarz otrzymywał ponadto sprawo-
zdanie roczne z działalnos´ci każdej kasy, kto´re sporządzano po rewizji kasy,
dokonywanej przez wybranych uprzednio pełnomocniko´w na zebraniu ogo´ lnym
członków. Sprawozdanie przesyłane było naste˛pnie do zatwierdzenia urze˛dowi
gubernialnemu, dalej zas´ do Wydziału Ziemskiego w Petersburgu8.

Kasy pożyczek i oszcze˛dności stanowiły pierwsza˛ i przez długi czas jedyna˛
instytucję finansowo-kredytowa˛ działającą na wsi. Przed I wojna˛ światową
istniały we wszystkich dziewie˛ciu gminach o´wczesnego powiatu łowickiego9.
Kasy zaopatrywały mieszkan´ców wsi przede wszystkim w nieduz˙e kredyty
inwestycyjne, m.in. na kupno inwentarza, nasion lub modernizacje˛ gospodarstw,
bez uciekania sie˛ do wysoko oprocentowanych poz˙yczek w Towarzystwie
Kredytowym Ziemskim, czy tez˙ powstałych na przełomie XIX i XX w.
w Łowiczu Towarzystwie Wzajemnego Kredytu (po´ źniejszym Banku Ziemi
Łowickiej) i Towarzystwie Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowym. Ponadto zyski
z kas — zgodnie z załoz˙eniami ustawodawco´w rosyjskich — były powaz˙nym
źródłem samofinansowania sie˛ gmin. Dochody z kas przeznaczano na budowe˛
lub remonty urze˛dów gminnych, szko´ ł i straży ogniowych, utrzymanie dro´g
i mostów, pomoc społeczna˛ dla ubogich, walke˛ z epidemiami i in. cele10.

W 1900 r. liczba kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych w Królestwie prze-
kraczała liczbe˛ gmin i wynosiła 1320. Z funduszu wspomnianej ,,uz˙ytecznos´ci
publicznej’’ działało ich 873, z pienie˛dzy gminnych i gromadzkich 441, z ofiar
prywatnych 6. Po dziesie˛ciu latach łączny kapitał obrotowy 1355 kas stanowił
63 mln rb11. W tym samym czasie fundusze własne, zapasowe oraz wkładowe
wszystkich instytucji kredytowych Kro´ lestwa wyraz˙ały siękwotą 535 mln rb12.

Szczupła baza z´ródłowa uniemoz˙liwia ustalenie łącznej wielkos´ci kapitałów
i obrotów wszystkich kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych w powiecie łowickim
w czasach zaboro´w. Niemożliwe wydaje się też określenie pełnego zakresu
i charakteru pobieranych poz˙yczek przez rolniko´w łowickich w in. instytucjach

8 Ustawa o kassach..., op. cit., art. 74–76, s. 35–36.
9 Przed wybuchem I wojny s´wiatowej utworzono w Łowickiem dwie kasy typu stefczykowskiego

w Kocierzewie i Chrus´linie. Na temat działalnos´ci kas Stefczyka w byłym powiecie łowickim:
M. Wojtylak, Prosto z Galicji, ,,Nowy Łowiczanin’’, 1992, nr 9, s. 8.

10 AP m. st. Warszawy. Oddział w Łowiczu (dalej: APŁ), Gminna Kasa Poz˙yczkowo-
-Oszczędnościowa w Jeziorku-Chaś̨nie, sygn. 1, k. 12 i w Dab̨kowicach-Jamnie, sygn. 2, k. 3; por. tez˙
Cz. Ohryzko-Włodarska,Organizacja..., op. cit., s. 68 i 71.

11J. Młot,Sprawy kredytowe..., op. cit., s. 80;Rocznik statystyczny Kro´lestwa Polskiego. Rok 1914,
oprac. pod kier. W. Grabskiego, Warszawa 1915, s. 162.

12 S. Karpiński, O bankowos´ci w Polsce. Dzisiaj i jutro, Warszawa 1915, s. 1.
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kredytowych: Towarzystwie Kredytowym Ziemskim i Banku Polskim13. Po
1890 r. włościanie łowiccy korzystali z kredyto´w — głównie na zakup ziemi
— powołanego do z˙ycia ustawąz dn. 18(30) V 1882 r. Włos´ciańskiego Banku
Ziemskiego14, który udzielał pożyczek w bardzo szerokim zakresie. Mogła sie˛
o nie ubiegac´ cała gromada wiejska; choc´by była złożona z kilku osad lub
odwrotnie, stanowiła tylko cze˛ść jednej wielkiej osady. Korzystac´ z kredytów
mogły teżspółki (towarzystwa), w skład kto´rych wchodziło przynajmniej trzech
właścicieli nabywających ziemięna wspo´ lną własnos´ć wszystkich uczestniko´w
spółki lub też na wyłącznąwłasnos´ć każdego z uczestniko´w oddzielnie15. Zakup
ziemi przez spo´ łki za pośrednictwem Banku upowszechnił sie˛ zwłaszcza z chwila˛
pojawienia sie˛ ustawy z dn. 15 XII 1895 r., dajac̨ej Bankowi Włos´ciańskiemu
prawo nabywania majat̨ków z parcelacji na własny rachunek16.

Rozwój spółek włościańskich — widoczny np. w gminie Bielawy, tj. poza
rdzennym obszarem byłego ksie˛stwa łowickiego — zahamowało wprowadzenie
w 1908 r. w statucie Banku nowych przepiso´w, które obniżały spółkom wartość
szacunkowa˛gruntów oraz stawiały warunek zabezpieczenia dla kaz˙dego członka
prawa do wydzielenia własnego gruntu i zrzeczenia sie˛ solidarnej odpowiedzial-
ności za spłate˛ długu w przypadku che˛ci indywidualnego uregulowania go
w Banku17. Znajduje to zreszta˛ obrazowe potwierdzenie zmniejszajac̨ąsię liczbą
zapisów uchwał o zawieranych transakcjach kupna ziemi w ksie˛gach łowickich
towarzystw, najpo´ źniej powstałych w 1902 i 1904 r.

Uchwały zebran´ spółek włościańskich, podobnie jak uchwały zebran´ gmin-
nych w sprawie przeznaczenia dochodo´w kas pożyczkowo-oszcze˛dnościowych,
były przedkładane do zatwierdzenia lub uchylenia tzw. oddzielnym urze˛dom przy
urzędach gubernialnych spraw włos´ciańskich. Za pos´rednictwem Banku Włos´-
ciańskiego moz˙liwe było więc nadzorowanie przez władze parcelacji ziemi
w Królestwie, w przypadku zas´ kas: kontrola finanso´w gminnych18.

Po odzyskaniu przez Polske˛ niepodległos´ci, sprawy kas poz˙yczkowo-oszcze˛d-
nościowych regulowało rozporzad̨zenie ministra spraw wewne˛trznych z dn. 9 VII
1919 r., zmieniajac̨e w niektórych punktach ustawe˛ z 1906 r.19 Rozporządzenie
nakazywało wcielenie do działajac̨ych przy zarzad̨ach gmin-

13 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski,Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku,
Warszawa 1984, s. 169; J. Ware˛żak,Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136–1847), cz. 1, Łódź1952,
s. 28.

14 Na temat funkcjonowania tego banku: E. Weidel,Bank Włos´ciański. Przepisy, objas´nienia
i wzory, Warszawa 1889;Ustawy o Banku Włos´ciańskim w zastosowaniu do Kro´lestwa Polskiego,
przekł. L. Grendyszewski, Petersburg 1890.

15 E. Weidel,Bank..., op. cit., s. 12–13.
16 Historia Polski, red. Ż. Kormanowa, I. Pietrzak-Pawłowska, t. 3, cz. 1, Warszawa 1967, s. 531.
17 Ibid., t. 3, cz. 2, Warszawa 1972, s. 80–81.
18 I. Kostrowicka i in.,Historia..., op. cit., s. 166; Cz. Ohryzko-Włodarska,Historia..., op. cit.,

s. 68–69.
19 ,,Monitor Polski’’, 19 VII 1919, nr 151.
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nych kas poz˙yczek i oszcze˛dności wszystkich be˛dących na obszarze danej gminy
kas wioskowych i osadniczych. Przenosiło ro´wnież kompetencje byłych władz
rosyjskich w stosunku do kas na organy polskiej administracji. Bezpos´redni
nadzór nad kasami sprawowac´ mieli powiatowi komisarze rzad̨owi (po nich
starostowie); dalsze zas´ funkcje zwierzchnie spełniac´ miały wydziały powiatowe
i Ministerstwo Spraw Wewne˛trznych. W samym funkcjonowaniu kas — pro´cz
wykreślenia niektórych artykułów byłej ustawy — MSW wprowadzało rozpo-
rządzeniem juz˙ niewielkie zmiany. Dotyczyły one m.in. przedłuz˙enia termino´w
spłaty pożyczek oraz moz˙liwości oszacowania gruntu zabezpieczajac̨ego pobrany
kredyt, nie na podstawie tabeli, a przez zarzad̨ kasy20.

Kryzys finansowo-gospodarczy pan´stwa początków lat dwudziestych spowo-
dował upadek wielu gminnych kas. Decyzja o ich likwidacji zapadła wprawdzie
na mocy rozporzad̨zenia ministra spraw wewne˛trznych, wydanego w porozumie-
niu z ministrem skarbu w 1926 r., ale problemy całkowitego rozliczenia z nimi,
w tym wypłatąodszkodowan´ od zdeponowanych sum, ciag̨nęły się jeszcze długie
lata21.

Na zupełnie nowych zasadach formułowało ustro´ j wiejskich kas rozpo-
rządzenie prezydenta RP z dn. 30 XII 1924 r. o organizacji i ustaleniu statuto´w
gminnych kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych22. Główne zadanie stawiane
kasom, tj. udoste˛pnianie ludnos´ci wsi kredytu na cele gospodarcze, oraz
ułatwienie gromadzenia oszcze˛dności i ich oprocentowania, wiaz̨ało sięściśle
z realizacjąpolityki antyinflacyjnej rządu premiera Władysława Grabskiego
— faktycznego two´rcy ustawy — kto´ry dążył do powstrzymania odpływu
pieniędzy ze wsi i budowania własnych z´ródeł finansowych, opartych na
miejscowych oszcze˛dnościach w gminach.

Do założenia kasy potrzebny był kapitał zakładowy nie mniejszy, niz˙ dwa
tysiące zł oraz uchwała włas´ciwego organu stanowiac̨ego gminy, powzie˛ta
większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu. Gminna kasa miała byc´ więc
instytucjąużytecznos´ci publicznej, o odre˛bnej od gminy osobowos´ci prawnej, ale
której wkłady i in. zobowiązania włas´nie gmina zabezpieczała całym swoim
majątkiem i dochodami. Ponadto suma zobowiaz̨ańkasy nie mogła przekraczac´
dwudziestokrotnej wysokos´ci jej kapitału zakładowego i zasobowego, straty zas´,
na pokrycie kto´rych nie wystarczyłyby jej fundusze, musiała pokryc´ gmina
w ciągu roku od zatwierdzenia bilansu23.

W rozporządzeniu ministra spraw wewne˛trznych z dn. 13 III 1925 r., wydanym
w porozumieniu z ministrem skarbu o statucie normalnym gminnych

20 J. Młot, Sprawy kredytowe..., op. cit., s. 80–82; K. Bernas,W sprawie gminnych kas
pożyczkowo-oszcze˛dnościowych,,,Gmina i Wies´’’, 1923, nr 15, s. 1–3.

21 R. Lenartowicz,Likwidacja przedwojennych GKPO, ,,Gmina i Wies´’’, 1926, nr 34, s. 700–703;
Dz. U. RP, 1926, nr 74, poz. 425.

22 Dz. U. RP, 1924, nr 118, poz. 1069.
23 Ibid., paragraf 5 i 7.
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kas pożyczkowo-oszcze˛dnościowych, sprecyzowano dokładnie uprawnienia kas,
ich źródła finansowe, zasady udzielania poz˙yczek oraz zakres działania organo´w
i władz24.

Kasa przyjmowała wkłady oszcze˛dnościowe na książeczki imienne; mogła tez˙
prowadzić operacje kredytowe czynne i bierne oraz przeprowadzac´ lokaty
w papierach o bezpieczen´stwie pupilarnym, tj. odnoszac̨ym się do sierot,
nieletnich lub ubezwłasnowolnionych. Oszcze˛dności złożone do kasy korzystały
równieżz ulg podatkowych, gdyz˙ procenty od wkłado´w były wolne z podatko´w od
kapitałów i rent oraz z podatku dochodowego, natomiast zas´wiadczenia w przed-
miocie złożenia czy zwrotu wkładek oszcze˛dnościowych były wolne od opłaty
skarbowej25.

Organami kasy były: rada gminna, zarzad̨ kasy i komisja rewizyjna. Do
kompetencji rady, kto´ra podejmowała decyzje na zebraniach, nalez˙ało
m.in. uchwalanie zmian w statucie kasy, dokonywanie wyboru jej zarzad̨u
i komisji rewizyjnej, ustalanie stopy procentowej od wkładek i poz˙yczek,
ustalanie budz˙etu wydatko´w, zatwierdzanie sprawozdan´ i bilansów kasy, decyzje
co do nabywania i sprzedaz˙y nieruchomos´ci i in. Kierowaniem kasa˛zajmował się
bezpos´rednio zarząd, składający się z przewodniczac̨ego i najcze˛ściej z 2 lub
4 członków (ci ostatni nie mogli byc´ członkami rady gminnej), kontrola˛ zaśtrzy-
osobowa komisja rewizyjna, przedstawiajac̨a radzie bilans zysko´w i strat26.

Raz w roku rada gminna dokonywała podziału czystego zysku kasy,
przekazując do jej kapitału zakładowego i zasobowego co najmniej po 30%
zysku, pozostała˛ zaśjego część mogła przeznaczyc´ np. na tworzenie i uzupeł-
nienie funduszo´w specjalnych, na cele uz˙ytecznos´ci publicznej i odszkodowania
członków zarządu i funkcjonariuszy kasy. Likwidacja kasy mogła nastap̨ić
w trzech przypadkach: 1) wskutek uchwały włas´ciwego organu stanowiac̨ego
gminy, zatwierdzonej przez bezpos´redniąwładzęnadzorczą; 2) w razie zmniej-
szenia sie˛ wpłaconego kapitału zakładowego wie˛cej niż o połowę; 3) na mocy
zarządzenia ministra spraw wewne˛trznych, w razie niewykonania zadan´, do
jakich została powołana kasa lub tez˙ uchybień przeciwko obowiązującym
przepisom27.

Ustawowe włączenie kas w sfere˛ działalnos´ci samorządu gminnego okres´lało
ich funkcjęjako czynnika aktywizujac̨ego rozwo´ j społeczno-gospodarczy gminy.
Obok uczestnictwa kasy w przedsie˛wzięciach ogo´ lnospołecznych gminy, wyraz˙a-
jących sięprzeznaczaniem jej zysko´w na cele socjalne, os´wiatowe i kulturalne, nie
mniej istotna była ro´wnieżzasada udzielania poz˙yczek, które ustawa przyznawała
,,tylko osobom fizycznym i prawnym, majac̨ym siedzibe˛ lub też dzia-

24 Dz. U. RP, 1925, nr 35, poz. 239.
25 Ibid., paragraf 15.
26 Ibid., paragraf 46–57.
27 Ibid., paragraf 63.
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łającym na terenie danej gminy’’28. Kasa mogła udzielac´ pożyczek za zabez-
pieczeniem hipotecznym, pod zastaw inwentarza lub płodo´w rolnych oraz za
poręczeniem oso´b zamieszkujac̨ych gminę i odpowiedzialnych majat̨kowo.
Z usług kasy mogły wie˛c korzystac´, prócz osób indywidualnych, takz˙e miejscowe
instytucje i przedsie˛biorstwa, jak np. dozo´r szkolny, spo´ łka melioracyjna,
spółdzielnia budowlana czy mleczarska.

Od 1925 do 1929 r. liczba kas gminnych rosła bardzo szybko. W rok po
ukazaniu sie˛ rozporządzenia prezydenta o organizacji i ustaleniu statuto´w było
zaledwie 28 kas, ale w cztery lata po´ źniej już824, o łącznym kapitale zakładowym
sięgającym blisko 3,5 mln zł29. Rozwój ilościowy gminnych kas zahamował
wielki kryzys gospodarczy; pomimo tego w działajac̨ych w 1935 r. 885 kasach
kapitał zakładowy wynosił ponad 6 mln zł, a suma ogo´ lna udzielonych poz˙yczek
przekraczała 24 mln zł30.

Rola kas w okresie międzywojennym

Gminne kasy poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowe istniały przed wojna˛w 9 gminach
powiatu łowickiego. Wszystkie załoz˙one zostały w 1928 r. i juz˙ po kilku latach
należały do przodujących nie tylko w ówczesnym wojewo´dztwie warszawskim,
ale równieżw całym kraju. W 1930 r. liczba korzystajac̨ych z usług gminnych kas
w Łowickiem wynosiła 1662 osoby, suma zas´ kapitału zakładowego nie
przekraczała w nich 45 tys. zł31. W 1935 r. wkłady wszystkich kas wynosiły po´ ł
miliona zł, a suma obroto´w była bliska 2 mln zł32.

W połowie lat trzydziestych na plan pierwszy ws´ród gminnych kas w kraju
wysunęła sięGminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowa w Zdunach k. Łowi-
cza. Jej łączna suma wkłado´w stanowiła w 1935 r. az˙ 75% wkładów w kasach
całego powiatu łowickiego, natomiast wypracowanych zysko´w — 76% 33.
Wyrazem uznania dla działalnos´ci największego banku wiejskiego w Polsce była
wizyta w Zdunach w dn. 19 X 1937 r. premiera RP gen. Sławoja Felicjana
Składkowskiego. W czasie pobytu premiera w Zdunach dokonano uroczystego
otwarcia nowej siedziby kasy gminnej oraz wre˛czono wysokie odznaczenia
państwowe jej wieloletnim działaczom34.

Gminne kasy poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowe rozwiązały okupacyjne władze
III Rzeszy w 1940 r. W praktyce działały jeszcze do 1943 r., tj. do czasu zdania

28 Ibid., paragraf 22.
29 Rocznik gminnych kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych za 1935 rok, Warszawa 1936, s. V.
30 Ibid., zob. tez˙ ogólny bilans działalnos´ci kas, s. XIII–XIV.
31 APŁ, Starostwo Powiatowe w Łowiczu 1918–1939, s. 421, k. 118.
32 Rocznik gminnych..., op. cit., s. 120–121; zob. K. Je˛drzejczyk, W. Kalbarczyk, Ksie˛ga gminy

Zduny, woj. skierniewickie, mps, Zduny 1977, s. 72.
33 D. Jędrzejczyk,Gminna kasa..., op. cit., s. 13.
34 Sylwetkęprezesa GKPO w Zdunach — Jana Koze˛ — utrwalił Sławoj F. Składkowski w swej

książce Kwiatuszki administracyjne i inne, Londyn 1959, s. 16–28.
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wszystkich agend i majat̨ku Komunalnej Kasie Oszcze˛dności Powiatu Łowic-
kiego w Łowiczu35.

Gminne kasy poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowe — obok Kas Stefczyka — od-
grywały na wsi w okresie mie˛dzywojennym znaczac̨ąrolęw zdobywaniu kredytu
inwestycyjnego przez rolniko´w. Miały jednak tę przewage˛ nad podobnymi
placówkami spółdzielczymi, że włączone były w funkcje samorzad̨owe gminy36.
Poważne sumy z zysko´w kas przeznaczano na budowe˛ i utrzymanie dro´g, szkół
i domów ludowych, elektryfikacje˛ i opiekę zdrowotnąw gminach wiejskich.
Władysław Grabski napisał: ,,Samorzad̨ gminny jest dotychczas zbyt mało
ceniony jako placo´wka pomocy społecznej. Nie lekcewaz˙ęa cenięspółdzielczość,
ale w gminie widze˛ najlepsze pole do tego, by cały ogo´ ł wsi mógł się wznieść
wzwyż. Owoce pracy w gminie trwalsze sa,̨ niż na innych polach’’37.

Zespoły Archiwum w Łowiczu

Akta gminnych kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych z terenu byłego powia-
tu łowickiego w zasobie AP w Łowiczu sa˛ grupądziewięciu zespoło´w szcząt-
kowych, z lat 1891–1943, w liczbie 108 j.a. i wielkos´ci ok. 1,50 m.b. Stanowia˛
niewielką część dokumentacji wytworzonej przy kancelariach zarzad̨ów gmin
powiatu łowickiego, kto´rą wydzielono w 1957 r. po przeje˛ciu większości akt
gminnych przez działajac̨e wówczas Powiatowe Archiwum Pan´stwowe w Ło-
wiczu.

Po wyodrębnieniu zespoło´w akt gminnych kas i ich uporzad̨kowaniu
w 1991 r. przyjęto dla całej grupy zespoło´w szczątkowych ogólną nazwę:
Gminne Kasy Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowe w powiecie łowickim, a dla
zespoło´w następujące tytuły: Gminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowa
w Bielawach z lat 1904–1938; Gminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowa
w Bolimowie z lat 1907–1913; Gminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowa
w Dąbkowicach-Jamnie z lat 1902–1941; Gminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛d-
nościowa w Jeziorku-Chaś̨nie z lat 1891–1941; Gminna Kasa Poz˙yczkowo-
Oszczędnościowa w Kiernozi z lat 1928–1943; Gminna Kasa Poz˙yczkowo-
Oszczędnościowa w Kompinie z lat 1907–1943; Gminna Kasa Poz˙yczkowo-

35 Kasy gminne w powiecie łowickim rozwiaz̨ano na mocy zarzad̨zenia starosty niemieckiego
Schwendera w dn. 7 V 1940; APŁ, Gminna Kasa Poz˙yczkowo-Oszcze˛dnościowa w Jeziorku-Chaś̨nie,
sygn. 20, k. 1–2.

36Działalność kas gminnych popularyzowało czasopismo ,,Gmina Wiejska i Miejska’’, dodatek do
tygodnika ,,Samorzad̨’’. Na jego łamach w 1928 r. toczyła sie˛ żywa dyskusja, poro´wnująca kasy
gminne z kasami Stefczyka (1928, nr 1, s. 14; nr 30, s. 507–509; nr 40, s. 666–668). Od 1936 r. zaczał̨
się ukazywac´ miesięcznik ,,Skarbona Wiejska’’, be˛dący właściwym organem prasowym GKPO.

37F. H.,U progu nowego okresu z˙ycia GKPO, ,,Skarbona Wiejska’’, r. 2, 1937, z. 10/16, s. 14. Tam
też znalazła sie˛ obszerna relacja z wizyty premiera Składkowskiego w Zdunach, s. 1–19.
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-Oszczędnościowa w Łyszkowicach z lat 1928–1939; Gminna Kasa Poz˙ycz-
kowo-Oszcze˛dnościowa w Nieborowie z lat 1928–1942; Gminna Kasa Poz˙ycz-
kowo-Oszcze˛dnościowa w Bąkowie-Zdunach z lat 1928–194138.

Rozmiary zespoło´w gminnych kas sa˛ bardzo ro´ żne, od 1 j.a., w przypadku
GKPO w Bolimowie, do 22 j.a. przy GKPO w Kiernozi. Akt dokumentujac̨ych
działalnos´ć gminnych kas i spo´ łek włościańskich w czasach zaboro´w jest
w grupie zaledwie 17 j.a. (ok. 16%), pozostałe akta stanowia˛ szczątki ar-
chiwaliów po zarządach kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych w gminach po-
wiatu łowickiego: po 1918 r. — 3 j.a. i od 1928 r. — 88 j.a.

Cenne wydaja˛ się tu być akta z najstarszego okresu działalnos´ci kas
gminnych, tym bardziej z˙e wobec zniszczenia podczas II wojny s´wiatowej
niemal w całos´ci akt Urzędu Gubernialnego Warszawskiego do Spraw Włos´-
ciańskich i akt Komisarza do Spraw Włos´ciańskich Powiatu Łowickiego sa˛ one
praktycznie jedynymi dokumentami potwierdzajac̨ymi istnienie o´wczesnych kas
w powiecie39. Są to zresztąszczątki akt tylko pięciu kas, brak jest bowiem
jakiejkolwiek dokumentacji po czterech jeszcze wtedy działajac̨ych. Zaznaczyc´
trzeba, z˙e z czaso´w międzywojennych nie zachowały sie˛ akta Gminnej Kasy
w Lubiankowie z siedziba˛ w Antoniewie oraz w Domaniewicach40.

Gminne kasy poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowe w okresie zaboro´w należały do
spraw o charakterze zwykłym urze˛du wójta gminy i ich akta powstałe w kan-
celarii gminnej nalez˙ały do rosyjskiego systemu ,,dieło’’. Obok zakładanych co
jakiś czas ksiąg uchwał zebran´ gminy do wyboru tzw. pełnomocniko´w prze-
prowadzających rewizję kasy, ksiąg uchwał zarzad̨u kasy czy tez˙ ksiąg
wkładców i pożyczkobiorców, gromadzono ro´wnież w zakładanych co rok
teczkach np. korespondencje˛ z Urzędem Gubernialnym i Komisarzem do Spraw
Włościańskich w przedmiocie działalnos´ci kasy, sprawozdania z dochodo´w
i wydatków itp. Niestety, ostatnia z wymienionych grup dokumentacji nie
zachowała sie˛ do naszych czaso´w!

Ze szczątków akt kas przełomu XIX i XX w. zachowały sie˛ tylko niektóre
księgi zarządów kas, księgi rachunkowe z wpisami wkładco´w i pożyczkobior-
ców, skorowidze alfabetyczne i spisy członko´w. Jest to wprawdzie cenny rodzaj

38 Nazwy gminnych kas w: Dab̨kowicach-Jamnie, Jeziorku-Chaś̨nie i Bąkowie-Zdunach przyje˛to
za Rocznikiem gminnych kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych za 1935 rok, op. cit., s. 120 i 122.
Podwójne nazewnictwo wzie˛ło się stąd, że w latach 1867–1955 gmina Dab̨kowice miała siedzibe˛
w Jamnie, Jeziorko we wsi Chaś̨no, a Bąków analogicznie w Zdunach.

39 Cz. Ohryzko-Włodarska,Organizacja..., op. cit., s. 34–35.
40 Brak informacji, czy w Domaniewicach działała kasa gminna (nie ma jej w tablicy

statystycznejRocznika gminnych kas... za 1935 r.), nie było jej w gminie Bolimo´w, gdzie istniały
wprawdzie az˙ dwie kasy, ale typu spo´ łdzielczego.
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dokumentacji, ale i skromny w stosunku do umieszczonych w ustawie o kasach
z 1906 r. wzoro´w ksiąg do zaprowadzenia41.

Do grupy zespoło´w kas — jeszcze w trakcie pierwszych prac inwentaryzacyj-
nych w archiwum w latach pie˛ćdziesiątych — dołączono księgi uchwał
6 towarzystw włos´ciańskich do zakupu ziemi, pochodzac̨e z trzech gmin
łowickich. Pozostawiono je w inwentarzu archiwalnym kas z dwo´ch głównie
powodów: ponieważakta te dos´ć wyraźnie uzewne˛trzniały sposoby i charakter
polityki kredytowej władz rosyjskich oraz, z˙e działalnos´ć spółek ziemskich
w Królestwie podlegała tym samym urze˛dom gubernialnym spraw
włościańskich, wyżej zaśWydziałowi Ziemskiemu przy MSW42.

Sprawy gminnych kas poz˙yczkowo-oszcze˛dnościowych stanowiły w struk-
turze kancelarii gminnej okresu mie˛dzywojennego cze˛ść działu ogólnoorganiza-
cyjnego i jego referatu przedsie˛biorstw gminnych (wg wykazu S. Podwin´skiego
i P. Typiaka)43. W uwagach do tego referatu jest adnotacja, z˙e każde przedsie˛-
biorstwo gminne moz˙e mieć osobnąteczkę. Przyjąć należy, że prócz teczek
— zachowanych w zespołach i zawierajac̨ych głównie budżety i sprawozdania
finansowe — umieszczano tuz˙ obok księgi rachunkowo-rozliczeniowe i ksie˛gi
uchwał zarządów kas. W wielu zespołach znalazły sie˛ też księgi i poszyty, np.
z protokołami likwidacyjnymi, mo´wiące o zamknie˛ciu bilansu kasy oraz
przekazaniu jej majat̨ku do KKO. Dlatego nazwa wspomnianego referatu
widnieje na obwolutach owych dokumento´w.

Kasy gminne oraz wiejskie spo´ łdzielnie pożyczek i oszcze˛dności nie prowa-
dziły operacji na wielkąskalę, toteż ich spus´cizna aktowa nie była obszerna.
Działały na małym terenie, gdzie obro´ t kapitałowy był mniejszy, bo tez˙ miały
przede wszystkim za zadanie udoste˛pniać kredyt drobnym producentom. Opie-
rały nadto swądziałalnos´ć na Banku Gospodarstwa Krajowego czy Pan´stwo-
wym Banku Rolnym w Warszawie, dlatego ich pozostałos´ć aktowa nie musi byc´
tak duża44.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w B i e l a w a c h, 14 j.a., 0,20 m.b. W szczat̨kach zespołu zachowały sie˛ aż
4 księgi uchwał zebran´ towarzystw włos´ciańskich z lat 1897–1921, działajac̨ych
na terenie gminy Bielawy i noszac̨ych nazwy: Waliszew, Szymanowice, Biesie-
kiery i Gielin45. Mają one formęksiąg-druków urzędowych, zawierajac̨ych na
początku fragment ustawy Banku Włos´ciańskiego z 1895 r., date˛ zatwierdzenia
towarzystwa przez władze i spis jego członko´w. Dalej zas´ zapisy uchwał o spła-

41 Ustawa o kassach..., op. cit., s. 47 i nast.
42 Księgi uchwał spo´ łek włościańskich sąodnotowane osobno w kartach zespoło´w kas w APŁ.
43 S. Podwiński, P. Typiak,Instrukcja kancelaryjna dla urze˛dów gminnych, Warszawa 1934, s. 2.
44 J. Tomaszewski,Akta instytucji kredytowych w Polsce, ,,Archeion’’, t. 25, 1956, s. 121.
45 Nazwy spo´ łek pochodząprawdopodobnie od nazwy wsi, z kto´rych wywodzili sięw większości

ich członkowie albo od miejsca, gdzie zamierzali kupic´ ziemię.
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tach kredytu w Banku, przyje˛ciu lub skres´leniu danego członka bad̨ź też
informujące o zawarciu aktu notarialnego na kupno ziemi. Uchwały sporzad̨zano
we wszystkich ksie˛gach w języku rosyjskim; tylko w dwo´ch przypadkach ksiag̨,
po 1914 r., mamy zapisy po polsku! Pozostałe archiwalia odnosza˛ się już tylko
do kasy gminnej. Sa˛ to: dwie księgi rejestrujące członko´w kasy i stan ich
wkładów oszczędnościowych z lat 1904–1921 oraz dwa poszyty, kto´re zawierają
m.in. sprawozdania kasowe dla Wydziału Powiatowego za lata 1920 i 1922,
korespondencje˛ z Urzędem Ziemskim i wykazy członko´w. Dalszych szes´ć
jednostek to pozostałos´ć aktowa po kasie gminnej w Bielawach, działajac̨ej od
1928 r. Sątam m.in. protoko´ ł zgromadzenia gminnego o załoz˙eniu kasy,
regulamin pracy jej zarzad̨u oraz ksie˛ga protokoło´w posiedzen´ z lat 1928–1939.
Z dokumentacji rachunkowej jest tylko jedna ksie˛ga pożyczek i budżet na
1939 r.; reszte˛ stanowi korespondencja z członkami kasy, podania i kwes-
tionariusze osobowe, wykazy wierzytelnos´ci i in.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w B o l i m o w i e, 1 j.a., 0,02 m.b. Stanowi ja˛ zaprowadzona w 1907 r.
i sięgająca zapisami do 1913 r. ksie˛ga wkładów oszczędnościowych członko´w
kasy gminnej. W ksie˛dze tej, jak tez˙ identycznych w in. zespołach, obok sumy
wierzytelnos´ci odnotowywano ro´wnież wielkość zabezpieczenia majat̨kowego
pożyczkobiorcy na podstawie okres´lonego zapisu w akcie notarialnym.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w D ąb k o w i c a c h - J a m n i e, 9 j.a., 0,20 m.b. Z okresu zaboro´w ocalało
w zespole 5 ksiag̨, z których jedna dotyczy spo´ łki włościańskiej ,,Osuwek’’
— jest niąksięga uchwał zebran´ — a pozostałe odnosza˛ się do gminnej kasy.
Cenna wydaje sie˛, prowadzona w je˛zyku rosyjskim, ksie˛ga uchwał zarzad̨u kasy
(1907–1913). Na podstawie owych uchwał moz˙liwe byłoby np. ustalenie
wielkości kapitału zasobowego i obrotowego kasy czy tez˙ przeznaczenia sum
z dochodo´w na cele gminne. Spora˛ wartość źródłowąmogąmieć równieżksięgi
wkładów i pożyczek z lat 1909–1923, zawierajac̨e nazwiska członko´w, stan ich
oszczędności i sumy kredyto´w. Mniej interesujące sąakta z okresu mie˛dzy-
wojennego: zaledwie trzy ksie˛gi pożyczek i jeden poszyt z zestawieniami
rachunkowymi z 1939 r.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w J e z i o r k u - C h ąśn i e, 20 j.a., 0,24 m.b. Działalnos´ć kasy gminnej wg
wzorów rosyjskich odzwierciedlaja˛ w zespole: ksie˛ga uchwał rady do rewizji
stanu kasy i przeznaczenia jej dochodo´w oraz księga wkładów oszczędnoś-
ciowych. Okres zaboro´w uzupełnia w zespole ksie˛ga uchwał zebran´ towarzystwa
,,Antoniew’’. Stosunkowo liczne sa˛ akta z lat 1928–1941 (15 j.a.), w kto´rych,
prócz wymienionych ksiag̨ pożyczek, sąprotokoły z działalnos´ci kasy, protokoły
z rewizji i lustracji, budz˙ety, zestawienia rachunkowe i protoko´ ł zdawczo-
-odbiorczy z przekazania majat̨ku do KKO w Łowiczu. W zespole znalazł sie˛
także druk Banku Rolnego, objas´niający formy i zasady zawierania z rolnikami
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układów konwersyjnych w związku z prowadzona˛ w latach 1933–1935 akcja˛
oddłużania rolnictwa46.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w K i e r n o z i, 22 j.a., 0,30 m.b. Akta tego zespołu nalez˙ą do najliczniej
zachowanych w grupie, choc´ obejmująjedynie okres mie˛dzywojenny. W dos´ć
dobrze zachowanym materiale aktowym znajdziemy m.in. ksie˛gi pożyczkobior-
ców (6 j.a.) i wierzycieli kasy, protokoły posiedzen´ zarządu kasy, zestawienia
rachunko´w, wzory układów wierzytelnych, budz˙ety i księgę kasową z lat
1938–1940. Z czaso´w okupacji sąw zespole bilanse z lat 1941–1943 i wykazy
długów żydowskich (te ostatnie przygotowane z polecenia władz okupacyjnych).
Przy okazji warto zauwaz˙yć, że w tym, jak i w innych zespołach szczat̨kowych
gminnych kas, pozostawiono cze˛ść dokumentacji niearchiwalnej, np. dowody
księgowania, załac̨zniki do bilanso´w, kwity rachunków, podania i in. Ich wartos´ć
historyczna jest wprawdzie znikoma, ale daja˛ wyobrażenie o charakterze
czynnos´ci i formach pracy wykonywanej przez zarzad̨y kas, które składały sie˛
w większości z wiejskich działaczy-samouko´w.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w K o m p i n i e, 20 j.a., 0,26 m.b. W zespole zachowała sie˛ tylko jedna pozycja
wskazująca na działalnos´ć gminnej kasy w czasach zaboro´w: księga uchwał
zarządu kasy 1907–1912. Pozostałe akta stanowia˛ spuściznępo funkcjonowaniu
gminnej kasy z lat 1928–1943. Sa˛wśród nich: dwie księgi protokołów posiedzen´
zarządu GKPO, protokoły rewizji, budz˙ety, bilanse i sprawozdania kasy. Cze˛ść
akt to korespondencja z Powiatowym Zwiaz̨kiem Komunalnym i Bankiem
Rolnym, jednak wie˛kszość materiału tworząksięgi rachunkowo-rozliczeniowe,
takie jak: wkłado´w, pożyczek, przychodo´w i rozchodów oraz dziennik gło´wna.
Mają one wartos´ć jako źródło do badan´ społeczno-ekonomicznych wsi, po-
zwalają bowiem na okres´lenie wielkości sum lokowanych przez rolniko´w
i pobieranych poz˙yczek, dynamiki obrotu kapitało´w oraz ich przeznaczenia i in.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w Ł y s z k o w i c a c h, 2 j.a., 0,03 m.b. Na szczat̨ki tego zespołu składaja˛ się
tylko dwie jednostki. Jedna to ksie˛ga wkładów oszczędnościowych, zaprowa-
dzona w 1928 r., i sie˛gająca zapisami do 1936 r., druga natomiast to poszyt
z aktami sprawozdania GKPO za 1937 r. i budz˙et na 1938 r.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w N i e b o r o w i e, 12 j.a., 0,11 m.b. Akta tego zespołu odnosza˛siędo pełnych 15
lat funkcjonowania kasy gminnej w Nieborowie, ale ich wartos´ć dokumentacyj-

46 Gminne kasy, wspo´ łuczestniczące w zawieraniu układo´w konwersyjnych z rolnikami, mogły
uzyskac´ pomoc za pos´rednictwem skarbu pan´stwa z tytułu wyro´wnania strat wynikłych z obowiaz̨ku
obniżenia oprocentowania dłuz˙ników. Skonwertorowanie długu w Banku Rolnym naste˛powało przy
pomocy tzw. kredytu akceptacyjnego, na sume˛ objętą danym układem, por.Instrukcja dla gminnych
kas pożyczkowo-oszcze˛dnościowych o poste˛powaniu przy zawieraniu układo´w konwersyjnych z dłuz˙-
nikami, Warszawa 1935, s. 15.
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na wydaje sie˛ mała. Obok ksiag̨ wkładów i pożyczek oraz sprawozdan´
budżetowych za lata 1937–1942 zachowały sie˛ — nie występujące w in.
zespołach kas — ksie˛gi inwentarza ruchomego i nieruchomego oraz koszto´w
administracyjnych utrzymania kasy. Interesujac̨ą pozostałos´cią w zespole sa˛
również druki: Instrukcja dla GKPO o poste˛powaniu przy zawieraniu układo´w
konwersyjnych z dłuz˙nikami i Rocznik GKPO za rok 1935, oba wydane
nakładem Pan´stwowego Banku Rolnego w 1936 roku.

A k t a G m i n n e j K a s y P o z˙ y c z k o w o - O s z c z e˛ d n o śc i o w e j
w B ąk o w i e - Z d u n a c h, 8 j.a., 0,16 m.b. Pozostałos´ć aktowa po najwie˛kszej
w połowie lat trzydziestych gminnej kasie w Polsce przedstawia sie˛ skromnie.
Brak przede wszystkim protokoło´w posiedzen´ i uchwał zarządu kasy, nie ma tez˙
sprawozdan´ z działalnos´ci. Zachowało sie˛ jedynie siedem tomo´w ksiąg z wpisa-
mi wkładów oszczędzających i jedna poz˙yczkobiorców, całość za lata
1928–1941. Pozwalaja˛ one na ustalenie liczebnos´ci członków kasy i stanu ich
lokat pieniężnych, ale niestety nie daja˛ wyobrażenia o rzeczywistej pozycji
największego banku wiejskiego II Rzeczypospolitej, z kto´rego kapitało´w korzys-
tały in. kasy47.

Stan zachowania zespoło´w archiwalnych

Ponad połowe˛ akt całej grupy stanowia˛ księgi — 58 j.a., z czego 16 j.a.
w języku rosyjskim. Akt umieszczonych luzem w teczkach jest 42 j.a., reszta zas´
to poszyty. Większość akt jest w stanie s´rednim, choc´ są wewnątrz zespoło´w
— głównie w księgach — destrukty mechaniczne i s´lady zagrzybien´ . Jakos´ć
zachowanego materiału aktowego nie jest wie˛c przeszkoda˛ w badaniach nauko-
wych i stwarza szanse penetracji z´ródeł. Najliczniej reprezentowana jest doku-
mentacja rachunkowa. Wszelkie ksie˛gi z wpisami udziało´w członkowskich,
pobranych poz˙yczek, przychodu i rozchodu kasy stanowia˛ 47% materiału
aktowego. Na budz˙ety, bilanse i sprawozdania kasowe przypada ok. 30% akt.
Natomiast ledwie 9% spus´cizny aktowej zawieraja˛ protokoły posiedzen´ i uchwał
zarządów kas, protokoły lustracji i korespondencja. Czy jest to zatem wystar-
czający materiał badawczy dla historyka zajmujac̨ego siędziejami gospodar-
czymi wsi? Czy szczat̨kowy nierzadko i niekompletny stan akt zespoło´w
gminnych kas daje podstawy do analiz i studio´w?

Pozytywnej odpowiedzi na te pytania pozwala udzielic´ przedstawiona zawar-
tość zespoło´w. Choć więc przy kasach działajac̨ych wg wzoro´w rosyjskich
natkniemy sie˛ często na brak całos´ci danych, juz˙ w przypadku kas z okresu
dwudziestolecia mie˛dzywojennego moz˙liwe jest np. ustalenie nie tylko

47 AP w Łowiczu było wspo´ łorganizatorem sesji popularnonaukowej i wystawy archiwalnej
poświęconej działalnos´ci GKPO w Zdunach, w listopadzie 1991 r. w lokalu Biblioteki Publicznej
w Zdunach koło Łowicza.
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liczby, ale pełnej listy nazwisk ich członko´w, wielkości lokat, pobranych
pożyczek i ich rodzajo´w. Istnieją również dane do okres´lenia bilansu kas, ich
kapitału zakładowego i zasobowego, sumy obroto´w oraz zysko´w. Akta te
pozwalająustalić główne kierunki działalnos´ci i zamierzenia, a takz˙e ocenic´
osiągnięcia i wskazac´ braki gminnych kas. Moz˙liwe wydaje sięteżdokonywanie
porównań z działalnos´cią in. instytucji kredytowych w gminie lub na terenie
powiatu, a tym samym zbadanie roli, jaka˛ odgrywały kasy w całokształcie
polityki finansowej na wsi łowickiej. Oczywis´cie, dopiero sie˛gnięcie po in.
źródła i materiały, np. akta gmin, starostwa powiatowego lub prase˛, umożliwi
pokazanie wszystkich funkcji kas gminnych, ich role˛ w rozwoju społeczno-
gospodarczym wsi w XIX i XX w. Dokonana prezentacja zachowanego
materiału aktowego wskazuje na niekto´re kierunki przyszłych studio´w nad tymi
zagadnieniami48.

Marek W o j t y l a k, Records of district credit and savings banks of the Łowicz
county. The author discusses the history and functioning principles of district credit and
savings banks in the Kingdom of Poland and in independent Poland, and next her presents
records from the preserved fond remains district credit and savings banks of the Łowicz
county in the holdings of the Łowicz Archives. Describing the beginings of credit and
savings banks in the period of partitions the author draws our attention to the fact that the
banks created after 1868 were actually the only local institution in the Kingdom which
enabled farmers ot obtain small loans. He also emphasizes a considerable objective that
guided the Russian legislator while designing the creation of banks, i.e. exempting the
state from providing financial support to Polish villages with regard to social welfare, at
the same time preserving the control of district expenses. Presenting next the principles
and the organization of district credit and savings banks in the interwar period (since
1925) the author discusses the problem of their independent, self-government character
and the possibility of their financial participation in general social undertakings of
communes. Materials such as calculations and accounts (for example books of cont-
ributions and loans, budgets, balances, cash reports) useful for economic or statistical
studies prevail among the preserved documents. Records from the interwar period are of
a cognitive value constituting the basis of defining capital turnover of most of the banks
as well as making it possible to evaluate their activity.

Marek W o j t y l a k, Les actes des caisses communales de prêt et d é́pargne dans un
district de Łowicz aux XIXe et XXe siècle. L áuteur décrit l h́istoire et les principes du
fonctionnement des caisses communales de prêt et d é́pargne en Royaume de Pologne et
en Pologne indépendente, et puis il présente la documentation des fonds des caisses
communales du district de Łowicz qui se trouve dans les Archives à Łowicz. En
caractérisant les débuts des caisses de prêt et d é́pargne au temps du démembrement, il
indique que les caisses, créés après 1868, étaient les uniques institutions rurales en

48 M. Wojtylak, Kasy wiejskie przed laty, ,,Technika Rolnicza’’, 1992, nr 1–2, s. 7–8.
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Royaume qui faisaient possible pour les paysans une réception du crédit. Il souligne aussi
un but mesurable du législateur russe qui a inventé la création des caisses, c ést-à-dire
l éxonération de l é́tat de l áide financière à la campagne polonaise en domaine de
l ássistance sociale et — en même temps — le contrôle sur les dépenses communales.
Ensuite l áuteur présente les règles et l órganisation des caisses communales de prêt et
d é́pargne dans un temps d éntre guerres (dès 1925) et il parle de leur caractère
indépendent et autonome ainsi que de la possibilité de la participation financière aux
actions générales de la commune rurale. Ce sont des matériaux comptables (p.ex. des
livres de mise de fonds et de prêts, budgets, bilans et rapports de caisse) utiles dans les
recherches économiques et statistiques qui ont l ávantage dans la documentation
conservée. La valeur cognitive ont les actes du temps d éntre guerres qui rendent possible
l é́valuation des chiffres d áffaires de la plupart de caisses et l áppréciation de leur
activité.
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ARCHIWALIA DO DZIEJO ´ W UNIWERSYTETU KRÓ LEWIECKIEGO,
PRZECHOWYWANE W ARCHIWUM PAN´STWOWYM W OLSZTYNIE

Uniwersytet w Królewcu, załoz˙ony przez ksie˛cia Albrechta Hohenzollerna
w 1544 r., budzi juz˙ od kilku wieków żywe zainteresowanie szerokiego grona
historyków i badaczy, cze˛sto pos´rednio lub bezpos´rednio związanych z uczelnia.̨
Rezultat prowadzonych badan´ odnajdujemy w licznych opracowaniach, mono-
grafiach i artykułach pos´więconych Albertynie. Do najwczes´niejszych pub-
likacji, jakie wymienia Ernst Wermke w swojej bibliografii, nalez˙ą m.in. praca
Abrahama HoßmannaHistorischer und nützlicher Bericht, von der löblichen
fürnehmen... Academien oder Universitet und wolbestelten Hohen Schul zu
Königßberg in Preussen...z roku 16161, dwie prace Daniela Heinricha Arnoldta
poświęcone historii Uniwersytetu, pierwsza z nich drukowana w latach 1728
i 1742 Kurtzgefaßte Historie des Königsbergischen Academie2 i następnie
dwutomowa monografia wydana przez Hartunga w latach 1746–17693 oraz
Reinholda Friedricha v. SahmeDe privilegis et immunitatibus Academiae
Regiomontanez roku 17444. Wspomniane publikacje, ze wzgle˛du na czas
swojego powstania, sa˛ niezwykle cenne dla odtworzenia najwczes´niejszej
historii Uniwersytetu, tym bardziej iz˙ częstokroćcytująnie istniejące jużźródła.

Późniejsze monografie najcze˛ściej przygotowywane z okazji kolejnego
jubileuszu Albertyny, a szczego´ lnie należy tu wymienić opracowania Hansa
Prutza5 i Götza von Selle6, przedstawiaja˛ wnikliwą analizędostępnych autorom
archiwaliów pochodzących z trzech registratur: Uniwersytetu, Kuratorium
i Etats Ministerium.

1 E. Wermke,Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen, Königsberg 1933, s. 335,
nr 5070.

2 Ibid., s. 335, nr 5071.
3 D. H. Arnoldt, Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen

Universität, t. 1–2, Königsberg 1746–1769.
4 E. Wermke,Bibliographie, op. cit., s. 334, nr 5065.
5 H. Prutz,Die Königliche Albertus-Universität zu Königsberg i. P. im neunzehnten Jahrhundert,

Königsberg 1894.
6 G. von Selle,Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen, wyd. 2,

Würzburg 1956.
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Tak więc materiały z´ródłowe do dziejo´w Uniwersytetu, przechowywane
w olsztyńskim archiwum, be˛dą stanowiły podstawe˛ do rozważań. Do 1945 r.
były one w posiadaniu Staatsarchiv Königsberg. Obecnie, podzielone, znajduja˛
sięw trzech archiwach, be˛dących spadkobiercami archiwum kro´ lewieckiego, tj.
w Archiwum Pan´stwowym w Olsztynie, Geheimes Staatsarchiv Preussischer
Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem oraz w Obwodowym Archiwum Pan´stwowym
w Kaliningradzie7.

Kilka słów wyjaśnienia trzeba ro´wnież poświęcić tym fragmentom zespołu,
które przynalez˙ą do zasobu wymienionych (poza olsztyn´skim) archiwów. Akta
Uniwersytetu w archiwum berlin´skim sąreprezentowane zaledwie przez jeden
poszyt z lat 1733–1824, kto´rego pełny tytuł brzmi:Die aus dem Academischen
Alumnat einzuführenden Einrichtung eines Seminarii Scholastici. Das polnische
und litauische Seminar8. Akta Kuratorium (Rep. 99), wraz z kto´rymi opracowano
również akta, tzw. Meldestelle für ostdeutsche Hochschulen (Rep. 99c), gdzie
znajduje sie˛ 107 j.a. z Uniwersytetu Kro´ lewieckiego, to faktycznie produkcja
aktowa registratur powojennych z niewielkimi wyjat̨kami (m.in. akta personal-
ne).

Natomiast podstawowym z´ródłem do badan´ dziejów Uniwersytetu, jakie
przechowuje archiwum berlin´skie, sądwa zespoły: Etats Ministerium, kto´rego
liczne zachowane akta dotyczac̨e Albertyny sięgająwieku XVI9 oraz Ministerium
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, gdzie badacz moz˙e znalez´ć akta
dziewiętnastowieczne10.

Drugie archiwum, kaliningradzkie, jest w posiadaniu kilkudziesie˛ciu akt
uniwersyteckich, a w tej liczbie kilku pochodzac̨ych z registratury Kuratorium,
które dotycząm.in. fakultetów Instytutu Rolnego (78 j.a. z lat 1874–1932) oraz
prac doktorskich.

Akta Uniwersytetu przechowywane w zasobie AP w Olsztynie sa˛ jedynie
częścią materiałów archiwalnych, pochodzac̨ych z registratury uniwersyteckiej,

7 Dotychczasowe poszukiwania wskazuja˛ na te trzy, znane autorce, miejsca przechowywania akt
uniwersyteckich. Jakkolwiek dopiero przeprowadzenie pełnej kwerendy pozwoli odpowiedziec´ na
pytanie, czy sa˛ to jedyne archiwa. Klaus Garber w swojej relacji z podro´ ży do Wilna wspomina,
iż w tamtejszej bibliotece akademickiej odnalazł akta i ich odpisy dotyczac̨e uposaz˙enia profesoro´w
Albertyny, stypendio´w studenckich, Biblioteki Wallenroda, jak ro´wnież księgę rektora z lat
1721–1724. Jednakz˙e, jak przyznaje sam autor, wszystkie akta, choc´ z pewnos´cią pochodzą
z Archiwum w Królewcu, sąo nieznanej proweniencji zespołowej. K. Garber,Auf den Spuren
verschollener Königsberger Handschriften und Bücher. Eine Bibliotheksreise nach Königsberg,
Vilnius und Sankt Petersburg[w:] Altpreußische Geschlechterkunde, R. 41, t. 23, Hamburg 1993, s. 13.

8 GStA Berlin-Dahlem, HA XX, Rep. 152, Tit. XXV, nr 13, t. 1. Mikrofilm tego poszytu jest
w posiadaniu APO.

9 GStA Berlin-Dahlem, HA XX, EM, Tit. 139.
10 GStA Berlin-Dahlem, HA I, Rep. 76 Va, Sekt. 11.



60 BEATA WACŁAWIK

zdeponowanych w 1919 r. w archiwum kro´ lewieckim. Opracowania tych
archiwaliów dokonał cze˛ściowo w 1920 r. archiwista kro´ lewiecki, dr Schultz,
a w dwa lata po´ źniej opracował je ostatecznie archiwista Max Hein11. Sporządzo-
ny inwentarz (repertorium) składa sie˛ z dwóch części: w pierwszej wydzielono 28
grup rzeczowych, w cze˛ści drugiej figuruje ich 26. W obu przypadkach
porządkujący, tworząc grupy rzeczowe, nie zachowali pierwotnego układu akt,
jaki nadano im w registraturze Uniwersytetu.

Liczba akt zdeponowanych w archiwum kro´ lewieckim sięgała 2750 j.a. z lat
1544–1935, jednakz˙e ich liczba ro´ żnie kształtowała sie˛ w grupach rzeczowych.
Do najliczniejszych nalez˙ały (w części pierwszej repertorium): grupa VIII,
Testamenty i umowy przedmałz˙eńskie — 279 j.a. z lat 1592–1836; grupa X,
Drukarze, ksie˛garze, introligatorzy — 96 j.a. z lat 1620–1850; grupa XIII,
Pożyczki — 223 j.a. z lat 1632–1911; (w cze˛ści drugiej repertorium): grupa VII,
Akta fakultetu medycznego — 248 j.a. z lat 1596–1911; grupa VIII, Akta
fakultetu filozoficznego — 105 j.a. z lat 1554–1917; grupa IX, Ogo´ lne sprawy
dotyczące profesoro´w i docentów, ich zarobki, podatki, akta personalne, takz˙e
sprawy dotyczac̨e egzamino´w — 226 j.a. z lat 1549–1935; grupa XIII, Studenci
— 97 j.a. (1625–1920), wraz z aktami wymienionymi w cze˛ści pierwszej
stanowiła grupe˛ liczącą 138 j.a. z lat 1545–1920; i grupa XIV, Stypendia
— 111 j.a. (1600–1917), ro´wnież z aktami z cze˛ści pierwszej liczyła 151 j.a.
z lat 1600–1917.

Wziąwszy pod uwage˛ obie części repertorium, dos´ć licznie reprezentowane
były jeszcze: protokoły rektora i senatu — 101 j.a. (1610–1802), immatrykulacje
– 134 j.a. (1624–1911) oraz rachunki, załac̨zniki do nich i budz˙et — 195 j.a.
(1617–1913). Natomiast bardzo nieliczne były naste˛pujące serie: Biblioteka
i sprawy cenzury, 17 j.a. (1613–1850); Dostawy zboz˙a dla Uniwersytetu, 5 j.a.
(1613–1850); Aptekarze, 6 j.a. (1642–1809).

Dokonując porównania stanu liczbowego zespołu Uniwersytet Albertyna
w Królewcu w odniesieniu do depozytu, be˛dącego w posiadaniu archiwum
królewieckiego, nalez˙y stwierdzić, iż jedynie 60% tych akt trafiło do AP
w Olsztynie12. Badając grupy rzeczowe akt moz˙na zauwaz˙yć, że właściwie każda
z nich nie wyste˛puje w pierwotnej formie, jes´li chodzi o ilość akt, a straty sie˛gają
przeciętnie 50%, sporadycznie 70–90%. Jedynie grupa XVIII (z cze˛ści pierwszej
repertorium) — Sprawy budowlane — zachowała poczat̨kowąliczbęakt, tj. 9 j.a.
z lat 1545–1857. Natomiast całkowicie zanikły niekto´re bardzo nieliczne grupy
aktowe, m.in. akta dotyczac̨e wspomnianych wczes´niej aptekarzy.

Równieżprzedziały czasowe sa˛ reprezentowane przez ro´ żną ilość akt. Wiek
XVI znajduje odzwierciedlenie jedynie w 14 j.a., i nalez˙y tę informacjęuściślić,

11 Zespół: Staatsarchiv zu Königsberg, Jahres - und Monatsberichte, I–1, vol. 5, s. 122, 142.
12 Obliczeńdokonał doc. Tadeusz Grygier na podstawie inwentarza, kto´ry zawiera około 1680 j.a.

z lat 1544–1924. Wyniki moga˛ ulec nieznacznym zmianom po całkowitym opracowaniu zespołu.
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bowiem w przewaz˙ającej części sąto tylko początkowe pisma w poszycie, kto´ry
był kontynuowany w wieku naste˛pnym. Wiek XVII, znamionujący rozkwit
uczelni, to zaledwie 132 j.a. Z wieku XVIII zachowało sie˛ 641 akt i najwyz˙szy
procent zachowania to akta dziewie˛tnastowieczne, 852 j.a. Schyłkowe lata
dziejów Uniwersytetu moz˙na odnalez´ć w 29 poszytach pochodzac̨ych z pierwszej
połowy XX w.

Dotychczasowe poro´wnania odnosiły sie˛ bezpos´rednio do depozytu Uniwer-
sytetu, złoz˙onego w archiwum kro´ lewieckim, czyli akt senatu, czterech fakul-
tetów i akt sądowych, natomiast brak jest takiego poro´wnania w stosunku do
całości materiału aktowego uniwersyteckiej registratury. Z dwunastu regist-
raturalnych spiso´w akt przekazanych do AP w Kro´ lewcu w naszym zasobie
znajdująsięjedynie cztery, czasem fragmentaryczne i niepełne. Najwczes´niejszy
z nich, w formie dutki, załoz˙ony w 1600 r.13, zawiera spis alfabetyczny, m.in.
spraw spornych, kontrakto´w, testamento´w, jednakże jest to faktycznie alfabetycz-
ny indeks nazwisk bez podania sprawy i daty, w zwiaz̨ku z czym jest niewiele
pomocny w odtworzeniu pierwotnej zawartos´ci registratury Uniwersytetu. Kolej-
ny spis, a włas´ciwie jego fragment (szes´ć stron, brak daty sporzad̨zenia spisu),
obejmuje akta szesnasto- i siedemnastowieczne, czasem takz˙e nie datowane,
których jednak nie odnajdujemy w dzisiejszym zespole14. Pozostałe spisy
informują równieżo aktach w przewaz˙ającej liczbie nie be˛dących w posiadaniu
archiwum olsztyn´skiego. Nalez˙y jednak podkres´lić niewątpliwą wartość tych
spisów, nie tylko dla archiwisto´w, ale równieżbadaczy, bowiem sa˛ one czasem
jedynym świadectwem, choc´ w formie bardzo uszczuplonej, zaistniałych fakto´w
historycznych.

Z całą pewnos´cią można stwierdzic´, iż brak jest w zespole ksiag̨ immat-
rykulacyjnych z registratury uniwersyteckiej, kto´re stanowią jedno z pod-
stawowych z´ródeł do badan´ wielu zagadnien´ związanych z z˙yciem Uniwersytetu,
a także akt administracyjnych (Verwaltungsakten).

Mimo dość dużych ubytków pod względem badawczym jest to nadal materiał
źródłowy nader bogaty faktograficznie oraz dajac̨y możliwości przeprowadzenia
licznych porównań i syntez. Najszerzej ujmuja˛ różnorodną problematyke˛
związanąz życiem uczelni protokoły rektora i senatu, najwczes´niejsze, pojedyn-
cze od roku 1638, dalej tworzac̨e zwartągrupęz lat 1642–1795 oraz najpo´ źniejsze
z lat 1897–1904. Protokoły nie zawieraja˛ jednak drobiazgowych relacji od-
notowujących cały przebieg posiedzenia, ale ograniczaja˛ się do przedstawienia
sumy spraw rozpatrywanych na kolejnych posiedzeniach oraz zanotowania
decyzji, jakie zapadały w tych sprawach. Problemy dotycza˛ szeroko poje˛tych

13 APO, XXVIII/1 nr 3.
14 APO, XXVIII/1 nr 2.
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zagadnien´ administracji uczelni, spraw spornych zgłaszanych przez studento´w
do rektora, ciała profesorskiego, studento´w oraz poszczego´ lnych fakultetów.

Kolejnym źródłem dającym możliwości poznania dziejo´w uczelni w węższym
zakresie sa˛ akta czterech fakulteto´w15. Najliczniej zachowały sie˛ akta dotyczące
fakultetu medycznego (136 j.a. z lat 1623–1911), naste˛pnie fakultetu filozoficz-
nego (52 j.a. z lat 1561–1917), fakultetu teologicznego (18 j.a. z lat 1586–1892)
i fakultetu prawnego (8 j.a. z lat 1610–1873). Akta fakulteto´w to głównie akta
semestralne dziekano´w, które zawierająm.in. spisy studento´w, wykładów i zajęć
semestralnych odbywajac̨ych sięna wydziałach oraz profesoro´w prowadzących
wykłady, to także dysertacje doktorskie, jak ro´wnież reskrypty i zarządzenia
regulujące sprawy nauczania. Akta seminario´w: teologicznego (1821–1852)
i historycznego (1833–1883) uzupełniaja˛ akta tychże fakultetów.

Akta fakultetów pozwalająrównież prześledzić obsade˛ kadrowąwydziałów.
Jednakz˙e podstawowym materiałem do tego zagadnienia sa˛ spisy imienne
profesoro´w, a także akta zawierajac̨e podania ubiegajac̨ych sięo objęcie posady
wykładowców, najwczes´niejsze na fakultecie filozoficznym pochodza˛ z roku
1596. Takz˙e liczna grupa 136 akt personalnych dopełnia obraz kadry uniwersytec-
kiej.

Odtworzenie liczby studiujac̨ych jest moz˙liwe w dość wąskim zakresie,
bowiem spisy studento´w zachowały sie˛ dopiero od roku 1775, i nie sa˛kompletne.
Brak jest całkowicie spiso´w wcześniejszych pochodzac̨ych z XVI i XVII w.
Natomiast akta immatrykulacyjne pochodza˛ głównie z końca XIX w. i tworzą
zwartągrupęz lat 1880–1907, a tylko jeden poszyt sie˛ga roku 1643. Wiedze˛
o studentach uzupełniaja˛ protokoły egzamino´w przeprowadzonych na wydziale
filozoficznym w latach 1806–1807.

Dotąd nie zawsze zauwaz˙anym źródłem były akta dotyczac̨e stypendio´w. Są
to materiały, kto´re zawierająnie tylko imienne listy studento´w pobierających
stypendia oraz ich wysokos´ć, ale również przedstawiaja˛ fundatorów oraz
genealogie˛ ich rodzin. Akta stypendialne łac̨znie liczą83 j.a. z lat 1600–1917,
a więc dająmożność przebadania tego zagadnienia w ciag̨u minionych 300 lat.

Zaprezentowane serie akt, dos´ć liczne, pozwalaja˛ na przeprowadzenie kwe-
rend pod ro´ żnym kątem badawczym. Nalez˙y także wspomniec´ o dwóch równie
licznych grupach akt, kto´re jednak pod wzgle˛dem badawczym sa˛ jednorodne.
Pierwsza z nich to grupa testamento´w, złożonych w registraturze Uniwersytetu,
osób niekoniecznie zwiaz̨anych profesjonalnie z uczelnia˛ (192 j.a. z lat
1632–1911), a druga — poz˙yczki udzielane pod zastaw nieruchomos´ci (177 j.a.
z lat 1632–1911).

15 W tej liczbie zawarte sa˛w niektórych wypadkach akta senackie bezpos´rednio dotyczące danego
fakultetu.
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Zespół nie dostarcza zbyt wielu materiało´w dotyczących spraw administracji
uczelni. Pojedyncze poszyty odnosza˛ się do zatrudnionych urze˛dników,
m.in. pisarza i kancelisty (2 j.a. z lat 1727–1889), rendanta i syndyka (3 j.a. z lat
1769–1819), a ogo´ lnej administracji pos´więcony jest tylko jeden poszyt z lat
1883–1886.

Wizerunek uczelni, jako instytucji otwartej, oddaja˛ akta dotyczące uczestnic-
twa Albertyny w życiu publicznym, a takz˙e korespondencja z innymi uczel-
niami.

Drugim zespołem, kto´rego zawartos´ć aktowa w całos´ci stanowi dopełnienie
spuścizny Uniwersytetu, jest zespo´ ł Kuratorium der Albertus Universität in
Königsberg. Osoba kuratora pełniła nadzo´r nad Uniwersytetem, poczat̨kowo jako
przedstawiciel władzy ksiaż̨ęcej, później rządu, a dokładnie resortu nauki.
Kompetencje tego urze˛du okres´liła instrukcja z 18 XI 1819 r.16 Do właściwego
zarządzania sprawami uczelni oraz biez˙ącej administracji Kuratorium przeje˛ło
część akt z registratury Etats Ministerium. Stad̨ w zespole moz˙na odnalez´ć także
akta oznaczone sygnatura˛ EM 139.

Tak jak w przypadku akt uniwersyteckich, ro´wnież registratura Kuratorium,
a właściwie jej część, została przekazana do Staatsarchiv Königsberg na
początku lat dwudziestych naszego wieku, tj. w sierpniu 1923 r., i prze-
chowywana tam była jako repozytura nr 99. Aktom nie nadano nowego układu,
lecz zachowano ich pierwotna˛ strukturęregistraturalna,̨ wobec czego wyodre˛b-
niono dziesie˛ć następujących grup rzeczowych oznaczonych literami od A do K:
A — Generalia; B — Akta dotyczac̨e profesoro´w, urzędników i promocji;
C — Studenci, podgrupa oznaczona Comm. — Akta komisarza; D — Alumnat;
E — Biblioteka; F — Pochody i bale studenckie; G — Ksiaż̨ki, cenzura
i wydawnictwa zabronione; H — Instytuty, szczego´ lnie medyczne; I — Sprawy
budowlane i kasowe; K — ?17.

Cały zespo´ ł zawierał niewiele ponad 680 akt z lat 1577–1908, z czego do AP
w Olsztynie trafiło 50% z zachowaniem ram chronologicznych zespołu. Mylac̨a
jest jednak data poczat̨kowa, bowiem ma odniesienie faktycznie tylko do
jednego poszytu w całym zespole18, natomiast wie˛kszość akt pochodzi z XVIII
i XIX w.

Analizując zawartos´ć serii akt, niewątpliwie można zauwaz˙yć, iż częstokroćsą
one znakomitym uzupełnieniem akt uniwersyteckich. W grupie B odnajdujemy

16 Gesetzsammlung für die Königlichen Preußischen Staaten 1819, no 21, V. Wczes´niejsza
instrukcja z 1806 r. sporzad̨zona została dla prezydenta kamery w Kro´ lewcu von Auerswalda, APO,
XXVIII/2 nr 20.

17 Seria K występuje w inwentarzu Kuratorium, natomiast w opisie grup rzeczowych we wste˛pie
została pominie˛ta; dotyczy spraw sad̨owych.

18 APO, XXVIII/2 nr 11. Akt zawiera załączniki odnoszące siędo roku 1557, jednakz˙e jego datą
początkową jest rok 1577.
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akta dotyczące fakultetu filozoficznego z lat 1810–1908 (7 j.a.), fakultetu
medycznego z lat 1805–1843 (2 j.a.) i fakultetu prawnego z lat 1811–1864 (2 j.a.),
także akta dotyczac̨e zatrudnienia profesoro´w, jak równieżspisy wykłado´w z lat
1813–1902 (8 j.a.).

Natomiast w serii A figurują, choćczasem tylko jako pojedyncze poszyty, akta
odnoszące siędo seminario´w: polsko-litewskiego (1809–1854), pedagogicz- nego
(1810–1820), teologicznego (3 j.a. z lat 1812–1871), historycznego (1872–1891)
i matematyczno-fizycznego (1859–1884).

Należy także stwierdzic´, iż akta Kuratorium wyraz´nie poszerzaja˛ wiedzę
o Uniwersytecie w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. W zespole,
w serii A, można znalez´ć akta załoz˙enia i utrzymania Ogrodu Botanicznego (8 j.a.
z lat 1809–1892), czy tez˙ Muzeum Zoologicznego (7 j.a. z lat 1810–1881), akta
o zbiorach geologicznych (jeden poszyt, 1880–1885) oraz o kolekcji minerało´w
i bursztynu (3 j.a. z lat 1809–1902). Poszyty w serii I: na temat budowy Instytutu
Mineralogicznego, Muzeum Zoologicznego oraz nowych załoz˙eń budowlanych
w Ogrodzie Botanicznym sa˛ ich uzupełnieniem.

Cała seria H pos´więcona jest wyłącznie instytutom medycznym i omawia m.in.
Instytut Anatomii w latach 1788–1840, Klinike˛ (1808–1827), Poliklinike˛
(1813–1867), Klinike˛ Okulistyczną (4 j.a. 1864–1901) i Instytut Patologii
(1854–1884), a w połac̨zeniu z aktami budowlanymi stanowi pokaz´ną, liczącą
ponad 40 j.a. grupe˛ akt.

Wobec nielicznych akt z registratury uniwersyteckiej dotyczac̨ych biblioteki,
zwraca ro´wnieżuwagęseria E pos´więcona sprawom bibliotecznym. Sa˛tu zawarte
informacje o nabytkach, figuruje takz˙e spis dokumento´w biblioteki zamkowej,
a także odnajdujemy Biblioteke˛ Wallenroda (1672–1785).

Także obie serie C (z wyłac̨zeniem podgrupy Comm.) i F, kto´re obejmują
zaledwie 13 poszyto´w z lat 1711–1869, dotycza˛ w większości życia codziennego
studento´w. Wśród tych akt moz˙na zauwaz˙yć również dwa poszyty, kto´re
omawiajązwiązki studenckie (1819–1869).

Generalnie nalez˙y stwierdzić, iż akta Kuratorium, pro´cz roli uzupełniającej,
jaką pełnią niewątpliwie w stosunku do zespołu Uniwersytetu, sa˛ źródłem
podstawowym do badania niekto´rych zagadnien´ związanych z funkcjonowaniem
uczelni oraz moga˛ stanowićpodstawe˛ do opracowania licznych przyczynko´w
z życia Albertyny.

Co do zawartos´ci akt w zespole Etats Ministerium, zwiaz̨anych problematyka˛
z Uniwersytetem, informacje sa˛ niepełne, bowiem zespo´ ł nie został w całos´ci
zinwentaryzowany19. W części opracowanej, akt oznakowanych sygn. 139

19 Akta zinwentaryzowane cze˛ściowo przez Stanisława Ro´żańskiego obecnie opracowywane sa˛
przez dra Tadeusza Brzeczkowskiego.
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występuje znikoma liczba. Sa˛ one zgrupowane gło´wnie w dziale V Allgemeine
Verwaltungsakten i dotycza˛ spraw różnych. Tak więc odnajdujemy tutaj
m.in. akta siedemnasto- i osiemnastowieczne na temat ksie˛garzy i przywilejów
nadanych im w zwiaz̨ku z prowadzonym handlem. Z lat 1658–1803 pochodza˛
poszyty i składki bifoliów odnoszących siędo skonfiskowanych i wzbronionych
druków, a nieco po´ źniejsze z lat 1724–1842 na temat cenzury czasopism.
SygnaturąVb/33 opatrzone sa˛ akta m.in. fakultetu prawnego z lat 1732–1789.
Należy sięspodziewac´, iż po zakon´czeniu całkowitego opracowania zespołu Etats
Ministerium materiały Uniwersytetu zostana˛ wzbogacone o kolejne akta.

Przegląd materiało´w archiwalnych do dziejo´w Uniwersytetu przechowywa-
nych w archiwum olsztyn´skim pozwala na stwierdzenie, iz˙ sąto głównie źródła
z XVIII i XIX w. Wcześniejsze, cze˛sto fragmentaryczne, decyduja˛ o bardziej
zawężonym zakresie moz˙liwości badawczych. Jednakz˙e postulat ponowienia
badan´ nad dziejami Uniwersytetu w Kro´ lewcu, wobec jubileuszu 450-lecia
Albertyny oraz z uwagi na to, z˙e w Olsztynie znajduja˛sięwłaśnie akta uczelni, jest
jak najbardziej uzasadniony.

Beata W a c ł a w i k,Archive materials to the history of the Kro´lewiec (Königsberg)
University preserved in the holdings of the State Archives in Olsztyn. The report on the state
and the place of the preservation of records of the Kro´ lewiec University established in 1544,
formerly possessed by the Staatsarchiv Königsberg. At present, those records, mostly
sources from the 18th and 19th c. are to be found in three different archives, i.e. the State
Archives in Olsztyn, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem
and at the District State Archives in Kaliningrad; some data concerning the salaries of the
university professors are preserved at the university library in Vilnius. The author makes
a review of three main groups of sources with regard to chronology, titles, contents, volume,
she also includes some more significant data on the history of records. Moreover, she
reveals the incompleteness of some archival fonds, and comparing the state of holdings in
different archives she comes to the conclusion that the greatest part of the most important
documents is preserved at the Olsztyn Archives! She quotes the recent bibliography to the
subjects in footnotes.

Beata W a c ł a w i k, Documents d árchives pour l h́istoire de l Úniversité de
Królewiec, conservés dans les fonds des Archives d É́tat à Olsztyn. L áuteur décrit le
contenu des documents de source pour l h́istoire de l Úniversité de Kro´ lewiec, conservés
dans les archives d Ólsztyn. Après 1945 ils appartenaient à Staatsarchiv Königsberg, et ils
sont actuellement partagés entre pas moins de trois archives: à Olsztyn, Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz à Berlin-Dahlem et aux Archives de district d É́tat
à Kaliningrad. En dressant une liste des dossiers, B. Wacławik constate que seulement 60%
de ces fonds se trouve dans les archives polonaises, principalement des dossiers des
XVIII ème et XIXème siècles. Malgré ces pertes, ces collections demeurent très précieuses
sous le rapport factuel pour les recherches scientifiques. L árticle comprend de précieuses
notices bibliographiques.
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EWIDENCJA I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁO ´ W
ARCHIWALNYCH W ARCHIWACH PAN ´STWOWYCH

Jednym z podstawowych i koniecznych warunko´w sprawnego, racjonalnego
i efektywnego zarzad̨zania pan´stwowym zasobem archiwalnym jest zgodny ze
stanem faktycznym, przejrzysty i funkcjonalny system ewidencji. Ro´ żne pomoce
ewidencyjno-informacyjne sa˛ nieodzowne przy udoste˛pnianiu materiało´w ar-
chiwalnych, a takz˙e prowadzeniu własnych badan´ naukowych, planowaniu prac
konserwatorskich, produkcji mikrofilmo´w zabezpieczajac̨ych i użytkowych,
wykonywaniu odbitek kserograficznych itd. Bez włas´ciwej ewidencji zasobu
archiwalnego trudno sobie wyobrazic´ załatwienie wielu spraw o charakterze
administracyjnym, w tym przede wszystkim ro´ żnotematycznych kwerend dla
osób fizycznych i prawnych, opracowania ro´ żnych plano´w, sprawozdan´ i ankiet
statystycznych dla potrzeb własnych oraz NDAP i urze˛dów statystycznych, bez
odpowiednich s´rodków informacyjno-ewidencyjnych dotyczac̨ych zasobu ar-
chiwalnego, powierzchni magazynowej, liczby m.b. po´ łek na regałach magazy-
nowych itd. Informacje te sa˛ niezbędne przy sporzad̨zaniu plano´w zabez-
pieczenia zasobu archiwalnego na wypadek zagroz˙enia wojennego, kle˛sk ży-
wiołowych i in. nieprzewidzianych okolicznos´ci i zdarzen´.

Od 1 I 1984 r., a wie˛c ponad 10 lat, działalnos´ć archiwów państwowych
regulują przepisy zawarte w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz akty wykonawcze, wydane na mocy delegacji tej ustawy przez
ministra nauki i szkolnictwa wyz˙szego i naczelnego dyrektora archiwo´w
państwowych. Problemy be˛dące przedmiotem niniejszego tekstu reguluje art. 28
ustawy; mo´wi on, że do zakresu działania archiwo´w państwowych nalez˙y:

1) kształtowanie pan´stwowego zasobu archiwalnego; 2) ewidencjonowanie,
gromadzenie, zabezpieczenie, opracowywanie i udoste˛pnianie materiało´w ar-
chiwalnych; 3) prowadzenie pracy naukowej i wydawniczej w oparciu o zaso´b
archiwalny; 4) popularyzowanie wiedzy o materiałach archiwalnych i archi-
wach.

Zgodnie z ustawa,̨ wszelką działalnos´cią archiwów państwowych kierują
dyrektorzy, których powołuje i odwołuje naczelny dyrektor archiwo´w państwo-
wych. Z treści obowiązującej ustawy wynika, z˙e zakres działalnos´ci merytory-
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cznej i formalnej archiwo´w państwowych jest wyraz´nie okres´lony. W każdym
przypadku wiąże sięz racjonalnym kształtowaniem bazy z´ródłowej, metodami
jej opracowania i sposobami udoste˛pniania oraz z jej ewidencja˛ i zabez-
pieczeniem.

Zapewne, wiele oso´b uświadomiło sobie, z˙e obowiązująca obecnie ustawa
archiwalna w wielu przypadkach nie zapewnia sprawnej działalnos´ci polskiej
służbie archiwalnej, co wiaż̨e siętransformacjąustrojowąPolski. Z pewnos´cią,
nowa ustawa o prawie archiwalnym dostosuje zadania i działalnos´ć archiwów
państwowych do nowej rzeczywistos´ci społeczno-politycznej i gospodarczej.

Niezależnie od formy akcesji materiało´w archiwalnych, zawsze pozostaje do
rozstrzygnięcia kwestia ich ewidencji i zabezpieczenia. Tylko włas´ciwy system
ewidencji zasobu archiwalnego rozwiaz̨uje problem informacji archiwalnej,
rozumianej jako wyszukiwanie informacji zawartych we wszystkich materiałach
źródłowych. Dzięki rozwojowi współczesnej techniki, zwłaszcza informatycznej,
a więc dzięki technice komputerowej, moz˙emy otrzymywac´ informacje o materia-
łach archiwalnych w dowolnym układzie. Ewidencja zasobu archiwalnego
powstaje na ro´ żnych etapach prac archiwalnych, słuz˙y także różnym celom,
i dlatego przybiera urozmaicone formy. Zgodnie z obowiaz̨ującymi przepisami,
już w prowadzonym poprawnie archiwum zakładowym archiwalia powinny byc´
objęte ewidencjąprowadzonąna bieżąco. Ewidencja akt w archiwum za-
kładowym ułatwia kontrole˛ i ocenęstanu akt przechowywanych przez pracow-
ników państwowej służby archiwalnej.

Współcześnie na ewidencje˛ archiwum zakładowego składaja˛ się: spisy
zdawczo-odbiorcze, wykaz spiso´w zdawczo-odbiorczych, kartoteki udoste˛p-
niania akt, protokoły o braku lub uszkodzeniu akt, spisy dokumentacji niear-
chiwalnej przeznaczonej na makulature˛, spisy teczek akt załoz˙onych zgodnie
z wykazem akt w komo´rkach organizacyjnych, wezwania o przekazanie akt do
archiwum zakładowego przez komo´rki organizacyjne zakładu pracy. Od kilku lat
tradycyjne s´rodki ewidencyjne w niekto´rych archiwach zakładowych sa˛wypiera-
ne przez komputery. Jednym z pierwszych na terenie wojewo´dztwa poznan´skiego
było archiwum zakładowe w Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentrato´w
Spożywczych, które jużw 1988 r. zacze˛ło skutecznie wykorzystywac´ komputer
do ewidencji swojego zasobu.

Ewidencjonowanie dokumento´w archiwalnych w formie ro´ żnego rodzaju
spisów jest znane juz˙ od dawnych czaso´w. (Właściciele takich materiało´w chcieli
sięzorientowac´ w ich stanie ilos´ciowym i rzeczowym). Jes´li chodzi o przykłady
z archiwów polskich, moz˙na wspomniec´ o sporządzaniu spiso´w ksiąg grodzkich
z okazji przejmowania przez nowa˛ osobęfunkcji pisarza grodzkiego. Spisywano
wtedy wszystkie ksie˛gi przechowywane w archiwum urze˛du grodzkiego, nadajac̨
im układ wg serii, a w obre˛bie serii — chronologicznie, wg lat. Rejestrowano
równieżdokumentacje˛ w kancelariach miejskich, o czym s´wiadczy m.in. sporza-̨
dzanie kopiariuszy dokumento´w pergaminowych i papierowych przez pisarzy
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miejskich w Poznaniu juz˙ w XVI w. Nowoczesne zasady ewidencjonowania
archiwaliówsformułowanowXIXw.,kiedy powstałasiec´ archiwów państwowych
jako instytucji wyspecjalizowanych w zakresie przechowywania akt pochodza-̨
cych z różnych urzędów i instytucji. Formy ewidencjonowania dokumento´w
archiwalnych zmieniały sie˛ w miaręgromadzenia dos´wiadczen´ w pracy archiwal-
nej i narastania nowych potrzeb, m.in. zwiaz̨anych z udoste˛pnianiem akt. Pierwsze
inwentarze były uproszczone w formie i zawierały niewielki ładunek informacyj-
ny. Ich uzupełnieniem były indeksy oso´b sporządzone do akt.

W XIX w., z powodu coraz cze˛stszego przejmowania do archiwo´w państwo-
wych akt z urze˛dów, pojawiły się spisy zdawczo-odbiorcze tych akt. Spisy
zdawczo-odbiorcze były dokumentem zaro´wno dla przekazujac̨ego urze˛du, jak
i dla archiwum, stwierdzajac̨ym dokonanie tej czynnos´ci. W archiwum pan´stwo-
wym potwierdzały stan zasobu aktowego. Obecnie spis zdawczo-odbiorczy
obejmuje naste˛pujące dane: liczba porzad̨kowa, znak teczki z wykazu akt, tytuł
teczki, daty skrajne i uwagi. Jest wie˛c uproszczony, a kaz˙dąj. a. wpisuje sie˛ w nim
odrębnie. Spisy zdawczo-odbiorcze przekazane wraz z materiałami archiwalnymi
przechowywane sa˛ w archiwum pan´stwowym w oddzielnej teczce, otrzymujac̨
układ chronologiczny. Nie uwzgle˛dnia sięprzy tym łączenia spiso´w wg zakłado´w
pracy, a to nie daje poglad̨u na całos´ć akt przejętych z danego zakładu pracy lub
instytucji. Inną formą ewidencji zasobu archiwalnego jest ksie˛ga nabytko´w
i ubytków. Z pewnos´cią była ona prowadzona juz˙ dawniej, ale z dokładniejszymi
informacjami o tym sposobie ewidencji spotykamy sie˛ dopiero od 1945 r. Na
przykładzie AP w Poznaniu moz˙na twierdzić, że takąksięgę prowadzono takz˙e
przed 1939 r. .

Na mocyZarządzenia naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych z dnia
25 V 1961 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnegona pierwszym miejscu
wśród kilku rodzajów pomocy ewidencyjnych umieszczono włas´nie księgę
nabytków i ubytków, w której należy rejestrowac´: materiały archiwalne przekaza-
ne przez zakłady pracy, rewindykowane z zagranicy, zakupione lub nabyte
w formie darów, czy z innych z´ródeł, np. jako depozyt. W praktyce archiwalnej
ubytki zdarzająsię raczej rzadko, i moga˛ dotyczyćprzekazania akt do innego
archiwum, wedle kompetencji terytorialnej, urze˛du czy instytucji, droga˛ eks-
tradycji za granice˛ lub wybrakowania i przekazania na makulature˛. Należy też
wspomniec´ o przypadkach zniszczenia materiało´w archiwalnych w ro´ żnych
okolicznościach, np. w czasie poz˙aru, zalania woda,̨ kradzieży.

W miarę rozwoju i wyznaczania nowych zadan´, w archiwach pan´stwowych
pojawiło się zapotrzebowanie na ogo´ lną informację o zasobie archiwalnym.
W latach 1950–1951 w NDAP opracowano systematyzacje˛ kartoteki zespoło´w
akt, która formalnie obowiązuje od 1961 r. Przypomne˛, że karty zespoło´w są
dwóch rodzajo´w: dla zespoło´w już całkowicie opracowanych wypełnia sie˛ kartę
A, natomiast dla zespoło´w jeszcze nie opracowanych lub w toku opracowywa-
nia — kartęB.
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Karta A, prawidłowo i rzetelnie wypełniona, daje pełny obraz danego zespołu,
zawiera bowiem wszystkie dane, kto´re dotycząkonkretnego zespołu archiwal-
nego. Karty zespoło´w zgromadzone w NDAP tworza˛ centralną kartotekę
zespoło´w akt. Wydaje sie˛, że kartoteka ta w pierwszej kolejnos´ci zasługuje na
zautomatyzowanie przy pomocy techniki komputerowej.

Jako kolejnąpomoc archiwalna˛ i zarazem forme˛ ewidencji wymienic´ należy
spis zespoło´w akt. Sporządza sięgo w celu posiadania ciag̨łej, stałej ewidencji
zasobu archiwalnego, petryfikujac̨ej układ kartoteki zespoło´w. Formularz spisu
zespołu akt zawiera bardzo istotne dane dotyczac̨e jego identyfikacji i stanowi
uzupełnienie kartoteki zespoło´w akt, zarówno w danym archiwum pan´stwowym,
jak i w NDAP.

Wspomniałem, z˙e ewidencjonowanie materiało´w archiwalnych stosowane
było już w bardzo odległych czasach. Odnosi sie˛ to przede wszystkim do
sporządzania inwentarzy. Spisywanie dokumento´w w całości lub tylko w części
zaczęło się rozpowszechniac´ od XI w., przede wszystkim w klasztorach
zachodniej Europy.

Metoda sporzad̨zania inwentarzy była w dawniejszych czasach prosta.
Ograniczała sie˛ do podania liczby porzad̨kowej j.a., jej tytułu lub tres´ci (nazwy
serii) i nie zawsze lat, z kto´rych pochodziła. W Polsce zasady sporzad̨zania
inwentarza archiwalnego w formie wskazo´wek NDAP ukazały sie˛ w 1953 r., które
postanawiaja,̨ że najpierw nalez˙y sporządzić inwentarz kartkowy na formularzach
kart inwentarzowych, kto´re zawierająbardzo konkretne dane o j.a.; jest todossier
tej jednostki. Prawidłowo i rzetelnie wypełnione karty inwentarzowe umoz˙liwiają
tworzenie indekso´w, a w przyszłos´ci tezauruso´w i deskryptoro´w przy stosowaniu
komputero´w i elektronicznego przetwarzania informacji. Wypełnione karty
inwentarzowe, odnoszac̨e siędo jednego zespołu akt, tworza˛ kartotekę, obe-
jmującąinwentarz kartkowy. Koniecznym uzupełnieniem inwentarza kartkowego
jest wstęp, który zawiera ogo´ lne informacje o two´rcy zespołu, dzieje i charakterys-
tykę zespołu wraz z jego zawartos´cią. Niejako wyższą formą inwentarza
kartkowego jest inwentarz ksiaż̨kowy, który zawiera pełna˛ informacjęo danym
zespole akt dotyczac̨ą jego dziejów i zawartos´ci.

W świetle wytycznych NDAP z 1961 r. w sprawie sporzad̨zania inwentarzy
książkowych dla zespoło´w przechowywanych w archiwach pan´stwowych, inwen-
tarz ,,jest spisem zachowanych w archiwum materiało´w danego zespołu czy
zbiorem ostatecznie usystematyzowanym w jednostki inwentarzowe, według
przyjętego układu, zawierajac̨ym ich elementy rozpoznawcze’’. Wskazo´wki
metodyczne NDAP w sprawie sporzad̨zania inwentarzy archiwalnych zespoło´w
akt były wielokrotnie nowelizowane i uzupełniane. W 1984 r. opracowano
wskazania metodyczne w sprawie sporzad̨zania inwentarzy archiwalnych ze-
społów akt wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw w XIX i XX w.,
a definicję inwentarza uzupełniono stwierdzeniem, z˙e pełni on funkcje˛ infor-
macyjną i ewidencyjną (dokumentuje stan posiadania, czyli zaso´b danego
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archiwum pan´stwowego). Jes´li chodzi o inwentarz kartkowy, kto´ry służył jako
podstawa do sporzad̨zania inwentarza ksiaż̨kowego, to wskazania metodyczne
zalecająjego wykorzystanie do tworzenia ro´ żnego rodzaju kartotek, katalogo´w
i inwentarzy tematycznych w archiwach pan´stwowych.

Archiwiści polscy od wielu lat proponowali oraz pro´bnie przeprowadzali
indeksowanie inwentarzy archiwalnych. Zebrane dos´wiadczenia posłuz˙yły do
opracowania instrukcji w tej sprawie, kto´rą wydała w 1974 r. NDAP. Jej celem
było poprawienie informacji archiwalnej i skro´cenie czasu jej poszukiwan´.
Chodziło przy tym o znane juz˙ trzy rodzaje indekso´w, tzn. oso´b, nazw
geograficznych i rzeczy. W pierwszej kolejnos´ci należało indeksowac´ duże
zespoły akt, w kto´rych trafienie do poszukiwanej informacji jest trudniejsze, tym
bardziej gdy sa˛cenne dla badan´ naukowych i potrzeb ro´ żnych działów gospodarki
narodowej.

W NDAP opracowano takz˙e wytyczne w sprawie sporzad̨zania sumariuszy do
zespoło´w i zbiorów przechowywanych w archiwach pan´stwowych, których
zadaniem było ułatwienie badan´ naukowych przez szybkie dotarcie do po-
szukiwanych materiało´w źródłowych. Sumariusz jest szczego´ lną pomocąar-
chiwalną, rejestrującą w formie regesto´w pisma lub wpisy, stanowiac̨e zawar-
tość j.a. (są to dokumenty w poszycie, wpisy w ksie˛dze, np. grodzkiej czy
miejskiej, protokoły, listy zbiorcze itp.). Sumariusz jest waz˙ną pomocątypu
ewidencyjnego, kto´rą można teżuzupełnić indeksem, oraz ewidencyjno-infor-
macyjną, również uzupełnionąindeksami.

W poznan´skim archiwum sporzad̨zane juz˙ dawniej sumariusze sa˛ cenną
pomocąarchiwalnąuzupełniającą inwentarze. Innym uzupełnieniem inwentarza
archiwalnego jest opracowanie przewodnika po zespole. Sposo´b postępowania
w tej sprawie uregulowała NDAP w 1974 r. Przewodniki po zespołach nalez˙y
opracowywac´ tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione, zwłaszcza gdy dany zespo´ ł
jest ważny z punktu widzenia potrzeb uz˙ytkowników. Przewodnik po zespole
może miećformęopisową, charakteryzujac̨ą ogólnie treść materiałów archiwal-
nych lub formęskorowidzową, sygnalizującą treść za pomocąhaseł rzeczowych
z podaniem sygnatur.

Należy wspomniec´ o tzw. inwentarzu rozstawniczym (topograficznym)
w archiwach pan´stwowych. Celem tworzenia tych inwentarzy jest szybka
orientacja o miejscu przechowywania zespoło´w archiwalnych, a wie˛c w jakim
budynku, magazynie i na kto´rym regale lub po´ łce sięznajduje.

Ważną rolę spełniają również kartoteki tematyczne i inne. Tworzenie
w archiwach pan´stwowych kartotek tematycznych stało sie˛ koniecznos´ciądopiero
po II wojnie światowej, kiedy do tych archiwo´w przejęto wielkie ilości akt dawniej
niedostępnych, np. podworskich czy przemysłowych. Pierwsza˛kartotekę— w ar-
chiwach pan´stwowych całego kraju — w kon´cu lat czterdziestych sporzad̨zono do
dziejów ruchu robotniczego w XIX i XX w. (Wytyczne w tej sprawie opracowała
NDAP). Kolejną wielką kartotekętematycznątworzono na poczat̨ku lat pięć-
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dziesiątych, a dotyczyła ona dziejo´w wsi. Przeprowadzona była ro´wnieżw całym
kraju. W połowie lat pie˛ćdziesiątych w 300-lecie najazdu szwedzkiego na Polske˛,
na zarządzenie NDAP, przeprowadzono we wszystkich archiwach kwerende˛
i sporządzono na ten temat kartoteke˛ tematyczną. W związku z potrzebami
gospodarki narodowej we wszystkich archiwach pan´stwowych w Polsce w 1973 r.
na polecenie NDAP rozpocze˛to pracęnad sporzad̨zeniem kartoteki tematycznej
do materiało´w technicznych. Kartoteka spełnia bardzo waz˙ną funkcję infor-
macyjną. W poznan´skim archiwum posłuz˙yła do wydania drukiem — wspo´ lnie
z Urzędem Wojewo´dzkim w Poznaniu — kilku tomo´w tej dokumentacji, kto´re
ciesząsię wielkim uznaniem ws´ród użytkowników.

W 1960 r. na polecenie NDAP wszystkie archiwa pan´stwowe przystap̨iły do
tworzenia jeszcze innej kartoteki, a mianowicie rozpocze˛to ewidencjonowanie
materiałów archiwalnych przechowywanych poza pan´stwowąsłużbąarchiwalną:
w bibliotekach, cechach, muzeach, archiwach wyodre˛bnionych, u oso´b prywat-
nych itp. W tym przypadku chodziło o zewidencjonowanie wszystkich materiało´w
archiwalnych w kraju i regionach. Waz˙ną funkcjęogólnoinformacyjnąi ogólno-
ewidencyjną spełniają przewodniki po zasobie archiwalnym i informatory
archiwalne. Posiadanie przewodnika po zasobie archiwalnym poznan´skie ar-
chiwum uważa za duz˙y dorobek naukowy i edytorski, tym s´ladem poszły in.
archiwa pan´stwowe.

Formy ewidencjonowania materiało´w archiwalnych sa˛bardzo ro´ żnorodne, ale
się uzupełniają. Różnorodnos´ć zależy częściowo od celo´w, jakim dana forma
ewidencji służy (np. stan posiadania majat̨kowego lub informacja), a cze˛ściowo
od rodzaju ewidencjonowanego materiału. Niekto´re z tych form słuz˙ą głównie
archiwistom w ramach opieki nad powierzonym materiałem z˙ródłowym. Inne
— użytkownikom — celem szybkiego i moz˙liwie kompleksowego trafienia do
poszukiwanych informacji. System ewidencji materiało´w archiwalnych słuz˙y do
podejmowania decyzji w procesie zarzad̨zania i zabezpieczania pan´stwowego
zasobu archiwalnego.

Truizmem będzie stwierdzenie, z˙e w magazynach archiwalnych sa˛ prze-
chowywane bezcenne z´ródła i świadectwa dziejo´w naszej ojczyzny, a ich
udostępnianie i konserwacja rodzi wiele problemo´w: proces niszczenia dosie˛ga
nie tylko najstarsze zbiory z okresu przedrozbiorowego, ale ro´wnież archiwalia
XIX i XX w. Te ostatnie ulegająszybkiemu niszczeniu, m.in. na skutek niskiej
jakości papieru, s´rodków piszących. Na ogo´ lną dewastacje˛ wpływają również
nieodpowiednie warunki przechowywania, wilgotnos´ć, działanie promieni słone-
cznych, złe os´wietlenie, zagrzybienie, zanieczyszczenia atmosferyczne, ro´ żnice
temperatur, nieadekwatne zabezpieczenie budynko´w i magazyno´w archiwalnych
oraz in. czynniki. Wszelkie zaniedbania w tej dziedzinie moga˛ prowadzićdo
zniszczenia cze˛ści zasobu archiwalnego. Uz˙ywając słów przesadnych, a nawet
przekornych nalez˙ałoby stwierdzic´, że może dojść do ,,łatwego’’ rozwiązania
in. problemów stojących przed archiwami, jak np. gromadzenie zbioro´w, ich
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opracowanie i udoste˛pnianie. Po prostu kurczenie sie˛ niszczejącego zbioru
,,ułatwi’’ te zadania. Jednak powstanie takiej sytuacji byłoby czyms´ tragicznym!
Skutecznie moz˙e temu zapobiegac´ szybka poprawa warunko´w, w jakich prze-
chowywane sa˛materiały archiwalne. Magazyny archiwalne powinny odpowiadac´
warunkom i normom, o jakich uczy sie˛ studento´w na studiach archiwalnych
i słuchaczy kurso´w archiwalnych. Ponadto potrzebna jest rozbudowa i nowoczes-
ne wyposaz˙enie pracowni konserwatorskich. Tylko odpowiednie warunki i sposo-
by przechowywania, staranna piele˛gnacja moz˙e zapobiec procesom destrukcyj-
nym w nieodpowiednich magazynach.

Długowiecznos´ć materiałów archiwalnych zalez˙y zarówno od warunko´w
przechowywania w całym okresie ich istnienia, jak i od trwałos´ci materiałów,
z których zostały wykonane. Pergamin, papier dawny i wspo´ łczesny, atrament,
długopisy, ołówki, pismo powielaczowe, kserokopie, tas´ma mikrofilmowa,
stanowiące dominującą formę i postaćdokumento´w w magazynach, sa˛ materia-
łem podatnym na destrukcyjne działanie czasu, co konserwatorzy nazywaja˛
,,naturalnym starzeniem sie˛’’ dokumentu. Można i należy temu zapobiec,
poprawiając warunki przechowywania. Za niezmiernie potrzebna˛ i na czasie
należy uznaćinicjatywęprof. Jerzego Skowronka naczelnego dyrektora archiwo´w
państwowych zawarta˛ w jegoPiśmie okólnym nr 2 z dnia 5 III 1994 r.wydanym
w sprawie ochrony przechowywanych materiało´w archiwalnych przed kradziez˙ą,
zniszczeniem lub zagubieniem i podkres´lającym obowiązek, jaki ciąży w tym
zakresie na dyrektorach archiwo´w, którzy — w przypadku niewywiaz̨ywania się
zeń — mogąponosićodpowiedzialnos´ć służbową, cywilną lub karną.

Zgodnie zPismem oko´lnym nr 2, obowiązki dyrektorów archiwów państwo-
wych, związane z zadaniem prawidłowego zabezpieczenia zasobu archiwalnego,
sprowadzaja˛ się do naste˛pujących zadan´: zabezpieczenia budynko´w i pomiesz-
czeń archiwalnych przed kradziez˙ą z zewnątrz; zabezpieczenia pomieszczen´
administracyjnych i magazyno´w archiwalnych; codziennego sprawdzania po
zakończeniu pracy zabezpieczenia pomieszczen´ do pracy i magazyno´w; dokład-
nego okres´lenia zasad doste˛pu pracowniko´w archiwum do magazyno´w archiwal-
nych; dokładnego okres´lenia zasad wynoszenia i wypoz˙yczania materiało´w
archiwalnych poza magazyn, np. do opracowania, konserwacji, reprografii,
w celach wystawienniczych; przestrzegania przepiso´w dotyczących udoste˛p-
niania materiało´w archiwalnych w pracowniach naukowych; szczego´ lnej ochrony
najcenniejszych materiało´w archiwalnych; prawidłowego prowadzenia dokumen-
tacji ewidencyjno-informacyjnej odzwierciedlajac̨ej stan i kompletnos´ć zasobu
archiwalnego.

Większość tych zadan´ może realizowana byc´ bez żadnych nakłado´w finan-
sowych, jedynie w ramach rozwiaz̨ań organizacyjnych i strukturalnych danego
archiwum. Chodzi ro´wnież o kształtowanie ws´ród pracowniko´w poczucia
odpowiedzialnos´ci za zaso´b archiwalny, kształtowanie zaangaz˙owania w wyko-
nywanąpracęoraz pobudzanie ambicji i etyki zawodowej. W tym procesie bardzo
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ważny jest dobry przykład ze strony dyrektora i zespołu kierowniczego archiwum.
Do zadan´, w zasadzie bezinwestycyjnych, nalez˙y również opracowanie
niektórych środków ewidencyjno-informacyjnych oraz wprowadzenie reguł
kreujących ład, porzad̨ek i dyscyplinęw archiwum. Wykonanie in. zadan´ wymaga
zaangaz˙owania s´rodków finansowych, i to cze˛sto znacznych, np. zainstalowanie
kamer telewizyjnych do monitorowania pewnych pomieszczen´ archiwalnych, jak
np. pracowni naukowej, niekto´rych magazyno´w, głównego wejs´cia i korytarza,
oraz elektronicznych zamko´w szyfrowych i elektronicznych zabezpieczen´ prze-
ciwwłamaniowych i ochrony przeciwpoz˙arowej, ale te wydatki zapewniaja˛
w miaręnowoczesne zabezpieczenie pomieszczen´ archiwalnych. S´rodki na ten cel
można zdobywac´ w różny sposo´b, np. z różnych fundacji, od sponsoro´w, ale
w żadnym przypadku nie moga˛ one uzalez˙niać i ograniczac´ działalnos´ci
państwowej służby archiwalnej.

W ostatnim czasie pojawiła sie˛ możliwość przenoszenia tres´ci materiałów
archiwalnych za pomoca˛ kamery telewizyjnej do pamie˛ci komputera. W nie-
długim czasie odbe˛dzie sięw naszym poznan´skim archiwum praktyczny pokaz tej
techniki; może to stanowic´ przełomowy moment w historii polskich archiwo´w,
zwłaszcza w dziedzinie ewidencji i zabezpieczeniu zasobu archiwalnego.

Problemy zarzad̨zania, ewidencji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego moga˛
byćzrealizowane tylko wo´wczas, gdy ustali sie˛ i upowszechni zasade˛ stałej troski
o akta, od ich powstania u two´rcy zespołu, az˙ do przekazania do archiwum
państwowego. Do tego potrzebna jest kompetencja ze strony pracowniko´w
i utrzymywanie autorytetu archiwo´w w stosunku do two´rców zespoło´w i użytkow-
ników. Z własnego dos´wiadczenia wiem, z˙e nie ma gotowych recept na to, jak
zarządzaćzasobem archiwalnym i archiwum, gdyz˙ każde archiwum jest inne; sa˛
jednak generalne zasady, kto´re obowiązują wszystkich dyrektoro´w, w zawodzie
doświadczonych i nowicjuszy.

Stanisław K ł y s,Cataloguing and protecting archive materials in state archives.The
article is written from the point of view of an archivist and lawyer, and it is of
a semiinstructive character. The author makes a view of cataloguing systems used in Polish
state archives (give and take lists, registers, files of fonds etc.). He refers to the tradition of
historical systems of records preservation, and all the conclusions, for example those
concerning conservator ś work and protecting of files are based on his own experience from
the home archives in Poznan´. He reminds the most important factors which influence the
process of records decay, however, the protective measures used at present are considered
unsatisfactory. The author also quotes legal provisions in force in that respect (regulations
and detailed instructions prepared by the General Office of the State Archives). He also
emphasizes the importance of computer technology in archives which allows to receive fast
and competent information — freely aggergated data on the holdings.

Stanisław K ł y s, L é́vidence et la protection des matériaux d árchives dans les
archives d é́tat. L árticle est écrit du point de vue d ún archiviste-praticien et a le caractère
par moitié instructif. L áuteur y passe en revue des systèmes de l é́vidence des documents,
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appliqués dans les archives polonaises d é́tat (les fichiers des fonds, les listes, les index).
Il remonte aux systèmes traditionnales de la conservation des actes et motive toutes les
conclusions, p.ex. au sujet de la conservation et de la protection des actes, en vertu de ses
propres expériences de ses archives à Poznan´. Il mentionne les plus importants facteurs
ayant une influence sur un processus de détérioration des collections, mais il trouve
insuffisantes les méthodes appliquées de la protection. Il cite aussi des normalisations de
droit obligatoires dans ce domaine (les dispositions et les instructions particulières,
élaborées par la Direction Générale des Archives d É́tat). Il accentue le rôle de la technique
d órdinateurs dans les archives, grâce à laquelle on peut obtenir les données sur le fonds
dans la composition à volonté et l ínformation rapide et compétente.
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ODZYSKANE ZBIORY ARCHIWALNE POSELSTWA POLSKIEGO
W MEKSYKU (1918—1945) — CHARAKTERYSTYKA ZASOBU

Pod koniec 1994 r. Polak mieszkajac̨y w Meksyku — Wojciech Stebelski
(syn ostatniego konsula generalnego rzad̨u londyńskiego — Henryka Stebels-
kiego, a bratanek znanego dyrektora polskich archiwo´w) przekazał na re˛ce pani
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej — Joanny Kozin´skiej-Frybes duz˙y zbiór
ponad 10 tys. kart materiało´w i dokumento´w z lat 1918–1945, wchodzac̨ych
niegdyś w skład archiwum ambasady polskiej w Meksyku. Obok papiero´w
związanych bezpos´rednio z tym poselstwem, działajac̨ym od 1931 r., duz˙ą część
zbioru stanowią dokumenty i materiały polskich placo´wek konsularnych
w Ameryce Środkowej, stowarzyszen´ i instytucji polonijnych w Meksyku (stad̨
początkowa data, wyprzedzajac̨a o 13 lat formalne utworzenie polskiego
poselstwa w Meksyku).

Ze względu na znaczne luki i prawdopodobnie powaz˙ne zmiany układu
dokumento´w w stosunku do pierwotnego, kancelaryjnego porzad̨ku, najtrafniej-
sze będzie okres´lenie tych dokumento´w i materiałów jako zbioru archiwalnego,
chociażjego zaso´b stanowi cze˛ść zespołu archiwalnego wytworzonego w wyni-
ku funkcjonowania polskiej placo´wki dyplomatycznej w Meksyku.

Podczas jej likwidacji w poczat̨ku 1945 r., po zaskakujac̨ym, szybkim
cofnięciu akredytacji przez rzad̨ meksykan´ski, miano wykonac´ wcześniejsze
polecenie przesłane przez MSZ w Londynie. Nalez˙ało przekazac´ najważniejsze
dokumenty do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a pozostała˛ dokumentacje˛
zniszczyc´ 1. W ten sposo´b zapobiegano kompromitacji ludzi zwiaz̨anych z placo´-
wką wobec władz w kraju, a przede wszystkim wykazywano w praktyce brak
kontynuacji polskiego pan´stwa z lat 1918—1945 i po tej ostatniej dacie.
(Łączenie archiwo´w dyplomatycznych rzad̨u gen. Władysława Sikorskiego
i II Rzeczypospolitej było jednym z argumento´w uwiarygodniających ciągłość
państwa polskiego na arenie mie˛dzynarodowej).

1 Okólnik nr 21 Ministerstwa Spraw Zagranicznych rzad̨u polskiego na wychodz´stwie, Londyn
8 III 1945 (tekst deszyfrowany), Ksie˛ga rozszyfrowanych biuletyno´w i depesz 4 I 1944 — 6 VII 1945
(w zbiorze przekazanym przez W. Stebelskiego), k. 44.
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Henryk Stebelski prawdopodobnie przesłał najwaz˙niejsze dokumenty zgod-
nie z poleceniem (chociaz˙ brak — przy pobiez˙nym przeglądaniu zbioru
— jakiegokolwiek dokumentu czy choc´by notatki potwierdzajac̨ych takie
działanie); tym moz˙na tłumaczyc´ niemal zupełny brak podstawowej, istotnej
korespondencji dyplomatycznej. Konsul generalny wraz z ostatnimi pracow-
nikami poselstwa szybko przeglad̨ał reszte˛ archiwum, niszczac̨ papiery trzecio-
rzędne i te, które mogłyby zostac´ wykorzystane przez władze krajowe przeciwko
konkretnym osobom. Natomiast wbrew rozkazowi zachował wiele in. dokumen-
tów, cierpliwie przechowujac̨ je w swoim domu i przenoszac̨ do swych
kolejnych siedzib. Błogosławione dla historyko´w okazało sie˛ ,,złamanie dyscyp-
liny służbowej’’ oraz konsekwencja potomko´w rodziny, którzy przechowali
archiwum w całos´ci i — wypełniając ostatniąwolę Stebelskiego — przekazali je
Polsce (dla pełnej satysfakcji potrzebne jest tylko dokonanie finalnego ,,trans-
feru’’, tzn. przeniesienie zbioru do Archiwum Akt Nowych w Warszawie).

Należałoby zadbac´ o możliwie szybkie przeniesienie tej cze˛ści zbioru,
w której papier, w wyniku zawilgocenia, ulega bardzo wyraz´nie procesowi
butwienia. Pozostawienie tych materiało´w nadal w Ambasadzie RP w Meksyku
grozi im nieuchronnym zniszczeniem!

Dzięki uprzejmos´ci pani ambasador i jej wspo´ łpracowników mogłem w ciągu
kilku dni pobieżnie przejrzec´ cały zbiór i poczynić notatki, które stworzyły
podstawe˛ do charakterystyki zbioru. Odbiegajac̨ niekiedy od reguł opisu ar-
chiwalnego da historykom i archiwistom orientacje˛ w zawartos´ci zasobu, zanim
po kilku latach (w najlepszym wypadku!) zostanie opracowany inwentarz
archiwalny.

Jest to tym bardziej potrzebne, z˙e zbiór archiwalny ambasady w Meksyku jest
największym i zapewne jedynym tak zwartym zbiorem dokumento´w dotyczą-
cych stosunko´w polsko-meksykan´skich i miejscowej Polonii. Pod wzgle˛dem
objętości równy jest, a moz˙e nawet nieco wie˛kszy niż— uważane dotychczas za
najobszerniejsze — Archiwum Poselstwa RP w Rio de Janeiro (ok. 5,5—6 m.b.
614 j. a., przechowywane w zbiorach Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym
Jorku)2. Wstępne informacje wskazuja,̨ że jedyne dotychczas znane szczat̨ki
Archiwum Poselstwa RP w Meksyku to jedna teczka w AAN, zatytułowana
Poselstwo RP w Meksyku, zawierajac̨a biuletyny towarzystw mniejszos´ci
czechosłowackiej (przekazane zapewne po zaje˛ciu Czechosłowacji, gdy poselst-
wo niemieckie bez wie˛kszego oporu, a za aprobata˛ Meksyku, zagarne˛ło również
Archiwum Poselstwa Czechosłowacji w Meksyku)3.

2 Informacje te uzyskałem od dra Krzysztofa Smolany, dzie˛ki udostępnieniu przez niego
przygotowanego do druku artykułu pt. Polskie kolekcje archiwalne w Ameryce Łacin´skiej i notatki
w sprawie archiwalio´w do dziejów stosunko´w polsko-meksykan´skich, za co mu składam szczere
podziękowania.

3 Por. pudło I, teczka VII; pudło IV, teczka XVII i XXXIV.
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Dokumenty (po cze˛ści w kopiach) dotyczac̨e Poselstwa RP w Meksyku
znajdująsię w przebogatych zbiorach archiwalnych Instytutu Hoovera w Stan-
ford University koło San Francisco. Pierwszy sondaz˙ pozwolił dotrzec´ do kopii
pięciu pism (30 XII 1942—14 I 1943 r.), jakie wymieniły władze polskie
i meksykan´skie w sprawie osiedlenia w Meksyku cze˛ści cywilnych uchodz´ców
polskich (Polako´w więzionych lub deportowanych uprzednio w Zwiaz̨ku Ra-
dzieckim w 1939/40 r.)4. Wiele dokumento´w odnalazł tu Zbigniew Stan´czyk,
kustosz tego archiwum, w trakcie porzad̨kowania i inwentaryzowania zespołu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z okresu mie˛dzywojennego i II wojny
światowej.

Zbiór, przekazany przez Wojciecha Stebelskiego, mies´ci sięw jednej kasecie
metalowej i pięciu wielkich, tekturowych pudłach, zawierajac̨ych ułożone
równolegle dwa szeregi teczek formatu A4 (łac̨znie ok. 5—6 m.b. papiero´w). Są
tu rękopisy, maszynopisy (w ogromnej wie˛kszości), druki współczesne i wycinki
z ówczesnej prasy. Przewaz˙nie są to luźne kartki różnego formatu, na ogo´ ł
zgrupowane w obwolutach i kopertach, rzadziej w formie zeszyto´w, a zawsze
z tytułami informującymi o zawartos´ci. Każda j. a. opatrzona jest sygnatura,̨
zazwyczaj podwo´ jną, i nieregularnąpaginacją, co świadczy o zburzeniu pierwo-
tnego układu kancelaryjnego. Tytuły pisane sa˛ jedną ręką, zapewne w czasie
finalnego porządkowania i cze˛ściowego niszczenia archiwum.

Kaseta metalowa

1. Koperta nr 001z napisem: ,,Otworzyc´ na polecenie MSZ’’. Zawiera szyfry
(co jest raczej niespotykane w archiwach historycznych, gdyz˙ szyfry sąniszczone
przed przekazaniem dokumento´w).

2.Zeszyt nr 1w sztywnych okładkach wis´niowego koloru, formatu A4, papier
liniowany. Na wewne˛trznej stronie okładki napis na naklejonej karteczce:
,,Rodzina Stebelskich przechowała ten egzemplarz od roku 1944 (sic!). Zwraca go
Ambasadzie RP w Meksyku po 50-ciu latach przechowywania’’5. Zawiera 95 kart
paginowanych:

a) Księga rozszyfrowanych tajnych biuletyno´w i depesz 4 stycznia 1944
— 6 lipca 1945.

4 Archiwum Ambasady RP w Waszyngtonie, teczka 738-a, k. 1—11 w Archiwum Instytutu
Hoovera. Za przesłane kserokopie tych pism wyraz˙am wdzięczność Instytutowi Hoovera i dyrektorowi
AGAD drowi Władysławowi Ste˛pniakowi.

5 Takim napisem opatrzone sa˛ również in. zeszyty i obwoluty, kto´re poniżej będą nazywane
poszytami lub obwolutami, a w tytułach okres´lane nieraz jako ,,podteczki’’ dla odro´ żnienia od
większych j.a., kto´re mająformę dużych teczek.
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Ogromna większość to depesze z Ambasady RP w Waszyngtonie do
Ambasady RP w Meksyku. Ws´ród bardzo ro´ żnych spraw stanowiac̨ych ich
treść na plan pierwszy wysuwaja˛ się: sprawy przywro´cenia stosunko´w pol-
sko-radzieckich i wspo´ łdziałania partyzanto´w obu krajów; słabos´ć komunis-
tów francuskich w walce o władze˛ (depesza Adama Romera z 4 I 1944 r.);
biuletyny poufne (zwłaszcza nr 63 i 64) o staraniach o uznanie władzy
delegata rzad̨u londyńskiego nad wyzwalanymi terenami II Rzeczypospolitej,
o dynamicznie zmieniajac̨ej się sytuacji w sprawie granic Polski i przy-
wrócenia stosunko´w polsko-radzieckich, zalecano takz˙e rozwinięcie szerszej
propagandy polskich postulato´w w sprawie granic; oko´ lnik nr 3 (z 28 I 1944
r.) zalecający powstrzymywanie sie˛ Polaków od jakichkolwiek polemik z re-
zultatami badan´ komisji Burdenki w sprawie mordu katyn´skiego; oko´ lnik nr
4 zawiera interesujac̨e szczego´ ły mordu katyńskiego; działalnos´ć ośrodków
polonijnych w USA; zalecenie s´więtowania rocznicy uchwalenia konstytucji
3 maja; zalecenie zorganizowania uroczystych naboz˙eństw w świątyniach
różnych wyznan´ na intencjęsprawiedliwego pokoju dla Polski (Poufny Biule-
tyn Informacyjny nr 21); projekt wysłania premiera, ministro´w i prezesa
Rady Narodowej do Kraju dla stworzenia tam gło´wnego — obok Londynu
— ośrodka władzy (Poufny Biuletyn Informacyjnynr 88); stanowisko wobec
,,rządu lubelskiego’’ i Rządu Tymczasowego; polecenie, by w wypadku ko-
niecznos´ci nagłej likwidacji placo´wki (,,nagłego niebezpieczen´stwa’’) ,,spalić
wszystko’’, tzn. całe archiwum poselstwa (oko´ lnik nr 21, Londyn 8 III 1945
r.); wyjaśnienie do Arciszewskiego, posła RP w Buenos Aires, w sprawie
oskarżeń o antysemickie incydenty w kolonii polskiej w Meksyku — Santa
Rosa (8 I 1944 r.); opinie o przewrocie w Boliwii i polityce Argentyny.

b)Report on the relief accorded to Polish Citizens by the Polish Embassy in the
USSR with special reference to Polish Citizens of Jewish Nationality september
1941 — april 1943[wyd. w sierpniu 1943 r. w Teheranie; druk poufny].

c) Wymiana depesz mie˛dzy Poselstwem RP w Meksyku a Ambasada˛ RP
w Waszyngtonie (10 I 1944 — 24 V 1945 r.), Poselstwami RP: w Rio de Janeiro
(17 XII 1944 i 21 II 1945 r.), Buenos Aires (13 I 1944 i 9 V 1945 r.), Santiago de
Chile, Sztokholm, Montreal i Hawana (w tym ostatnim wypadku — kilkanas´cie
depesz).

3. Zeszyt nr 2w sztywnej okładce zawiera telegramy szyfrowane wymieniane
między MSZ a Polska˛ Misją w Meksyku 6 I — 21 IV 1944 r.; niepaginowany.
Obejmuje: sprawy przyjmowania polskich wychodz´ców i funkcjonowania pol-
skich osiedli; działalnos´ć polskich komunisto´w emigracyjnych; rozmowy dyp-
lomatyczne z rzad̨em meksykan´skim; próby rozciągnięcia działalnos´ci z Meksyku
na Argentyne˛; działalnos´ć wydawniczo-propagandowa dra Feliksa Grossa (Pol-
ska Walczy i New Europe); konflikty w Santa Rosa; starania Szyndlera
o zatrudnienie; starania o ratowanie Z˙ydów z paszportami południowoamery-
kańskimi; deportowanych w Vittel; sprawy duszpasterstwa; projekt pozyskania



80 JERZY SKOWRONEK

bogatych krajo´w Ameryki Łacińskiej do udziału w odbudowie powojennej
Warszawy (depesza MSZ, 21 X 1944 r.).

4. Zeszyt nr 3, j. w. Zawiera: telegramy (rozszyfrowane) wymieniane mie˛dzy
MSZ w Londynie a Poselstwem w Meksyku (9 I — 16 VII 1945 r.); opisy: rozmo´w
z ambasadorem USA w Meksyku; działalnos´ci ambasady radzieckiej; Konferencji
Panamerykan´skiej w 1945 r. (propolski wniosek Kuby); powolnej likwidacji misji
oraz kilku komunikato´w technicznych (8 II do 11 XII 1945 r.). Włac̨zono tu
również (w postaci luz´nego poszytu) wyciag̨i z listów i instrukcji szyfrowanych
(18 III — 2 IX 1939 r.).

5. Zeszyt nr 4, j. w. Wyciągi z depesz szyfrowanych (12 III 1942 — 18 II
1943 r.) i wiele dołączonychPoufnych Biuletyno´w Informacyjnych.

6. Koperta 002: szyfry z 1945 r.
7. Koperta 003: szyfry z 1945 r. (dokon´czenie).
8. Koperta nr 004 z napisem ,,Otworzyc´ w dn. 1 paz´dziernika 1945’’.

W zamkniętej kopercie znajduje sie˛ list kurtuazyjny posła niemieckiego Rüdta
von Collenberga do posła RP w Meksyku, z 28 IX 1939 r., z informacja˛o zerwaniu
stosunko´w polsko-niemieckich, wyraz˙ający żal autora, z˙e oto stane˛li po dwu
stronach barykady.

9. Instrukcja szyfrowa do szyfru nr 50, Londyn 1942.
10. Instrukcja techniczna nr 1, Londyn, 19 XII 1942.
11. Teczka tekturowa, zielona, zatytułowana ,,Szyfry’’. Jest to luz´ny zbiór

ok. 100 rękopiśmiennych i maszynopisowych teksto´w depesz do zaszyfrowania
lub odszyfrowanych, z 1943 r.

12. Teczka tekturowa, bez˙owa (bez z˙adnego napisu): sa˛ tam teksty od-
szyfrowywane (z szyframi) i luz´ny zbiór odszyfrowanych kilkudziesie˛ciu de-
pesz-bruliono´w korespondencji politycznej, gło´wnie do Poselstwa w Mek-
syku.

13.Szkoła Polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalnos´ci za okres
od 16 VIII 1943 do 30 IV 1944 r.,opracowane przez Delegature˛ Ministerstwa
WyznańReligijnych i Oświecenia Publicznego w Meksyku. Gruby tom powielo-
nego tekstu z oryginalnymi fotografiami z ok. 150 dokładnymi podpisami.
Dedykowany ,,Panu Konsulowi Henrykowi Stebelskiemu od szko´ ł Osiedla Santa
Rosa, Leon, dnia 3 V 1944 r.’’ Na osobnej stronie podzie˛kowanie dla Czesława
Mikołajczyka, przedstawiciela Rady Polonii Stano´w Zjednoczonych Ameryki
Północnej, dzięki któremu ,,Szkoła nasza znalazła odpowiednie warunki dla
twórczej pracy nad wychowaniem 700 dzieci i młodziez˙y ocalałej z poz˙ogi
wojennej’’. Stron paginowanych 132.

14. Polak w Meksyku— powielane czasopismo tygodniowe, wydawane
w osadzie polskiej Santa Rosa: nr 18 z 17 XII 1944, rok I,Dzisiejszy numer
poświęcony jest tragedii Z˙yda polskiego za murami Getta; nr 1 (20) z 1 I 1945,
rok II, Dzisiejszy numer pos´więcony jest bohaterskiej Warszawie; nr 6 (25) z 18 II
1945, rok II,Wyniki konferencji premiera meksykan´skiego Lic. Miguela Aleman
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z delegatem ministra pracy i opieki społecznej oraz konsulem RP w Meksyku.
Wiadomos´ci z kraju.

15. Teczka z luz´nymi, pojedynczymi dokumentami rozmaitych organizacji
i instytucji polonijnych w Meksyku z lat 1933—1944 (m.in. Polsko-Meksykan´ska
Izba Handlowa). Odre˛bny memoriałStosunki gospodarcze polsko-meksykan´skie
z lat trzydziestych, opracowany przez dra Romana Rothhirscha.

16. ,,Materiały informacyjne MSZ 1945’’ [teczka luz´nych papiero´w]. Faktycz-
nie obejmuje materiały z lat 1935, 1938 i 1945; m. in. powielane teksty
,,Zachowanie sie˛ na ziemiach polskich armii i władz sowieckich’’ w okresie 1 III
1944 — 28 II 1945 r. (64 s.); ,,Przeglad̨ prasy krajowej w okresie powstania
warszawskiego’’ (111 s.). Pełniły one zapewne role˛ okólników-informatorów dla
akcji propagandowych w sprawach polskich.

17. ,,Budżet poselstwa RP na r. 1945’’ [luz´ny zbiór papierów]. Preliminarz
wydatków miesięcznych okres´lano na 17 013 pesos.

18. ,,Upowaz˙nienia dla konsulo´w honorowych. Mexico 1939’’ [teczka luz´nych
dokumento´w].

19. Teczka bez tytułu, złoz˙ona z kilku luźnych materiało´w związanych
z wizytą premiera gen. Władysława Sikorskiego w Meksyku.

20. ,,Akta personalne pracowniko´w poselstwa’’. Cztery teczki z lat
1942—1944 (m. in.curriculum vitae i 2 dokumenty dotyczac̨e Teodora
Parnickiego jako attaché Ambasady RP w Meksyku, dokumenty dotyczac̨e
Heleny Żarneckiej).

21. ,,Akta personalne...’’ [teczka dokumento´w dotyczących Wiktora Stani-
sławskiego].

22. Księga szyfrów nr 18.
23. Teczka z materiałami ro´ żnymi z lat 1935—1945. Zawiera: protoko´ ł

zniszczenia (spalenia) dokumento´w z 1 V 1945 r.; opis audycji radiowej z 27 XII
1944 r.; list MSZ Meksyku, cofajac̨y uznanie dla Ambasady RP z 9 VII 1945 r.;
trzy pisma dotyczac̨e ewentualnego udziału polskich zbioro´w w wystawie
Meksykańskiego Kongresu Bibliograficznego w 1935 r. (z okazji 400-lecia
drukarstwa w Meksyku); wykaz 41 raporto´w politycznych Ambasady RP
w Meksyku z lat 10 XI 1936 — 12 XII 1941 [dotyczyły m. in. przyjazdu Lwa
Trockiego do Meksyku (5 raporto´w), lóż mason´skich, stosunko´w między USA
i Meksykiem].

24. Teczka luz´nych dokumento´w z 1939 r., m. in.: list Szymona Prejsa do
Poselstwa RP z 31 VIII 1939 z deklaracja,̨ że ,,oddaje sie˛ do całkowitej dyspozycji
Rządu Polskiego dla obrony granic Polski’’; wezwanie do rejestracji wojskowej
w Poselstwie RP; cztery pisma w tejz˙e sprawie (ochotnicze zgłoszenie sie˛)
emigranta niemieckiego Willego Marka z Panamy; karty wojskowej rejestracji
Jana Zakrzewskiego i Dawida Russeka; 2 pisma z listopada 1939 r. informujac̨e,
że ochotnicy z˙ydowscy sąprzyjmowani do Armii Polskiej we Francji.
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I pudło

Teczka I. MSZ — dokumenty. Luźne powielane materiały informacyjno-
-propagandowe, m. in.:Kronika polityczno-wojskowa z lat 1939—1945, s. 45;
Soviet economic policy in the occupied Part of Poland 1939—1941, London,
— November 1943 r., s. 50;Report of the group of Polish Leaders arrested and
deported to the USSR; KRN i PKWN (zarys działalnos´ci) grudzień 1943
— październik 1944, s. 89; cztery powielone materiały — informacje o roli
gospodarczej ziem wschodnich II Rzeczypospolitej i o deportacjach.

Teczka II. Spadki i zapisy. Akta luźne (w sumie kilkanas´cie spraw) z lat
1935—1942, gło´wnie sprawy z˙ydowskie z krajo´w Ameryki Łacińskiej.

Teczka III . Instrukcje konsularne.3 IX 1929 — 13 VIII 1941. Akta luz´ne.
Teczka IV. Polski Czerwony Krzyz˙. Kilkadziesiąt luźnych materiało´w

i dokumento´w z lat 1943—1945 dotyczac̨ych pomocy potrzebujac̨ym rodakom
(m. in. z Domu Polskiego w San José przesłano 216 dolaro´w amerykan´skich,
zebranych gło´wnie przez Żydów polskich Libermana, Rosenzweiga, Alzenberga
i in.).

Teczka V. Koniunktury emigracyjne. Zbiór dokumento´w, materiałów
i druków [luźnych i w formie obwolut — poszyto´w] z lat 1932—1945,
m. in.: trzy broszury informujac̨e o możliwości założenia kolonii przez emig-
rantów polskich w Dominikanie 1940/41; poszyt (obwoluta) I. Materiały (2
egz.) powielaneConférence technique d’ experts sur la cooperation inter-
nationale technique et financière en matière de migration colonisatrice; po-
szyt (obwoluta II).Akta dotyczące kolonizacji w Meksyku: w istocie główne
akty prawne kolejnych rzad̨ów meksykan´skich w sprawach przybywania
i pobytu emigranto´w w Meksyku z lat 1938/39 i 1945; poszyt (obwoluta) III.
Dokumenty i materiały dotyczac̨e staran´ polskiej strony o ulokowanie w Me-
ksyku kilku tysięcy polskich wychodz´ców, głównie Żydów (z równoległym
poszukiwaniem podobnych moz˙liwości w Panamie, Boliwii, Gwatemali i Co-
sta Rice); poszyt (obwoluta) IV. Moz˙liwości osiedlenia Polako´w w Domini-
kanie i Hondurasie (zwłaszcza 1200 polskich emigranto´w znajdujących się
w Japonii) z lat 1932/33 i 1941. Znajduja˛ się tu także wycinki z miejscowej
prasy z informacjami o polityce emigracyjnej poszczego´ lnych rządów. Osad-
nictwo żydowskie w San Domingo; poszyt (obwoluta) V. Dokumenty i mate-
riały dotyczące emigracji do Kolumbii 1936—1940 (m. in. zablokowanie
takich możliwości Żydom z Europy s´rodkowej); poszyt VI. Emigracja do
Wenezueli i Boliwii 1936—1940(łącznie kilkadziesiąt dokumento´w dotyczą-
cych w dużym stopniu ogo´ lnych warunko´w i możliwości emigracji do tych
krajów).

Uwaga: napisy na obwolutach poszyto´w (grup dokumento´w) stanowią
zarazem uproszczone wykazy dokumento´w (,,Rejestr akt’’), ale nie sa˛ one
całkowicie adekwatne do zawartos´ci danego poszytu obwoluty.
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Teczka VI. Generał Władysław Sikorski.
Cz. I. Ok. 100 dokumento´w i materiałów związanych z wizytągen. Si-

korskiego w Meksyku, zbieranych latem 1944 r., zapewne w celu przekaza-
nia do Muzeum i Instytutu Sikorskiego w Londynie (były to 66 fotografie
i ok. 100 egz. dzienniko´w i periodyków, które o tym pisały). Wynikało to
z decyzji MSZ rządu polskiego 6 XII 1943 o zbieraniu dokumento´w i pa-
miątek związanych z działalnos´cią Sikorskiego, łącznie z obchodami pierw-
szej rocznicy jego tragicznej s´mierci.

Liczne depesze kondolencyjne do posła RP w Meksyku z okazji zgonu
Sikorskiego (m. in. przewodniczac̨y Komitetu Federacji Czechosłowacji, Gre-
cji, Polski i Jugosławii — konsul generalny Grecji dr Spiros Makris, rzad̨y
państw latynoamerykan´skich, ambasadorzy pan´stw sojuszniczych i latyno-
amerykan´skich w Meksyku, przyjaciele); zaproszenia na naboz˙eństwa żałob-
ne. List kondolencyjny na re˛ce radcy Poselstwa RP Aleksandra L. Wie-
siołowskiego nadesłał nawet dyrektor generalny Archiwum MSZ Meksyku
Juan Manuel Torrea (5 VII 1943 r.); podobne listy nadesłali: dyrektor Obser-
watorium Astronomicznego, kilku przedstawicieli resortu obrony narodowej
Meksyku.

Materiały prasowe zwiaz̨ane z wizytąSikorskiego w Meksyku, zwłaszcza
świadczące o nieche˛ci do generała z powodu jego krytycznej opinii o emigran-
tach polskich z˙ydowskiego pochodzenia. Deklaracje władz meksykan´skich
o gotowos´ci przyjęcia 20 tys. polskich wychodz´ców na czas wojny. Wykaz
wydatków związanych z wizytąSikorskiego w Meksyku (2943,5 pesetos).
Relacje prasy meksykan´skiej z 27—31 XII 1942 r. z wizyty Sikorskiego
w Meksyku.

Cz. II: duży plik gazet meksykan´skich z informacjami (i reportaz˙ami)
dotyczącymi tej wizyty.

Teczka VII. [Dawna sygn. 7/2]Interwencje dyplomatyczne oso´b prywat-
nych — trzy obwoluty — grupy akt i ponad 100 luz´nych pism, m. in.:
Przejazd oficero´w Armii Polskiej z Martyniki do Kanady. Jest to korespon-
dencja mjra Stanisława Olszanika (z Martyniki) z płkiem Franciszkiem Ar-
ciszewskim i attaché poselstwa polskiego w Meksyku Gustawem Zakrzews-
kim od października 1940 r. do lutego 1941 r., gło´wnie sprawy wizowe
i zwrotu pożyczki zaciągniętej w Meksyku ,,po zdemobilizowaniu z armii
francuskiej’’ w 1940 r., organizowanie polskiego obozu wojskowego w Kana-
dzie, wzmianki o groz˙eniu przez dowo´dcę francuskiego na Martynice, z˙e
wyśle polskich wojskowych ponownie do Francji. Ciekawe, z˙e jeszcze w lis-
topadzie 1940 r. mjr Olszanik zdołał skontaktowac´ się z żoną we Lwowie
— poprzez wymiane˛ depesz. Natomiast dowo´dztwo francuskie na Martynice
odsyłało listy w języku polskim z adnotacja:̨ ,,Langue interdite. Retour
à l’envoyeur’’ (Język zakazany. Zwrot nadawcy). W sumie korespondencje
dotyczą 5 oficerów wojsk polskich we Francji, kto´rzy przez Maroko, Mar-
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tynikę, Meksyk, Stany Zjednoczone trafiali do Kanady, gdzie zyskiwali azyl
polityczny.

Uchodźcy czechosłowaccy.Obwoluta obejmujac̨a dokumenty z 1942 r.
dotyczące pomocy Poselstwa RP w staraniach o wizy dla kilkudziesie˛ciu Żydów
czechosłowackich, kto´rzy uciekli z Francji pod rzad̨ami Petaina i grozi im
wydalenie i wydanie w re˛ce tychże władz; obwoluta (poszyt) niezatytułowana,
obejmująca starania o wizy wjazdowe do Wenezueli dla małz˙eństwa Żydów
rumuńsko-tureckich z paszportem polskim wystawionym w 1935 r., uciekiniero´w
z Francji w 1942 r.; dokumenty luz´ne dotyczące podobnych staran´ Adama Flatau,
10 Żydów polskich z Hiszpanii i S. Bigelmana; dokumenty dotyczac̨e skutecznych
staran´ Poselstwa RP o opieke˛ Ambasady Meksyku przy rzad̨zie francuskim
w Vichy nad konsulem czeskim w Marsylii i jego archiwum (1942 r.); dokumenty
w sprawie wizy dla Jo´zefa Szulmana, pochodzac̨ego z Polski, ale z˙yjącego
w Belgii; obwoluta zawierajac̨a dokumenty staran´ o wizy rodziny Gattengerg;
luźne dokumenty staran´ o wizy Leona Gruszko i Szewe Glazmana; obwoluta:
,,Pusłowscy Władysław i Krystyna, Olizarowa Maria Krystyna’’; pie˛ć kart pism
w sprawie przejazdu Jana Kiepury z rodzina˛w lutym 1941; dokumenty dotyczac̨e
przejazdu adwokata Zygmunta Nadela z Indii Brytyjskich do Gwatemali w maju
1941; dokumenty dotyczac̨e: Czesława Einhorna, rodziny Schwarzenbergo´w,
Rosy Laub; obwoluta: Bogusław i Sydonia Klarfeldowie. 1940 r.; obwoluta:
Sprawa Mariana Przełomskiego. 1941: za 250 dolaro´w amerykan´skich kupuje
obywatelstwo dla brata i bratowej, wywiezionych na Syberie˛ przez władze
radzieckie, ale uwolnionych dzie˛ki interwencji dyplomacji meksykan´skiej i prze-
słaniu im paszporto´w na Syberie˛ — za pos´rednictwem posła Szwecji w Moskwie!;
dokumenty dotyczac̨e staran´ o wizędla Natana Halperna z Nicei; j. w. (dla Leibusa
Morgensterna i Davida Herciga z rodzinami); j. w. (dla rodzin Lustigo´w
i Ungarów); dokumenty dotyczac̨e staran´ rodzin wojskowych o wizy do USA;
dokumenty staran´ o wizy Zygmunta Liebera; dokumenty staran´ o wizy Ireny
Baum Lurié i in.; obwoluty zawierajac̨e podobne dokumenty w podobnych
sprawach dotyczac̨ych: dra Jo´zefa Artura Holländera, dra Jana Szewczyka,
Juliusza Feista, Zofii Tigner z dwoma synami, Adama S´witkowskiego i Anny
Steckiewicz, dra Seweryna Cytronberga, Jo´zefa Zabnera, Henryka Spitzmana,
Zofii Merdinger, Janiny Higersberger, Ericha Selin´skiego i Paula Runde — oby-
watela gdan´skiego, który odmówił posłuszen´stwa władzom niemieckim i na
początku II wojny światowej wyjechał do Ameryki.

Teczka VIII . Sprawy obywatelstwa1934—1942. Gło´wnie okólniki w spra-
wach utraty obywatelstwa polskiego przez słuz˙bęw wojsku obcym bez aprobaty
kompetentnych władz polskich.

Teczka IX. Życzenia, zaproszenia, kondolencje obce i naszez lat
1939—1945.

Teczka X. Książka z Santa Rosa[6 książek do czytania dla niz˙szych klas
szkół podstawowych].
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Teczka XI: Działalność rządu w Angers i w Londynie. [Dawna sygn.] 8276

1940 r. Luźne dokumenty, m. in. kopie pism wymienianych mie˛dzy Sikorskim
a Beneszem dotyczac̨e wspo´ łpracy polsko-czechosłowackiej (11 XI i 3 XII
1940 r.), między ministrem spraw zagranicznych Augustem Zalewskim a lor-
dem Halifaxem dotyczac̨e stosunko´w brytyjsko-radzieckich (27 XI i 14 XII);
informacja O stosunkach polsko-brytyjskich; informacja O tzw. przesileniu
lipcowym [1940]; Tezy Rady Ministro´w dotyczące polityki zagranicznej. Wrze-
sień 1940; Organizacja i program rzad̨u RP w Londynie 15 VIII 1940 (z
załącznikami o objętości ok. 20 stron mps duz˙ego formatu);Działalność Rządu
Polskiego[informacje datowane 28 XI 1939, 24 I 1940 i maj 1940].

Teczka XII . Exposé, mowy, deklaracje, interwiewy(sic!) [Dawna sygn.]
392. Przemo´wienia ministra spraw zagranicznych rzad̨u Sikorskiego z 11
X 1939 i 28 III 1940.

Teczka XIII . Pamflety. Szes´ć drukowanych broszur w je˛zyku angielskim,
wydanych w latach 1943—1945.

Teczka XIV. Okólniki MSZ. 439.Kilka kopii z lat 1942—1945.
Teczka XV. Sprawy paszportowe. 727z lat 1929—1942. Oko´ lniki, za-

rządzenia, wyjas´nienia w sprawie paszporto´w; odrębnągrupęstanowiąpaszpor-
ty Wolnego Miasta Gdan´ska.

Teczka XVI. Polityka emigracyjna. 273z lat 1939—1942. Dekrety, przepi-
sy, wyjaśnienia dotyczące polityki emigracyjnej i wizowej Gwatemali, Hon-
durasu, Panamy, USA, Kostaryki, Nikaragui, Meksyku.

Teczka XVII . Materiały drukowane i powielane, prasa dotyczac̨e Konferen-
cji Panamerykan´skiej w 1945 r.

Teczka XVIII . Zbiory muzealne. Dary dla instytucji naukowych. Wydawnic-
twa polskie i zagraniczne i wie˛źniowie polityczni. 203—205, m. in. prośba
Komitetu Związku Katalońskiego do rządu polskiego, by interweniował dla
zapobiez˙enia wydaniu przez rzad̨ Vichy tysięcy hiszpan´skich antyfaszysto´w
w ręce gen. Franco (Meksyk, 1 IX 1942 r.); oko´ lnik MSZ z dn. 28 IV 1942 r.,
polecający utrzymywanie kontakto´w z miejscowym rynkiem antykwarycznym
dla sprawdzenia, ,,czy dzieła sztuki zrabowane przez Niemco´w w Polsce nie
dostająsię na rynek tutejszy’’ i porozumiewanie sie˛ z ekspertami Referatu
Rewindykacji Strat Kulturalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; ko-

6 Tu i dalej liczba ta oznacza dawna˛ sygnature˛ obwoluty, co zdaje sie˛ świadczyć, że przekazane
przez W. Stebelskiego dokumenty i materiały zachowały po cze˛ści dawnąstrukturęwewnętrzną
Archiwum Poselstwa ustalona˛ InstrukcjąKancelaryjnąMSZ. Natomiast ro´ żne paginacje dokumen-
tów wewnątrz obwolut (poszyto´w) mogą świadczyć, że skład i porządek wewnątrz nich był
wprowadzony w momencie ,,finalnego brakowania’’ Archiwum Poselstwa w 1945 r. Cze˛sto układ
wewnętrzny jest przypadkowy, niezgodny z chronologia.̨ W tytułach obwolut nie zaznaczono
chronologicznego zasie˛gu zawartych w nich dokumento´w: określenie skrajnych dat pochodzi od
autora niniejszego tekstu, na podstawie wglad̨u w zawartos´ć każdej obwoluty (poszytu).
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respondencja dotyczac̨a przesyłania ksiaż̨ek i przygotowywania publikacji na
potrzeby polskich z˙ołnierzy, innych s´rodowisk polskich i propagowania sprawy
polskiej na arenie mie˛dzynarodowej.

Teczka XIX. Delegat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. 307z lat
1928—1945. Luz´ne papiery w konkretnych sprawach polskich wychodz´ców
w Ameryce Środkowej.

Teczka XX. Upoważnienia dla konsulo´w. 674z lat 1928—1944. Formalne
upoważnienia do czynnos´ci konsularnych we wszystkich krajach Ameryki
Łacińskiej.

Teczka XXI. Podteczka tomu akt 474 — c.V. Sprawa Alicja Brieto1942.
Umowa o prace˛ umysłowego pracownika Poselstwa RP.

Teczka XXII . J. w. Mieczysława Kosteckiego: wypłata uposaz˙enia.
Teczka XXIII . J. w. Zygmunta Gostomskiego: nominacja na wicekonsula

w Meksyku.
Teczka XXIV . Konferencje, kongresy i zjazdy mie˛dzynarodowe. 177, 184

— z lat 1937—1944, m. in. Mie˛dzynarodowe Biuro Pracy, Kongres Ameryka-
nistów, Międzynarodowy Kongres Inz˙ynierów Polskich.

Teczka XXV. Poczta Polska. 838z lat 1932—1942. Pisma władz latyno-
amerykan´skich.

Teczka XXVI . Konferencja w San Francisco. 184b. Słynne Memorandum
Rządu RP dla przewodniczac̨ych delegacji. Korespondencje z kon´ca kwietnia
1945 r., s´wiadczące o nadziejach na akredytowanie nowego posła RP w Meksyku.

Teczka XXVII . Regulaminy i instrukcje wewnet̨rzne Poselstwa. 437-az lat
1932—1944.

Teczka XXVIII . Urzędnicy kontraktowi. 474.
Teczka XXIX . Organizacja Poselstwa RP w Meksyku. 422z lat

1930—1944.
Teczka XXX. Komisja do rejestracji fakto´w i ostatnich zdarzen´ w Polsce.

806. Specjalna komisja powołana w paz´dzierniku 1939 r. Teczka zawiera
okólniki jej dotyczące i dziewięciostronicowąrelacjęReimano ,,o deportacji do
Rosji’’ w 1939 r.

Teczka XXXI . Stosunki polskich instytucji naukowych z zagranicznymi. 191
z lat 1933—1940.

Teczka XXXII . Ceremoniał. 411.Dokumenty z lat 1934—1940.
Teczka XXXIII . Notyfikacje polskie. 413-az lat 1933—1945.
Teczka XXXIV . Umowy polityczne 75z lat 1939—1943. Spisy umo´w,

korespondencje w sprawie umo´w mniej istotnych, np. transportu powietrznego,
ale także stosunko´w z ZSRR itp.

Teczka XXXV. Podróż p. Posła Neumana do Ameryki S´rodkowej. 422-a I:
r. 1944. Dziewięć pism nieistotnych.

Teczka XXXVI . Wizyty polskie za granicą. 414.Pobyt ministra pracy
i opieki społecznej Stan´czyka w Meksyku w 1944 r.
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Teczka XXXVII . Sprawy ogo´lne wewnętrzne. 473—474.Dokumenty doty-
czące drobnych spraw wewnat̨rzorganizacyjnych w latach 1939—1944.

Teczka XXXVIII . Organizacja biurowos´ci 446. Dokumenty i materiały
z lat 1931—1939.

Teczka XXXIX . Matrykuła konsilarum. 716.Informacja z lat 1928—1941
o Polakach z˙yjących i zmarłych oraz o podejrzewanych o zwiaz̨ki z Niemcami.

Teczka XL. Wojna. 245.Dokumenty z lat 1939—1944 dotyczac̨e rejestro´w
i karania zbrodni wojennych, projekto´w powojennej organizacji Europy s´rod-
kowej i apelu o mie˛dzynarodowąpomoc w odbudowie Warszawy po znisz-
czeniu przez Niemco´w.

Teczka XLI . Opieka prawna nad emigrantami. 708.Dokumenty z lat
1939—1941 dotyczac̨e zwłaszcza opieki religijnej nad Polakami w ZSRR.

Teczka XLII . Sprawy ogo´lne. 473-c. I.Szukanie kandydato´w na niższe
stanowiska w Poselstwie Polskim w Meksyku w latach 1939—1944.

Teczka XLIII . Dary i składki różne. 791.
Teczka XLIV . Okręty. 390.Dokumenty z lat 1933 —1943.
Teczka XLV. Ordery i odznaczenia. 416.Z lat 1923—1944.
Teczka XLVI . Informacje dotyczące poszczego´lnych osób. 761.Korespon-

dencje z lat 1940—1942 w sprawach niemieckich działan´ w Ameryce.
Teczka XLVII . Konferencja ministro´w spraw zagranicznych w Meksyku.

1945, luty. 184-a.Materiały — okólniki, sprawozdania, kilka listo´w — doty-
czących Konferencji Panamerykan´skiej.

Teczka XLVIII . Funkcjonariusze [Poselstwa] niz˙si. Suchocki Bogdan[wo-
źny Poselstwa].

Teczka XLIX . Poselstwo RP Meksyk [w latach] 1936—1939. 392.Powiela-
ne przemo´wienia ministra Jo´zefa Becka, pretensje obywateli polskich do władz
i osób cudzoziemskich, z lat 1940—1941.

Pudło wielkie II

Biuletyn Gospodarczy — Polska a zagranicai Biuletyn Informacyjny
— Polska a zagranica(druki tajne polskiego MSZ z lat 1930-tych).

Obwoluta: Dumbarton Oaks. Przewaz˙nie powielane teksty memorando´w
i uwag różnych rządów latynoamerykan´skich na tematy proponowane tej
konferencji, zwłaszcza: interesy Simensa w Europie, propozycje zgłaszane
przez rząd RP w Londynie etc.

Pozostałąznacznąwiększość stanowiąmateriały powielane:Wydział Spec-
jalny Ministerstwa Spraw Wewnet̨rznych. Przegląd prasy podziemnej nr 13/44
(marzec—kwiecien´ 1944)cz. I i II, nr 16 (maj — początek lipca 1944); raport
Straty kulturalnenr 18/44. Charakterystyka strat archiwo´w polskich, zaro´wno
dokumento´w jak budynków z oszacowaniem tych szko´d w wielkościach pie-
niężnych — przedstawiona na s. 69—79;Sprawozdanie sytuacyjne z ziem
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polskich nr 12/44 (luty—czerwiec 1944);Ministerstwo Prac Kongresowych.
Tzw. wcielenie polskich ziem wschodnich do Związku Sowieckiego. Warunki
i okoliczności. Londyn sierpien´—październik 1943 (materiał powielany).
Przegląd literatury politycznej nr 48(kwiecień 1945) i nr 49 (maj 1945 r.).
Ministerstwo Spraw Wewnet̨rznych — Dział Narodowos´ci. Ukraińska polityka
niemieckich władz okupacyjnych na terenie Reichskommissariat Ukraine, oprac.
dr Józef Rudnicki7, Londyn 20 lutego 1945. Niemiecka polityka okupacyjna na
terenie Białorusi w obre˛bie państwa polskiego, oprac. dr Jo´zef Rudnicki, Londyn
20 lutego 1945. Ministerstwo Spraw Wewnet̨rznych — Wydział Społeczny.
Przegląd prasy krajowej w okresie Powstania Warszawskiegonr 2—a/45, cz. II.

Pudło wielkie III: Santa Rosa8

Polak w Meksyku. Numery 16 (3 XII 1944:Ziemia mojej matki), 17 (10 XII
1944:Ziemia), 18 (24 XII 1944:Świąteczny), 2/21 (7 I 1945:Warszawa), 3/22
(14 I 1945: Arystokracja i proletariat narodo´w), 4/23 (4 II 1945:Dlaczego
Polska żąda Prus Wschodnich i Gdan´ska?), 5/24 (11 II 1945:Czy państwo
nowoczesne powinno byc´ jednolite etnicznie?) i 6/25 (18 II 1945).

Teczka I. Santa Rosa. Sprawozdania, wykazy daro´w, korespondencje doty-
czące utarczek o dominujac̨y w ośrodku kierunek i o atmosferze rywalizacji
delegato´w Ministerstwa Opieki Społecznej i Ministerstwa Wyznan´ Religijnych
i Oświecenia Publicznego z lat 1943—1945.

Teczka II. Listy urzędowe. Poszukiwania kuzyno´w, różne formy pomocy,
zgoda na charakter polskiego wspo´ lnego osiedla z lat 1943—1945.

Teczka III . Santa Rosa — [sprawy] finansowe, 1944 r.
Teczka IV. Santa Rosa — dary. 738 cz. I — ,,dary’’, 1943—1945, m. in.

— lista mieszkan´ców Polaków z zaznaczeniem, jakie dary otrzymali.
Teczka V. Santa Rosa. Korespondencja i materiały ro´żne 1943—1944,m.in.

dokumenty dotyczac̨e transportu Polako´w z Indii do Meksyku.
Teczka VI. Santa Rosa. Korespondencja i materiały ro´żne.
Teczka VII . J. w. Materiały dotyczac̨e budżetu Santa Rosy.
Teczka VIII . Santa Rosa [sprawy ogo´lne] 738, z 1943 r., m. in. dokumenty

dotyczące przyjmowania polskich dzieci i sierot w sierocin´cach USA...
Łącznie zebrano tu 18 podteczek, zawierajac̨ych materiały dotyczac̨e najroz-

maitszych aspekto´w życia osady polskiej Santa Rosa; sa˛ tu nawet Sprawy
honorowe...

7 Pseudonim Stefana Me˛karskiego (1895—1985), doktora filozofii, kustosza biblioteki Uniwer-
sytetu Lwowskiego, członka Rady Miejskiej Lwowa i posła na sejm w latach 1930—1935.

8 Nazwa miejscowos´ci, a zarazem os´rodka w Meksyku, stworzonego dla osieroconych polskich
dzieci, przybyłych wraz z armia˛ gen. Andersa z Kazachstanu i Syberii. Miejscowa szkoła polska
rozwijała działalnos´ć amatorskąw sferze kultury. Niekto´rzy wychowankowie Santa Rosy osiedlili
się w Meksyku tworząc bardzo aktywny składnik tutejszej Polonii, ale wie˛kszość przeniosła sie˛ do
USA. W 1994 r. zorganizowano wielkie spotkanie byłych wychowanko´w w Santa Rosa, uwiecznione
kamerąWojciecha Stebelskiego; uczestnicy postanowili kontynuowac´ rocznicowe spotkania.
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Pudło wielkie IV

Teczka I. Dary i składki na Fundusz Obrony Narodowej — Pomoc Ofiarom
Wojny. 791-h.Dokumenty z lat 1939—1942, dotyczac̨e m. in. przesyłania
,,paczek i ofiar dla Polako´w w Rosji’’, dla Żydów w Getcie Warszawskim i do
innych gett w Polsce. Sa˛ tu m. in. listy dotyczące dra Feliksa Gutmana
— działacza Związku Polskiego w Meksyku, wzywajac̨ego do s´wiadczenia
pomocy Polakom w Zwiaz̨ku Radzieckim ,,bez ro´ żnicy wyznania’’.

Można teżwyróżnić następujące zagadnienia: Zbio´rki prowadzone w ro´ ż-
nych krajach Ameryki Południowej i Po´ łnocnej; Działalnos´ć Komitetu Pomocy
Ofiarom Wojny w Polsce; Zbio´rka polskich książek dla bibliotek z˙ołnierskich;
Paczki dla polskich jen´ców w Niemczech; Dary dla Armii Polskiej we Francji
w 1940 r.; Negocjacje z Niemcami o dopuszczenie Polskiego i Amerykan´skiego
Czerwonego Krzyz˙a do organizowania bezpos´redniej dystrybucji paczek dla
Polaków i jeńców polskich; Pos´wiadczenia ofiar (indywidualnych i organizacji)
na Fundusz Obrony Narodowej w 1939 r. w Meksyku i Panamie.

Teczka II. Kandydaci na konsulo´w honorowych. 478. 10 teczek i dokumenty
luźne dotyczące kandydato´w na konsulo´w honorowych we wszystkich krajach
Ameryki Środkowej.

Teczka III. Raporty polityczne innych placo´wek RP. 3d.Materiały powielane
i dokumenty z lat 1939—1944, ułoz˙one poszytami obejmujac̨ymi poszczego´ lne
lata, dotyczące m. in. stanowiska Brazylii, Argentyny i Kolumbii wobec
konferencji w Dumbarton Oaks, antypolskiego stanowiska niekto´rych ambasad
radzieckich w Ameryce s´rodkowej; postawy politycznej i prasy Brazylii i Argen-
tyny; aktywnos´ci antyfaszystowskiej Niemco´w i Włochów w USA o zabar-
wieniu komunizującym i socjaldemokratycznym (uznawana za zagroz˙enie dla
ładu powojennego); raporto´w o rządach Żelaznej Gwardii w Rumunii i o ZSRR
w 1940 r.; polskiej ambasady w Waszyngtonie w kon´cu 1939 r.

Uwaga: bardzo zły stan dokumento´w tej teczki (papier pokryty po cze˛ści
pleśnią).

Teczka IV. Informacje handlowe. 733.Kilka dokumento´w z lat 1935—1938.
Teczka V. Sytuacja ekonomiczna w Polsce. 74.Dokumenty i materiały

powielane, m. in. cztery biuletynyWiadomos´ci Gospodarczychz 1944 r.
Teczka VI. Depozyty. 553.
Teczka VII. Poselstwo RP w Hawanie. 909.Nieistotne materiały z 1942 r.
Teczka VIII. Poselstwo RP w Bogocie. 908.Mało ważne sprawy konsularne.
Teczka IX. Uchodźcy. Dokumenty i materiały z lat 1940—1944, dotyczac̨e

uchodźców z różnych krajów, nawet z Afryki Północnej, starania o ich
ulokowanie w Meksyku i in. krajach.

Teczka X. Sprawy budz˙etowo-rachunkowe, sprawy walutowe i dewizowe.
565. Kilkanaście dokumento´w i materiałów z lat 1936—1939.

Teczka XI. Artykuły, biuletyny własne do prasy obcej. 330(z 1944 r.)
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Teczka XII. Pośrednictwo pracy i inne informacje w sprawach emigracyj-
nych. 308, 315,m. in. obwoluta z duz˙ą grupą materiałów i dokumento´w
zatytułowana:Władysław Go´rczyński — przyjazd do Meksyku, 1940— głównie
dotyczy staran´ wizowych.

Teczka XIII. Raporty ekonomiczne z Meksyku i in. krajo´w kompetencji. 39(z
lat 1937—1939).

Teczka XIV. Uchodźcy z Persji. 738 a.Dokumenty z lat 1942—1943.
Teczka XV. Stosunki ekonomiczne krajo´w o[bszaru?]k[ompetencji?]z za-

granicą. 19(z lat 1931—1935).
Teczka XVI. Przegląd prasy obcej — czeska, litewska, ukrain´ska. 329.

Biuletyny powielane z 1941.
Teczka XVII. Wystawy gospodarcze i pro´bki. 340.Z lat 1937—1942.
Teczka XVIII. Obchody i uroczystos´ci. 337. Z lat 1940—1943.
Teczka XIX. Amigos de Polonia w Meksyku. 350.Dokumenty z lat

1930—1944.
Teczka XX. Sprawy ekonomiczne. Reklamacje handlowe. 774.Z lat

1935—1940.
Teczka XXI. Wydawnictwa antypolskie. 343.Z lat 1938—1944.
Teczka XXII. Organizacja MSZ. Protokoły zdawczo-odbiorcze. 441.Doku-

menty z lat 1930—1944 — z okazji ukon´czenia misji przez ambasadoro´w.
Teczka XXIII. Stosunki polityczne Meksyku z zagranicą z wyjątkiem Polski.

1938—1943. 1I. Materiały, wycinki prasowe, nieliczne dokumenty.
Teczka XXIV. Dziennikarze i publicys´ci — obcy i polscy. 327.
Teczka XXV. Radio. 334.Z lat 1942—1944.
Teczka XXVI. Agent konsularny w México — dr Ignacy Wygard. 422

— cz. V.Dokumenty z lat 1941—1945.
Teczka XXVII. Komitet Polsko-Czechosłowacko-Grecko-Jugosłowian´ski

w Meksyku. 351.Zaledwie 9 dokumento´w grzecznos´ciowych i informacyjnych
z lat 1942—1943.

Teczka XXVIII. Oficina de información. Aliada. 352b. Z lat 1939—1941.
Teczka XXIX. Druki propagandowe, polskie, niemieckie i angielskie z okre-

su II wojny światowej.
Teczka XXX. Biuletyn. Polska a zagranica. 401.Biuletyn powielany.
Teczka XXXI. Skład poselstwa: agreements. 423A/B.Z lat 1939—1941.
Teczka XXXII. Pozbawienie obywatelstwa. 719.Przepisy, zalecenia i kon-

kretne decyzje z lat 1938—1942.
Teczka XXXIII. Stosunki Polski z innymi krajami — ZSRR. 49-a.Dokumen-

ty, w większości materiały powielane z lat 1940—1944, zawierajac̨e głównie
informacje o naduz˙yciach władz radzieckich wobec Polako´w, rozbrajaniu Armii
Krajowej, zalecenia i argumentacje w dowodzeniu praw Polski do tereno´w
wschodnich, analiza przemo´wienia Stalina z 7 XI 1944 r., szacunkowe dane
o liczbie Polako´w deportowanych w ZSRR, tres´ć debat w Izbie Gmin nad



ZBIORY ARCHIWALNE POSELSTWA POLSKIEGO W MEKSYKU 91

stosunkami polsko-rosyjskimi, 3 artykuły z ,,Journal de Genève’’ z marca
1944 r., informacje o daż̨eniach rządu polskiego do przywro´cenia dobrych
stosunko´w z ZSRR i staraniach o publikacje tego rodzaju w prasie, o jednomys´l-
nym stanowisku wszystkich członko´w rządu polskiego w Londynie wobec
ZSRR. Sątu również materiały broniące decyzji o umowie Majski-Sikorski,
dotyczące aresztowania w ZSRR delegato´w Ambasady RP przez władze
radzieckie i me˛żów zaufania opiekujac̨ych siędeportowanymi Polakami, oce-
niające układ brytyjsko-radziecki z czerwca 1942 r., interpretacje umowy
Sikorski-Majski z 20 i 28 VIII 1941 r., Instrukcje Ministerstwa Informacji
i Dokumentacji z 20 VIII 1941 r. w tymz˙e duchu — tzn. z głe˛bokim
przekonaniem, z˙e w końcu wojny mocarstwa zachodnie i Polska zyskaja˛
zdecydowana˛ przewage˛ nad osłabionym wojna˛ ZSRR; przemo´wienie ministra
Stanisława Stron´skiego i premiera Władysława Sikorskiego.

Uwaga: papier znacznej cze˛ści dokumento´w wchodzących w skład teczek od
nr IV do XXXIII wła c̨znie podlega wyraz´nym procesom intensywnego but-
wienia i wymaga szybkiej interwencji konserwatora!

Teczka XXXIV . Stosunki polityczne Polski — ro´żne kraje. 49. I.Materiały
z lat 1941—1944, obejmujac̨e m. in. ekspertyzy Ministerstwa Prac Kon-
gresowych, tzn. przygotowywane dla oczekiwanego kongresu pokojowego
kończącego wojnę: Zagadnienie Niemiec — aspekt gospodarczy, Londyn
— wrzesien´ 1944, kopia raportu ambasadora Kazimierza Papée dla ministra
o stanowisku Stolicy Apostolskiej w sprawie polskiej z dn. 4 grudnia,Slobodna
Jugoslavia w Meksykuz dn. 25 III 1943 r.

Podteczka (obwoluta) I. Stosunki polityczne krajo´w okręgu kompetencji
z Polską. Ogo´lne stosunki polityczne. Ruch Wolna Austria. 49-A.Dokumenty
obejmujące okres maj 1941—luty 1944, zawieraja˛ m. in.: korespondencje˛
delegata na Meksyk i pozostałe kraje Ameryki S´rodkowej — Don Silvio
Pizzarello de Helmsburga z polska˛ placówką (w języku hiszpan´skim); materiały
Komitetu Narodowego ,,Wolna Austria’’ delegata na Meksyk — informacje
o działalnos´ci emigracji austriackiej, z podkres´leniem, że jużobecnie istnieje 11
organizacji (ko´ ł) emigracji austriackich, gło´wnie w koloniach brytyjskich i kra-
jach północnoamerykan´skich. W ich dokumentach i materiałach duz˙o informacji
o ruchu, koneksje monarchistyczne z Ottonem Habsburgiem, zabiegi o wejs´cie
do Komitetu Międzyalianckiego w Meksyku.

Podteczka II. Sprawy Polska — Czechosłowacja. 49-C.Dokumenty i mate-
riały z okresu maj 1941 — marzec 1943, dotyczac̨e m. in.: wspo´ łdziałania ze
Stowarzyszeniem Czechosłowacko-Meksykan´skim; czechosłowackiej działalno-
ści dyplomatycznej w Brazylii; nieoficjalnego reprezentowania (w poczat̨ko-
wym okresie wojny) intereso´w czechosłowackich przez Poselstwo RP w Mek-
syku (sprawa przeje˛cia archiwum Poselstwa Czechosłowacji przez Niemcy
— wydał je podobno czeski dyplomata Polacˇek; skuteczna pomoc Poselstwa RP
w przywróceniu tu misji czechosłowackiej); kopie podstawowych dokumento´w
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dotyczących stosunko´w między rządami Polski i Czechosłowacji działajac̨ymi na
emigracji; Polsko-Czechosłowackiego Komitetu Wspo´ łpracy w Caracas; Komite-
tu Wzajemnej Pomocy Polski i Czechosłowacji w Wenezueli; Przyjacio´ ł Alianca
Czechosłowacji w Meksyku; Amerykan´skiego Polsko-Czechosłowackiego Zwia-̨
zku w Milwaukee; Tymczasowego Komitetu Polsko-Czechosłowackiego w Chi-
cago; pro´b zorganizowania podobnych komiteto´w w Kolumbii i Brazylii.

Podteczka (obwoluta). Sprawa Polska — Grecja. 49-G.Dziewięć pism
i wycinki prasowe z lat 1939—1943, gło´wnie — sprawa tarc´ o przywództwo
w organizowaniu miejscowej kolonii greckiej w kon´cu 1942 r.

Podteczka. Sprawa Polska-Hiszpania. 49-H.: Cztery dokumenty z 1942 r.
dotyczące uchylenia sie˛ Poselstwa RP od poparcia staran´ Związku Katalońskiego
w Meksyku wobec rzad̨u Vichy, by ten nie dokonał ekstradycji uczestniko´w
rewolucji hiszpan´skiej (swąpostawętłumaczy poselstwo brakiem jakichkolwiek
kontaktów z rządem Vichy); odpieranie z˙ądańHiszpanii, by rząd Meksyku usunał̨
wszystkie agendy rzad̨u polskiego.

Podteczka. Sprawa Polska-Francja. 49-F.Dokumenty i materiały z lat
1939—1942 dotyczac̨e kontakto´w i informacji o: Comité National Franc,ais;
stosunku do ambasady rzad̨u Vichy (rząd Sikorskiego ma ambasade˛ w Vichy
i konsulaty w Tuluzie, Marsylii, Nicei i Lyonie); pro´bie ingerowania dra
Mieczysława Marchlewskiego posła RP w Meksyku w sprawie obsady stanowiska
szefa przedstawicielstwa Komitetu Narodowego Wolnej Francji na Ameryke˛
Środkową(Polak występował przeciwko Jacquesowi Soustelowi).

Podteczka. Sprawa Polska-Rumunia. 49-R.Dokumenty i materiały z lat
1941—1942, obejmujac̨e m. in.: pobyt abdykowanego kro´ la Karola, jego daż̨enia
do zyskania przywo´dztwa nad rodzac̨ym się narodowym rumun´skim ruchem
oporu; informacje o stosunkach polsko-rumun´skich w latach 1938/1939; pomoc
Polaków w ucieczce kro´ la z Hiszpanii poprzez Portugalie˛ do Meksyku; pro´by
organizowania (i opanowania przez kro´ la i bliskich mu działaczy) Wolnej
Rumunii w USA i Kanadzie.

Poza powyz˙sząstrukturąteczki znalazły sie˛ w niej pojedyncze dokumenty
z Kanady i stolicy Kolumbii — Bogoty.

Teczka XXXV. Ogólne stosunki polityczne krajo´w kompetencji z Polską. 49.
Dokumenty z lat 1939—1945 dotyczac̨e stosunko´w z PolskąKostaryki, Hon-
durasu, San Salwadoru, Nikaragui, Panamy i Gwatemali: sprawy emigracji
polskiej i ogólne przepisy dotyczac̨e emigracji; ogo´ lne ekspertyzy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych; stosunki z władzami meksykan´skimi w sprawach polityki
rządu polskiego; sprawa wypowiedzenia przez rzad̨ polski wojny Japonii; protest
rządu polskiego przeciw zmianom granic i administracji pan´stwowej na okupowa-
nych przez Niemcy terytoriach Rzeczypospolitej; broszura (177 s.) o polityce
niemieckich i radzieckich okupanto´w na ziemiach polskich, maj 1941 r.;
informacje o terrorze radzieckim przeciw ludnos´ci polskiej; starania o pub-
likowanie informacji w prasie o polityce okupanto´w.
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Teczka XXXVI . Konsulaty honorowe.Duża grupa dokumento´w i mate-
riałów z lat 1932—1943 dotyczac̨a konsulato´w honorowych. [México, Meri-
da, Tampico, Toluca (w Meksyku), Veracruz, El Salvador, Gwatemala, Pana-
ma, Colon, Managua (Nikaragua), San José (Costa Rica), Curacao, Bogotá];
tworzenie, organizacja i obsada personalna konsulato´w honorowych; zakres
i wykonywanie ich obowiązków; afery wokół niektórych konsulato´w honoro-
wych.

Podteczka. Organizacja urze˛dów dyplomatycznych i konsularnych okre˛gu
kompetencji.

Uwaga: Teczka w duz˙ej części nieuporządkowana.
Teczka XXXVII . Duplikaty Radia Mil z lat 1944—1945.Teksty i podstawowe

informacje w języku hiszpan´skim o audycjach dotyczac̨ych spraw polskich.
Teczka XXXVIII . Poselstwo RP w Meksyku — rok 1945.Mało znacząca

makulatura z lat 1939—1947, ale sa˛ wśród niej: tajna depesza ambasadora RP
w Waszyngtonie do Poselstwa RP w Meksyku z dn. 29 VIII 1940 r.: moz˙liwość
użycia ,,Polskiej Brygady’’ przeciw Włochom, gdy te zaatakuja˛ brytyjskie
posiadłos´ci w krajach arabskich; ,,ale Rzeczpospolita Polska nie wypowie wojny
Włochom pomna dawnego przyjaznego stosunku z Włochami i pomocy okazywa-
nej przez Włochy naszym uchodz´com’’; Budżet Poselstwa RP w Meksyku na 1944
r.; Skład osobowy i poborowy Poselstwa RP w Meksyku 1 IX 1939 r. i w latach
1942—1945; Ocena zakon´czonej Konferencji Panamerykan´skiej w Meksyku (23
III 1945) i obszerne informacje o przygotowaniu do niej (17 II 1945); Obszerne
uwagi na temat konferencji Dumbarton Oaks (marzec 1945 r.); Trzy relacje
z przebiegu i dyskusji konferencji.

Teczka XXXIX . Sprawy konsulo´w honorowych ogo´lne. 667. Rachunki,
wykazy rejestro´w (z wartościami towarów), wykazy konsulato´w etc. z lat
1933—1939.

Teczka XL. Odczyty, przemo´wienia. 336.Teksty w języku hiszpan´skim z lat
1941—1944, m. in. prelekcja T. Parnickiego o Uniwersytecie Jagiellon´skim,
wygłoszona 15 II 1945 w ramach kurso´w zimowych Uniwersytetu Meksykan´s-
kiego.

Podteczka. Dr Arthur Prudden Coleman z Columbia University w New
Yorku.Obszerna korespondencja w sprawie przyjazdu tego uczonego do Uni-
versidad Nacional Autonoma de México, z załac̨znikami w postaci charak-
terystyki prac profesora na Columbia University, czterostronnicowa˛ autobio-
grafią i bibliografią publikacji w latach 1925—1941; trzy wykłady (w paz´-
dzierniku 1941 r.):Kultura słowiańska, wygłoszone ,,dla us´wietnienia 100-
letniego jubileuszu wykłado´w Adama Mickiewicza o literaturze słowian´skiej
w Collége de France’’; wiersz okolicznos´ciowy Jerzego Horowitza
poświęcony tym wykładom A. Pruddena Colemana; mała notatka prasowa
informująca, że ,,przeszło 1000 ludzi zebrało sie˛ na wieczorze ku uczczeniu
pamięci mistrza Paderewskiego’’ w Nowym Jorku 21 IX 1943; informacja
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o działalnos´ci propagandowej i informacyjnej poselstwa (lipiec-wrzesien´
1943); list posła RP Mieczysława Marchlewskiego z 13 VI 1941 r. (uchylał
się od organizowania cyklu odczyto´w prof. Oskara Haleckiego, poniewaz˙
uczony nie władał je˛zykiem hiszpan´skim).

Teczka XLI . Wydawnictwa ro´żne — polskie. i. 341.Głównie propagandowo-
-informacyjne inicjatywy wydawniczeFederacja Centralnej Europy, Polish
News, The Indo-Polish, Library(w tej ostatniej serii do 1 V 1944 r. opublikowano
10 broszur w je˛zyku angielskim i jedna˛ — w Bombaju — polskim).

Teczka XLII . Serwis fotograficzny i muzyka polska. 333.Materiały z lat
1940—1943. Opisy zestawo´w tematycznych fotografii:Commandos, Ślązak,
Polish Paratroopsetc. (łącznie ok. 40 takich zestawo´w — wykazów fotografii);
pisma dotyczac̨e audycji radiowych w Urugwaju, przesyłania nut, organizowania
koncertów etc.

Podteczka. Concierto de la música polonesa y checoslovaca (s.). 332 1942 r.
Teczka XLIII . Kiepura Jan — do aktu 332.Siedem kartek korespondencji

w sprawie organizowania koncerto´w tenora w Meksyku.
Teczka XLIV . Asociación Checoslovaca-Méxicana. 352.Dokumenty i mate-

riały z lat 1935 i 1940—1944, gło´wnie w języku hiszpan´skim, rzadko czeskim
i polskim, m. in.: działalnos´ć Unión Polonesa en México; Polsko-Czeski Komitet
Współpracy; korespondencja dotyczac̨a: Komitetu Pro-Grecia, Pro Aliados
,,Allemania Libre’’, Mundo Libre. Actión Democrática International, Klub
Międzyaliancki ,,Victoria’’.

Teczka XLV. Raporty prasowe. 323. Informacje, przemo´wienia, broszury
etc., sprawozdania (przeglad̨y) prasy krajo´w Ameryki Środkowej.

Pudło wielkie V

Teczka I. Komunikaty o sytuacji ogo´lnej i instrukcje polityczne MSZ. 48.
Materiały i dokumenty z okresu od 8 VIII 1939 do 22 IV 1944, m. in.: oko´ lniki

i informacje w sprawach przygotowywania ekspertyz na temat wizji s´wiata
powojennego w sferze politycznej, granic pan´stwa polskiego; oko´ lniki i informa-
cje dotyczące stosunko´w polsko-radzieckich i sytuacji Polako´w w ZSRR, spraw
Katynia i Kozielska, problemo´w polsko-litewskich oraz działan´ AK i Armii
Czerwonej na Litwie, stanowiska rzad̨u Wielkiej Brytanii wobec stosunko´w
polsko-radzieckich; ekspertyza w sprawach ukrain´skich;Tezy dla akcji politycz-
no-informacyjnej, Londyn, 22 IX 1943 r.;Informacja o stosunkach polsko-
-niemieckichz załącznikiem z dn. 8 VIII 1939 r., przedstawiajac̨ym akcje
niemieckie w krajach os´ciennych, a zwłaszcza aktywizacje˛ niektórych środowisk
ukraińskich.

Teczka II. Izba Handlowa Polsko-Meksykan´ska. 69. Całkowicie nieuporzad̨-
kowane dokumenty i materiały ogo´ lnoinformacyjne i organizacyjne z lat
1939—1944.
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Teczka III .Sytuacja polityczna innych krajo´w kompetencji.Stosunki politycz-
ne z zagranica,̨ z wyjątkiem Polski: materiały ogo´ lnoinformacyjne i wycinki
prasowe z lat 1937—1943.

Teczka IV. Ambasada. Dzienniki Ustaw.
Teczka V. Ameryka S´rodkowa i konflikty europejskie[z lat] 1939—1943.3c:

m. in: duży plik raportów z informacjami o polityce pan´stw środkowoamerykan´s-
kich wobec wydarzen´ w Europie, a takz˙e aktywnos´ć środowisk emigracji
europejskiej w tych krajach; wycinki prasowe; informacje o działalnos´ci
Niemców i ambasady rzad̨u Vichy. Duża część materiałów i dokumento´w
pochodzi z Bogoty, sporadycznie z Caracas i in. os´rodków.

Teczka VI. Sytuacja polityczna krajo´w kompetencji. Raporty polityczne,
stosunki polityczne z zagranicą z wyjątkiem Polski 1939—1943. 3 III.Dokumenty
i materiały dotyczące Gwatemali, Wenezueli; Wiktora Altera i Henryka Erlicha
i Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego; informacji o amerykan´sko-
-meksykan´skim konflikcie o złoża ropy naftowej w 1940 r.

Teczka VII . Sytuacja wewnet̨rzna Meksyku. Konflikt religijny. 8 I a.Dokumenty
i materiały z lat 1936—1942, akcentujac̨e procesy normalizacji sytuacji.

Teczka VIII . Mniejszos´ci w Polsce. 851. Dokumenty z lat 1931—1945; tworzą
ją trzy obwoluty zatytułowane: Z˙ydzi, Ukraińcy, Niemcy. Pierwszy plik — naj-
większy, ostatni — najmniejszy (w sensie obje˛tości). W pierwszej obwolucie sa˛
materiały dotyczac̨e m.in.: Kongresu Z˙ydowskiego; antysemityzmu, materiało´w
informacyjnych dotyczac̨ych emigracji z˙ydowskiej z pozycji polskich i z˙ydows-
kich; Federacji Z˙ydów Polskich w Meksyku; Sociedad Mexicana Pro-
-Israelitas Poloneses; Z˙ydów polskich w Peru; incydentu polsko-
-żydowskiego w Rio de Janeiro; porozumienia polsko-z˙ydowskiego w Chicago
(obszerny raport z 23 II 1944); spraw włac̨zenia Żydów do kwoty polskich
emigranto´w, przyjmowanych przez Meksyk, a zarazem rekomendacji Jerzego
Halamskiego do pracy w Poselstwie RP w Meksyku; wspo´ łpracy M. Marchlews-
kiego z Goldmanem; kontakto´w Poselstwa z Federacja˛ Polskich Żydów w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii; Amerykańskiego i Światowego Kongreso´w Żydów.
Obwolutępt. Ukraińcy tworząokólniki i podstawowe materiały informacyjne
dotyczące stosunko´w polsko-ukrain´skich.

Teczki IX i X . Niezatytułowane dwa skoroszyty teksto´w informacyjnych
i audycji radiowych w sprawach polskich. W skoroszycie I sa˛m.in.: cykl tradycji
oręża polskiego (Stories for Your Mike), zawierający bardzo wiele prostych
scenek z z˙ycia żołnierza polskiego w II wojnie s´wiatowej; audycje literacko-
-muzyczne. Wszystkie teksty w je˛zyku polskim. W skoroszycie II:La Voz de
Polonia 1941—1944(w języku hiszpan´skim), Radio Gobernacion1943—1944;
Programy okolicznos´ciowe po s´mierci gen. W Sikorskiego.

Teczka XI. Sytuacja wewnet̨rzna Meksyku 1937—1943. 7. I.
Uwaga: papiery w teczkach I—XI włac̨znie atakowane przez ples´ń, a wiele

maszynopiso´w bardzo wyblakłych.
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Teczka XII . Raporty polityczne. 52-a.Dokumenty i materiały z lat
1940—1944, a zwłaszcza: kilka kopii oko´ lników-ekspertyz i raporty o sytuacji
w Kolumbii (21 XII i 18 X 1943 r.); kopie 5 raporto´w politycznych z Limy
o sytuacji w Peru z poczat̨ku 1945 r.; kopie 3 raporto´w z Buenos Aires
z 1942—1943; kopie 5 raporto´w Konsula Generalnego RP z Ottawy (1940 r.);
kopia jednego raportu z Rio de Janeiro, 1940.

Teczka XIII . Sytuacja wewnet̨rzna krajów Ameryki Łacin´skiej — ustro´j, rząd
i parlament. 7.II.Materiały o niewielkiej wartos´ci z lat 1937—1942, zawierajac̨e
ogólne i drobne relacje oraz wycinki prasowe.

Teczka XIV. Partie polityczne w innych pan´stwach okręgu kompetencji poza
Meksykiem. 8.II.Materiały z lat 1937—1940 o bardzo niewielkiej wartos´ci.

Teczka XV. Wystąpienia antyz˙ydowskie. 307 6.II.Materiały wskazująna
gospodarcze podłoz˙e w Kostaryce i Brazylii w latach 1941—1942.

Teczka XVI. Sprawy wojskowe. 745.Dokumenty z lat 1939—1945 dotyczac̨e
spraw poborowych i transportu ochotniko´w; wojskowe karty rejestracyjne
polskich Żydów — emigranto´w w krajach latynoamerykan´skich; lista Polako´w
— uczestniko´w wojny domowej w Hiszpanii; kilkadziesiat̨ indywidualnych
zgłoszen´ ochotników do polskiego wojska (tu ro´wnież są deklaracje polskich
Żydów). Dokumenty zupełnie nieuporzad̨kowane.

Teczka XVII. Propaganda w sprawach politycznych. 50.Dokumenty i mate-
riały z lat 1939—1942, dotyczac̨e spraw niemieckich, m. in.:memorandum Rządu
Polskiego na temat linii Curzona, 1422; notatka Jo´zefa Winiewicza o stosunkach
polsko-niemieckich;Cele wojenne Polski; Niemiecka propaganda antypolska
w Nikaragui i Gwatemali.

Teczka XVIII. Sytuacja wewnet̨rzna krajów kompetencji: ruch komunistyczny.
Duży plik dokumento´w i materiałów z lat 1932—1940, podzielony na dwie

grupy (obwoluty):Meksyki Inne kraje, przy czym druga obejmuje zaledwie kilka
dokumento´w. Dokumenty dotyczac̨e niektórych konkretnych spraw sa˛ po-
grupowane w oddzielne koperty. Jedna z nich jest szczego´ lnie interesująca
pt. Pobyt Leona Trockiego w Meksyku.Obejmuje szes´ć raportów pracownika
Poselstwa RP w Meksyku od 13 I 1937 do 7 VI 1940 r., układ raporto´w w kopercie
jest odwrotny do chronologicznego, tzn. od najnowszego do najstarszego.

Raport z 13 I 1937 r. zawiera informacje o przybyciu Trockiego wraz z z˙oną
statkiem (poprzez kraje skandynawskie?) do Meksyku 10 I 1937 r. Zgode˛ na
przyjazd wyraził sam prezydent Meksyku na osobista˛ prośbęwielkiego malarza
meksykan´skiego Diego de Riviery (kto´ry przekazał Trockiemu na mieszkanie swa˛
willę podmiejską). Zgoda prezydenta zaskoczyła wszystkich, ale polski obser-
wator zapewne słusznie doszukiwał sie˛ w nich racjonalnych motywo´w, tj. próby
uczynienia gestu, kto´ry pozwoliłby prezydentowi zyskac´ sympatięniektórych
środowisk lewicowych, a zarazem pogłe˛bić wewnętrzne antagonizmy w silnej
lewicy meksykan´skiej (komunis´ci od początku protestowali przeciw decyzji
prezydenta).
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Raport z dnia 8 III 1937 r.; wielka popularnos´ć i polityczne znaczenie
Trockiego przechodza˛ już zapewne do przeszłos´ci. Apogeum stanowiły jego
artykuły antystalinowskie w okresie procesu Radka; łudził sie˛, że obali ,,kama-
rylę stalinowską’’. Natomiast prezydent Cárdenas miał nadzieje˛, że wystąpienia
Trockiego i jego przejawy aktywnos´ci doprowadządo rozłamu w meksykan´skim
ruchu komunistycznym, a przyje˛cie rywala Stalina w Meksyku pokaz˙e światu
zasadnicza˛ różnicęmiędzy demokratycznym Meksykiem a stalinowskim Zwiaz̨-
kiem Radzieckim.

Następny raport (z 28 V 1937 r.), pisany ponad dwa i po´ ł miesiąca później,
akcentował przede wszystkim małe zainteresowanie wielka˛ inicjatywą propa-
gandowązwolenników Trockiego, a zapewne w jakims´ stopniu i jego samego.
Był to tzw. proces przeciw Trockiemu, w kto´rym tylko formalnie miano
przedstawic´ wszystkie zarzuty (i dowody na ich poparcie) przeciwko dotych-
czasowej działalnos´ci i poglądom teoretyka. Rez˙yserowali to wszystko entuzja-
ści ambitnego rosyjskiego rewolucjonisty, co spowodowało, z˙e jeden z członko´w
jury (odznaczajac̨y się dużym obiektywizmem) ostentacyjnie zrezygnował
z udziału w sprawie. Poczat̨ek procesu nie spotkał sie˛ z wielkim zainteresowa-
niem; nie zwiększył go również incydent w postaci bo´ jki Trockiego ze
stenografista.̨ (Do raportu dołączono wycinki prasowe o procesie).

Trzeci z kolei raport nosi date˛ 6 IX 1937 r., co wskazuje, z˙e wg polskiego
obserwatora obecnos´ć Trockiego w Meksyku nie spowodowała z˙adnych waz˙-
nych czy spektakularnych działan´ . Autor raportu stwierdzał na wste˛pie wyraźne
osłabienie pozycji Trockiego i zainteresowania jego osoba˛ w Meksyku, w wyni-
ku głębokiego rozczarowania, jakie przynio´sł przebieg tzw. procesu Trockiego.
Wskazywał na ciag̨łe inwigilowanie Trockiego przez zwolenniko´w Stalina
i wywiad radziecki, wzmiankujac̨ o zamordowaniu sekretarza Trockiego — Er-
wina Wolfa w Barcelonie.

Czwarty, przedostatni raport powstał po ponad czterech miesiac̨ach (12 II
1938 r.). Dokonując zwięzłego przeglądu opinii i wydarzen´ autor stwierdzał, z˙e
początkowo przyjazd Trockiego i jego wystap̨ienia budziły duz˙e zainteresowa-
nie prasy latynoamerykan´skiej, które jednak szybko słabło, a potem zamarło.
Ogromna odległos´ć dzieląca Meksyk od ZSRR i Europy, s´cisły nadzo´r policyjny
nad Trockim, skutecznie izolujac̨y go od wszelkiej aktywnos´ci politycznej
tłumacząbrak powaz˙niejszego zainteresowania Trockim. To z kolei wywoływa-
ło u Trockiego stan stałego zdenerwowania i podniecenia, pociag̨nęło za sobą
oświadczenia dla dziennikarzy, majac̨e charakter niekontrolowanych wybu-
chów, ilustrujących jego egotyczna˛ osobowos´ć i wielkie ambicje.

Wreszcie ostatni, piat̨y raport nosi date˛ 7 VI 1940 r., a więc powstał prawie
dwa i pół roku po poprzednim. Autor stwierdzał, z˙e od poprzedniego raportu
opinia publiczna i działacze polityczni zupełnie nie interesowali sie˛ postaciąani
działaniami Trockiego. Dopiero w ostatnich dniach oz˙yło to zainteresowanie
(choć na niezbyt wielka skale˛) w następstwie zamachu na Trockiego. Oto 20
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mężczyzn w mundurach wojskowych i policyjnych oddało 300 strzało´w do
siedziby Trockiego, ale bez rezultatu, gdyz˙ strzelano przez zamknie˛te drzwi.
Autor raportu posuwał sie˛ wprost do insynuacji, z˙e ten nieudany a spektakularny
zamach zorganizował sam Trocki. Jako ambitny, egotyczny działacz polityczny
bardzo z´le znosił zapomnienie i uczyniłby wszystko, by ponownie znalez´ć się
w centrum zainteresowania opinii publicznej.

W Meksyku nie miał z˙adnych wpływo´w (początkowo mocno oddziaływał na
niektóre środowiska komunisto´w USA, ale pozostał całkiem osamotniony,
w wąskim kręgu entuzjasto´w). Władze odmo´wiły mu nawet wystąpienia
z cyklem odczyto´w na stołecznym uniwersytecie. Wprawdzie ro´wnoczes´nie
pojawiły sięplotki, że wpływał on na prezydenta Cárdenasa przy podejmowaniu
prawnych decyzji o wywłaszczeniu amerykan´skich przedsie˛biorstw naftowych,
ale brak na to jakichkolwiek dowodo´w, a same reformy nacjonalizacyjne
wynikały z poglądów i postawy samego prezydenta.

Teczka XIX. Stosunki polityczne polskie z innymi krajami — Wielka
Brytania. 49—I /W.Br.Powielony tekst przemo´wienia Mikołajczyka, 3 V 1945 r.

Teczka XX. Federacja Polska i inne organizacje. 299.Materiały i dokumen-
ty z lat 1930—1954; miesie˛czne komunikaty o jej działalnos´ci; Związek Polski
w Meksyku (jego sekretarzem generalnym był adwokat dr Feliks Gutman): sa˛ tu
przede wszystkim wycinki prasowe, dominuja˛ sprawy emigracji z˙ydowskiej
i współpracy polsko-z˙ydowskiej w Meksyku; Sociedad Mexicana Pro-Israelitas
Poloneses; Dom Polski w San José, Kostaryka; Komitet Pomocy dla Ofiar
Wojny w Polsce; Związek Polako´w w Ekwadorze; Związek Polako´w na Kubie;
Informacja o emigracji polskiej w Ameryce Łacin´skiej; Placo´wka Stowarzysze-
nia Weterano´w Armii Polskiej w Hawanie;Sprawozdanie statystyczne Wydziału
Konsularnego Poselstwa RP w Meksykuza lata 1938—1943 z dnia 2 I 1944 r.

Uwaga: część dokumentacji dotknie˛ta pleśnią.
Wkrótce po przygotowaniu niniejszej informacji otrzymałem opracowany

przez kustosza sekcji polskiej Archiwum Instytutu Hoovera, Zbigniewa
L. Stańczyka, szczego´ łowy informator (katalog) archiwum polskiego MSZ z lat
1918—1945, stanowiac̨y część zbiorów tej fundacji. Wymieniono w nim 32 teczki
i woluminy materiało´w i dokumento´w, wchodzące niegdys´ w skład archiwum
Poselstwa RP w Meksyku, tworzone w okresie mie˛dzywojennym, a gło´wnie
w latach II wojny światowej i tuż po jej zakon´czeniu, do momentu cofnie˛cia
akredytacji dla przedstawicieli rzad̨u polskiego na wychodz´stwie. Raporty
stanowiązasób zaledwie jednego tomu. Pozostałe dotycza˛ głównie polskich
emigranto´w, ich instytucji i organizacji w Meksyku, a zwłaszcza akcji propagan-
dowych9. Interesujące dokumenty wiaz̨ały się z wielką, ale niezrealizowana˛

9 Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Register in the Hoover Institution Archives,
prepared by Zbigniew Leopold Stan´czyk,Hoover Institution-Stanford University 1994, s. 2—3, 5, 8,
13, 20, 24, 30, 83—84, 88, 92, 95, 101, 114—115, 117—118, 120—121, 123, 125, 128, 131, 135,
140, 145, 149, 211, 311, 314, 339.
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inicjatywą polskiego rządu londyńskiego, by w Meksyku ulokowac´ ok. 20 tys.
polskich wychodz´ców10.

Oczywiście, bardzo waz˙nym, koniecznym uzupełnieniem tych materiało´w
mogąbyćdokumenty i materiały drugiej strony, tzn. resortu spraw zagranicznych
Meksyku. Wste˛pna kwerenda przyniosła zaskakujac̨o mało znalezisk, gło´wnie
materiały dotyczac̨e spraw emigranto´w polskich oraz słuz˙bowej korespondencji
w sprawach formalnych (przyje˛cie listów uwierzytelniających, audiencje poz˙eg-
nalne, oficjalne kontakty etc.)11. Materiały dotyczące emigracji polskiej znajduja˛
się ponadto w Archivo General de la Nación w zespoleGrupo documental.
Departamento de Migracion. Registro de extranjeros.Według informacji uzys-
kanejz tegoarchiwumwzespoleznajduja˛siępodstawowedaneook.5000 Polako´w
(poczynając od 1908 r.), co stanowi ok. 3,2% całego zespołu.

Jedynie szczego´ łowa kwerenda przyniosłaby pełniejsza˛ orientacjęw zasobie
archiwum meksykan´skiego MSZ, gdyz˙ archiwum to jest nieuporzad̨kowane
właśnie w części dotyczącej stosunko´w z EuropąŚrodkowo-Wschodnia.̨

W maju 1995 r. nadeszła informacja o dos´ć dużym zespole (a raczej jego
największej znanej dotychczas cze˛ści), obejmującym dokumenty i materiały
osady polskiej w Santa Rosa, a znajdujac̨ym sięw Muzeum Polskim w Chicago.
Zespół zatytułowany: Dokumenty Santa Rosa — kolonii wychodz´ców polskich
w Meksyku obejmuje ok. 13 tys. stron i dotychczas nie jest uporzad̨kowany.
Znajdują się tu m. in. wykazy ludzi pragnac̨ych pomagac´ dzieciom polskim
z Santa Rosy lub adoptowac´ je, podręczniki używane w miejscowej szkole
polskiej, wykazy mieszkan´ców osady z podstawowymi danymi na ich temat,
materiały radiowe, biuletyny prasowe, dokumenty ukazujac̨e codzienna˛egzysten-
cję osady i szkoły etc.

Warte odnotowania sa:̨ ogólna charakterystyka polskiej placo´wki dyplomaty-
cznej wraz z kserokopiami kilku dokumento´w, przekazane przez pracownika
Poselstwa RP w Meksyku Gustawa Zakrzewskiego Ambasadzie Polskiej

10 Poseł Mieczysław Marchlewski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Londynie,
14 I 1943, Instytut Hoovera, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Poselstwo RP w Meksyku,
vol. 738a.

11 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku, teczki III—2413—15 i 16 zawieraja˛
m.in. 3 dokumenty dotyczac̨e osiedlenia sie˛ Polaków w Meksyku w 1947 r., z wykazem kilkudziesie˛ciu
nazwisk oraz apel Rady Polskich Partii Politycznych do ministra spraw zagranicznych Meksyku
(Londyn, 18 XI 1946 r.) o przyznanie polskim wychodz´com prawa azylu ze wzgle˛du na sytuacje˛
panującą w ich ojczyźnie.
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w Meksyku w 1990 r.12 W sumie jest to wie˛c materiał ro´ żnorodny, zache˛cający do
studiów, a zarazem poszukiwan´ i wnoszenia uzupełnien´ , gdyżwiele dokumento´w
może być nadal w rękach prywatnych włas´cicieli.

Jerzy Skowronek

Jerzy S k o w r o n e k,Regained archival files of Polish Deputation in Mexico
(1918—1945) — the description of the store.The article is a presentation of the collection
of the documents, which includes 10 thousand pages, being a part of archives in Polish
Embassy in Mexico. In the end of 1994 this archives were delivered to the present embassy
by Wojciech Stebelski — the son of the last general consul of London’s government. Except
documents strictly relevant to deputation activity, working since 1931, a huge part of files
are materials of Polish consular agences in Central America, and also associations and
institution of a Polish colonies in Mexico. Archival files of Embassy in Mexico are the
biggest and probably the only ones, concerning in detail Polish-Mexican relations and
Polish colony. They are larger than the Polish Deputation Archives files in Rio de Janeiro,
stored in Polish Science Institute in New York, the documentation of Archives of New
Records in Warsaw or the documentation of the Polish colony in Santa Rosa in Polish
Museum in Chicago. This collection is placed in one metal casket and five cartoon boxes
(altogether 5—6 running metres). It contains scripts, typescripts, contemporary prints and
press cuttings. Usually they are single sheets of paper of various formats, gathered in jackets
and envelopes, with titles informing about contents, seldom as folder. Every item of this
kind has a code number — commonly double. It means that the original office order was
damaged. The titles are written in the same handwritting, which means that the same person
was responsible for arrangement and appraisal for the archival materials. The author claims
that getting to know in this store needs detailed searching. As the particularly precious files
he distinguishes: general characterization of Polish diplomatic agency and xerocopies of
a few documents. The documents were delivered to Polish Embassy in Mexico by the
worker of Polish Deputation in Mexico — Gustaw Zakrzewski in 1990. It is various
material which encourages to make penetrating studies and supplements. It brings a lot of
registered personal documents, bulletins, like ‘Confidential inquiry bulletin’, cables, and in
the end plenty of fragmentary information about many people’s lots.

Tłumaczył: Łukasz Żarnecki

12 G. Zakrzewski do ambasador RP w Meksyku, Chapala, 5 VI 1990 r., kserokopia informacji
z ,,Rocznika Słuz˙by Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej’’, 1938,O strukturze Poselstwa RP
w Meksyku według stanu w dniu 1 kwietnia 1938 r.; G. Zakrzewski,Wspomnienia z Meksyku’’, cz. I.
Poselstwo RP w Meksyku w okresie od wrzes´nia 1937 do sierpnia 1942(wraz z danymi dotyczac̨ymi
liczebnos´ci polskiej emigracji, obroto´w handlu polsko-meksykan´skiego itp.), kopie dwu dokumento´w
związanych z nominacja˛ Gustawa Zakrzewskiego na sekretarza poselstwa w Meksyku; list w sprawie
informacji o szczego´ łach kariery dyplomatycznej Aleksandra Wiesiołowskiego. Wymienione kopie
dokumento´w i materiałów G. Zakrzewski przekazał polskiej ambasadzie w Meksyku.
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Jerzy S k o w r o n e k,Collection d’archives revendiquée de la Légation de Pologne
au Mexique (1918—1945) — caractéristique des fonds.L’article est une présentation de
la collection des documents comprenant plus de 10 mille pages qui faisaient les archives
de l’Ambassade de Pologne au Mexique. Ils sont été transmis à l’ambassade présente à la
fin de 1994 par Wojciech Stabelski — fils du dernier consul général du gouvernement de
Londres. Cette collection est composée des papiers liés strictement avec l’activité de la
légation, fondée en 1931, aussi que des matériaux des postes consulaires de Pologne en
Amérique centrale, des associations et des institutions polonaies au Mexique. La
collection d’archives de l’ambassade au Mexique est la plus grande et, sans doute,
l’unique si consistante des collections concernantes des rapports polono-mexicains et des
Polonais de l’endroit. Elle est plus grande que les archives de la Légation de Pologne
à Rio de Janeiro — conservées à l’Institut Scientifique Polonais à New York — et la
documentation accessible aux Archives des Actes Nouveaux à Varsovie ou la documen-
tation de la colonie polonaise à Santa Rosa — conservée au Musée Polonais à Chicago.
La collection décrite dans cet article est renfermée dans une cassette en métal et dans cinq
boîtes en carton (ensemble 5—6 mètres de rayonnages). Elle comprend des manuscrits,
des textes dactylographiés, des impressions contemporaines et des coupures de presse. Ce
sont, pour la plupart, les pages volants du format varié, groupés dans les jaquettes et les
enveloppes, plus rarement en forme des cahiers, revêtus des titres qui informent sur leur
contenu. Chaque pièce possède sa signature, double à l’ordinaire. C’est une preuve de la
classification originaire de bureau. Les titres sont écrits de la même écriture, certes d’une
personne qui a fait le triage et le classement final. L’auteur constate qu’il faut faire encore
une recherche détaillée pour se reconnaître mieux aux fonds de ces archives. Il trouve la
poste diplomatique de Pologne et les photocopies de quelques documents — transmises
par Gustaw Zakrzewski — un employer de la Légation de Pologne au Mexique,
à l’ambassade de Pologne au Mexique en 1990 — comme les choses les plus appréciables
dans cette collection. C’est un matériel de nature différente, encourageant aux études
supplémentaires. Il contient beaucoup de lettres séparées qui ont été déjà enregistrées, de
dépêches, de bulletins comme p.ex. ,,Bulletin Confidentiel de Renseignements’’ et
beaucoup de renseignements fragmentaires sur les sorts de plusieurs personnes.
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ARCHIWALIA W INSTYTUCIE POLSKIM I MUZEUM
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W LONDYNIE

Powstały na jesieni 1939 r. w Paryz˙u rząd gen. Władysława Sikorskiego
dysponował niewielkim zasobem akt potrzebnych do biez˙ącego działania.
Pośpieszna ewakuacja władz i urze˛dów polskich do Rumunii i na We˛gry
sprawiła, że nie zdołano zabrac´ z kraju wielu podstawowych dokumento´w.
Sądzono jednak, z˙e zgodnie z zarzad̨zeniami ewakuacyjnymi wie˛kszość z nich
została zniszczona przez odpowiednie słuz˙by polskie. Jeszcze w lutym 1940 r.
J. A. Teslar, oficer łac̨znikowy, przesłał na re˛ce gen. Sikorskiego memoriał,
w którym stwierdzał, z˙e 90% akt MSZ zostało zniszczonych, zas´ pozostałych
10% uratowano i znajduja˛ się w polskich rękach1.

Po wybuchu wojny Niemcy opublikowały pierwsza˛ Białą Księgę, w której
usiłowały wykazac´, że to one stały sie˛ ofiarą agresji. W odpowiedzi rzad̨
Sikorskiego, mimo z˙e nie dysponował aktami centrali MSZ w Warszawie, wydał
21 III 1940 r. w Paryz˙u PolskąBiałą Księgę opartą na dokumentach prze-
chowywanych w archiwach ambasad RP w Paryz˙u i Londynie. Niemal ro´wno-
cześnie w Berlinie niemieckie MSZ ogłosiło III Biała˛ Księgę, w której znalazło
się 15 polskich dokumento´w, głównie z lat 1938–1939 (m.in. raporty am-
basadoro´w RP z Waszyngtonu, Paryz˙a i Londynu). Publikacja wywołała duz˙e
zaskoczenie nie tylko Rzad̨u RP, ale i opinii publicznej na Zachodzie. Władze
polskie dopiero teraz zorientowały sie˛, że wiele najwaz˙niejszych akt, w tym
dyplomatycznych, wpadło w Warszawie w re˛ce wrogów2. W tej sytuacji
w kwietniu 1940 r. w Paryz˙u powołano do z˙ycia Wojskowe Biuro Historyczne,
które otrzymało za zadanie m.in. zabezpieczenie ewakuowanych akt z Polski,
Rumunii i Węgier, przejmowanie i porzad̨kowanie akt urze˛dów cywilnych i woj-

1 ,,Archeion’’, t. 78, 1984, s. 387–393. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Polski Rzad̨
Emigracyjny, Materiały nieuporzad̨kowane, Memoriał Teslara z 18 II 1940.

2 H. Batowski,Polska dyplomacja na obczyz´nie 1939–1941, Kraków 1991, s. 130–143; tegoz˙,
Niedoszła ,,Biała Ksie˛ga’’ z roku 1940, Kraków 1993, s. 22–23.
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skowych działających na uchodz´stwie i zbieranie materiało´w uzupełniających
(raportów, sprawozdan´ i relacji)3. Faktycznie jednak do kle˛ski Francji
(w czerwcu 1940 r.) Biuro nie zdołało rozwinać̨ szerszej działalnos´ci.

Pośpieszna i bezładna ewakuacja władz polskich z Angers do Londynu odbiła
się negatywnie na rzad̨owym zasobie aktowym. Wprawdzie 16 VI 1940 r.
z Angers do Londynu ewakuowano wraz z członkami rzad̨u i ich rodzinami akta
ministerstw (w 3 wagonach), ale wkro´ tce akta te niemal w całos´ci zniszczono.
Z resortu MSZ ostatecznie przewieziono do Anglii nieco akt Wydziału Pra-
wnego, korespondencje˛ ministra Augusta Zaleskiego oraz paczke˛ z korespon-
dencjąbieżącą Ambasady RP w Paryz˙u4.

W Londynie w sierpniu 1940 r., w ramach Biura Naczelnego Wodza,
utworzono tzw. Archiwum Wojskowe z zadaniem zabezpieczenia resztek akt
uratowanych z Polski, Francji i Norwegii. Kiedy jednak szef tej komo´rki
mjr Bolesław Waligo´ra w listopadzie 1940 r. zginał̨ od bomby niemieckiej, akta
zostały przewiezione do znacznie bezpieczniejszej Szkocji. Stad̨ m.in. część akt
MSZ i Ambasady RP w Londynie z okresu do 1939 r. została przesłana do
Kanady. W grudniu 1941 r. Archiwum Wojskowe, kto´re ostatecznie znalazło sie˛
w Gask w Szkocji, otrzymało nowa˛ nazwę: Archiwum i Muzeum Polskich Sił
Zbrojnych. Placo´wka ta miała gromadzic´ akta i zbiory muzealne wszystkich
urzędów i jednostek wojskowych na Zachodzie, jednak z ro´ żnych względów
okazało sie˛ to niemożliwe (m.in. z uwagi na trudnos´ci w transportowaniu
zbiorów). Tak więc w Gask znalazły sie˛ ostatecznie tylko akta i zbiory muzealne
centralnych władz wojskowych i polskich oddziało´w wojskowych z Wielkiej
Brytanii, Norwegii i Holandii. Po zdobyciu Włoch przez wojska sprzymierzone
polskie władze wojskowe zorganizowały w Neapolu Archiwum i Muzeum
Polowe (m.in. gromadzac̨e akta 2. Korpusu i innych oddziało´w walczących na
tym terenie). Na jesieni 1944 r. działały ponadto: Archiwum i Muzeum Polowe
nr 2a w Kairze, w kto´rym scalono akta Armii Polskiej z ZSRR i S´rodkowego
Wschodu oraz attachato´w wojskowych RP przy polskich placo´wkach dyp-
lomatycznych w pan´stwach bałkan´skich, Biuro Dokumento´w (założone na
Środkowym Wschodzie, a po´ źniej przeniesione do Rzymu), kto´re zbierało
relacje i materiały dotyczac̨e położenia uchodz´ców polskich w ZSRR i walk 2.
Korpusu, wreszcie Biuro Historyczne Sił Powietrznych i Biuro Historyczne
Marynarki Wojennej.

Jeszcze w grudniu 1941 r. powstało Archiwum Sekretariatu Premiera, kto´re
miało za zadanie zabezpieczenie akt urze˛dowych, materiało´w pomocniczych
i informacyjnych, kto´re otrzymywał gen. W. Sikorski. W lutym 1944 r. archiwum

3 Guide to the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum, t. 1, London 1985, s. XII.
4 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: Archiwum

Sikorskiego), Poselstwo RP w Lizbonie, sygn. 1, Raport Jo´zefa Potockiego z 10 VII 1940 r.
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to podniesiono do rangi Departamentu Specjalnego. Akta tam nagromadzone
stały się później podstawą zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. Sikorskiego5. Departament Specjalny nie miał jednak uprawnien´ do
przejmowania dokumentacji ministerstw i nie był powiaz̨any organizacyjnie
z sieciąarchiwów i muzeów wojskowych (tworzącą się od wrzes´nia 1944 r.).

W lutym 1945 r., na Konferencji w Jałcie, ZSRR, Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania osiągnęły porozumienie co do zasad utworzenia w Polsce Tym-
czasowego Rzad̨u Jednos´ci Narodowej. Przeciwko tym uchwałom zaprotestował
Rząd RP na Uchodz´stwie, kierowany przez Tomasza Arciszewskiego.
15 II 1945 r. na posiedzeniu Rady Ministro´w w Londynie rozwaz˙ano po raz
pierwszy kwestie˛ zabezpieczenia archiwalio´w. Licząc sięz możliwościącofnięcia
uznania Rzad̨owi RP na Uchodz´stwie przez mocarstwa zachodnie, minister spraw
zagranicznych Adam Tarnowski 27 lutego rozesłał oko´ lnik, w którym m.in.
polecił rozpocze˛cie przygotowan´ do likwidacji placówek zagranicznych i zabez-
pieczenia akt. Kolejny oko´ lnik MSZ z 15 marca nakazywał placo´wkom, w razie
uznania przez alianto´w nowego rządu w Warszawie, wycofac´ z archiwum
placówek te akta, kto´rych ujawnienie mogłoby zaszkodzic´ interesom Rzad̨u RP na
Uchodźstwie i narazic´ na represje jego urze˛dników, a także krewnych w kraju.
Podobne zarzad̨zenia wydali szefowie ministerstw. Z upowaz˙nienia prezydenta
Władysława Raczkiewicza ambasador Edward Raczyn´ski rozpoczął przygotowa-
nia do utworzenia tzw. trustu, kto´ry zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego
miałby za zadanie segregacje˛ akt rządowych, a naste˛pnie ich uporządkowanie
i stopniowe przekazywanie do kraju. Kiedy władze brytyjskie uznały, z˙e ilość akt
objętych opiekątrustu będzie ograniczona, a po 21 latach wszystkie one winny byc´
przekazane rzad̨owi w Warszawie, z pomysłu tego zrezygnowano6.

Tymczasem 21 VI 1945 r. przedstawiciele ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii
ogłosili komunikat w sprawie utworzenia Tymczasowego Rzad̨u Jednos´ci
Narodowej, w skład kto´rego wejs´ć mieli przedstawiciele stronnictw i grup
społecznych z kraju i zagranicy, m.in. były premier Rzad̨u RP na Uchodz´stwie
Stanisław Mikołajczyk. W konsekwencji w pierwszych dniach lipca 1945 r.
Francja, Wielka Brytania i USA cofne˛ły swe uznanie Rzad̨owi RP na Uchodz´st-
wie. Do końca tego miesiac̨a wiele pan´stw poszło w s´lady sojuszniko´w. Ale przez
kilka powojennych lat rzad̨ Arciszewskiego uznawany był m.in. przez Liban,
Kubę, Irlandię i Hiszpanię, a także Watykan! Dlatego tez˙ istniejące tam dotąd
placówki dyplomatyczne i konsularne, podległe Rzad̨owi RP na Uchodz´stwie,
mogły przedłuz˙yć swąaktywność. Portugalia, pod naciskiem Wielkiej Brytanii,
cofnęła swe uznanie Rzad̨owi RP, choc´ zarazem nie uznała Rzad̨u Jednos´ci

5 Guide to the Archives, t. 1, op. cit., s. XII.
6 Archiwum Sikorskiego, Ambasada RP w Londynie, sygn. 488/1, Korespondencja i notatki

z marca – kwietnia 1945 r.; ibid., Ministerstwo Spraw Zagranicznych A II E, t. 436, Telegramy MSZ
z 7 i 15 III 1945 r. E. Duraczyn´ski, Rząd Polski na Uchodz´stwie 1939–1945. Organizacja. Personel.
Polityka, Warszawa 1993, s. 445.
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Narodowej; dzie˛ki temu istniejące w Lizbonie Poselstwo Polskie działało
półoficjalnie7.

Niezależnie od staran´ o powołanie trustu do spraw opieki nad cze˛ścią akt
rządowych, grupa naukowco´w, archiwistów i muzealników, skupiona woko´ ł płka
Zygmunta Borkowskiego, szefa Słuz˙by Archiwalno-Muzealnej Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, zgłosiła projekt utworzenia Instytutu Historii
im. gen. Władysława Sikorskiego oraz obje˛cia przezen´ opieki nad wszystkimi
archiwaliami wojskowymi i cywilnymi znajdujac̨ymi sięna Zachodzie. Plan ten
uzyskał poparcie prezydenta Raczkiewicza i premiera Arciszewskiego; statut
instytutu został zatwierdzony przez Rade˛ Ministrów 2 V 1945 r., a ministrowie
zobowiązani do przekazywania akt swych urze˛dów. Dekretem Prezydenta z 27 VI
1945 r. dowo´dcy jednostek wojskowych, posiadajac̨y obiekty muzealne, zostali
upoważnieni do ich przekazywania na własnos´ć Instytutowi Historii im. gen.
Sikorskiego8.

Tymczasem jednak przełom czerwca i lipca 1945 r. i po´ źniejsze kontrowersje
wokół przejmowania majat̨ku Rządu RP na Uchodz´stwie przez Tymczasowy
Rząd Jednos´ci Narodowej spowodowały, z˙e archiwalia polskich urze˛dów cywil-
nych i jednostek wojskowych na Zachodzie uległy rozproszeniu. Cze˛ść akt
ministerstw, centralnych urze˛dów państwowych i placo´wek zagranicznych
przewieziono do Polski; cze˛sto z inspiracji personelu, kto´ry został zaangaz˙owany
do pracy przez rzad̨ w Warszawie. Cze˛ść archiwaliów pozostała na Zachodzie,
ukryta przed władzami alianckimi. Archiwum Poselstwa RP w Bogocie poseł RP
przekazał na przechowanie Ambasadzie Hiszpanii w Bogocie9. Konsul RP
w Chicago Juliusz Szygowski przechowywał akta tej placo´wki w swym
mieszkaniu10, aż do lat osiemdziesiat̨ych (naste˛pnie przesłał je do Archiwum
Sikorskiego).

Sytuacja Instytutu Historii im. gen. Sikorskiego nie była łatwa. Wprawdzie
personel ofiarnie zabrał sie˛ do pracy (sprawami archiwum od poczat̨ku kierował dr
Edmund Oppman, a po jego s´mierci w 1951 r. — z˙ona Regina), ale stan prawny
instytutu był niezbyt jasny, a stanowisko dowo´dców wojskowych pełne rezerwy.
W maju 1945 r. nastap̨iło ukonstytuowanie sie˛ władz instytutu: honorowa˛
przewodniczącą została wdowa po generale Helena Sikorska, prezesem Rady
Instytutu — lord Elgin (prezes Towarzystwa Polsko-Szkockiego), wiceprezesem
— Edward Raczyn´ski. Prezesem Zarzad̨u wybrano prof. Stanisława Stron´skiego
(w 1947 r. zastap̨ił go prof. Marian Kukiel), zas´ dyrektorem instytutu przez wiele
lat był płk Z. Borkowski.

7 E. Raczyn´ski, W sojuszniczym Londynie, Londyn 1960, s. 348. S. Schimitzek,Na krawędzi
Europy. Wspomnienia portugalskie 1939–1946, Warszawa 1970, s. 704–720.

8 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego(broszura), oprac. B. Bokszczanin, bd. i m.w.
9 J. Putrament,Pół wieku. Zagranica, Warszawa 1965, s. 21.Jana Drohojowskiego wspomnienia

dyplomatyczne, Warszawa 1959, s. 336.
10 J. Szygowski,Urywki wspomnien´, ,,Zeszyty Historyczne’’, Paryz˙ 1985, z. 73, s. 154–156.
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W 1947 r. czynniki wojskowe, odmawiajac̨e dotąd przekazywania do Instytutu
Historii im. Sikorskiego swych materiało´w archiwalnych i obiekto´w muzealnych,
zmieniły zdanie. Rozwiaz̨anie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i trudnos´ci
w zorganizowaniu odre˛bnego instytutu historycznego spowodowały, z˙e wódz
naczelny gen. W. Anders przekazał do Instytutu Sikorskiego 27 sztandaro´w
wojskowych, a po´ źniej liczne akta proweniencji wojskowej. Jednoczes´nie do
składu Rady Instytutu dokooptowano gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i gen.
Stanisława Kopan´skiego.

W kilka miesięcy później Podkomisja Historyczna AK Samodzielnej Sekcji
Badań Wojskowo-Historycznych wystap̨iła z Instytutu Sikorskiego, tworzac̨
własnąinstytucjępod nazwą: Studium Polski Podziemnej. Placo´wka ta, kierowa-
na przez gen. T. Bora-Komorowskiego i gen. Tadeusza Pełczyn´skiego, prowadziła
badania nad ruchem oporu w Polsce11, wydając cykl opracowan´, z których
najcenniejsze przedrukowano w Polsce12.

Równolegle z Instytutem Historycznym im. gen. Sikorskiego działał w Lon-
dynie Polski Os´rodek Naukowy (załoz˙ony jeszcze w grudniu 1939 r. jako
Polskie Biuro Badan´ Politycznych), kto´ry pomyślany był jako stała placo´wka
naukowa na terenie Wielkiej Brytanii. Polski Os´rodek Naukowy, po 1945 r. poza
pracami wydawniczymi i informacyjnymi, prowadził duz˙y księgozbiór, a nawet
inicjował akcje charytatywne. Wydawało sie˛ więc logiczne, z˙e obie pokrewne
instytucje powinny dokonac´ połączenia. Jednak podczas, gdy Polski Os´rodek
Naukowy był zarejestrowany przez władze brytyjskie, to Instytut Historii
im. gen. Sikorskiego nie miał w Wielkiej Brytanii osobowos´ci prawnej, ani
nawet nie był zarejestrowany jako organizacja dobroczynna (niekomercyjna).
Dlatego tez˙ pierwszym krokiem do zjednoczenia stała sie˛ w 1963 r. zmiana
statutu i rejestracja jakocharitable institution. W rok później opracowano
jednolity statut dla połac̨zonych placo´wek, oparty na statucie Polskiego Os´rodka
Naukowego. Nowa placo´wka otrzymała nazwe˛: Instytut Polski i Muzeum
im. gen. Sikorskiego, miała ona miec´ teraz oficjalnie charakter niekomercyjnej
spółki zarejestrowanej przez Brytyjski Departament Szkolnictwa i Nauki
(później zarejestrowano ja˛ także w USA).

W 1970 r. w skład Instytutu przyje˛to Fundacje˛ Sztandaro´w Polskich Sił
Zbrojnych, zas´ w trzy lata później — Polski Instytut Historyczny, prowadzac̨y
studia wojskowo-historyczne (jako samodzielny oddział Ealing). W marcu
1968 r. nastap̨iło połączenie Studium Polski Podziemnej z Instytutem Polskim
i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Studium Polski Podziemnej m.in. przekazało do
Archiwum Instytutu akta Oddziału VI Sztabu Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-

11 J. Draus,Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, ,,Tygodnik Powszechny’’,
Kraków, 21 II 1985.

12 Por.Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1–4, Londyn 1970–1977, przedruk Zakładu
Narodowego im. Ossolin´skich, Wrocław 1990–1991.
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dzie oraz dokumenty Wydziału do Spraw Krajowych w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych w Londynie13.

Według statutu z 1965 r. integralna˛częściąInstytutu jest Archiwum. Zadaniem
Archiwum jest gromadzenie, przechowywanie i udoste˛pnianie polskich ar-
chiwaliów rozproszonych po s´wiecie14.

Od połowy lat pięćdziesiątych rozpoczął się nieco szybszy wzrost zasobu
archiwalnego, np. od kwietnia 1954 r. do kwietnia 1955 r. Archiwum Instytutu
otrzymało cze˛ść akt przedwojennego MSZ, akta Ambasady RP w Londynie,
Ministerstwa Obrony Narodowej Rzad̨u RP w Londynie, Oddziału III Sztabu
Naczelnego Wodza, akta Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 6. Dywizji
Piechoty i 2. Pułku Piechoty. W tymz˙e okresie zinwentaryzowano m.in. 55
rękopisów wspomnien´15. W 1954 r. Komitet Wykonawczy Instytutu Historycz-
nego im. gen. Sikorskiego pracował w składzie: gen. M. Kukiel — prezes, płk lord
Barnaby — wiceprezes, S. Les´niewski — honorowy sekretarz, hr. S. Zamoyski
— honorowy skarbnik, oraz ks. Radziwiłł, prof. S. Stron´ski, J. Lipski — człon-
kowie16.

Pracami archiwalnymi przez wiele lat kierowała R. Oppmanowa wspomagana
przez liczne grono wolontariuszy. Po jej s´mierci stanowisko kustosza objał̨
rotmistrz Wacław Milewski, zas´ od kilku lat kierownikiem Archiwum jest
mgr Andrzej Suchcitz. Obecnie na czele Instytutu stoi Rada, a pracami kieruje
Zarząd w składzie: Ryszard Dembin´ski — prezes, Aleksander Szkuta — wice-
prezes, Andrzej Szkuta — honorowy skarbnik, Hanna Bokszczanin — honorowy
jałmużnik, Krzysztof Barbarski — honorowy sekretarz, Elz˙bieta Barbarska,
Zbigniew Bokcewicz, Zbigniew Janik, Michał Olizar — członkowie, oraz
sekretarz generalny Andrzej Kamieniecki17.

Przemiany polityczne w Polsce i na emigracji po 1956 r., a takz˙e wykruszanie
się grona dawnych działaczy politycznych sprzyjały scalaniu archiwalio´w. Na
wiosnę1957 r. Instytut wystosował apel do polskich s´rodowisk emigracyjnych
o przekazywanie akt urze˛dowych, a takz˙e spus´cizn prywatnych. Odzew był
nadspodziewanie duz˙y. Przykładowo: Polskie Centrum Naukowe przekazało akta
Rady Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych, Ministerstwa Spraw
Kongresowych, Ministerstwa Informacji i Dokumentacji i nieco akt Ministerstwa
Sprawiedliwos´ci. Rząd RP na Uchodz´stwie przekazał cze˛ść dokumento´w

13 Instytut Polski..., oprac. B. Bokszczanin, op. cit.
14 Guide, op. cit., s. XV.The Polish Institute and Museum 20 Princes Gte SW, broszura bd. i m. w.
15 Sprawozdanie z działalnos´ci Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego oraz ze stanu zbioro´w

i prac za okres 1 IV 1954 – 1 IV 1955, mps powiel., bd. i m.w.
16 Report of the Committee of the General Sikorski Historical Institute for the period 1st April 1953

to 31st March 1954, druk powiel., bd. i m.w.
17 Sprawozdanie z działalnos´ci Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego od 1 stycznia do

31 grudnia 1992 r., bd., Hove, Sussex.



ARCHIWALIA W INSTYTUCIE POLSKIM 109

z Kancelarii Prezydenta Raczkiewicza, nieco akt MSZ, Ministerstwa Przemysłu,
Handlu i Żeglugi, Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych oraz konsulato´w RP
w Dublinie i Tel-Avivie. Z Rzymu ambasador Papée przekazał akta Ambasady
RP w Watykanie; udało sie˛ także pozyskac´ akta Poselstw RP w Madrycie
i Lizbonie. Do Archiwum Instytutu trafiły tez˙ spuścizny prywatne, m.in.
Edwarda Raczyn´skiego, gen. Władysława Andersa, Tytusa i Wacława Komar-
nickich. Lidia Ciołkoszowa przekazała materiały Adama Ciołkosza, przywo´dcy
PPS; stanowia˛ one do dzis´ ogromnie cenny materiał do dziejo´w polskiego
socjalizmu. Udało sie˛ też odnalez´ć część polskich akt ukrytych w rozmaitych
miejscach, m.in. akta MSZ z 1945 r. złoz˙one w podziemiach Katedry Westmins-
terskiej.

Dużym osiągnięciem było opublikowanie w roku 1985 t. 1Przewodnikapo
Archiwum. Autorzy tego starannie wydanego w je˛zyku angielskim wydawnict-
wa (Wacław Milewski, Andrzej Suchcitz i Andrzej Gorczycki) sporzad̨zili 323
notatki dotyczące zespoło´w i zbiorów o łącznych rozmiarach ok. 700 m, m.in.
zespoło´w akt: Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP z lat 1939–1949 (2,5 m; 87 j.),
Rady Narodowej 1939–1945 (4,8 m; 252 j.), Prezydium Rady Ministro´w 1939–
–1949 (10 m; 608 j.), Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1918–1945 (16 m),
Ambasady RP w Paryz˙u 1945–1950 (0,8 m; 43 j.), Ambasady RP w Londynie
1919–1945 (6 m; 300 j.), Konsulatu Generalnego w Londynie 1919–1946 (3,8
m; 242 j.), Konsulatu RP w Tel-Avivie 1928–1945 (5 m), Ambasady RP
w Bukareszcie 1920–1940 (1 m; 23 j.), Poselstwa RP w Madrycie 1928–1968
(2,80 m; 217 j.), Ambasady RP w Moskwie (Kujbyszewie) 1941–1943 (1,30 m;
102 j.), Ambasady RP w Watykanie 1921–1970 (10 m; 517 j.), Ministerstwa
Przemysłu, Handlu i Z˙eglugi 1939–1946 (3,2 m; 69 j.), Ministerstwa Prac
Kongresowych 1939–1945 (2,4 m; 248 j.), Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych
1940–1949 (13,5 m; 612 j.), Ministerstwa Sprawiedliwos´ci 1939–1949 (4,8 m;
418 j.), Ministerstwa Wyznan´ Religijnych i Oświecenia Publicznego 1941–1954
(9,2 m; 361 j.), Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 1940–1949 (0,7 m; 41
j.), Ministerstwa Informacji i Dokumentacji 1940–1947 (3,60 m; 169 j.).
Najwięcej notatek dotyczyło akt prywatnych: najciekawsze to akta gen.
Władysława Sikorskiego (w tym wspomnienia o nim) z lat 1932–1969 (4,5 m;
268 j.), gen. Władysława Andersa 1939–1970 (ok. 8,7 m) i spus´cizna Adama
Ciołkosza 1940–1973 (23 m; 428 j.).

Autorzy nie ograniczyli sie˛ tylko do podawania informacji o zasobie
Archiwum Instytutu Sikorskiego, lecz uzupełnili notatki danymi o aktach z tych
samych zespoło´w, przechowywanych w innych archiwach. WPrzewodniku
znalazły sięwięc wzmianki o aktach przechowywanych w Archiwum Instytutu
Hoovera w USA (gdzie jest m.in. ok. 97 m akt z zespołu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z lat 1939–1944 i ok. 12 m akt Ambasady RP w Waszyngtonie,
głównie z lat II wojny światowej) i w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku
(m.in. znajdują się tam akta Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
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o rozmiarach 2,7 m)18, wreszcie w zasobie Archiwum Akt Nowych. Tak np. akta
Ambasady RP w Londynie z lat 1919–1945, uporzad̨kowane w Archiwum
Instytutu, liczą 6 m (300 j.a.), zas´ część znajdująca się w AAN — 27,6 m
(1925 j.a.), Akta Konsulatu Generalnego RP w Londynie przechowywane
w Instytucie mająrozmiary 3,8 m (242 j.a.), zas´ w AAN — 1,36 m (116 j.a.),
zespo´ ł Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Z˙eglugi Rządu RP w Londynie
przechowywany w AAN ma rozmiary 30,18 m (1880 j.a.), zas´ część znajdująca
się w Instytucie — 3,2 m (69 j.a.).

Łącznie jednak akta Rzad̨u RP na Uchodz´stwie z lat 1939–1945 w nieco
większym procencie przechowywane sa˛ w Archiwum Sikorskiego niz˙ w AAN19.

Instytut jest instytucja˛ społeczną, utrzymywanąz dobrowolnych składek
i datków polskiego wychodz´stwa; więc chociażposiada okazały budynek przy
Princes Gate (w eleganckiej dzielnicy Kensington) podatki i koszty utrzymania
obiektu nie pozostawiaja˛możliwości zatrudnienia odpowiedniej liczby personelu.
Obecnie w Archiwum na etacie pracuje tylko kierownik mgr A. Suchcitz.
Tymczasem od 1990 r., w zwiaz̨ku ze zmianami politycznymi w Polsce, nastap̨iło
samorozwiązanie Rządu RP na Uchodz´stwie. Do Archiwum Instytutu zacze˛ły
napływaćduże ilości akt, także z lat II wojny światowej, które trzeba włączaćdo
istniejących zespoło´w i uporządkować. Korzystając z bezinteresownej pracy
wolontariuszy, Archiwum stara sie˛ sprostac´ nawałowi pracy, ale zaległos´ci są
jednak znaczne.

Na wiosnę1992 r., gdy Komisja Likwidacyjna Rzad̨u RP na Uchodz´stwie
zakończyła przekazywanie akt do Archiwum Instytutu Sikorskiego, jego zaso´b
wzbogacił sięm.in. o akta Kancelarii Prezydenta RP: Augusta Zaleskiego
(1947–1972), Stanisława Ostrowskiego (1972–1979), Edwarda Raczyn´skiego
(1979–1986), Kazimierza Sabatta (1986–1989), Ryszarda Kaczorowskiego
(1989–1990) oraz akta Prezydium Rady Ministro´w (1950–1954), Ministerstwa
Spraw Wewne˛trznych (1940–1962), Ministerstwa Informacji (1973–1991), Mini-
sterstwa Skarbu (1951–1988), Najwyz˙szej Izby Kontroli (1940–1981), Ministerst-
wa Spraw Wojskowych (1945–1991), Funduszu Pomocy Krajowi (1971–1990),
Sądu Obywatelskiego (1945–1975), wreszcie Komisji Likwidacyjnej Rzad̨u RP
na Uchodz´stwie (1992)20. Począwszy od roku 1990, w kilku partiach, przekazano
także przechowywane w siedzibie Rzad̨u RP na Uchodz´stwie pozostałe akta
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gło´wnie z okresu 1945 r.21

18 Guide, t. 1, op. cit., s. XVI–XVIII i nast.
19 Por.Spis zespoło´w Archiwum Akt Nowych. Stan na dzien´ 31 XII 92 (wydruk komputerowy).
20 Sprawozdanie z działalnos´ci Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego od 1 stycznia do

31 grudnia 1992 r., s. 6.
21 Archiwum Instytutu Sikorskiego, inwentarz akt MSZ (A 11, A 11–E) i protokoły zdawczo-

-odbiorcze.
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Znaczny wzrost zasobu aktowego Archiwum Instytutu (obecnie ok. 1,5 km)
wymaga ciągłego uzupełniania pomocy informacyjnych. Przygotowywany do
druku t. 2 przewodnika pio´ra W. Milewskiego i A. Suchcitza zawiera gło´wnie
informacje o aktach Armii Polskiej we Francji (1939–1940), Sztabu Gło´wnego
w Londynie (1940–1946), 1. Korpusu w Szkocji, 1. Dywizji Pancernej i 1. Samo-
dzielnej Brygady Spadochronowej. Uwzgle˛dniono także wiele zespoło´w (nowych
i uzupełniających), o które wzbogaciło sie˛ Archiwum w ostatnich latach. Ze
względu na trudnos´ci finansowe, druk przewodnika uległ niestety opo´ źnieniu,
wobec czego przekaz˙ę krótkie omówienie jego tres´ci:

Część 1 wydawnictwa tworza˛ notatki, dotyczące Wojska Polskiego w latach
1918–1939. Ilos´ć akt jest stosunkowo niewielka, sa˛ tu m.in. akta Attaché
Wojskowego w Lizbonie z lat 1936–1939 i mikrofilm korespondencji J. Piłsuds-
kiego z gen. Szeptyckim z lat 1919–1929. Na cze˛ść 2 składająsię notatki
o zespołach i zbiorach dotyczac̨ych kampanii wrzes´niowej (wraz z materiałami
pochodzącymi z końca lat trzydziestych); ws´ród ciekawszych zespoło´w należy
wymienić akta Oddziału II (1,6 m) i Oddziału III (2,2 m), Sztabu Naczelnego
Wodza, a takz˙e zbiór relacji z kampanii wrzes´niowej (8,2 m). Naste˛pną część
tworzą pozyskane po 1985 r. kolekcje prywatne, m.in. wojskowych
(gen. Stanisława Maczka, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza,
gen. Ludomira Rayskiego) i dyplomato´w: dra Jana Starzewskiego oraz dra
Władysława Günthera-Schwarzburga. Archiwum wzbogaciło sie˛ także o nie-
wielkie zespoły akt organizacji społecznych, m.in. Zwiaz̨ku Polskich Uchodz´ców
Wojennych z lat 1945–1958, Polskiego Białego Krzyz˙a w Wielkiej Brytanii
1948–1963, Centralnego Zwiaz̨ku Polako´w we Francji 1943–1949, Komitetu
Uczczenia 10-lecia Zgonu Prezydenta I. Mos´cickiego 1954–1961, Zrzeszenia
Profesoro´w i Docentów Środkowej Europy 1940–1953.

Kolejny rozdziałPrzewodnikaobejmuje dopływy do zespoło´w prywatnych
znajdujących sięprzed 1985 r. w Archiwum Instytutu; sa˛to m.in. nowo pozyskane
akta dyplomato´w: Emeryka Hutten-Czapskiego (ok. 0,5 m) i Feliksa Frankows-
kiego (33 j.a.)22.

Aktualny spis zespoło´w i zbiorów Archiwum Instytutu Sikorskiego składa sie˛
z kilku części. Grupępierwszątworzy 65 zespoło´w oznaczonych symbolem ,,A’’:
głównie akta naczelnych i lokalnych organo´w władzy i administracji pan´stwowej
(m.in. A.5 — Rada Narodowa; A.9 — Ministerstwo Spraw Wojskowych; A.11,
A.11E — Ministerstwo Spraw Zagranicznych), placo´wek dyplomatycznych
i konsularnych (m.in. A.7 — Ambasada RP w Kujbyszewie; A.54 — Konsulat RP
w Lyonie). Daty kran´cowe tych zespoło´w obejmująniekiedy lata 1920–1990, ale
w większości dotyczą lat II wojny światowej. Natomiast Prezydium Rady

22Guide to the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum, t. 2, oprac. Wacław Milewski,
Andrzej Suchcitz, mps w Instytucie Sikorskiego, bd.
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Ministrów posiada symbol PRM i dzieli sie˛ na trzy części: akta osobiste
premierów, akta sekretariatu oraz Archiwum Libermanowej. Akta wojskowe
podzielono na kilkanas´cie grup o symbolach od AI do A XVII (ponadto grupa Aa
XIV zawiera akta 2. Korpusu do włac̨zenia). Ws´ród akt wojskowych wy-
odrębniono naste˛pujące grupy zespoło´w: AI — Akta wojskowe przed 1939 r., AII
— Akta wojskowe z kampanii 1939 r., AIII — Akta z obozo´w internowania, AIV
— Wojsko Polskie we Francji, AV — 1. Dywizja Pancerna i Samodzielna
Brygada Spadochronowa, AVI — 1. Korpus w Szkocji, AVII — Polskie Siły
Zbrojne w ZSRR, AVIII — Wojska Polskie na S´rodkowym Wschodzie, AIX —
— 2. Dywizja Strzelco´w Pieszych w Szwajcarii, AX — Wojsko Polskie
w Kanadzie, AXI — 2. Korpus, AXII — Naczelne Dowo´dztwo (Sztab Naczel-
nego Wodza i Ministerstwo Obrony Narodowej), AXIV — Komisje Historyczne,
AXV — Służba sanitarna, AXVI — Z˙andarmeria, AXVII — — Poczty Polowe.
Pozostałe akta wojskowe zostały oznaczone: B I — Relacje z kampanii 1939 r.,
R — rozkazy jednostek i organizacji wojskowych, C — kroniki i dzienniki
działań, MAR — akta jednostek Marynarki Wojennej, LOT — akta Polskich Sił
Powietrznych. Odre˛bną grupę tworzą akta pry-
watne — kolekcje (symbol KOL), kto´rych liczba szybko ros´nie i obecnie
wynosi 47523.

Stan opracowania grup zespoło´w, zespoło´w i zbiorów jest różny. Przewaz˙ają
spisy zdawczo-odbiorcze, sporzad̨zane niekiedy bezpos´rednio przed bad̨ź po
przejęciu akt przez Archiwum. W naste˛pnym etapie spisy te sa˛ uzupełniane,
a w teczkach sporzad̨za się spisy zawartos´ci w formie rotuluso´w. Zespoły
najważniejsze, najcze˛ściej udostępniane, po spaginowaniu sa˛ w części mikrofil-
mowane. Obecnie Archiwum posiada 118 rolek mikrofilmo´w z akt: Ambasady RP
w Londynie, Rady Narodowej, Akt Sikorskiego (dziennik czynnos´ci Naczelnego
Wodza), Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych, Prezydium Rady Ministro´w oraz
niektórych kronik i relacji24.

Przy porządkowaniu akt resortu MSZ stosowano wykaz haseł opracowany
w tymże ministerstwie jeszcze w 1933 r. Tym systemem zinwentaryzowano
m.in. zespo´ ł akt Ambasady RP w Londynie i pierwsza˛ część zespołu MSZ
(A.11). Układ teczek w inwentarzach tych zespoło´w oparty jest o schemat
wykazu akt, a sygnatury archiwalne sa˛ identyczne z sygnaturami kancelaryj-
nymi. Na przykład w zespole MSZ A.11 grupa teczek dotyczac̨ych stosunko´w
Polski z zagranica˛ ułożona jest w naste˛pującej kolejnos´ci 49 /Ch, t. 1, 49/ Lt,
t. 1–4, 49/ Sow, t. 1–12. Brak sygnatury ciag̨łej nieco utrudnia udoste˛pnianie
akt. Druga cze˛ść zespołu MSZ (A.11E), z braku czasu, została prowizorycznie
uporządkowana (pozostawiono spinacze, kto´re, rdzewiejąc, niszcząakta), uło-

23 Archiwum Instytutu Sikorskiego. Spis zespoło´w, b.d.
24 Relacja ustna mgra A. Suchcitza.
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żone w kolejnos´ci rosnących numero´w wykazu teczki otrzymały sygnature˛
ciągłą25.

Inwentarz książkowy grupy zespoło´w AXII (Akta naczelnych władz wojs-
kowych z lat 1940–1946) posiada naste˛pujące rubryki: pozycja (nr) działu, nazwa
działu (wydziału, komo´rki), nr teczki, zawartos´ć akt, okres (daty kran´cowe).
Także i tutaj opisy teczek sa˛ niekiedy enigmatyczne i korzystajac̨y, pozbawiony
wykazu akt, musi zamawiac´ zbyt wiele teczek. Przykładowo: w dziale 1 (Gabinet
Ministra) teczka 1 nosi tytuł: Kancelaria przyboczna Naczelnego Wodza 31 VII
1940–20 XI 1941. W dziale 3 (Biuro Ministra Obrony Narodowej, Wydział
Ogólny) część teczek nosi ogo´ lnikowe tytuły, np. Akta tajne, Akta I i II
wiceministra, inne sa˛ opatrzone tytułami bardziej precyzyjnymi, np. Reforma
rolna 1943–1944, Obozy wysiedlen´ców polskich w Niemczech i Austrii 1945.
Akta innych wydziało´w niekiedy zaopatrzono w bardziej dokładne opisy
zawartos´ci, np. Wydział Ogo´ lny VII–XII 1940: Ewakuacja Wojska Polskiego
z Francji, Stosunki w WP w Szkocji, Sprawy PCK, Organizacja Wojskowego
Instytutu Technicznego26.

Stosunkowo najmniej precyzyjne sa˛ inwentarze akt prywatnych (kolekcji).
Kierownictwo Archiwum przyje˛ło słusznązasade˛, że opracowujący te akta
wolontariusze nie powinni ingerowac´ ani w układ zespołu, ani w zawartos´ć
teczek. Dlatego tez˙ sporządzone przed przeje˛ciem do Archiwum spisy zdawczo-
-odbiorcze długo jeszcze pozostana˛ ewidencjąpodstawową. Jednak kwalifikacje
i zaangaz˙owanie kierownictwa Archiwum sprawia, z˙e korzystanie z akt nie
przedstawia najmniejszych trudnos´ci.

Czytelnia Naukowa, czynna w godzinach 9,30–16,00 (od wtorku do piat̨ku),
liczy zaledwie 4 miejsca, ale w razie koniecznos´ci korzystający sązapraszani do
pokojów Muzeum. Udoste˛pnia sięakta sprzed 30 lat w dowolnych ilos´ciach.
Wszystko to sprawia, z˙e w środowiskach naukowych, zaro´wno polskich jak
i cudzoziemskich, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego
zdobyło sobie uznanie.

25 Archiwum Instytutu Sikorskiego, inwentarze ksiaż̨kowe zespoło´w: Ambasady RP w Londynie
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (A.11, A.11E).

26 Archiwum Instytutu Sikorskiego, inwentarz ksiaż̨kowy zespołu akt Naczelnych władz
wojskowych.
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Edward K o ł o d z i e j,Archive materials at The Polish Institute and Sikorski Museum
in London. The author presented the origin of the Institute going back as far as the
outbreak of the World War II as well as of changing history of Polish diplomatic and
military documentation in the West. A group of scientists, archivists and museum
workers, gathered around colonel Zygmunt Borkowski, the chief of Archives and
Museum Service of the Polish Armed Forces in the West, later on the director of the
Institute for many years, strived for the setting up of the Institute which could take care of
all dissipated civil and military archive materials. The project to set up the Institute was
supported by Władysław Raczkiewicz, the President and Tomasz Arciszewski, the Prime
Minister of the Polish Government in Exile. The General Sikorski Historical Institute was
approved by the Council of Ministers on May 2, 1945. Due to the establishment of the
Provisional Government of National Unity in Poland which was supported by the Soviet
Union and recognized by Allied Nations, some Polish archive materials were brought
home, while the remaining records were scattered since they were subject to their owners ´
individual decisions. The management of the Institute was established in May 1945 and
its archives were supervised by dr Edward Oppman for many years. During the period of
its existence the Institute gradually took over other institutions of a similar character and
the first moment of their unification was the official registration of the institute as
a charity association and the approval of its statute in 1963. It was then given its present
name.

The author discussed the structure and made the review of the contents of the
Archives holdings, pointing out the names of more important fonds. He presented the
procedures and methods of acquiring valuable source documents. He also presented the
guide on holdings published by the Archives.

Edward K o ł o d z i e j, Archives à l Ínstitut Polonais et au Musée du Général
Władysław Sikorski à Londres. L áuteur a présenté la génèse de l Ínstitut, en remontant
jusqú au moment de l é́clatement de la seconde guerre mondiale à l Óuest et à l h́istoire
mouvementée de la documentation diplomatique et militaire à l Óuest. La création d ún
Institut qui devait prendre soin des tous les documents d árchives civils et militaires
dispersés était revendiquée par un groupe de scientifiques, d árchivistes et de conver-
sateurs et d émployés de musées, regroupés autour de la personne du colonel Zygmunt
Borkowski, chief du Service des Archives et des Musées à l Óuest, futur directeur de
l Ínstitut pendant de nombreuses années. Le projet de création de l ínstitut a obtenu le
soutien du président Władysław Raczkiewicz et du premier ministre du gouvernement en
émigration de la République de Pologne, Tomasz Arciszewski: l Ínstitut Historique du
nom du Général Sikorski a été homologué par le Conseil des Ministres le 2. 05. 1945.
Suite à la création en Pologne du Gouvernement Provisoire d Únité Nationale, soutenu
par l ÚRSS et reconnu par les alliés, une partie de l h́éritage archivistique polonais a été
ramenée en Pologne, les autres collections se sont dispersées, car elles étaient gérées
conformément à la volonté individuelle des propriétaires. En mai 1945 les autorités de
l Ínstitut se sont formées, et ses Archives étaient pendant de nombreuses années gérées
par dr Edward Oppman. Durant son existence l Ínstitut engloutissait peu à peu d áutres
institution similaires, et le premier moment de leur unification a eu lieu lors de
l énregistrement officiel de ce poste en tant qú association de charité et lors de la prise du
statut en 1963; c ést alors qú il a reçu le nom présent.
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L áuteur a décrit la structure et a présenté le contenu des fonds des Archives en
indiquant les noms des fonds principaux. Il a présenté les méthodes utilisées pour gagner
de nouveaux afflux de précieuse documentation de source. Il a également présenté un
guide des fonds, publié par les Archives.
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ARCHEION, T. XCV

WARSZAWA 1995

AKTA MIASTA ŁODZI (1471/1794–1914/1918). PRZEWODNIK PO ZESPOLE,
oprac. Mieczysław Bandurka, Warszawa-Ło´dź 1990, PWN, s. 241

Kolejny tom z serii przewodniko´w po zespołach, opracowywanej przez archiwa
państwowe, a wydawanej przez Naczelna˛ DyrekcjęArchiwów Państwowych. Jest to, co
trzeba podkres´lić, pierwszy przewodnik po aktach miejskich XIX w., i pierwszy po
zespołach archiwum ło´dzkiego.

W przedmowie autor uzasadnił, dlaczego wybrał akta miasta Łodzi do opracowania
przewodnika, naste˛pnie omówił metodę, jakązastosował przy wykonywaniu pracy. Dalej,
zgodnie z wymogami ,,wydawniczymi’’, zamies´cił informacjęo twórcy zespołu i zespole.
Naszkicował kro´ tko dzieje miasta od jego poczat̨ków w XV w. do I wojny światowej.
Wymienił teżsiedem ksiąg radzieckich i wo´ jtowskich, z których szes´ć przechowywanych
jest od XIX w. do dzis´ w Archiwum Głównym Akt Dawnych, a ostatnia, sio´dma,
w archiwum łódzkim. Przedstawił tez˙ M. Bandurka dziewie˛tnastowieczne dzieje Łodzi
już przemysłowej, z zestawieniem waz˙niejszych wydarzen´ w dziejach miasta oraz
burmistrzami i prezydentami Łodzi. Jest to szkic bardzo kro´ tki, ale nie było potrzeby
rozwijania tematu wobec znacznej juz˙ liczby opracowan´ z dziejów Łodzi przemysłowej.

Następnie autor naszkicował rozdziałWładze miasta i ich kancelaria, w którym
uwzględnił krótko rozwój kancelarii, a obszerniej dzieje zespołu i przeprowadzone nad
nim prace porzad̨kowo-inwentaryzacyjne. Na tym sie˛ kończy część opisowo-informacyj-
na wydawnictwa, ułatwiajac̨a korzystanie ze skorowidza i spisu akt.

Kolejna część to Układ akt w zespole:uproszczony spis akt ułoz˙onych albo wg
tytułów, jeśli to było możliwe, lub zbliżone tytuły, zgrupowane pod jednym hasłem. Spis
tych haseł z uwzgle˛dnieniem dat skrajnych i sygnatur stanowi zawartos´ć tej części
opracowania. Jest to ro´wnież jakby ogólny przewodnik po inwentarzu, skorowidz do
inwentarza, najbardziej szczego´ łowa pomoc, ułatwiajac̨a dotarcie do akt. W skorowidzu
hasło zostało poszerzone kro´ tkim omówieniem zawartos´ci, oraz datami, kto´rych mate-
riały dotyczą, i oczywiście sygnaturami. Skorowidz ma układ alfabetyczny. Poza hasłami
głównymi są również hasła odsyłaczowe. Podstawa˛ formułowania haseł były tytuły
jednostek inwentarzowych. Tylko w niekto´rych przypadkach konieczne było sie˛ganie do
treści akt, tam gdzie tytuły były wyjat̨kowo niejasne.

Zakończeniem przewodnika jest aneks, obejmujac̨y spis akt personalnych pracow-
ników magistratu, w kto´rym podano nazwisko i imie˛, stanowisko pracy, daty skrajne
i sygnaturęakt.

Przy niejednolicie sformułowanych tytułach poszyto´w aktowych niełatwo było
osiągnąć jednolite okres´lenie haseł skorowidza. Autor starał sie˛ wybrnąć z tych trudnos´ci,



dając przy wielu hasłach obszerne jak na skorowidz wyjas´nienia, oraz wspomniane juz˙
hasła odsyłaczowe. Jest ich duz˙o, i choćnie zawsze sa˛ zastosowane konsekwentnie, przy
wielkiej różnorodnos´ci spraw, jakie w tych aktach wyste˛pują, nie było to do uniknie˛cia.
Myślę, że nie chodzi o wymienianie przykłado´w, czy wyliczanie niejednolitos´ci, są
bowiem trudne do wyeliminowania. Najwaz˙niejsze, z˙e przewodnik spełnia w praktyce
zadanie, czyli ułatwienie korzystajac̨emu dotarcia do akt. Autor ma te˛ satysfakcje˛,
zwłaszcza z˙e od opublikowania przewodnika upłyne˛ło już trochę czasu i moz˙na było
zaobserwowac´ realnąprzydatnos´ć tego opracowania.

Julia Wasiak(Łódź)

ARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH W WARSZAWIE. INFORMATOR O ZASO-
BIE, oprac. zbior., red. Teresa Zielin´ska, Warszawa 1992, s. 311

Nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwo´w Państwowych ukazała sie˛ pozycja od dawna
oczekiwana przez s´rodowisko historyczne: informator o zasobie Archiwum Gło´wnego
Akt Dawnych, najstarszego publicznego archiwum polskiego. Zaso´b archiwalny naras-
tający sukcesywnie od 1808 r. (poczat̨kowo w ramach Archiwum Ogo´ lnego Krajowego,
później Archiwum Głównego Królestwa Polskiego i Warszawskiego Archiwum Gło´w-
nego Akt Dawnych, a od 1918 r. w AGAD) stanowi obecnie najwaz˙niejsząbazęźródłową
dla badan´ nad epokąstaropolskąoraz wiekiem dziewie˛tnastym, pomimo strat poniesio-
nych w czasie poz˙aru 2 IX 1944 r. Praca wykonana przy wspo´ łudziale trzydziestu
autorów wypełnia więc dotychczasowa˛ lukę, stając sięzarazem podstawowa˛ pomocąprzy
wstępnych poszukiwaniach z´ródłowych.

W Informatorzewyodrębniono część wstępną, cztery rozdziały zasadnicze, indeksy
i szczego´ łowe spisy tres´ci w wersji polskiej oraz tłumaczeniach angielskim, niemieckim
i rosyjskim. We wste˛pie Barbara Sobolowa przypomniała dzieje kształtowania sie˛ zasobu
archiwalnego, podkres´lając wpływ przemian politycznych i historycznych na tworzenie
się zespoło´w archiwalnych, ich strukture˛ wewnętrzną i zawartos´ć. W dalszej cze˛ści
przedstawiona została syntetyczna charakterystyka wspo´ łczesnego stanu zasobu zgroma-
dzonego przy ul. Długiej 7, struktura AGAD i moz˙liwości korzystania ze zbioro´w
(np. istotne dla korzystajac̨ych informacje o zasadach reprodukcji materiało´w archiwal-
nych dla instytucji i oso´b prywatnych).

Przy konstrukcjiInformatora przyjęto zasade˛ podziału na cztery cze˛ści, zgodnąze
strukturąorganizacyjnąAGAD. Tak więc rozdz. pierwszy (s. 27–64) dotyczy archiwo´w
publicznych Rzeczypospolitej do roku 1795, drugi (s. 65–166) archiwo´w publicznych
z lat 1795–1918, trzeci (s. 167–238) archiwo´w prywatnych i wreszcie czwarty (s.
239–243) zbioru kartograficznego. Dzie˛ki wypracowaniu jednolitych, jasnych zasad
opisu zespoło´w i zbiorów oraz zachowaniu odpowiednich proporcji, co jest niewat̨pliwą
zasługą redaktora opracowania, Teresy Zielin´skiej, uzyskano przejrzysta˛ strukturę
wewnątrz rozdziałów, ułatwiającą korzystanie zInformatora. Zarówno zespoły jak
i kolekcje, utworzone z materiało´w różnej proweniencji, uszeregowano zgodnie z or-
ganizacją zasobu. Warto jednak zwro´cić uwagę, iż w rezultacie praktycznego za-
stosowania obok kryterium przynalez˙ności kancelaryjnej takz˙e kryterium formalnego, np.
dokumenty z archiwo´w miejskich znalazły sie˛ w zbiorach dokumentowych, natomiast
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księgi z tych archiwo´w w zbiorze ksiąg miejskich. Szersze uzasadnienie kryterio´w
podziału zasobu powinno znalez´ć się we wstępie, co ułatwiłoby kwerende˛.

Opisy zespoło´w i zbiorów odpowiadajągeneralnie przyje˛temu przez autoro´w schema-
towi konstrukcyjnemu. Tak wie˛c po nazwie naste˛puje okres´lenie dat kran´cowych,
objętość w metrach biez˙ących oraz liczba jednostek, je˛zyki akt, a wreszcie charakterys-
tyka zawartos´ci, wskazanie pomocy archiwalnych i publikacji o zespołach. Trzeba
przyznac´, że realizacja zwłaszcza tych ostatnich załoz˙eń (zawartos´ć zespoło´w i kolekcji)
wykazała konsekwencje˛ redakcyjnąw zachowaniu włas´ciwych proporcji kaz˙dego opisu.
Dzięki temu otrzymujemy jedynie podstawowe informacje o dziejach zespoło´w, ale
i zyskujemy na jasnos´ci i przejrzystos´ci układu. Od czasu ukazania sie˛ Informatora
powstało tez˙ kilka nowych inwentarzy i uzupełnien´ , które dezaktualizuja˛ zawarte w nim
informacje o stanie pomocy czy publikacji na temat zespoło´w czy kolekcji. I tak dla
przykładu moz˙na wymienićInwentarz Archiwum Radziwiłło´w z Nieborowaczy uzupeł-
nienia doMonumenta iurisWierzbowskiego (opracowanie serii ksiag̨ grodzkich krusz-
wickich). Staranna korekta wyeliminowała powaz˙niejsze błędy, dlatego tez˙ nie odnaj-
dziemy na kartachInformatora większych omyłek drukarskich.

Publikacja przygotowana została z duz˙ą starannos´cią, jeśli idzie o praktyczne
korzystanie z zasobu AGAD. Opro´cz przejrzystej struktury przemawiaja˛ za tym roz-
budowane pomoce w postaci indekso´w zespoło´w i zbiorów, indeks geograficzny
i osobowy, wykaz skro´ tów (niepotrzebnie powto´rzono w przypadku — wieku, wielki
— oraz — strona, syn — takie same skro´ ty), a także szczego´ łowy spis tres´ci (w języku
polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim: z uwagi na range˛ archiwum i charakter
zbiorów byłoby warto przy okazji wznowienia pomys´leć i o tłumaczeniu francuskim).
Pewne komplikacje stwarza zastosowanie nomenklatury niekto´rych zbiorów, ujednolico-
nej co prawda, lecz nie odpowiadajac̨ej spisowi nazw inwentarzy w Pracowni AGAD.
Szkoda więc, iż w indeksie zespoło´w i zbiorów nie zastosowano inwersji w przypadkach,
kiedy obok tradycyjnej nazwy funkcjonuje juz˙ nowe okres´lenie (np. Archiwum Hipolita
Skimborowicza — Teki Skimborowicza, Papiery Mariana Morelowskiego — Teki
Morelowskiego, Varia archiwalne z Biblioteki Załuskich — Biblioteka Załuskich).
W indeksie osobowym nalez˙ałoby chyba zastosowac´ wyróżnienie autoro´w pomocy
archiwalnych (za pomoca˛ kursywy) od nazwisk wyste˛pujących w zespołach czy kolekc-
jach, co zapewniłoby łatwiejszy i szybszy doste˛p do publikacji pomocniczych.

Opracowanie stanowi waz˙ną pozycję pomocnicząw kwerendzie z´ródłowej, wobec
braku przewodnika po zespołach dziewie˛tnastowiecznych; przydatna˛ tym bardziej, kiedy
ujednolicenie zasad opisu oraz wprowadzenie materiało´w pomocniczych w czytelnym
układzie strukturalnym znacznie ułatwia lekture˛.

Stanisław Roszak(Inowrocław)

MACIEJ DALECKI, AKTA SZKÓŁ I ADMINISTRACJI SZKOLNEJ W ZASOBIE
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W PRZEMYS´LU, Przemys´l 1994, Wyd. Archiwum
Państwowe w Przemys´lu, s. 160

Archiwiści i badacze regionalni z duz˙ym zainteresowaniem s´ledząwydawane pomoce
archiwalne. Publikowanie wszelkiego rodzaju pomocy jest zawsze przyjmowane z wiel-
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kim uznaniem, tym bardziej z˙e na ten cel pan´stwowa słuz˙ba archiwalna przeznaczyc´
może niewielkie fundusze. Fakt ten zobowiaz̨uje jednak archiwa do przestrzegania
hierarchii ważności zespoło´w przy ich typowaniu do druku. Akta szko´ ł i administracji
szkolnej w zasobie Archiwum Pan´stwowego w Przemys´lu należą niewątpliwie do rzędu
pomocy archiwalnych, nasuwa sie˛ tylko pytanie, czy rzeczywis´cie zachowano hierarchie˛
ważności zespołu?

Zachowane akta prezentowane w publikacji stanowia˛ dość jednolity i powtarzalny
materiał. Jak wiemy, przewodnik po zespołach jest zbliz˙ony formą do skorowidza
rzeczowego, kto´ry z kolei ma racje˛ bytu tylko wówczas, gdy materiał zawarty w danym
zespole jest ro´ żnorodny i dotyczy wielu zagadnien´ . Materiał w książce jest jednorodny.
Tytuł publikacji nie precyzuje jasno rodzaju pomocy, jaka˛ stanowi: dopiero w przed-
mowie wzmiankuje sie˛, iż jest to przewodnik po zespołach. Poza wste˛pem i wykazem
skrótów obejmuje 6 rozdziało´w, a mianowicie: Administracja szkolna, Szkoły pod-
stawowe, Szkoły zawodowe, Szkoły s´rednie, Średnie i pomaturalne szkoły kształcenia
nauczycieli, Zbiory szczątko´w zespoło´w akt szko´ł. Każdy z rozdziało´w dzieli się, poza
rozdz. 1 i 6, na trzy podstawowe podrozdziały: zarys dziejo´w ustrojowych szko´ ł; ogólna
i szczego´ łowa charakterystyka zawartos´ci akt wymienionych szko´ ł. Z większości ze-
społów akt utworzono grupy zespoło´w i zbiory zespoło´w szczątkowych (zob. s. 53, 60,
63, 79), przy jednoczesnym wyodre˛bnieniu rozdz. 6Zbiory szczątko´w zespoło´w akt szko´ł.
Ten podział polecam uwadze metodyko´w.

W treści uwzględniono zespoły przechowywane w AP w Przemys´lu i w Oddziale AP
w Przeworsku. Badacz, chcac̨ zorientowac´ się, jakie zespoły akt znajduja˛ sięw archiwum,
jest zmuszony przewertowac´ cały przewodnik. Mało przejrzysty układ wewne˛trzny pracy
jeszcze bardziej utrudnia tego rodzaju poszukiwania. Podrozdział A — zawierajac̨y zarys
dziejów ustrojowych administracji szkolnej — sugeruje, z˙e można na jego podstawie
poznac´ dzieje ustrojowe administracji szkolnej, gdy tymczasem autor uwzgle˛dnił tylko
dzieje szkolnictwa z okresu, z kto´rego pochodza˛ akta. W podrozdziale B, podajac̨ym
charakterystyke˛ zawartos´ci akt administracji szkolnej, zastosowano ro´ żną formę opisu
zawartos´ci aktowej, np. przy Inspektoracie Szkolnym w Jarosławiu uwzgle˛dniono podział
rzeczowy czy strukturalno-rzeczowy, a przy Inspektoracie w Nisku i Przeworsku takiego
podziału nie ma (zob. s. 25–30). Poza tym, przy niekto´rych inspektoratach podano
numery sygnatur od – do, przy innych zas´ — nie podawano ich wcale (s. 30, 33).

Ponadto sposo´b przedstawiania charakterystyki zawartos´ci akt jest różny w konkret-
nych grupach szko´ ł. Może nie jest to najwie˛kszy mankament, ale przewodnik zyskałby na
przejrzystos´ci, gdyby te zapisy były w miare˛ jednolicie stosowane. Poza tym autor nie
podał we wste˛pie, z jakiego okresu owe materiały pochodza˛ (głównie jest to okres
powojenny) i w jakim stopniu sa˛ zachowane.

Akta szko´ł stanowią niewątpliwie wartościowy przyczynek do dziejo´w oświaty
i szkolnictwa wojewo´dztwa przemyskiego. Szkoda tylko, z˙e nie podano, gdzie jeszcze
znajdująsię materiały archiwalne dotyczac̨e szkolnictwa tego regionu.

Małgorzata Osiecka(Warszawa)
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ALY GÖTZ, SUSANNE HEIM, DAS ZENTRALE STAATSARCHIV IN MOSKAU
(,,SONDERARCHIV’’). REKONSTRUKTION UND BESTANDSVERZEICHNIS VERS-
CHOLLEN GEGLAUBTEN SCHRIFTGUTS AUS DER NS-ZEIT,Düsseldorf 1992, s. 58

Istnienie w Moskwie Specjalnego Centralnego Archiwum Pan´stwowego1 ujawnione
zostało przed s´wiatem dopiero w kon´cu 1989 r. Pierwsza publikacja o nim ukazała sie˛
w czasopis´mie ,,Izwiestia’’ z 17 II 1990 r. — artykuł E. MaksymowejPięć dni
w Archiwum Specjalnym — za kratami i ryglami,a wkrótce potem pojawiły sie˛ następne
artykuły i wypowiedzi na ten temat2.

Prezentowana broszura powstała w wyniku pracy dwojga niemieckich archiwisto´w,
którzy w okresie od 20 I do 22 V 1992 r. przeglad̨ali w Moskwie udoste˛pnioną im
ewidencjęi akta tego archiwum. Autorzy opracowania poszukiwali gło´wnie akt prowe-
niencji niemieckiej i austriackiej. W swej publikacji podaja˛ jednak informacje o aktach
pochodzących z innych krajo´w europejskich — belgijskich, holenderskich, francuskich
i in. Samych akt francuskiej policji jest w moskiewskim Specjalnym Archiwum 1,3 mln
j.a., w tym około miliona akt personalnych oso´b inwigilowanych we Francji przez policje˛
w latach międzywojennych. Gło´wny trzon zasobu archiwum stanowia˛ akta, które służba
bezpieczen´stwa III Rzeszy ulokowała na Dolnym S´ląsku, w zamku Ksiaż̨ (Fürstenstein)
koło Wałbrzycha i na zamku Wilkano´w (Wolfersdorf) pow. Bystrzyca Kłodzka. Znalazły
się tam akta urze˛dów i instytucji niemieckich, jak ro´wnież akta zagarnie˛te przez
Niemców w różnych krajach podbitej Europy. Owa dokumentacja, z dodatkowymi
jeszcze materiałami, napotkanymi w przero´ żnych miejscach przez wojska radzieckie
w 1945 r., została przewieziona jako łupy wojenne do Moskwy3.

Omawiana praca zawiera spis tres´ci, przedmowe˛, omówienie sytuacji, w jakiej doszło
do ujawnienia istnienia w Moskwie tego typu ,,trofiejnych’’ akt, staran´ podejmowanych
o uzyskanie doste˛pu do archiwum, charakterystyke˛ pomocy archiwalnych (rejestr
zespoło´w aktowych, inwentarze, kartoteka osobowa i tematyczna, je˛zyk ewidencji)4,
dokładny adres archiwum i warunki korzystania z akt. Autorzy stwierdzaja,̨ że nie udało
im się ustalić, czy w jakimś innym archiwum rosyjskim (archiwa wojskowe, dawne
archiwa partyjne, archiwa KGB) sa˛ przechowywane jakies´ akta niemieckie wywiezione
po 1945 r.

1 Aktualna nazwa archiwum brzmi:Centrum Przechowywania Zbioro´w Dokumentacyjnych do
Historii Najnowszej,por. B. Woszczyn´ski, Współpraca archiwalna z Rosją i Białorusią, ,,Ar-
cheion’’, t. 91, 1993, s. 258.

2 Np. G. Fleming,The Auschwitz Archives in Moskau,,,The Jewish Quarterly’’, Autumn 1991;
B. Wegner,Deutsche Aktenbestände in Moskauer Zentralen Staatsarchiv,,,Ein Erfahrungsbericht,
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte’’, t. 40, 1992, nr 2; H. Romeyk, ,,Der Archivar’’, t. 45,
1992, z. 1.

3 Autorzy nie podająbliższych informacji na temat akt polskich przeje˛tych przez władze
radzieckie w 1939 r.

4 Ewidencja została sporzad̨zona w języku rosyjskim. Autorzy dokonali tłumaczenia nazw
zespoło´w na język niemiecki, przyjmując za archiwistami rosyjskimi nazwy zbioro´w i kolekcji, jakie
nie występują w oryginalnych aktach, np. ,,praca przymusowa’’, ,,instytucje faszystowskie’’ itp.
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Akta udostępnione niemieckim archiwistom w Archiwum Specjalnym w Moskwie
oznaczone sa˛ w spisie numerami od 500–15255. W obrębie tej numeracji nie wyste˛puje
logiczny podział na grupy, np. akta dotyczac̨e oso´b prywatnych przeplataja˛ się często
z zespołami wytworzonymi przez centralne organa III Rzeszy lub tajne słuz˙by bez-
pieczen´stwa. Aby uzyskac´ większąprzejrzystos´ć układu, autorzy dokonali wie˛c podziału
zespoło´w aktowych na grupy wg naste˛pującego schematu: 1. Zbiory proweniencji
niemieckiej: a) urze˛dy, instytucje i organizacje centralne; b) władze, instytucje i zwiaz̨ki
regionalne. 2. Akta pochodzac̨e z Austrii. 3. Dokumentacja zagarnie˛ta przez Niemco´w
w podbitych krajach. 4. Dokumentacja dotyczac̨a organizacji i oso´b przebywających na
emigracji we Francji. 5. Akta i kolekcje dotyczac̨e żydowskich organizacji i oso´b. 6.
Dokumentacja dotyczac̨a lóż mason´skich wraz z aktami przekazanymi do innych
archiwów. 7. Akta socjalistycznych organizacji i zwiaz̨ków zawodowych w Niemczech.
8. Zbiory przekazane do innych archiwo´w6. 9. Varia.

W grupie 1a) zebrano akta centralnych urze˛dów III Rzeszy, np. Reichsministerium
der Innern (nr 720 – 14 544 j.a.), Auswärtiges Amt Berlin (nr 1357 – 35 j.),
Reichsministerium für die besetzte Ostgebiete (nr 1358 – 1086 j.), Reichsministerium für
kirchliche Angelegenheiten (nr 1470 – 47 j.), Reichssicherheitshauptamt (nr 500 – 3000
j.), Privatkanzlei Adolf Hitler (nr 1355 – 828 j.), Reichswirtschaftsministerium, Berlin (nr
1458 – 13 355 j.). Ten ostatni zespo´ ł, uznany przez autoro´w opracowania za jeden
z najważniejszych, obejmuje m.in. biez˙ące sprawozdania o sytuacji gospodarczej Nie-
miec i krajów Europy, materiały obrazujac̨e niemieckągospodarke˛ wojenną oraz
perspektywiczne plany III Rzeszy odnos´nie do podbitych krajo´w. Te ostatnie materiały
były dotąd w ogóle nieznane.

W grupie 1b) dominuja˛ akta tajnej policji (gestapo) w Berlinie (nr 501 – ca 1000 j.),
Schwerinie, Weimarze, Erfurcie oraz in. formacji policji i słuz˙by bezpieczen´stwa
(Sonderdienst, Feldpolizei, prezydia policji). Sa˛ tu też akta Naczelnego Prezydium
w Katowicach (nr 1232 – 205 j.a.), zawierajac̨e materiały odnoszac̨e się do jeńców
wojennych, robotniko´w przymusowych, ludnos´ci polskiej i żydowskiej, listy narodowos´-
ciowej (Volksliste) i spraw kos´cielnych na Go´rnym Śląsku w latach II wojny s´wiatowej7.
W tym dziale znajduja˛ się wykazy zespoło´w aktowych regionalnych instytucji i or-
ganizacji z całych prawie Niemiec.

Akta wyliczone w dziale 2–7 nie wymagaja˛ bliższego omo´wienia, może z wyjątkiem
grupy 3, gdzie zestawiona jest dokumentacja władz i organizacji od Aten, Sarajewa,
Belgradu po Paryz˙, Hagę, Amsterdam i Prage˛.

W grupie dziewiątej (Varia) sązbiory różnej proweniencji i dotycza˛ np. emigranto´w
(w tym także rosyjskich), jen´ców wojennych, pracy przymusowej w Niemczech,
oddziałów wojsk niemieckich operujac̨ych na Krymie w latach II wojny s´wiatowej,
a także akta Rady Pan´stwa Finlandii, dyrekcji policji bułgarskiej itp.

Jeśli chodzi o materiały do spraw polskich, to najwie˛cej znalez´ć ich można wśród akt
centralnych urze˛dów III Rzeszy. W zespole Reichssicherheitshauptamt sa˛ sprawozdania

5 Autorzy nie wyjas´niają, czy i jakie akta uje˛te sąw numerach 1–499.
6 Akta przekazywano do in. archiwo´w radzieckich, a po 1956 r. do NRD, Czechosłowacji,

Rumunii, Jugosławii, Norwegii.
7 Główny trzon zespołu przechowywany jest w AP w Katowicach.
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z okupowanych wschodnich tereno´w, dokumenty odnos´nie do partyzantki i jej zwal-
czania. W zespole Befelshaber der Sicherheitspolizei Riga (nr 504) sa˛ przekazy z´ródłowe
na temat jen´ców wojennych, obozo´w koncentracyjnych, działan´ polskich organizacji
podziemnych przeciwko Armii Czerwonej. Sa˛ też akta mówiące o polityce rasowej,
przesiedleniach polskiej ludnos´ci, zasadach nadawania Volkslisty itp.

W zbiorze akt okres´lonych jako Deutsche faschistische Verwaltungs- u. Reichsins-
titutionen in den besetzten Gebieten sa˛ akta związane z decyzjami politycznymi władz
niemieckich na terenach Zwiaz̨ku Radzieckiego, Protektoratu Czech i Moraw, Francji,
Belgii, Zagłębia Saary i Polski (w tym mies´ci się dokumentacja wysiedlania Z˙ydów
i ludności aryjskiej z tereno´w polskich wcielonych do Rzeszy i zasiedlania tych obszaro´w
przez ludnos´ć niemiecką). Specjalne Archiwum w Moskwie posiada tez˙ liczne zespoły
aktowe wytworzone na terenach, kto´re po II wojnie światowej przypadły Polsce.
Przykładowo wymienic´ tu można prezydium policji w Szczecinie, gestapo w Koszalinie,
Instytut Wschodni we Wrocławiu, Senat Wolnego Miasta Gdan´ska itp.

A zatem warto zwro´cić uwagępolskich historyko´w na realne moz˙liwości spenet-
rowania interesujac̨ych zespoło´w dotychczas nieznanego archiwum.

Antonina Staszko´w (Katowice)

KANCELARIE OKRESU KSIĘGI WPISO´W W PRUSACH KRO´LEWSKICH. MATE-
RIAŁY SESJI ODBYTEJ 20–21 LISTOPADA 1992 ROKU W ARCHIWUM PAN´STWO-
WYM W TORUNIU,red. Andrzej Tomczak, Warszawa 1994, Wydawnictwo DIG, s. 147

Praca składa sie˛ z jedenastu artykuło´w, traktujących o organizacji, działalnos´ci
i produkcji aktowej kancelarii, przede wszystkim z tereno´w Prus Królewskich, choc´ jedno
wystąpienie pos´więcono kancelarii z terenu pobliskich Prus Ksiaż̨ęcych.

Ze względu na poruszona˛ tematykę, referaty moz˙na podzielic´ na dwie zasadnicze
grupy. Do grupy pierwszej, artykuło´w poświęconych kancelariom miast pruskich Elblag̨a
i Torunia, nalez˙ą: Katarzyny Klare i Wandy Klesin´skiej Stan badan´ i możliwości
badawcze nad kancelarią miasta Elbląga w okresie staropolskim (od XIII do kon´ca XVIII
w.), Karoli CiesielskiejRecesy torun´skich ordynko´w, Witolda SzczuczkiRecesy w kan-
celarii miasta Elbląga w okresie ksie˛gi wpisów. Do tej samej grupy nalez˙ałoby zaliczyc´
komunikaty zawierajac̨e przegląd zasobu archiwo´w w Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy
i ich przydatnos´ci do badan´ nad kancelariami okresu ksie˛gi wpisów. Należą tu: Anieli
Przywuskiej Przydatnos´ć zasobu Archiwum w Gdan´sku do badan´ nad kancelarią
w Prusach Królewskich okresu staropolskiego,Waldemara Choraż̨yczewskiegoAkta
i księgi okresu ksie˛gi wpisów w Archiwum Pan´stwowym w Toruniu. Systemy informacyj-
ne, Jana BudyAkta i księgi okresu ksie˛gi wpisów z Prus Królewskich w Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy. Stan opracowania i pomoce archiwalne.

Drugą, znacznie mniejsza,̨ grupę tworzą dwa artykuły pos´więcone kancelariom
instytucji kościelnych: ks. Alojzego SzorcaKancelarie Dominium Warmin´skiego do
końca XVIII w. Stan badan´ i postulaty badawczeoraz Macieja Gołembiowskiego
Kancelaria kapituły chełmin´skiej w okresie ksie˛gi wpisów.

Poza wymienionymi grupami tematycznymi pozostaja˛ artykuły: Romana T. March-
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wińskiegoRejestry podskarbich pruskich na tle rachunkowos´ci skarbu koronnego w XVI
w., traktujący o produkcji aktowej jednego z centralnych urze˛dów pruskich — podskar-
biego oraz istniejac̨ych powiązaniach mie˛dzy skarbowos´cią pruskąa koronną, Tadeusza
BrzeczkowskiegoKancelaria i registratura akt luz´nych w Prusach Ksiąz˙ęcych na
przykładzie Etatsministerium,który stawia sobie za cel, wedle sło´w autora, ,,przed-
stawienie genezy, organizacji oraz działalnos´ci kancelarii i registratury naczelnych władz
Prus Książęcych w latach 1525–1804’’, w oparciu o cze˛ść zespołu Etatsministerium,
znajdującą się w Archiwum Pan´stwowym w Olsztynie.

Pewnym ukoronowaniem zamieszczonych materiało´w jest artykuł Janusza Tandec-
kiego Edycje średniowiecznych ksiąg wpiso´w z terenu Prus Kro´lewskich. Stan obecny
i postulaty badawcze,poświęcony przeglądowi wydanych i oczekujac̨ych wydania ksiag̨
wpisów, wytworzonych przez kancelarie miejskie, zakonne, sad̨owe.

Wypada podzielic´ nadzieję autora wste˛pu, prof. Andrzeja Tomczaka, z˙e sesja
i publikacja materiało´w przyczyni siędo intensyfikacji badan´ nad kancelariami okresu
księgi wpisów z terenu Prus Kro´ lewskich.

Waldemar Mikulski(Warszawa)

KATALOG DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W ARCHIWACH
PAŃSTWOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

Katalogi archiwalne naukowe stanowia˛ rodzaj pomocy wyz˙szego rze˛du i mają za
zadanie ułatwienie wszelkich poszukiwan´ w zasobie archiwalnym. Temuz˙ celowi służą
też katalogi dokumento´w, opracowywane przez archiwa posiadajac̨e duże zasoby doku-
mentowe. Ws´ród nich na pierwszy plan wysuwa sie˛ z pewnos´cią AP we Wrocławiu,
mające ponad 60 000 dyplomo´w od 1175 do 1933 r.1

Myśl opracowania katalogu dokumento´w archiwum wrocławskiego i jego oddziało´w
terenowych w Legnicy i Jeleniej Go´rze (obecne oddziały w Kamien´cu, Wałbrzychu
i Lubaniu dokumento´w nie posiadaja)̨ zrodziła sięjuż w latach siedemdziesiat̨ych. Pod
kierunkiem dra Eugeniusza Kobzdaja rozpoczał̨em rejestrowanie dokumento´w per-
gaminowych obejmujac̨ych XIII w. (do 1300 r.). W tej fazie zebrano ok. 280 doku-
mentów z zasobu AP we Wrocławiu i jego oddziału w Legnicy. Po zakon´czeniu tej
kwerendy, w 1981 r. sfinalizowana została mie˛dzypaństwowa umowa z władzami
archiwalnymi NRD, w mys´l której do Polski powro´ciły archiwalia nalez˙ące dawniej do
Staatsarchiv Breslau, a wywiezione przez niemieckie władze archiwalne w czasie II
wojny światowej poza S´ląsk. W partii odzyskanych archiwalio´w było ok. 14 000
dokumento´w2 z okresu od 1175 r. do XVI/XVII w. Fakt ten spowodował koniecznos´ć
zaprzestania prac nad poprzednia˛ wersjąkatalogu i podje˛cie ich faktycznie od nowa.

1 A. Radzimiński, J. Tandecki,Projekt wytycznych w sprawie przygotowania do druku
katalogów dokumento´w i listów, ,,Archeion’’, t. 93, 1994, s. 39–47.

2 E. Kobzdaj,Wrocławskie archiwalia rewindykowane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
,,Kalendarz Wrocławski’’, 1982.
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Obecnie, po niemal 15 latach, ukazało sie˛ już siedem tomo´w wydawnictwa, kto´re
wydane zostały wspo´ lnie przez AP we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski (Centrum
Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, zapewniajac̨e środki finansowe i druk).
Kolejne wydane tomy obejmuja:̨

t. 1 — 827 dokumento´w z lat 990 (tu kopia dokumentu przechowywanego w Ar-
chiwum Centralnym w Pradze) do 1300 r.; t. 2 — 761 dokumento´w z lat 1301–1327; t. 3
— 911 dokumento´w z lat 1328— 1350; t. 4 — 700 dokumento´w z lat 1351–1365;
t. 5 — 683 dokumenty z lat 1366–1379; t. 6 — 695 dokumento´w z lat 1380–1391 (w
druku); t. 7 — 657 dokumento´w z lat 1392–1400.

Tomy 1, 2, 4, 5, 7 opracował niz˙ej podpisany, t. 3 Ros´cisław Żerelik, a t.
6 Mieczysława Chmielewska3.

Wydane tomy stanowia˛ część chronologicznąkatalogu, pozostałe, od t. 9 prezentowac´
będą część rzeczową, w której dokumenty ułoz˙one będą wg 3 grup: a) dokumenty
klasztorne, b) dokumenty miast s´ląskich i c) dokumenty majat̨kowe.

O takim podziale, tzn. na cze˛ść chronologicznąi rzeczową, zadecydował fakt
znacznego wzrostu produkcji kancelaryjnej w licznych s´ląskich kancelariach od 1401 r.
Zachowanie dotychczasowego układu utrudniłoby prace nad kolejnymi tomami, nie
mówiąc o komplikacji w korzystaniu z tego wydawnictwa przez odbiorco´w.

Założenia wydawnicze katalogu pozostały w zasadzie nie zmienione: katalog miał
objąć wszystkie dokumenty zachowane w AP we Wrocławiu i jego oddziałach tereno-
wych, czyli w sumie w archiwach Dolnego S´ląska, choc´ tematycznie przechowywany
zasób wykracza daleko poza jego granice.

Każdy z prezentowanych tomo´w poprzedzany jest kro´ tkim wstępem, przy czym wste˛p
do t. 1, autorstwa E. Kobzdaja, zawiera ogo´ lne dane dotyczac̨e wydawnictwa. Po wste˛pie
zamieszczono wykaz wydawnictw z´ródłowych, publikujących materiał dyplomatyczny
oraz wykaz skro´ tów.

Zasadnicza˛ częścią katalogu sąnoty katalogowe, układane w kolejnos´ci chronologicz-
nej. Elementami not sa:̨

1. Numer kolejny.
2. Data dokumentu w porzad̨ku: rok, dzien´ i miesiąc w brzmieniu wspo´ łczesnym

(a w nawiasie w oryginalnym), miejsce wystawienia w brzmieniu wspo´ łczesnym
(w nawiasie w oryginalnym, opro´cz nazw z terenu poza S´ląskiem lub Polska)̨.

3. Regest dokumentu okres´lający wystawcęi odbiorcę, oraz krótką treść dokumentu
w języku polskim. Autorzy starali sie˛ przekazac´ w nim możliwie wszystkie osoby
i wszystkie elementy geograficzne, wyste˛pujące w dokumencie (z wyjat̨kiem tychże
występujących w dokumentach fundacyjnych).

4. Część opisowa dokumentu, składajac̨a sięz: a) informacji o rodzaju kancelaryjnym
dokumentu, o materiale, z jakiego dokument jest wykonany i jego wymiarach w mm
(długość x szerokos´ć + plika); b) informacje o piecze˛ci: zawiera jedynie imie˛ jej właściciela
lub nazwęinstytucji oraz materiał, na jakim przymocowana została do dokumentu. Przy
pieczęciach książęcych jest ro´wnież informacja o rodzaju piecze˛ci (piesza, konna,

3 Katalog dokumento´w przechowywanych w archiwach pan´stwowych Dolnego S´ląska, t. 1–5,
Wrocław 1992, t. 7, 1993, t. 6 w druku.
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herbowa); c) miejsce przechowywania dokumentu, zespo´ ł oraz aktualna sygn.;
d) informacja bibliograficzna, mo´wiąca o miejscu najnowszej publikacji dokumentu.

W opisie tym pominie˛to listy świadków, wskutek lawinowo rosnac̨ej liczby wy-
stawianych dokumento´w, co znacznie przedłuz˙yłoby prace nad katalogiem. Najstarsze
dokumenty wydane zostały w wydawnictwach kodeksowych (do 1300 r. publikowane sa˛
w ,,Schlesisches Urkundenbuch’’, od 1301 do 1360 r. w wydawnictwach regestowych
poniemieckich i polskich, kto´re prezentuja˛ listy świadków)4. Pominięto również informa-
cje o notach dorsalnych i kancelaryjnych na dokumencie.

Noty zawierające dokumenty zachowane w formie kopii samoistnych (pergamino-
wych lub papierowych) nie podaja˛ jej wymiarów, a wskazująna wiek jej sporzad̨zenia,
ewentualnie osobe˛ lub instytucję sporządzającą ją. W wypadku dokumento´w trans-
umowanych lub widymowanych (zał. 2 i 3), zaprezentowano inny rodzaj opisu. Przy
opisie dokumentu transumowanego podano, kto i kiedy dokonał transumowania. W wy-
padku dokumentu transumujac̨ego — jakie dokumenty sa˛ transumowane przez wystawce˛,
podając imię wystawcy dokumentu transumowanego oraz date˛ jego wystawienia, a w na-
wiasie pozycje˛ katalogową, w której tenże dokument sie˛ znajduje.

Część chronologicznąkatalogu zamykaja˛ przygotowywane indeksy (jako t. 8), kto´re
obejmą: 1) indeks osobowo-geograficzny — jest to wspo´ lny indeks ze wzgle˛du na fakt
odmiejscowych przydomko´w lub przezwisk ludzi s´redniowiecza (czyli Pawła ze S´rody
Śląskiej będziemy szukac´ pod hasłem S´roda Śląska — ze S´rody Śl. Paweł); 2) indeks
zachowanych piecze˛ci, wg alfabetycznego wykazu włas´cicieli i instytucji używających
pieczęci; 3) indeks znako´w notarialnych. Kaz˙dy z tomów ,,rzeczowych’’ be˛dzie zaopat-
rzony w indeksy.

Planuje sie˛ wydanie naste˛pujących tomów katalogu:
I. Część ,,klasztorna’’: t. 10. Dokumenty klasztoro´w augustian´skich we Wrocławiu,

Oleśnie i Żaganiu; t. 11. Dokumenty klasztoro´w benedyktyn´skich w Lubomierzu,
Legnicy, Strzegomiu i Legnickim Polu; t. 12. Dokumenty klasztoro´w cysterskich
w Krzeszowie, Henrykowie, Jemielnicy, Kamien´cu, Lubiążu, Rudach i Trzebnicy;
t. 13. Dokumenty klasztoro´w dominikańskich we Wrocławiu, Brzegu, Bolesławcu,
Ząbkowicach Śl., Głogowie, Legnicy, Nysie, Opolu, Raciborzu i S´widnicy;
t. 14. Dokumenty klasztoro´w franciszkan´skich i minoryckich w Les´nicy Opolskiej,
Bytomiu Odrzan´skim, Wrocławiu, Brzegu, Kłodzku, Głogowie, Głogo´wku, Jaworze,
Głubczycach, Lwo´wku Śl., Nysie, Środzie Śl., Opolu, Raciborzu i S´widnicy; t. 15.
Dokumenty klasztoro´w klarysek we Wrocławiu, Głogowie i Strzelinie; t. 16. Dokumenty
klasztorów krzyżowców we Wrocławiu i Nysie; t. 17. Dokumenty klasztoro´w mag-
dalenek w Nowogrodz´cu, Nysie i Szprotawie; t. 18. Dokumenty klasztoro´w jezuitów we
Wrocławiu, kapucyno´w we Wrocławiu, Brzegu, Nysie, S´rodzie Śl., Świdnicy, Strzego-
miu i Wołowie, karmelitów w Kożuchowie i Trzcinicy Wielkiej oraz paulino´w-eremitów
w Łąkach Kozielskich; t. 19. Dokumenty kolegiat we Wrocławiu, Głogowie, Głogo´wku,
Legnicy, Nysie i Raciborzu; t. 20. Dokumenty klasztoro´w premonstratenskich we
Wrocławiu i w Czarnowąsach.

4 ,,Schlesisches Urkundenbuch’’, wyd. H. Appelt i W. Irgang, t. 1–5, Graz-Köln 1963–1993;
Regesten zur schlesischen Geschichte[w:] Codex diplomaticus Silesiae,t. 16, 18, 29, 30, Breslau
1892–1930;Regesty s´ląskie, red. W. Korta, t. 1–5, Wrocław 1975–1993.
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II. Część ,,miejska’’: t. 21. Dokumenty miast z terenu ks. wrocławskiego; t. 22.
Dokumenty miast z terenu ks. s´widnicko-jaworskiego; t. 23. Dokumenty miast z terenu
ks. głogowskiego, z˙agańskiego i oles´nickiego; t. 24. Dokumenty miast z terenu ks.
legnickiego; t. 25. Dokumenty miast z terenu ks. opolsko-raciborskiego; t. 26. Dokumen-
ty miast z terenu hr. kłodzkiego; t. 27. Dokumenty miast z terenu margrabstwa
górnołużyckiego.

III. Część ,,majątkowa’’: t. 28. Dokumenty majat̨kowe z terenu ks. wrocławskiego;
t. 29. Dokumenty majat̨kowe z terenu ks. s´widnicko-jaworskiego; t. 30. Dokumenty
majątkowe z terenu ks. głogowskiego, z˙agańskiego i oles´nickiego; t. 31. Dokumenty
majątkowe z terenu ks. legnickiego i opolsko-raciborskiego; t. 32. Dokumenty miast
z terenu hr. kłodzkiego i margrabstwa go´rnołużyckiego.

Aneksy

I
1267, 22 VI (X Kal. Julii, pont. domini Clementis pape IV. a. III), Racibo´rz (Ratibor).

Gwido kardynał i legat papieski zatwierdza opatowi i konwentowi cysterso´w w Rudach
(Ruda) posiadanie dziesie˛cin z lasu nadanych przez biskupa Tomasza z przeznaczonych
na wybudowanie nowego budynku klasztornego. Or. łac., perg. 235 x 185 + 32. Na pasku
perg. fragment piecze˛ci legata z czerwonego wosku. Wr., Rep. 114 nr 5. Sub IV, nr 22.

II
1289, 6 II (die VI mensis Februarii, ind. II, pont. domini Nicolai pape IV a. I), Rzym.

IN. Hugo kardynał widymuje dokument papiez˙a Klemensa IV z 20 XI 1265 r. (por.
nr 451). Or. łac., perg. 296 x 359 + 11. Na czerwonych sznurach szczat̨ek pieczęci, znak
not. Wr., Rep. 63 nr 31.

1265, 20 XI (XII Kal. Decembris, pont. n. a. I), Perugia. Papiez˙ Klemens IV wydaje
rozporządzenia dla dominikano´w o ograniczeniu budowania obiekto´w kościelnych
i klasztornych. Or. łac., perg. 400 x 275 + 23. Na czerwono-z˙ółtych sznurach bulla
papieska. Wr., Rep. 57 nr 48. Potthast, nr 19 455. Wid. łac. kardynała Hugona
z 6 II 1287 r., Wr., Rep. 63 nr 33 (por. wyz˙.).

III
1283, Wrocław. Henryk ks. S´ląska i pan Wrocławia zatwierdza przywileje szpitala

św. Macieja we Wrocławiu oraz dokument z 26 II 1253 r. (por. nr 301). Or. łac., perg. 530
x 580 + 65. Zielone sznury po piecze˛ci. Wr., Rep. 66 nr 21. Lokationsurkunden, s. 422.
301.

1253, 26 II (III Kal. Martii), Wrocław. Henryk i Władysław ks. S´ląska zakładaja˛ we
Wrocławiu szpital s´w. Elżbiety. Or. łac., perg. 550 x 375 + 43. Na zielonych sznurach
szczątki pieczęci pieszej. Wr., Rep. 66 nr 2. Trans. łac. Henryka IV Prawego z 1283 r.,
Wr., Rep. 66 nr 21.

Roman Stelmach(Wrocław)
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JÓZEF KAZIMIERSKI, MIASTA I MIASTECZKA NA PODLASIU (1808–1914).
ZABUDOWA — LUDNOS´Ć — GOSPODARKA,Warszawa 1994, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych, s. 312, ilustr., tab., mapy

Opracowanie, popularyzatorskie w zamys´le, poświęcone miastom i miasteczkom
Podlasia w XIX i początkach wieku XX. Autor zwro´cił uwagę na trzy główne
zagadnienia: zabudowe˛ miejską, strukturęzawodowąludności, narodowos´ci i wyznania
oraz sprawy gospodarcze — jako gło´wne podstawy utrzymania dla mieszkan´ców tego
specyficznego, przygranicznego regionu. Całos´ć poparta została licznymi tabelami
statystycznymi, przygotowanymi w oparciu o z´ródła drukowane i re˛kopiśmienne, w tym
cenne zachowane spisy ludnos´ci oraz roczniki statystyczne doby Kro´ lestwa Polskiego.
Publikacja ta przybliz˙a czytelnikom niezmiernie złoz˙oną problematyke˛ społeczno-gos-
podarcząPodlasia z przełomu stuleci oraz wypełnia luke˛ w badaniach nad historia˛
ośrodków miejskich i osad wiejskich, be˛dących niekiedy dawnymi miastami, zde-
gradowanymi do statusu wsi. Jak bowiem podkres´lił autor we wstępie: najważniejsze
wydarzenia naszej historii wewne˛trznej w XIX w. rozgrywały sięna linii: dwór — miasto
— miasteczko — wies´. Opracowanie niniejsze moz˙e być z powodzeniem wykorzys-
tywane przez studento´w specjalizujących się w dziejach zaboru rosyjskiego, jak tez˙
badaczy regionalnych. Monografie˛ zaopatrzono w wykaz waz˙niejszej bibliografii tematu.
Wśród ilustracji zamieszczono m.in. fotografie herbo´w Podlasia i Siedlec, jako gło´wnego
ośrodka miejskiego omawianych tereno´w, a także wizerunki herbo´w większych miast
oraz godnych uwagi obiekto´w architektonicznych: zabytko´w pałacowych, sakralnych,
fabrycznych, dawnych miejsc i budowli uz˙ytecznos´ci publicznej, portreto´w, obrazów,
pomników.

Małgorzata Osiecka(Warszawa)

WALTER LUKAN, MAX DEMETER PEYFUSS,OST- UND SÜDOSTEUROPA-
SAMMLUNGEN IN ÖSTERREICH. VERZEICHNIS DER BIBLIOTHEKEN,
INSTITUTE, ARCHIVE UND MUSEEN,Wien 1990

Instytut Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy w Wiedniu rozpoczał̨ w 1976
r. pracęnad projektem dotyczac̨ym informacji i dokumento´w Wschodniej i Południowo-
Wschodniej Europy w Austrii. Wzie˛to pod uwage˛ kraje, które historycznie i geograficznie
należały do monarchii habsburskiej. Gło´wnym celem było uzyskanie odpowiedzi, jakie
zbiory znajdująsię w bibliotekach, instytutach, archiwach i muzeach austriackich.

Urzeczywistnieniu tego projektu sprzyjał opracowany w 1972 r.Przewodnik po
bibliotekach i dokumentacyjnych placo´wkach w Austrii(ukazał sięw 1983 r.). Dzięki niemu
otrzymano dokładna˛ informację o liczbie i miejscach przechowywania naukowych
i historycznych zbioro´w. Niezależnie od poczynan´ austriackich, narodził sie˛ podobny
projekt w Niemieckiej Republice Federalnej. Te dwa fakty dały moz˙liwość natychmias-
towego skonfrontowania posiadanej wiedzy i wymiany tak potrzebnych na poczat̨ku
doświadczen´. W wyniku tych poczynan´ rozpisano ankiete˛ do wszystkich instytucji,
w których spodziewano sie˛ znaleźć interesujące materiały. Opro´cz ankiety przeprowadzono
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indywidualne kwerendy w ro´ żnych bibliotekach i instytucjach. Szczego´ lnie wielu staran´
musiano dołoz˙yć przy penetracji wielkich ksiaż̨nic (narodowej i uniwersyteckich) oraz
instytutów i placówek, w których omawiany materiał znajduje sie˛ w mniejszos´ci, często nie
jest związany z główną działalnos´cią, albo trafił tam przypadkowo. Z˙mudną pracę
wykonano w 1979 r. Opisano wo´wczas 145 instytucji, i to wydanie stało sie˛ podstawądo
wyd. 1 (w 1982 r.). W ciągu naste˛pnych os´miu lat dokonane ustalenia uległy pewnym
zmianom. Niekto´re instytucje przeniosły sie˛ pod inny adres, otrzymały nowe numery
telefonów, przyszli kolejni dyrektorzy. ,,Odkryto’’ nowe miejsca przechowywania
omawianych materiało´w (w sumie 30 więcej). Asumpt do zmian dały ro´wnież liczne
recenzje i uwagi. Okolicznos´ci te spowodowały, z˙e zdecydowano sie˛ na nowe wydanie
Spisu...w roku 1990, w wydawnictwie: Verlag für Geschichte und Politik Wien i R.
Oldenbourg Verlag München. To włas´nie wydanie jest przedmiotem niniejszej recenzji.
Znajdujące siędzisiaj na terenie Austrii materiały dotyczac̨e Wschodniej i Południowo-
Wschodniej Austrii moz˙na podzielic´ na trzy części: pierwsza, najwie˛ksza, sie˛ga 1918 r.
i składa sięgłównie z dokumento´w, rękopisów i druków. Większość z nich znajduje sie˛
w bibliotece narodowej i uniwersyteckiej oraz archiwach w Wiedniu, niekto´re w Instytucie
Slawistycznym w Grazu. Druga cze˛ść obejmuje książki z lat 1918–1945 i jest o wiele
mniejsza. W tym czasie Austria nie otrzymywała i nie kupowała juz˙ prac w takiej liczbie jak
poprzednio. Po 1945 r. powstały w Austrii instytuty specjalizujac̨e sięw badaniach nad
Wschodniąi Południowo-Wschodnia˛Europą; niektóre duże placówki zajęły sięprojektami
badawczymi pos´więconymi tej tematyce; powstało wiele opracowan´. O nich równieżnie
można zapomniec´. Księgozbiór tych instytucji powiększany jest corocznie dzie˛ki szerokiej
wymianie z różnymi krajami, rzadziej zawdzie˛cza swo´ j rozwój darom.

Autorzy książki pokusili się w przedmowie o sporzad̨zenie 4 tabel. Informuja˛ one
obrazowo, gdzie znajduje sie˛ najwięcej dokumento´w i książek dotyczących omawianej
tematyki (Wieden´, Styria, nizinna Austria), jakiego typu instytucje je przechowuja˛
(najwięcej biblioteki, potem archiwa, placo´wki dokumentacyjne, muzea), liczebnos´ci
monografii i periodyko´w, mówią o priorytetowych obszarach zainteresowan´ (głównie
historia, naste˛pnie literatura, polityka, prawo, geografia, filozofia, religia, sztuka, muzyka).
Nie wszystkie kraje zostały opracowane tak samo. Najlepiej udało sie˛ to w stosunku do
dzisiejszych sas̨iadów Austrii: Jugosławii, We˛gier, Czech, Słowacji, ZSRR (kto´remu
poświęcono wiele miejsca). Polska, Rumunia i Bułgaria znalazły sie˛ pośrodku szczego´ ło-
wości informacji. Najsłabiej wypadły Albania, Grecja, Turcja.

175 instytucji zostało podzielonych na 5 grup, według liczby posiadanych zbioro´w
i rodzaju działalnos´ci. Do pierwszej nalez˙ą zbiory największych bibliotek austriackich
(narodowa i uniwersytecka w Wiedniu), do drugiej — instytucje zajmujac̨e sięWschodnią
bądź Południowo-Wschodnia˛ Europą, do trzeciej, liczebnie najwie˛kszej, te instytucje
i placówki, które mająw zasobie informacje dotyczac̨e omawianej tematyki, do czwartej:
instytucje i stowarzyszenia grup narodowos´ciowych, do piątej: placówki kulturalne
i informacyjne tworzone przez dane pan´stwo w Austrii. Wewnątrz każdej grupy
obowiązuje układ alfabetyczny wg nazw instytucji.

Każdy opis zbudowany jest wg schematu składajac̨ego się(przy dużych placówkach)
nawet z 15 punkto´w. Na początku jest: 1) numer biez˙ący, 2) nazwa instytucji, 3) adres,
telefon, fax, imię i nazwisko dyrektora, liczba wspo´ łpracowników, 4) możliwości
korzystania z kserokopiarki, mikrofilmowania, wypoz˙yczeń, 5) czas otwarcia,
6) posiadany zbio´r: liczba monografii, periodyko´w — ogólna + liczba, kto´ra dotyczy
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omawianej problematyki z podaniem kraju albo regionu, 7) rzeczowy układ (czego dotyczy
opisywany zbio´r), 8) regionalny układ (geograficzny), 9) opis — dotyczy szczego´ lnie
ciekawych zespoło´w, jednostek, uwzgle˛dnia ich historię, 10) katalogi — jakie sa,̨ 11)
informacje — w przypadku wprowadzenia do komputera i posiadanych tłumaczen´, 13)
publikacje (wydane przez dany instytut lub placo´wkę), 14) naukowe kontrakty, 15)
literatura — drukowane tu katalogi i inwentarze. Najobszerniej opisana została biblioteka
narodowa i uniwersytecka w Wiedniu. W zbiorach tej ostatniej znajduje sie˛ m.in.
ZwierzyniecMikołaja Reja z 1562 r. publikowany na zdje˛ciu. W drugiej grupie na uwage˛
zasługuje Fachbibliothek für Ost- und Südosteuropaforschung an der Universität Wien.
Posiada ona duz˙y zbiór Witolda Jodki oraz sejmowe protokoły sie˛gające XVII w.
(reprodukowana ilustracja:Uchwała Sejmu Walnego Koronnego szes´ćniedzielnego w War-
szawie 1640).

W grupie trzeciej sporo jest instytucji posiadajac̨ych zbiory polskie. W bibliotekach
ministerstw znajduja˛ się np. Ustawy 1918–1939 (Administrative Bibliothek und Öster-
reichische Rechtsdokumentation im Bundeskanzleramt) oraz sprawy szkolne z XIX w.
w Galicji (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung — Amtsbibliothek,
Österreichisches Ost- und Südosteuropa — Institut.) Mapy i informacje geograficzne
posiadają: Fachbibliothek für Geographian der Universität Wien, Graz, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Kriegsarchiv w Wiedniu. Wiele dokumento´w dotyczących
Polski posiada Deutsch Orden Zentralarchiv (archiwum krzyz˙ackie i Zakon Krzyz˙acki ma
teraz swojącentralęw Wiedniu, obok Katedry s´w. Stefana), Hausarchiv der Regierenden
Fürsten von Liechtenstein, Wien (załoz˙one w 1902 r., posiada bogata˛ książęcą korespon-
dencję), Heraldisch-Genealogische Gesellschaft ,,Adler’’ (bardzo wiele informacji o szla-
chcie galicyjskiej), Forschungsstelle für Nationalitätenrecht und Regionalismus w Feld-
krich (tu w pobliżu granicy z Luksemburgiem znalez´ć można wiele dokumento´w
dotyczących Galicji i Bukowiny).

Słynne archiwa wieden´skie, jak: Allgemeines Verwaltungsarchiv, Archiv der Republik,
Finanz- und Hofkammerarchiv, Haus- Hof- und Staatsarchiv czy Kriegsarchiv oraz Tiroler
Landesarchiv, kryja˛w swoich zbiorach wiele polskich dokumento´w, a jeszcze wie˛cej z nich
dotyczy Polski. Z bibliotek na uwage˛ zasługują: Fakultätsbibliothek für Evangelische
Theologie an der Universität Wien oraz uniwersyteckie biblioteki w Grazu, Innsbrucku,
Linzu i Salzburgu.

W piątej, ostatniej grupie, zwro´cono uwage˛ na Instytut Polski. Nasz kraj reprezen-
towany jest przez ro´ żnorodnątematykę: historia, sztuka, literatura, muzyka, filozofia,
polityka, prawo, religia, socjologia, je˛zykoznawstwo, gospodarka, plakaty. Trudnos´ci,
jakie pojawiająsięprzy korzystaniu z tegoSpisu(nazwac´ go można śmiało informatorem),
związane sąw dużym stopniu ze zbyt wielkim obszarem i rozległos´cią tematyki.
W konstrukcji książki widać, że był to równieżproblem dla autoro´w. Klarowny schemat
układu chwieje sie˛ w punkcie 8 i 9 — przy opisie zespoło´w i próbie uchwycenia ich
struktury geograficznej. Niekonsekwencja polega na tym, z˙e stosuje sie˛ różne rodzaje
informacji. Jedna opisujac̨ zbiory mówi, że dotycząWschodniej i Południowo-Wschodniej
Europy w całos´ci (w ogólności), in. podaje ten sam opis oraz wyszczego´ lnia pewne kraje.
Prawdopodobnie zwiaz̨ane jest to z mała˛ liczbądokumento´w lub książek z danego regionu.
Oprócz tego sąopisy koncentrujac̨e siętylko na wykazie, z jakiego obszaru sa˛ zbiory.
W konsekwencji mieszana informacja (wszystkie kraje + jakies´ wybrane) skłania
czytelnika w strone˛ tych skonkretyzowanych, nazwanych regiono´w.
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Jak poradzono sobie jednak z bogactwem problematyki, wielkos´cią geograficznego
zasięgu, mnóstwem nazwisk i instytucji? Odpowiedzi nalez˙y szukac´ w rozbudowanych
indeksach: 1) instytucji i miejscowos´ci, w których sięznajdują, 2) alfabetycznym spisie
instytucji, 3) oso´b, 4) publikacji, 5) rzeczowym. Czy informator ten, skromnie nazwany
spisem, moz˙e byćpożyteczny dla polskiego badacza? Sad̨zę, że bardzo, ale w stopniu nieco
ograniczonym i na duz˙ym poziomie ogo´ lności. Niewątpliwąwartośćma jako spis bibliotek,
archiwów, muzeów i instytucji przechowujących opisywane zbiory. W Austrii cieszy sie˛
dużym uznaniem, i te˛ jego rolę należy podkres´lić. Mówi wszak głównie o zbiorach
słowiańskich, zwraca uwage˛ na ich istnienie, liczby, moz˙liwości korzystania. Az˙ chciałoby
się, aby w ślad za nim opracowac´ informatory bardziej szczego´ łowe, koncentrujac̨e sięna
jednym kraju, np. ,,Polska w zbiorach austriackich’’.

Hanna Krajewska(Warszawa)

MATERIAŁY XV SESJI STAŁEJ KONFERENCJI ARCHIWO´W, BIBLIOTEK I MU-
ZEÓW POLSKICH NA ZACHODZIE, 23–26 IX 1993,Rzym 1994, Fundacja Jana Pawła II,
Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, s. 234

Na łamach ,,Archeionu’’ (t. 93, 1994, s. 218–219) ukazała sie˛ informacja o książce
Muzea, biblioteki i archiwa polskie na Zachodzie(Londyn 1991), wydanej przez Stała˛
KonferencjęArchiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie1. Omawiana pozycja
jest drugąz kolei publikacjątej instytucji, zawierajac̨ąpokłosie sesji urzad̨zonej w Rzymie
w 1993 r. Można dodac´, że zorganizowano juz˙ następnąw 1994 r. w Londynie i kolejna˛
(w 1995 r.) w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Spotkanie rzymskie miało bardzo urozmaicona˛ tematykę. Poniewaz˙ odbywało się
w piętnastolecie pontyfikatu Jana Pawła II, Jemu pos´więcono kilka referato´w, ze znakomita˛
wypowiedziąDominika MorawskiegoLux ex Oriente? Jan Paweł II i Europana czele. Na
tym miejscu omo´wię tylko referaty, które mogązainteresowac´ czytelników ,,Archeionu’’.
Znalazły siębowiem w książce równieżopracowania tematyki dobrze czytelnikowi w kraju
znanej, jak np. informacje o Płockim Towarzystwie Naukowym i jego bibliotece,
o podjętych w KUL pracach nadAtlasem historii społeczno-religijnej Europy S´rodkowo-
Wschodniejitp. Sątam teżopracowania innego rodzaju: o mapach Beauplana i Tomasza
Makowskiego, kto´re posiadaja˛ już obszernąbibliografię, i nad którymi w Polsce
prowadzono niedawno intensywne badania. Niestety, autor referatu nie nawiaz̨ał do tych
badan´ choćby jednym przypisem.

Pożyteczną natomiast, takz˙e dla czytelnika w Polsce, jest wypowiedz´ ks. Jana
Bednarczyka z KrakowaBiblioteki kościelne w Polsce,zawierająca analize˛ aktualnego
stanu tych bibliotek i pewne postulaty tyczac̨e ich rozwoju. Jest to wypowiedz´ cenna
również z uwagi na przypisy z bogata˛ literaturąprzedmiotu. Maria Koco´ jowa, również
z Krakowa, wykorzystujac̨ opublikowanyPrzewodnik po zbiorach re˛kopisów w Wilnie
(Kraków 1993), zaprezentowała w sposo´b fachowy polonika w zbiorach litewskich.

1 XV Sesja Stała Konferencji Archiwo´w, Bibliotek i Muzeo´w Polskich na Zachodziew Rzymie oraz
XVI Sesjaw Londynie zob. ,,Notatki Płockie’’, t. 3/156, 1993; t. 3/160, 1994.
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Znacznie mniej fachowo natomiast Halina Szymanel z Wilna pisała o polonikach
w archiwach na terenie byłego ZSRR, ale jest to tylko bardzo ogo´ lny przegląd. Niemal to
samo moz˙na napisac´ o tekście referatu Anatola Tarnawskiego z Kijowa pt.Polonica
w bibliotekach kijowskich.Wobec nieobecnos´ci autora referat zaprezentował Zdzisław
Jagodzin´ski z Biblioteki Polskiej w Londynie.

Niewątpliwie największy ładunek ciekawych informacji przynosi tekst ks. Romana
Nira Archiwa, Biblioteki i Muzea w Orchard Lake.W miejscowos´ci tej (20 km od Detroit),
jak wiadomo, od 1909 r. znajduje sie˛ ośrodek szkolnictwa polskiego w USA z tamtejszym
Seminarium na czele. Od dawna narastały w tym os´rodku zbiory polonijne. W 1990 r.
Zarząd Szkół podjął decyzję utworzenia osobnej instytucji, kto´rej pełna nazwa brzmi:
Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Polonijnych Zakładach Naukowych Seminarium
Polskiego w Orchard Lake, Michigan, USA. Dwa lata po´ źniej nadano instytucji statut. Na
jej czele stoi dyrektor (jest nim aktualnie autor referatu), mianowany przez Kanclerza
Polonijnych Zakłado´w Naukowych Seminarium Polskiego.

Zgromadzone zbiory sa˛ bardzo ro´ żnorodne, przy czym nie ma ws´ród nich na ogo´ ł
ścisłego rozgraniczenia pomie˛dzy materiałami typu archiwalnego, bibliotecznego i muzea-
lnego. Ogo´ lnie można powiedziec´, że z jednej strony jest tam dokumentacja działalnos´ci
polskiego os´rodka w Orchard Lake, przede wszystkim działajac̨ych tam szko´ ł, z drugiej
— zbiory pozyskane w ro´ żny sposo´b, najczęściej w postaci daro´w. Dokumentująone
przede wszystkim działalnos´ć Polonii, polskich parafii, ro´ żnych organizacji polonijnych
w Stanach. Obok tego sa˛ tam materiały ,,kombatanckie’’ zwiaz̨ane z formacjami Wojska
Polskiego na Zachodzie podczas II wojny s´wiatowej, także z Armią Krajową; również
indywidualne zbiory oso´b (spus´cizny). Osobny rozdział stanowia˛ materiały ,,dotyczac̨e
Polski’’. Dział ten zawiera m.in. około 200 listo´w monarcho´w polskich od Zygmunta
Starego do Stanisława Augusta Poniatowskiego, odziedziczone po Adamie Ronikierze
zbiory tyczące Rady Gło´wnej Opiekun´czej z czaso´w ostatniej wojny; takz˙e listy Jarosława
Iwaszkiewicza do Antoniego Małłka (z czaso´w kijowskich), pojedyncze listy Sienkiewicza
i Reymonta.

W aneksach do omawianej ksiaż̨ki publikowane są(w przekładzie na je˛zyk polski) akta
sprawy przeciwko Jo´zefowi Kalinowskiemu za udział w Powstaniu Styczniowym (do
komunikatu Czesławy Paczkowskiej z WilnaPowstanie Styczniowe i udział w nim ministra
Józefa Kalinowskiego na podstawie archiwalio´w litewskich). Są także protokoły sesji
Szkoły Głównej (Uniwersytetu Wilen´skiego) z 1799 r. (do wspomnianego juz˙ referatu
Haliny Szymanel).

Andrzej Tomczak(Toruń)

POMOC LOTNICZA WIELKIEJ BRYTANII DLA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
RAPORT PUŁKOWNIKA H. M. THRELFALLA,oprac. Jan Ciechanowski, Warszawa
1994, s. 110

Dzięki staraniom Naczelnej Dyrekcji Archiwo´w Państwowych, Ambasady Brytyjskiej
w Warszawie i British Council ukazał sie˛, opracowany przez prof. dra Jana Ciechanows-
kiego, interesujac̨y raport ppłka H. M. Threlfalla, dowo´dcy jednostki specjalnej lotnictwa
brytyjskiego nr 139 stacjonowanej w latach 1943–1945 w południowych Włoszech.
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Jednostka ta wspo´ łpracowała z czechosłowackim i polskim ruchem oporu, zas´ w czasie
Powstania Warszawskiego dostarczała zaopatrzenie walczac̨ej stolicy.

Ppłk Threlfall (w cywilu dyrektor berlin´skiej filii angielsko-holenderskiej firmy)
w latach 1939–1941 słuz˙ył w 2. dywizji piechoty jako oficer wywiadu, a naste˛pnie wstąpił
do Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE). W roku 1942 skierowano go do Szwecji,
oficjalnie jako dyplomate˛. Za wysadzenie w powietrze pociag̨u z żołnierzami niemieckimi
udającymi się tranzytem do okupowanej Norwegii został wydalony ze Szwecji. Od
października 1943 r. kierował pracami sekcji szwedzkiej SOE w Londynie, a naste˛pnie
przeszedł do wydziału, kto´ry swym zasie˛giem obejmował Polske˛, Czechosłowacje˛
i Węgry. Threlfall m.in. dowodził akcjami przerzuto´w z Polski drogąlotnicząnajważniej-
szych cze˛ści niemieckiej rakiety V-2 (wykradzionych Niemcom przez AK) oraz wybitnych
polityków i wojskowych, m.in. Tomasza Arciszewskiego (po´ źniejszego premiera Rzad̨u
RP na Uchodz´stwie) i gen. Stanisława Tatara, zaste˛pcę szefa Sztabu KG AK.

Dostarczanie pomocy dla walczac̨ej Warszawy było zadaniem bardzo trudnym,
a wysokie straty spowodowały, z˙e dowództwo brytyjskie zaz˙ądało wstrzymania loto´w.
Zasługąppłka Threlfalla była zdecydowana akcja wobec marszałko´w Harolda Alexandra
i Johna Slessora w kwestii kontynuowania pomocy lotniczej. Byc´ może pomogło to
Polakom w ich staraniach o cofnie˛cie zastrzez˙eń brytyjskich, ale jednoczes´nie utrudniło
awanse samego podpułkownika. Takz˙e po zakon´czeniu wojny Threlfall pozostał przyjacie-
lem Polski i Polako´w. Zmarł w Londynie w roku 1985, w wieku 77 lat.

Na kilka lat przed s´mierciąppłk Threlfall przekazał prof. drowi J. Ciechanowskiemu
kopię swego raportu z maja 1945 r. dotyczac̨ego działalnos´ci jednostki bojowej nr 139.
Dokument ten nie był dotad̨ znany badaczom, zreszta˛ niewielka część dokumento´w SOE
jest udoste˛pniana.

Książka składa sie˛ ze wstępu, wykazu skro´ tów i kryptonimów, tekstu raportu
z załącznikami (w języku angielskim i polskim), schematu organizacyjnego specjalnych
grup lotniczych we Włoszech oraz indeksu oso´b.

Raport Threlfalla nosi tytułDziałania specjalne skierowane na Polske˛ podejmowane ze
śródziemnomorskiego teatru operacji wojskowychi dotyczy w zasadzie okresu od jesieni
1943 r. do kon´ca 1944 r. W tym czasie Sekcja Polska we Włoszech przy pomocy lotniko´w
polskich i alianckich dokonała 620 loto´w bojowych do Polski, spos´ród których 290 (47%)
zakończyło siępowodzeniem. Wysłano w ten sposo´b 362 tony zaopatrzenia, 152 ludzi,
tracąc przy tym 48 czteromotorowych samoloto´w. Ponadto jednostka 139 przetranspor-
towała do Włoch ponad 600 Polako´w, którzy zdezerterowali z oddziało´w niemieckich
w Grecji.

Publikacja obcoje˛zycznych z´ródeł archiwalnych nie jest łatwym zadaniem. W od-
niesieniu do publikowanego raportu (a zwłaszcza załac̨zników) sytuację utrudniał
specyficzny ,,wojskowy’’ je˛zyk pełen skro´ tów i kryptonimów. Mimo to w zasadzie autor
opracowania wyszedł obronna˛ ręką z pułapek językowych. W niekto´rych wypadkach
zawiodła nieco korekta stylistyczna (np. uz˙yto nazwy ,,minister do spraw wojny
gospodarczej’’, podczas gdy chodziło o ministra do spraw gospodarki wojennej, s. 72)
i korekta literowa. Tłumaczenie niekto´rych nazw własnych moz˙e także budzićzastrzez˙enia
ze względu na zbytnie uleganie regułom je˛zyka angielskiego (np. stacja ładunkowa zamiast
przeładunkowa), podobnie jak pisanie liczb całkowitych z przecinkami, rzadziej z krop-
kami (co, jak wiadomo, w je˛zyku polskim nie jest stosowane), pisanie skro´ tów z kropkami
(np. R.A.F. zamiast RAF, zreszta˛ w tym wypadku nie stosowano
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żadnej metody konsekwentnie), naduz˙ywanie (także w wersji angielskiej) duz˙ych liter
(np. Artyleria Przeciwlotnicza, HALIFAXY). Przypisy do wste˛pu umieszczono bez-
pośrednio za tekstem, zas´ przypisy do raportu i załac̨zników znajdują się w tekście
polskim i nie zawsze wyraz´nie oddzielone sa˛ od tekstu tłumaczonego. Wydaje sie˛ zresztą,
że autor publikacji w zbyt małym stopniu uwzgle˛dnił w nich najnowsze publikacje
wydane w Polsce (warto byłoby podac´ np., jak wyglądały zrzuty sowieckie).

Jak już wspomniano, w teks´cie dokumento´w znajduje sie˛ duża liczba skro´ tów
i kryptonimów. Jednak wykaz skro´ tów i kryptonimów zawiera tylko 11 pozycji, i to dos´ć
przypadkowych. Jest np. powszechnie znany skro´ t RAF oraz nazwa bazy operacyjnej
w Latiano: Torment, brak natomiast wielu skro´ tów, nawet tych nie rozwinie˛tych w tekście.
Wiele innych drobnych błe˛dów znajduje sie˛ także w załącznikach. Przykładowo: załac̨znik
B operuje terminem ,,infiltracja agento´w’’, tymczasem chodzi tu o przekazywanie
pasaz˙erów odpowiednim władzom polskim w okupowanym kraju. Załac̨znik C ma
niezręcznie sformułowany tytuł (,,podsumowanie sum pienie˛żnych wysłanych do Polski’’),
a ponadto zapisane w sposo´b ,,angielski’’ zestawienie jest mylac̨e dla czytelnika.
W załączniku L wydawca nie zauwaz˙ył błędu rachunkowego. Wat̨pliwości budzi pisownia
nazwisk Footi i Soyker; dobrze byłoby konsekwentnie, przy kaz˙dym nazwisku podac´ (za
pomocąkilku słów) funkcję, stopieńbądź pozycjędanej osoby.

Te drobne usterki nie obniz˙ająw sposo´b zasadniczy wartos´ci opracowania i wagi tych
dokumento´w, istotnych do badan´ nad dziejami Powstania Warszawskiego.

Edward Kołodziej(Warszawa)

PRAWA I PRZYWILEJE MIASTA I DO´BR ZIEMSKICH ZABŁUDO´W XV–XVIII w.,
oprac. Jo´zef Maroszek, Białystok 1994, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białyms-
toku, s. 317, ilustr., mapa

Szczego´ lna rola w historycznych badaniach regionalnych przypada wydawnictwom
źródeł1, które dają osnowę opracowaniom monograficznym, a takz˙e mogą spełniac´
funkcje pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla studento´w bądź uczniów, czego
pozytywnym przykładem jest tom dotyczac̨y Zabłudowa i okolicy, przygotowany do
druku przez Jo´zefa Maroszka w Zespole Badan´ nad Dziejami i KulturąRegionu Filii
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Edycja praw i przywilejo´w miasta oraz do´br ziemskich Zabłudo´w ukazuje historie˛
dawnej Puszczy Błudo´w, położonej na pograniczu Podlasia i Wielkiego Ksie˛stwa
Litewskiego. Dzisiaj terytorium to zajmuja˛ gminy Zabłudo´w, Supras´l, Gródek, Michało-
wo oraz cze˛ściowo — gmina Narew i miasto Białystok. Miało ono wspo´ lnąprzeszłos´ć od
XV w., czyli od czasu nadania Puszczy Błudo´w Iwanowi Chodkiewiczowi, az˙ do połowy
XIX w., kiedy nastąpił rozpad włos´ci. Chodkiewiczowie dzierz˙yli systematycznie
powiększaną włość, której ośrodkiem stało sie˛ lokowane na ,,surowym korzeniu’’

1 Por. A. Tomczak,Historyczne badania regionalne i ich znaczenie[w:] O uprawianiu
i znaczeniu historii regionalnej. Materiały konferencji naukowej,,Historia regionalna — jej miejsce
w świadomos´ci społecznej’’: Torun´ 6–7 kwietnia 1990 r.,Ciechano´w-Toruń 1991, s. 9–17.

134 RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE



w 1553 r. miasto Zabłudo´w, do roku 1599, po czym dobra te przeszły w posiadanie
Radziwiłłów, książąt na Birżach i Dubinkach.

Publikacja prezentuje łac̨znie 82 akty, w przewaz˙ającej mierze o charakterze prawnym
i gospodarczym. Recenzowane wydawnictwo zawiera zatem wybo´r źródeł obrazujących
przeszłos´ćZabłudowa izwiązanego znimkompleksu do´brziemskich wciągu XV–XVIII w.
Trzyznichsąfalsyfikatami (nr1,2,24),a jeszcze jedenpodejrzewany jestonieautentycznos´ć
(nr 25). Pierwsze dwa stanowia˛ spore utrudnienie w poznaniu poczat̨ków włości
zabłudowskiej. Chodzi tu mianowicie o dokumenty rzekomo wystawione przez Aleksandra
Chodkiewicza, syna Iwana, i datowane w Grodnie 7 I 1480 r. oraz w Gro´dku na Supras´li 13
X 1510 r. Podobnie do najdawniejszej historii do´br odnosi sie˛ in. nie opublikowany
sfałszowany dokument, wydany przez Hryszke˛ Kimbarowicza i Wencława Mikołajewicza
wBielsku 29 III 1533 r., pos´wiadczony wArchiwum Roskim, przechowywany w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie (s. 7, 18). Maroszek jasno okres´lił główne kryterium
przeprowadzonej selekcji, wskazujac̨ zarazem najwaz˙niejszych adresato´w podjętej edycji.
Większość z opublikowanych z´ródeł po raz pierwszy została udoste˛pniona drukiem.
Niektóre (nry 2, 7, 9, 20, 24, 25, 38, 39, 56, 80) były znane z wydawnictw z´ródłowych
przygotowanych przez historiografie˛ w XIX w. Te edytor sprawdzał z podstawa˛ wydania,
prostując przy okazji błędne lekcje tekstu, kto´re zakradły sie˛ do wczes´niejszych edycji.
Maroszek przeprowadził szeroka˛kwerendęźródłowąw archiwach, bibliotekach i zbiorach
prywatnych, przejawiajac̨ gruntownąwiedzęarchiwoznawcza˛ i zaprezentował sie˛ jako
wytrawny historyk Podlasia i Wielkiego Ksie˛stwa Litewskiego w czasach nowoz˙ytnych.
Z archiwów krajowych najbardziej zasobne pod kat̨em podjętego wydawnictwa okazało sie˛
AGAD, zwłaszcza Archiwum Warszawskie Radziwiłło´w. Po najstarsze dokumenty
wydawca sie˛gnął do AP w Krakowie, kto´rego Oddział I na Wawelu posiada Archiwum
Młynowskie Chodkiewiczo´w. Dwa dokumenty zostały ogłoszone drukiem na podstawie
zbiorów archiwalnych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Sporo opublikowanych
materiałów pochodzi z Archiwum Archidiecezji w Białymstoku. Maja˛ one dos´ć ciekawą
proweniencje˛. Na początku XIX w. stanowiły jeszcze fragment Archiwum Nies´wieskiego
Radziwiłłów, skąd przewieziono je do Zabłudowa, gdzie były wykorzystywane w procesach
o spadkobierstwo tzw. masy zabłudowskiej. Tworzyły wo´wczas Archiwum Dworu
Zabłudowskiego. Cze˛ść akt z tegoz˙ archiwum wypoz˙yczył przed 1915 r. ks. Stanisław
Nawrocki, proboszcz parafii w Zabłudowie w latach 1911–1927, pracujac̨y nad historią
swojego kos´cioła. Naste˛pnie powiększyły one zaso´b Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej
w Zabłudowie. Niekto´re pozostaja˛ w archiwum parafialnym i posłuz˙yły wydawcy do
przygotowania interesujac̨ego nas tomu z´ródeł. Znaczna˛ ich partięks. Nawrocki zabrał
wszakże ze soba˛ na teren diecezji włocławskiej. Po jego s´mierci, w 1958 r., trafiły do
Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, kto´rego kierownik, ks. Stanisław Librowski,
respektując zasade˛ pertynencji, przekazał archiwalia zabłudowskie z Podlasia włas´nie do
Archiwum Archidiecezji w Białymstoku.

Ze zbiorów prywatnych Maroszek wykorzystał wypisy archiwalne, nazywane Zbiorem
dokumento´w z Krynickich, które posiada Jo´zefina z Dakowiczo´w Godlewska, zamieszkała
w Zabłudowie. Nade wszystko dotarł do oryginału dokumentu lokacyjnego miasta
Zabłudów, wystawionego przez Zygmunta Augusta w Krakowie 21 VIII 1553 r. Dokument
ten, niestety, bez piecze˛ci, opisanej jednak w 1913 r., jest obecnie własnos´cią Bogdana
Mikuły z Warszawy (dokument pokazuje pierwsza ilustracja po s. 317; w podpisie mylna
data 1533).
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Kwerendąobjęto teżArchiwum Historyczne Białorusi w Min´sku, przechowujac̨e część
Archiwum Nieświeskiego Radziwiłło´w. Przysporzyło ono wydawcy kilku z´ródeł, w tym
nadzwyczaj szczego´ łowego Inwentarza dworu i miasta Zabłudo´w oraz sumariusza
majętności zabłudowskiejz 1622 r. (nr 15, s. 101–175), ogłoszonego drukiem po raz
pierwszy.

Historycy-regionalis´ci otrzymali zatem reprezentacyjny zbio´r źródeł mówiących przez
pryzmat do´br zabłudowskich o swoistych rysach rozwojowych Podlasia i Wielkiego
Księstwa Litewskiego w okresie szlacheckiej Rzeczypospolitej, np. tom przynosi cenne
świadectwa dotyczac̨e wzajemnych relacji w społecznos´ci wprost mozaikowo zro´ ż-
nicowanej pod wzgle˛dem narodowos´ciowym i wyznaniowym. Ilez˙ było tutaj konfesji
i wyznań! Katolicy, unici, prawosławni, kalwini, arianie, z˙ydzi. W 1567 r. kasztelan
wileński i hetman wielki litewski Grzegorz Chodkiewicz uposaz˙ył w Zabłudowie
,,[– –] szpital przy cerkwi ruskiej dla ludzi ubogich, tak zakonu ruskiego, jako i rzymskiego
[– –]’’ (nr 9, s. 69). Natomiast w samym tylko roku 1662 komisarze ksie˛cia Bogusława
Radziwiłła ustanowili ,,porzad̨ki’’ w mieście, obowiązujące zaro´wno chrzes´cijan, jak
i Żydów (nr 29), oraz okres´lili prawa tych drugich, kto´rzy to ,,Żydowie nie mająbyćkarani
postronkami, kijem, gas̨iorem, ani niezwyczajnym karaniem, tylko wina,̨ gdyby który
zawinił gr 24. Któryby Żyd zawinił na turme˛, tedy nie w miejskiej, ale zamkowej ma
siedziec´, poniewaz˙ nie miejskiej, ale do zamkowej nalez˙y jurydyki’’ (nr 30, s. 212), czy
wreszcie zwolnili ,,pano´w cudzoziemco´w nacjej szkockiej’’ od podatko´w do skarbu
książęcego i składek miejskich oraz ponadto obiecali protekcje˛ wszystkim cudzoziemcom
garnącym siędo Zabłudowa (nr 31). Oto skromne tylko przykłady bogactwa informacji
źródłowych w konteks´cie narodowos´ciowym i wyznaniowym.

Wydawnictwo zawiera tez˙ cenne wskazo´wki źródłowe poszerzajac̨e dotychczasowa˛
wiedzę o wielkich postaciach nauki i kultury polskiej XVII stulecia — Zbigniewie
Morsztynie i Jo´zefie Naronowiczu-Naron´skim. Pochodzac̨a z 1649 r. wzmianka (nr 19)
wskazuje, z˙e wtedy ,,starosta˛ i wójtem zabłudowskim’’ był Jo´zef Naronowicz-Naron´ski,
geometra, matematyk i kartograf, pozostajac̨y od 1645 r. w słuz˙bie księcia Janusza, potem
zaś Bogusława Radziwiłło´w. Fakt ten, co zauwaz˙ył Maroszek, nie był dotad̨ znany
badaczom z˙ycia i dzieł kartograficznych autora słynnej ,,Geometrii’’2. Wypadnie tez˙
zgodzićsię z wydawcą, który przypuszcza, iz˙ Naroński w 1649 r. wykonywał mape˛ dóbr
zabłudowskich. Takiej mapy ani s´ladów o niej jednakz˙e nikt jeszcze nie znalazł.

Tom przynosi cenne z´ródło do poznania jednego ze staropolskich archiwo´w rodowych:
mianowicie nie opublikowany do tej poryRegestr spisania przywilejo´w na dobra po
nieboszczykach godnej pamie˛ci panach Hrehorowiczach Chodkiewiczach(nr 14,
s. 83–100). Jest to inwentarz archiwum chodkiewiczowskiego, przechowywanego
,,w skrzynce okowanej czerwonej’’. Sporzad̨zony został w 1588 r. w trakcie przejmowania
schedy po zmarłym bezpotomnie Aleksandrze Chodkiewiczu, synu Grzegorza (Hrehorego)
oraz jego siostry, ich potomko´w i krewnych. Do dzisiaj zachował sie˛ w ekstrakcie

2 Z. Lietz,Józef Naronowicz-Naron´ski — kartograf Prus Ksiąz˙ęcych (ok. 1616–1678), ,,Komuni-
katy Mazursko-Warmin´skie’’, 1969, nr 1 (103), s. 19–33; tenz˙e, Naroński (Naronowicz-Naron´ski)
Józef[w:] Polski słownik biograficzny,t. 22, 1977, s. 546–548; S. Alexandrowicz,Rozwój kartografii
Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku,wyd. 2, Poznan´ 1989, s. 161–167.
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z oblaty w księgach głównych Trybunału Litewskiego z 1614 r., przechowywanym
w Archiwum Młynowskim Chodkiewiczo´w. Warto mu sie˛ bliżej przyjrzeć, poniewaz˙
świadczy o dos´ć wczesnym ,,urzad̨zaniu’’ archiwów rodowych.

Inwentarz zawiera regesty 62 dokumento´w. Sąone przy tym dos´ć dokładnie opisane
od strony formalnej, bowiem posiadaja˛ informacje o materiale pisarskim, liczbie
pieczęci i sposobie ich przytwierdzania, je˛zyku w przypadku łaciny. Najstarszy doku-
ment, jedyny z XV w., pochodzi z 1459 r. (dotad̨ był nieznany), natomiast najpo´ źniejszy
nosi datę 1582. Pozostałe w zdecydowanej wie˛kszości wystawiono pod imionami
Zygmunta Starego oraz Zygmunta Augusta. Idac̨ za znawca˛ przedmiotu Andrzejem
Tomczakiem moz˙na okres´lić to archiwum jako ,,archiwum domowe, narastajac̨e przy
głowie rodu’’, w którym ,,gromadzono przede wszystkim wszelkiego rodzaju tytuły
prawne, dotyczac̨e przywilejów osób i rodu oraz posiadanych do´br’’ 3. Spisane archiwum
chodkiewiczowskie składało sie˛ wyłącznie z dokumento´w, bez wyste˛pujących nieco
później w archiwach wielkiej własnos´ci feudalnej akt wytwarzanych przez zarzad̨y dóbr
oraz korespondencji czy akt publicznych, powstałych w wyniku sprawowania przez
członków rodu urzędów publicznych.

Rejestr wskazuje, z˙e złożone ,,w skrzynce okowanej czerwonej’’ dokumenty przed ich
spisaniem były w jakiejs´ mierze porządkowane. Przemawia za tym zwłaszcza wydzielona
grupa dokumento´w dotycząca kontrakto´w majątkowych pomiędzy Grzegorzem Chod-
kiewiczem i jego z˙onąKatarzynąz Wiśniowieckich (nr 14, poz. 1–8). Prawdopodobnie tez˙
nieprzypadkowo naste˛pują po sobie dokumenty kro´ lewskie z nominacjami na urze˛dy
w Wielkim Księstwie Litewskim dla ro´ żnych przedstawicieli rodu (nr 14, poz. 18–23).
W układzie inwentarza daje sie˛ równieżzauważyć zestawienia dokumento´w o wspólnym
meritum (nr 14, poz. 28–30, 37–38, 51–52, 57–58, 60–61). Rejestr nie posiada jednak bliz˙ej
przemys´lanego planu i na pierwszy rzut oka sprawia wraz˙enie, że o kolejnos´ci
występujących w nim dokumento´w decydował przypadek. Inwentarz archiwum chod-
kiewiczowskiego został opracowany pedantycznie. Wydawca po benedyktyn´sku zestawił
wszelkie odmianki tekstowe przekazo´w źródła, łącznie z zachowana˛ fragmentarycznie
kopią z 1835 r. Przypisy rzeczowe cechuje erudycja oparta na obfitej literaturze i dobrej
znajomos´ci źródeł archiwalnych. Podobnie Maroszek obszedł sie˛ także z innymi
opublikowanymi z´ródłami. Zasady ich wydania wyłoz˙ył we wprowadzeniu umieszczonym
na początku wydawnictwa. Warto wskazac´, że cennym elementem owego wprowadzenia
jest zarys rozwoju układu przestrzennego miasta Zabłudowa. Poczat̨ki układu niewątpliwie
związane sąz pracami mierniczych, zatrudnionych przez kro´ lową Bonę i Zygmunta
Augusta w trakcie pomiary wło´cznej w dobrach monarszych. Dzie˛ki temu rozplanowanie
tego prestiz˙owego miasta rodu Chodkiewiczo´w należy do najcenniejszych zabytko´w
renesansu na Podlasiu.

Zastrzez˙enie budzi jedynie strona wydawnicza tomu; przede wszystkim brak trady-
cyjnego spisu tres´ci, nie zastąpi go bowiemSpis dokumento´w (s. 21–31), be˛dący tylko jed-
nym z ogniw informacyjno-pomocniczych publikacji, podobnie jak prawidłowo zamiesz-
czony wykaz skro´ tów (s. 19). WprowadzenieOd wydawcy(s. 5–18) nie zostało opatrzone
nagłówkiem (przedmowa)̨. Publikacjęzamyka dziesie˛ć reprodukcji dokumento´w i in.

3 A. Tomczak,Zarys dziejo´w archiwów polskich,wyd. 2, Toruń1982, s. 80.
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aktów, zabytków kartograficznych, piecze˛ci cechu garncarskiego miasta Zabłudowa oraz
mapka Dobra Zabłudów w 1567, naniesiona na wspo´ łczesną mapę topograficzną.

Reprodukcje i mapka sa˛ kiepskiej jakos´ci technicznej, bez numeracji.

Roman T. Marchwin´ski (Toruń)

REICHSWEHR UND ROTE ARMEE. DOKUMENTE AUS DEN MILITÄRARCHIVEN
DEUTSCHLANDS UND RUSSLANDS 1925–1931,oprac. Kai von Jena, Natalia E.
Elisseeva, Koblenz 1995, s. 127

Rozpad ZSRR spowodował zasadnicza˛ zmianęw dostępie do rosyjskich archiwo´w
państwowych. Do przełomu lat 80. i 90. były one dla okresu po 1917 r. udoste˛pniane jedynie
w niewielkim zakresie, a jes´li chodzi o kwestie złoz˙onych i przechodzac̨ych różne meandry
stosunko´w radziecko-niemieckich — praktycznie niedoste˛pne. Poza dosłownie pojedyn-
czymi historykami radzieckimi, zapewne bardzo starannie dobieranymi1, pozostali badacze
historii najnowszej stosunko´w międzynarodowych musieli ograniczac´ się do źródeł
udostępnianych przez Wydział Historyczno-Dyplomatyczny MSZ ZSRR2. Sytuacja ta
uległa radykalnej zmianie w 1992 r., czego szczego´ lnie spektakularnym przejawem było
otwarcie Archiwum Prezydenckiego3 i ujawnienie tzw. Pakietu nr 1, zawierajac̨ego przez
ponad po´ ł wieku ukrywanąprawdęo zbrodni katyn´skiej4. Historycy i archiwiści uzyskali
możliwości źródłowe, o jakich trudno nawet było marzyc´. Kolosalny zakres nowo
udostępnianego zasobu archiwalnego wymaga czasu nawet na wste˛pne rozpoznanie; o jego
przetworzeniu trudno jeszcze mo´wić. Naturalnąkolejąrzeczy jako pierwsze pojawiaja˛ się
informatory i selektywne wybory dokumento´w, awizujące — często w sposo´b dość
przypadkowy — zakres nowych moz˙liwości, wskazujące na zasadziepars pro toto
charakter tych przekazo´w. W tym w zasadzie nurcie sytuowac´ należy omawianąpublikację
źródeł, ,,w zasadzie’’, bowiem w połowie składa sie˛ ona z dokumento´w proweniencji
niemieckiej.

Niniejszy tom dokumento´w jest pierwsząpublikacją, wydanąjako pokłosie umowy
zawartej w lipcu 1992 r. przez Niemieckie Archiwum Federalne (Bundesarchiv) i Komitet

1 Z Archiwum Polityki Zagranicznej ZSRR przy MSZ ZSRR korzystali m.in. autorzy
następujących prac: A. A. Achtamzian,Rapallskaja politika. Sowietsko-giermanskije dipłomaticzes-
kije otnoszenija w 1922–1932 godach,Moskwa 1974; V. Ja. Sipołs,Sowietskij Sojuz w bor’bie za mir
i biezopasnost’ 1933–1939,Moskwa 1974; tenz˙e, M. Charłamow,Na progu drugiej wojny s´wiatowej
1933–1939,Moskwa 1982.

2 Por.:Sowietsko-giermanskije otnoszenija ot pieriegaworow w Briest-Litowskie do podpisanija
Rapallskogo dogowora. 1917–1922 gg., Sbornik dokumientow,t. 1–2, Moskwa (Berlin) 1971;
Sowietsko-giermanskije otnoszenija. 1922–1925 gg. Dokumienty i matieriały,t. 1–2, Moskwa (Berlin)
1977. Zob. tez˙: Publikacyi MID SSSR po wnieszniej politikie i miez˙dunarodnym otnoszenijam,Moskwa
1984, s. 29–31.

3 Powstałego w lecie 1990 r. na bazie Archiwum Komitetu Centralnego KPZR.
4 Opublikowany w całos´ci [w:] Katyń. Dokumenty ludobo´jstwa,oprac. W. Materski, Warszawa

1992.
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do Spraw Archiwo´w przy rządzie Federacji Rosyjskiej. Przewiduje ona pomoc wzajemna˛
archiwistów obu pan´stw w poszukiwaniu i opracowywaniu materiało´w z zasobo´w
archiwalnych Rosji i Niemiec. TomReichswehra i Armia Czerwona,na który składa sie˛
pięć dokumento´w z Niemieckiego Archiwum Wojskowego i pie˛ć z Rosyjskiego Pan´st-
wowego Archiwum Wojskowego, pomys´lany został przede wszystkim jako stymulator
rozwoju dalszych wspo´ lnych prac nad zapełnieniem tzw. białych plam w historii
wzajemnych stosunko´w bilateralnych. Ujawnione przekazy maja˛ zachęcić historyków
i archiwistów z obu pan´stw do szerszego podje˛cia niezmiernie interesujac̨ej, a zarazem od
strony radzieckiej — ale tez˙ i niemieckiej — dokładnie zamazywanej dotad̨ kwestii
kooperacji wojskowej, łamiac̨ej nie tylko wiążące Niemcy postanowienia traktatu
wersalskiego, ale i szereg umo´w, których sygnatariuszami były oba pan´stwa.

Doboru dokumento´w i ich opracowania dokonały Natalia Jelisiejewa i Kai von Jena,
przy współpracy Hannsjörga F. Bucka i Iwana Uspienskiego. Piecze˛ nad edycją
sprawowało kolegium redakcyjne w składzie: Rudolf Pichoja, Friedrich P. Kahlenberg
i Ludmiła Dwajnych. Dokumenty opublikowane zostały w je˛zykach oryginało´w; niemiec-
kim towarzysząregesty rosyjskoje˛zyczne, rosyjskim niemieckoje˛zyczne. Przypisy zreda-
gowane zostały w je˛zyku dokumentu, kto´remu towarzysza.̨ Wstęp i spis tres´ci zamiesz-
czone zostały w dwo´ch wersjach je˛zykowych. Publikacja niestety pozbawiona jest
indeksów, bibliografii i jakichkolwiek elemento´w ikonograficznych (bardzo przydałaby sie˛
mapa ZSRR z zaznaczonymi niemieckimi os´rodkami szkoleniowymi, poligonami, za-
kładami realizującymi kooperacje˛ przemysłowąo charakterze wojskowym itp.).

Otwarcie archiwo´w radzieckich ma dla badan´ nad wspo´ łpracąwojskowąReichswehry
i Armii Czerwonej znaczenie podstawowe, jako z˙e odpowiednie zespoły niemieckie,
przechowywane w archiwum poczdamskim, w duz˙ym stopniu uległy zniszczeniu w trakcie
bombardowan´ Berlina w kwietniu 1945 r.

O radziecko-niemieckiej wspo´ łpracy wojskowej wiedziano w okresie mie˛dzywojen-
nym bardzo niewiele, co nie oznacza, iz˙ np. polski wywiad wojskowy nie dysponował
informacjami w tej kwestii5. Jednak dopiero przeje˛cie przez zachodnich alianto´w ocalałych
archiwów pokonanej Trzeciej Rzeszy pozwoliło szerzej wniknać̨ w tę kwestię6. Materiały
te, jak: akta Kancelarii Rzeszy, dokumentacja dyplomatyczna, zespoły osobowe czołowych
polityków umożliwiły zarysowanie polityczno-dyplomatycznych ram wspo´ łpracy wojs-
kowej. Obecnie odtajniane i udoste˛pniane archiwalia postradzieckie pozwalaja˛
szczego´ łowo wniknąć w konkretnąmaterięwspółpracy obu armii: kooperacji w dziedzinie
lotnictwa, broni pancernej, kształcenia kadr, a takz˙e objętej szczego´ lną tajnością
współpracy w dziedzinie dos´wiadczen´ laboratoryjnych, produkcji i testowania w terenie
broni chemicznej. Dokumentacja ta znajduje sie˛ w zespołach: Sekretariatu Przewod-
niczącego Rewolucyjnej Rady Wojskowej ZSRR (f.33987), Sekretariatu I Zaste˛pcy
Przewodniczac̨ego Rady (f.33988), Zarzad̨u Kadr Armii Czerwonej (f.37837) i Zarzad̨u ds.
Przygotowania Bojowego Armii Czerwonej (f.31983). Koreluja˛ z nią

5 Por. np. A. Pepłon´ski, Tajna wspo´łpraca niemiecko-sowiecka przed 1939 r. w oczach wywiadu
polskiego,,,Obóz’’, 1992, nr 24, s. 139–147.

6 Zob. Nazi-Soviet Relations 1939–1941. Documents from the Archives of the German Foreign
Office, wyd. J. Sontag, J. S. Beddie, Washington 1948;Documents on German Foreign Policy
1918–1945,ser. C (1933–1937), vol. 1–5, London 1957–1966, ser. D (1937–1945), t. 1, London 1949.
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dostępne jużwcześniej odpowiednie zespoły Bundesarchiv: Waffeninspektionen (R 12),
Heereswaffenamt (RH 8) oraz cze˛ść zawartos´ci zespoło´w Heeresleitung (RH 1) i Trup-
penamt (RH 2).

Prezentowany tom nie jest pierwsza˛ publikacją nowo odtajnionej dokumentacji
z archiwów postradzieckich dotyczac̨ąwspółpracy wojskowej7. Zdążyły już także pojawić
sięz tego zakresu w obu pan´stwach pierwsze opracowania8. Nie pomniejsza to bynajmniej
jego roli, także jako świadectwa wspo´ łpracy archiwisto´w i historyków Rosji i Niemiec.

Cezura niniejszego tomu to okres oz˙ywionej współpracy wojskowej radziecko-
niemieckiej, choc´ pierwsze rozmowy dotyczac̨e jej nawiązania zacze˛ły się już w 1921 r.9,
a i po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera bynajmniej natychmiast nie
zaprzestano kooperacji10. Niemniej wybór czasokresu uznac´ należy za optymalny,
zwłaszcza przy tak niewielkiej pro´bce dokumentacyjnej. Co konkretnie uzyskalis´my?

Wszystkie dokumenty niemieckie pochodza˛ z 1926 r. i mającharakter raporto´w
oficerów Reichswehry z podro´ ży służbowych do Rosji. Kapitan Kurt Student omawia
rezultaty dwutygodniowej wizytacji szkoły lotniczej i lotniska c´wiczebnego w Lipiecku,
filii zakładów Junkersa w Fili, chemicznego poligonu dos´wiadczalnego pod Moskwa˛
(tzw. Pole Chodyn´skie) i z rozmo´w z przedstawicielami Akademii Lotnictwa (dok.1).
Obszerny, szczego´ łowy — podobnie, jak pozostałe — dokument jest interesujac̨y,
zarówno w zakresie faktografii, jak i wyciag̨niętych przez wizytatora wniosko´w: co do
rozbudowy szkoły w Lipiecku (m.in. otwarcia przy niej biura konstrukcyjnego, co
wkrótce nastąpiło); zwrócenia uwagi na nowe modele samoloto´w radzieckich oraz
technologiępozyskiwania broni chemicznej; skoncentrowania sie˛ Niemców na terenie
Rosji przede wszystkim na pro´bach z broniąstrzelecką i bombami chemicznymi;
ogromnym znaczeniu wspo´ łpracy dla politycznej strony stosunko´w wzajemnych, wzrostu
prestiżu Niemiec w oczach Rosjan.

Podpułkownik Helmuth Wilberg, po dwutygodniowej wizycie w Moskwie i Lipiecku,
przedstawił raport, zawierajac̨y analizęlotnictwa rosyjskiego, szkolenia kadr oficerskich,
wyposażenia technicznego i waloro´w bojowych awiacji ZSRR (dok. 2). Konstatuje duz˙e
osiągnięcia rosyjskich teoretyko´w wojskowości, ale zarazem dodaje, iz˙ w jego przekonaniu
mająone niewielkie przełoz˙enie na praktyke˛. Duża część sprawozdania dotyczy wizytacji
podmoskiewskiego poligonu chemicznego w Podosinkach, w przekonaniu Wilberga
doskonale wyposaz˙onego, ale obsługiwanego przez personel o niskich kwalifikacjach
i położonego niebezpiecznie blisko stolicy. Zakłady lotnicze w Fili uznał za mało
nowoczesne, nie odpowiadajac̨e skaląprodukcji rosnącym zapotrzebowaniom Niemiec.

7 Ju. Ł. Djakow, T. S. Buszujewa,Faszystskij miecz kowałsia w SSSR. Krasnaja Armija
i Rejchswier, Tajnoje sotrudniczestwo 1922–1933 gg. Nieizwiestnyje dokumienty,Moskwa 1992.

8 A. A. Achtamzian,Wojennoje sotrudniczestwo SSSR i Giermanii w 1920–1933 gg.,,,Nowaja
i nowiejszaja istorija’’, 1990, nr 5; W. W. Zacharow,Wojennyje aspiekty wzaimootnoszenij SSSR
i Giermanii 1921 g. — ijun´ 1941 g.,Moskwa 1992; M. Zeidler,Reichswehr und Rote Armee
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Skonstatował zarazem ogromne zainteresowanie rozwojem wspo´ łpracy ze strony oficero´w
radzieckich.

Kolejnym dokumentem jest roczne sprawozdanie, tzw. Gruppe Amberg, kto´ra
z ramienia Reichswehry realizowała w Rosji program dos´wiadczalny z zakresu nowych
rodzajów bojowych chemicznych s´rodków trujących. Drobiazgowo przedstawiona została
techniczna strona prowadzonych dos´wiadczen´, kłopoty wynikłe ze słabego przygotowania
do współuczestnictwa w nich strony radzieckiej i zaistniałe na tym tle opo´ źnienia.
W centrum uwagi Gruppe Amberg znalazły sie˛ doświadczenia w warunkach zimowych
z użyciem samoloto´w. Raport zarysował takz˙e perspektywy wspo´ łpracy na 1927 r.
i określał, jakie problemy techniczne z zakresu uz˙ycia broni chemicznej winny jeszcze
zostac´ rozwiązane.

Kapitan Martin Fiebig, pełniac̨y rolęwojskowego doradcy ,,Czerwonej Floty Powietrz-
nej’’, składa rutynowy raport z pracy w ZSRR (dok. 4). Omawia swoja˛ działalnos´ć
w Komitecie Naukowo-Technicznym ZSRR i w Akademii Lotniczej, gdzie zajmował sie˛
zorganizowaniem linii lotniczej Moskwa-Smolen´sk oraz opracowaniem kwestii dotycza-̨
cych organizacji, nasycenia sprze˛tem i zasad uz˙ycia obrony przeciwlotniczej. Ponadto
w okresie sprawozdawczym Fiebig wspo´ łpracował ze szkoła˛ szkolenia radiowego
w Moskwie, centrum szkolenia obserwatoro´w lotnictwa wojskowego w Leningradzie,
a także odbył praktyki lotnicze w Smolen´sku i Witebsku. Z zakresu całokształtu wojskowej
współpracy radziecko-niemieckiej za najistotniejsza˛ uznał możliwość zdobycia przez
lotników niemieckich praktyki w powietrzu.

Kolejny raport kapitana Martina Fiebiga (dok. 5) obejmuje okres jego staz˙u w Akademii
Lotnictwa Wojskowego ZSRR. Rekonstruuje on radziecka˛ doktrynę użycia lotnictwa
bojowego w przyszłej wojnie, analizuje zakres szkolenia, jak tez˙ organizacje˛ wyższego
szkolnictwa wojskowego — na przykładzie ALW. Jego interesujac̨e fragmenty dotycza˛
strategicznego przygotowania radzieckiej kadry dowo´dczej do wojny z Polska˛ i Rumunią,
korelacji sztabo´w różnych rodzajo´w broni.

Dokumentacja proweniencji niemieckiej jest bardzo zwarta chronologicznie. Nato-
miast dokumenty z Rosyjskiego Pan´stwowego Archiwum Wojskowego sa˛ rozproszone,
obejmująokres od 1925 po 1931 r. Cze˛ść tę otwiera raport Michaiła Tuchaczewskiego dla
Rewolucyjnej Rady Wojskowej, zawierajac̨y jego przemys´lenia i wnioski, wyciągnięte
z obserwacji manewro´w Reichswehry, przeprowadzonych jesienia˛ 1925 r. W obszernym,
drobiazgowo ujmujac̨ym sprawy dokumencie zwraca uwage˛ partia tekstu dotyczac̨a
obchodzenia przez Niemcy ograniczen´ narzuconych przez traktat wersalski, jak tez˙
konkluzje końcowe. Znajduje sie˛ tu m.in. konstatacja, iz˙ oficerowie niemieccy uwaz˙ają
Armię Czerwonąza oczywistego, naturalnego sojusznika i włas´nie z niąwiążąnadzieje na
wyrwanie sięz wersalskiej niewoli!

List komisarza ludowego spraw wojskowych i morskich Klimienta Woroszyłowa do
dowódcy wojsk Po´ łnocno-Kaukaskiego Okre˛gu Wojskowego, Ieronima Uborewicza (dok.
7), zawiera polecenie przestudiowania sposobu rozwiaz̨ywania przez Reichswehre˛ wielu
zagadnien´ wojskowych. Adresat w latach 1927–1932 cze˛sto przebywał na manewrach
i ćwiczeniach poligonowych jednostek niemieckich, był tez˙ słuchaczem kurso´w oficers-
kich Sztabu Generalnego Reichswehry.

Raport Aleksandra Todorskiego (dok. 8) dotyczy przebiegu i rezultato´w jego podro´ ży
służbowej do Niemiec. Jest to dokument w pewnym zakresie odro´ żniający się od
pozostałych, zamieszczonych w tomie, jako z˙e uwagi komisarza wojskowego 5 Korpusu
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Strzeleckiego Armii Czerwonej dotycza˛ nie tylko sprawstrictewojskowych, ale tez˙ życia
społeczno-gospodarczego czterech zachodnich i centralnych prowincji niemieckich.
Fachowa warstwa wojskowa traktuje o wartos´ci bojowej i strukturze jednostek piechoty
i saperskich — od szczebla pułku w do´ ł. Odnotowując wyjątkowo wrogi stosunek
wojskowych niemieckich do Polski, autor raportu cytuje m.in. taka˛ opinię: ,,nie
rozdzielona pomie˛dzy Niemcy a Rosje˛ Polska to groz´ba dla Wschodu, Polska nie potrafi
być suwerennym pan´stwem, nasze granice winny sie˛ spotkac´’’.

Raport szefa 4 Wydziału Sztabu Armii Czerwonej Jana Bierzina dla Woroszyłowa
dotyczy stanu wspo´ łpracy sił wojskowych obu pan´stw (na grudzien´ 1928 r.) i możliwości
jej dalszego rozszerzenia. W partii postulatywnej Bierzin poddaje pod rozwage˛ m.in.
korelacjędziałalnos´ci wywiadowczej na terenie Polski i wymiane˛ dotychczas uzyskanych
informacji o armii polskiej, jej moz˙liwościach mobilizacyjnych i zasadach rozwinie˛cia.

Tom zamyka protoko´ ł narady, która odbyła sie˛ w marcu 1931 r. w Komisariacie
Ludowym Obrony ZSRR, a dotyczyła kwestii niemieckich przedsie˛wzięć wojskowych na
terenie federacji radzieckiej i dalszej wzajemnej wspo´ łpracy wojskowej.

Starannie dobrana i opracowana dokumentacja stwarza surogat warsztatu dla badan´
nad przygotowywaniem kleszczy, kto´re we wrzes´niu 1939 r. zdusiły II Rzeczpospolita.̨
Stanowi zarazem znakomity przewodnik po podstawowych zespołach archiwo´w wojs-
kowych obu pan´stw. Z niecierpliwos´cią oczekiwac´ będziemy dalszych pozycji z tej serii.

Wojciech Materski(Warszawa)

JANUSZ SZCZEPAŃSKI, DZIEJE SPOŁECZNOS´CI ŻYDOWSKIEJ POWIATO´W
PUŁTUSK I MAKÓW MAZOWIECKI,Warszawa 1993

Mazowsze jest jednym z najsłabiej opracowanych przez historyko´w regionem kraju,
dlatego cenna jest kaz˙da publikacja dotyczac̨a dziejów tego terenu. Odczuwa sie˛ również
brak opracowan´ naukowych pos´więconych problematyce z˙ydowskiej. Bibliografięz tego
zakresu wzbogaciła prezentowana tu publikacja, liczac̨a niemal 200 stron, kto´rej szata
graficzna zasługuje na pochwałe˛. Również chronologiczna konstrukcja publikacji nie
budzi zastrzez˙eń. Na treść składająsię: wstęp, 6 rozdziało´w, bibliografia, spis tres´ci,
wykaz fotografii, map, plano´w.

W rozdz. 1 (s. 7–21) pos´więconym żydowskiemu osadnictwu w czasach staropolskich
autor w sposo´b interesujący i naukowo rzetelny nakres´lił genezęi rozwój społecznos´ci
semickiej w okresie Polski szlacheckiej. Rozwaz˙ane zagadnienia umieje˛tnie przedstawił
w kontekście proceso´w demograficznych i gospodarczych zachodzac̨ych w regionie
północnomazowieckim, jak ro´wnież w całym kraju. Choc´ kilka pierwszych rodzin
semickich osiedliło sie˛ w Pułtusku u schyłku XV w., to w naste˛pnych trzech stuleciach
miasto jako biskupie posiadało przywilej ,,de non tolerandis Judaeis’’, na mocy kto´rego
nie wolno było tu zamieszkiwac´ wyznawcom mozaistycznym.

W rozdz. 2 (s. 22–30)Pod panowaniem pruskim i w dobie wojen napoleon´skich
1795–1813ukazano ruchy migracyjne ludnos´ci żydowskiej ze wsi do miast. Po zniesieniu
przez rząd pruski antyz˙ydowskiego prawodawstwa wielu Z˙ydów osiedliło sięw Pułtusku.

W okresie Księstwa Warszawskiego nastap̨iło w stosunku do czaso´w pruskich prawne
uwstecznienie w kwestii z˙ydowskiej. Przywro´cono więc dawne przywileje miast, ograni-
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czono mobilnos´ć terytorialną grupy pochodzenia semickiego. W niekto´rych miastach
północnego Mazowsza, w tym ro´wnież w Makowie Mazowieckim, ustanowiono rewiry.
Ta restrykcyjna polityka władz rzutowała ujemnie na rozwo´ j społeczno-gospodarczy
społecznos´ci mozaistycznej, hamujac̨ proces jej asymilacji.

III rozdz. (s. 31–62)W czasach Kro´lestwa Polskiego 1815–1864dowodzi, iż Żydzi
nadal podlegali daleko idac̨ym ograniczeniom w zakresie prawa własnos´ci, ruchliwości
terytorialnej oraz działalnos´ci gospodarczej. Mimo tych barier w latach 1827–1858
w powiecie pułtuskim był najwyz˙szy odsetek Z˙ydów w miastach wojewo´dztwa płockiego,
a później guberni płockiej, wahajac̨y sięod 51 do 64,1 %. Z˙ydzi byli w całym Królestwie
Polskim, a specjalnie w powiecie pułtuskimpar excellencespołecznos´cią miejską.

Przesiedlanie ludnos´ci mozaistycznej do rewiro´w, jak słusznie zaakcentował Szczepa-
ński, doprowadziło do przeludnienia, pauperyzacji, a naste˛pnie do pogorszenia warunko´w
sanitarnych. Choc´ Rada Administracyjna Kro´ lestwa Polskiego dekretem z 13 (25)
X 1833 r. wstrzymała dalsze tworzenie rewiro´w, dyskryminacja prawna tej społecznos´ci
trwała do 5 VI 1862 r., kiedy to wydano dekret o ro´wnouprawnieniu Z˙ydów. Ów akt
prawny korzystnie wpłynał̨ na stosunek tej grupy narodowos´ciowej do Powstania
Styczniowego. Autor w sposo´b obiektywny i wywaz˙ony ukazał zro´ żnicowane stanowisko
społecznos´ci semickiej obu powiato´w w powstaniu lat 1863–1864. Cze˛ść wyznawców
mozaistycznych walczyła w szeregach powstan´czych, za co była represjonowana przez
carat, niekto´rzy zaśwspółpracowali z Rosją.

IV rozdz. (s. 63–86) dotyczy z˙ycia społecznos´ci żydowskiej w latach 1865–1918.
Wyeksponowano tu dynamiczny wzrost ludnos´ci semickiej obu powiato´w, widoczny
zwłaszcza w Pułtusku. Ro´wnież nie pominięto tu struktury zawodowej, w kto´rej
dominującymi dziedzinami były handel i rzemiosło. W okresie tym malała jednak rola
rzemiosła na rzecz handlu. Teze˛ tę uzasadnił Szczepan´ski niedopuszczeniem Z˙ydów do
uczestnictwa w cechach rzemies´lniczych.

Ukazany został proces pauperyzacji tej społecznos´ci, o czym świadczył fakt, iżprawie
połowa mieszkan´ców semickich Makowa, Pułtuska i miast sas̨iednich analizowanych
powiatów była zwolniona ze składki bo´ żniczej lub tez˙ uiszczała symboliczne opłaty.
Implikacją postępującego uboz˙enia był wzrost masowej emigracji zarobkowej, szczego´ l-
nie do Stano´w Zjednoczonych Ameryki Po´ łnocnej.

W okresie I wojny s´wiatowej niektórzy Żydzi z obu powiato´w walczyli w Legionach
Józefa Piłsudskiego bad̨ź teżwstąpili do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej.

Rozdz. V, najdłuz˙szy (s. 87–139), dotyczy okresu II Rzeczypospolitej. Autor
skorygował utrzymujac̨ą się po wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. teze˛ o współpracy
ogółu ludności żydowskiej z najez´dźcą rosyjskim. Piszac̨y w oparciu o z´ródła słusznie
stwierdził, że przede wszystkim solidaryzowali sie˛ z Rosją Radzieckączłonkowie
Bundu, Poalej–Syjonu oraz młodziez˙ żydowska. Ro´wnież w rozdziale tym przed-
stawiono działalnos´ć gospodarcza˛ analizowanej społecznos´ci. Analogicznie do wczes´-
niejszych okreso´w ludność ta utrzymywała sie˛ z handlu i rzemiosła. Według danych
statystycznych z 1 V 1831 r. powiat pułtuski był pod wzgle˛dem liczby rzemies´lników
semickich na pierwszym miejscu, a makowski na piat̨ym wśród 8 powiatów północnego
Mazowsza.

W rozdziale tym, podobnie jak w dwo´ch poprzednich, nie zabrakło akcento´w
politycznych. Środowisko żydowskie Pułtuska partycypowało finansowo w fundacji
tablicy poświęconej Marszałkowi Piłsudskiemu, odsłonie˛tej w tym mieście w sierpniu
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1934r. na s´cianie Domu Kultury. Społecznos´ć semicka charakteryzowanych powiato´w
masowo uczestniczyła w naboz˙eństwach żałobnych po s´mierci Marszałka.

Szczepan´ski przedstawił tez˙ utrzymujące się tarcia natury religijnej, obyczajowej
i ekonomicznej mie˛dzy koegzystujac̨ymi społecznos´ciami: żydowskąi polską. Nastroje
antysemickie, jak słusznie stwierdził, podsycały gło´wnie koła endeckie i bardziej zacofana
część środowiska katolickiego. W tymz˙e rozdziale został ukazany z˙ydowski ruch
emigracyjny i jego kierunki z wybranych miast analizowanych powiato´w.

Martyrologii społecznos´ci mojżeszowej pos´więcony jest ostatni VI rozdz.W mrocznych
dniach hitlerowskiej okupacji.Przedstawiono w nim skale˛ i tempo niemieckiego terroru,
o czym świadczył fakt, iż pod koniec 1939 r. z prawie dwudziestotysie˛cznej rzeszy
mieszkan´ców semickich powiatu pułtuskiego pozostało w jego granicach jedynie nieco
ponad 500 oso´b. Ukazano gehenne˛ tej społecznos´ci w jedynym getcie dla obu powiato´w,
wydzielonym w Makowie Mazowieckim, skad̨ Niemcy wywieźli mieszkańców do obozo´w
zagłady w Os´więcimiu (część wymordowano w Treblince). Łac̨znie z wymienionych
powiatów hitlerowcy uśmiercili 75–80 % mieszkan´ców żydowskich. Ocalili życie jedynie
ci, którzy uciekli do ZSRR lub tez˙ zbiegli z obozo´w i gett albo tez˙ ukrywali się dzięki
pomocy Polako´w.

Ogromną zaletą książki jest oparcie jej na bogatym i ro´ żnorodnym materiale
źródłowym, na który składają się akta z licznych archiwo´w krajowych. Najwięcej
wykorzystano z´ródeł pochodzac̨ych z wielu zespoło´w Archiwum Głównego Akt Dawnych.
Równieżdługa jest lista z´ródeł drukowanych i waz˙niejszych opracowan´. Autor oparł sięna
artykułach zamieszczonych w 21 tytułach prasowych, wykorzystał tez˙ relacje pisemne
i ustne. Tak bogaty warsztat badawczy zaowocował ambitnym i wartos´ciowym studium
z życia ludnos´ci powiatów pułtuskiego i makowskiego. Swoje analizy i dane statystyczne
autor szeroko skonfrontował z procesami społeczno-gospodarczymi i politycznymi
środowisk mozaistycznych w konteks´cie regionu po´ łnocnomazowieckiego jak ro´wnież
kraju, dzięki czemu czytelnik uzyskał podstawe˛ porównawczą.

Dr Szczepan´ski umiejętnie ukazał koegzystencje˛ ludności semickiej tych powiato´w
z mieszkan´cami innych społecznos´ci, głównie z Polakami. Interesujac̨o przedstawił
kształtujący się przez wiele pokolen´ proces asymilacji Z˙ydów. Konkluzje, jakie zawarł
w tym opracowaniu, sa˛ solidnie uzasadnione.

Książka niewątpliwie posiada charakter pionierski: nie ma odpowiednika. Ze wzgle˛du
na swe wysokie walory naukowe, niewat̨pliwie wzbogaciła dotychczasowa˛ historiografię
polską poświęconą dziejom społecznos´ci żydowskiej na terenie naszego kraju. Na
podkres´lenie zasługuje tez˙ jej piękny, literacki język, wzbogacony terminologia˛ ściśle
historycznąoraz spo´ jność logiczna. Prezentowana˛w niej problematyke˛ ukonkretniajądane
statystyczne zamieszczone w 27 tabelach, kto´re sąjasno zredagowane. Ro´wnież godne
uwagi sąliczne (29) fotokopie, mapy i plany.

Natomiast ws´ród mankamento´w korektorskich omawianej pracy trzeba wymienic´ np.
Mazowsze po´ łnocne pisane z wielkiej litery (s. 99), a na tej samej stronie i in. (s. 73) z małej
litery. Na s. 141 podano nazwe˛ Generalna Gubernia, a na dalszych stronach, np. 147,
występuje już forma poprawna — Generalne Gubernatorstwo.

Józef Barański (Płońsk)
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SŁOWNIK HISTORYKO´W POLSKICH, oprac. zbior., Warszawa 1994, Wydawnictwo
,,Wiedza Powszechna’’, s. 631, indeks nazwisk

Słownik historyko´w polskich,opublikowany w 1994 r., był wydawnictwem przygoto-
wywanym przez ro´ żne środowiska, pocza˛wszy od lat szes´ćdziesiątych. Powstał z inic-
jatywy prof. Tadeusza Łepkowskiego, a realizatorka˛ ostatecznej koncepcji wydawniczej
tego leksykograficznego opracowania, mieszczac̨ego sięw cyklu popularnej seriiMałych
słowników ,,Wiedzy Powszechnej’’,jest Maria Prosin´ska-Jackl, zarazem redaktorka całos´ci
i współautorka indekso´w.

Praca zawiera 1600 biogramo´w osób zawodowo trudniac̨ych się historiografią,
eseistyką, publicystyką, także dziennikarzy uprawiajac̨ych refleksjęnad historią, his-
toriozofów, polityków uzasadniajac̨ych swądziałalnos´ć argumentacja˛ historycznąi his-
toriozoficzną, pamiętnikarzy (do XVIII w.) oraz archiwisto´w. Zostały uwzgle˛dnione tylko
biogramy oso´b nieżyjących. Ramy chronologiczneSłownika obejmują historiografię
polskąod Gala Anonima do kon´ca 1992 r.

Biogramy składaja˛ się z czterech podstawowych cze˛ści, tj. danych personalnych,
informacji życiorysowych, dorobku naukowego bad̨ź publicystycznego, wybranej biblio-
grafii tematu. Przy biogramach nie podawano tytuło´w i stanowisk naukowych, choc´ zawsze
odnoszono sie˛ w tekście do autentycznych zasług i ro´ l, jakie odegrały omawiane osoby na
polu nauki i kultury. Przede wszystkim jednak zwracano uwage˛ na faktyczny dorobek
naukowy i jego wpływ na s´wiadomos´ć historycznąspołeczen´stwa. Uwzględniano szeroki
zakres dziedzin i temato´w powszechnie uznawanych za domene˛ dziejopisarstwa, a wie˛c
historiępolityczną, społeczna,̨ gospodarcza,̨ wojskową, dzieje kultury materialnej i ducho-
wej, obyczajo´w, myśli politycznej i społecznej, historie˛ prawa, dzieje Kos´cioła, historię
tzw. nauk pomocniczych historii, archeologie˛.

Wśród publicystów i eseisto´w wybrano tylko tych, kto´rych twórczość odegrała waz˙ną
rolęw przeszłos´ci. Do biogramo´w włączano takz˙e autoro´w bibliografii historycznych oraz
najwybitniejszych kolekcjonero´w. Poważnąreprezentacje˛ mająrównieżhistorycy żydows-
cy, jak teżtatarscy, karaimscy i inni. Brakuje tutaj wielu historyko´w regionalnych, ale
— jak Redakcja podała w nocie wste˛pnej — dziedzina ta (opro´cz historiografii s´ląskiej)
wymaga przeprowadzenia dalszych, pogłe˛bionych badan´ specjalistycznych.

Terytorialnie zestaw haseł nie został ograniczony do obszaru Polski. Znalez´li się w nim
również historycy działający poza granicami kraju.

W Słownikunie zabrakło tez˙ archiwistów. W odniesieniu do tej kategorii zawodowej
przyjęto zasade˛, że archiwiści, którzy mieli zasługi wyłącznie w dziedzinie archiwistyki nie
byli brani pod uwage˛. Zakwalifikowano jedynie te osoby, kto´rych praca w archiwach
została uwien´czona publikacjami naukowymi albo edycjami z´ródłowymi. Przyjęcie takich
kryteriów wzbudza pewne wat̨pliwości, bowiem cze˛stokroćtrudno jednoznacznie ustalic´,
gdzie kończy siępraca porzad̨kowo-opracowawcza typowego archiwisty, a zaczyna praca
badawcza ,,czystego’’ historyka.

W sumie Słownik prezentuje ponad 80 biogramo´w archiwistów polskich: są to
archiwiści, którzy całe lub prawie całe swe z˙ycie zawodowe przepracowali w placo´wkach
archiwalnych, i sa˛tacy, którzy pracowali w archiwach znacznie kro´cej, by naste˛pnie przejs´ć
do pracy naukowej w uniwersytetach czy Akademii Nauk, z˙e wspomne˛ tylko niektórych
profesoro´w, jak Adam Chmiel, Karol Badecki, Jadwiga Karwasin´ska, Tadeusz Manteuffel.
Wśród biogramo´w archiwistów zabrakło m.in. Henryka Dobrowolskiego, Danieli Kosac-
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kiej, Anny Ptas´nikowej, Marii Sławoszewskiej, Wacława Zienkiewicza, Władysława
Prawdzika. Dobrze byłoby, gdyby w naste˛pnym wydaniu uwzgle˛dniono nazwiska tych
pominiętych archiwisto´w. Pomimo tych zastrzez˙eń, z satysfakcja˛ należy przyznac´, iż
obecnie lista archiwisto´w figurujących w Słownikujest dos´ć znaczna.

Trzeba jeszcze podkres´lić, że Słownikwypełnił lukęw dotychczasowej historiografii,
i stał się bogatym przekazem wiedzy historycznej, zwłaszcza dla młodziez˙y szkolnej
i akademickiej, wkraczajac̨ej w samodzielne z˙ycie intelektualne i potrzebujac̨ej tego
rodzaju przewodnika-informatora przy podejmowaniu samodzielnych prac z dziedziny
humanistyki. Obok nazwisk wielkich spotyka sie˛ w tekście słabo znane, wprost zapom-
niane. Dobrze sie˛ stało, że Redakcja zadała sobie trud zestawienia w indeksie osobowym
wszystkich wyste˛pujących w książce nazwisk.

Małgorzata Osiecka(Warszawa)

KS. HIERONIM EUGENIUSZ WYCZAWSKI OFM,PRZYGOTOWANIE DO STU-
DIÓW W ARCHIWACH KOS´CIELNYCH,Kalwaria Zebrzydowska 1989, Wydawnictwo
Calvarianum 1990

Praca zmarłego w 1993 r. ks. H. WyczawskiegoPrzygotowanie do studio´w w archiwach
kościelnychma, w zamiarze autora, przygotowac´ początkującego historyka do korzystania
z archiwów kościelnych. Nie jest to pierwsza pro´ba tego autora. Wydane w 1956 r., jako
skrypt Wydziału Prawa Kanonicznego ATK,Wprowadzeniedo studiów w archiwach
kościelnychbyło niedoskonałe zaro´wno w opinii jego twórcy (zob.Wstęp do Przygotowa-
nia...), jak i recenzento´w (zob. ks. A. Petrani, rec. ,,Archeion’’, t. 27, 1957 i B. Kumor, rec.
,,Małopolskie Studia Historyczne’’, t. 1, 1958, z. 3/4). Po´ źniejsze dos´wiadczenia zdobyte
w archiwach i pracy metodologicznej kazały H. Wyczawskiemu powro´cić do kiedyś
podjętego tematu, czego efektem jest nowePrzygotowanie do studio´w w archiwach
kościelnych. Omawiane opracowanie składa sie˛ z szes´ciu rozdziałów i słowniczka
łacińsko-polskiego.

Rozdział 1 Terytorialna organizacja diecezji i metropoliizapoznaje czytelnika
z organizacjąkościoła w Polsce od czaso´w najdawniejszych po Polske˛ Ludową. Autor
wyodrębnił w nim: 1. Okres staropolski (powstanie diecezji i metropolii, diecezje
w metropoliach: gniez´nieńskiej, ryskiej, i lwowskiej); 2. Okres zaboro´w (diecezje
w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim); 3. Diecezje w Ksie˛stwie Warszawskim
i Królestwie Polskim; 4. Diecezja w Rzeczypospolitej Krakowskiej; 5. Diecezje i met-
ropolie II Rzeczypospolitej; 6. Diecezje i metropolie Polski Ludowej.

W rozdziale 2., pos´więconym zakonom, autor zastosował podobna˛ chronologię
— rozpoczął od okresu staropolskiego, wprowadzajac̨ przy tym podział na typy zakono´w
(mnisze, kanonickie, rycerskie, mendykanckie i kleryko´w regularnych). W drugim
paragrafie została omo´wiona sytuacja zakono´w w trzech zaborach i Kro´ lestwie Polskim (z
szerszym przedstawieniem kasat, wprowadzonych przez władze kos´cielne i władze
zaborcze). Rozdział kon´czy informacja o zakonach i zgromadzeniach zakonnych
w II Rzeczypospolitej.

Rozdział 3 obszernie zapoznaje czytelnika z problematyka˛ administrowania diecezja.̨

146 RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE



Mowa w nim o zakresie obowiaz̨ków i funkcjach: 1) biskupa ordynariusza,
2) archidiakonatu i archidiakona, 3) dekanatu i dziekano´w, 4) parafii, plebano´w,
wikariuszów i mansjonarzy, 5) oficjało´w generalnych i wikariuszyin spiritualibus,
6) oficjałów okręgowych, 7) administratoro´w diecezji, 8) sufragano´w i sufraganii,
9) kapituł katedralnych, 10) kapituł kolegiackich, 11) kolegio´w niższego duchowien´stwa,
12) seminario´w duchownych, 13) szko´ ł parafialnych, 14) szpitali ubogich, 15) bractw,
16) synodo´w.

W rozdz. 4 Kancelarie kos´cielne i wytwór ich urzędowania zostały omo´wione
kancelarie biskupie, kancelarie wikariuszo´w i oficjałów generalnych, kancelarie administ-
ratorów diecezji, sufragano´w, archidiakono´w i dziekanów, kancelarie parafialne, kan-
celarie kapituł katedralnych i kolegiackich, kancelarie (skryptoria) zakonne. Najwie˛cej
uwagi pos´więcił autor kancelarii biskupiej (jej organizacji, okresowi panowania dokumen-
tu, okresowi ksie˛gi wpisów i jej zawartos´ci, księgom czynnos´ci pontyfikalnych, ksie˛gom
wizytacyjnym i gospodarczym) oraz kancelariom zakonnym z wyodre˛bnieniem kancelarii
klasztornych i kancelarii prowincji zakonnych z typowa˛ dla nich produkcjąaktową.

W rozdz. 5. H. Wyczawski przedstawił dzieje archiwo´w kościelnych w układzie
chronologicznym. Omo´wione zostały archiwa w okresie staropolskim, w czasie zaboro´w (z
podziałem na archiwa konsystorskie, kapitulne i parafialne, oraz archiwa zakonne), a na
koniec obecny stan archiwo´w kościelnych.

Ostatni rozdział obejmuje wybrane przez autora teksty z´ródłowe do ćwiczeństudenc-
kich. Całość zamyka słowniczek łacin´sko-polski (zawiera wyrazy wyste˛pujące głównie
w przytoczonych tekstach z´ródłowych). Po kolejnych podrozdziałach umies´cił autor
bibliografięogólną i szczego´ łowądo poruszanych zagadnien´ . Wydania źródeł znajdująsię
pod opisem kancelarii, kto´re je wytworzyły.

Ks. H. Wyczawski w sposo´b bardzo szczego´ łowy omówił wszelkie zagadnienia
związane z archiwistyka˛ kościelną. Poszczego´ lne rozdziały pracy dzielił na paragrafy, te
zaśna punkty i podpunkty. Zdaniem autora tak drobiazgowy podział miał zrekompensowac´
brak indeksu rzeczowego, nie sadze˛, aby mogło to byc´ równoważne. Można się też
zastanawiac´, czy nie byłoby bardziej przejrzyste przedstawienie dziejo´w poszczego´ lnych
diecezji bez podziało´w na okresy historyczne, wzbogacone jedynie o kro´ tki rys wskazujący
podziały terytorialne diecezji w okresie zaboro´w, II Rzeczypospolitej i stan terytorialny
diecezji w Polsce powojennej.

W rozdziale pos´więconym administrowaniu diecezja˛ w kilku przypadkach bardziej
przejrzyste byłoby łac̨zne omo´wienie kompetencji urze˛du kościelnego czy osoby sprawuja-̨
cej taki urząd (np. paragraf o biskupie ordynariuszu i administratorach diecezji lub
oficjałach generalnych i oficjalatach okre˛gowych). Zbyt pobiez˙nie, jak mniemam,
potraktowana została w rozdz. 2 sprawa kasaty kos´cielnej z 1819 r. Konfiskacie, kto´ra
doprowadziła do upadku najwie˛kszych i najbogatszych domo´w klasztornych (30 me˛skich
i 8 żeńskich), pos´więcił autor jedynie kilka zdan´.

Niepotrzebnie załoz˙ył H. Wyczawski, że pracęswą kieruje do studento´w i począt-
kujących historyko´w. Z korzyścią dla całego opracowania byłoby, w miejsce słowniczka
łacińsko-polskiego (doste˛pne sąnp. Słownik łaciny s´redniowiecznej w Polscepod red.
M. Plezi, czySłownik łaciny kos´cielnejks. A. Jougana) zamieszczenie słownika urze˛dów
kościelnych, słownika poje˛ć właściwych archiwistyce kos´cielnej, czy tez˙ wybranych poje˛ć
z zakresu dyplomatyki czy chronologii (nawet te, kto´re występują w tekście, warto by
dodatkowo wyodre˛bnić). Zamiast teksto´w źródłowych, które bez aparatu krytycznego
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i wskazania zagadnien´ , które można omówić na ich przykładzie, wymagaja˛ i tak ćwiczeń
seminaryjnych, wystarczyłoby wskazanie wydawnictw z´ródłowych i publikowanych
inwentarzy akt, z kto´rych można czerpac´ teksty do c´wiczeń.

Przygotowanie...jest, jak dotąd, najpełniejszym opracowaniem zawierajac̨ym pod-
stawy wiedzy o archiwach kos´cielnych, przydatnej ro´wnież badaczom korzystajac̨ym
z zasobo´w archiwów państwowych, przechowujac̨ych przeciez˙ znaczne ilos´ci akt dotyczą-
cych kościoła i jego organizacji. Sam autor, we wste˛pie do pracy, wyraził nadzieje˛, że
w przyszłos´ci znajdzie sie˛ chętny do opracowania lepszej wersjiPrzygotowania.Do tego
czasu wiele poz˙ytków można odnies´ć korzystając z publikacji ks. Wyczawskiego.

Małgorzata Kos´ka (Warszawa)
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P R Z E G L Ą D C Z A S O P I S M

ARCHEION, T. XCV

WARSZAWA 1995

,,ARCHIVES’’. THE JOURNAL OF THE BRITISH RECORDS ASSOCIATION,
t. 91, London 1994, nr 91, s. 128

Czasopismo, wydawane przez załoz˙one w roku 1932 Brytyjskie Stowarzyszenie
Archiwalne, jednoczac̨e kolekcjonero´w, naukowco´w, archiwistów, bibliotekarzy, a takz˙e
instytucje i towarzystwa zainteresowane ochrona˛ i wykorzystywaniem archiwalio´w,
starannie redagowane, ukazuje sie˛ jako półrocznik. Stowarzyszenie ma w społeczen´stwie
znaczny autorytet; cze˛sto teżpośredniczy w pozyskiwaniu archiwalio´w włączonych do
masy spadkowej czy upadłos´ciowej.

N u m e r 91 (1994) otwiera interesujac̨y artykuł dwóch montrealskich badaczy Carola
C o u t u r e i Marcela L a j e u n e s s eImpact of archival legislation on national archives
policies: a comparative study, s. 1–15, pos´więcony kwestiom wpływu prawodawstwa
archiwalnego na polityke˛ i stan służby archiwalnej w ro´ żnych pan´stwach i regionach.
Problematykąprzepiso´w archiwalnych zainteresowała sie˛ Międzynarodowa Rada Ar-
chiwów jeszcze w połowie lat szes´ćdziesiątych; w wydawanym z jej inspiracji pis´mie
,,Archivum’’ opublikowano, w latach 1967–1971, teksty ustaw archiwalnych wielu
państw, zas´ ich uzupełnienia drukowano w numerach z roku 1982. W roku 1986
w Paryżu, nakładem UNESCO, ukazała sie˛ praca Erica K e t e l a a r a, informujac̨a
o przepisach archiwalnych w ponad 120 pan´stwach. Jednak tego rodzaju publikacje nie
pokazują całej prawdy, bo przeciez˙ przepisy prawne moga˛ być stosowane w ro´ żny
sposo´b. Dlatego tez˙ autorzy sięgnęli do innych źródeł, m.in. sprawozdan´, instrukcji,
wreszcie opracowali i rozesłali ankiete˛. Ankiety wysłano do krajo´w i federalnych
terytoriów (stanów, krajów związkowych, kantono´w itp.) dobranych tak, aby były
reprezentatywne pod wieloma wzgle˛dami (geograficznymi, ekonomicznymi, politycz-
nymi, kulturalnymi i językowymi). Ostatecznie wybrano 26 pan´stw i 11 terytoriów
federalnych. Wypełnione kwestionariusze zbierano w 1990; ukazuja˛ one stan z roku 1989
(stąd np. informacje o istniejac̨ym jeszcze ZSRR).

Opublikowane dane dotycza˛ następujących zagadnien´ : modelu organizacji sieci
archiwalnej (np. scentralizowany bad̨ź zdecentralizowany), ustawienia archiwo´w w sys-
temie pan´stwowym (uznanie, z˙e sąprzede wszystkim organami administracji bad̨ź że
majądo spełnienia role˛ kulturotwórczą), sytuacji prawnej i kontroli archiwo´w audiowizu-
alnych, technik nadzoru nad narastajac̨ym zasobem archiwalnym, zarzad̨zania archiwami
zakładowymi oraz ,,przejs´ciowymi’’, zasad przejmowania akt do archiwo´w ,,historycz-
nych’’, kryteriów udostępniania materiało´w archiwalnych, moz˙liwości kontroli archiwów
prywatnych, a wreszcie statusu pracowniko´w archiwów. Zgodnie z oczekiwaniami
okazało sie˛, że w badanych zagadnieniach istnieja˛ daleko idące różnice. Na przykład
w 75% badanych słuz˙b archiwalnych wprowadzono przepisy normujac̨e terminy, w ja-



kich urzędy państwowe winny przekazywac´ materiały archiwalne do archiwo´w
państwowych, te zas´ wahająsięod 5 lat w Hiszpanii do 50 lat w Finlandii. Podobnie jest
z przepisami dotyczac̨ymi udostępniania: na We˛grzech i w Izraelu obowiaz̨uje okres
dwudziestoletni, zas´ w Belgii stuletni; jednak najcze˛ściej stosuje sie˛ granicę 30 lat
(m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, RFN, Australii, Chinach, Tunisie, Senegalu i Kenii).
W niektórych krajach terminy udoste˛pniania nie zostały prawnie okres´lone. We Włoszech
i Holandii stosuje sie˛ zwyczajowo terminy przewidziane dla instytucji majac̨ych obowią-
zek przekazywania akt do archiwo´w ,,historycznych’’ (odpowiednio 40 i 50 lat), w in.
regulowane jest to nie podawanymi do publicznej wiadomos´ci kryteriami. Odmowy
udostępniania najcze˛ściej dotycządokumentacji z resortu spraw zagranicznych, spraw
wewnętrznych oraz obrony narodowej. Chronione sa˛ także dokumenty prywatne i akta
osobowe. Autorzy swe opracowanie kieruja˛ m. in. do służb archiwalnych działajac̨ych
w państwach rozwijających się— przyjęcie tam nowoczesnych rozwiaz̨ańprawnych bez
uprzednich przygotowan´ organizacyjnych i nakłado´w finansowych moz˙e doprowadzic´ do
chaosu w archiwach.

A. J. F o r e y w artykuleSources for the history of the Templars in Aragon,
Catalonia, and Valencia, s. 16–24, przedstawia stan z´ródeł do dziejo´w zakonu Templa-
riuszy w Hiszpanii. Rozwiaz̨anie tego zakonu na poczat̨ku XIII w. spowodowało
m.in. przekazanie jego akt zakonowi Szpitalniko´w. Powstałe w roku 1858, dekretem
Izabelli II, centralne archiwum pan´stwowe z siedziba˛ w Alcalá de Henares (koło
Madrytu) przez prawie 20 lat starało sie˛ o te akta, zanim w roku 1877 cze˛ść zasobu trafiła
pod opiekępaństwa. Obecnie akta te sa˛ przechowywane w dwo´ch działach Narodowego
Archiwum Historycznego w Madrycie.

Nicholas V i n c e n t publikujeThe origins of the Winchester pipe rolls, s. 25–42, na
temat dokumento´w z początku XIII w., sporządzonych w formie rolek w czasie
pontyfikatu Petera des Roches, biskupa Winchesteru. Dokumenty te stanowia˛ znakomite
źródło do badan´ nad gospodarka˛ średniowiecznej Anglii; znalez´ć w nich można obszerne
informacje pocza˛wszy od wahan´ cen a skon´czywszy na opisach gospodarki rolnej. Biskup
był człowiekiem s´wiatłym i dbał o stan archiwum.

R. A. H o u s t o n podaje do druku dokumenty sad̨owe z lat 1745–1758, dotyczac̨e
nadużyć popełnianych w szkockiej fabryce lnu, zatrudniajac̨ej ubogich (Fraud in the
scottish linen industry, s. 43–56). Patrick C a r t e r (The records of the Court of First
Fruits and Tenths: 1540–1554, s. 57–66) pisze na temat akt sad̨u, powołanego do kontroli
i rozpoznawania sporo´w o dziesięcinę należną duchowien´stwu w połowie XVI w. Akta
tego sądu sąobecnie przechowywane w Public Record Office w Londynie.

Dział recenzji otwiera John S. M o r r i l l, informujac̨ o ukazaniu sie˛ drukiem
(nakładem the Yale Center for Parliamentary History) trzytomowego wydawnictwa
zawierającego źródła do dziejo´w parlamentu z roku 1626. Jest to pierwszy etap
ambitnego programu, kto´ry zakłada wydanie z´ródeł do dziejo´w parlamentu w latach
1614–1641 (s. 67–72). Natomiast Alan. J. Heesom w artykule polemicznymAgrarian,
rural, and bucolic? Local history publications in the early nineties(s. 73–79) przeciw-
stawia sięopinii o niskim poziomie całej uprawianej w Wielkiej Brytanii ,,historii
lokalnej’’. Badania lokalne odgrywaja˛ poważną rolę w poznaniu dziejo´w ojczystych;
niektórzy badacze uwaz˙ają, że dopiero na bazie badan´ lokalnej społecznos´ci można pisac´
syntezy dotyczac̨e całego narodu. Zamiast zatem wytykac´ lokalnym history-
kom niski poziom i przyczynkarstwo nalez˙y im pomagac´ i zachęcać do tworzenia
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prac obejmujących szerszy teren oraz do podejmowania temato´w dotąd słabo zbada-
nych.

W dziale sprawozdan´ i komunikatów redakcja publikuje m.in. notatke˛ Rosemary
S e t o n na temat akt brytyjskich misji religijnych. Informator, wydany przez Mie˛dzy-
narodowąRadęMisji w roku 1993, wymienia 100 brytyjskich towarzystw i organizacji
misyjnych działających w różnych krajach. Natomiast ich dawne akta oraz materiały
archiwalne ich poprzedniko´w są często rozproszone po rozmaitych instytucjach, bad̨ź
znajdująsięu osób prywatnych. Do niedawna akta misji z XVIII–XX w. nie cieszyły sie˛
zainteresowaniem badaczy. Obecnie jednak naste˛puje wzrost zainteresowan´ tymi źródłami.
Tak np. w Szkole Studio´w Orientalnych i Afrykan´skich w Londynie na ich podstawie
opracowano sporo rozpraw, m.in. o ekonomii upraw kakao w Fernando Po w latach
1850–1918, o wkładzie chrzes´cijan w rozwój literatury hinduskiej czy na temat konflikto´w
między misjonarzami a miejscowymi ,,czarownikami’’ na Złotym Wybrzez˙u. Działające
obecnie stowarzyszenia misyjne nie maja˛ jednak ochoty na opieke˛ nad aktami swych
poprzedniko´w, dlatego tez˙ powstała inicjatywa stworzenia centralnego archiwum misyj-
nego. Ze wzgle˛du na wysokie koszta, prace organizacyjne ograniczaja˛ się na razie do
rejestracji akt. W chwili obecnej akta misji przechowywane sa˛m.in. w bibliotekach: Szkoły
Studiów Wschodnich i Afrykan´skich, Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu w Bir-
mingham i w Bibliotece Angus w Oxfordzie (s. 82–83).

W rozbudowanym dziale informacji o wydawnictwach zamieszczono m.in. kro´ tką
wzmiankęo ukazaniu sie˛ drukiem drugiego wydania informatora o dokumentach rzad̨u
brytyjskiego z lat II wojny s´wiatowej (s. 108)The Second World War. A Guide to
Documents in the Public Record Office, oprac. J. D. C a n t w e l l. W poro´wnaniu
z pierwszym wydaniem z 1972 r. obecny przewodnik jest znacznie rozszerzony; wynika to
m.in. z faktu, że obecnie wiele akt, dotad̨ zastrzez˙onych, dopuszczono do obiegu
naukowego. Omawiana jest zawartos´ć aktowa kaz˙dego departamentu i sekcji Rzad̨u
J. K. Mości z lat II wojny światowej oraz in. organo´w rządowych, np. Komisji Dobroczyn-
ności, Komisji Kontroli dla Niemiec czy Komisji Rejestrujac̨ej Przyjacielskie Stowarzy-
szenia.

Edward Kołodziej(Warszawa)

,,ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE’’. ORGAN OŚRODKA AR-
CHIWÓW, BIBLIOTEK I MUZEÓW KOŚCIELNYCH PRZY KATOLICKIM UNI-
WERSYTECIE LUBELSKIM, t. 60, Lublin 1991, s. 592

Najpoważniejszą część tomu zajmujeInwentarz spus´cizny rękopiśmiennej ksie˛dza
Stanisława Librowskiego. (Teki Librowskiego), bo aż572 strony. Inwentarz poprzedza
wprowadzenie, zawierajac̨e skrócony życiorys księdza oraz spis tytuło´w tek pogrupowa-
nych naste˛pująco: 1. Biografie i działalnos´ć, 2. Prace i materiały naukowe, A. Nauki
podstawowe historii. Prace i materiały naukowe,B. Prace i materiały metodyczne,
C. Bibliografie, D. Zbiory kulturalne, E. Archiwum Diecezjalne we Włocławku,
I. Dokumenty,II. Akta, F. Prace źródłoznawcze,G. Materiały historyczne,H. Dzieje
diecezji włocławskiej z szerszymi powiązaniami,I. Historia właściwa, II. Biografie
i genealogie, III. Zagadnienia historyczno–prawne,I. Źródła, I. Wypisy i odpisy,
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II. Publikacja źródeł,J.Uzupełnienie,3. Sukcesja po Anieli Sławin´skiej,I. Dokumentacja
przedwojenna i wojenna,II. Dzieło wieczystego kapłana, — S´więta ewangelia czynu,
— W obliczu Boga dla Boga,III. Beatyfikacja biskupa Kozaka,IV. Sprawy różne, Posłowie,
Wykaz skro´tów.

Wymienione cze˛ści dzielą się na teki, z których każda jest podzielona na kilka lub
kilkanaście punktów wg kryterium rzeczowos´ci, z których każdy zawiera dokładne regesty
dokumento´w do niego zakwalifikowanych. Regesty sporzad̨zone sąbardzo dokładnie,
sformułowane szczego´ łowo, umożliwiają dokładnąorientacjęw treści poszukiwanych
dokumento´w bez koniecznos´ci sięgania po oryginały. Całos´ci dopełnia niezbe˛dny przy tak
dokładnym opracowaniu inwentarza indeks szczego´ łowy, bardzo obszerny, ale zdecydo-
wanie ułatwiający poszukiwania.

Równieżinteresującym artykułem jest materiał opracowany przez ks. Janusza K a n i e˛
Kierunki badańOśrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeo´w Kościelnych przy Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w latach 1986–1991 w perspektywie ostatniego c´wierćwiecza(s.
563–578). Autor charakteryzuje działalnos´ć podstawowąOśrodka w trzecim c´wierćwieczu
istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uwzgle˛dnia organizacje˛ Ośrodka oraz
zadania przed nim stojac̨e, zwłaszcza w dziedzinie gromadzenia i opracowywania
materiałów (akt archiwalnych, re˛kopisów, starodruko´w ze zbiorów z całej Polski
i zagranicy, obiekto´w muzealnych i architektonicznych oraz mikrofilmo´w). Cennym
uzupełnieniem artykułu, a jednoczes´nie informacjąo ludziach związanych z omawiana˛
placówką, sąnoty biograficzne zatrudnionych aktualnie etatowych pracowniko´w. Drugą
część artykułu autor pos´więca charakterystyce pracy tej instytucji w latach 1968–1991,
zwłaszcza gło´wnym kierunkom prac badawczych (charakterystyka prowadzonych kwe-
rend i opracowan´ przygotowywanych przez pracowniko´w) oraz przedstawia nowe kierunki
badan´, metody i technologie, a takz˙e problemy metodologiczne przedsie˛wzięć
źródłoznawczych, przed jakimi staje os´rodek w przededniu nowego tysiac̨lecia. Ks. J.
Kania podkres´la rolę ośrodka jako jednostki interdyscyplinarnej, be˛dącego w zasadzie
centralnym archiwum kos´cielnym gromadzac̨ym zbiory w postaci mikrofilmo´w z polskich
i zagranicznych zasobo´w kościelnych.

Izabela S u d r a w s k a przygotowałaWykaz instytucji zagranicznych, kto´re weszły
w posiadanie (całos´ci lub części) czasopisma ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kos´cielne’’
drogą wymiany z Biblioteką Uniwersytecką KUL(s. 579–585). Wykaz ten spełnia waz˙ną
funkcję. Zestawia instytucje z całego s´wiata, posiadajac̨e w swoich zbiorach ABiMK.

Ostatniąpozycją t. 60 jestBibliografia zawartos´ci czasopisma ,,Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kos´cielne’’, obejmująca t. 51–60, zestawiona przez ks. S. Librowskiego (s. 586).

Violetta Urbaniak(Warszawa)

,,BIULETYN ARCHIWUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK’’. POLSKA AKADE-
MIA NAUK, Warszawa 1989, nr 32; 1990, nr 33; 1993, nr 34; 1994, nr 35

W wydanych w latach 1989–1994 4 n u m e r a c h ,,Biuletynu’’ opublikowano
5 artykułów, 10 inwentarzy spus´cizn uczonych polskich, sprawozdania z działalnos´ci
placówki w okresie 1989–1993, 1 notke˛ bibliograficzną, zestawienia inwentarzy spus´cizn
w porządku alfabetycznym i chronologicznym.
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Opublikowane artykuły dotycza˛ różnych aspekto´w aktywności archiwum. W jednym
z nich (Działalność wydawnicza Archiwum PAN, nr 32) Andrzej T o m c z a k dokonał
analizy druko´w zwartych i periodyko´w placówki. Zaprezentował i wyro´ żnił wśród nich
wydawnictwa: 1) o tres´ci związanej z dziejami, organizacja˛ i zasobem archiwum;
2) dotyczące historii nauki polskiej; 3) stanowiac̨e rezultat wspo´ łpracy z archiwami
akademii nauk krajo´w Europy Środkowej i Wschodniej. Poddano ocenie m.in.Przewodnik
po zespołach i zbiorach Archiwum PAN(wyd. 1, 1965, wyd. 2, 1978);Wykaz pracowniko´w
nauki polskiej od XV w. do 1970 r.(Warszawa 1986);Materiały i dokumenty do dziejo´w
nauki polskiej w czasie II wojny s´wiatowej (t. 1–3, 1980–1987). Scharakteryzowano
zawartos´ć ,,Biuletynów Archiwum PAN’’ 1959–1988, tj. od momentu ukazania sie˛
pierwszego numeru. Podkres´lono zwłaszcza jego role˛ w upowszechnianiu metod
porządkowania spus´cizn po uczonych stanowiac̨ych jeden z rodzajo´w zespoło´w archiwal-
nych pochodzenia prywatnego. W ocenie autora artykułu periodyk ten umoz˙liwia
obserwacje˛ praktycznej realizacji wytycznych metodycznych w zakresie porzad̨kowania
tego typu materiało´w.

Ryszard W. W o ł o s z y n´ s k i w artykuleCzterdziestolecie Archiwum PAN(nr 35)
zaprezentował historie˛, strukturęorganizacyjną, zasób archiwum oraz pełnione przez nie
funkcje. Omówił działalność w zakresie kształtowania narastajac̨ego zasobu, popularyza-
cji, dorobek metodyczny oraz problemy lokalowe archiwum i jego oddziało´w. Podkres´lił
rolę współpracy zagranicznej w zakresie wymiany w dziedzinie teorii opracowywania
materiałów archiwalnych dotyczac̨ych nauki, zwłaszcza kontakty z archiwami akademii
krajów ościennych.

W artykule Trzydziestolecie Oddziału Poznan´skiego Archiwum PAN(nr 34) Anna
M a r c i n i a k zaprezentowała zarys historii tej komo´rki, podnosząc zasługi w jej
organizacji połoz˙one przez wybitnego znawce˛ dziejów Wielkopolski, nieżyjącego już
pracownika Instytutu Historii PAN, prof. Kazimierza S´ląskiego. Omo´wiła ponadto zaso´b
i rolę Oddziału w strukturze Archiwum PAN.

Dwa artykuły zamieszczone w n u m e r z e 33 (1990) stanowia˛ prezentacje˛ dorobku
teoretycznego pracowniko´w archiwum w zakresie metodyki opracowywania spus´cizn
oraz kształtowania narastajac̨ego zasobu aktowego. Hanna D y m n i c k a --
W o ł o s z y ńs k a Prace metodyczne nad ustalaniem zasad porządkowania spus´cizn
archiwalnych przypomniała historie˛ prac nad Wytycznymi opracowywania spus´cizn
archiwalnych po uczonych, wskazując na baze˛, na jakiej ukształtowały sie˛ te zalecenia
teoretyczne. Kro´ tko scharakteryzowała recepcje˛ tych norm metodycznych oraz uzasad-
niła potrzebe˛ podejmowania prac zmierzajac̨ych do ich nowelizacji, kto´rych rezultatem
była ich druga wersja opublikowana w 1990 r. Omo´wiła szerzej jej załoz˙enia, zmierzajac̨e
do wykorzystania dotychczasowych dos´wiadczen´ z zakresu opracowywania tych ar-
chiwaliów.

Jan Andrzej I g i e l s k i (Kształtowanie zasobu archiwalnego Polskiej Akademii Nauk)
przedstawił sposoby realizacji nadzoru archiwalnego, problemy wiaż̨ące sięz wdrażaniem
bezdziennikowych systemo´w kancelaryjnych oraz praktyczne ich funkcjonowanie. Wska-
zał na dominacje˛ w placówkach PAN systemu dziennikowego oraz na przywiaz̨anie do tego
typu organizacji i systemo´w kancelaryjnych. Podkres´lił, iż ich wady uwidaczniaja˛ się
zwłaszcza w momencie koniecznos´ci wybrakowania wie˛kszej partii akt, gdyz˙ wiąże się
z nim przeglądanie zawartos´ci każdej teczki pod kątem kwalifikacji zawartych w niej
dokumento´w (bardzo pracochłonne) lub pozostawienie całos´ci dokumentacji, co stanowi
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czynnik niesprzyjajac̨y racjonalnej gospodarce przestrzenia˛ archiwalną. Wskazał na
koniecznos´ć prowadzenia szerokiej akcji informacyjnej, popularyzacyjnej i dydaktycznej
w zakresie bezdziennikowych systemo´w kancelaryjnych i stosowania rzeczowych wyka-
zów akt.

Spośród 10 opublikowanych inwentarzy spus´cizn uczonych polskich az˙ 9 obejmuje
materiały z zakresu nauk humanistycznych i społecznych i tylko 1 z zakresu nauk
technicznych. Ten ostatni toMateriały Czesława Thulliego(1888–1976) Wiesławy
R óża ńs k i e j (nr 32). Ws´ród inwentarzy materiało´w z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych opublikowano: Materiały Tadeusza Manteuffla (1902–1970)
H. D y m n i c k i e j - W o ł o s z y n´ s k i e j (nr 32), stanowiac̨e dokumentacje˛ naukowego
dorobku i działalnos´ci tego wybitnego historyka, prof. UW, członka rzeczywistego PAN,
organizatora IH PAN, kto´ry od niedawna nosi jego imie˛; Materiały Adama Wolffa
(1899–1984)Hanny S z y m c z y k (nr 34), zawierajac̨e mps opracowan´ z zakresu historii
średniowiecznego Mazowsza, ilustracje˛ działalnos´ci i aktywności m.in. w Polskim
Związku Żeglarskim; z zakresu historii ponadtoMateriały Anny Dembin´skiej (1895–1954)
Kazimierza D o p i e r a ł y (nr 35); z dziedziny archeologiiMateriały Władysława
Kowalenki (1884–1966)Elżbiety L i j e w s k i e j i Jacka L a t z k e (nr 33) iMateriały Zofii
Podkowińskiej (1894–1975)oprac. Anita Ch o d k o w s k a (nr34); z dziedziny historii
sztuki Materiały Władysława Tomkiewicza (1899–1982)Alicji K u l e c k i e j (nr 35)
i Materiały Michała Walickiego (1904–1966)oprac. przez Elz˙bietę S z t r a j i Hanne˛
S z y m c z y k (nr 35) ukazujac̨e dorobek naukowy i działalnos´ć tych uczonych; z zakresu
orientalistyki: Materiały Jana Grzegorzewskiego (1846/1849–1922)Zofii
B o n a r o w s k i e j (nr 32) i Materiały Mariana Lewickiego (1908–1955)i Ireny
L e w i c k i e j (1905–1988)oprac. przez Irene˛ B i e l i Zofię B o n a r o w s k ą(nr 32).

Wszystkie opublikowane inwentarze zostały opracowane zgodnie z Wytycznymi
stosowanymi w archiwum. Kaz˙dy z nich zawiera przeglad̨ zawartos´ci spuścizny umoż-
liwiający generalna˛orientacjęw treści zespoło´w. Posiadaja˛ równieższeroko rozbudowane
aneksy, obejmujac̨e m.in. recenzje rozpraw naukowych (T. M a n t e u f f e l,
W. T o m k i e w i c z), s´wiadczące o ich bogatym dorobku dydaktycznym, korespondencje˛
(dwaj wymienieni wczes´niej oraz W. K o w a l e n k o i Z. P o d k o w i n´ s k a) ilustrującąich
bogate kontakty, gło´wnie w środowiskach naukowych. W spus´ciźnie Mariana i Ireny
L e w i c k i c h zaistniała koniecznos´ć wydzielenia materiało´w obcych, ich zinwentaryzo-
wania w kilku odrębnych jednostkach, nalez˙ących do Mahomeda Agabekzade S a d y k a -
B e j a (1865–1944), lektora je˛zyka tureckiego i perskiego w Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie, zawierajac̨e głównie prace dotyczac̨e tych języków.

Notatka bibliograficzna Anity C h od k o w s k i e jdotyczy publikacjiFifty years of the
Polish School of Medicine 1941–1981. The University of Edinburgh. Jubilee publication,
Edinburgh 1982.Zawiera omo´wienie tej pozycji z uwzgle˛dnieniem jej przydatnos´ci do
badan´ z zakresu historii nauki.

Publikowane sprawozdania archiwum stanowia˛ materiał źródłowy do historii tej
instytucji.

Oceniając cztery numery ,,Biuletynu’’ wskazac´ należy na przewage˛ w nich teksto´w
o charakterze dokumentacyjnym, umoz˙liwiającym dobrąinformacjęi dokładnąorientację
w zasobie aktowym Archiwum PAN, zwłaszcza w jego cze˛ści opracowanej.

Alicja Kulecka (Warszawa)
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,,CARTOGRAPHICA HELVETICA’’, FACHZEITSCHRIFT FÜR KARTENGES-
CHICHTE, Murten 1990–1995, nr 1–11

Czasopismo ,,Cartographica Helvetica’’ (po´ łrocznik) jest wydawane w Szwajcarii.
Siedzibą redakcji jest miasto Murten k/Berna. Zasługuje ono na rozpowszechnienie,
poniewaz˙ każdy jego numer zadziwia ro´ żnorodnos´ciązagadnien´ , wspaniałymi ilustracjami
map (częstokroćbarwnych). Ogo´ lnie mówiąc, prezentuje wysoki poziom merytoryczny
i edytorski.

Na czele zespołu redakcyjnego stoi Hans–Uli Feldmann — kartograf z Murten. Jego
członkami są: Madlena Cavelti-Hammer (geograf), Alfons Cavelti (kolekcjoner i wydaw-
ca), Arthur Dürst (historyk kartografii, profesor — Zurich), Thomas Klöti (geograf),
Markus Oehrli (kartograf — od połowy 1991 r.).

Ze względu na fakt, z˙e ukazało sie˛ już 11 numero´w, wspominam tylko o niekto´rych
artykułach dla zobrazowania podejmowanych temato´w w ramach szeroko poje˛tej karto-
grafii, chociażwszystkie zasługuja˛ na szczego´ łowe omówienie.

W n u m e r z e 1 (1990) zamieszczono opracowanie Derck C. E. E n g e l b e r t s,
dotyczące kolekcji dawnych map Alexis B. H. A. barona Schauenburga z katalogiem
(62 poz., XVII–XVIII w.) i ilustracjami eksponato´w z tej kolekcji.

N u m e r 2 (1990). Urs Alfred M ü l l e r omawia dawne mapy gruntowe z XV—XVIII
w. jako źródła do dziejo´w kultury materialnej na przykładzie Kantonu Uri w Szwajcarii.
Natomiast w n u m e r z e 3 (1991) prezentuje sie˛ mapęZiemi Świętej z ok. 1515 r. Lucasa
Cranacha, odnaleziona˛ w Hebrajskiej Narodowej Bibliotece Uniwersytetu w Jerozolimie,
w opracowaniu Arthura D ü r s t a. N u m e r 4 (1991). Karl F. W ä l c h l i i Guido V o s e r
publikująkolekcjęmap i plano´w Archiwum Pan´stwowego w Bernie, podajac̨ informacje
o korzystaniu z tego zbioru oraz o jego konserwacji i restauracji.

N u m e r 5 (1992). Klaus B a r t e l s wspomina o dwo´ch znaczących astronomach XVII
w., m.in. o Janie Heweliuszu i jego dziele:Selenografiaz 1647 r.; podano tez˙ jego mape˛
księżyca. Nawiązuje sięjeszcze do tego astronoma w numerze 11.

N u m e r 6 (1992). O pierwszych mapach Brazylii pisze Arthur Dürst. W n u m e r z e 7
(1993) tenz˙e autor zajął się osobąAndreasa Hefti, topografa i kartografa 1862–1931.
N u m e r 8 (1993). Wolfgang K r e f t przedstawia aspekty kartografii s´rodkowo-wschod-
niej Europy do 1850 r. N u m e r 9 (1994). Monique P e ll t i e r omawia portolany Angelino
Dulcerta z 1339 r.

N u m e r 10 (1994) zawiera opracowanie Arthura D ü r s t a na temat mapy Europy
i atlasu Gerarda Marcatora z lat 1554–1595. W tymz˙e numerze Jean D u b a s i Hans-Uli
F e l d m a n n zaje˛li się pierwszymi mapami Kantonu Freiburg w Szwajcarii (1578 r.).

N u m e r 11 (1995). Thomas W a l l n e r przedstawia topograficzna˛ mapęKantonu
Solothurn z 1832 r. Urs Josef Walkera. Tamz˙e Martin R i c k e n b a c h e r przedstawił
panorame˛ Alp Jacques–Barthelémy Micheli du Crest z 1754 r.

Należy podkres´lić, że wszystkie artykuły sa˛ dokumentowane ilustracjami, rysunkami,
wykresami omawianych map i posiadaja˛ powołania na literature˛.

Na zakon´czenie warto zaznaczyc´, że w numerach ,,Cartographica Helvetica’’ znajduja˛
sięstałe pozycje: słowo od redakcji, kro´ tkie noty dotyczące nowych publikacji, informacje
o wystawach, aukcjach dzieł kartograficznych nie tylko szwajcarskich, zamo´wienia na
mapy i atlasy, zapowiedzi wydawnicze, informacje o mie˛dzynarodowych konferencjach
kartograficznych.
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Do numero´w nadto załącza sięluźne wkładki, obejmujac̨e np. katalogi map, zbioro´w
i wydawnictw. Piękne foldery z interesujac̨ą szatą graficzną wskazują, jak można
niebanalnie dokonac´ prezentacji wydawnictw kartograficznych. Ostatnio wprowadzono
quiz. Jużopracowano indeks od nr 1–10 wg numero´w, autorów i zagadnien´ . Poza tym
zamieszczane sa˛portrety autoro´w map i ich wydawco´w, informacje o osobach, zwiaz̨anych
z kartografią(żyjących i nieżyjących).

Zainteresowani prenumerata˛ tego czasopisma moga˛ zwrócić się do wydawcy, adres:
Verlag ,,Cartographica Helvetica’’, Untere Längmatt 9, CH–3280 Murten, Schweiz.

Anna Teresa Pawłowska(Lublin)

,,GLASNIK ARHIVA I DRUS̆TVA ARHIVSKIH RADNIKA BOSNE I HER-
CEGOVINE’’, r. 30, Sarajevo, 1990, s. 246, nlb.14

T o m 30 (1990) rozpoczyna sie˛ wspomnieniem pos´więconym zmarłemu długolet-
niemu redaktorowi ,,Glasnika’’ M. C˘ a n k o v i c i o w i. Natomiast prezentowana na
łamach czasopisma tematyka jest zwiaz̨ana z odbyta˛ w maju 1990 r. narada˛ archiwistów
Bośni i Hercegowiny, a poruszane na niej zagadnienia dotyczyły: 1) działalnos´ci
kulturalno-os´wiatowej prowadzonej przez archiwa, 2) budownictwa gmacho´w archiwów
i ich wyposażenia, 3) porzad̨kowania i opracowywania dokumentacji technicznej.

A. K o z̆ a r, omawiając różne formy i możliwości działańkulturalno-os´wiatowych,
wymienił: odczyty, wystawy, publikacje z´ródeł oraz informatoro´w, ,,tygodnie archiwo´w’’,
współpracęze szkołami oraz s´rodkami społecznego przekazu. Na mocy ustawy archiwa sa˛
zobowiązane do prowadzenia form takiej działalnos´ci, lecz brak s´rodków ogranicza jądo
minimum.

Artykuł S. S a r i ć Wystawy dokumento´w archiwalnych w archiwach Bos´ni i Her-
cegowiny w latach 1982–1990nie tylko odnotowuje wystawy, lecz ponadto je charak-
teryzuje. Najcze˛ściej organizowano wystawy tematyczne; ro´wnie często gos´ciły one poza
murami archiwo´w, np. w szkołach.

S. P u s˘ a c omówiła współpracęarchiwów ze środkami masowego przekazu, w kto´rych
archiwalia sąprezentowane jako ,,ogo´ lnospołeczne dobro kultury’’.

M. D i v c̆ i ć (Znaczenie oraz wnioski płynące z przygotowan´ do wystawy ,,Bogactwo
archiwów jugosłowiańskich’’) scharakteryzowała kryteria, kto´rymi kierowano sie˛ w dobo-
rze archiwalio´w na wystawe˛, która miała miejsce w 1988 r.; jednakz˙e przygotowania
zaczęły się szes´ć lat wczes´niej. Zdecydowano, iz˙ prezentowane be˛dąwyłącznie oryginały.
Na wystawie znalazły sie˛ także archiwalia przechowywane poza archiwami. Szczego´ lną
uwagę zwrócono na udoste˛pnienie szerszej publicznos´ci tych archiwaliów, które za-
zwyczaj sądostępne jedynie dla was̨kiego kręgu badaczy. Waz˙ne kryteria stanowiły takz˙e:
wiek dokumentu, jego walory artystyczne oraz osoba archiwotwo´rcy. Ogółem z 500
zgłoszonych do prezentacji zakwalifikowano 266 archiwalio´w.

M. K o v a c̆e v i ć (Gmachy archiwalne i wspo´łczesne wyposaz˙enie archiwów) omówił
obecny stan wyposaz˙enia i warunko´w lokalowych archiwo´w w Bośni i Hercegowinie.
Personel archiwo´w liczący 150 oso´b ma do dyspozycji przestrzen´ o powierzchni 6667 m2,
na której zgromadzono 25 000 m.b. akt. Dlatego pilna˛ potrzebąjest budowa nowych
pomieszczen´, bądź teżadaptacja istniejac̨ych. Nowe gmachy powinny byc´ przystosowane
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dla potrzeb ro´ żnego rodzaju pracowni (np. komputerowych) oraz zlokalizowane w centrum
miasta, celem ułatwienia dojazdu. Wyposaz˙enie archiwo´w powinno zapewniac´ jak
największą funkcjonalnos´ć.

Artykuł M. M u s y Dwa zespoły dokumentacji technicznejprzynosi zarys metod
porządkowania kran´cowo różnych zespoło´w. Pierwszy stanowia˛materiały Zwierzchnictwa
Islamskiego z Sarajewa, działajac̨ego w latach 1818–1945. W zespole tym przede
wszystkim znajduja˛sięprojekty budynko´w, które należały do archiwotwo´rcy. Drugi zespo´ ł
— to dokumentacja projektowo–techniczna elektrowni, wytwarzana wspo´ łcześnie przez
,,Energoinvest’’. W obu przypadkach autor scharakteryzował metody systematyzowania
dokumentacji.

A. K o z̆a r przedstawił etapy adaptacji budynku dla potrzeb archiwum w Tuzli.
Artykuł B. T u n g u z a Przechowywanie i korzystanie z dokumentacji geodezyjnej

traktuje o regulacjach prawnych dotyczac̨ych dokumentacji geodezyjnej, w mys´l których
obowiązek jej gromadzenia spoczywa nie na archiwach, lecz na Republikan´skim Zarządzie
Geodezji. Autor sad̨zi, iż dokumentacji geodezyjnej nie moz˙na traktowac´ jako ,,klasycz-
nej’’ dokumentacji archiwalnej, lecz jako ,,aktywna˛ dokumentacje˛ charakterystyczna˛ dla:
gospodarki, administracji, egzekwowania praw, obrony, obrony cywilnej oraz gospodarki
przestrzennej’’. Jako z´ródło historyczne dokumentacja geodezyjna jest wytworem prac
geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych. Teoria archiwalna jednak nie rozwija tej
problematyki, a przechowywana w archiwach dokumentacja geodezyjna stanowi cze˛ść
,,zwyczajnych’’ zespoło´w. Geodeci pracujac̨y w Zarządzie Geodezji nie przejawiaja˛
zainteresowania zgromadzona˛ tamże dokumentacja.̨ Natomiast na biez˙ąco wydawany jest
katalog map topograficznych i danych uzyskanych w wyniku prowadzenia pomiaro´w.
Zakończenie sugeruje koniecznos´ć wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych
zawartych w dokumentacji geodezyjnej.

S. K l a r i ć omówiła przemiany ustrojowe, jakim podlegał Zarzad̨ Krajowych Dóbr
Narodowych Bos´ni i Hercegowiny, działajac̨y w latach 1945–1946. Po jego likwidacji
pozostałe akta zostały przekazane do ro´ żnych sukcesobiorco´w, w wyniku czego rozbito
jedność zespołu.

A. Š e h o v i ć(Rezultaty Archiwum Bos´ni i Hercegowiny w pozyskiwaniu archiwalio´w
prywatnych)podkres´la, że archiwalia jako dobro kultury podlegaja˛ ochronie, niezalez˙nie
od formy własnos´ci. Archiwa pozyskująarchiwalia na drodze: zakupu, darowizny,
depozytu, bad̨ź zapisu testamentowego. Niezalez˙nie od tego archiwa prowadza˛ ewidencję
materiałów archiwalnych be˛dących w rękach prywatnych oraz zwracaja˛ uwagę ich
właścicielom na znaczenie posiadanych przez nich archiwalio´w. Celem ułatwienia
poszukiwan´ jest prowadzona kartoteka oso´b, o których sądzi się, że mogąposiadac´
archiwalia. Została takz˙e wydana instrukcja regulujac̨a poszukiwanie, ewidencjonowanie,
ochronęoraz korzystanie z archiwalio´w prywatnych.

S. D i z d a r przedstawił przygotowania do wydania bibliografii obejmujac̨ej dorobek
jugosłowiańskich badan´ w zakresie afrykanistyki, oraz odnotowujac̨ej ,,africana’’ znaj-
dujące sięna terenie Jugosławii.

Sabira H u s e d z˘ i n o v i ć ,,Vakufname’’ — waz˙ne źródła historyczne do dziejo´w
rozwoju przestrzennego Banjaluki XVI–XIX w.(muzułman´skie fundacje dobroczynne
nosiły nazwę,,vakufów’’, a zapisy na ich rzecz dokonywane przez osoby prywatne,
a naste˛pnie przekładane sad̨owi zwano ,,vakufname’’) scharakteryzowała cze˛ść doku-
mentu, którymi były: ekspozycja (okres´lenie legatora), dyspozycja oraz ,,legalizacja’’

PRZEGLĄ D CZASOPISM 157



przez muzułman´skiego se˛dziego (kadiego). Zapisy cechuje podniosły je˛zyk, rękopis jest
zaopatrzony w piecze˛cie. Poniewaz˙ zapisy dotyczyły istniejac̨ych, bądź planowanych do
budowy świątyń, szkół, rynków itd., możliwe było odtworzenie na podstawie z´ródeł
rozwoju przestrzennego miasta w ciag̨u kilku wieków. Wyniki te ukazano na planie,
a niektóre z zanalizowanych re˛kopisów reprodukowano w postaci fotokopii.

G. S̆l j i v o przedstawił archiwalia dokumentujac̨e ucieczke˛ ludności wyznania
prawosławnego z tereno´w Bośni, znajdującej sięwe władaniu Imperium Osman´skiego, do
sąsiadujących Slawonii i Banatu, be˛dących pod okupacja˛ austriacką, w czasie wojny
krymskiej.

W dzialeWiadomos´ci związkoweomówiono przebieg wspomnianej na wste˛pie narady
archiwistów, a także przedstawiono kroki podje˛te w jej wyniku. Numer tradycyjnie zamyka
druk inwentarzy archiwalnych.

Piotr Bering (Poznan´)

,,IZWESTIJA NA DÂRŻAWNITE ARCHIWI’’. GŁAWNO UPRAWLENIE NA
ARCHIWITE PRI MINISTERSKIJA SAWET, t. 58, Sofia 1989; t. 59, 1990; t. 60, 1990

T o m 58 (1989) bułgarskiego czasopisma archiwalnego otwiera artykuł Cwietany
T o d o r o w e jzwiązany z osiemdziesie˛cioleciem ogłoszenia i mie˛dzynarodowego uznania
niepodległos´ci Bułgarii w 1908 r. (s. 5–37). Jest to przeglad̨ materiało´w dyplomatycznych
pochodzących z archiwo´w Francji, Niemiec, Rosji, Belgii, Holandii, Szwecji i byłych
Austro–Węgier. Materiały te, w formie mikrofilmo´w, Bułgaria uzyskała w ostatnich latach
z archiwów ministerstwa spraw wewne˛trznych tych krajo´w. Autorka wskazała moz˙liwości
wszechstronnego wykorzystania dokumento´w dla poznania okolicznos´ci, w jakich doszło
do ogłoszenia niepodległos´ci Bułgarii, kompleksu spraw zwiaz̨anych z naruszeniem
postanowien´ kongresu berlin´skiego z 1878 r. i polityki bałkan´skiej wielkich sił europejs-
kich. Zdaniem C. Todorowej historycy i archiwis´ci bułgarscy winni dążyć do, w miarę
całościowego, opublikowania tych z´ródeł.

Krumka S z a r o w a, badajac̨a dzieje Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyj-
nego (BCKR), zaje˛ła sięmyślą politycznąGeorgi Rakowskiego (włas´ć. Sawy Stojkowa) (s.
39–98). W latach 1858–1867 pracował on nad planami zorganizowania wielkiego
powstania narodowego przeciw Turkom (opublikowałPlan wyzwolenia Bułgarii, 1861),
a w 1866 r. utworzył Naczelny Obywatelski Tajny Bułgarski Komitet Narodowy
(NOTBKN). Autorka przedstawiła zadania komitetu jako organu przywo´dztwa politycz-
nego i powstan´czego oraz jego relacje z oddziałami zbrojnymi.

W dziale Historia instytucji Weselin M e t o d i e w przeanalizował Konstytucje˛
Tyrnowskąz 1879 r. pod kat̨em uprawnien´ , jakie dawała Radzie Ministro´w (s. 99–119).
Studium rozpoczyna od jesieni 1878 r., kiedy zarzad̨ rosyjski skierował do działaczy
bułgarskich ankiete˛, której celem było ustalenie prerogatyw wyz˙szych instytucji pan´stwo-
wych. Wyniki tej ankiety dały podstawe˛ do rozwinięcia dyskusji na temat zalez˙ności
między władząwykonawcząa ustawodawcza˛ w konstytucyjno–parlamentarnym systemie
wolnej Bułgarii.

Coczo B i l j a r s k i i Kristo G e r g i n o w w dzialeDokumentyopublikowali Memo-
randum Centralnego Komitetu Wewne˛trznej Macedon´skiej Rewolucyjnej Organizacji
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(WMRO) złożone na 5. zgromadzeniu Ligi Narodo´w w 1924 r. (s. 121–169). Memoran-
dum, wraz z pismem przewodnim Centralnego Komitetu do premiera Bułgarii, jest
przechowywane w Centralnym Pan´stwowym Archiwum Historycznym. Dokument,
opracowany w sierpniu 1924 r., dotyczy okrutnego traktowania ludnos´ci pochodzenia
bułgarskiego w Macedonii, zwłaszcza na terenie Macedonii Egejskiej (Białomorskiej)
i Macedonii Wardarskiej. Organizacja postuluje, aby Liga Narodo´w zbadała sytuacje˛
w Macedonii Wardarskiej dla wykazania naduz˙yć Serbów wobec tamtejszych Bułgaro´w.

Kolejnym źródłem jest wydany przez Diane˛ M a r i n o w ą notatnik Najdena Kirowa
i jego dokument delegata na III Zjazd Kominternu w 1921 r. (s. 171–177). W notatniku
znajdujemy zapiski Kirowa dotyczac̨e bieżącej sytuacji w Rosji radzieckiej i przemian
związanych z wprowadzeniem Nowego Ładu Gospodarczego.

Cwetan S i m eo n o w przedstawił pros´bęDanila Christowa Popowa do Zgromadzenia
Narodowego z dn. 25 XI 1891 r. (s. 179–185). Popow, pochodzac̨y z miasta Plewen,
zamieszkały w Rumunii, zwro´cił się do Zgromadzenia z pros´bą o wsparcie finansowe.
W uzasadnieniu powołał sie˛ na swąwspółpracęm. in. z działaczami Rakowskim, Lewskim,
Botewem, oraz fakt, z˙e opiekował sie˛ archiwum Komitetu (BCKR).

Z archiwum byłego ministerstwa spraw wewne˛trznych Austro-We˛gier pochodza˛
dokumenty opracowane, w przekładzie na je˛zyk bułgarski, przez Saszke˛ Ż e c z e w ą
(s. 187–220). Jest to 29 raporto´w konsula austriackiego w Ruse z okresu od 1 III do 15 IV
1887 r. Raporty dotycza˛buntów oficerów — rusofilów z armii bułgarskiej w miastach Ruse
i Sylistria (Drystra). Autorka analizuje dokumenty pod kat̨em przyczyn i przebiegu bunto´w
oraz wskazuje moz˙liwości ich wykorzystania przy ocenie sytuacji politycznej na
Bałkanach.

Dokumenty związane ze sprawa˛grabieży poczty tureckiej w Arabakonaku (22 IX 1872
r.), procesem w Sofii i wyrokiem na Wasyla Lewskiego zaprezentowała Ewdokia
P e t r o w a (s. 221–229). Sa˛ to dokumenty z okresu od grudnia 1872 r. do lutego 1873 r. —
— 3 z nich to raporty posła austriackiego w Konstantynopolu hr. Ludolfa, a 5 to doniesienia
szefa słuz˙by pocztowej w mies´cie Aleksinac — Czuczkowicza.

Dział Dokumentykończy źródło do badan´ nad finansowaniem os´wiaty i kościoła
– opracowana przez Mitke˛ Ł a c z e w a ksie˛ga rachunkowa bułgarskiej szkoły i cerkwi
w Widyniu z lat 1848–1854 (s. 231–247).

W dzialeWspomnienia(s. 249–257) Radosław P o p o w opublikował fragment ksiaż̨ki
Iwana Nikołowa Stojanowicza pos´więconej odzyskaniu niepodległos´ci przez Bułgarie˛
w 1908 r. Stojanow, wraz z P. Dymitrowem, był wysłannikiem premiera Malinowa do
Konstantynopola z misja˛ nawiązania kontakto´w dwustronnych z Turcja˛ na zasadach
partnerstwa.

W Przeglądzie zespoło´w i dokumento´w archiwalnychNedianka N o z˙ a r o w a przed-
stawiła spus´ciznępo Dorze Gabe (s. 259–269) (1886–1983), literatce i tłumaczce, ro´wnież
z literatury polskiej; w jej przekładzie ukazały sie˛ wiersze W. Broniewskiego,
K. Iłłakowiczówny, A. Kamieńskiej, J. Kasprowicza, A. Słonimskiego, J. Przybosia. Była
autorkąantologii Poeci polscy.

Tom kończy prezentacja dwo´ch pierwszych ksiag̨ protokołów działalnos´ci gminy Sofia
pod tymczasowym zarzad̨em rosyjskim z lat 1878–1879 w opracowaniu Krasimiry
M i l c z e w e j (s. 271–282) oraz kilka recenzji z wydawnictw krajowych i zagranicznych
poświęconych historii Bułgarii (s. 283–295).

T o m 59 (1990) otwiera artykuł Stefki P e t k o w e j (s. 5–47), pos´więcony nowym
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metodom opracowania archiwalio´w przy wykorzystaniu komputera. Autorka powołuje sie˛
na przykłady wykorzystywania baz danych w archiwach bułgarskich i wspo´ łpracę
międzynarodowąw tej dziedzinie. S. Petkowa analizuje projekt instrukcji z 1985 r.,
ułatwiającej komputerowe opracowanie danych, oraz perspektywy utworzenia w Bułgarii
archiwum informatycznego.

Dział Dokumentyotwiera Petr T o d o r o w (s. 49–89) publikacja˛ kilku dokumento´w
związanych z porozumieniem wieden´skim 1940 r., na mocy kto´rego Rumunia zwro´ciła
Bułgarii terytorium Południowej Dobrudz˙y. Źródła owe rzucaja˛ światło na kulisy tego
porozumienia, role˛ Niemiec i Związku Radzieckiego w rozwiaz̨aniu konfliktu bułgarsko-
-rumuńskiego i inicjatywęrumuńską do podjęcia rozmów w Krajowej.

Larisa C z a k a ł o w a przedstawiła działalnos´ć Bułgara, dra Kristo Rakowskiego na
Ukrainie, w okresie kontrrewolucji (s. 91–140). Był on członkiem Komitetu Centralnego
partii bolszewickiej (1918–1927), a w latach 1919–1923 członkiem Biura Politycznego KC
Ukraińskiej Partii Komunistycznej, pełnił ro´wnieżliczne funkcje pan´stwowe. Przytoczone
dokumenty (ok. 100) pochodza˛ z kijowskiego Archiwum Rewolucji Paz´dziernikowej.

Dimitr M i n c e w i Weselina D j u l g e r e w a opublikowali korespondencje˛ Nikoły
Tichowa Obretenowa, działacza bułgarskiego ruchu niepodległos´ciowego od poczat̨ku lat
siedemdziesiat̨ych XIX w. (s. 141–232). Gło´wnym tematem korespondencji Obretenowa
z historykami i literatami bułgarskimi sa˛ dokumenty s´wiadczące o podejmowaniu działan´
niepodległos´ciowych i troska o zachowanie tych s´wiadectw dla przyszłych pokolen´
Bułgarów. Przedstawionych 78 listo´w z ok. 1910–1939 przechowuje Muzeum Historyczne
— dom muzeum ,,Baba Tonka’’ i Centralne Archiwum Historyczne.

Coczo B i l j a r s k i, badacz ruchu niepodległos´ciowego w Macedonii, opracował
6 dokumento´w do dziejów macedon´skich organizacji (s. 233–291): załoz˙onej w 1893 r.
Wewnętrznej Macedon´sko-Adrianopolskiej (Odrinskiej) Rewolucyjnej Organizacji
(WMORO) i powstałego rok po´ źniej Naczelnego Macedon´sko-Adrianopolskiego (Odrins-
kiego) Komitetu (WMOK). Dokumenty obrazuja˛ ich kontakty do 1902 r., kiedy to zacze˛ły
sięzwalczac´, głównie z powodu ro´ żnicy w metodach walki i wizji wyzwolonej Macedonii
(WMOK — więź z Bułgarią i WMORO — pełna autonomia).

Maria Toska S zk o d r o w a przygotowała wspomnienia Dimitra Denczewa Widin-
lewa pos´więcone miastu Gabrowo (s. 293–392). Zamieszczony fragment pos´więcony jest
walkom powstan´czym 1876 r. oddziału Canki Djustabanowa w okolicach miasta. Oryginał
wspomnien´ , spisanych w 1900 r., w 25. rocznice˛ powstania kwietniowego przechowywany
jest w Muzeum Historycznym w Gabrowie.

Przedłożenie egzarchy Josifa I do S´więtego Synodu cerkwi bułgarskiej w Sofii stało sie˛
przedmiotem rozwaz˙ań Ilji P a s k o w a (s. 393–435). Tematem posłania była sprawa
objęcia akcjąreligijną ludności w Macedonii i Adrianopolu (Odrinie) w latach 1897–1900,
w celu umocnienia i rozwinie˛cia więzi z kulturą i językiem bułgarskim.

Zapiski z 1889 r., opracowane przez Nedo A l e k s a n d r o w a (s. 437–458), po-
święcone sączłonkom oddziało´w Hadżi Dymitra Nikołowa Asenowa i Stefana Todorowa
Karadży — Christo Drjanowskiemu i Eremiemu Petrowowi. Sa˛ one cennym uzupeł-
nieniem, mało do dzis´ znanych, z˙yciorysów obu bojowników. Do tego włas´nie opracowa-
nia nawiązuje tematycznie Iwan Ilczew publikujac̨, w przekładzie na je˛zyk bułgarski,
raporty francuskiego attaché wojskowego w Bukareszcie płka Langlais á (s. 459–465).
Raporty dotycza˛ działańmilitarnych wspomnianych oddziało´w. Dokumenty przechowy-
wane sąw archiwum w Vincennes pod Paryz˙em.
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Dział Dokumentyzamyka Snez˙ka P a n o w a opracowaniem pos´więconym firmie
handlowejBaron von Freese i Kompania(s. 467–483). Autorka, na przykładzie konkretnej
firmy, przedstawiła rozwo´ j handlu między Austriąa Turcjąw XVIII w.

W dziale Przegląd zespoło´w i dokumento´w archiwalnychCwetana W e l i c z k o w a
omówiła spuściznępo akademiku Andrieju Dymitrowiczu Proticzu (s. 485–492) — filolo-
gu, krytyku sztuki, literacie i tłumaczu literatury francuskiej i niemieckiej.

Petr K a m e n o w scharakteryzował dokumenty ze zbioro´w archiwum w Budapeszcie,
prezentujące politykęWęgier wobec Bułgarii w latach 1885–1897 (s. 493–503).

Źródła do rozwoju kultu s´w. Cyryla i Metodego w archiwach bułgarskich zestawiła
Gatia S i m e o n o w a (s. 505–520). Prezentowane akta pochodza˛ m.in. z Instytutu
i Muzeum Etnograficznego przy Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, archiwum Muzeum
Narodowego w Gabrowie, archiwum Muzeum Narodowego w Sofii, Centralnego
Państwowego Archiwum Historycznego w Sofii, Centralnego Pan´stwowego Archiwum
Bułgarii.

Tom zamyka recenzja Antoanety Z a p r i a n o w e j - T o d o r o w e j z publikacjiSto-
sunki bułgarsko-polskie 1918–1944. Dokumenty i materiały, t. 1, Sofia 1988
(s. 521–524).

W tomie 60 (1990) Krumka S z a r o w a opublikowała (s. 5–59) rozwaz˙ania po-
święcone zagranicznym staraniom Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyjnego
(BCKR) w obronie niezawisłos´ci ruchu rewolucyjnego w latach 1870–1872. Badaczka
przeanalizowała zachowania grup, kto´re utworzyły sięwewnątrz Komitetu — głównie
zaśgrupy ,,starych’’, kto´ra wykorzystywała swe kontakty z konsulem rosyjskim w Buka-
reszcie baronem Offenbergiem, aby skompromitowac´ BCKR przed Rosja,̨ a w niektórych
sytuacjach i przed Rumunia.̨ Działania ,,starych’’ doprowadziły do zakazu kolportaz˙u
w Rosji gazety BCKR ,,Swoboda’’ oraz nadzoru policyjnego nad działaczami Komitetu.

Dział DokumentyotwieraDziennikobergruppenführera SA Adolfa Heintza Beckerle
opracowany, w przekładzie na je˛zyk bułgarski, przez Witke˛ T o s z k o w ą (s. 61–199).
Beckerle, ambasador III Rzeszy w Sofii, przybył do Bułgarii w czerwcu 1941 r. Od 20 VII
1941 do 2 IX 1944 r. codziennie prowadził zapiski pos´więcone sprawom prywatnym,
służbowym, stosunkom bułgarsko-niemieckim, doniesieniom z frontu itp. Materiały te
dostały sięw ręce Rosjan, podczas aresztowania Beckerlego we wrzes´niu 1944 r. Po
wykorzystaniu przez Rosjan zostały przekazane Brytyjczykom i Amerykanom. Mikrofilmy
przechowywane sa˛ w Archiwum Narodowym USA, a oryginały zwro´cone Niemcom.
Dziennik był jednym z dowodo´w w procesie Beckerlego, oskarz˙onego o zbrodnie na
Żydach w Turcji i Macedonii.

Kristo G e r g i n o w i Coczo B i l j a r s k i przedstawili spus´ciznępo Todorze Aleksan-
drowie (1881–1921) (s. 201–286). Aleksandrow (pseudonim T. A. Poporuszew) był
działaczem WMORO i WMRO. 66 nie publikowanych dotad̨ dokumento´w to koresponden-
cja Aleksandrowa m. in. z Ch. Czernopiewem, K. Stanczewem, D. Naumowem i poeta˛ P.
Jaworowem. Wnosza˛ one nowe fakty do biografii Aleksandrowa i rozwoju ruchu
niepodległos´ciowego w Macedonii i rejonie adrianopolskim.

Z archiwum słowen´skiego pochodza˛ listy, wydane przez Aleksandra
A l e k s a n d r o w a (s. 287–306). Jest to korespondencja Todora Genczowa Włajkowa
(pseudonim Weselin, 1865–1943) do Stefana S. Gidikowa. 12 listo´w z lat 1902–1905
dotyczy powstania bułgarskiej partii radykalnej.

Róża S i m e o n o w aopublikowała z´ródła, związane z wydawaniem rocznika po-
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święconego z˙yciu kulturalnemu i os´wiacie Bułgaro´w w Macedonii: ,,Macedon´skiego
Kalendarza’’ (s. 307–355). 45 pism i dokumento´w z lat 1889–1890 pochodzi z Archiwum
Historycznego przy Bibliotece Narodowej im. Cyryla i Metodego. Wydawcy ,,Kalen-
darza’’ znali pisma polskie ukazujac̨e sięw tym czasie (w z´ródłach pojawiająsię tytuły:
,,Kurier Warszawski’’, ,,Czas’’ — Krako´w, ,,Gazeta Lwowska’’, ,,Gazeta Narodowa’’
— Lwów, ,,Kraj’’ — wyd. S. Petersburg).

Artykuł o Towarzystwie Gimnastycznym ,,Turan’’ zamies´cił w dziale Przegląd
zespoło´w i dokumento´w archiwalnychDanaił Danaiłow (s. 357–366). ,,Turan’’, jako
towarzystwo sportowe i kulturalno-os´wiatowe młodziez˙y tureckiej w Bułgarii w latach
1923–1939, było, zdaniem autora, jedynie przykrywka˛ dla prawdziwych, polityczno-
-militarnych celów tej organizacji.

Bazę źródłową do badania stosunko´w bułgarsko–włoskich w latach 1903–1912,
w zbiorach wybranych archiwo´w bułgarskich, przedstawiła Maria P a w ł o w a
(s. 367–374), natomiast Petr Kamenow poinformował o archiwaliach dotyczac̨ych Bułgarii
z lat 1878–1888, przechowywanych w Pan´stwowym Archiwum Historycznym We˛gier.

Dział Opinie i recenzjestanowi notatka Rai Z a i m o w e j o korespondencji konsulo´w
amerykan´skich w Grecji w latach 1837–1906 (s. 388–389) i recenzja Wasji I w a n o w e j
z publikacji M. Mateicza i D. BogdanowiczaSlavic Codices of the Great Lavra Monastery.

Tom 60. zamyka bibliografia zawartos´ci t. 51–60 z lat 1986–1990 oraz indeks
autorów.

Małgorzata Kos´ka (Warszawa)

,,MITTEILUNGEN DES ÖSTERREICHISCHEN STAATSARCHIVS’’. HERAUS-
GEGEBEN VON DER GENERALDIREKTION, t. 42, Wien 1992, s. 337; t. 43, 1993, s.
366

T o m 42 (1992) otwiera informacja Generalnej Dyrekcji Austriackiego Archiwum
Państwowego na temat zmian w polityce wydawniczej tego centralnego archiwum
austriackiego. Juz˙ poprzedni ,,Mitteilungen’’ t. 41 (1991) został znacznie zmniejszony
objętościowo; zrezygnowano bowiem z działu recenzji i omo´wień literatury historycznej
i pominięto publikowane dotad̨ regesty dokumento´w. Impulsem w kierunku racjonalizacji
i rozszerzenia działalnos´ci wydawniczej archiwum stało sie˛ oddanie do uz˙ytku nowego
gmachu archiwalnego w Wiedniu; okazało sie˛, że archiwum nie posiada w zasadzie
żadnych materiało´w informacyjnych, kto´re mogłyby poinformowac´ użytkowników,
a także opiniępublicznąo zasobie i osiag̨nięciach tej waz˙nej dla historii i wspo´ łczesnos´ci
placówki. W tej sytuacji na poczat̨ku 1989 r. powołano spos´ród najwybitniejszych
archiwistów grupę roboczą— redakcjęz zadaniem opracowania i realizacji polityki
wydawniczej. Postanowiono skoncentrowac´ sięna wydaniu ,,Mitteilungen’’ (rocznika oraz
zeszyto´w uzupełniających), pomocy informacyjnych, katalogo´w wystaw, prospekto´w
informacyjnych oraz wydawnictw okolicznos´ciowych. Jeszcze w tymz˙e roku opub-
likowano katalog wystawyAustria w okresie narodowego socjalizmu 1938–1945,
przygotowany przez Archiwum Republiki (archiwum to wchodzi w skład Austriackiego
Archiwum Pan´stwowego, podobnie jak kilka innych archiwo´w wiedeńskich). Kolejny
katalog pochodził z wystawy: 125 lat wieden´skiej Ringstrasse; zaplanowano tez˙ wydanie:
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katalogu z ekspozycji 700 lat stosunko´w austriacko-szwajcarskich, wydawnictwa
źródłowego dotyczac̨ego spraw kulturalnych w latach 1715–1722 (dokumenty z ksiag̨
rachunkowych domeny cesarza Karola VI), regesto´w dokumento´w osman´skich prze-
chowywanych w Wiedniu (t. 1 obejmuje lata 1480–1574), a wreszcie wydawnictwa
źródłowego na temat cesarskiego baletu. Archiwum Republiki postanowiło przygotowac´
popularny informator o swym zasobie. Nie oznacza to oczywis´cie, że Dyrekcja zmniejszy
swe zainteresowanie wydawnictwem ,,Mitteilungen’’. Wprawdzie numer 41 był przygoto-
wany przez przypadkowego redaktora (korzystajac̨ego z materiało´w swego poprzednika),
ale obecnie gwarantem utrzymania wysokiego poziomu rocznika jest osoba dos´wiad-
czonego archiwisty Lorenza Mikoletzkiego; powierzono mu takz˙e opiekęnad redagowa-
niem innych wydawnictw archiwalnych (s. 7–8).

Na stronach naste˛pnych redakcja publikuje przewaz˙nie artykuły dotyczące dziejów
Austrii i krajów sąsiednich. Franz Peter K r a m m l w artykuleDie Administration des
Bistums Wien nach dem Tod König Matthias ´ Corvinus von Ungarn Eine Korrektur der
Wiener Bischofsreihepisze na temat obsady biskupstwa wieden´skiego po s´mierci króla
Macieja Korwina (s. 9–32). Günther R. B u r k e r t (Die Reise österreichischen Gesandter
an den Hof Karls V. im Jahre 1519. Die bisherige Forschung und der Bericht Trojan von
Auerspergs) przedstawia podro´ ż austriackiego posła na dwo´r cesarza Karola V w roku
1519, oceniajac̨ stan badan´ nad stosunkami obu dworo´w oraz znaczenie relacji Trojana von
Auerspergs (s. 33–62). Hilda L i e t z m a n n przedstawia z´ródła dotyczące koronacji na
Węgrzech cesarza Rudolfa II w roku 1572 (Quellen zur ungarischen Krönung Rudolfs II. im
Jahre 1572, s. 63–101). Hildegard E r n s t przedstawia opracowanie na temat tajnych pism
w korespondencji dyplomatycznej mie˛dzy Wiedniem, Madrytem i Bruksela˛ w latach
1635–1642 (Geheimschriften im diplomatischen Briefwechsel zwischen Wien, Madrid und
Brüssel 1635–1642, s. 102–127). Tres´ć zarządzeńi instrukcji dla namiestnika austriackiego
w Niderlandach w latach 1715–1726 przedstawia Franz P i o c h o r n e r:Patente und
Instruktionen für die Stadthalter der Österreichischen Niederlande (1715–1726). Heidrun
W u r m publikuje artykuł na temat powstania i zlikwidowania generalnego konsulatu
Turcji w Wiedniu w latach 1726–1732 (Entstehung und Aufhebung des osmanischen
Generalkonsulates in Wien (1726–1732). Eine Relation Heinrich von Penklers aus dem
Jahr 1761(s. 152–187). Jeremy B l a c k pisze na temat polityki Wielkiej Brytanii wobec
Austrii (British policy towards Austria, 1780–1793, s. 188–228), zas´ Rudolf A g s t n e r
przedstawia interesujac̨e informacje na temat austro-we˛gierskich i austriackich przed-
stawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w latach 1871–1991 działajac̨ych w Berlinie
(Von der österreichisch-ungarischen Botschaft zum österreichischen Generalkonsulat
Berlin. Zur Geschichte der k.u.k. bzw. österreichischen Vertretungsbehörden in der
deutschen Hauptstadt 1871–1991). Jürgen N a u t z (Österreichische Überlegungen zur
wirtschaftlichen Integration Europas und zum europäischen Machtgleichgewicht. Die
wirtschaftspolitischen Arbeiten Richard Schüllers im amerikanischen Exil 1943–1950, s.
341–367) przedstawia poglad̨y wybitnego badacza austriackiego pochodzenia na problemy
miejsca i roli Austrii w powojennej Europie; podobna˛ tematykązajmuje sięteż Günther
B i s c h o f, który rozważa stanowisko mocarstw anglosaskich wobec neutralnos´ci Austrii
(The anglo-american powers and austrian neutrality 1953–1955, s. 368–393). Tom kon´czy
wspomnienie pos´miertne Andreasa Cornaro o emerytowanym dyrektorze Ogo´ lnego
Archiwum Administracyjnego Peterze Gasserze oraz spis wspo´ łpracowników, czyli
notatka z danymi adresowymi autoro´w publikowanych artykuło´w.
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T o m 43 (1993) pos´więcony jest odchodzac̨emu na emeryture˛ Kurtowi Peballowi, od
1987 r. dyrektorowi naczelnemu austriackich archiwo´w państwowych. Krótką notatkęna
temat dokonan´ jubilata publikuje Alfred Mayer, zas´ na s. 9–14 redakcja zamieszcza
bibliografię prac Peballa.

Interesujący artykuł publikuje Leopold A u e r (Überlegungen zu einer Vereinheit-
lichung der Archivterminologie, s. 15–20). Jest to poprawiona wersja referatu autora,
wygłoszonego na Mie˛dzynarodowym Kongresie Archiwalnym w Montrealu we wrzes´niu
1993 r. Auer stwierdza, z˙e sprawa unormowania i ujednolicenia terminologii archiwalnej
jest często przez archiwisto´w lekceważona, dlatego tez˙ prace nad tym waz˙nym zagad-
nieniem sądopiero w poczat̨kowej fazie. Na szcze˛ście, uświadomiono sobie w pore˛, że
zarówno dla komputero´w jak i międzynarodowej wymiany informacji niezbe˛dne jest
operowanie jednoznacznymi terminami i definicjami. Kaz˙da dziedzina zawodowa musi
mieć zestaw precyzyjnych termino´w. Od 1947 r. prowadzone sa˛ prace przez Mie˛dzy-
narodowąOrganizacje˛ Standaryzacji (ISO); w jej ramach działa blisko 120 ro´ żnego rodzaju
podkomiteto´w, m.in. STACO (Rada Komiteto´w do Standaryzacji Zasad), REMCO (Rada
Komitetów do Analogicznych Materiało´w), INFCO (Rada Komiteto´w Informacji),
wreszcie Komitet Techniczny TC 37 i jego filie. Ten ostatni, od swego powstania w 1952 r.,
wydał wiele norm i zalecen´ dotyczących normowania terminologii. Nowe normy
rozpowszechnia m.in. Mie˛dzynarodowe Centrum Terminologiczne z siedziba˛ w Wiedniu:
INFOTERM. Informacje te przekazywane sa˛ z baz danych poprzez odpowiednie systemy
komputerowe. Przykładowo: Europejska Komisja Wspo´ łpracy Gospodarczej z siedziba˛
w Luksemburgu posiada biuro terminologiczne — bank danych o nazwie EURADICAU-
TOM. Na tym tle archiwistyka europejska wyglad̨a bardzo słabo. Za najpowaz˙niejsząpróbę
w tej dziedzinie moz˙na uznac´ wydany z inicjatywy Międzynarodowej Rady Archiwo´w
w 1978 r. słownik terminologii archiwalnej autorstwa Petera Walne. Jest takz˙e nieco
pokrewnych wydawnictw słownikowych, kto´re uświadamiają, jak wiele jeszcze jest do
zrobienia w dziedzinie ujednolicenia terminologii archiwalnej. Ro´ żnice te dotycza˛ często
podstawowych termino´w: np. niemieckie poje˛cie archiwum nie odpowiada w pełni
terminowi francuskiemu. Istnieja˛ teżpoważne różnice w terminologii uz˙ywanej w ramach
tego samego obszaru je˛zykowego czy nawet pan´stwa. Można stwierdzic´, że pod tym
względem archiwis´ci są bardziej konserwatywni niz˙ bibliotekarze. Archiwis´ci niemiec-
kojęzyczni nie potrafiąnawet zdecydowac´ się na wybór terminu oznaczajac̨ego paczke˛;
stosująwięc terminyKasten, Karton, Schuber, Faszikel, Konvolutbądź Liasse. Znacznie
jednak więcej zamieszania czyni brak precyzji w je˛zyku niemieckim odnos´nie do terminu
przewodnik po zasobie(używa sięzamiennie termino´w GesamtinventarorazBestandüber-
sicht). Istnieje obawa, z˙e jeżeli archiwiści nie ujednolicąpodstawowych termino´w, zostaną
wyeliminowani z międzynarodowego systemu ogo´ lnej informacji. Praca winna byc´
przeprowadzona metodycznie. Dobra˛ drogąna początek byłoby wydawanie dwuje˛zycz-
nych słowników archiwalnych. Obecnie przygotowywane nowe wydanieDictionary of
Archival Terminologybędzie próbowało pójść dalej i przedstawic´ pierwsze pro´by
ujednolicenia podstawowych termino´w archiwalnych.

Michael G ö b l (Vom Judenplatz zur Wallnerstrasse. Über die Anfänge des Al-
lgemeinen Verwaltungsarchivs, s. 21–42) pisze na temat dziejo´w Ogólnego Archiwum
Administracyjnego. Formalnie archiwum to powstało po roku 1945, jako oddział akt
resortów spraw wewne˛trznych i sprawiedliwos´ci. Faktycznie jednak nazwa ta uz˙ywana
była już w latach poprzedzajac̨ych I wojnęświatową, kiedy to jako jeden z pierwszych
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opublikowano inwentarz akt Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych. Podstawa˛ zasobu
aktowego tego archiwum sa˛materiały powstałe w kancelarii dworskiej cesarzy Maksymi-
liana i Ferdynanda, kancelarii Rzeszy załoz˙onej przez Ferdynanda II oraz morawsko-
austriackiej kancelarii dworskiej, zajmujac̨ej siętakże sprawami we˛gierskimi do roku 1848.
Drugągłównączęść zasobu tego archiwum tworza˛akta załoz˙onej przez Jo´zefa II w 1780 r.
Policji Państwowej sięgające roku 1848, kiedy to Urzad̨ Dworskiej Policji i Cenzury został
zniesiony. Trzeci, znacznie jednak mniejszy, człon zasobu tworza˛ akta ro-
dów szlacheckich, w wie˛kszości powstałe w wyniku działalnos´ci Departamentu Szlachty
w MSW. Ta część zasobu z reguły traktowana była odre˛bnie, jako że uzupełniano ja˛
licznymi nabytkami i darowiznami. Przez długie lata archiwum nie posiadało odpowiedniej
siedziby (przez pewien czas pracowało w koszarach). Wreszcie w 1937 r. rzad̨ austriacki
odkupił Pałac Pálffy w centrum Wiednia (uprzednio mies´ciły się w nim banki i inne
instytucje finansowe). Jeszcze nie zakon´czono przeprowadzki, gdy Austria została
przyłączona do Rzeszy, co spowodowało m.in. ogromny napływ akt z rozwiaz̨ywanych
instytucji. W ten sposo´b zaso´b archiwum wzro´sł niemal w dwo´ jnasób; wszystkie akta, choc´
z trudem, udało sie˛ jednak umies´cić w nowej siedzibie przy ul. Wallnerstrasse 6a.

Alfred O g r i s (Der geplante Neubau für das Kärtner Landersarchiv 1993–1997,
s. 43–57) przedstawia prace przygotowawcze do wzniesienia Archiwum Karyntii — pre-
stiżowego dla Klagenfurtu obiektu. Jest to trzecie z kolei ,,podejs´cie’’ do tego problemu
w tym stuleciu. W wyniku dyskusji postanowiono zbudowac´ obiekt w śródmieściu, blisko
siedziby Landtagu, obok Biblioteki i Muzeum Krajowego. Dla zdobycia niezbe˛dnych
doświadczen´ budowniczowie i architekci zapoznali sie˛ z budowami archiwo´w w Salzbur-
gu (budowany tam jest gmach dla Archiwum Krajowego), w Monachium (gmach dla
Bawarskiego Archiwum Gło´wnego oraz Archiwum Miejskiego), w Augsburgu i Speyer
(dla archiwów państwowych), w Lucernie i w Zurichu (dla archiwo´w kantonalnych).
Wybrany do realizacji projekt stanowi kompromis mie˛dzy tradycjąa nowoczesnos´cią.
Jego wyposaz˙enie jest bardzo nowoczesne i funkcjonalne, ale bryła budowli niewysoka,
zaśmury zbudowane be˛dąz cegieł (50 cm) pokrytych płytami izolacyjnymi i 3 cm płytami
z kamienia naturalnego. W ten sposo´b akta będą miały zapewniona˛ naturalnąklimatyza-
cję.

Dr Hanna K r a j e w s k a (PAN, Warszawa) publikuje informacje˛ o przechowywanych
w AGAD aktach galicyjskich (Des Hauptarchiv Alter Akten in Warschau und seine
österreichischen Akten, s. 58–73). Naste˛pnie redakcja zamieszcza prace˛ Rainera E g g e r a
(Hofkriegsrat und Kriegsministerium als zentrale Verwaltungsbehörden der Militärgrenze,
s. 74–93) pos´więconądecydującej roli Rady Wojennej Dworu oraz Ministerstwa Wojny na
terenach nadgranicznych. Organy te w XVI–XIX w. na terenach formalnie podległych
administracji cywilnej sprawowały nieograniczona˛ władzę. Christoph T e p p e r b e r g
(Rechtsnormen zum ,,Verbrechen der Desertion’’ in der k.k. Armee, vornehmlich für die
Zeit des Vormärz, s. 94–113) opisuje regulaminy kar obowiaz̨ujące w armii austriackiej
wobec dezertero´w. Christian S a p p e r publikuje biografie˛ arcyksięcia Karola Ludwika,
(s. 114–121) w latach 1801–1804 wybranego na wielkiego mistrza zakonu rycerskiego
w uznaniu jego zwycie˛stwa w wojnie z wojskami francuskimi na terenie Niemiec.
Arcyksiążę, uważany za liberała, pozostawał w ostrym konflikcie z kanclerzem Metter-
nichem; co połoz˙yło kres jego karierze. Jeszcze raz jego nazwisko wypłyne˛ło w 1830 r., gdy
przywódcy powstan´ w Belgii i w Królestwie Polskim zaproponowali mu korone˛ królewską
(w obu wypadkach arcyksiaż̨ę musiał odrzucic´ oferty).
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Helmut K a r i g l (Die Aufnahme von Militärpersonen bei der Generaldirektion für die
Staatseisenbahnen 1842–1848, s. 122–133) pisze o obsadzaniu linii kolejowych byłymi
wojskowymi, uprzednio słuz˙ącymi w armii austriackiej jako oficerowie i podoficerowie.
Na temat demonstracji w Rzymie w maju 1882 r. pisze Robert R i l l (Die 600-Jahrfeier der
sizilianischen Vesper vor dem Hintergrund des italienischen Kulturkampfes, s. 134–147).
Wolfgang K u d e r n a publikuje przyczynek do wojennej bibliografii pułkownika Josefa
Wagnera, w okresie paz´dziernik 1921 – maj 1922 ministra spraw wojskowych w gabinecie
kanclerza Johanna Schobera (Die Verleihung des Pitterkreuzes des Militär — Maria
Theresien — Ordens an obstal Josef Wächter 1918, s. 148–155).

Wiele informacji na temat zawartos´ci spuścizny feldmarszałka Franza Konrada von
Hötzendorf podaje w swym artykule Peter B r o u c e k (Über den Schriftennachlass des
Feldmarschalls Franz Conrad von Hötzendorf im Kriegsarchiv, s. 156–167). Feldmar-
szałek, pochodzac̨y ze starej wojskowej rodziny, rozpoczał̨ swąkarieręudziałem w aneksji
Bośni i Hercegowiny w 1878 r., a zakon´czył na frontach I wojny s´wiatowej. Wśród ponad
500 teczek (kartono´w) akt znajdująsięm.in. dzienniki czynnos´ci i pamiętniki feldmarszał-
ka, materiały sporzad̨zone przez jego adiutanto´w, artykuły prasowe i wycinki, odre˛czne
pisma od cesarza, a nawet zeszyty z aforyzmami! Spus´cizna ta znajduje sie˛ obecnie
w Archiwum Wojny w Wiedniu.

Samuel R. W i l l i a m s o n Jr. powraca do kulis wypowiedzenia wojny przez
Austro-Węgry Serbii w lipcu 1914 r. (Confrontation with Serbia: The consequences of
Vienná s failure to achieve surprise in july 1914, s. 168–177). Gertrude E n d e r l e -
- B u r c e l publikuje artykuł na temat wysiłko´w Austrii w celu obronienia niezalez˙ności,
m.in. wzmocnienia polityki obronnej i obrony cywilnej (Militarisierung der Gesellschaft
— Aspekte österreichischer Wehrpolitik 1918–1938, s. 178–193). Gerhard A r t l przed-
stawia działalnos´ć hitlerowskiego se˛dziego w Wiedniu, kto´ry w lecie 1944 r. skazał wielu
żołnierzy na s´mierć za samookaleczenia, kto´re prowadzic´ mogły do ich demobilizacji
(Oberfeldrichter Everts und dieSerie von Selbstverstümmelungen im Sommer 1944 in Wien,
s. 194–205). Problemy powojennej Austrii: przedsie˛biorstwa Agencji Informacyjnej USA
w Austrii i ich przekazanie władzom austriackim sa˛tematem prac Huberta S t e i n e r a (Die
USIA-Betriebe. Ihre Gründung, Organisation und Rückgabe in die österreichische
Hoheitsverwaltung, s. 206–220). Takz˙e Rudolf J e rˇ á b e k zajmuje sie˛ tym okresem
w pracy pos´więconej resztkom ukrain´skich zwolenniko´w Bandery działajac̨ych w Austrii
(Die ukrainischen Banderbanden — Ukrainische Partisanen als Boten des nicht ganz so
,,Kalten Kriegs’’ in Österreich, s. 220–247).

Artykuły następne łamiąjuż niekiedy zasade˛ chronologii; zapewne przesłano je do
redakcji już po opracowaniu rocznika. Norman S t o n e snuje rozwaz˙ania na temat
przyczyn kryzysu jugosłowian´skiego (The European community and the Yugoslav crisis,
s. 248–258), Jan Paul N i e d e r k o r n zajmuje sie˛ badaniem polityki Anglii, a zwłaszcza
próbom jej mediacji w wojnie mie˛dzy Turcjąa Austriąw końcu XVI w. (Ein englischer
Vermittlungsversuch zwischen Kaiser und Sultan während des ,,langen Türkenkriegs’’,
s. 259–280). Olga K a t s i a r d i - H e r i n g (Venezianische Karten als Grundlage der
historischen Geographie des griechischen Siedlungsraumes. Ende 17. und 18. Jahrhundert,
s. 281–316) omawia zbiory kartograficzne przechowywane w wieden´skim Archiwum
Wojny: weneckie mapy z XVII–XVIII w. obrazujac̨e tereny zasiedlone przez ludnos´ć
grecką. W załączniku autorka zamieszcza opisy map i plano´w Peloponezu, Koryntu, Korfu
i Krety.
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Snežka P a n o v a wDer Münzhandel zwischen Österreich und dem Osmanischen
Reich (den Ländern Südosteuropas) im 18. Jahrhundert(s. 317–341) omawia stosunki
handlowe mie˛dzy Austriąa podległymi Turcji krajami południowo–wschodniej Europy.
Tom zamyka rozprawa Waltera R a u s c h e r aIgnaz Seipel, Edvard Beneš und der
Mitteleuropagedanke in den österreichisch-tschechoslowakischen Bezienhungen
1927–1929(s. 342–365) pos´więcona pro´bom zbliżenia między Austriąi Czechosłowacja˛
w latach poprzedzajac̨ych wielki kryzys gospodarczy.

Edward Kołodziej(Warszawa)

,,POZNAŃSKI ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY’’, r. 1, Poznan´ 1993,
wyd. AP w Poznaniu, s. 97

R o c z n i k 1, w nakładzie 110 egz., przygotował do druku zespo´ ł redakcyjny
w składzie: P. Hope, I. Radtke, K. Stryjkowski, P. Wojciechowski. Ukazał sie˛ on
staraniem Stowarzyszenia Archiwisto´w Polskich. Oddział w Poznaniu. Ze wzgle˛du na
brak środków finansowych, zaro´wno prace autoro´w jak i redakcji mają charakter
społeczny. Rocznik, otwierajac̨ swoje łamy dla oso´b, które nie mają możliwości
publikowania rezultato´w swych badan´ w czasopismach ogo´ lnopolskich, jest adresowany
do historyków i archiwistów. Składa sie˛ z następujących części: wstęp, informacja od
redakcji dla potencjalnych autoro´w, spis tres´ci, artykuły, komunikaty o zawartos´ci zasobu
AP w Poznaniu, nowos´ci wydawnicze (omo´wienia), in memoriam.

W dziale Artykuły (s. 7–53) zamieszczono 4 publikacje:Zarys dziejo´w AP w Po-
znaniu; P. H o p eKwestia sprowadzania templariuszy do Polski; Z. W o j c i e c h o w s k a
Akta klasztoru dominikano´w w Poznaniu w AP w Poznaniu; I. R a d t k eAkta organizacji
kupieckich działających w Poznaniu w latach 1429–1939. Pierwszy artykuł, autorstwa
redakcji, przedstawia dzieje archiwum jako instytucji, jego organizacje˛ wewnętrzną,
rozmiar i charakterystyke˛ zawartos´ci zasobu. P. Hope poruszył okolicznos´ci sprowadze-
nia templariuszy na S´ląsk i do Wielkopolski w XIII w., kwestie do´br ziemskich zakonu
w Wielkopolsce. Z. Wojciechowska przedstawiła zawartos´ć materiałów źródłowych
XIII–XIX w. do badania dziejo´w klasztoru dominikano´w w Poznaniu, wskazujac̨
jednoczes´nie na ich wartos´ć dla badan´ historii politycznej, gospodarczej, społecznej,
obyczajowej, kultury, architektury i sztuki. I. Radtke omo´wiła: dzieje ustrojowe two´rców
zespoło´w (Konfraternia Kupco´w Chrzes´cijańskich, Zrzeszenie Kupco´w Chrzes´cijan,
Związek Towarzystw Kupieckich w Poznaniu), sposo´b narastania produkcji kancelaryjnej
organizacji kupieckich, problemy okres´lania przynalez˙ności zespołowej.

Dział Komunikaty(s. 65–88) obejmuje informacje na temat materiało´w archiwalnych
w zasobie AP w Poznaniu dotyczac̨ych historii Żydów (J. M i e d z i a n o w s k a,
P. R y b c z y n´ s k i) oraz zbrodni okresu stalinowskiego (K. S t r y j k o w s k i). W osob-
nym artykule przedstawiono zaso´b archiwum byłego KW PZPR w Poznaniu
(A. C h o n i a w k o), jego dzieje, strukture˛, rozmiary, stan zachowania, obecny stan
opracowania. O afiszach i plakatach w zasobie AP w Poznaniu (stan i metoda
opracowania, tematyka, wartos´ć źródłowa, wykaz autoro´w plakatów) napisała
G. Z a l i w s k a.

Nowości wydawnicze(s. 89–94) z informacjami o wybranych publikacjach z dziedzi-
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ny archiwistyki (polskich i zagranicznych), wydanych w latach 1992–1993. Na kon´cu
(s. 95–97) znajduje sie˛ wspomnienie pos´miertne pos´więcone Czesławowi Skopowskiemu
(1906–1991), archiwis´cie i dyrektorowi WAP w Poznaniu w latach 1953–1972.

Ta interesująca i pożyteczna publikacja, powstała sumptem społecznym, pobudzi
zapewne poznan´skie środowisko archiwalne do jeszcze intensywniejszej pracy naukowej.

Maria Tarakanowska(Warszawa)

,,PRACE HISTORYCZNO-ARCHIWALNE’’, t. 1, Rzeszo´w 1993; t. 2, 1994, wyd.
Archiwum Pan´stwowe w Rzeszowie, Regionalne Towarzystwo Badan´ nad Historią
Mniejszości Narodowych w Rzeszowie, s. 170, s. 189

Nad przygotowaniem t. 1 czuwał komitet redakcyjny w składzie: J. Basta (red.
naczelny), T. Bieda, T. Opas, A. Szela, R. Witalec. Redaktorem naukowym był Tomasz
Opas. Tom ten składa sie˛ z następujących części: wstępu oraz dwo´ch działów:
I. Opracowania i z´ródła i II. Kronika.

Dział I obejmuje artykuły z zakresu archiwistyki i materiały konferencji naukowej na
temat: Żydzi w Rzeszowie w s´wietle zachowanych z´ródeł, która odbyła sie˛ w lutym 1992 r.
Kronika zawiera zestawienie najwaz˙niejszych wydarzen´ z życia AP w Rzeszowie
i Regionalnego Towarzystwa Badan´ nad HistoriąMniejszości Narodowych w Rzeszowie.

We wstępie przedstawiono charakterystyke˛ zawartos´ci t. 1 oraz plany wydawnicze na
najbliższąprzyszłos´ć. W dziale I zamieszczono naste˛pujące artykuły z zakresu archiwis-
tyki: J. BastaMateriały źródłowe do historii spo´łdzielczos´ci na Rzeszowszczyz´nie po II
wojnie światowej (do 1975) w zasobach archiwo´w państwowych(s. 7–17); J. Borowiec
Skazani na s´mierć w latach 1946–1955 (zarys problemo´w w świetle akt Wojskowej
Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie)(s. 19–35) oraz D. ByszukKancelaria Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie 1944–1950 (stan prawny)(s. 37–63).

Po krótkiej charakterystyce rozwoju ruchu spo´ łdzielczego, J. Basta opisał ogo´ lnie
zawartos´ć zespoło´w centralnych instytucji spo´ łdzielczych przechowywanych w AAN,
wymienił liczby i nazwy zespoło´w terenowych instytucji spo´ łdzielczych znajdujac̨ych się
w zasobach AP w Rzeszowie i AP w Przemys´lu, określając jednoczes´nie ich stan
opracowania. J. Borowiec scharakteryzował strukture˛ i działania wojskowego wymiaru
sprawiedliwos´ci w latach 1946–1955 na terenie wojewo´dztwa rzeszowskiego, ilustrujac̨ je
konkretnymi przykładami z akt spraw Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. D.
Byszuk przedstawił okolicznos´ci utworzenia wojewo´dztwa rzeszowskiego i Wojewo´dzkiej
Rady Narodowej, omo´wił powstanie i organizacje˛ Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
oraz organizacje˛ i sposób funkcjonowania kancelarii tego urze˛du, wskazując przy tym na
zjawiska specyficzne, charakterystyczne tylko dla tego wojewo´dztwa w latach 1944–1950.
Artykuł został napisany gło´wnie na podstawie materiało´w archiwalnych.

W dziale I zamieszczono 6 opracowan´ z zakresu problematyki ludnos´ci żydowskiej
w Rzeszowie: R. WitalecHistoria Żydów rzeszowskich od XVI w. do 1944 r. (kro´tki zarys
dziejów) (s. 65–73); B. WizimirskaChrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku
(s. 75–90); Z. SzulcStruktura zawodowa ludnos´ci żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku
(na podstawie regesto´w podatkowych)(s. 91–107); T. OpasStan posiadania i własnos´ć
nieruchomos´ci Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX w. (do 1848)
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(s. 109–130); T. BiedaŻydzi w Rzeszowie w s´wietle spisu ludnos´ci z 1869 (struktura
zawodowa Z˙ydów) (s. 131–149); T. BiedaEksterminacja Z˙ydów w Rzeszowie w latach
1939–1944(s. 151–161). Konferencja naukowa, podczas kto´rej odbyła sięprezentacja
prac, została zorganizowana w AP w Rzeszowie staraniem Os´rodka Badan´ Historii Żydów
(powołanego w AP w Rzeszowie w 1989 r.) oraz Regionalnego Towarzystwa Badan´ nad
Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie (utworzonego w kon´cu 1990 r.).
Opracowania, z wyjat̨kiem dwóch wymienionych na poczat̨ku, zostały przygotowane na
podstawie materiało´w archiwalnych przechowywanych gło´wnie w AP w Rzeszowie.
Wszystkie artykuły w dziale I opatrzono streszczeniami w je˛zyku angielskim.

Znajdująca się na końcu tomu Kronika (s. 163–166), przygotowana przez
B. Wizimirską, zawiera kro´ tkie informacje o wybranych wydarzeniach, gło´wnie z zakresu
działalnos´ci naukowej i popularyzatorskiej AP w Rzeszowie z lat 1989–1993.

Skład komitetu redakcyjnego t. 2 uległ zmianie: na miejsce R. Witalca wszedł
G. Zamoyski (sekretarz). Opublikowano w nim 9 artykuło´w, z tego 3 dotycza˛ tematyki
archiwalnej i 6 — historii regionalnej. J. BastaŹródła archiwalne do dziejo´w samorządu
rolniczego na Rzeszowszczyz´nie (s. 3–13) kro´ tko omówił strukturę i zadania samorzad̨u
rolniczego od jego narodzin w okresie autonomii galicyjskiej do 1956 r., a naste˛pnie
przedstawił spis zespoło´w w archiwach pan´stwowych w Rzeszowie i w Przemys´lu oraz
charakterystyke˛ ich zawartos´ci. T. Bieda Kancelaria Prezydium Wojewo´dzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie 1950–1970(s. 15–28) zajał̨ się treścią instrukcji kancelaryjnych
oraz sposobem klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji w praktyce biurowej PWRN.
D. Byszuk Kancelaria starostw powiatowych wojewo´dztwa rzeszowskiego 1944–1950
(s. 55–70) — po scharakteryzowaniu dziejo´w ustrojowych starostw — omo´wił ówczesne
systemy kancelaryjne, wskazujac̨ na zachodzac̨e w nich przemiany.

Artykuły historyczne pos´więcone sągłównie problemom mniejszos´ci narodowych
w Galicji, w tym na Rzeszowszczyz´nie. W. Wierzbieniec w pierwszej cze˛ści swego
artykułu Rzeszowska izraelicka gmina wyznaniowa na początku XX wieku(s. 29–53)
omówił cele i zadania gminy wyznaniowej w Rzeszowie, jej strukture˛, sposo´b funk-
cjonowania, zasady finansowania, aspekty wspo´ łpracy z władzami austriackimi, tarcia
ugrupowan´ wewnątrz gminy. W drugiej cze˛ści zamieszczono sprawozdanie z urze˛dowania
tymczasowego zarzad̨u gminy od 3 II 1904 do 1 XII 1907 r., dotyczac̨e głównie jej sytuacji
finansowej (przechowywane w Centralnym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwo-
wie). Artykuł T. OpasaZ badańnad mniejszos´ciami narodowymi w miastach Galicji
w latach 1772–1848(s. 71–83) stanowi przyczynek do badan´ nad sytuacja˛ prawną
i rozwojem stanu liczebnego mniejszos´ci niemieckiej, żydowskiej i ukraińskiej. Oparty na
szerokiej bazie z´ródłowej polskiej i zagranicznej artykuł J. S´wiebody Edukacja Żydów
w Galicji 1772–1918(s. 85–131) przedstawia rozwo´ j różnych form szkolnictwa w okre-
sach do i po uzyskaniu autonomii Galicji w 1868 r., w kto´rych kształciła sie˛ młodzież
żydowska na poziomie elementarnym, s´rednim i wyższym. Mowa jest tu takz˙e o zagad-
nieniach programowych oraz rozwoju z˙ydowskich szko´ ł prywatnych i izraelickiej kadry
nauczycielskiej. Artykuł A. ZieleckiegoStruktura ludnos´ci w miastach Galicji s´rodkowej
w latach 1867–1914(s. 135–155) został oparty na z´ródłach drukowanych i archiwalnych,
głównie na wynikach spiso´w powszechnych; omawia role˛, zadania i funkcjonowanie
samorządu miejskiego w Galicji w dobie autonomicznej oraz społeczna,̨ zawodową
i narodowos´ciową strukturę ludności miast i miasteczek galicyjskich, ilustrujac̨ tekst
licznymi tabelami statystycznymi. Dwa artykuły traktuja˛o mniejszos´ciach narodowych na

PRZEGLĄ D CZASOPISM 169



Rzeszowszczyz´nie w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 r. (G. Zamoyski, s.
157–175) i w latach 1945–1946, na podstawie spiso´w ludności, przeprowadzonych przez
starosto´w powiatowych w 1945 r. i wyniko´w pierwszego powszechnego sumarycznego
spisu ludnos´ci z lutego 1946 r. (J. Basta, s. 176–189). Na kon´cu każdego z artykuło´w
znajdująsię streszczenia w je˛zyku angielskim.

Na zakon´czenie nalez˙y podkres´lić zarówno interesującątreść artykułów historycznych,
jak i staranne opracowanie tomo´w pod względem edytorskim.

Maria Tarakanowska(Warszawa)

,,RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO’’. MINISTERO PER I BENI CUL-
TURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI,
DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI, r. 51, Roma 1991, nr 1–3

Swoiste zwierciadło włoskiej aktywnos´ci archiwalnej w 1990 i pierwszej połowie
1991 r. przedstawiaja˛ dwa numery ,,Rassegna’’. N u m e r 1 (1991) obejmuje miesiac̨e:
styczen´-kwiecień, 2 (1991) miesiac̨e: maj-grudzien´ .

Zawartos´ć n u m e r u 1 stanowia:̨ cztery artykuły naukowe; kroniki, noty i komentarze;
dokumenty; sprawozdania z działalnos´ci archiwów za miesiące: wrzesien´-grudzień1990 r.;
wiadomos´ci bibliograficzne; książki nadesłane; stan organizacji archiwo´w państwowych
we Włoszech na dzien´ 1 I 1991 r.; wyciągi z zarządzeń i normatywów oraz wykaz
publikacji włoskich archiwo´w państwowych.

Wśród artykułów znajdująsię: opracowanie Mariny L a g u z z i (wraz z inwentarzem)
o archiwaliach administracji francuskiej (napoleon´skiej) we Włoszech z lat 1808–1814,
przechowywanych w archiwum miasta Pistoia (w Toskanii). Na archiwalia te składaja˛ się
akty normatywne, sprawozdania oraz korespondencja. Materiały owe były juz˙ w części
wykorzystywane przez badaczy. Francesca Cavazzana R o m a n e l l i ukazuje
tzw. archiwalia jakobin´skie, obrazujac̨e wydarzenia z lat 1797–1798 w Wenecji, kto´re
przechowywane sa˛ w Archiwum Miasta Wenecji. Działalnos´ć prawno-administracyjna˛
władz Królestwa Obojga Sycylii w pierwszej połowie XIX w. prezentuje Imma A s c i o n e:
skoncentrowała sie˛ na ukazaniu opinii publicznej wobec działalnos´ci tych władz. Felicita
de N e g r i traktuje o prawie prasowym obowiaz̨ującym w Królestwie Obojga Sycylii
w latach 1839–1848.

W części Kroniki, noty i komentarzezawarto naste˛pujące informacje: 1) o włoskich
porozumieniach z archiwami Europy Wschodniej (Polska,̨ Wspólnotą Niepodległych
Państw, Bułgarią, Rumunią); 2) o idei przekłado´w na język włoski archiwalnej terminologii
niemieckiej; 3) o mie˛dzynarodowej konferencji Archiwistyka u progu 2000 roku: bilans
i perspektywy, majac̨ej miejsce w Maceracie, 3–8 IX 1990 r.; 4) XVII Zjez´dzie archiwisto´w
kościelnych Archiwa diecezjalne a badania historyczne, kto´ry odbył sięw Rzymie 16–19
X 1990 r.; 5) zjez´dzie Rozwo´ j rolnictwa w Emilii: historia, źródła, sprawozdania
terytorialne, kto´ry odbył się w Nonantoli 16–18 XI 1990 r.; 6) zjez´dzie naukowym
i wystawie: Baldassarre Labanca a kultura włoska i europejska, w Agnone, 14–15 XII 1990
r. B. Labanca (1829–1913) był wielka˛ indywidualnos´cią w świecie nauki; pracował na
kilku uniwersytetach, m.in. w Padwie, Pizie, Rzymie; pozostała po nim bogata spus´cizna
twórcza.
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W części Dokumentyopublikowano informacje o powołaniu przez XVII Mie˛dzy-
narodowy Kongres Nauk Historycznych w Madrycie archiwo´w organizacji między-
narodowych: spus´cizna humanitarna.

W części Działalność archiwów: wrzesien´-grudzień1990 r.przedstawiono ogo´ lnopols-
kie inicjatywy archiwalne oraz przejawy aktywnos´ci archiwów państwowych we Wło-
szech; dalej ukazano uczestnictwo archiwo´w włoskich w międzynarodowych kontaktach.
Wspomniano o wizytach w Polsce (s. 174); naste˛pnie odnotowano zebrania organizacji
międzynarodowych, dotyczac̨e spraw archiwalnych oraz wykaz umo´w o współpracy
kulturalnej z niekto´rymi państwami świata, w tym z Polska˛ (s. 177).

Wiadomos´ci bibliograficzne.Zaprezentowano omo´wienia krytyczne 14 pozycji ksiaż̨-
kowych poruszajac̨ych zagadnienia archiwalne. Omo´wiono m.in. inwentarz Archiwum
Watykańskiego (s. 222–224).

Dział Książki nadesłaneobok pozycji wydanych we Włoszech odnotowuje publikacje
niemieckie i austriackie.

Organizacja archiwo´w państwowychomawia stan organizacyjny włoskich archiwo´w
na dzien´ 1 I 1991 r. Zawarto w nim, obok nazw urze˛dów centralnych, komisji oraz
placówek, imiennąobsade˛ kierowniczą.

Zarządzenia i normatywyzawierająwyciągi z zarządzeńministerialnych, dotyczac̨ych
funkcjonowania archiwo´w oraz wyciągi z aktów prawnych, reorganizujac̨ych struktury
uczelni, m.in. uniwersyteto´w w Urbino i Neapolu.

Końcowączęść czasopisma stanowi wykaz publikacji włoskich archiwo´w państwo-
wych od początku lat pięćdziesiątych do 1991 r.

N u m e r 2 (1991) ma układ zawartos´ci podobny do nr 1. Otwiera go list dyrektora
generalnego do´br archiwalnych Renato G r i s p o z 28 IV 1992 r. do archiwisto´w, w którym
wskazano kierunki działalnos´ci włoskich archiwo´w oraz tendencje rozwoju, wynikajac̨e
z przemian cywilizacyjnych.

W części pierwszej nr 2 zamieszczono 6 artykuło´w naukowych, a mianowicie:
1) Luciany F r a n g i o n i o wyrobach sprze˛tu uzbrojeniowego nieflorenckiego hutnictwa
w Awinionie z lat 1363–1410; 2) Bernardino F a r o l f i o formach dokumentacji
personalnej rzad̨ów Bolonii między V a XVIII w.; z archiwum notariusza rzad̨owego,
3) Paolo M u z i o instytucjach administracji peryferyjnej w dokumentacji dziesie˛cio-
lecia Napoleon´skiego (1806–1815); z dokumentacji Archiwum Miasta Aqulla, 4) Ugo
C o v a o epoce Jo´zefa II w źródłach Archiwum Miasta Triest, 5) Pierpaolo D o r s i
o austriackim prawie wojennym (1915–1918) w materiałach Archiwum Miasta Triestu,
oraz 6) Giulii B a r r e r y o nowym prawie, ułatwiajac̨ym dostęp do dokumento´w
administracyjnych.

W części Kroniki, noty i komentarzezawarto informacje o tym, jak nie powinno
się pisaćpodręczników (poddano surowej krytyce podre˛cznik archiwistyki przygotowa-
ny przez Giuseppe Dibenedetto, wyd. w 1991 r. w Bari); naste˛pnie o instrukcji z 1588
r. w Archiwum di Simancas; o historii filigrano´w (ornamento´w) brescien´skich; o prob-
lemie dóbr archiwalnych w warunkach zjednoczenia Europy; o zjez´dzie historyko´w
warunków sanitarnych: s´rodowisko, choroby, zdrowie w XVIII i XIX w., kto´ry odbył
się w Cagliari–Iglesias, w dn. 15–17 XI 1990 r.; o seminarium Miasto jako lenno
w nowożytnej Sycylii. Nowe perspektywy badan´ historiograficznych, kto´re odbyło się
w Caltanissetta (na Sycylii) w dn. 30 XI – 1 XII 1990 r.; o zjez´dzie naukowym
Włochy 1350–1450; mie˛dzy kryzysem, transformacja,̨ rozwojem, kto´ry miał miejsce
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w dn. 10–13 V 1991 r. w Pistoi; o mie˛dzynarodowym seminarium na temat badan´
w dziedzinie konserwacji, kto´re odbyło sięw Nowym Jorku, w dn. 25—29 V 1991 r.;
oraz o międzynarodowym zjez´dzie naukowym Archiwum, historia, nauka i technika,
który odbył sięw dn. 4–8 VI 1991 r. w Desenzano del Garda.

W części Dokumentyzamieszczono wyciag̨ z Przewodnika po archiwum Wspo´lnoty
Europejskiej we Florencji.

W dziale Działalność archiwów: styczen´–sierpień 1991 r. przedstawiono obraz
aktywności organizacyjnej dyrektoro´w dóbr archiwalnych we Włoszech oraz przeja-
wy działalnos´ci rozmaitych archiwo´w państwowych. Odnotowano wystawy ar-
chiwów w Padwie i Perugii: Naro´d polski. Uniwersytety we Włoszech i Polsce
XIII–XX w. W Padwie wystawęprezentowano w dn. 10–30 VI 1991 r., w Perugii
dn. 20 VII – 31 VIII 1991 r. Na otwarciu obu wystaw obecni byli dyrektor gene-
ralny włoskich do´br archiwalnych prof. Renato Grispo i dyrektor naczelny ar-
chiwów państwowych w Polsce prof. Marian Wojciechowski (s. 468–469);
następnie ukazano rozwo´ j włoskich kontakto´w archiwalnych z ro´ żnymi archiwami
świata, w tym z Polska˛ (s. 478).

Wiadomos´ci bibliograficzneobejmująomówienie 12 pozycji książkowych; głównie
prac historycznych, opartych na bazie archiwalio´w; m.in. rękopisy sardyn´skie w Bibliotece
Watykańskiej, miejsce nauki w przemianach Padwy w XI–XV w., znaczenie włoskiej
masonerii w kon´cu XIX i na początku XX w., problem demokracji i galibardyzmu
w Rzymie w końcu XIX w.

Wśród Książek nadesłanychodnotowano obok tytuło´w wydanych we Włoszech
opublikowane w Belgii, Francji, Brazylii, Niemczech i Słowenii. Sa˛ to przede wszystkim
przewodniki archiwalne.

Zarządzenia i normatywypublikują informacje o zmianach organizacyjnych w funk-
cjonowaniu pewnych organizacji i instytucji społeczno–kulturalnych oraz uczelni, kto´re
mają związek ze słuz˙bą archiwalną.

W n u m e r z e 2 (1991) jest spis zawartos´ci całego rocznika 1991 orazDzieła polecane,
a wśród nich niektóre tytuły omówione wWiadomos´ciach bibliograficznych; nadto wykaz
nazwisk wspo´ łpracowników ,,Rassegna...’’, normy bibliograficzne wymagane w przygoto-
wywaniu publikacji naukowych, a zwłaszcza z zakresu archiwistyki (jest to wartos´ciowa
część publikacji z punktu widzenia metodyki pracy badawczej i edytorskiej), wykaz
skrótów używanych przez czasopismo oraz wykaz podstawowych publikacji włoskich
archiwów państwowych.

Analiza zawartos´ci obu numero´w za rok 1991 r. pozwala stwierdzic´, że włoskie życie
archiwalne cechuje duz˙a prężność, zarówno w wymiarze krajowym, jak i mie˛dzy-
narodowym; znaczac̨a zaro´wno w sferze naukowej, jak i organizacyjno-społecznej.
Przedmiotem poznania archiwisto´w włoskich sądzieje polityczne, gospodarcze i społeczne
kraju, jak teżzagadnieniastricte archiwistyczne. Badania te w pełni przekonuja,̨ że
teraźniejszos´ć jest przeszłos´cią przekazywana˛ z pokolenia na pokolenie; z˙e przeszłos´ć
tworzy fundament teraz´niejszos´ci. Wydobywane z przeszłos´ci nowe archiwalia wzbogaca-
ją stan wiedzy o s´wiecie i prawidłowos´ciach jego przemian. Badania archiwalne
prowadzone przez włoskie placo´wki przekonująteż, że w poznaniu humanistycznym
niezwykle waz˙ną metodąsą tzw. kolejne zbliżenia.

Z punktu widzenia praktyki archiwalnej niezwykle waz˙ne sąsprawy metodologiczne
i metodyczne. ,,Rassegna...’’ w tym wzgle˛dzie prezentuje sie˛ wielce krzepiąco. Dostarcza
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systematycznie wskazo´wek bibliograficznych, przepiso´w normatywno–prawnych, zapoz-
naje z najnowszym stanem i tendencjami przemian archiwalnych.

Prezentowana wiedza o wydawnictwach, zjazdach, sympozjach, konferencjach czyni
z czasopisma autentyczny aktualny przeglad̨ archiwalny. Jego lektura skłania nie tylko do
refleksji nad dokonaniami ostatnich lat włoskich archiwo´w państwowych, ale tez˙ rodzi
inspiracje two´rcze, a zwłaszcza w zakresie doskonalenia warsztatu badan´ archiwalnych.
Lektura czasopisma przekonuje, z˙e włoska archiwistyka i jej instytucje sa˛szeroko otwarte
na wyzwania teraz´niejszos´ci oraz przyszłos´ci.

Andrzej Chodubski(Gdańsk)

,,RESTAURATOR’’. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PRESERVATION
OF LIBRARY AND ARCHIVAL MATERIAL, Copenhagen 1993, t. 14, nr 2–4

Rocznik ,,Restauratora’’ 1993 obejmuje kilkanas´cie artykułów, w których przed-
stawiono propozycje nowych technologii, lub w sposo´b dobrze udokumentowany,
naukowy, wyjas´niono chemizm niekto´rych proceso´w, mających miejsce w trakcie
zabiego´w konserwatorskich.

N u m e r 2 (1993). E. S t r ö f e r - H u sChemicals — Interactions in art, humans and
nature(s. 57–77) przypomina dewize˛ Paracelsusa, z˙e wszystko w nadmiarze jest trucizna,̨
tylko stężenie decyduje o tym, czy zwiaz̨ek działa na otoczenie pozytywnie, czy tez˙
negatywnie. Bazujac̨ na tej tezie, autor dyskutuje problem wywaz˙onego stosowania
środków chemicznych przez konserwatoro´w. Chemikalia bowiem aktywnie reaguja˛
z organizmami ludzkimi, dziełami sztuki i s´rodowiskiem zewne˛trznym. Konserwatorzy
używająwielu związków chemicznych, cze˛sto drastycznie oddziaływujac̨ych na obiekt, jak
teżna wykonawce˛ pracy. Większość konserwatoro´w nie ma wykształcenia chemicznego,
stąd brak pełnej s´wiadomos´ci inicjowanych proceso´w. Szczego´ lną toksycznos´cią od-
znaczająsię związki syntetyczne, w mniejszym stopniu dotyczy to naturalnie wy-
stępujących w przyrodzie substancji. Miara˛ kancerogennos´ci i toksycznos´ci danej
substancji jest tzw. LD50 — dawka okres´lająca przez˙ycie połowy populacji testowanych
organizmo´w, po podaniu im okres´lonych stężeńzwiązku. Substancje rakotwo´rcze działają
na genomy komo´rek lub enzymy katalizujac̨e kopiowanie genomu. Autor apeluje
o rozwagęi ostrożność we wszelkich poczynaniach konserwatoro´w.

M. Ď u r o v i č, J. Z e l i n g e rChemical processes in the bleaching of paper in library
and archival collections(s. 78–101). W artykule opisano zwiaz̨ki chemiczne i ich grupy
funkcyjne, odpowiedzialne za z˙ółknięcie papieru.

Z równym pietyzmem zaje˛to sięodczynnikami słuz˙ącymi do odwrócenia tego procesu,
czyli wybielania papieru. Zmiany koloru papieru dokonujac̨e sięw czasie zalez˙ą od
zawartos´ci w nim celulozy, hemicelulozy, ligniny, jono´w metali, żywic. Za przebarwienia
celulozy odpowiedzialne sa˛ głównie grupy ketonowe w połoz˙eniu C2 i C3. Grupy
aldehydowe przyczyniaja˛ się do żółknięcia tylko w warunkach znacznej wilgotnos´ci.
Papier z duz˙ązawartos´ciąhemicelulozy jest podatny na z˙ółknięcie, głównie za sprawa˛grup
aldehydowych w połoz˙eniu C2 i C3. Lignina jest bardzo wraz˙liwa na utlenianie.
Podstawowym jej chromoforem jest piers´cieńbenzenowy i grupy karbonylowe. Z˙ółknięcie
papieru odbywa sie˛ teżza sprawąkomplekso´w organometalicznych — jono´w metali: Al3+,
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Fe3+, Cu2+ oraz żywic. Również drobnoustroje, dzie˛ki produkowanym przez nie pigmen-
tom, przebarwiaja˛papier. Najcze˛ściej spotyka sie˛ barwniki typukarotenoidów i chinonów.
Pewnąspecyfikąodznaczaja˛ się foxingi — rdzawe plamy o wciaż̨ jeszcze niejednoznacz-
nym pochodzeniu.

W dalszej cze˛ści artykułu przeanalizowano naste˛pstwa działania zwiaz̨ków wybielają-
cych — podchloryno´w, chloraminy, nadtlenku wodoru, nadmanganianu potasu itp.
Najwyższy stopien´ degradacji papieru zaobserwowano przy stosowaniu podchlorynu sodu
o odczynie neutralnym. W konkluzji autorzy sugeruja,̨ by szukac´ możliwie in. dróg niż
wybielanie, z uwagi na drastycznos´ć zabiegu.

R. S. W e d i n g e rThe FMC mass preservation system — enhancement and extension
of useful life (s. 102–122). Przedstawiono pewna˛ modyfikację metody masowego
odkwaszania papieru. W tym zmienionym trybie poste˛powania udało sie˛ uniknąć
obecnos´ci fluorowęglowodorów i przykrego zapachu, jaki cze˛sto towarzyszy innym
systemom. Zastosowanym rozpuszczalnikiem był heptan. Jego obecnos´ć wyraźnie
zwiększyła poziom rezerw alkalicznych w papierze, co oczywis´cie jest korzystne dla
,,przyszłos´ci’’ papieru. Do testo´w użyto 5 różnych typów papieru. Sprawdziany obej-
mowały ocene˛ takich cech fizycznych, jak wytrzymałos´ć na rozciąganie papieru, reakcje˛ na
postarzanie (w 90oC i przy wilgotności 50% RH). Papiery odkwaszone i kontrolne
wyjmowano co 7 dni w cyklu 35-dniowym. Przedstawiony tryb odkwaszania okazał sie˛
pozytywny dla wszystkich rodzajo´w papieru.

N u m e r 3 (1993). M. G. V i n e, W. K. H o l l i n g e rActive archival housing
(s. 123–130). Barrow W. J. był pierwszym, kto´ry zwrócił uwagęna fakt, iżobecnos´ć rezerw
alkalicznych w papierze jest warunkiem decydujac̨ym o jego trwałos´ci. Wzrastająca wciąż
liczba uszkodzonych ksiaż̨ek i dokumento´w papierowych jest wynikiem poste˛pującego
zakwaszenia obiekto´w, pod wpływem czynniko´w środowiska zewne˛trznego. Dla zapobie-
żenia temu niekorzystnemu zjawisku, zacze˛to stopniowo włączaćsubstancje neutralizujac̨e
do masy papierniczej, w trakcie procesu produkcyjnego, jak ro´wnieżw trakcie wytwarzania
materiałów osłonowych (np. tektury).

Autorzy niniejszej pracy proponuja˛ nowy produkt, spełniajac̨y funkcję osłonową,
opatrzony nazwa˛ MicroChamber.Novum produktu polega na włac̨zeniu don´ specjalnego
węgla aktywowanego i substancji buforujac̨ych, których funkcją jest pochłanianie
i neutralizacja związków zakwaszajac̨ych. Dla potwierdzenia waloro´w nowego papieru
i tektury wykonano testy na papierze trzydziestoletniej ksiaż̨ki, odpowiednio osłonie˛tej
i równolegle na tym samym papierze bez ochrony. Papier chroniony przezMicroChamber
cechował sie˛ znacznie wyz˙sząwytrzymałością na zrywanie. Dodatkowy test polegał na
poddaniu mikrofilmu działaniu nadtlenku wodoru. Pro´bki osłonięte reklamowanym
papierem zachowały prawidłowy rysunek obrazu, podczas gdy niechronione, nie spełniały
tego warunku.

M. L e r o y, F. F l i e d e rThe setting of modern inks before restoration treatments
(s. 131–140). Wszelkie prace restauratorskie wykonywane na mokro, w przypadku
papieru, moga˛ niekiedy wiązać się z rozmyciem tekstu. Taki zapis wymaga uprzednio
odpowiedniego zabezpieczenia-utrwalenia. Przetestowano pod tym kat̨em kilka specyfi-
ków i wybrano ostatecznieSandofix WE— polimer cyjanoguanidyny, formaldehydu
i chlorku amonu.Sandofixskutecznie utrwala atramenty: niebieski, czarny, czerwony,
zielony. Pozostałe analizowane preparaty miały pod tym wzgle˛dem zawe˛żone spektrum.
Prace dotyczyły atramento´w firmy: Parker, Pelikani Waterman. Obserwacje wykazały , z˙e
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Sandofixdobrze zabezpiecza atramenty rozpuszczalne w wodzie, a nie ma zastosowania dla
atramento´w rozpuszczajac̨ych sięw organicznych rozpuszczalnikach. Nie stwierdzono
destrukcji celulozy w przeprowadzonych eksperymentach.

M. M u r a v a l, F. F l i e d e r:The stability of printing inks(s. 141–171). Obszerna
publikacja dotyczy trwałos´ci farb drukarskich — czarnych i kolorowych — w sytuacjach,
gdy sąwystawione na działanie s´wiatła i poddawane postarzeniu w gorac̨ym, wilgotnym
powietrzu. Dane dotycza˛ głównie druku offsetowego. Rozbudowano znacznie cze˛ść
raportu pos´więconą historycznemu przeglad̨owi typów procesu drukarskiego. W od-
powiednim aneksie uwzgle˛dniono skład farb drukarskich, ich lepkos´ć, kleistość, drukow-
ność. Czarna farba okazała sie˛ w warunkach dos´wiadczen´ znacznie bardziej trwała, niz˙
kolorowa. Farby kolorowe (zwłaszcza purpurowa i z˙ółta) sąwrażliwe na światło, natomiast
nie reagująna postarzanie w wilgotnym i gorac̨ym powietrzu.

W ostatnich latach, w zwiaz̨ku z poszukiwaniem papieru o przedłuz˙onej trwałos´ci,
nasuwająsię pytania, jaki rodzaj farby ma byc´ użyty do druku, aby ,,całos´ć’’ pozostała
trwała w czasie.

R. M o r o z, E. R o e v e rA new approach to systematic dry cleaning with technical
devices(s. 172–187). Czyszczenie na sucho jest najbardziej powszechna,̨ a jednoczes´nie
zupełnie zaniedbana˛ czynnos´cią restauratorska,̨ sądząautorzy. Na powierzchniowy brud
składająsię kurz, złogi ples´ni, odchody insekto´w itp. Często taka warstwa jest trudna do
usunięcia przy ręcznym, tradycyjnym gumkowaniu.

W nowym centrum konserwatorskim, otwartym w 1991 r. na terenie po´ łnocnych
Niemiec, któremu podporzad̨kowanych jest 200 lokalnych muzeo´w, wykonano serie˛
testów dla ustalenia skutecznos´ci czyszczenia nowymi sposobami. Do czyszczenia
stosowano gumki elektryczne i urzad̨zenia operujac̨e strumieniem piasku (mikropiaskarki).
Próby usuwania brudu wykonywano na ro´ żnych obiektach z XVI i XVIII w. Autorzy kładą
nacisk na potrzebe˛ przywracania estetyki obiekto´w.

G. Z. B y k o v a Medieval painting on parchment — technique, preservation and
restoration(s. 188–197). S´redniowieczne, iluminowane re˛kopisy na pergaminie moz˙na
podzielićna dwie grupy, z uwagi na technike˛ ich wykonywania – zachodnioeuropejskie
i bizantyjskie. Szkoły te ro´ żniły się sposobami przygotowywania pergaminu i ro´wnież
metodami malarskimi. Bizantyjskie pergaminy cechowała gładka, s´wiecąca powierzch-
nia i obfita warstwa malowidła. Stan zachowania takich miniatur jest zły, bowiem
warstwa farby oddziela sie˛ od podłoża. W zachodnich obiektach powierzchnia per-
gaminu była mie˛kka i matowa, mniej podatna na deformacje˛. Iluminacje stanowiły
jedynie cienkąwarstwę. W miniaturach bizantyjskich nalez˙y obecnie utrwalic´ fragmenty
malowane, przytwierdzic´ je do podłoża. Badania szły w kierunku znalezienia odpowied-
niego środka do tego celu. Wybrano roztwo´r kopolimeru octanu winylu i etylenu
w wodzie i alkoholu (1:2). W ten sposo´b warstwa malowana dobrze przytwierdza sie˛ do
substratu, bez zmiany barw i ,,halo’’ woko´ ł fragmentu malowanego. Autorka ze wszech
miar poleca te˛ metodę.

N u m e r 4 (1993). D. N i k o l o v aProteinase inhibitors from vegetables and their
application in enzymatic conservation treatments(s. 199–216). Enzymy były i sa˛
stosowane w ro´ żnych dziedzinach konserwacji. W wielu przypadkach istnieje potrzeba
inaktywacji enzymu. Tradycyjne metody ,,przerywania’’ funkcjonowania enzymu spro-
wadzały siędo operowania wysokimi temperaturami, zmiana˛ pH, rozpuszczalnikami
organicznymi, witaminami K3 i K 5. Mimo wysokiego stopnia oczyszczenia, gło´wny
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enzym moz˙e być ,,zanieczyszczony’’ enzymem pochodzac̨ym z zewnątrz. Taki
,,zbędny’’ enzym nalez˙y unieczynnic´.

Od dawna wiadomo, z˙e rośliny, zwierzęta i również drobnoustroje syntetyzuja˛
inhibitory proteinaz. Celem pracy było włas´nie znalezienie odpowiedniego inhibitora
wśród roślin typowych dla Bułgarii. Testujac̨ różne nasiona, odnotowano wysoka˛
aktywność hamującąekstraktu z nasionBrassica napus, w stosunku do trypsyny i innych
proteinaz. Opisano ogo´ lny schemat wydzielania i cze˛ściowego oczyszczania wspo-
mnianych inhibitoro´w.

M. B i e c h i e r i, P. B r u s a, G. P a s q u a r i e l l o:Tracing paper-methods of study
and restoration(s. 217–233). Autorzy przekazuja˛ w pracy swoje dos´wiadczenia związane
z rekonstrukcjąrysunków architektonicznych, pochodzac̨ych z początku XX w. (lata
trzydzieste), wykonywanych na kalce papierowej. Kalki były uszkodzone mechanicznie
i biologicznie. Przed przystap̨ieniem do działan´ konserwatorskich wykonano bardzo wiele
analiz wstępnych, jak identyfikacja tuszu, pigmento´w, ustalenie ich rozpuszczalnos´ci
w wodzie i alkoholu, badanie rodzajo´w kleju (roślinny, zwierzęcy?), pH, wykrywanie
ligniny, wosku, żywic. Wykonano ro´wnieżanalizęmikrobiologiczną. Do dublowania kalki
użyto współczesnego papieru pergaminowego, uprzednio postarzonego. Dla wzmocnienia
włókien kalki zastosowano ro´ żne kompozycje klejowe jak:Klucel G — 4% roztwór
alkoholowy,Tyloza MH300P — 3% wodny roztwo´r, Primal AC33. Ostatecznie wybrano
Klucel G, pochodnącelulozy (hydroksypropyl–celuloze˛).

Autorzy polecająswój tok postępowania przy analogicznych pracach: M. G a s t
Paper-splitting — a problematic but indispensable method in paper restoration
(s. 234–252). Autor po dokonaniu przeglad̨u metod słuz˙ących wzmocnieniu uszkodzonego
papieru, skupił uwage˛ na szczego´ łach jednego ze sposobo´w, a mianowicie rozwarstwianiu
papieru. Metode˛ tę nieco zmodyfikował. Opisy techniki rozwarstwiania spotykane sa˛ już
w XIX w., lecz znaczące zasługi maja˛ głównie współcześnie pracujący: W. Wächter
(Lipsk), G. Müller (Jena). Dyskutowane sa˛następstwa poste˛powania przy rozwarstwianiu
– z punktu widzenia etycznego i zagroz˙eńdla konkretnych obiekto´w. Metoda jest bowiem
dośćdrastyczna. Pada propozycja, by przy wyborze metody restauracji konserwatorzy brali
pod uwage˛ następujące kwestie: Czy ma sie˛ do czynienia z re˛kopisem, czy dokumentem
drukowanym, czy obiekt zapisany jest jedno- czy dwustronnie? Jaka˛ funkcję pełni
dokument — jedynie informacyjna,̨ czy teżjest dziełem sztuki? Jaka jest skala zniszczen´?

International standard for permanent paper(s. 253–254). W sierpniu 1993 r. został
zatwierdzony projekt mie˛dzynarodowych norm dla parametro´w papieru o przedłuz˙onej
trwałości. Ten nowy standard ma symbol ISO 9706. Jego zasadnicze parametry sa˛oparte na
bazie dobrze znanego, Narodowego Amerykan´skiego Standardu ANSI/NISO Z 39,
48–1992, zrewidowanego w 1992 r.

Wymagania dotyczac̨e wartos´ci pH papieru i zawartos´ci rezerw alkalicznych sa˛ te
same. Ro´ żniąsięnieco wymagania co do wytrzymałos´ci papieru na zrywanie i wraz˙liwości
na utlenianie.

W większości artykułów t. 14 załączona jest mniej lub bardziej obszerna bibliografia,
także z lat ostatnich.

Elżbieta Chruściak (Warszawa)
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,,REVISTA ARHIVELOR’’. DIRECT, IA GENERALǍ A ARHIVELOR STATU-
LUI, Bucures,ti 1991, nr 1–2

N u m e r 1 (1991) rumun´skiego kwartalnika archiwalnego otwiera artykuł redakcyjny
pt. Źródła historyczne dotyczące Zjednoczenia Ksie˛stw [Naddunajskich –S. W.]. Silvia
P o p o v i c i omawia w nim zbiory dokumento´w zagranicznych i krajowych rumun´skich,
jakie złożyły sięna publikacje związane z setna˛ rocznicątego wydarzenia (1959 r.). Trzon
publikacji, obejmujących źródła zagraniczne, stanowi korespondencja dyplomatyczna
francuska i angielska tamtej doby. Uzupełniaja˛ je dokumenty pozyskane ro´wnież
z archiwów dziesięciu in. europejskich krajo´w, związane z tątematyką. Ówczesne aspiracje
zjednoczeniowe i niepodległos´ciowe Mołdawii i Wołoszczyzny (Muntenii) uwarunkowane
były wieloma czynnikami wewne˛trznymi i zewnętrznymi. Bardzo wiele zalez˙ało od
europejskich mocarstw tamtego czasu. Ws´ród nich dominującą rolę odgrywały Anglia,
Austria i Turcja. Kaz˙da z tych pote˛g uprawiała własna˛ politykę w odniesieniu do tak
żywotnego dla Rumuno´w obu prowincji wydarzenia dziejowego. Jak wynika z dokumen-
tów, zjednoczeniu niez˙yczliwa była Anglia, sprzeciwiały sie˛ Austria i Turcja, popierała je,
jakkolwiek nie we wszystkim, Francja. Mimo to, ten doniosły akt dla dziejo´w kraju mógł się
w końcu spełnic´, jak stwierdza autorka, dzie˛ki niezłomnej woli narodu, działalnos´ci
ówczesnych s´wiatłych polityków rumuńskich oraz ruchom wolnos´ciowym i niepod-
ległościowym, jakie ogarne˛ły Europęokresu Wiosny Ludo´w.

W dziale Studia i sprawozdaniaIon O b r e t i n zamies´cił szczego´ łowo udokumen-
towany szkic na temat:Wspólnoty wiejskie i bojarzy. Jako materiał ilustracyjny obrał
dzieje kilku wsi położonych na pograniczu Wołoszczyzny (Muntenii) i Oltenii, gdzie
o władanie ziemia,̨ począwszy od XVI w., wspo´ łzawodniczyły ze soba˛ z jednej strony
wspólnoty wolnych włościan, z drugiej zas´ miejscowi bojarzy. Pod koniec XVIII w.
nastąpiło wzmożone wypieranie wolnych chłopo´w z ich dziedzin przez bojaro´w,
wynikiem czego było powstanie wielkich bojarskich majat̨ków ziemskich.

Przyczynki do identyfikacji autora pewnego re˛kopisu rumun´skiego z początku XVIII
wiekuVirgiliu Z. T e o d o r e s c u opisuja˛ cechy dokumentu, poro´wnując je z analogicz-
nymi cechami in. re˛kopiśmiennych dokumento´w z epoki. Autor podtrzymuje wczes´niej-
sząhipotezę, że autorem re˛kopisu jest Dyonizy E k l e z j a r c h a (Dionisie Eclesiarhul).
Rękopis jako kopia klasztornych rejestro´w i aktów donacyjnych wołoskich hospodaro´w
został odnaleziony w 1934 r. w monasterze Meteore w Grecji, złoz˙ony tam w darze przez
wołoski klasztor Bucovaˇt,. Autor artykułu zwraca uwage˛ na bliskie związki między
prawosławiem wołoskim a bałkan´skim, oparte nie tylko na wie˛zach religijnych. Sprzyjało
im także poczucie wspo´ lnoty z etnicznymi enklawami rumun´skojęzycznej ludnos´ci Płw.
Bałkańskiego, potomkami zromanizowanych mieszkan´ców przeddunajskich prowincji
rzymskich, posługujac̨ych siędialektalnymi odmianami wspo´ lnego języka roman´skiego,
z którego wywodzi sie˛ zarówno język rumuński i zbliżone don´ rumuńskie narzecza
bałkańskie.

Analizęi opis ludnos´ciowego spisu zamoz˙niejszych mieszkan´ców Bukaresztu zawiera
artykuł Paula C e rn o v o d e a n u iIriny G a v r i l a Bojarstwo w ludnos´ciowym spisie
mieszkan´ców Bukaresztu z lat 1810/11.Spisu dokonały wojskowe władze rosyjskie
rezydujące w Bukareszcie w okresie wojen rosyjsko-tureckich (1806–1812). Opracowa-
nie zostało oparte na mikrofilmowych kopiach oryginało´w z działu Akt Dawnych
Centralnego Archiwum Pan´stwowego w Moskwie.
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Ucieczki dobrudzkich Rumuno´w na lewy brzeg Dunaju w czasie Wojny Krymskiej
zamies´cił Teodor M a t e e s c u. Zatargi i wojny rosyjsko–tureckie w południowo–wscho-
dniej Europie i na Bałkanach, pocza˛wszy od drugiej połowy XVIII w., obje˛ły również
Dobrudżę, wywołując ogromne zniszczenia. Dla Rumuno´w, stanowiących autochtonicz-
ną większość ludności prowincji, jedynym ratunkiem przed okropnos´ciami wojny,
zwłaszcza przed grabiez˙ami i morderstwami, popełnianymi przez baszbuzuko´w (nieregu-
larne oddziały tureckie), była ucieczka do Wołoszczyzny i Mołdawii. Przymusowe
peregrynacje ludnos´ci dobrudzkiej nasiliły sie˛ w okresie wojny krymskiej (1853–1856).
Wśród relacji cudzoziemco´w, którzy byli świadkami tych migracji, znalazły sie˛ w ar-
tykule fragmenty wspomnien´ nie wymienionego z nazwiska Polaka, lekarza wojskowego
odbywającego słuz˙bę w wojsku carskim. Autor cytuje je, powołujac̨ się na artykuł Ilie
C o r f u s a Oblężenie Silistry w 1854 r. wg wspo´łczesnego re˛kopisu polskiego,zamiesz-
czonego w ,,Revista istoricaˇ românǎ’’, nr XIV, 1944 r.

Ion M u n t e a n u (Amerykan´scy Rumuni i Wielkie Zjednoczenie[ziem rumuńskich po
I wojnie światowej – S. W.]) opisuje, jak skromna liczebnie rumun´ska emigracja
w Stanach Zjednoczonych (np. 9% stanu emigracji polskiej) dzielnie i skutecznie broniła
sprawy Rumunii w okresie I wojny s´wiatowej. Pomagała ojczyz´nie przodko´w, uczest-
nicząc w prorumun´skich akcjach propagandowych, udzielała jej wsparcia finansowego,
a synowie emigranto´w walczyli w szeregach armii amerykan´skiej w Europie.

W obszernym przeglad̨zie Informacje dotyczące pomniko´w ku czci bohatero´w
pierwszej wojny s´wiatowej— Adrian A d a m a c h e dokonuje bilansu tego budownictwa
pomnikowego w Rumunii w okresie 1920–1940. W chronologicznym opisie do obiekto´w
utrwalających pamięć poległych żołnierzy zalicza krzyz˙e, kapliczki, obeliski, posag̨i
i pomniki, panteony. Nie pomija ich oceny estetycznej i architektonicznej (sporo
negatywnych). Ale wznosili je spontanicznie z wewne˛trznej potrzeby rzemies´lnicy
(np. kamieniarze). Projektowali je i budowali tez˙ znakomici rzez´biarze i architekci
rumuńscy okresu mie˛dzywojennego. Ws´ród nich nie zabrakło s´wiatowej sławy rumun´s-
kiego rzez´biarza Constantina B r â n c u s, i z jego słynnymi dziełami:Brama pocałunku,
Stół milczenia i Kolumna nieskon´czonos´ci.

W szóstym już odcinku autorstwa Miliana S e r b u w dzialePrezentacje zasobo´w
i zbiorów w artykuleDyplomaci rumun´scy: Grigore Gafencuprzedstawiono dokumenty
z osobistego zasobu tego znanego w Europie polityka i dyplomaty rumun´skiego okresu
międzywojennego. Opublikowany materiał zawiera jego przemo´wienia i interpelacje
w parlamencie rumun´skim w 1934 r. Lata trzydzieste były burzliwym i trudnym czasem
w politycznym życiu tego kraju. Kolejne rzad̨y, mimo demokratycznych programo´w
i deklaracji, nie potrafiły utrzymac´ w państwie równowagi między demokratycznymi,
praworządnymi zasadami a wymogami politycznej stabilizacji i publicznego ładu. Opro´cz
nieudolnych lub skorumpowanych polityko´w do siania zame˛tu przyczyniały sie˛ pro-
gramowo niekto´re partie, np. faszystowska Z˙elazna Gwardia. Totez˙, począwszy od
1934 r., wprowadzane były okresowo stany wyjat̨kowe i cenzura prasy, az˙ do 1937 r.
W owych wypowiedziach, nacechowanych przenikliwos´cią i rozwagą, kulturą osobistą
i polityczną, godnych polityka europejskiego formatu, Gafencu bronił demokracji
i wolności słowa, formułował zasady, na jakich powinno opierac´ sięsprawowanie władzy
w konstytucyjnie rządzonym pan´stwie. Świadcząo tym niektóre tematy jego wystap̨ień
parlamentarnych:Stan wyjątkowy i cenzura, Porządek pan´stwowy a młodziez˙, Wojsko
i odpowiedzialnos´ć za państwo.
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W artykuleArchiwa siedmiogrodzkie — z´ródła wiedzy historycznejMircea T im b u s
omawia zbiory znajdujac̨e sięw mieście Arad. Sąto dokumenty administracyjne, sad̨owe,
polityczne, gospodarcze, dotyczac̨e ochrony zdrowia, opieki socjalnej i pracy, kultury,
wyznań, osobowe i rodzinne. Najstarszy dokument pochodzi z 1406 r. Wie˛kszość została
spisana w je˛zykach niemieckim, łacin´skim i węgierskim. Jakkolwiek je˛zykiem ru-
muńskim mówiła autochtonicznie najstarsza warstwa siedmiogrodzkiej ludnos´ci,
zwłaszcza wiejskiej, tylko niewielka liczba tych dokumento´w sprzed I wojny s´wiatowej
została sporzad̨zona w języku rumuńskim, a sąto dokumenty związane z działalnos´cią
prawosławnej cerkwi rumun´skiej, rumuńskich związków kulturalnych oraz zasoby
prywatnych oso´b i rodzin.

Vasile M a t e e s c u zamies´cił w dziale Recenzje i prezentacjeobszerne omo´wienie
,,Archeionu’’, t. 88, 1990. W solidnie opracowanym przeglad̨zie autor wysoko ocenia
treść i profesjonalny poziom pisma, podkres´la naukowe walory polskiej archiwistyki.

N u m e r 2 (1991) zawiera artykuł redakcyjny Stefana P a s c uArchiwa i piśmiennict-
wo historyczne.Autor opisuje, jak powstawała, rozwijała sie˛ i kształtowała w Rumunii
świadomos´ć wagi dokumento´w archiwalnych dla uprawiania nauk historycznych w dru-
giej połowie XIX w. i czasach nowszych. Jednym z pierwszych Rumuno´w, który doceniał
ich znaczenie, pieczołowicie je gromadził, umieje˛tnie i naukowo wykorzystywał i przeka-
zał naste˛pnym generacjom, był załoz˙yciel nowoczesnej rumun´skiej szkoły historycznej
Gheorghe S i n c a i. Ogrom pracy, jakiej dokonał, wysoko ocenił francuski historyk Jules
M i c h e l e t, który zasługi rumun´skiego historyka poro´wnywał z analogicznymi dokona-
niami twórcy włoskiej nowoczesnej szkoły historycznej — Antonia Muratori. Kon-
tynuatorami jego dzieła byli przedstawiciele naste˛pnych pokolen´ historyków, filologów
i pisarzy: Mihail K o g ǎl n i c e a n u, D. X e n o p o l, N. B aˇ l c e s c u, Petriceicu
H a s, d e u. Przedstawiciele krytycznego, pozytywistycznego kierunku historiografii ru-
muńskiej (D. Xenopol, Ioan Bogdan) znajduja˛ się wśród europejskich prekursoro´w tej
myśli historiozoficznej, w duz˙ej mierze takz˙e dzięki badaniu i wykorzystywaniu do
swych prac materiało´w archiwalnych. Wreszcie nieprzes´cignionym ich eksploratorem na
szerokąskalę był słynny rumun´ski polihistor Nicolae I o r g a. Autor artykułu przy
sposobnos´ci nawołuje do s´ciślejszej wspo´ łpracy historyko´w z archiwistami.

W artykuleRumuńskie Archiwa Pan´stwowe w 160–tą rocznice˛ ich założenia Marcel
Dumitru C i u c ǎ kreśli pokrótce dzieje tej instytucji w jego kraju. Przy okazji dzieli sie˛
nowszymi oryginalnymi poglad̨ami na historie˛ i przedmiot obiekto´w archiwalnych.
Uważano dotychczas, z˙e historia archiwo´w na terytorium dzisiejszej Rumunii datuje sie˛
od epoki feudalnej. Gdyby jednak przychylic´ się do poglądu, że historia archiwalio´w
w ogóle zaczyna sie˛ od zachowanych zbioro´w prastarych wypalanych i zapisanych
tabliczek glinianych (babilon´skich, asyryjskich, egipskich etc.), to do takich zaliczyc´
należałoby również wykopaliskowe tabliczki gliniane, odkryte (1961 r.) w miejscowos´ci
Tartaria, koło siedmiogrodzkiego miasta Kluz˙, pochodzące sprzed ponad 3 tys. lat Sa˛ to,
zdaniem autora, najstarsze odnalezione s´lady pisma w całej Europie. Do tego rodzaju
obiektów można zaliczyc´ również woskowane tabliczki rzymskie, odnalezione tez˙
w Siedmiogrodzie, a datujac̨e sięz okresu kolonizacji Dacji przez Rzymian. Zwolennicy
zaliczania tych znalezisk do obiekto´w archiwalnych (m.in. Amerykanin Ernst P o m e r,
1972) argumentuja˛ to tym, że zapisy na tabliczkach zawieraja˛ treści dokumentarne
(faktograficzne, statystyczne, informacyjne), a nie opisowe, narracyjne, z natury swej
charakterystyczne dla zbioro´w bibliotecznych. Co sie˛ tyczy historii archiwo´w, począwszy
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od czaso´w późnego s´redniowiecza (XIV–XV w.), autor dzieli ja˛ na trzy okresy:
,,archiwum u odbiorcy’’, ,,archiwum u emitenta (wytwo´rcy)’’ i ,,archiwum rejest-
rowane’’. Dalej przedstawia kolejne fazy rozwoju archiwistyki. Opisuje sposo´b groma-
dzenia, opracowywania, klasyfikacji dokumento´w, funkcjonowanie słuz˙b archiwalnych,
działalnos´ć wydawniczą, wystawiennicza˛ i popularyzatorska˛ Rumuńskich Archiwów
Państwowych. Ubolewa tez˙ nad faktami niszczenia dokumento´w archiwalnych, jakie
miały miejsce w związku z utratątotalnej i absolutystycznej władzy przez komunisto´w
w wyniku wypadków grudniowych w Rumunii 1989 roku.

W Siedem wieko´w działalności Archiwów Państwowych w Kluz˙ Ioan D r e g a n
przedstawia osiag̨nięcia archiwistyki okresu mie˛dzywojennego (1920–1940), krytyczne
położenie instytucji wskutek konflikto´w terytorialnych węgiersko-rumun´skich oraz
niełatwy okres odbudowy słuz˙by archiwalnej po wojnie. Mimo wielu przeciwien´stw, od
barbarzyn´skiego ignorowania znaczenia archiwo´w dla historii i kultury narodu do
manipulowania nimi i wykorzystywania do politycznych fałszerstw przez powojenne
(komunistyczne) władze Rumunii, archiwistyka siedmiogrodzka zdołała sie˛ odrodzić.

,,Revista’’ zamieszcza tez˙ szkice biograficzne pos´więcone wybitnym przedstawicie-
lom rumuńskiej nauki i kultury. WZ życia i działalności Iona Marcus,a Laurent,iu M e r a
przedstawia zawodowy z˙yciorys tego archiwisty, kto´ry przepracował w archiwach ponad
45 lat, w tym również na stanowisku zaste˛pcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Archiwo´w
Państwowych Rumunii.

Jeśli chodzi o ważne wydarzenia okresu II wojny s´wiatowej, w dzialeDokumenty
zwraca uwage˛ komentarz Dokumenty dyplomatyczne angielskie dotyczące oddania
Besarabii i Bukowiny Po´łnocnej Związkowi Sowieckiemu (1940 r.), a zwłaszcza tres´ć
i wymowa tych dokumento´w. Opublikowany zbio´r obejmuje 16 pozycji. Jest to wymiana
korespondencji mie˛dzy brytyjskimi placo´wkami dyplomatycznymi a Foreign Office
w Londynie w okresie od kon´ca grudnia 1939 r. do poczat̨ków czerwca 1940 r. S´wiadczy
ona, jak wobec biegu wydarzen´ wojennych, i w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow,
niewiele mogli lub chcieli zdziałac´ zachodni alianci w zakresie gwarancji dla krajo´w
zagrożonych hitlerowskąlub sowieckąagresją. Wobec braku aktywnego wsparcia Polski
po napadzie Hitlera i Stalina, dyplomaci rumun´scy zacze˛li zabiegac´ niebawem o wyjas´-
nienie sytuacji własnego kraju; chodziło im o ustalenie, jak daleko moga˛ sięgać
angielskie i francuskie gwarancje dotyczac̨e nienaruszalnos´ci granic i integralnos´ci
terytorium Rumunii. Okazało sie˛, że wczes´niejsze uste˛pstwa przed Hitlerem musiały
pociągnąć za sobąkapitulacjęprzed Stalinem. Brytyjczycy pod koniec 1939 r. obiecywa-
li, że ich gwarancje dla Rumunii moga˛ dotyczyćewentualnej agresji ze strony Niemiec.
Jednakz˙e, w wyniku zmian na zachodzie Europy wiosna˛ 1940 r. (hitlerowska okupacja
Danii i Norwegii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji oraz ewakuacja Dunkierki
– V/VI, 1940 r.), Anglia nie mogła zraz˙ać sobie Związku Sowieckiego, wiaz̨ać się
jakimikolwiek deklaracjami prorumun´skimi w sprawie sowieckich roszczen´ terytorial-
nych zgłaszanych pod adresem Rumunii. Ta zas´, szukając porozumienia z Niemcami, na
początku 1940 r. zrezygnowała z gwarancji anglo-francuskich i układała sie˛ z hitlerowską
Rzeszą, za co została ostro skrytykowana, zwłaszcza we Francji. Tymczasem Rosja
Sowiecka pod koniec czerwca tegoz˙ roku, prawdopodobnie w porozumieniu z Niemcami,
dokonała zbrojnej agresji na Rumunie˛ i zaanektowała nalez˙ące do niej Besarabie˛
i Bukowinę Północną. Panowała raz˙ąca rozbiez˙ność opinii na temat o´wczesnych
wypadków, np. watykan´ski organ ,,Osservatore Romano’’ bronił praw Rumunii do
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Besarabii i Bukowiny, opierajac̨ sięna przesłankach etnicznych (75% ludnos´ci Besarabii
to Rumuni); natomiast londyn´ski ,,Times’’ karcił Rumunie˛ za szukanie porozumienia
i zbliżenie z III Rzesza.̨ Indagowany w tej sprawie przez Brytyjczyko´w ówczesny
ambasador Polski (kwiecien´ 1940 r.) nie przewidywał, by rozmowy z Sowietami
w sprawie przyszłos´ci spornych terytorio´w mogły być korzystne dla Rumunii.

Dział Prezentacje zasobo´w i zbiorów od kilku numero´w kwartalnika zajmują
dokumenty związane z postacia˛ i działalnością rumuńskiego polityka i dyplomaty
międzywojennego okresu Grigore Gafencu. Na poczat̨ku 1942 r. wycofał sie˛ on
z politycznego z˙ycia, opus´cił kraj i osiadł w Genewie. W zwiaz̨ku z klęskąWehrmachtu
i jego wojsk sojuszniczych (w tym rumun´skich) w Rosji i zbliżania sięfrontu do granic
Rumunii, Gafencu w lis´cie do I. Antonescu, o´wczesnego szefa pan´stwa (1 II 1944 r.)
i sprzymierzen´ca III Rzeszy, przedstawił swoje poglad̨y na rozwo´ j bieżących i dalszych
wypadków wojennych i politycznych w Europie. Dał mu do zrozumienia, z˙e nadchodzi
czas wielkiej pro´by dla Rumunii, w związku z czym musi ona znalez´ć sposo´b na
wywikłanie sięz sojuszu z Niemcami, zbliz˙enie z aliantami zachodnimi i ułoz˙enie się
z Sowietami. Zerwanie sojuszu z Niemcami i przejs´cie na strone˛ antyhitlerowskiej
koalicji nastąpiło 23 VIII 1944 r. Tymczasem Gafencu przekonywał koła polityczne
i zachodniąopinię publicznąo proalianckiej orientacji i sympatii znaczac̨ych kręgów
politycznych i ludnos´ci Rumunii, a takz˙e o niezmiennej przyjaz´ni wobec Czechosłowacji,
Grecji, Jugosławii i Polski, mimo wymuszonego okolicznos´ciami na jego kraju sojuszu
z Niemcami. Dał temu wyraz w artykuleStanowisko narodu rumun´skiego opub-
likowanym w ,,Journal de Genève’’ (9/10 V 1944) oraz wywiadzie, udzielonym
dziennikowi ,,La Suisse’’ (26 VIII 1944) po przejs´ciu Rumunii na strone˛ aliantów.

W dzialeRecenzje i prezentacje,w wyczerpującym i klarownym przeglad̨zie, Vasile
M a t e i omawia tres´ć publikacji Edwarda KołodziejaInwentarz akt Ambasady Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Berlinie 1919/1920–1939 (do 1934 roku poselstwa).Poświęca także
obszerny szkic recenzyjny pracy Jana BonieckiegoKatalog fotografii z Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej i innych archiwo´w państwowych. 150 lat fotografii
(1839–1989).W krótkich acz ciepłych słowach przypomina przy okazji o emigracyjnym
pobycie Kazimiery Iłłakowiczo´wny w Rumunii (1939–1947). W przyjaznym i rzeczo-
wym tonie wypowiada sie˛ o celowos´ci ściślejszej wspo´ łpracy między archiwistami
rumuńskimi i polskimi.

Stanisław Wawrzkowicz(Warszawa)

,,ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY’’, Przemys´l 1994, t. 7 ⁄ 8, wyd. AP
w Przemys´lu, s. 390

T o m 7/8 ukazał sie˛ w nakładzie 300 egz. Nad jego przygotowaniem czuwał komitet
redakcyjny w składzie: Z. K o n i e c z n y (przewodniczac̨y), B. B o b u s i a (sekretarz),
M. M o t a s, Z. P e r z a n o w s k i, M. D a l e c k i, E. P o t k o w s k i i A. T o m c z a k.
Redakcjęnaukowąsprawował Z. Konieczny.

Zawartos´ć tomu została pogrupowana w naste˛pujących działach: I.Historia — 8 ar-
tykułów (s. 3–244); II.Archiwistyka— 3 artykuły (s. 247–283); III.Źródła — 1 opraco-
wanie (s. 285–337); IV.Kronika archiwów południowo-wschodniej Polski za lata
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1990–1992(s. 339–348); V.Recenzje i omo´wienia (s. 349–385), VI.Listy do redakcji(s.
387–390). Na kon´cu tomu znajduje sie˛ spis tres´ci w języku polskim, angielskim,
niemieckim, francuskim i rosyjskim. Najbardziej interesujac̨ą częścią ,,Rocznika’’ są
artykuły historyczne dotyczac̨e problematyki regionalnej z ro´ żnych okreso´w dziejowych.
Na uwagęzasługująte, które w dużym stopniu zostały napisane na podstawie doste˛pnych
źródeł archiwalnych (re˛kopiśmiennych bądź drukowanych): J. K r o c h m a lŻydzi
w społecznos´ci miejskiej Przemys´la w XVI–XVIII w. (s. 43–109); E. K a l n i c k a
Oświatowa działalnos´ć Związku Katolicko-Społecznego w latach 1906–1914(s.
111–150); A. K r o c h m a lProtestanckie ruchy religijne i sekty w greckokatolickiej
diecezji przemyskiej w okresie II Rzeczypospolitej(s. 159–180); A. K. M i e l n i c k i
Działalność sądów radzieckich w prawobrzez˙nym Przemys´lu 1940–1941 w s´wietle
dokumento´w Sądu Ludowego II dzielnicy(s. 181–206); B. Bo b u s i a Przesiedlenia
ludności ukraińskiej w ramach akcji ,,Wisła’’ w s´wietle akt zespołu Gło´wnego
Pełnomocnika Rządu d/s Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR O/W Rzeszo´w (s.
207–246). Artykuły o charakterze przyczynkarskim, mogac̨e zaspokoic´ zainteresowania
specjalisto´w, to: M. P r o k s aZamki w południowo-wschodniej Polsce w s´wietle badan´
archeologiczno-architektonicznych i z´ródeł pisanych(s. 3–15); J. P o´ ł ć w i a r t e k Znisz-
czenia ostatniego najazdu tatarskiego w 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej(s. 17–42);
M. D a l e c k i Samosąd na moskalofilach w Przemys´lu podczas pierwszej wojny
światowej (s. 152–157).

J. K r o c h m a l opisał z duz˙ą wnikliwością problemy: rozmieszczenia i demografii
ludności żydowskiej w Przemys´lu (od początków jej zasiedlania), religijno-obyczajowe,
umiejscowienia prawnego tej ludnos´ci wśród społecznos´ci chrzes´cijańskiej (nadane
przywileje), jej aktywnos´ci i struktury zawodowej, powinnos´ci Żydów wobec pan´stwa
i władz miejskich, stosunko´w z władzami miejskimi i cechowymi, kontakto´w codzien-
nych z mieszczanami, stanowisko władz diecezjalnych wobec Z˙ydów i kontakty ducho-
wieństwa katolickiego z Z˙ydami.

Korzystna dla podtrzymania s´wiadomos´ci narodowej Polako´w działalnos´ć oświatowa
Związku Katolicko-Społecznego w latach 1906–1914, o kto´rej napisała E. K a l n i c k a,
przejawiła sięw zakładaniu i prowadzeniu czytelni i bibliotek, organizowaniu odczyto´w,
wykładów, kursów, obchodo´w świąt narodowych, zakładaniu i opieki nad amatorskimi
teatrami, cho´rami i orkiestrami włos´ciańskimi. W artykule ukazano zaro´wno tematyke˛ jak
i zasięg tej pracy, ilustrując jej rezultaty danymi statystycznymi.

A. K r o c h m a l, analizując powstanie i rozwo´ j wspólnot protestanckich i sekt
religijnych na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie mie˛dzywojennym
(Adwentyści, Anabaptys´ci, Baptyści, Badacze Pisma S´więtego, Kościół Narodowy,
Menonici, Sztundys´ci), wykazała, z˙e stanowiły one raczej problem marginalny, nie
zagrażając osłabieniem kos´ciołów Katolickiego i Prawosławnego.

W artykule A. K. M i e l n i k a przedstawiono prawne i realne połoz˙enie ludnos´ci
prawobrzez˙nego Przemys´la pod okupacja˛ radziecką, powstanie, organizacje˛ i kompeten-
cje sądów ludowych oraz rodzaje spraw karnych i cywilnych, w kto´rych zapadały wyroki
sądowe. B. B o b u s i a, opisujac̨ przesiedlenie ludnos´ci ukraińskiej, rozpatruje na-
stępujące zagadnienia: przesłanki podje˛cia decyzji władz pan´stwowych o przesiedleniu,
jej stronęmoralną, powołanie, cele i zadania urze˛du Głównego Pełnomocnika Rzad̨u
d/s Ewakuacji w Rzeszowie, charakterystyke˛ wytworzonych przezen´ akt, założenia
organizacyjne, punkty rejestracyjno-załadowcze, opieke˛ sanitarną, aprowizacje˛ ludności
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przesiedlanej. Na kon´cu opracowania zamieszczono tabele statystyczne, ilustrujac̨e
problematyke˛ omówioną w artykule.

W dzialeArchiwistykapublikują: A. K. M i e l n i k Powiatowe Archiwum Pan´stwowe
w Sanoku w latach 1954–1976(s. 247–269); M. S t a s i u kPracownia konserwatorska
AP w Przemys´lu (s. 271–276); M. W o ł e kArchiwa zakładowe urze˛dów terenowych
organów administracji pan´stwowej wojewo´dztwa przemyskiego(1981–1989) (s.
277–289).

A. K. M i e l n i k omówił, głównie na podstawie archiwalio´w AP w Przemys´lu, cele
i zadania PAP w Sanoku, jego baze˛ lokalową, kadrę, scharakteryzował działalnos´ć i zasób
(od powstania w 1954 r. do likwidacji archiwum w 1975 r.). M. S t a s i u k zaprezen-
towała metody pracy i wyposaz˙enie Pracowni konserwatorskiej AP w Przemys´lu. Na
podstawie protokoło´w kontroli archiwów zakładowych urze˛dów oraz ankiet M. W o ł e k
scharakteryzował: personel, lokale archiwo´w zakładowych, pomoce ewidencyjne, zaso´b,
przejmowanie materiało´w archiwalnych przez AP w Przemys´lu z urzędów terenowych
organów administracji pan´stwowej wojewo´dztwa przemyskiego w latach 1981–1989.

W dziale Źródła zamieszczono opracowanie Z. KoniecznegoOrganizacje ukrain´skie
w świetle sprawozdan´ starostów z 1938 r.(s. 285–337), składajac̨e sięz krótkiego wstępu,
wykazu skro´ tów i części zasadniczej, obejmujac̨ej przedruk 37 sprawozdan´ miesięcznych
starosto´w. Ze sprawozdan´ sytuacyjnych wybrano jedynie wat̨ki obrazujące działalnos´ć
ukraińskich ugrupowan´ politycznych oraz towarzystw kulturalno-os´wiatowych i gos-
podarczych. Prezentowany materiał z´ródłowy przedstawia stosunki polsko–ukrain´skie,
metody działania przywo´dców ukraińskich w Polsce, stosunek mniejszos´ci ukraińskiej do
Polaków i państwa polskiego, polityke˛ II Rzeczypospolitej, a takz˙e działalnos´ć polityczną
kleru greckokatolickiego i jego role˛ w budzeniu s´wiadomos´ci narodowej Ukrain´ców oraz
wspieraniu ugrupowan´ nacjonalisto´w ukraińskich w zwalczaniu pan´stwa polskiego.
Szkoda, z˙e źródła nie zostały opatrzone przypisami rzeczowymi.

Kronika archiwów południowo-wschodniej Polski za lata 1990–1992, opracowana
przez E. D ł u g o s z (s. 339–348), stanowi kontynuacje˛ kroniki za lata 1976–1989
w ,,Roczniku’’, t. 3, 1986; t. 4, 1989; t. 5, 1990; t. 6, 1991. Zawiera kro´ tkie informacje
o wydarzeniach zwiaz̨anych z działalnos´cią naukową, wystawiennicza˛ oraz z problemami
lokalowymi AP w Przemys´lu, AP w Rzeszowie, AP w Zamos´ciu. Dział Recenzje
i omówienia (s. 349–385) dotyczy publikacji historycznych odnoszac̨ych sięgłównie do
problematyki regionalnej, wydanych w latach 1991–1993. W listach do redakcji
(s. 387–390) zamieszczono wypowiedzi polemiczne prof. A. T o m c z a k a
i dra Z. K o n i e c z n e g o w sprawie zamieszczenia w t. 6 artykułu F. R z e m i e n i u k
Cerkiew greckokatolicka w Małopolsce Wschodniej a ukrain´ski ruch nacjonalistyczny (na
przykładzie wydarzen´ z przełomu 1918–1919).Wypada żałować, że w tej starannie
wydanej publikacji, wnoszac̨ej pożyteczny wkład badawczy do dziejo´w regionu połu-
dniowo-wschodniej Polski, zbyt mało miejsca pos´więcono problematyce działalnos´ci
merytorycznej archiwo´w państwowych tego regionu i omo´wieniu zawartos´ci ich za-
sobów.

Maria Tarakanowska(Warszawa)
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POSIEDZENIA KOMISJI METODYCZNYCH ARCHIWÓW W 1993 R.

W 1993 r. w 16 archiwach pan´stwowych odbyło sie˛ 78 posiedzen´ komisji metodycz-
nych. Podczas posiedzen´ przedyskutowano i oceniono wste˛py i inwentarze do 160 j. a.
(zespoło´w, grup zespoło´w, zbiorów), spośród których tylko nieliczne nie zostały
zatwierdzone przez komisje i zwro´cone do ponownego opracowania (dane liczbowe na
podstawie protokoło´w przesłanych do Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP).

Z przeprowadzonej analizy protokoło´w posiedzen´ komisji metodycznych w 1993 r.
wynika, iż przeważała na nich tematyka szczego´ łowa, związana z biez˙ącymi pracami
porządkowo-inwentaryzacyjnymi oraz metodyka˛ opracowania zasobu archiwalnego.
Spośród problemo´w, poruszanych na posiedzeniach komisji, wyodre˛bnić można kilka
grup tematycznych.

1. Zagadnienie okres´lania przynalez˙ności zespołowej akt obcych, wyodre˛bnionych
w trakcie porządkowania zespoło´w. W zależności od charakteru i zawartos´ci akt,
przyjmowano zasadniczo dwa rozwiaz̨ania: pierwsze — tworzenie z akt wyodre˛bnionych
oddzielnych zespoło´w lub scalanie ich z zespołami juz˙ istniejącymi, drugie — tworzenie
zespoło´w złożonych lub grup zespoło´w, jeśli akta wyodrębnione zachowały sie˛ w stanie
szczątkowym. W tym przypadku argumentami decydujac̨ymi były niewielkie rozmiary
akt wyodrębnionych oraz brak w zasobie archiwum zespoło´w, do których można byłoby
włączyć wyodrębnione akta. Poste˛powano tak takz˙e w odniesieniu do akt instytucji
szczebla wyz˙szego i podległego, w przypadku jes´li te ostatnie zachowały sie˛ w stanie
szczątkowym.

2. Zagadnienie tworzenia cze˛ści zamkniętych zespoło´w akt instytucji już nie
istniejących w przypadku widocznej niekompletnos´ci materiału archiwalnego, znaj-
dującego sięw posiadaniu archiwum. Wie˛kszość komisji — kierując się potrzebąjak
najszybszego przekazania akt do udoste˛pniania oraz czasochłonnos´cią poszukiwan´
— stanęła na stanowisku opracowania i udoste˛pniania posiadanych akt jako cze˛ści
I zespołu. Ewentualne dopływy, uzyskane w efekcie poszukiwan´, powinny być— zda-
niem komisji — opracowane oddzielnie jako cz. I inwentarza zespołu.

3. Metody opracowania spus´cizn. Zbiory prywatne to zbiory nietypowe, o ro´ żno-
rodnym charakterze, cze˛stokroćtrudnym do zakwalifikowania. Zawieraja˛ one materiały
zarówno wytworzone przez two´rcę spuścizny lub dotyczące bezpos´rednio jego z˙ycia
i działalności, lecz także zbiory kolekcjonerskie (m. in. banknoto´w, pocztówek),
materiały ikonograficzne, wycinki prasowe itp. Komisje metodyczne w wie˛kszości
stanęły na stanowisku niepodzielnos´ci spuścizn, zalecajac̨ w stosunku do archiwalio´w
o znaczącej wartos´ci historycznej i badawczej zamieszczanie odpowiednich adnotacji
w istniejących już pomocach archiwalnych. Podczas opracowywania spus´cizn starano



się zachowac´ indywidualny układ akt nadany przez two´rcę, uzupełniając inwentarze
indeksami.

4. Stosunkowo cze˛sto podczas posiedzen´ komisji metodycznych omawiano problem
zawartos´ci informacyjnej i objętości wstępu do inwentarza oraz proporcji pomie˛dzy jego
częściami. Analiza protokoło´w komisji w tej części wskazuje na zauwaz˙alnątendencje˛ do
rozszerzania wste˛pów, zamieszczania w nich obszernych informacji ogo´ lnych, dotyczą-
cych nie tylko dziejo´w twórcy, ale i historii regionu, sytuacji społecznej i politycznej
w okresie, w kto´rym on działał. Większość komisji stanęła na stanowisku zwartos´ci
i przejrzystos´ci informacyjnej wste˛pu do inwentarza, odpowiadajac̨ych zawartos´ci akt,
zalecając opracowanie zgromadzonego materiału faktograficznego i bibliograficznego
w formie referatu naukowego.

5. Przedmiotem zainteresowan´ komisji było także — coraz cze˛ściej pojawiające się
— zagadnienie wykorzystania techniki komputerowej do ewidencji zasobu archiwalnego
i sporządzania pomocy archiwalnych. Najwie˛cej prac w tym zakresie podje˛to w Archiwum
Głównym Akt Dawnych, w tym m. in.: komputerowe opracowanie katalogu podatko´w
z działu I Archiwum Skarbu Koronnego, indeksy do zespoło´w: Warszawa ekonomiczne.
Księga miejska Warszawy z lat 1791–1812 oraz Warszawa ekonomiczne. Spis domo´w
i ludności Pragi 1792 r., inwentarz suplementu do działu II Archiwum Radziwiłło´w,
indeksy do inwentarza Zbioru fotografii Oddziału III. Archiwum Pan´stwowe w Bydgosz-
czy opracowało projekt inwentaryzacji materiału ikonograficznego w zasobie archiwum na
kartach FOPAR, natomiast w AP w Szczecinie przeprowadzono w oparciu o program CDS
ISIS inwentaryzacje˛ i systematyzacje˛ dokumentacji technicznej z zespołu akt Biura
Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Ogo´ lnego ,,Miastoprojekt’’.

6. W mniejszym stopniu podejmowano zagadnienia zwiaz̨ane z działalnos´ciąarchiwów
na tzw. przedpolu archiwalnym. Komisja Metodyczna w AP w Katowicach zasyg-
nalizowała koniecznos´ć przeprowadzenia ekspertyzy stanu zachowania akt w Wojewo´dz-
kim Urzędzie Statystycznym w zwiaz̨ku z prowadzonymi w archiwum pracami nad
zespołami akt statystycznych ro´ żnych szczebli oraz przygotowaniem przeje˛cia materiało´w
WUS. Komisja Metodyczna AP w Gdan´sku zaleciła przeprowadzenie badania dotyczac̨ego
organizacji i działalnos´ci biur geodezyjnych do roku 1990 i obecnie działajac̨ych spo´ łek
prywatnych, w związku z niekompletnos´cią dokumentacji przekazywanej do archiwum
przez prywatne biura.

7. We wszystkich archiwach przeprowadzonoscontrum akt przejętych z byłych
archiwów KW PZPR, wykonano tymczasowa˛ inwentaryzacje˛ dokumentacji pozbawionej
ewidencji oraz przystap̨iono do opracowywania zespoło´w. Stopieńzaawansowania tych
prac w archiwach jest zro´ żnicowany i zalez˙y od stanu uporzad̨kowania i wielkos´ci
przejętego zasobu. Ukon´czono prace nad zespołami:

AP w Olsztynie — KW PPR w Olsztynie 1945–1948; Komitety Powiatowe PPR w woj.
olsztyńskim 1945–1948. Grupa zespoło´w.

AP w Bydgoszczy — KW PPR w Bydgoszczy 1945–1948; KW PPS w Bydgoszczy
1945–1948; Komitety grodzkie i powiatowe PPS w woj.
bydgoskim. 1945–1948. Grupa zespoło´w.

Oddział w Gorzowie
Wielkopolskim

— Komitety miejsko-gminne PZPR z terenu wojewo´dztwa
gorzowskiego 1975–1989. Grupa zespoło´w, Komitet
Miejski PZPR w Gorzowie Wielkopolskim 1975–1989.

AAN — Zbiór Fotografii Centralnego Archiwum KC PZPR.
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Z punktu widzenia podziału chronologicznego zasobu archiwa pan´stwowe koncent-
rowały sięna opracowywaniu akt władz administracyjnych, urze˛dów państwowych oraz
organów samorządu terytorialnego z okresu po 1945 r. W dalszej kolejnos´ci były akta
zakładów przemysłowych, szko´ ł, instytucji spółdzielczych, banko´w, organizacji społecz-
nych. W mniejszym stopniu opracowywana była dokumentacja z okresu mie˛dzywojen-
nego. Były to akta miejskie, fabryczne, akta szko´ ł i administracji os´wiatowej. Oddzielna,̨
chociażnielicznągrupęstanowiły spus´cizny prywatne i archiwa rodzinne, kto´rych cezura
początkowa obejmuje niekiedy XVIII i XIX w. W najmniejszym procencie opracowywany
był zasób sprzed 1918 r. (zespoły te sa˛ już w większości opracowane).

Ewa Rosowska(Warszawa)

XV POWSZECHNY ZJAZD HISTORYKÓW POLSKICH

W dniach 19–21 IX 1994 r. odbył sie˛ w Gdańsku XV Powszechny Zjazd Historyko´w
Polskich. Rozpocze˛ły go obrady plenarne w Teatrze ,,Wybrzez˙e’’. Dwa pierwsze dni
poświęcone były obradom szes´ciu sekcji chronologicznych. Przedstawione w ich trakcie
referaty i dyskusje dotyczyły problemo´w szeroko rozumianej ojczyzny. W trzecim dniu
Zjazdu miały miejsce sympozja tematyczne, z kto´rych jedno przyciągnęło szczego´ lnie
nasząuwagę. Jego organizatorami byli prof. Barbara Trelin´ska i prof. Bohdan Ryszewski.
Sympozjum nosiło tytuł: Archiwistyka i nauki pomocnicze historii.

Pierwszy z referato´w wygłoszony przez prof. Skowronka — Archiwa polskie wobec
potrzeb nauk historycznych — przygotowany został wspo´ lnie przez dra Andrzeja Biernata
i prof. dra Jerzego Skowronka (Naczelna Dyrekcja Archiwo´w Państwowych). Referat
przedstawiał kluczowe problemy zwiaz̨ane z dniem dzisiejszym i perspektywami rozwoju
archiwów państwowych. Poruszono w nim ciag̨le aktualne zagadnienie wspo´ łpracy
archiwistów z historykami i spro´bowano odpowiedziec´ na pytanie, w jaki sposo´b można
określić potrzeby s´rodowiska historycznego w odniesieniu do archiwo´w. Obserwacja
dotychczasowych temato´w badan´ opartych na materiałach archiwalnych pozwoliła na
ustalenie listy preferencji oraz wyłonienie najbardziej poszukiwanych typo´w dokumen-
tacji. Ustalenia te maja˛ staćsię podstawądo priorytetowego opracowania tych zespoło´w
i sporządzenia precyzyjnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Zagadnienie infor-
macji archiwalnej omo´wione zostało z wyjat̨kową wnikliwością, zarówno jeśli chodzi
o przygotowywana˛ komputerowąbazędanych, kto´ra ma wkrótce objąć wszelkie aspekty
działalnos´ci archiwów, jak i wydawane drukiem przewodniki i informatory, pos´więcone
także polonikom znajdujac̨ym się w archiwach i kolekcjach zagranicznych. Szeroko
przedstawione zostały zadania, jakie stoja˛ przed archiwami w trakcie planowanej,
a częściowo jużrozpoczętej komputeryzacji. Ro´wnie ważne jest tez˙ przystosowanie pracy
archiwów do zmian zachodzac̨ych w organizacji przedsie˛biorstw i instytucji oraz do
wytwarzania i uz˙ytkowania coraz to nowoczes´niejszych nos´ników informacji.

Kolejna część referatu dotyczyła perspektyw wspo´ łpracy — aktualnej i planowanej
— między archiwami pan´stwowymi a innymi s´rodowiskami i instytucjami. NDAP duz˙ą
wagę przywiązuje do kontakto´w z wydawnictwami i instytutami historycznymi, co
powinno zaowocowac´ ożywieniem edytorstwa z´ródeł. Niektóre z tych zamierzen´ realizo-
wane będą w porozumieniu z archiwami zagranicznymi, wykazujac̨ymi gotowos´ć do
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współpracy z Polską. W referacie przytoczono liste˛ dokumento´w, o których wydanie juz˙
podjęto starania. Wykaz ten jest stopniowo poszerzany. Zauwaz˙ono przy okazji, z˙e należy
poczynićkroki w celu zdobycia na ten cel funduszy, kto´rych brak stał sie˛ w ostatnich
czasach prawdziwa˛ bolączkąhistoryków i archiwistów. Innym zagadnieniem, kto´re staje
się obecnie moz˙liwe do realizacji, jest rewindykowanie archiwalio´w wytworzonych na
terenach polskich lub przynajmniej ich mikrofilmowanie. Naczelny dyrektor zwracał
uwagęwszystkich badaczy na koniecznos´ć koordynowania kwerend zagranicznych, aby
uniknąć wielokrotnego kopiowania tych samych archiwo´w. Przypomniał jednoczes´nie
wyrażony w 1992 r. na Kongresie Polonijnym wniosek o stworzenie Archiwum Polonii
i potwierdził słusznos´ć wprowadzenia w z˙ycie tej idei. Ostatnia˛ grupą zagadnien´
omawianych w referacie były sprawy udoste˛pniania archiwalio´w oraz ich zabezpieczenia.
Podtrzymano koniecznos´ć zachowania i przestrzegania okresu karencji. Stwierdzono tez˙,
że niezbędne staje sie˛ ograniczenie powielania (fotokopiowania, kserowania) materiało´w
archiwalnych, kto´re prowadzi do ich stopniowego niszczenia.

Jako drugi zabrał głos prof. dr Czesław Biernat, kto´ry wygłosił referat Wpływ
czynników polityczno-ustrojowych na kształtowanie i losy zasobu Archiwum Gdan´s-
kiego w XX w. Rozpoczał̨ omówieniem sytuacji z przełomu XIX/XX w., kiedy
w momencie organizowania archiwum pan´stwowego stwierdzono duz˙e braki w doku-
mentacji przedrozbiorowej. Najwie˛kszą część zasobu zgromadzono w archiwum do
I wojny światowej, przejmując m.in. w depozyt wieczysty archiwum Miasta Gdan´ska.
Inaczej stało sie˛ z dwoma in. duz˙ymi miastami pomorskimi — Elblag̨iem i Toruniem
— które przechowywały własna˛ dokumentacje˛ do 1914 r. W okresie mie˛dzywojennym
archiwum podporzad̨kowano Wolnemu Miastu Gdan´skowi, ale dokumentacje˛ władz
pruskich oddzielono ze wzgle˛dów politycznych. W tym czasie wywieziono do Berlina-
Dahlem ok. 1 km akt, z kto´rych dużo spłonęło, ale pewne do dzisiaj pozostaja˛
w tamtejszym archiwum. Okres mie˛dzywojenny przynio´sł też uzupełnienie zasobu
o drobne nabytki, kto´re zaginęły w czasie II wojny s´wiatowej. Wojna spowodowała
również przerwanie działalnos´ci registratur, wiele akt zniszczono, lecz Niemcy zabez-
pieczyli akta s´wiadczące o antyniemieckiej działalnos´ci. Względy polityczne legły tez˙
u podstaw decyzji o zabezpieczaniu in. akt. Po wojnie rozpocze˛to odzyskiwanie akt
znajdujących siędawniej w archiwum oraz przejmowano nowe, np. archiwum miasta
Elbląga. Ścierały sięprzy tym dwa spojrzenia metodyczne: polskie — zasada pertynencji
terytorialnej i niemieckie — zasada przynalez˙ności do mniejszos´ci, która zmuszona
została do wyjazdu z zamieszkiwanego wczes´niej terytorium. W okresie powojennym
powstały kolejne problemy, np. wiarygodnos´ć polityczna archiwo´w państwowych, brak
zaufania władz, nieche˛tne przekazywanie do archiwo´w akt prokuratury, sad̨ów, partii.
Wystąpienie swoje zakon´czył prof. Biernat przykładami trudnos´ci, jakie stane˛ły przed
archiwami w ostatnim okresie.

Kolejnym mówcąbył jeden z organizatoro´w sympozjum — prof. dr Bohdan Ryszewski
— autor referatu Archiwa i archiwistyka polska wobec komputeryzacji, obrazujac̨ego
problemy, jakie staja˛ przed archiwami w dobie wytwarzania informacji zapisanej na
nośnikach elektronicznych. Na poczat̨ku zaprezentował s´wieżo wydanąksiążkęProblemy
komputeryzacji archiwo´w. W dalszej cze˛ści wypowiedzi podkres´lił, że braki finansowe
zaciążyły na opóźnieniu w komputeryzacji archiwo´w polskich. Obecne działania, majac̨e
doprowadzic´ do unowoczes´nienia pracy w archiwach, ida˛ kilkoma torami. Pierwszym jest
rozwój teorii i metodyki w kierunku mys´lenia komputerowego, czego wyrazem stało sie˛
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ustalenie kilku poziomo´w opisu opartych na strukturze zasobu archiwalnego. Prof.
Ryszewski omo´wił te poziomy opisu, zaznaczajac̨, że istnieje moz˙liwość ich rozwinięcia
i dodania podpoziomo´w. Podkres´lił też koniecznos´ć utworzenia listy sło´w kluczowych
koniecznych do wyszukiwania informacji. W tym celu zalecał powro´ t do tezaurusa
autorstwa prof. S. Nawrockiego i stopniowe rozwijanie jego zawartos´ci. Wysunął też
postulaty metodyczne, tj. zmiane˛ sposobu opisu archiwalio´w i wprowadzenie nowego stylu
współpracy z użytkownikami. Kolejnągrupązagadnien´ jest standaryzacja, czyli opracowa-
nie formatu opisu wspo´ lnego dla całej słuz˙by archiwalnej. Konieczne staje sie˛ podjęcie
decyzji, czy — idąc za wzorem amerykan´skim — można przejąć standard opisu
bibliotecznego i dostosowac´ go do potrzeb archiwo´w, czy teżnależy przygotowac´ własne
rozwiązania. Jednym z takich rozwiaz̨ań jest opracowany przez prof. Ryszewskiego
FOPAR, zgodny ze struktura˛ zasobu i uwzgle˛dniający różnorodnos´ć form archiwalnych.
Model ten jest jednym z pierwszych rozwiaz̨ańcząstkowych postulowanych przez autora
referatu, kto´re połączone zostana˛ w przyszłos´ci w rzeczywiste systemy. Podsumowujac̨
omawiane zagadnienia, prof. Ryszewski połoz˙ył szczego´ lny nacisk na ujednolicenie opisu
i precyzjęsformułowan´.

Następny referat Nauki pomocnicze historii mie˛dzy hermeneutyka,̨ heureząa źródło-
znawstwem. Integracja czy dezintegracja? prof. dra Jo´zefa Szyman´skiego nie dotyczył
problematyki archiwalnej. Autor postawił pytanie o przyczyny braku metodologii
w najnowszych działaniach historyko´w i sposób wytyczenia nowych linii poste˛powania.
Widoczny jest ostatnio proces odchodzenia od historiografii naukowej do publicystycznej,
rzadsze sie˛ganie do z´ródeł, brak krytycyzmu, pomijanie etapu heurezy. Nauki pomocnicze
historii miały zastąpić, wedle kartezjuszowskiej teorii nauki, etap dos´wiadczen´ konieczny
w naukach przyrodniczych. Zanik tego etapu i s´wiadomos´ci metodologicznej historyko´w
spowodowany jest m. in. usamodzielnieniem sie˛ kolejnych dyscyplin: archeologii,
numizmatyki, sfragistyki, heraldyki. Zdaniem autora grozi to zatraceniem umieje˛tności
krytyki źródeł i dezintegracja˛ historiografii.

Kolejnym mówcą był prof. dr Jan Pomorski. W referacie Semantyka, syntaksa
i pragmatyka z´ródła historycznego przedstawił metodologiczna˛ refleksję nad źródłem
historycznym. Wyszedł z punktu widzenia narratywisto´w, przedstawicieli nurtu historio-
graficznego powstałego w latach siedemdziesiat̨ych naszego stulecia. Scharakteryzował
ich sposo´b myślenia i podejs´cie do przekazu z´ródłowego. Łączy ono trzy podane w tytule
referatu elementy: pragmatyke˛ — związek między tekstem i autorem, syntakse˛ — układ
tekstu i semantyke˛ — związek tekstu z rzeczywistos´cią. Narratywiści widzą przeszłos´ć
właśnie jako tekst, ale podkres´lają, że nie można ograniczac´ się tylko do zrozumienia
tekstu, lecz trzeba takz˙e wniknąć w sens z´ródła. Ich zdaniem historyk nie moz˙e
zrekonstruowac´ przeszłos´ci, gdyż nie wie, jak naprawde˛ było. Może on jedynie inter-
pretowac´ i tworzyć kopięprzeszłos´ci, której nie można skonfrontowac´ z rzeczywistos´cią.
Na podstawie przekazu z´ródłowego nie odzwierciedla sie˛ rzeczy, lecz odwołuje sie˛ do
wyobraźni i tworzy opis bliski metaforze. W tej sytuacji szczego´ lnie ważne jest
poszukiwanie analogii mie˛dzy ideałem, czyli rzeczywista˛ przeszłos´cią, a tworzonym
modelem rzeczywistos´ci.

Jeszcze głe˛biej w istotęmetodologii źródła sięgał kolejny referat O wykorzystaniu
pojęcia znaku w badaniach historycznych autorstwa dra Zenona Piecha. Omawiał
złożoność pojęcia znaku i jego znaczenie w okres´lonych kontekstach: jest waz˙ny dla wielu
nauk i od dawna był przedmiotem zainteresowania przedstawicieli niejednej dyscypliny
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naukowej. Z tego wzgle˛du semiotyka weszła na trwałe do kanonu nauk i powstało wiele
definicji ,,znaku’’, spos´ród których za najbardziej trafna˛uznał Piech definicje˛ Mieczysława
Walisa. Podkres´lał, że znaki to nie tylko przedmioty utrwalone w formie graficznej, lecz
także gesty, mimika i inne sygnały, kto´rych nie można pominąć w badaniach, a kto´re sąjuż
wielokrotnie niedoste˛pne dla historyka. Autor przedstawił kilka typologii znako´w,
z których warto przytoczyc´ jego nowe propozycje: znaki samodzielne i niesamodzielne,
występujące w połączeniu z innymi; znaki proste, złoz˙one i zespoły znako´w (obrazy); znaki
ikoniczne i konwencjonalne.

Prof. dr Jerzy Axer zmuszony był odwołac´ swój przyjazd i w związku z tym jego referat
Filologia wobec z´ródła historycznego nie został przedstawiony. Jako ostatni wystap̨ił dr
Piotr Dymmel, który wygłosił tekst pt. Edytorstwo historyczne: stan i potrzeby. Odnio´sł się
on do edytorstwa jako dyscypliny naukowej, a nie praktyki wydawniczej. Sie˛gnął do
historii wydawania z´ródeł, począwszy od Joachima Lelewela, i podkres´lił, że w XIX w.
praktyka wyprzedziła teorie˛. Zdawało sie˛ wtedy, że edycja z´ródeł niewiele odbiega od ich
przepisania. Nowy model pracy nad tekstem historycznym zawarł M. Handelsman
w Historyce, a naste˛pne lata przyniosły wyodre˛bnienie edytorstwa jako samodzielnej
dziedziny. Dymmel, podkres´lając zasługi filologów w zakresie publikacji teksto´w
literackich, zauwaz˙ył, iż analiza filologiczna nie wystarcza na potrzeby historyko´w. Tekst
jest dla nich s´wiadectwem faktu, i dlatego przy jego wydawaniu nie moz˙na pominąć krytyki
źródła i należy informowaćo istnieniu kilku wersji dokumento´w (np. minuty i oryginału).
Odpowiedzialny i rzetelny wydawca z´ródeł historycznych nie moz˙e pominąć w swej pracy
różnorakich działan´ filologicznych, źródłoznawczych i edytorskich.

Po zakon´czeniu wygłaszania referato´w odbyła siędyskusja. Jako pierwszy zabrał głos
doc. M. Bandurka, kto´ry poparł postulaty sporzad̨zenia dokładnej ewidencji zasobu
archiwów, bibliotek i innych instytucji przechowujac̨ych akta. Potwierdził tez˙ pilną
potrzebęzainteresowania sie˛ przez archiwa pan´stwowe aktami prywatnych firm i znalezie-
nia możliwości czasowego odpłatnego przechowywania w archiwach dokumentacji
niearchiwalnej zlikwidowanych przedsie˛biorstw. Przy okazji zasygnalizował problem,
który może się pojawić w takiej sytuacji, tzn. koniecznos´ć wydawania zas´wiadczen´,
głównie do celo´w emerytalnych. M. Bandurka postulował tez˙ przywrócenie konferencji
archiwistów.

Kolejnym uczestnikiem dyskusji był doc. B. Woszczyn´ski, który zauważył cykliczność
pojawiania sie˛ określonych zagadnien´ podczas zjazdo´w historyków i archiwistów. Wyraził
nadzieję, że przygotowana nowa ustawa archiwalna rozwiaż̨e wiele problemo´w i określi
nowy stan prawny, a przyszłos´ci i rozwoju archiwistyki nalez˙y upatrywac´ w kom-
puteryzacji. Dr H. Robo´tka podkres´liła, że komputeryzacje˛ w archiwach nalez˙y traktować
nie jako edytorstwo, ale usprawnienie systemu wyszukiwania informacji.

Wiele postulato´w pod adresem pan´stwowej służby archiwalnej zgłosił doc. S. K.
Kuczyński. Wśród nich były: nadzo´r nad przedpolem archiwalnym i zwro´cenie bacznej
uwagi na zatwierdzane instrukcje kancelaryjne; wprowadzenie nowych zasad brakowania
akt, nieraz juz˙ opracowanych; daż̨enie do rewindykacji (na zasadzie ekwiwalentu) polskich
archiwaliów; publikowanie materiało´w i przewodników po archiwach. Doc. Kuczyn´ski
zauważył też, że wyodrębnienie sięnauk pomocniczych historii nie s´wiadczy o ich upadku,
lecz często przyczynia sie˛ do ich rozwoju. Nawiązując do wystąpienia
dr. Z. Piecha zauwaz˙ył pilną potrzebęodczytania kontekstu znako´w i polemizował
z poglądami autora referatu, twierdzac̨, że znak złoz˙ony bliższy jest zespołowi znako´w, niż
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znakowi prostemu. Na zakon´czenie podkres´lił znaczenie instrukcji wydawniczych i wyra-
ził potrzebęwydawania innych z´ródeł niżpisane. Do zagadnien´ edytorskich nawiaz̨ał też
prof. Wojciech Iwan´czak, który zaproponował, aby w celu podniesienia prestiz˙u edytorst-
wa umożliwić nadawanie stopni doktorskich za wydania z´ródeł opatrzone naukowym
komentarzem.

Na niektóre z głoso´w dyskutanto´w odpowiedział prof. Jerzy Skowronek. Os´wiadczył,
że przejmowanie archiwo´w niehistorycznych nie jest zadaniem archiwo´w państwowych,
ale nalez˙y traktowaćje jako działalnos´ć gospodarcza.̨ Poparł postulat opracowania nowych
zasad brakowania, zwłaszcza dotyczac̨ych dokumentacji najnowszej. Zwro´cił teżuwagęna
problemy związane z rewindykacja˛ polskich archiwalio´w od Niemców, którzy nie uznają
zasady pertynencji, lecz stoja˛ na straz˙y dziedzictwa kulturowego. Jako kolejny zabrał głos
prof. J. Szyman´ski, broniąc niepodzielnos´ci nauk pomocniczych historii. W ich usamodzie-
lnianiu siędostrzegał zagroz˙enie utraty kontaktu mie˛dzy nimi i historią. Wyraził także
zaniepokojenie faktem, iz˙ opracowywane sa˛ niespójne systemy komputerowe dla ar-
chiwów i bibliotek oraz postawił pytanie, czy komputeryzacja w archiwach nie idzie zbyt
głęboko i nie ma zamiaru zastap̨ić pracy historyka.

Odpowiedzią na ten głos była wypowiedz´ prof. Bohdana Ryszewskiego, kto´ry
podkres´lał, że standaryzacja opisu archiwalnego spowodowana została wymogami
komputerowymi. Jako ostatni zabrał głos w dyskusji dr P. Dymmel: poparł postulat doc.
Kuczyńskiego dotyczac̨y opracowania bibliografii edycji polskich i stwierdził, z˙e należy
dbaćo dwie rzeczy: kulture˛ edytorską— począwszy od poziomu kształcenia edytoro´w
i o teorię edytorstwa — poprzez opracowanie niezbe˛dnych instrukcji wydawniczych.
Sympozjum zakon´czyło krótkie podsumowanie i postulaty rozwiaz̨ania wielu poruszanych
problemów do przyszłego zjazdu historyko´w.

Anna Laszuk(Warszawa)

Z PRAC KOMITETU SFRAGISTYCZNEGO MIĘDZYNARODOWEJ RADY
ARCHIWÓW (1993 i 1994 r.)

Doroczne posiedzenie Komitetu Sfragistycznego Mie˛dzynarodowej Rady Archiwo´w
(CIA) odbyło sięw Holandii — w Hadze, Utrechcie i Zwolle — w dniach od 14 do 17 IX
1993 r. Komitet obradował w cze˛ściowo nowym składzie, powołanym przez CIA na
kadencję lat 1993–1996, nadal pod przewodnictwem Monsignore Aldo Martiniego
z Archiwum Watykan´skiego. W komitecie reprezentowane sa˛ następujące kraje: Dania,
Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy. Sekretarzem
komitetu ad interim wybrana została p. Stefania Ricci Noè z Rzymu.

Problematyka obrad dotyczyła miejsca komitetu w strukturze organizacyjnej i działal-
ności CIA oraz programu jego prac na najbliz˙sze lata. Za najwaz˙niejsze zadanie uznano
opublikowanie dwo´ch międzynarodowych bibliografii sfragistyki: biez˙ącej za lata
1987–1992 oraz ogo´ lnej retrospektywnej, lecz ograniczonej do s´redniowiecza, jako
pomocy w badaniach sfragistycznych. Prace nad obu bibliografiami sa˛ już bardzo
zaawansowane (w obu reprezentowana jest literatura polska). Omawiano ostateczny układ
i redakcjętych bibliografii, dokonując ich melioracji. Dyskutowano ro´wnież założenia
i koncepcję przewodnika ikonograficznego piecze˛ci, rozdzielając między członków
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zadania do wykonania. Komitet wysunał̨ postulat przeprowadzenia ankiety na temat metod
inwentaryzowania piecze˛ci w archiwach, m in. w celu zapoznania sie˛ ze stosowanymi
wzorami kart inwentarzowych. Druga postulowana ankieta ma dotyczyc´ metod re-
staurowania i konserwacji piecze˛ci w archiwach. Uznano, z˙e dla kompetentnego
omówienia wyników tej ankiety byłoby celowe zorganizowanie konferencji specjalisto´w
w zakresie konserwacji, co uzalez˙nione jest od funduszo´w, jakie może przeznaczyc´ na ten
cel CIA. Przedmiotem dyskusji była ro´wnież popularyzacja sfragistyki, m. in. poprzez
specjalne zestawy audiowizualne. W planach komitetu lez˙y przygotowanie takiego
zestawu na najbliz˙szy Międzynarodowy Kongres Archiwo´w w 1995 r. w Pekinie.

Na progu nowej kadencji komitetu dokonano podsumowania i oceny dotychczasowej
jego działalnos´ci. Dużym osiągnięciem komitetu jest opublikowanie mie˛dzynarodowego
słownika sfragistycznego w 13 je˛zykach (takz˙e w polskim)1 oraz czterech raporto´w
członków komitetu na szczego´ łowe tematy sfragistyczne na łamach ,,Janusa’’2.

Ponadto w ramach obrad wygłoszone zostały dwa wykłady: o piecze˛ciach komandorii
i baliwatu Zakonu Krzyz˙ackiego w Utrechcie (J. H. de Vey Mestdagh) oraz o zastosowaniu
pieczęci poza dokumentami w s´redniowieczu i w czasach nowszych
(F. Himly), który wzbudził żywą dyskusję.

Członkowie komitetu mieli ro´wnież możność zapoznania sie˛ z zasobem Algemeen
Rijksarchief w Hadze oraz ze zbiorami i działalnos´cią mieszczącego sięw siedzibie tego
Archiwum Centralnego Biura Genealogii. W programie wizyt znalazło sie˛ również
Archiwum Dworu Królewskiego (Koninklijk Huisarchief) w Hadze, Archiwum Pan´st-
wowe w Utrechcie oraz Archiwum Baliwatu Zakonu Krzyz˙ackiego w tymz˙e mieście.
W obu archiwach pan´stwowych zwraca uwage˛ wzorowy sposo´b przechowywania
najstarszych dokumento´w pergaminowych opatrzonych piecze˛ciami. Dokumenty roz-
łożone są w aluminiowych płaskich szufladach o plastykowym elastycznym dnie,
pokrytym dla izolacji bibułąjapońską. Dokumenty i piecze˛cie przytwierdzone sa˛ do
podłoża plastykowymi paskami, ponadto niekto´re pieczęcie pomieszczone sa˛w ochronnej
przezroczystej obudowie. W Archiwum w Utrechcie po´ źniejsze dokumenty pergaminowe
(od XV w.) przechowywane sa˛ w plastykowych obwolutach z utwierdzonymi w nich
pieczęciami; obwoluty zawieszone sa˛ pionowo na specjalnych zaczepach w szafach typu
compactus. Magazyny archiwalne sa˛klimatyzowane lub wyposaz˙one w stałąwentylację.

Członkowie komitetu zostali przyje˛ci w Hadze przez dyrektora naczelnego archiwo´w
królestwa Holandii prof. Erica Ketelaara, a w Zwolle przez prefekta prowincji Overijsell.
Miłym akcentem towarzyskim było przyje˛cie wydane w Antwerpii przez Stowarzyszenie
Archiwistów Holenderskich.

1 Vocabulaire international de la sigillographie,Roma 1990, Conseil International des Archives.
Comité de Sigillographie, s. 389, il.

2 ,,Janus’’. Revue archivistique. Archival Review, 1993, nr 1: S. K. Kuczyn´ski, Rapport
concernant l énquête sur les matrices des sceaux,s. 18–24; A. Martini,Le traitement des bulles
endommages,s. 25–38 oraz tenz˙e,Bibliographie des études concernant la restauration des sceaux en
plomb,s. 39–40 i tenz˙e,Enquête sur l é́tat de conservation des bulles pontificales de plomb conservées
aux Archives secrètes du Vatican,s. 41–49; T. Diederich,Reflexions sur la typologie des sceaux,
s. 48–68, il.; M. Dalas-Garrigues,L ínventaire informatique de sceaux. Un essai aux Archives
nationales à Paris,s. 69–81.
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Program turystyczny objał̨ zwiedzanie Hagi i Utrechtu, wycieczke˛ statkiem po kanałach
Amsterdamu oraz wizyte˛ w pałacu Het Nijenhuis w okolicach Zwolle. Sprawna˛organizacje˛
posiedzenia zapewnił członek komitetu p. Caspar van Heel, inspektor archiwo´w prowincji
Overijsell w Zwolle.

Wsiedzibie Archives nationales w Paryz˙uwdniach od 4do8 X1994 r. odbyłosie˛ kolejne
posiedzenie Komitetu Sfragistycznego. Ten niewielki, liczac̨y dziesięciu członków komitet
wypracował juz˙, pod przewodnictwem Monsignore Aldo Martiniego (Archiwum Watykan´-
skie), własne sposoby i styl działania. Najwie˛kszym osiągnięciem jest opublikowanie
Międzynarodowego słownika sfragistycznego.Z prac komitetu opublikowano tez˙ propo-
zycję typologii pieczęci oraz raporty pos´więcone zbiorom tłoko´w pieczęci, metodom
konserwacji bullołowianych oraz inwentarzowi informatycznemu piecze˛ci (zob.pismoCIA
,,Janus’’, 1993, nr 1). Tematem obrad były zagadnienia zwiaz̨ane z przygotowaniem
przewodnika do opisu ikonografii piecze˛ci, informatyzacja danych sfragistycznych,
międzynarodowa bibliografia sfragistyki oraz problemy konserwacji piecze˛ci.

W dyskusji nad stopniem dokładnos´ci opisów ikonografii piecze˛ci ustalono trzy
poziomy opisu: skro´cony, ogólny i szczego´ łowy, zalecając opis ogo´ lny w pracach nad
inwentaryzacjąpieczęci w archiwach. Opis skro´cony jest przewaz˙nie wystarczajac̨y do
identyfikacji pieczęci i jako podpis pod ich ilustracje˛; opis szczego´ łowy powinien być
stosowany natomiast w pracach analitycznych i monografiach sfragistycznych. Po-
stanowiono opracowac´ przewodnik do opisu ikonografii piecze˛ci w formie indeksu
motywów ikonograficznych wyste˛pujących na piecze˛ciach, przydatnego dla wszystkich
poziomów opisu piecze˛ci. W związku z opisem ikonografii piecze˛ci zapoznano sie˛ też
z propozycjąangielskich przepiso´w katalogowania piecze˛ci, uwzględniających możliwość
wprowadzenia powstałych na ich podstawie opiso´w do komputerowego banku danych
pieczęci. Z nowości technicznych obejrzano zainstalowany w Archives nationales
komputerowy system wprowadzania, odczytywania i przetwarzania barwnych fotografii
pieczęci, pozwalający zestawic´ w różnych układach wybrane obiekty oraz analizowac´
w powiększeniach ich detale.

Problematyka konserwacji piecze˛ci była przedmiotem ankiety rozesłanej przez komitet
do specjalistycznych placo´wek w archiwach wielu krajo´w. Wyniki ankiety, na kto´rą
odpowiedziało kilkudziesie˛ciu respondento´w, stanowic´ będą punkt wyjścia dla obrad
przewidzianej w 1995 r. w Madrycie mie˛dzynarodowej konferencji pos´więconej metodom
konserwacji piecze˛ci.

Wiele uwagi pos´więcono przygotowywanej od kilku lat mie˛dzynarodowej bibliografii
sfragistyki. Będzie ona opracowana w dwo´ch edycjach: jako bibliografia biez˙ąca
pięcioletnia (zeszyt za lata 1987–1991 znajduje sie˛ w druku) oraz jako wste˛p do bibliografii
sfragistyki wieków średnich. W obu edycjach reprezentowana be˛dzie sfragistyka polska,
pod względem liczby publikacji niewiele uste˛pująca krajom o bogatej tradycji badan´
sfragistycznych (zwłaszcza Francja, Niemcy).

Obrady odbywały sie˛ w wyspecjalizowanej placo´wce sfragistycznej Archives nationa-
les (Service des sceaux) oraz w sali sfragistycznej Archives, wyposaz˙onej w niezbe˛dne
pomoce, publikacje i wielotysie˛cznąkolekcjęodlewów pieczęci. Pomieszczenie to moz˙e
stanowićwzór dla podobnego rodzaju pracowni sfragistycznych. Inne posiedzenia miały
miejsce w nowoczesnych salach konferencyjnych otwartej kilka lat temu centralnej
recepcji użytkowników Archives nationales (CARAN), jedno zas´ w Ecole nationale des
chartes.
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Członkowie komitetu zapoznali sie˛ ponadto z działalnos´cią atelier restauracji i od-
lewów pieczęci oraz pracowni konserwacji archiwalio´w w Archives nationales, zwiedzili
też Muzeum Historii Francji w pałacu Soubise, gło´wnej siedzibie Archives. Uczestnicy
posiedzenia zostali przyje˛ci przez dyrektora generalnego archiwo´w francuskich Alaina
Erlande-Brandenburga oraz przez dyrektora Ecole nationale des chartes Yvesa-Marie
Bercé, który przedstawił historie˛, strukturęi formy działania tej uczelni. Z komitetem
spotkał sięteżsekretarz MRA Charles Kecskeméti. Jedno z posiedzen´, poświęcone opisowi
ikonografii pieczęci, było otwarte dla członko´w Société française d h́éraldique et de
sigillographie, kto´rzy wzięli w nim liczny udział, podejmujac̨ interesującą dyskusję,
kontynuowanąnastępnie podczas kolez˙eńskiego spotkania.

Kilka dni spędzonych w Archives nationales pozostawiło wraz˙enie dalszego rozwoju
bazy materiałowej i doskonalenia metod pracy w tym gło´wnym archiwum Francji, mimo
dających się słyszec´ głosów o mniejszych nakładach pan´stwa na potrzeby archiwo´w
i wynikających stąd ograniczonych moz˙liwościach działania. Ws´ród wyróżniających się
służb Archives nationales znajduje sie˛ teżService des sceaux, placo´wka o ponad stuletniej
tradycji i bogatym dos´wiadczeniu w zakresie restauracji, reprodukcji, opracowywania,
udostępniania i popularyzacji piecze˛ci jako cennych zabytko´w historycznych i waz˙nego
źródła wiedzy o przeszłos´ci.

Stefan Krzysztof Kuczyn´ski (Warszawa)

POROZUMIENIE O POLSKO-LITEWSKIEJ WSPO´ ŁPRACY ARCHIWALNEJ

11 VI 1993 r. w budynku Archiwum Pan´stwowego w Białymstoku nastap̨iło podpisanie
Porozumienia o wspo´łpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwo´w Państwowych a Gene-
ralną Dyrekcją Archiwo´w Litwy. Tekst sporzad̨zony w języku polskim oraz litewskim
podpisali: naczelny dyrektor archiwo´w państwowych prof. dr hab. Jerzy Skowronek oraz
generalny dyrektor archiwo´w Litwy Ge

.
diminas Ilgunas. W uroczystos´ci tej wzięli udział:

dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Stanisław Barczewski, prorektor Uniwer-
sytetu Warszawskiego do spraw Filii w Białymstoku prof. dr hab. Władysław Serczyk,
dyrektor AGAD dr Władysław Ste˛pniak, dyrektor AP w Suwałkach mgr Tadeusz
Radziwonowicz, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku dr Krzysztof Filipow,
pracownicy archiwo´w państwowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Filii UW w Biały-
mstoku, dziennikarze.

Zebranych powitał dyrektor AP w Białymstoku dr Henryk Majecki, a naste˛pnie
przewodnictwo objał̨ naczelny dyrektor archiwo´w państwowych. Przemo´wienia wygłosili
kolejno G. Ilgunas oraz prof. J. Skowronek. Mo´wcy podkres´lili konieczność współpracy
między służbą archiwalnąobu krajów, którą otwiera włas´nie Porozumienie, zawarte na
3 lata. Celem jego jest zapewnienie warunko´w do wszechstronnej wspo´ łpracy w sprawach
archiwalnych.

W dalszym ciągu uroczystos´ci przemawiali: w imieniu wojewody białostockiego
dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Barczewski, prof. dr hab. Władysław Serczyk,
prof. dr hab. Adam Dobron´ski.
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Archiwalną umowe˛ polsko-litewską podpisują
Jerzy Skowronek i Ge

.
diminas Ilgunas

W przerwie prof. Skowronek oraz dyrektor Ilgunas odpowiedzieli na pytania
dziennikarzy. Podkres´lali wagępodpisanej umowy oraz wymienili poglad̨y co do sposobu
jej realizacji.

Dłuższe było przemo´wienie dyrektora archiwum dra Henryka Majeckiego. Wymienił
materiały dotyczac̨e obszaru cze˛ści Litwy, a znajdujące sięw zasobie AP (zespo´ ł akt
Kamera Wojenna i Domen z lat 1795–1807) oraz dotyczac̨e Białostocczyzny w zasobie
Centralnego Archiwum Historycznego Litwy (m. in. akta z okresu mie˛dzywojennego).
Akta te mogąinspirowaćbadaczy z obu krajo´w. Problemy historii Litwy i Białorusi
interesowały ro´wnież badaczy białostockich. Ich prace znalazły swoje odbicie w pub-
likacjach Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

O imprezie pisały lokalne gazety białostockie: ,,Kurier Poranny’’, ,,Kurier Podlaski’’,
,,Gazeta Wspo´ łczesna’’, białostockie wydanie ,,Gazety Wyborczej’’. Rozgłos´nia biało-
stocka Polskiego Radia w dniach 11 i 12 czerwca w wiadomos´ciach lokalnych podała
informacje o podpisaniu umowy w Białymstoku. Fakt ten przekazała do wiadomos´ci
również Telewizja Polska w dniu 24 VI 1993 r. (program II,Kurier Województw).

Henryk Majecki(Białystok)
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DYSKUSJA PANELOWA NA TEMAT AKTUALNEJ
KONDYCJI ARCHIWÓW POLSKICH

W dniu 26 V 1994 r. w Instytucie Historii PAN na Starym Mies´cie w Warszawie
miało miejsce zgoła niecodzienne wydarzenie. Historycy polscy, reprezentowani przez
Komitet Nauk Historycznych Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk,
zasiedli do dyskusji nad stanem polskich archiwo´w państwowych. Fakt ten został przyje˛ty
z rados´cią i dużym uznaniem w polskim s´wiecie archiwalnym, zasługuje tez˙ na
odnotowanie na łamach ,,Archeionu’’.

Dyskusję zagajali: dr Andrzej Biernat zaste˛pca naczelnego dyrektora archiwo´w
państwowych (wobec nieobecnos´ci w kraju naczelnego dyrektora prof. Jerzego Skowron-
ka), niżej podpisany oraz prof. Antoni Gas̨iorowski z Poznania.

Dr B i e r n a t włas´ciwie wygłosił cały referat, w sposo´b bardzo sugestywny przed-
stawiając stan pan´stwowej służby archiwalnej. Zaczał̨ od przypomnienia organizacji tej
służby, prezentujac̨ aktualnąsiećarchiwów i dzieląc je na odpowiednie kategorie zalez˙nie
od wielkości zasobu. Mocno podkres´lił trudności lokalowe archiwo´w, przypominając, że
z ich powodu na przedpolu archiwalnym czeka na przeje˛cie ponad 85 km akt. Z kolei
omówił kadry, wykazujące ostatnio oznaki odmłodzenia i pewnej stabilizacji. Najwie˛cej
miejsca pos´więcił omówieniu działalnos´ci archiwów, czyniąc to w sposo´b bardzo
wszechstronny. Mo´wił o gromadzeniu, opracowywaniu, nadzorze archiwalnym, obfitych
kwerendach, popularyzacji zasobu oraz działalnos´ci naukowej i wydawniczej. Dokładnie
prezentował problemy zwiaz̨ane z udoste˛pnianiem akt. Mo´wiąc o poczynaniach w za-
kresie doskonalenia informacji archiwalnej połoz˙ył nacisk na prace nad komputeryzacja˛
archiwów, choćrównieżprzypomniał o wydawanych przez Naczelna˛ Dyrekcjęi archiwa
tradycyjnych pomocach archiwalnych. Osobno omo´wił wyposażenie techniczne ar-
chiwów i zagadnienia zwiaz̨ane z konserwacja˛ akt, a takz˙e współpracę z zagranicą.
Wspomniał o przygotowaniu projektu nowej ustawy archiwalnej. Wystap̨ienie dra
Biernata dobrze zobrazowało ogrom obowiaz̨ków ciążących nad słuz˙bą archiwalną,
ogrom pracy wykonywanej przez archiwa, a takz˙e trudnos´ci w tej pracy napotykane
(głównie brak pomieszczen´ na magazyny).

Na te same trudnos´ci zwrócił uwagę także kolejny d r u g i r e f e r e n t (niz˙ej
podpisany). Przypomniał, z˙e w ostatnich 50 latach Polska była niemal jedynym pan´stwem
Europy, w którym nie wybudowano gmachu archiwalnego. Owszem, wybudowano jeden,
ale oddano go na potrzeby Biblioteki Narodowej. Ten przykład takz˙e świadczy
o nierównym przez wiele dziesiat̨ków lat traktowaniu przez pan´stwo tego rodzaju
instytucji jak archiwa, biblioteki i muzea, co znajdowało m. in. wyraz w niero´wnym
przyznawaniu s´rodków. Referent podkres´lił trudności w gromadzeniu zasobu, wynikajac̨e
także z innego powodu, niz˙ brak lokali na magazyny. Przez dziesiat̨ki lat nie udało sie˛
w Polsce zmusic´ różnych organo´w aktotwórczych do nalez˙ytego zorganizowania
własnych czynnos´ci kancelaryjnych oraz własnych archiwo´w bieżących. A z nierównego
traktowania archiwo´w i pokrewnych instytucji w rodzaju bibliotek i muzeo´w zdawali
sobie sprawe˛ doskonale sami archiwis´ci. Odbijało sięto niekorzystnie na samopoczuciu
zbiorowości archiwalnej, s´wiadomej pewnego osamotnienia. Pracownicy archiwo´w
stanowiągrupęzawodowąprzekonana˛ o wartości własnej pracy i o znaczeniu instytucji,
w których pracujądla państwa i dla całego społeczen´stwa. Tymczasem czuja,̨ że nie mają
w nikim oparcia. Naturalnym sojusznikiem archiwisto´w powinni być — jakby się
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zdawało — historycy. Ale tych archiwis´ci postrzegaja˛wyłącznie jako petento´w żądających
coraz to nowych stoso´w akt w pracowniach naukowych. Za niezła˛natomiast referent uznał
kondycję archiwów polskich w zakresie kadry archiwalnej i w zakresie zaplecza
teoretycznego dla działalnos´ci archiwów (rozwój archiwistyki polskiej). Zakon´czył
przypomnieniem, z˙e obecny moment w dziejach archiwo´w polskich jest niezmiernie waz˙ny
wobec naste˛pującej przebudowy ustroju. Pan´stwowa słuz˙ba archiwalna musi z konieczno-
ści ograniczac´ swojąbezpos´redniądziałalnos´ć na przedpolu archiwalnym wobec kurczenia
się sektora pan´stwowego. Ale ro´wnoczes´nie musi szybko wypracowac´ narzędzia
wpływania na odpowiednie kształtowanie tej cze˛ści narodowego zasobu archiwalnego,
który nie jest już zasobem pan´stwowym. Utorowac´ tu drogę powinna nowa ustawa
archiwalna. I w jej przyje˛ciu powinno pomo´c też środowisko historyko´w.

Prof. Antoni G ąs i o r o w s k i wystąpił przede wszystkim jako wieloletni uz˙ytkownik
archiwów w zakresie zasobu starszego. Stwierdził, z˙e zaspokajanie potrzeb historyko´w
przez archiwa nie przedstawia sie˛ najlepiej. Wynika to m. in. z braku kadry dobrze
wyspecjalizowanej w znajomos´ci archiwaliów staropolskich. Wyste˛puje też brak do-
statecznych pomocy archiwalnych (m. in. s´limaczy siękontynuowanie, czy zakon´czenie
Summario´w Teodora Wierzbowskiego). Postulował w zwiaz̨ku z tym podniesienie
wymagan´ na specjalizacjach archiwalnych prowadzonych na uniwersytetach polskich.
Absolwenci winni uzyskac´ lepsze przygotowanie do pracy nad zasobem staropolskim.
A później — już w toku dyskusji — prof. Gas̨iorowski zwrócił uwagę na potrzebe˛
pewnych rewindykacji z archiwo´w w Mińsku i we Lwowie (księgi sanockie). Po tych
trzech wystąpieniach wywiązała siędosyćszeroka dyskusja.

Prof. Halina S z u l c narzekała na brak fachowco´w w archiwach do opracowywania
zasobu kartograficznego. Podzieliła sie˛ swymi kłopotami, jakie jąspotkały przy korzys-
taniu z materiało´w archiwalnych.

Prof. Stanisław S i e r p o w s k i podkres´lił zwiększenie sie˛ atrakcyjnos´ci archiwów
w ostatnim czasie oraz poste˛py w kształceniu archiwisto´w.

Prof. Henryk S a m so n o w i c z zwrócił uwagę na potrzebe˛ starania sie˛ przez
niektóre archiwa o status placo´wek naukowo-badawczych. Utorowałoby to droge˛ do
ewentualnego uzyskiwania s´rodków z Komitetu Badan´ Naukowych.

Prof. Józef S z y m a n´ s k i podkres´lił potrzebęuświadomienia nowej sytuacji, w jakiej
znajdująsię archiwa wobec przemian ustrojowych. Mo´wił o statusie archiwisto´w jako
pracowników naukowych i administracyjnych, o ro´ żnym charakterze archiwo´w i po-
trzebie zro´ żnicowania ich statuto´w. Także o potrzebie reformy studio´w archiwalnych
(zbyt słaba obsada specjalizacji archiwistycznych na niekto´rych uniwersytetach), o moz˙-
liwościach rozbudowania studio´w podyplomowych. Takz˙e o potrzebie usprawnienia
dostępu do archiwalio´w.

Prof. Zbigniew W ój c i k widział możliwości uznania niekto´rych archiwów za
placówki naukowo-badawcze, podkres´lał ich rolę w edytorstwie z´ródeł, żądał większej
kontroli archiwów państwowych nad selekcja˛ akt w archiwach wydzielonych.

Prof. Władysław Andrzej S e r c z y k mocno domagał sie˛ patrzenia w przyszłos´ć
w zakresie wyposaz˙enia technicznego archiwo´w wobec budowania systemo´w infor-
macyjnych obecnie juz˙ w skali światowej.

Zabrał teżgłos zaproszony na posiedzenie Komitetu Nauk Historycznych dyrektor
Archiwum Głównego Akt Dawnych dr Władysław S t e˛ p n i a k. Mówił o złym stanie
magazyno´w archiwalnych, a takz˙e wielu akt (stąd także trudnos´ci w udostępnianiu),
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o kłopotach z mikrofilmowaniem. Wspomniał o zamiarze przekazania do archiwo´w
w ośrodkach uniwersyteckich kopii niekto´rych zespoło´w archiwalnych lub ich cze˛ści.
Jako zjawisko dodatnie uznał podnoszenie sie˛ poziomu kadry, doskonalenie pomocy
archiwalnych oraz fakt przygotowania projektu ustawy archiwalnej.

Jako ostatni zabrał głos przewodniczac̨y Komitetu Nauk Historycznych prof. Marian
B i s k u p. W imieniu historyko´w podziękował archiwistom za ich trud w zapewnianiu
bazy źródłowej dla badan´, podziękował referentom, a szczego´ lnie drowi Biernatowi, za
świetne poinformowanie zebranych o stanie pan´stwowej służby archiwalnej. Podzielił sie˛
własnymi niepokojami poziomem archiwisto´w pracujących nad starszym zasobem (brak
znajomos´ci łaciny, niemieckiego). Zwro´cił uwagę na możliwość wykorzystywania
doktoratów dla podnoszenia poziomu. Mo´wił o potrzebach edytorskich, dopuszczał
możliwość śmielszego przyznawania doktorato´w za działalnos´ć w zakresie edycji z´ródeł.
Domagał sie˛ położenia większego nacisku na opracowanie zasobu staropolskiego.
Spotkanie uznał za potrzebne i uz˙yteczne. Wykazało ono potrzebe˛ dalszej bliższej
współpracy historyko´w z archiwistami.

Niewątpliwie końcowa konstatacja prof. Biskupa jest jak najbardziej trafna. Sama
dyskusja wykazała u cze˛ści historyków niezłąorientacjęw sprawach pan´stwowej służby
archiwalnej, ale i ci byli — jak sie˛ wydaje — zaskoczeni ogromem zadan´ stojących
aktualnie przed archiwami. Z wypowiedzi niekto´rych dyskutanto´w przebijała jednak
równieżnieznajomos´ć spraw archiwalnych (nie wiedziano o istnieniu centralnej kartoteki
zespoło´w, o istnieniu przy archiwach rad naukowych itp.). Z pewnos´cią w następstwie
spotkania, zorganizowanego w ramach Komitetu Nauk Historycznych, historycy mogli
sobie lepiej us´wiadomićproblemy archiwo´w państwowych. Oby teraz w rozwiaz̨ywaniu
przynajmniej niekto´rych z tych problemo´w zechcieli pomo´c.

Andrzej Tomczak(Toruń)

SEMINARIUM W WIEDNIU NA TEMAT PRAWA ARCHIWALNEGO

W seminarium w dn. 9–13 X 1993 r. uczestniczyli przedstawiciele z krajo´w Europy
Środkowej, Wschodniej i Południowej. Obrady, przebiegajac̨e pod wysokim patronatem
Rady Europy i Międzynarodowej Rady Archiwo´w, zorganizowane zostały przez Öster-
reichisches Staatsarchiv przy bardzo czynnym udziale szefa tej instytucji dra Kurta
Peballa. Uczestnikami seminarium byli, obok licznego grona znanych archiwisto´w
austriackich (K. Peball, L. Auer, A. Mayer, L. Mikoletzky, M. Fink, Ch. Singer,
P. Broucek) i dwo´ch przedstawicieli archiwo´w polskich, M. Pandžic´ (Chorwacja),
T. Biełowa (Rosja), P. Kartous (Słowacja), B. Kozina i M. Košir (Słowenia), W. Babicˇka
(Czechy), K. Sudar (We˛gry) oraz K. Oldenhage, reprezentujac̨y Niemcy. Nie przybyli
więc przedstawiciele wszystkich archiwo´w z tego rejonu Europy. Szczego´ lnie odczuwal-
ny był brak przedstawicieli archiwo´w ukraińskich.

W seminarium, be˛dącym jednym z cyklu tego rodzaju spotkan´, organizowanych pod
patronatem Rady Europy, po raz pierwszy do krajo´w ,,naszej’’ części Europy włączone
zostały Niemcy. Miało to pozytywny wpływ na przebieg obrad, a to dzie˛ki poziomowi
wiedzy i doświadczenia dra Oldenhage (obecnie ,,komisarza’’ archiwo´w byłej NRD) oraz
zbieżność problemów, z którymi borykająsię archiwa na tym obszarze.
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Większego zainteresowania nie wzbudziły problemy mie˛dzynarodowego prawa ar-
chiwalnego. Z referatem na ten temat wystap̨ił Leopold Auer, kto´ry ograniczył się
w zasadzie do przypomnienia obowiaz̨ujących konwencji mie˛dzynarodowych (dotycza-̨
cych ochrony do´br kultury w warunkach wojny i pokoju). Dominowały problemy zwiaz̨ane
z regulacjami prawnymi dotyczac̨ymi wewnętrznych aspekto´w działalnos´ci archiwalnej.
Stronępolskąreprezentował referat Władysława Ste˛pniaka: Prawo archiwalne w Polsce.
Autor wysunął tezę, iż przełomowym momentem w rozwoju polskiego prawa archiwalnego
było przyjęcie przez parlament 14 VII 1983 r. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. Ustawa weszła w z˙ycie z dniem 1 I 1984 r. i obowiaz̨uje do dnia dzisiejszego.
W wyniku zmiany systemu pan´stwowego po roku 1989 wystap̨iła pilna potrzeba zmiany
tego aktu prawnego (prace przygotowawcze sa˛ w toku).

Obowiązująca jeszcze ustawa dla działalnos´ci archiwów posiadała doniosłe znacze-
nie. Wprowadziła poje˛cie będące odtąd instytucją prawną — narodowego zasobu
archiwalnego, kto´ry służy nauce, kulturze, gospodarce narodowej oraz potrzebom
obywateli. W jego skład wchodza˛ materiały archiwalne powstałe w ro´ żnych okresach,
tworzone wg ro´ żnych systemo´w kancelaryjnych i na ro´ żnych nos´nikach informacji.
Swego rodzaju nowos´cią, a nawet rewolucyjnym rozstrzygnie˛ciem ustawy — jez˙eli
uwzględnimy dawne warunki polityczne i ustrojowe — był podział narodowego zasobu
archiwalnego na pan´stwowy i niepan´stwowy. Ustawa stwierdzajac̨, że zwierzchni nadzo´r
nad narodowym zasobem archiwalnym pełni minister edukacji narodowej przez naczel-
nego dyrektora archiwo´w państwowych, koncentruje uwage˛ na regulacjach zwiaz̨anych
z postępowaniem z dokumentacja˛ powstającą w organach pan´stwowych i pan´stwowych
jednostkach organizacyjnych. Rozstrzyga tez˙ dość precyzyjnie problemy dotyczac̨e
państwowego zasobu archiwalnego, metody poste˛powania i zarzad̨zania.

Ustawa okres´la również, że naczelny dyrektor archiwo´w państwowych jest central-
nym organem administracji pan´stwowej w sprawach pan´stwowego zasobu archiwalnego.
Koordynuje on prace˛ archiwalnąna terenie całego kraju oraz sprawuje nadzo´r nad
gromadzeniem, brakowaniem, ewidencja,̨ przechowywaniem, opracowywaniem, udos-
tępnianiem i zabezpieczaniem materiało´w archiwalnych. Podlega mu siec´ archiwów
państwowych: trzy archiwa o charakterze centralnym oraz 28 archiwo´w państwowych
z 59 oddziałami zamiejscowymi. Zaso´b tych archiwo´w wg stanu z 31 XII 1992 r. wynosił
52 127 zespoło´w archiwalnych liczących w sumie 204 645 m. b. i 16 082 433 j. a.

W ramach sieci archiwo´w państwowych w polskim systemie prawnym wyste˛pują
archiwa pan´stwowe, które nie sąpodporządkowane naczelnemu dyrektorowi archiwo´w
państwowych. Ustawa archiwalna pos´więca wiele miejsca omo´wieniu działalnos´ci
i funkcjonowania tzw. wyodre˛bnionych archiwo´w państwowych. Sąto: archiwum sejmu,
archiwum prezydenta pan´stwa i archiwum jednostek organizacyjnych podległych i nad-
zorowanych przez ministro´w obrony narodowej, spraw wewne˛trznych i spraw zagranicz-
nych. Obowiązkiem tych wyodre˛bnionych archiwo´w państwowych jest przekazywanie do
centralnych archiwo´w państwowych archiwalio´w po upływie 50 lat od daty ich wy-
tworzenia, z zastrzez˙eniem — jak stwierdza ustawa — ,,z˙e nie narusza to prawnie
chronionych intereso´w Państwa i obywateli’’. Istniejąca pozostałos´ć systemu rzad̨ów
autorytarnych oznacza, z˙e materiały archiwalne o strategicznym znaczeniu dla z˙ycia
politycznego kraju podlegac´ mogą odmiennym regułom poste˛powania, niz˙ pozostałe
archiwa pan´stwowe. Te odmienne reguły poste˛powania to w pierwszej kolejnos´ci
udostępnianie zbioro´w archiwów wyodrębnionych. Dla bardzo wielu oso´b, a także
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w odniesieniu do wielu kategorii materiało´w archiwalnych, zbiory archiwo´w wyodręb-
nionych pozostawały szczelnie zamknie˛te, mimo przyjętej w ustawie zasady, z˙e materiały
archiwalne sa˛ udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jes´li nie narusza to
prawnie chronionych intereso´w państwa i obywateli.

Polska ustawa archiwalna kilka artykuło´w poświęca niepan´stwowemu zasobowi
archiwalnemu, kto´ry tworzą materiały nie be˛dące własnos´cią państwowych jednostek
organizacyjnych. Zaso´b ten jest ewidencjonowany i nieewidencjonowany. W wypadku
pierwszej z tych kategorii naczelna dyrekcja archiwo´w państwowych i archiwa pan´stwowe,
zgodnie z ich włas´ciwością, prowadząrejestry niepan´stwowego zasobu archiwalnego
w celu ochrony materiało´w archiwalnych tworzac̨ych ten zaso´b. Ewidencjonowany
niepaństwowy zaso´b archiwalny tworząmateriały archiwalne powstałe i powstajac̨e
w wyniku działalnos´ci partii politycznych, organizacji politycznych, spo´ łdzielczych i in.
organizacji społecznych, kos´ciołów i związków wyznaniowych oraz in. niepan´stwowych
jednostek organizacyjnych. Zapis ten nie oznacza jednak, z˙e w zbiorach archiwo´w
państwowych nie ma akt tych kategorii, np. kos´ciołów, partii politycznych czy tez˙
organizacji o charakterze społecznym. Sa˛dwie poważne regulacje zwiaz̨ane z tąkategorią
materiałów archiwalnych. Pierwsza z nich stanowi, z˙e materiały tego rodzaju, kto´re przed
wejściem w życie ustawy wchodziły w skład zasobo´w archiwów państwowych, pozostaja˛
ich integralnączęścią. Dotyczy to takz˙e materiało´w archiwalnych rodzin i rodo´w, które
wywierały historyczny wpływ na sprawy pan´stwowe, stosunki polityczne, gospodarcze
i społeczne, a takz˙e dotyczące ich majątków, przedsie˛biorstw i in. aktywnos´ci gospodar-
czej. Regulacje˛ kolejnązawiera artykuł mo´wiący o tym, że z chwiląustania działalnos´ci
instytucji niepan´stwowych, które wytwarzająten typ zasobu archiwalnego, ich zbiory staja˛
się własnos´cią państwa i wchodządo państwowego zasobu archiwalnego.

Przepisy ustawy z 1983 r. zawieraja˛ kilka artykułów poświęconych tzw. archiwom
zakładowym — tworzonym w pan´stwowych jednostkach organizacyjnych, w kto´rych
powstająmateriały archiwalne. W innych jednostkach organizacyjnych tworzy sie˛ tylko
składnice akt. Szczego´ łowe omawianie tych regulacji prawnych wydaje sie˛ jednak
zbędne, ze wzgle˛du na wysoki stan zaawansowania prac nad nowa˛ ustawąarchiwalną.

Nie sposo´b oczywiście przedstawic´ dokładnie projektu dokumentu, nad kto´rym toczy
się jeszcze dyskusja. Wskaz˙emy w tej sytuacji jedynie na gło´wne problemy, wynikajac̨e
ze zmian ustrojowych: zakłada sie˛, że nowy akt prawny be˛dzie posiadał bardziej
uniwersalny charakter. Dlatego tez˙ jego nazwa brzmiec´ będzie: Prawo archiwalne.
Najistotniejsze ro´ żnice między obowiązującą dotąd ustawąa tym projektemPrawa
archiwalnegołączą się ze sprawami własnos´ciowymi. Nie odpowiadajac̨y już polskiej
rzeczywistos´ci podział narodowego zasobu archiwalnego na pan´stwowy i niepan´stwowy
zasób archiwalny zastap̨iony zostanie podziałem nowym na: pan´stwowy zaso´b archiwal-
ny, samorzad̨owy zaso´b archiwalny, zaso´b archiwalny instytucji z˙ycia publicznego
i prywatny zaso´b archiwalny.

Kolejną regulacją, oznaczajac̨ą wprowadzenie nowej instytucji prawnej w Polsce,
będzie podział na archiwa biez˙ące (instytucji) i archiwa historyczne. Zakłada sie˛, że
państwowe archiwa biez˙ące będąprzekazywac´ do państwowych archiwo´w historycznych
gromadzone przez siebie materiały archiwalne nie po´ źniej, niż po upływie 30 lat od ich
wytworzenia. Odste˛pstwo będzie możliwe, gdy nie ustana˛ okoliczności uzasadniajac̨e
przechowywanie ich nadal w archiwach biez˙ących. Przewiduje sie˛ także możliwość
łączenia funkcji archiwum biez˙ącego i historycznego przez jedna˛ instytucję. Generalna˛
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zasadądotyczącą udostępnienia materiało´w archiwalnych ma byc´, w myśl założeń
projektu, stwierdzenie, z˙e udoste˛pnia sięje po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jez˙eli
nie narusza to prawnie chronionych intereso´w Rzeczypospolitej Polskiej lub intereso´w
osób fizycznych i prawnych.

Ważną kwestią dla wielu obywateli pan´stwa jest sprawa archiwo´w rodowych
i rodzinnych, które w chwili obecnej znajduja˛ się w zbiorach archiwo´w państwowych.
Zakłada sie˛, że w odniesieniu do tych materiało´w, które zostały przeje˛te przez pan´stwo
w wyniku reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu, byłym włas´cicielom będzie
przysługiwac´ odszkodowanie.

Zarówno w obowiązującej ustawie archiwalnej, jak i w projekcie nowego prawa
archiwalnego zawarty jest artykuł, kto´ry głosi, że polski narodowy zaso´b archiwalny
tworzą także materiały archiwalne przechowywane poza granicami pan´stwa polskiego,
które na mocy prawa lub zwyczajo´w międzynarodowych powinny byc´ przekazane
Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposo´b polski prawodawca powiaz̨ał wewnętrzny system
prawa z tymi zasadami mie˛dzynarodowego prawa archiwalnego, kto´re dotycząmiędzy-
narodowej ochrony i rozmieszczania, przede wszystkim w zwiaz̨ku z sukcesja˛ państwa,
materiałów archiwalnych w stosunkach mie˛dzynarodowych. Sytuacja ta dowodzi wielkiej
rangi i znaczenia tego problemu dla polskiego narodowego zasobu archiwalnego. Pan´stwo
polskie bowiem nie zdołało dotad̨ przezwyciężyć wszystkich konsekwencji wojen
światowych. Powaz˙ne ilości polskich materiało´w archiwalnych przetrzymywane sa˛
bowiem poza granicami pan´stwa polskiego, gło´wnie w Niemczech i Rosji. Jest to sytuacja,
która wywołuje oczywiste zainteresowanie wszystkimi wydarzeniami, kto´re łączą się
z rozwojem międzynarodowego prawa archiwalnego. Archiwa polskie stoja˛na stanowisku,
że społecznos´ć międzynarodowa winna powro´cić do problemo´w związanych z przyje˛tą
w 1983 r. konwencja˛ wiedeńskąo sukcesji pan´stw w sprawach archiwo´w państwowych,
mienia, długo´w. Wysiłek, który został włożony w przygotowanie tej konwencji przez
KomisjęPrawa Międzynarodowego ONZ, zasługuje na docenienie. Komisja, przygotowu-
jąc konwencję, odwołała sie˛ przecież do wielowiekowej praktyki pan´stw i ustalen´
teoretyków prawa międzynarodowego, uwzgle˛dniając w zasadnych proporcjach zaro´wno
dotychczasowa˛ praktykępaństw, jak i możliwości techniczne cywilizacji wspo´ łczesnej,
ułatwiające rozstrzyganie mie˛dzynarodowych sporo´w archiwalnych.

A oto przegląd podstawowych tez wypowiedzi przedstawicieli ro´ żnych pan´stw:

Chorwacja

Długa historia prawa archiwalnego w Chorwacji zwiaz̨ana była przez pewien czas
z sytuacjąw Jugosławii. Uwien´czeniem wysiłko´w była ustawa uchwalona w 1962 r. (popra-
wianawlatach 1965 i1976).Pouzyskaniu niepodległos´ci w1990 r. nadotychczasowej bazie
postanowiono opracowac´ nowe prawo, kto´rego projekt znajduje sie˛ już w parlamencie
i czeka na debate˛. Zasób archiwalny tworząwszystkie zapiski i dokumenty posiadajac̨e
wartość informacyjną, historycznąi kulturalną. Archiwa prywatne podlegaja˛temu samemu
prawu co pan´stwowe. Mogąsprzedawac´ swoje dokumenty, ale pan´stwo ma prawo
pierwokupu. Rada archiwalna ma składac´ się z 6 członków powołanych z parlamentu,
Akademii Wiedzy i Sztuki, konferencji biskupo´w, MSW i Ministerstwa Sprawiedliwos´ci.
Dyrekcja Archiwów jest organem Ministerstwa Kultury i Os´wiaty.

Na terytorium Chorwacji znajduja˛ sięarchiwa pan´stwowe, regionalne, uniwersyteckie,
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gospodarcze, radiowe, telewizyjne, kos´cielne i prywatne. Osoby podejmujac̨e prace˛
w archiwach musza˛ zdać egzamin pan´stwowy. Doste˛p do akt jest dla wszystkich
jednakowy. Granica: 30 lat.

Rosja

W 1993 r. sprawom archiwalnym pos´więcono wiele miejsca. Rezultatem było
uchwaleniePodstaw prawnych o zespołach archiwalnych i archiwach w Federacji
Rosyjskiej. Podstawystanowiąbazęprawnądo naste˛pnych działan´ . Przede wszystkim
deklaruje sie˛ depolityzację, co oznacza, z˙e każdy użytkownik jest równy wobec prawa, bez
względu na przekonania polityczne i religijne oraz przynalez˙ność państwową. Następną
istotną zmianą jest ,,odgraniczenie pełnomocnictw pomie˛dzy RosyjskąFederacjąa jej
subiektami’’. W praktyce oznacza to decentralizacje˛ podejmowanych decyzji. Nowe prawo
zakłada niepodzielnos´ć i traktowanie jako jednej całos´ci wszystkich zespoło´w archiwal-
nych (wg ustnych zapewnien´ dr Biełowej dotyczy to tylko zespoło´w rosyjskiej prowenien-
cji).

Archiwa dzielą się na pan´stwowe i niepan´stwowe, do kto´rych należą kościelne,
różnych instytucji i towarzystw. Zaso´b niepan´stwowy podlega podobnym prawom
— istnieje obowiązek właściwej opieki nad archiwaliami (,,obowiaz̨ek właściciela’’).
Dostęp do akt jest jednakowy dla wszystkich. Zwraca sie˛ jednak uwage˛ na interesy
narodowe, m. in. pojawia sie˛ zakaz wywozu dokumento´w państwowych i szczego´ lnie
wartościowych z zasobu niepan´stwowego oraz pierwszen´stwo zakupu dla archiwo´w
państwowych.

Słowacja

W wyniku politycznych przeobraz˙eń zaistniała koniecznos´ć zmiany prawa archiwal-
nego z 1975 r. 4 XII 1991 r. parlament wprowadził nowelizacje˛ (nr 571), która weszła
w życie 1 I 1992 r. Doste˛p do akt stał sie˛ jednakowy dla wszystkich uz˙ytkowników,
zarówno z kraju jak i z zagranicy, a moz˙liwość korzystania skro´ciła się z 50 do 30 lat
karencji. Zwrócono również uwagęna funkcjonowanie obok archiwo´w państwowych
również miejskich i prawniczych. W Słowacji opracowano juz˙ szkic projektu nowego
prawa archiwalnego. Akt archiwalny definiowany jest tam jako z´ródło historyczne,
informacyjne i cze˛ść narodowego zasobu kulturalnego.

Ministerstwo Spraw Wewne˛trznych powołuje do z˙ycia archiwum narodowe i 7 regiona-
lnych. Archiwa gminne sa˛ zakładane przez gminy. Do własnych archiwo´w mają prawo
kościoły, partie polityczne i osoby prywatne. Zadania archiwo´w koncentrująsię na
przejęciu, ewidencji i ochronie dokumento´w. Archiwa mająprawo pierwokupu. Wspo-
mniane prawo ma byc´ uchwalone w 1994 r.

Słowenia

W 1981 r. uchwalone zostało w Słowenii prawo chroniac̨e mienie kulturalne, muzealne
i archiwalne. Nowe przepisy be˛dądopiero opracowywane i wzorowane gło´wnie na prawie
niemieckim. Musza˛ one uwzględnić strukturę archiwów: państwowe, regionalne (6),
prywatne. Istotna˛ sprawąjest również ochrona i zabezpieczanie dokumento´w, w tym
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możliwość właściwej kasacji. Nowe przepisy maja˛ zmierzac´ ku liberalizacji, rezygnacji
z dotychczasowych represyjnych s´rodków kontroli, współpracy z ministerstwami. Doste˛p
do dokumento´w jest dla wszystkich jednakowy. Cenzura czasowa sie˛ga 30 lat.

Czechy

Prawo archiwalne uchwalono w 1974 r. (nr 97). W 1992 zostało znowelizowane (nr
343). Zaso´b archiwalny zaliczono do zbioro´w narodowych i kulturalnych. Doste˛p do akt
jest dla wszystkich jednakowy. Cenzura czasowa — 30 lat. Archiwa podlegaja˛ MSW.
Składająsięz archiwum centralnego, 7 regionalnych i 72 okre˛gowych. Opro´cz tego istnieją
samodzielne archiwa komunalne i specjalne: Parlamentu, Prezydenta, Wojskowe, MSZ,
Akademii Nauk, Muzeum Narodowego, Biblioteki Narodowej, Narodowej Galerii,
literackie, uniwersyteckie, telewizyjne, geodezyjne. Duz˙ą uwagęzwrócono również na
akta policyjne, partyjne i ro´ żnych stowarzyszen´. Podjęto już prace nad nowym prawem
archiwalnym, kto´re powinno zostac´ uchwalone w 1995 r.

Węgry

Po zmianach w 1990 r. wiele dokumento´w rozwiązanych firm trafiło do archiwo´w,
w tym również akta partyjne. Prace nad nowym prawem archiwalnym zwracaja˛ po raz
pierwszy uwage˛ na to, iż zasób aktowy jest narodowym dobrem kulturalnym. Obok
archiwów państwowych istniejąsamodzielne archiwa samorzad̨owe, gospodarcze i prywa-
tne. Doste˛p do akt jest dla wszystkich taki sam. Granica czasowa — 30 lat. Nowe prawo ma
możliwość zaistnienia w przyszłym roku w parlamencie.

Austria

Dostęp do akt jest jednakowy dla wszystkich. W latach 1982 i 1984 Urzad̨ Kanclerza
przeprowadził dokładne rozpoznanie, jak ta sprawa wyglad̨a w innych krajach. W wyniku
tej kwerendy zorientowano sie˛, że w większości brak jest włas´ciwych uregulowan´
dotyczących spraw archiwalnych.

Prawo wyznaczajac̨e trzydziestoletnia˛ granicę dostępu do akt zostało uchwalone
1 I 1980 r. Na 15 posiedzeniu austriackiego Towarzystwa Historycznego w Salzburgu
(1981 r.) omo´wiono jego aspekty przydatnos´ci w badaniach naukowych.

W lutym 1988 Urząd Kanclerza opracowałWytyczne o traktowaniu uz˙ytkowników.
Były one znacznie bardziej liberalne niz˙ dotychczasowa praktyka. W Austrii nie ma prawa
archiwalnego. Prace nad nim trwaja˛ już długo i mająbardzo skomplikowany przebieg.
Podejmuje sie˛ natomiast wiele dyskusji, m. in. nad włas´ciwym zabezpieczeniem informacji
dotyczących szeroko poje˛tej sfery prywatnos´ci. Istnieje długoletnia wspo´ łpraca (w s´lad za
tym praktyka) z archiwami gospodarczymi, kos´cielnymi i partyjnymi. Działająone wg
prawa chroniącego zabytki kultury i pomniki przeszłos´ci.

Niemcy

W wyniku zmian politycznych i przyłac̨zenia NRD, Niemcy znalazły sie˛ w podobnej
sytuacji jak pozostałe kraje, dawniej socjalistyczne. W zwiaz̨ku z tym wystąpiła

KRONIKA 203



koniecznos´ć wprowadzenia poprawek do prawa archiwalnego, uchwalonego 6 I 1988 r.
Dotyczą one uznania dokumento´w partyjnych jako Fundacji archiwów partyjnych
i organizacji NRDi włączenia ich w narodowy zaso´b archiwalny (poprawka z 13 III 1992
r.). Podobnie postap̨iono z aktami STASI (poprawka do prawa archiwalnego z 29 XII 1991
r.). Dr Oldenhage w swojej wypowiedzi zwro´cił również uwagęna prawo archiwalne
uchwalone 7 V 1993 r. w Saksonii. Jest ono przykładem samodzielnego prawa w ramach
struktury lando´w.

Dyskusja prowadzona była po kaz˙dej prezentacji referato´w związanych z zagad-
nieniami udoste˛pnienia materiało´w archiwalnych (w tym punkcie obradom przewod-
niczyła dr Hanna Krajewska). Działalnos´ć archiwów niepaństwowych i archiwo´w
gromadzących materiały audiowizualne sprowadzała sie˛ w zasadzie do przekazywania
przez uczestniko´w bardziej szczego´ łowych informacji niżte, które zawarli oni w referatach
prezentujących sprawy rozmaitych krajo´w.

Bardziej ożywionąwymianęzdańwywoływały jedynie problemy dotyczac̨e przyjętej
w Rosji zasady niepodzielnos´ci zasobu archiwalnego oraz polityki udoste˛pniania mate-
riałów archiwalnych. Wypowiedz´ W. Stępniaka, że zasada niepodzielnos´ci zasobu
narodowego nie moz˙e oznaczac´ prawnego usankcjonowania dokonanego w przeszłos´ci
(głównie podczas II wojny s´wiatowej) zaboru cze˛ści zasobu narodowego innych narodo´w
spotkała sie˛ z energicznym poparciem ze strony K. Peballa. Role˛ swego rodzaju mediatora
w tym sporze starał sie˛ odegrac´ K. Oldenhage, kto´rego wystąpienie zgodne było z ogo´ lną
linią Sekretariatu MRA w sprawach zwiaz̨anych z rewindykacja˛ archiwaliów.
K. Oldenhage stwierdził, z˙e ustawa rosyjska nie powinna budzic´ obaw, a w stosunkach
międzynarodowych nie wyste˛pujązasady generalne dotyczac̨e rewindykacji — wszystko
uzależnione jest od ustalen´ bilateralnych.

Nie wywołały rozbiez˙ności zdań problemy związane z polityką udostępnienia
materiałów archiwalnych. Zgodzono sie˛ wspólnie, że zasada˛ naczelną winna być
liberalizacja doste˛pu do materiało´w archiwalnych i jednakowe traktowanie obywateli
własnego pan´stwa i pan´stw obcych. Wszystko to oczywis´cie przy poszanowaniu
nadrzędnych intereso´w państwa i oso´b fizycznych, co oznacza, z˙e w odniesieniu do
udostępnienia materiało´w archiwalnych istniec´ musząwyjątki od tej zasadniczej, bardzo
postępowo sformułowanej, zasady.

Z bardzo duz˙ym zainteresowaniem spotkało sie˛ zaprezentowane przez przedstawicieli
Polski wydawnictwo NDAP:Użytkownicy archiwo´w państwowych w latach 1990–1991.
Wykaz temato´w badawczych.Zeszyt 44/45, oprac. Grzegorz Wojciechowski, Warszawa
1992, s. 453. Moz˙na nawet powiedziec´, że było ono sensacja˛dnia, a zarazem dowodem, z˙e
problematyka udoste˛pnienia zbioro´w jest traktowana przez archiwa polskie bardzo
poważnie. Przedstawiciel Chorwacji wystap̨ił nawet z apelem, aby ten polski przykład
znalazł zastosowanie w pozostałych krajach regionu.

Występuje ogromna zbiez˙ność problemów, z którymi borykająsięobecnie archiwa na
obszarze Europy Wschodniej i S´rodkowej. Zmiany ustrojowe i własnos´ciowe pociągająza
sobątransformacje w działalnos´ci archiwów. Jest to proces nie pozbawiony trudnos´ci
i konfliktów, szczego´ lnie tam, gdzie w przeszłos´ci miały miejsce przeprowadzane na
znacznąskalękonfiskaty archiwalio´w niepaństwowych, głównie kościelnych. Propozycje
rozwiązańw odniesieniu do akt kos´cielnych idądaleko — mo´wi sięo ich pełnej restytucji.
Na tym tle sprawy archiwalne w Polsce prezentuja˛ się pozytywnie; nie było bowiem
w naszym kraju konfiskaty archiwo´w kościelnych.
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Obecnos´ć w Wiedniu przedstawiciela Archiwum Chorwacji, prof. Miljenko Pandz˘ića,
skłaniała do poruszenia spraw zwiaz̨anych z fizycznym zabezpieczaniem materiało´w
archiwalnych. Profesor Pandžic´ udostępnił zgromadzonym materiały i informacje do-
tyczące zniszczen´ wojennych w archiwach na terytorium jego pan´stwaParish, monastery
and school archives and libraries damaged or destroyed. Croatia 1991/1992.

Na zakon´czenie obrad sformułowane zostały wnioski dotyczac̨e wspo´ łpracy w naj-
bliższej przyszłos´ci. Uznano za zasadne zorganizowanie kolejnego spotkania pos´więco-
nego problematyce prawnej w momencie, w kto´rym proces kodyfikacji na obszarze
Europy Środkowej i Wschodniej be˛dzie bardziej zaawansowany. Przyje˛to także propo-
zycję organizacji seminarium pos´więconego problematyce kształcenia zawodowego
archiwistów.

Hanna Krajewska, Władysław Ste˛pniak (Warszawa)

SEMINARIUM: ORGANIZACJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
W KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ

W dniach 7–10 XI 1994 r. z inicjatywy Mie˛dzynarodowej Rady Archiwo´w odbyło się
w Lyonie seminarium pos´więcone sytuacji słuz˙b archiwalnych byłych pan´stw socjalis-
tycznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele archiwo´w państwowych Słowacji,
Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Albanii, Chorwacji, We˛gier, Polski, Mołdawii oraz Rumunii.
Zasadniczym celem obrad było zapoznanie uczestniko´w oraz organizatoro´w ze zmianami
następującymi w służbach archiwalnych reprezentowanych krajo´w (zmiany w prawodaw-
stwie archiwalnym, organizacja i podporzad̨kowanie archiwo´w w systemie administracji,
dostęp do archiwo´w). Seminarium miało ro´wnież odpowiedziec´ na pytanie, jakie sa˛
różnice w organizacji i działalnos´ci archiwów państwowych krajo´w Europy Wschodniej
wobec przemian ustrojowych po 1990 r.

Pani Paule René-Bazin otwierajac̨ obrady seminarium zauwaz˙yła, że w podobnym,
które miało miejsce w Szwajcarii, zgromadzili sie˛ przedstawiciele słuz˙b archiwalnych
z krajów prezentujących systemy archiwalne zdecentralizowane. W Lyonie natomiast
znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele słuz˙b archiwalnych zorganizowanych
centralistycznie. W programie zaje˛ć znalazły sięnastępujące zagadnienia: Rola minis-
terstw w opiece nad aktami; Administracja centralna — funkcje, organizacja i jej
archiwa; Samorzad̨ terytorialny; Regiony i departamenty (relacje pomie˛dzy nimi);
Metody i techniki kontroli i koordynacji w archiwach.

Zagadnienia te omawiane były na przykładzie teorii i praktyki stosowanej w ar-
chiwach francuskich, przez wykładowco´w z Dyrekcji Archiwów Narodowych w Paryz˙u,
Archiwum Departamentalnego w Lyonie oraz przedstawicieli administracji samorzad̨o-
wej Lyonu.

Program zaje˛ć uzupełniły wycieczki, kto´rych zadaniem miało byc´ poznanie przez
zaproszonych organizacji Archiwum Departamentalnego oraz Archiwum Miejskiego
w Lyonie. W pierwszym dniu obrad kaz˙dy z uczestniko´w seminarium był zobowiaz̨any
do przedstawienia gło´wnych problemo´w pracy, organizacji oraz prawodawstwa archiwal-
nego obowiązującego w danym kraju. Referaty archiwisto´w reprezentujac̨ych dyrekcje
archiwów oraz archiwa centralne i regionalne koncentrowały sie˛ na organizacji pan´st-
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wowej służby archiwalnej ich własnych krajo´w. A oto przegląd zagadnien´ w układzie wg
państw:

Albania

Archiwa państwowe funkcjonująpod nadzorem Dyrekcji Generalnej Archiwo´w,
której podlegająarchiwa centralne oraz archiwa lokalne. Centralne Archiwum Pan´st-
wowe w Tiranie posiada kilka oddziało´w aktowych oraz funkcjonalnych. Sa˛ to: Oddział
akt do 1944 r., Oddział dokumentacji wspo´ łczesnej po 1944 r. (w ramach oddziału
funkcjonuje Sekcja archiwalio´w niepaństwowych), Oddział informacji archiwalnej,
Oddział konserwacji i reprografii, kto´remu podlegaja:̨ Pracownia Konserwacji oraz
Pracownia Reprografii.

Zbliżona do podanej jest struktura organizacyjna archiwo´w lokalnych.

Bułgaria

Dyrekcja Generalna Archiwo´w Państwowych podległa jest bezpos´rednio Radzie
Ministrów. W Dyrekcji funkcjonują: Wydział Organizacji i Stosunko´w Międzynarodo-
wych oraz Kontroli Archiwo´w Okręgowych, Wydział Edukacyjny, Wydział Budynko´w
i Zaopatrzenia, Wydział Prawny, Wydział Budz˙etu i Finanso´w oraz Wydział Administ-
racyjny. Istnieje Archiwum Centralne, w skład kto´rego wchodza:̨ Oddział Materiało´w
Historycznych (do 1945 r.), Oddział Zbioro´w Prywatnych i Akt Osobowych, Oddział
Archiwów Współczesnych, Oddział Dokumentacji Technicznej, Oddział Archiwo´w Partii
Politycznych, Oddział Archiwalio´w Zagranicznych oraz Oddział Kontroli i Konserwacji.
W ramach Archiwum Centralnego działa takz˙e Sekcja Reprografii i Konserwacji,
Pracownia Naukowa, a takz˙e Sekcja Magazyno´w. Archiwa lokalne podporzad̨kowane sa˛
bezpos´rednio Dyrekcji Generalnej Archiwo´w Państwowych, zaro´wno pod względem
finansowania, jak i nadzoru naukowego.

Mariana Leczewa (Centralne Archiwum Pan´stwowe) przedstawiła najnowsze roz-
wiązania bułgarskie dotyczac̨e trybu poste˛powania z materiałami archiwalnymi oraz
dokumentacja˛ niearchiwalnąprzedsiębiorstw i instytucji prywatnych. Od niedawna
istnieje bowiem moz˙liwość odpłatnego przekazywania do archiwo´w państwowych akt
wytworzonych przez wymienionych aktotwo´rców. Poinformowała ro´wnieżo współpracy
służby archiwalnej Bułgarii z archiwami innych krajo´w, poświęcając wiele uwagi wizycie
prof. dra Jerzego Skowronka dyrektora naczelnego NDAP oraz umowie o wspo´ łpracy
podpisanej przez dyrekcje słuz˙b archiwalnych Bułgarii i Polski.

Chorwacja

Państwowa słuz˙ba archiwalna Chorwacji składa sie˛ z jednego archiwum centralnego
(Archiwum Narodowe) oraz 12 archiwo´w regionalnych podległych Archiwum Narodo-
wemu. Temuz˙ archiwum podporzad̨kowano Archiwum Akademii Nauk i Sztuki oraz
Archiwum Instytutu Historii Wspo´ łczesnej. Słuz˙ba archiwalna Chorwacji działa w struk-
turze organizacyjnej Ministerstwa Kultury.
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Republika Mołdowa

Służba archiwalna tej republiki podporzad̨kowana jest bezpos´rednio Radzie Minist-
rów. Funkcję nadzorcząw stosunku do wszystkich archiwo´w działających na terenie
Mołdowy pełni organ — Pan´stwowa Słuz˙ba Archiwalna, be˛dący w zasadzie dyrekcja˛
naczelną. W republice funkcjonuja˛ dwa archiwa centralne w postaci Archiwum Narodo-
wego w Kiszyniowie (posiada swoja˛ filię w Tyraspolu — Naddniestrze) oraz Archiwum
Organizacji Społeczno-Politycznych z siedziba˛ w tym samym mies´cie. W skład sieci
archiwalnej wchodza˛ także archiwa terytorialne w postaci trzech pan´stwowych archiwo´w
miejskich oraz 40 archiwo´w regionalnych. Pan´stwowej służbie archiwalnej podporzad̨-
kowano takz˙e ponad 3500 archiwo´w zakładowych ro´ żnego typu instytucji i przed-
siębiorstw funkcjonujących na terenie pan´stwa (ministerstwa, administracja pan´stwa
i samorządowa, instytuty naukowe, przedsie˛biorstwa pan´stwowe).

Rosja

Naczelnym organem zarzad̨zającym archiwami rosyjskimi jest Komitet Archiwo´w
Rosji. Podporzad̨kowano mu 12 archiwo´w centralnych. Sa˛ to: Archiwum Rewolucji,
Archiwum Historyczne w Petersburgu, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Ekonomicz-
ne, Archiwum Historii Wojskowej, Archiwum Literatury i Sztuk Pie˛knych, Archiwum
Wojskowe, Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej, Archiwum Dokumentacji Foto-
graficznej, Archiwum Nauki i Techniki, Archiwum Miasta Moskwy, Archiwum Okre˛go-
we Moskwy. Archiwa centralne finansowane sa˛ przez Komitet Archiwo´w i pracująpod
jego nadzorem naukowym. W skład sieci archiwalnej Rosji wchodza˛ także archiwa
okręgowe, miejskie i rejonowe, kto´rych finansowanie powierzono administracji lokalnej.
Nadzór Komitetu Archiwów ogranicza sie˛ w ich wypadku do kontroli techniczno-
metodycznej oraz naukowej. Na szczeblu okre˛gów autonomicznych oraz republik funkcje
nadzorcze w stosunku do działajac̨ych tu archiwo´w posiadająregionalne komitety do
spraw archiwo´w.

Rumunia

W Rumunii archiwa pan´stwowe działająw strukturach Ministerstwa Spraw Wewne˛t-
rznych — Departamentu Archiwalnego. Podporzad̨kowana jest mu Dyrekcja Naczelna
Archiwów Państwowych (wg projektu nowego prawa archiwalnego zostanie przemiano-
wana na Departament Archiwo´w Narodowych). Naczelnej Dyrekcji Archiwo´w podlegają:
Dyrekcja Archiwów Centralnych, Dyrekcja Wydawnictw, Informacji i Mikrofilmowania
(dysponująca wyspecjalizowanymi komo´rkami), Pan´stwowa Szkoła Archiwalna, Oddział
Metodyki, Planowania i Kontroli. Dyrekcji podlegaja˛ także archiwa lokalne (w tym
miejskie Bukaresztu). Dyrekcja Archiwo´w Centralnych sprawuje natomiast nadzo´r nad
mającymi siedziby w stolicy kraju archiwami specjalnymi: Archiwum S´redniowiecza,
Archiwum Gospodarczym, Archiwum Administracyjnym.

Słowacja

Organem naczelnym archiwo´w słowackich jest Administracja Archiwo´w Państ-
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wowych, której podporządkowano: Archiwum Narodowe, Archiwum Centralne Go´rnict-
wa oraz 7 archiwo´w regionalnych. W skład pan´stwowej służby archiwalnej wchodzi
także 36 archiwo´w powiatowych oraz Archiwum Miejskie w Bratysławie i Archiwum
Miejskie w Koszycach. Archiwa lokalne kierowane sa˛ przez Administracje˛ Archiwów
Państwowych, a finansowane przez administracje˛ lokalną. Przedstawiciel Słowacji
przedstawił takz˙e główne założenia, wzorowanego na francuskim, prawa archiwalnego,
które zostanie niebawem wprowadzone w z˙ycie.

Ukraina

Nadzór nad archiwami ukrain´skimi sprawuje Dyrekcja Generalna Archiwo´w Państ-
wowych, podległa bezpos´rednio Radzie Ministro´w. W skład sieci archiwalnej wchodzi
pięć archiwów centralnych finansowanych przez Dyrekcje˛. Są to: Archiwum Naukowe
w Charkowie, Archiwum Historyczne w Kijowie, Archiwum Dokumentacji Mechanicz-
nej w Kijowie, Archiwum Literackie w Kijowie oraz Archiwum Historyczne we Lwowie.
Archiwa lokalne, kto´rych jest 24, finansowane sa˛ przez administracje obwodo´w.
Archiwom obwodowym podlegaja˛ z kolei archiwa jednostek administracji terytorialnej
(miasta, gminy). Wszystkie archiwa ukrain´skie poddane sa˛ nadzorowi naukowemu
i metodycznemu Dyrekcji Archiwo´w Państwowych. Przedstawicielka Ukrainy — An-
tonina Krawczuk z Archiwum Obwodowego w Łucku — poinformowała ro´wnież
o odtajnieniu w archiwach ukrain´skich znacznych ilos´ci materiałów archiwalnych. Wiele
z nich może byćprzedmiotem zainteresowania archiwisto´w i historyków z Polski, jak np.
akta Urzędu Wojewódzkiego w Łucku z lat 1921–1939, włac̨zone ostatnio do obiegu
naukowego; wyraziła zainteresowanie wymiana˛ materiałów (mikrofilmy, kserokopie)
z archiwami polskimi.

Przedstawiciele słuz˙b archiwalnych wymienionych krajo´w podkres´lili ró wnieżznacz-
ną liberalizację w dostępie do materiało´w archiwalnych przechowywanych w ich
archiwach.

W dniu 7 XI 1994 r. wygłoszono dwa wykłady przygotowane przez organizatoro´w
seminarium. Pierwszy: pos´więcony roli ministerstw w opiece nad wytworzonymi przez
siebie archiwaliami, wygłosił Christian Pattyn (Inspekcja Generalna Ministerstwa Kul-
tury). Znacznączęść swojego wystąpienia pos´więcił omówieniu historii powstania oraz
zadan´ realizowanych przez Ministerstwo Kultury u zarania działalnos´ci oraz obecnie.
Przypomniał ro´wnoczes´nie, że pierwszym ministrem kultury oraz organizatorem minis-
terstwa był André Malraux, kto´rego osobowos´ć zaważyła na egzystencji tego urze˛du.
Wiele uwagi pos´więcił sprawom organizacji wewne˛trznej Ministerstwa Kultury oraz
umiejscowieniu w niej Dyrekcji Archiwo´w Francji. Wszystkie komo´rki organizacyjne
i służby podległe ministerstwu zatrudniaja˛ około 15 tys. pracowniko´w, z czego 3 tys.
pracuje w instytucjach centralnych. Pracownicy pan´stwowej służby archiwalnej finan-
sowani przez ministerstwo stanowia˛ niewielką tylko część zatrudnionych, bowiem wg
stanu na 1992 r. było ich 421, z czego 324 w Paryz˙u (Archiwa Narodowe). Pozostała
część pracowników archiwów (departamenty, komuny) otrzymuje wynagrodzenie
z budżetów terenowych. W 1992 r. w archiwach departamentalnych zatrudnionych było
ponad 2100 oso´b. Do liczby tej doliczyc´ należy około 400 archiwisto´w zajmujących się
archiwami komunalnymi. Ogo´ łem w archiwach publicznych i terytorialnych Francji
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zatrudnionych jest blisko 3 000 archiwisto´w oraz pracowniko´w pomocniczych. Jak
wiadomo, we Francji funkcjonuje 36 000 komun, z kto´rych niewielka tylko cze˛ść (1/100)
posiada własne archiwa. Cze˛ść z materiało´w wytworzonych przez jednostki samorzad̨u
terytorialnego zdeponowano w archiwach departamentalnych. W celu poprawy opieki
nad archiwami lokalnymi (samorzad̨owymi) proponuje sie˛ powołanie funkcji archiwisto´w
międzykomunalnych, kto´rzy zajmąsięopracowywaniem archiwalio´w kilku lub kilkunas-
tu komun połoz˙onych blisko siebie. Zapewnienie zgromadzonym tam materiałom
profesjonalnej opieki przyczyni sie˛ z pewnos´cią do lepszego ich opracowania oraz
wzbogaci baze˛ źródłową służącą różnorodnym badaniom. Z efekto´w działalnos´ci ar-
chiwistów międzykomunalnych skorzystaja˛ także przedstawiciele lokalnej administracji
samorządowej, bowiem nie be˛dzie potrzeby przemieszczania ich archiwo´w w in. miejsca.

Wykład drugi dotyczył organo´w administracji centralnej we Francji, ich archiwalio´w
oraz systemu porzad̨kowania archiwalio´w wytworzonych przez ministerstwa.
P. René-Bazin przedstawiła historie˛ oraz główne założenia działalnos´ci, powstałych
w 1952 r. z inicjatywy dyrekcji Archiwo´w Narodowych Francji, misji archiwalnych przy
ministerstwach. Archiwis´ci będący funkcjonariuszami archiwo´w państwowych mająza
zadanie porzad̨kowanie archiwalio´w przed ich przekazaniem do Archiwo´w Narodowych.
Pierwsząmisję utworzono w 1952 r. w Ministerstwie Spraw Wewne˛trznych, a naste˛pnie
w 1953 r. (Ministerstwo Prac Publicznych), 1954 r. (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
i 1955 r. (Ministerstwo Finanso´w). Proces tworzenia misji archiwalnych zakon´czono
w 1980 r. wraz z powołaniem misji archiwalnej przy Ministerstwie Rolnictwa. W 1993 r.
działało 17 misji, w kto´rych było zatrudnionych 71 archiwisto´w.

Zajęcia przedpołudniowe w dniu 9 XI 1994 r. odbywały sie˛ w pomieszczeniach
archiwum miejskiego Lyonu. Zebranym przedstawiono organizacje˛ oraz zakres działal-
ności tegoż archiwum. W placo´wce tej zatrudnionych jest obecnie 35 pracowniko´w.
Archiwum miejskie Lyonu nalez˙y do grupy największych archiwo´w municypalnych.
Zgromadzono w nim blisko 9000 m. b. akt. Archiwum zajmuje pomieszczenia pokated-
ralne, w których znajduje sie˛ także biblioteka miejska. Dla potrzeb archiwalnych
(magazyny, pracownie, pomieszczenia biurowe) przeznaczono tutaj 3 000 m2 powierz-
chni. W 1994 r. władze Lyonu przeznaczyły na utrzymanie archiwum 1 145 275 franko´w.
W 1993 r. z zasobo´w archiwalnych skorzystało 9776 uz˙ytkowników. Uczestnicy
seminarium mieli ro´wnieżokazjęzwiedzenia archiwum miejskiego (pracownia naukowa,
magazyny, pracownia konserwatorska, czytelnia), a takz˙e jego nowej siedziby w budo-
wie. W podziemiach, w kto´rych pierwotnie przebiegac´ miała linia metra, zlokalizowano
magazyny archiwalne, w kto´rych można zmies´cić od 10 do 14 km materiało´w.

Wizyta w archiwum zakon´czona została prelekcja˛ sekretarza generalnego słuz˙b
miejskich Lyonu (Thierry Kaeppelin), kto´ry mówił o funkcjach i zadaniach realizowa-
nych przez władze miejskie. Podobnej problematyce pos´więcono zajęcia popołudniowe;
o organizacji władz departamentalnych oraz regionalnych i relacjach zachodzac̨ych
między nimi, a władzami centralnymi i społecznos´ciami lokalnymi mówili: Pierre Jamet
— dyrektor generalny słuz˙b departamentu Rhone oraz Philippe Rosset — dyrektor
Archiwum Departamentalnego w Lyonie.

Zajęcia zostały zakon´czone zwiedzeniem archiwum departamentu, kto´re prezentuje
ciekawy przykład adaptowania do celo´w archiwalnych budynku zajmowanego poprzednio
przez fabryke˛ produkującąodzież. Gmach został przebudowany i oddany do uz˙ytku w 1984
r. W jego pomieszczeniach magazynowych znalazło sie˛ miejsce na 40 600 m. b. akt.
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W godzinach wieczornych uczestnicy seminarium oraz jego organizatorzy przyj-
mowani byli przez władze miejskie Lyonu. 9 listopada zaje˛cia przedpołudniowe prowa-
dziła Daniele Neirinck — przedstawicielka słuz˙by technicznej Dyrekcji Archiwo´w
Francji, która omówiła kwestie dbałos´ci o zachowanie materiało´w archiwalnych wobec
ich masowego wykorzystywania przez coraz liczniejszych uz˙ytkowników. Problemem,
z jakim borykająsię od pewnego czasu archiwa francuskie, jest nieche˛ć badaczy do
korzystania z mikrofilmo´w. Pomimo nadzoru nad korzystaniem z materiało´w archiwal-
nych zdarzaja˛ się także przypadki ich uszkadzania przez uz˙ytkowników. Pani Neirinck
poświęciła wiele uwagi relacjom zachodzac̨ym pomiędzy Archiwum Narodowym a ar-
chiwami departamentalnymi. Pracownicy archiwo´w departamentalnych posiadaja˛ obec-
nie status urze˛dników państwowych oddelegowanych do obsługi departamentu, przez co
stająsięw pewnym sensie jego funkcjonariuszami. Znacznemu zmniejszeniu uległo takz˙e
finansowanie archiwo´w departamentalnych przez władze centralne (ministerstwo). Ar-
chiwa te czerpia˛ środki do prowadzenia działalnos´ci z budżetów terenowych. Po południu
zwiedzono wystawe˛ dotyczącą przeszłos´ci miasta Lyon eksponowana˛ w miejscowym
Muzeum Gallo-Roman´skim.

Podczas ostatniego posiedzenia uczestnicy zebran´ ocenili pozytywnie zaje˛cia, ułat-
wiające skonfrontowanie pozycji i metod działania słuz˙b archiwalnych ro´ żnych pan´stw
z archiwami francuskimi, prezentujac̨ymi bardzo wysoki poziom pod wzgle˛dem roz-
wiązań organizacyjnych i prawnych. Ze wzgle˛du na duz˙e różnice w organizacji
administracji pan´stwowej oraz brak s´rodków finansowych wiele z rozwiaz̨ańfrancuskich
nie może być naśladowanych w in. krajach. Na przeszkodzie staja˛ również odrębne
tradycje oraz rozwiaz̨ania prawno-administracyjne. Jednak wobec zmian zachodzac̨ych
w krajach Europy Wschodniej ich archiwa zdołaja˛ szybciej skorzystac´ z wzorów
francuskich. Szczego´ lnie pozytywnie wypowiadano sie˛ o francuskim modelu przygoto-
wania i przekazywania archiwalio´w z instytucji centralnych (ministerstw) przez misje
archiwalne, kto´rych wprowadzenie zastap̨iłoby nieskuteczny w wielu przypadkach nadzo´r
archiwalny. Wysunie˛to propozycjęzorganizowania naste˛pnego seminarium, pos´więcone-
go zastosowaniu komputero´w w pracy archiwalnej.

Krzysztof Stryjkowski(Poznan´)

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA POŚWIĘCONA
WARSZAWSKIEMU ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓ W

W dniach 23–24 IX 1994 r. odbyła sie˛ w Nieborowie międzynarodowa konferencja
naukowa, pos´więcona Warszawskiemu Archiwum Radziwiłło´w. W obradach uczestniczyli
archiwiści i historycy z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Strone˛ polskąreprezentowali:
prof. Jerzy Skowronek naczelny dyrektor archiwo´w państwowych, dr Władysław Ste˛pniak
dyrektor Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych, a takz˙e doc. dr hab. Teresa Zielin´ska,
dr Henryk Bartoszewicz, dr Michał Kulecki, dr Violetta Urbaniak, mgr Jolanta Gepner, mgr
Waldemar Mikulski, mgr Jarosław Zawadzki, pracownicy AGAD oraz historycy: prof.
Jarema Maciszewski, prof. Edward Potkowski, prof. Marek Plewczyn´ski, doc. dr
hab. Urszula Augustyniak, dr hab. Mirosław Nagielski, doc. dr hab. Andrzej Rachuba,
dr Hieronim Grala, mgr Włodzimierz Piwkowski kurator pałacu w Nieborowie.
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Z Białorusi oddelegowano na konferencje˛ A. M. Michalczankęnaczelnego dyrektora
archiwów Białorusi, prof. U. M. Michniuka dyrektora Białoruskiego Centrum Doku-
mentoznawstwa, A. K. Gałubowicza zaste˛pcę dyrektora Centralnego Pan´stwowego
Historycznego Archiwum Białorusi. Z Litewskiego Pan´stwowego Archiwum Historycz-
nego przybyli Leokadia Olechnowicz oraz Aleksander Baniusiewicz, pracownicy Wy-
działu Dokumentacji Urze˛dów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Ukrainy przyjechały
Ł. Z. Giscowa dyrektor Centralnego Pan´stwowego Archiwum Ukrainy w Kijowie oraz
I. J. Antonenko archiwista I kategorii z tegoz˙ archiwum.

W trakcie obrad przedstawiono materiały nalez˙ące do Archiwum Radziwiłło´w, które
obecnie przechowywane sa˛ w archiwach na terenie pan´stw reprezentowanych przez
uczestniko´w konferencji, omo´wiono metody ich opracowywania oraz aktualny stan
istniejących i przygotowywanych pomocy archiwalnych, umoz˙liwiających korzystanie
z archiwów radziwiłłowskich (T. Zielińska, Archiwa ro´ żnych linii rodu Radziwiłłów
w polskich zbiorach publicznych). Ponadto wygłoszono referaty:

A. M. Michalczanko, U. M. Michniuk, A. K. Gałubowicz, Dokumenty i materiały
Archiwum Radziwiłłów w Narodowym Archiwum Republiki Białorusi; L. Olechno-
wicz, Aleksandras Baniusevicius, Przeglad̨ dokumento´w rodu Radziwiłłów przechowy-
wanych w Litewskim Pan´stwowym Archiwum Historycznym; J. I. Antonenko,
Ł. Z. Giscowa, Znaczenie dokumento´w rodowego zbioru Radziwiłło´w znajdującego
się w CPHAK Ukrainy dla rekonstrukcji rodowego ,,podworskiego archiwum Radzi-
wiłłów’’; mgr W. Mikulski, Dokumenty z archiwum Wielkiego Ksie˛stwa Litewskiego
w tzw. Warszawskim Archiwum Radziwiłło´w; mgr J. Zawadzki, Archiwa domo´w
obcych w zbiorach tzw. Warszawskiego Archiwum Radziwiłło´w; dr H. Bartoszewicz,
Kartografika radziwiłłowskie w zbiorach AGAD; mgr J. Gepner, Fotografie w zbio-
rach Warszawskiego Archiwum Radziwiłło´w; dr V. Urbaniak, Archiwum Radziwiłło´w
z Nieborowa w zasobie AGAD, dzieje zespołu, metody opracowania; mgr W. Piw-
kowski, Archiwum w Pałacu Radziwiłło´w z Nieborowa, a takz˙e możliwości jego
wykorzystania w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez historyko´w i ar-
chiwistów.

Prof. Tadeusz Wasilewski przygotował tekst: O poczat̨kach rodu Radziwiłło´w
w świetle archiwaliów Warszawskiego Archiwum Radziwiłło´w, a dalsze tematy zgłosili:
prof. Jan Dzie˛gielewski, Warszawskie Archiwum Radziwiłło´w źródłem do badan´ nad
dziejami parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej; dr W. Sokołowski, Edukacja
staropolska w s´wietle archiwów radziwiłłowskich. Wymienieni autorzy byli nieobecni na
sesji, ale złoz˙ą swe referaty do publikacji.

W dalszym ciągu konferencji referaty zaprezentowali: dr M. Kulecki, Relacje
Szczęsnego Morsztyna do Bogusława Radziwiłła o sejmie 1667 r. Przyczynek do wartos´ci
historycznej materiało´w archiwalnych przechowywanych w dziale V Archiwum Radziwił-
łów; prof. M. Plewczyn´ski, Wkład Radziwiłłów w rozwój staropolskiej sztuki wojennej
w XVI w.; dr hab. M. Nagielski, Słuz˙ba wojskowa przedstawicieli rodu Radziwiłło´w
XVI–XVIII w. na podstawie zachowanych archiwalio´w Warszawskiego Archiwum
Radziwiłłów w AGAD; dr H. Grala, Rossica w Archiwum Radziwiłło´w. Nowe źródła do
stosunko´w polsko-moskiewskich w XVI w.; dr hab. U. Augustyniak, Z´ ródła do badania
stosunko´w wyznaniowych i narodowos´ciowych w Wielkim Księstwie Litewskim
w XVII w. w Archiwum Radziwiłłów; dr hab. A. Rachuba, Sprawa do´br Radziwiłłów
birżańskich w latach 1655–1662.

KRONIKA 211



W rezultacie dwudniowych obrad uznano za konieczne zrealizowanie naste˛pujących
postulato´w:

— opublikowanie referato´w przedstawionych na sesji w postaci kolejnego tomu
wydawnictwaMiscellanea historico-archivisticapt.Warszawskie Archiwum Radziwiłło´w;

— powołanie międzynarodowego komitetu redakcyjnego, złoz˙onego z przedstawicieli
archiwów Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i przygotowanie inauguracyjnego posiedzenia,
mającego na celu przyje˛cie i realizacjęprogramu wydawania inwentarzy zespoło´w lub ich
części tworzących Archiwum Radziwiłło´w. Ze strony polskiej w skład tego komitetu
wejdą: doc. dr hab. T. Zielin´ska, doc. dr hab. A. Rachuba, mgr. W. Piwkowski, mgr
J. Zawadzki;

— przygotowanie bibliografii publikacji pos´więconych archiwom radziwiłłowskim
oraz rodowi Radziwiłło´w;

— cykliczne organizowanie sesji mie˛dzynarodowych pos´więconych archiwom rodo-
wym zawierającym źródła do dziejo´w Rzeczypospolitej, zaro´wno pod kątem ich
zawartos´ci, jak i problemów ich archiwalnego opracowania;

— zamieszczenie w czasopismach historycznych i archiwistycznych polskich, biało-
ruskich, litewskich i ukrain´skich informacji o przebiegu i postanowieniach zapadłych
w czasie obrad konferencji;

— zapewnienie wzajemnego, nieskre˛powanego doste˛pu do archiwalio´w radziwiłłows-
kich znajdujących się w archiwach pan´stw uczestniczac̨ych w obradach konferencji
archiwistom i historykom z tych krajo´w oraz wymiany mikrofilmo´w z akt nalez˙ących do
Archiwum Radziwiłłów.

Violetta Urbaniak(Warszawa)

KONFERENCJA NAUKOWA: ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KRESÓW
PÓŁNOCNO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ (1918–1945)

W ARCHIWACH LITWY I BIAŁORUSI

Konferencja odbyła sie˛ w dniach: 10 i 11 VI 1994 r., a jej organizatorami byli:
białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii Filii Uniwer-
sytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka. Program konferencji
przewidywał przedstawienie komunikato´w pracowników archiwów państwowych Biało-
rusi i Litwy, przechowujących źródła do historii kreso´w północno-wschodnich Polski
okresu międzywojennego oraz II wojny s´wiatowej. Niestety, z ro´ żnych przyczyn na
konferencji nie wystap̨ili pracownicy Narodowego Archiwum Republiki Białorusi,
Archiwum Pan´stwowego Obwodu Min´skiego, Oddziału w Mołodecznie oraz Centralnego
Archiwum Pan´stwowego Litwy w Wilnie.

Obrady otworzył prorektor UW do Spraw Filii w Białymstoku prof. dr hab. Władysław
Serczyk, a przewodniczył jej prof. dr hab. Michał Gnatowski. Obszerne wypowiedzi na
temat źródeł do omawianej problematyki wygłosili dyrektor Pan´stwowego Archiwum
Obwodu Grodzien´skiego Swietłana Aleksandrowna Kondraszowa oraz dyrektor Pan´st-
wowego Archiwum Obwodu Brzeskiego Anna Wasiljewna Terebun´.

Ze zbiorów wymienionych archiwo´w korzystali w ostatnich kilku latach historycy
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białostoccy, zajmujac̨y sięokresem mie˛dzywojennym (dr J. J. Milewski, dr Z. Tomczonek,
mgr S. Iwaniuk) oraz II wojny s´wiatowej (prof. dr hab. M. Gnatowski). Informator
Gosudarstwiennyje archiwa Brestskoj, Grodnienskoj Obłastiej filijał Gosudarstwiennogo
archiwa Minskoj obłasti w Mołodeczno. Sprawocznik po dokumientalnym matieriałam
1919–1939 g. g.(Mińsk 1969, Izdatielstwo ,,Połymia’’) powstał w okresie, gdy znaczna
część materiałów archiwalnych była nie tylko nie opracowana, ale i nie rozpoznana.
Dlatego tez˙ informator ów zawiera niepełne i niedokładne informacje dotyczac̨e okresu
międzywojennego. Jes´li chodzi o okres II wojny s´wiatowej, zbiory archiwo´w państwowych
obu obwodo´w wzbogaciły sięwskutek przeje˛cia archiwów komitetów obwodowych
Komunistycznej Partii Białorusi.

Informacje S. Kondraszowej oraz A. Terebun´ znacznie poszerzyły nasza˛ wiedzę
o zbiorach archiwo´w państwowych obu obwodo´w sąsiadujących z wojewo´dztwem
białostockim. Archiwum Pan´stwowe Obwodu Brzeskiego posiada materiały wytworzone
przez organy administracji pan´stwowej, samorzad̨u terytorialnego, wymiaru sprawied-
liwości, organizacje społeczne, zakłady przemysłowe, szkoły i szpitale z terenu wojewo´-
dztwa poleskiego, lecz nie tylko. Wiele instytucji majac̨ych swojąsiedzibęw Brześciu
obejmowało swoim zasie˛giem działania ro´wnież obszar przedwojennego wojewo´dztwa
białostockiego. Do nich nalez˙ały: Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz Okre˛gowy Inspek-
torat Pracy. W zbiorach Archiwum Obwodowego znajduje sie˛ również zespo´ ł: Dyrekcja
Okręgowa Laso´w Państwowych w Białowiez˙y. Część tego zespołu, gło´wnie dokumenta-
cja techniczna, znajduje sie˛ w AP w Białymstoku. Archiwum Obwodowe w Brzes´ciu
posiada ro´wnież bibliotekę, w zbiorach kto´rej znajduje sie˛ m. in. prasa okresu
międzywojennego.

Archiwum Pan´stwowe Obwodu Grodzien´skiego zawiera podobne materiały wy-
tworzone na terenie przedwojennego wojewo´dztwa nowogro´dzkiego oraz dwo´ch powiatów
województwa białostockiego: grodzien´skiego i wołkowyskiego. Stan zachowania tych
materiałów jest jednakz˙e bardziej skromny w poro´wnaniu z archiwum brzeskim.

W dyskusji zabierali głos: dr J. J. Milewski, prof. dr hab. M. Gnatowski,
dr Z. Tomczonek, dr H. Majecki oraz prof. dr hab. A. Dobron´ski, a także obie referentki.

Problematyka kreso´w północno-wschodnich II Rzeczypospolitej od dawna jest
obiektem zainteresowan´ Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego. W paz´dzier-
niku 1992 r. Instytut Historii zorganizował konferencje˛ naukowąpoświęconą stanowi
badan´ historii omawianego obszaru okresu mie˛dzywojennego. W konferencji tej wzie˛li
udział również historycy z Warszawy, Lublina i Gdan´ska. Na konferencji tej
dr Z. Tomczonek przedstawił informacje˛ Źródła do dziejo´w kresów północno-wschodnich
Drugiej Rzeczypospolitej w archiwach białoruskich i litewskich. Materiały konferencji
wydane zostały przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku:
Kresy północno-wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej — stan badan´ (Białystok 1993).

Okres II wojny światowej jest obiektem zainteresowan´ prof. dra hab. M. Gnatowskiego.
Wyniki swych badan´ przedstawił w informacjiŹródła do dziejów Białostocczyzny okresu II
wojny światowej w archiwach Republiki Białorusi,zamieszczonej w kwartalniku ,,Biało-
stocczyzna’’, wydawanym w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe
(Białostocczyzna, 1993, nr 2/30, s. 52–56).

Miejscem obrad naste˛pnego dnia konferencji był budynek AP w Białymstoku. Krag̨
uczestniko´w konferencji został poszerzony o pracowniko´w tego archiwum. Dyrektor AP
w Białymstoku dr Henryk Majecki przekazał zebranym podstawowe wiadomos´ci o historii,
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zasobie i gło´wnych kierunkach pracy instytucji, kto´rą kieruje. Wystąpili również
dyrektorzy archiwo´w państwowych z Brzes´cia i Grodna.

W dyskusji zabierali głos: dyrektor Centralnego Os´rodka Informacji Archiwalnej
dr Andrzej Biernat, prof. dr hab. M. Gnatowski, dr J. J. Milewski i dr H. Majecki.
W dyskusji podkres´lono potrzebe˛ bardziej s´cisłej współpracy między archiwami pan´st-
wowymi Polski i Białorusi. Podstawa˛ tej współpracy mogła byc´ wymiana własnych
wydawnictw, a w dalszej kolejnos´ci mikrofilmów i kserokopii, w tym równieżinwentarzy
książkowych. Celowe byłoby ro´wnież organizowanie wspo´ lnych spotkan´ i konferencji
w celu wymiany dos´wiadczen´.

Historycy białostoccy (prof. dr hab. M. Gnatowski, dr J. J. Milewski,
dr Z. Tomczonek i mgr S. Iwaniuk) stwierdzali, z˙e podczas swych wyjazdo´w do archiwów
białoruskich spotykali sie˛ z dużą życzliwością nie tylko ze strony kadry kierowniczej, ale
i pracowników.

Goście białoruscy zwiedzili AP w Białymstoku, zapoznali sie˛ z warunkami przechowy-
wania zbioro´w oraz jego wyposaz˙eniem technicznym, interesowali sie˛ równieżdziałalnos´-
cią informacyjnąarchiwum, sposobem załatwiania kwerend. Wystap̨ili równieżw miejs-
cowej rozgłos´ni Polskiego Radia.

Materiały konferencji ukaz˙ą się drukiem. Zamieszczone w nich be˛dą również
komunikaty referento´w, którzy nie zdołali przybyc´.

Henryk Majecki(Białystok)

POSIEDZENIE ZESPOŁU NAUKOWEGO DO SPRAW OCENY
I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Posiedzenie odbyło sie˛ 19 X 1994 r. w Archiwum Gło´wnym Akt Dawnych
w Warszawie, z udziałem doc. dra Bolesława Woszczyn´skiego kierownika Zakładu
Naukowego Archiwistyki NDAP, dr Marii Lewandowskiej, dotychczasowej przewod-
niczącej zespołu, mgra Rolanda Banducha, obejmujac̨ego kierownictwo zespołu, oraz
członków zespołu: dra Henryka Bartoszewicza (AGAD), mgra Zbigniewa Dyrdonia (AP
Kraków), mgra Janusza Gołaszewskiego (AP Wrocław), mgr Boz˙eny Janocin´skiej (AP
Lublin), mgra Wiesława Kublina (AP m. st. Warszawy), mgra Romana Mikczyn´skiego (AP
Bydgoszcz).

Tematem zebrania było: 1) ustalenie problematyki i harmonogramu prac zespołu;
2) ustalenie aktualnego rozmieszczenia pan´stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego oraz jednostek organizacyjnych zarzad̨zających tym zasobem.

Zebranie otworzył doc. dr Bolesław Woszczyn´ski, który poinformował o nowym
składzie osobowym zespołu. Naste˛pnie dr Maria Lewandowska omo´wiła dotychczasowe
prace zespołu, zwiaz̨ane gło´wnie z archiwalnąocenądokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej. W Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jest przygotowywa-
ne zarządzenie w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej oraz zasad i trybu przekazywania materiało´w archiwalnych do
archiwów państwowych. Projekt tego zarzad̨zenia w najbliz˙szym czasie zostanie przed-
stawiony pan´stwowej służbie archiwalnej do zaopiniowania. Ponadto dr M. Lewandowska
poruszyła sprawe˛ komputeryzacji ewidencji zbioro´w kartograficznych; problematyka˛ tą
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zajmuje sięm. in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab. Halina Robo´tka).
Członkowie zespołu be˛dą mieli okazjęzapoznania sie˛ z tą problematykąna specjalnie
zorganizowanym zebraniu (sesji) w Toruniu.

W dalszej cze˛ści posiedzenia przedstawiciele archiwo´w zreferowali zagadnienia
związane z powstawaniem i przechowywaniem pan´stwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego na terenie wojewo´dztw oraz scharakteryzowali materiały geodezyjne
i kartograficzne z ich rodzinnych placo´wek. Z kolejnych wypowiedzi i opracowanych przez
członków zespołu notatek informacyjnych wynika, z˙e organizacja pan´stwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej, zwłaszcza wojewo´dzkich ośrodków, nie jest jednakowa
w całym kraju. Dotyczy to zaro´wno nazwy tych os´rodków, jak i posiadania przez nie
ośrodków filialnych. W niektórych województwach trwająnadal (np. Krako´w) lub są
zapowiadane dalsze zmiany w organizacji wojewo´dzkich ośrodków (Katowice). W zasa-
dzie we wszystkich wojewo´dztwach działaja˛ Wojewódzkie Biura Geodezji i Tereno´w
Rolnych (i ich oddziały terenowe). Ponadto cze˛ścią zasobu, dotyczac̨ąewidencji grunto´w
i budynków, zawiadująwładze miejskie, zwłaszcza w tych miastach, kto´re przyjęły tzw.
program pilotaz˙owy (sąto z reguły miasta powiatowe).

Członkowie zespołu scharakteryzowali ro´wnież zasób geodezyjny i kartograficzny
będący w posiadaniu ro´ żnych archiwo´w państwowych. Z podanych informacji wynika, z˙e
w archiwach znajduja˛ się zebrane w sposo´b dość przypadkowy niekompletne materiały
tylko z dwóch grup asortymentowych: gło´wnie mapy topograficzne i plany miast oraz
(w odniesieniu do okreso´w z przed I i II wojny światowej) materiały z grupy ewidencji
gruntów i budynków: mapy separacyjne, regulacyjno-uwłaszczeniowe (AP Bydgoszcz),
mapy hipoteczne (A. P. m.st. Warszawy), materiały katastru galicyjskiego (AP Krako´w),
mapy katastru pruskiego (AP Wrocław), mapy dotyczac̨e reformy rolnej PKWN
(AP Lublin).

W AP w Katowicach, opro´cz map topograficznych i nielicznych materiało´w z ewiden-
cji gruntów (głównie mapy uzupełniajac̨e i niewielka liczba map katastralnych z okresu
przedwojennego), zgromadzono takz˙e dość dużą liczbę odbitek stykowych zdje˛ć lot-
niczych, diapozytywo´w i fotomap wojewo´dztwa katowickiego z lat siedemdziesiat̨ych,
a także niewielką liczbę arkuszy mapy zasadniczej (z miasta Ruda S´l.) i nakładek
tematycznych mapy zasadniczej miasta Katowic. Wymienione informacje oczywis´cie nie
dotyczyły całos´ci zbiorów kartograficznych archiwo´w, a jedynie ich cze˛ści, tzw. kartografii
urzędowej, związanej z pomiarami grunto´w.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia sygnalizowali, z˙e w biurach geodezji i tereno´w
rolnych znajdująsięwciąż materiały dotyczac̨e ewidencji grunto´w i budynków (katastral-
ne) sprzed 1918 i 1939 r. Ich wartos´ć archiwalna jest oczywista i dlatego w przypadku
pojawienia sie˛ takiej możliwości zostanąprzejęte przez archiwa pan´stwowe.

W odniesieniu do materiało´w powojennych ostateczne kryteria oceny i zalecenia
w sprawie ich przejmowania zostana˛ wypracowane po przedłoz˙eniu do zaopiniowania
przez resort budownictwa projektu wykazu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W sprawie tematyki i harmonogramu pracy członkowie zespołu uzgodnili, z˙e
w pierwszej kolejnos´ci zajmą się oceną projektu wykazu dokumentacji oraz wy-
pracowaniem propozycji (zalecen´) odnośnie do przejmowania przez archiwa pan´stwowe
współczesnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Termin realizacji zalez˙y od
wpłynięcia stosownego projektu.

W 1995 r. przedmiotem prac i spotkan´ będzie nowelizacja obowiaz̨ującej w archiwach
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państwowych od 1956 r. instrukcji co do porzad̨kowania archiwalnego zasobu kartograficz-
nego.

Na wniosek dra Bartoszewicza zespo´ ł zajmie się również problematykązwiązaną
z opracowaniem map archiwo´w podworskich.

Na zakon´czenie uczestnicy posiedzenia obejrzeli (w chwili obecnej jeszcze nieliczne
w archiwach pan´stwowych) rodzaje wspo´ łczesnych map, wytwarzanych przez jednostki
geodezyjne: fotoszkice, diapozytywy i odbitki stykowe zdje˛ć lotniczych, mapy rozkładowe
(przeglądowe) mapy zasadniczej, mapy przeglad̨owe sieci osnowy poziomej, nakładki
tematyczne (sytuacyjno-wysokos´ciowe, uzbrojenia terenu) mapy zasadniczej.

Roland Banduch(Katowice)

SESJA NAUKOWA: UNICI NA ZIEMIACH POLSKICH

Z inicjatywy Archiwum Pan´stwowego w Siedlcach i Instytutu Historii Wyz˙szej Szkoły
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach zorganizowano w dniach 9–10 XI 1993 r. sesje˛
naukową poświęconą historii unii i unitów na ziemiach polskich. Otwarcie obrad
poprzedziła Msza s´w. w kościele parafialnym s´w. Stanisława w intencji unito´w podlaskich,
a naste˛pnie w Archiwum Pan´stwowym odbyła sie˛ uroczystos´ć otwarcia odrestaurowanych
pomieszczen´ w zabytkowym klasycystycznym budynku (przyległym do dotychczasowej
siedziby).

Uroczystego otwarcia dokonał naczelny dyrektor archiwo´w państwowych prof. dr hab.
Jerzy Skowronek, kto´ry wygłosił okolicznos´ciowe przemo´wienie. Naste˛pnie ks. biskup
ordynariusz diecezji siedleckiej dr Jan Mazur pos´więcił nowo oddane pomieszczenia.
Przybyło liczne grono gos´ci: wojewoda siedlecki Wiesław Protasewicz, prezydent Siedlec
Stanisław Mro´wczyński, kadra naukowa Wyz˙szej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedl-
cach, przedstawiciele placo´wek kulturalno-os´wiatowych i stowarzyszen´ kulturalnych oraz
dyrektorzy archiwo´w państwowych z sąsiednich wojewo´dztw.

Program sesji naukowej był niezwykle bogaty. Podczas dwudniowych obrad wy-
głoszono 16 referato´w: dr Florentyna Rzemieniuk (IH WSRP) Unici polscy; prof. dr hab.
Zygmunt Sułowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski, IH WSRP w Siedlcach) Opis
statystyczno-geograficzny Unito´w w Królestwie Polskim; prof. dr hab. Jerzy Skowronek
(UW, NDAP) Przes´ladowania unito´w podlaskich w konteks´cie europejskim; ks. prof. dr
hab. Franciszek Stopniak (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie) Unici w s´wietle
kwerendy Kos´cioła Podlaskiego; dr Urszula Głowacka-Maksymiuk (dyrektor AP w Siedl-
cach) Źródła dotyczące unitów podlaskich w archiwach polskich i rosyjskich; o. prof. dr
hab. Jerzy Marian Cygan (OFM CAP, Instytut Historii Kapucyno´w w Rzymie, Instytut
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej) Walerian Magni a sprawa
pojednania z Kos´ciołem prawosławnym za Władysława IV; doc. dr Andrzej Garbackij
(Instytut Pedagogiczny w Brzes´ciu) Stan Kos´cioła unickiego na Białorusi; dr Franciszek
Gryciuk (dziekan Wydziału Humanistycznego WSRP w Siedlcach) Unici na Podlasiu
w XVII i XVIII w.; mgr Jó zef Geresz (Liceum Ogo´ lnokształcące w Międzyrzecu
Podlaskim) Unici w kulturze Podlasia; mgr Grzegorz Welik (AP w Siedlcach): Represje
wobec unito´w na Podlasiu; mgr Katarzyna Maksymiuk (Kancelaria Prezydenta RP)
Polska społecznos´ć katolicka wobec przes´ladowanych Unito´w Podlaskich w latach
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1875–1905; dr Tadeusz Krawczak (IH UW) Konspiracja unicka; mgr Waldemar Fiuk
(absolwent Instytutu Pedagogiki WSRP w Siedlcach) Dzieje parafii neounickiej w Kos-
tomłotach; Monika Me˛żyńska (studentka II roku polonistyki WSRP, członek Studenc-
kiego Koła Naukowego Polonisto´w) Dzieje Unitów w Hołubli; ks. dr Franciszek
Juchimiuk (wicepostulator procesu beatyfikacyjnego unito´w podlaskich, Wyz˙sze Semina-
rium Duchowne w Siedlcach), Proces beatyfikacyjny Me˛czenników Unitów Podlaskich;
mgr Janusz Kuligowski (AP w Siedlcach) Spory o cerkwie pounickie na Podlasiu
w okresie międzywojennym.

Materiały z sesji zostana˛ ogłoszone drukiem i wzbogaca˛ w ten sposo´b wiedzę
o historii unitów na Podlasiu.

Urszula Głowacka-Maksymiuk(Siedlce)

III SYMPOZJUM: PROBLEMY KOMPUTERYZACJI ARCHIWÓW

W dniach 15 i 16 XII 1994 r. odbyło sie˛ w Toruniu III Sympozjum, zajmujac̨e się
problematyką komputeryzacji archiwo´w. Organizatorami byli: Zakład Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz COIA NDAP. Nalez˙y podkres´lić inicjatywę ze
strony prof. Bohdana Ryszewskiego, jako rzeczywistego sprawcy tych corocznych
spotkan´, integrujących środowiska teoretyko´w i praktyków archiwalnych, wszystkich,
którym leży na sercu automatyzacja polskich archiwo´w.

I Sympozjum miało miejsce w czerwcu 1992 r. i stanowiło przeglad̨ prac torun´skiego
ośrodka w zakresie komputerowego archiwalnego opisu informacyjnego. II Sympozjum,
odbyte we wrzes´niu 1993 r., zyskało jako wspo´ łorganizatora COIA, co wydaje sie˛ istotne dla
faktycznego unowoczes´nienia polskiej słuz˙by archiwalnej. Tematyka koncentrowała sie˛
wokół zagadnien´ opisu akt staropolskich, i choc´ wiele problemo´w pozostało nie do kon´ca
rozwiązanych (trudna i niemal nie istniejac̨a metodyka opisu ksie˛gi wpisów), spotkanie dało
impuls do pracy Zespołu Rozbudowy Standardu Opisu Archiwalio´w FOPAR dla
Dokumento´w. Prace zespołu, zaprezentowane na obecnym sympozjum, sa˛ już na tyle
zaawansowane,z˙epozwalająmiećnadziejęnabliskiezakon´czenie iwdroz˙enie. (Materiały II
Sympozjum zostały opublikowane:Komputeryzacja archiwalio´w, t. 1, Toruń1994).

III Sympozjum zostało pomys´lane na wzo´r poprzedniego, ro´wnież jako tematyczne,
koncentrujące sięna zagadnieniach rozbudowy FOPAR-u dla dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i technicznej. Ze wzgle˛du jednak na palac̨ąpotrzebęprzedyskutowania na
tym jedynym tego rodzaju forum innych z˙ywotnych kwestii komputeryzacji polskich
archiwów, obrady pierwszego dnia miały charakter ogo´ lniejszy.

Sympozjum otworzył prof. dr hab. Kazimierz Wajda, dyrektor Instytutu Historii
i Archiwistyki UMK, witając przybyłych jako gospodarz miejsca.

W pierwszym referacie prof. Ryszewski przedstawił aktualny stan badan´ problemów
komputeryzacji archiwo´w w ośrodku toruńskim. Rozpoczał̨ od przypomnienia załoz˙eń
wstępnych prowadzonych badan´, które przewidywały dochodzenie do rozwiaz̨ań drogą
doświadczalno-indukcyjna.̨ Poza tym zagadnienie komputeryzacji traktowane ma byc´
najpierw jako problem archiwalny, dopiero potem informatyczny. Rezultatem tak
założonych prac był polski standard opisu archiwalio´w FOPAR, a naste˛pnie przewidziany
dla typowego archiwum model archiwalnego systemu informatycznego.
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W ciągu roku, jaki upłynął od poprzedniego sympozjum, Zespo´ ł Rozbudowy FOPAR-u
dla Dokumento´w odbywał posiedzenia z konkretnymi wynikami. Istnieje potrzeba
powołania analogicznego zespołu dla ksie˛gi wpisów, a także dokumentacji kartograficznej
i technicznej. Kolejnym zadaniem be˛dzie rozpatrzenie zgodnos´ci FOPAR-u z między-
narodowym standardem opisu archiwalio´w ISAD. Prof. B. Ryszewski zaproponował
wykaz konkretnych zadan´ badawczych, kto´re obejmująproblemy archiwistyki na progu
komputeryzacji, problemy wynikajac̨e ze struktury standardu FOPAR, zagadnienia jego
rozbudowy, wreszcie problemy systemo´w informatycznych dla archiwo´w. Dla realizacji
przedstawionego programu konieczne jednak jest połac̨zenie wysiłko´w podejmowanych
w różnych ośrodkach na rzecz komputeryzacji archiwo´w, a także uzyskanie s´rodków
z Komitetu Badan´ Naukowych.

Dr Andrzej Biernat (dyrektor COIA), omawiajac̨ prace nad informatycznym spisem
zespoło´w archiwów państwowych, powiadomił zebranych o projekcie uczynienia pierw-
szego kroku na drodze do automatyzacji informacji archiwalnej. Zauwaz˙ył, iż nie nalez˙y
spodziewac´ sięw tym zakresie szybkich osiag̨nięć, gdyżkomputeryzacja archiwo´w nie jest
problemem technicznym, a metodycznym. Przyste˛pując do prac nad spisem zespoło´w
skonstatowano daleko posunie˛tą różnorodnos´ć opisów w archiwach, a tymczasem
komputeryzacja wymaga ujednolicenia, a wie˛c standaryzacji. W archiwalnym opisie
informacyjnym zbiegaja˛ się poza tym dwa zagadnienia: potrzeba jak najpełniejszej
informacji o zasobie, gło´wnie na użytek korzystających, oraz zarzad̨zanie zasobem na
użytek archiwów. Uwzględniając wspomniane warunki dr Biernat zaprezentował model
opisu archiwo´w i archiwaliów przygotowany przez os´rodek w NDAP. W modelu znalazło
się miejsce zaro´wno dla informacji czysto praktycznych (numery telefono´w, adresy czy
godziny otwarcia archiwo´w), jak i dla merytorycznego opisu zasobu na poziomie zespołu.

Kolejne dwa wystąpienia miały charakter komunikato´w sprawozdawczych. Dr Roman
Stelmach (AP we Wrocławiu) podał do wiadomos´ci zgromadzonych przebieg prac nad
standardem opisu dokumento´w okresu staropolskiego. Mie˛dzyarchiwalny zespo´ ł naukowy,
funkcjonujący przy COIA, we wspo´ łpracy i pomocy organizacyjnej Zakładu Archiwistyki
UMK w Toruniu, a zajmujący się tym problemem, odbył do tej pory trzy (dwudniowe)
posiedzenia: w grudniu 1993 r., w kwietniu i czerwcu 1994 r. Majac̨ za punkt wyjs´cia
propozycjęmodelu opisu przedstawiona˛przez mgra Waldemara Choraż̨yczewskiego na II
Sympozjum, dotyczac̨ym komputeryzacji archiwo´w, z września 1993 r., zespo´ ł określił już
ostatecznie wykaz elemento´w opisu oraz ich układ. W tej chwili rozpocze˛to działania,
zmierzające do napisania instrukcji wypełniania po´ l.

Jako ostatni tego dnia wystap̨ił dr Hubert Wajs (AGAD) prezentujac̨ swoje refleksje
w związku z międzynarodowym standardem opisu archiwalnego ISAD, z kto´rym miał
okazjęzapoznac´ sięna przełomie sierpnia i wrzes´nia 1994 r. podczas seminarium w San
Miniato we Włoszech. W podsumowaniu postulował adaptacje˛ do potrzeb krajowych,
w oparciu o FOPAR autorstwa prof. Ryszewskiego i jego zespołu, mie˛dzynarodowego
standardu ISAD. Komunikat ten spełnił niezwykle poz˙yteczne zadanie us´wiadomienia
polskiemu s´rodowisku archiwalnemu stanu zaawansowania komputeryzacji archiwo´w
w świecie, pozwolił tez˙ na skonfrontowanie kierunko´w rozwoju.

Przeprowadzono dyskusje˛ nad tezami referato´w i komunikatów wysłuchanych pierw-
szego dnia obrad. Wypowiedzi doc. Edwarda Kołodzieja (AAN) i mgra Zbigniewa
Bujkiewicza (AP w Zielonej Go´rze) pozwoliły zorientowac´ sięw próbach komputeryzacji
podejmowanych w archiwach pan´stwowych. Głosy te zainicjowały i cze˛ściowo ukierun-

218 KRONIKA



kowały dalsządyskusję. Dr hab. Halina Robo´tka (UMK) przestrzegała m.in. przed
trudnościami, wynikającymi ze złego stanu uporzad̨kowania zasobu. Dr Biernat zwro´cił
uwagęna szanse˛ zapanowania ewidencyjnego nad pan´stwowym zasobem archiwalnym,
jaką stwarza automatyzacja opisu archiwalnego. Prof. Ryszewski podkres´lił, iż problem
komputeryzacji archiwo´w to nie zagadnienie sprze˛tu i oprogramowania, lecz standaryzacji
i systemu informatycznego. Nie wolno tez˙ utrwalaćfunkcjonujących błędów metodycz-
nych, ani tworzyc´ niepotrzebnie nowych termino´w. Język archiwistyki wymaga jednak
sprecyzowania. Niezbe˛dne dla podje˛cia prac nad opisem zasobu jest stworzenie kartoteki
haseł wzorcowych, stale wzbogacanej i modyfikowanej.

Drugiego dnia tematyka III Sympozjum koncentrowała sie˛ na problemach dokumen-
tacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informatycznych,
aczkolwiek przedtem miały miejsce pokazy działania dwo´ch programo´w komputerowych.
Pierwszy z nich, DIPLOMA, słuz˙ący do analizy dyplomatycznej dokumento´w śre-
dniowiecznych, opracowany został przez dra Andrzeja Wałko´wskiego i dra Bogdana
Tropaka (WSP w Zielonej Go´rze). Drugi, ARCHSYS, autorstwa mgr Wiesławy Garbacz
i mgr J. Dziadkowiec z oddziału bydgoskiego Zakładu Ubezpieczen´ Społecznych, słuz˙y do
wszechstronnej obsługi archiwum zakładowego ZUS-u. Jak sie˛ zdaje, ARCHSYS moz˙e
znaleźć zastosowanie na szersza˛ skalę, niż tylko archiwum, dla potrzeb kto´rego powstał.

W pierwszym referacie, juz˙ ściśle odnoszącym siędo programu obrad, dr hab. Robo´tka
omówiła problemy opisu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w standardzie FOPAR.
W niezwykle rzeczowym uje˛ciu znalazło sie˛ omówienie nieporozumien´ i trudności,
wynikających z jasnego w kaz˙dym przypadku okres´lenia j. a., wyboru poziomo´w opisu ze
standardu, realizacji konkretnych elemento´w opisu. W tej ostatniej cze˛ści zanalizowano
wykaz pól dla opisu omawianej dokumentacji zgodnie z typologia˛ funkcyjną sektorów
opisu, a więc najpierw zaje˛to się elementami identyfikujac̨ymi poziom opisu, potem
lokującymi jednostke˛ w archiwum i zespole archiwalnym, naste˛pnie identyfikującymi
samąjednostkę, wreszcie informujac̨ymi o stronie merytorycznej i formalnej jednostki, jak
równieżsłużącymi do wyszukiwania informacji, na koniec usprawniajac̨ymi zarządzanie
zasobem archiwalnym.

Dr Janina Stoksik (AP w Krakowie) zaprezentowała w swym komunikacie spojrzenie
archiwisty-praktyka, dla kto´rego zagadnienia komputerowe sa˛obce. Długoletnie jednakz˙e
obcowanie z kartografikami pozwoliło jej na poczynienie wielu interesujac̨ych uwag
metodycznych. Komunikat koncentrował sie˛ na zagadnieniu przystawalnos´ci modelu
zaproponowanego przez dr Robo´tkędo opisu zwłaszcza map dawnych sprzed kon´ca XVIII
w. W podsumowaniu potwierdzono potrzebe˛ opracowania ulepszonego schematu opisu
materiałów kartograficznych.

Komunikat mgr Beaty Herdzin (AP w Toruniu), zawierajac̨y uwagi o zastosowaniu
standardu FOPAR do opracowania dokumentacji technicznej Urze˛du Budowlanego
w Toruniu z lat 1795–1918, miał charakter sprawozdania z testo´w, jakim została poddana
odnośna rozbudowa FOPAR-u. Baze˛ danych dla dokumentacji Urze˛du Budowlanego (baza
DTA) poprzedziła baza DT dla pro´bki z zespołu akt UMK. Wnioski płynac̨e z praktycznego
zastosowania FOPAR-u wskazuja˛ na wyraźne korzys´ci informacyjne w poro´wnaniu
z dotychczasowa˛ metodyką, uświadamiają również koniecznos´ć dalszych testo´w dla
wypracowania idealnego modelu opisu.

W dyskusji dały sie˛ dostrzec wzajemnie sie˛ znoszące tendencje. Mgr Bujkiewicz, doc.
Kołodziej oraz mgr Banduch (AP w Katowicach) optowali za utrzymaniem dotych-
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czasowej praktyki poste˛powania z dokumentacja˛ specjalną, bez pogłe˛bionej refleksji
metodycznej, na kto´rą archiwów nie stac´. Ich wypowiedzi nie przekres´lały samej
komputeryzacji, nie oznaczałaby ona jednak rozbudowy opisu informacyjnego. Inny punkt
widzenia przedstawili pro´cz referento´w prof. Ryszewski i dr Biernat, dla kto´rych
komputeryzacja archiwo´w oznacza koniecznos´ć rozwinięcia metodyki archiwalnej, nie zas´
techniki.

Dyskusja dotkne˛ła ponadto kwestii daleko posunie˛tej dowolnos´ci w formułowaniu
deskryptoro´w, w związku z czym mgr Eugeniusz Borodij (AP w Bydgoszczy) postulował
stworzenie tezaurusa. Wypowiedz´ ta spotkała sie˛ ze sprzeciwem prof. Ryszewskiego,
proponującego w miejsce tezaurusa (niewygodnego i nie obejmujac̨ego całej rzeczywisto-
ści) kartotekęhaseł wzorcowych, prowadzona˛ przez COIA, stale wzbogacana˛ i modyfiko-
waną.

Waldemar Chorąz˙yczewski(Toruń)

METODY KOMPUTEROWE W BADANIACH I DYDAKTYCE
HISTORII POLSKIEJ

W dniach 25–26 XI 1994 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu odbyła sie˛ ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Komisje˛
Metod Komputerowych Zarzad̨u Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, na
temat zastosowania komputero´w w badaniach naukowych i nauczaniu historii. Strona˛
technicznąposiedzen´ zajął się Zakład Archiwistyki IH UAM. Obradom przewodniczył
prof. Bohdan Ryszewski — kierownik specjalizacji archiwistycznej na UMK w Toruniu,
a także, kolejno, doc. Bohdan Lapis wicedyrektor Instytutu Historii UAM, dr Andrzej
Biernat zaste˛pca naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych, prof. Stanisław Nawrocki
wicedyrektor AP. W programie konferencji uje˛to 17 referato´w oraz pokazy praktyczne,
w których zarysowano panorame˛ indywidualnych problemo´w badawczych oraz os´rodków
naukowych. Ogo´ łem w obradach uczestniczyło ok. 40 oso´b z Białegostoku, Lublina, Łodzi,
Poznania, Torunia i Warszawy.

Część pierwsza obrad pos´więcona była opracowaniu spus´cizny naukowej po wybitnym
genealogu poznan´skim prof. Włodzimierzu Dworzaczku. Referat wprowadzajac̨y na temat
zastosowania metod komputerowych w badaniach genealogicznych na s´wiecie wygłosił
mgr Rafał T. Prinke (Biblioteka Ko´rnicka w Poznaniu). Z kolei mgr Adam Bieniaszewski
(Biblioteka Kórnicka w Poznaniu) podał zwie˛złą informację o zawartos´ci i metodach
opracowywania spus´cizny po prof. Dworzaczku. Mo´wcy wskazali na ogromne ułatwienie,
dzięki komputeryzacji Pracowni Badan´ Genealogicznych w trakcie porzad̨kowania
i przygotowywania do edycji około 40 tys. wypiso´w genealogicznych, wykonanych
w okresie po´ łwiecza przez prof. Dworzaczka w zasobie AGAD oraz AP w Poznaniu. W tym
nurcie rozwaz˙ańmieściło się także wystąpienie mgra Zdzisława Pentka (Instytut Historii
UAM) na temat zastosowania metod komputerowych w opracowaniu indeksu genealogicz-
nego doPolskiego słownika biograficznego.

W części drugiej obrad omawiano zastosowanie metod komputerowych w badaniach
naukowych nad dziejami S´redniowiecza i czaso´w nowożytnych. Osiągnięcia mediewisto´w
poznan´skich zaprezentowali dr Jacek Jasko´ lski, który mówił o potrzebie wspo´ lnego
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opracowania kwestionariusza do komputerowych baz danych dla badan´ prozopograficz-
nych, oraz mgr Dariusz Sikorski — o udoste˛pnianiu badan´ naukowych w zapisie cyfrowym.
Z kolei dr Cezary Kuklo (Instytut Historii UW — Filia w Białymstoku) zaprezentował
zastosowanie Informatycznego Systemu Rekonstrukcji Rodzin, Gospodarstw Domowych
i Społecznos´ci Lokalnych w Polsce przedrozbiorowej w warsztacie badawczym historyka,
który znacznie ułatwia prowadzenie badan´ demograficznych oraz ekspertyz ekonomicz-
nych nad dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI–XVIII w. Natomiast mgr Waldemar
Chorążyczewski i mgr Dominika Czyz˙ak (UMK w Toruniu) ukazali wykorzystanie
i przydatnos´ć zasobo´w sieciowych dla badan´ historycznych.

Na część trzeciąobrad złożyły się referaty pos´więcone zagadnieniom edytorskim. Mgr
Piotr Namiota (Instytut Historii UAM) omo´wił możliwości wykorzystania elektronicznej
rejestracji obrazo´w; mgr Maciej Michalski (Instytut Historii UAM) — wykorzystanie
edytorów tekstów w pracach wydawniczych, a mgr inz˙. Wojciech Nowacki (Instytut
Historii UAM) — wykorzystanie sieci Internet w pracy historyka. Osiag̨nięcia warszaws-
kich historyków i informatyków na temat zastosowania bazy danych ,,Korona’’ omo´wili
mgr Michał Kopczyn´ski i mgr inż. Jędrzej Mączak.

W ostatniej cze˛ści konferencji dokonano prezentacji omo´wionych wczes´niej teoretycz-
nie programo´w i baz danych. Program genealogiczny GENS NOSTRA pokazali mgr
A. Bieniaszewski i mgr R. T. Prinke;Informatyczny System Rekonstrukcji Rodzin, Gos-
podarstw i Społecznos´ci Lokalnych w Polsce przedrozbiorowejdr C. Kuklo i mgr Wojciech
Gruszecki; program ,,Korona’’ mgr inz˙. J. Mączak; program ,,Dyfuzja’’ do obrazowania
dyfuzji geograficznej zjawisk historycznych mgr Krzysztof Woz´niak (Warszawa); siec´
Internet w Instytucie Historii UAMmgr inż. W. Nowacki, a wykorzystanie programu
,,Sowa’’ w komputeryzacji Biblioteki Instytutu Historii UAM (wprowadzono juz˙ do
pamięci ok. 1/3 zasobu) mgr Małgorzata Piechowiak i mgr Bogusława Szylin. Z kolei mgr
Teresa Manesz z X Liceum Ogo´ lnokształcącego w Toruniu zaprezentowała dydaktyczne
programy edukacyjne, wykorzystywane w nauczaniu historii.

Ostatnim akcentem obrad była prezentacja programo´w komputerowych przez firme˛
PHU Ventus Computer z Poznania. Działania nowego systemu zarzad̨zania bazami danych
w architekturze pn. PROGRESS omo´wił mgr Artur Owczarzak, a na temat nowoczesnych
systemo´w sieci komputerowych na przykładzie urzad̨zeńODS standardu Ethernet, Tokon
Ring i FDDI mówił mgr Krzysztof Ślatała.

W dyskusji nad wygłoszonymi referatami głos zabrali m.in. dr Henryk Gabski (KUL),
który wskazał na nowe kierunki badan´ naukowych prowadzone na KUL-u z wykorzys-
taniem techniki komputerowej; natomiast prof. Stanisław Sierpowski (UAM) mo´wił
o potrzebie systematycznej wymiany dos´wiadczen´ między ośrodkami naukowymi w kraju
na temat zastosowania technik komputerowych w naukach humanistycznych oraz wyraził
zadowolenie z faktu, iz˙ wśród referento´w nie było profesoro´w, co świadczyć może
o dynamicznym rozwoju komputeryzacji ws´ród młodego pokolenia pracowniko´w akade-
mickich i państwowej służby archiwalnej, a zatem pozwala rokowac´ nadzieje na
przyszłos´ć. W podsumowaniu planowano cyklicznos´ć organizowania tego typu spotkan´
oraz opublikowanie referato´w. Wybrano ponadto zarzad̨ Komisji Metod Komputerowych
PTH, której przewodniczac̨ym został prof. Bohdan Ryszewski, a delegatem do
Międzynarodowej Komisji Informatycznej prof. Antoni Mac̨zak (UW).

Dariusz Matelski(Poznan´)
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KSZTAŁCENIE ARCHIWISTÓW W PODYPLOMOWYM STUDIUM
ARCHIWISTYKI NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA (1973–1993)

Przekonanie o celowos´ci kształcenia podyplomowego nie wymaga uzasadnienia
również w przypadku pracowniko´w państwowej służby archiwalnej. Przybiera ro´ żne
formy, a jednąz nich sąpodyplomowe studia organizowane przez wyz˙sze uczelnie.
Koncepcja zorganizowania takich studio´w była rozważana przez Naczelna˛ Dyrekcję
Archiwów Państwowych w latach szes´ćdziesiątych. Kształcenie podyplomowe miało byc´
prowadzone na studiach historycznych oraz prawniczych i ekonomicznych1. Propozycji tej
wówczas nie zrealizowano. Kształcenie podyplomowe pracowniko´w archiwów prowadzo-
no w dalszym ciągu na różnego typu kursach organizowanych przez NDAP. Zyskały one
wysokąocenęśrodowiska archiwalnego, lecz z ro´ żnych względów nie mogły pozostac´
jedynąformą podyplomowego kształcenia archiwisto´w.

Toteżpropozycja zorganizowania Studium Podyplomowego dla archiwisto´w, zgłoszo-
na przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK)
w Toruniu, spotkała sie˛ z aprobatąi poparciem ze strony NDAP i zaowocowała
dwudziestoletnia˛ już współpracąna tym polu.

Pierwsze Studium Podyplomowe odbyło sie˛ w roku akademickim 1973/1974.
Ukończyło je 12 archiwisto´w. Byli to: Elżbieta Bajek (AP w Radomiu), Janusz Bz´dziuch
(AP w Koszalinie), Janina Domska (AP w Opolu), Elwira Szczepaniak (AP w Kielcach),
Eugenia Łysiak (AP w Opolu), Barbara Pazoła (Oddział AP we Wrocławiu w Legnicy),
Witold Paszkowski (AP w Katowicach), Maria Trojanowska (AP w Lublinie), Janina
Truszkowska (Oddział AP w Olsztynie w Szczytnie),Tadeusz Surdacki (Oddział AP
w Lublinie w Kraśniku) oraz Szczepan S´wiątek (AP w Krakowie)2.

W okresie dwudziestolecia (wliczajac̨ studiujących w roku akademickim 1992/1993)
dyplomy ukończenia studium wydano 200 pracownikom pan´stwowej służby archiwalnej.
Poniewaz˙ 14 osób ukończyło je dwukrotnie, liczba absolwento´w wynosi 1863.

Rekrutacjęna studium prowadziła NDAP. Poczat̨kowo zajmował sie˛ tym Dział
Metodyczny Biura Prac Naukowych, przez kro´ tki okres Wydział Kadr, a obecnie Zakład
Naukowy Archiwistyki, który wypowiada sie˛ także w kwestiach zwiaz̨anych z zakresem
programowym kurso´w.

Nabór na studium jest przeprowadzany corocznie we wszystkich archiwach, kto´re
w zależności od potrzeb kieruja˛ pracowników na okres´lone studia. W zwiaz̨ku z tym
absolwenci rekrutuja˛ się z 29 archiwo´w państwowych, w tym z trzech o charakterze
centralnym oraz z NDAP. Według stanu organizacyjnego z 1 VI 1993 r. naczelnemu
dyrektorowi archiwo´w państwowych podlegało 31 archiwisto´w. Zatem jedynie w dwo´ch
archiwach nie było absolwento´w Studium Podyplomowego. Liczba absolwento´w w ar-
chiwach jest zro´ żnicowana; od 16 w AP w Katowicach do 1 w Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej oraz AP w: Kaliszu, Przemys´lu i Słupsku, a wie˛c archiwach zatrudniajac̨ych
nielicznąkadręmerytoryczną.

1 M. Lewandowska,Z problematyki kształcenia archiwisto´w w Polsce w latach 1945–1985,
,,Archeion’’, t. 82, 1987, s. 53.

2 A. Tomczak,Specjalizacja archiwalna na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu w roku
akademickim 1973/74,,,Archeion’’, t. 64, 1976, s. 288.

3 Registratura ZNA NDAP, znak ZN 140.
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Najwięcej absolwento´w pracuje w archiwach w: Poznaniu (15), Bydgoszczy (12),
Krakowie (14), Lublinie (14), Olsztynie (12) i Szczecinie (11 oso´b). Z archiwów
o charakterze centralnym przodowało w tym wzgle˛dzie Archiwum Akt Nowych, kto´rego
11 pracowniko´w ukończyło studium torun´skie. Nalez˙y podkres´lić, że z AAN, Archiwum
Głównego Akt Dawnych, AP m. st. Warszawy oraz archiwo´w z ośrodków położonych
blisko Warszawy kierowano pracowniko´w również na studia podyplomowe na Uniwer-
sytecie Warszawskim, kto´re były prowadzone w latach 1976–1984.

Biorąc pod uwage˛ zakres programowy studium, organizowano kursy tzw. podstawowe,
przeznaczone dla pracowniko´w z krótszym staz˙em pracy, nie be˛dących absolwentami
specjalizacji archiwistycznej oraz specjalistyczne. Te drugie poczat̨kowo obejmowały
wybrane zagadnienia, pogłe˛biające znajomos´ć teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoz-
nawstwa. W dalszych latach organizowano studia pos´więcone okres´lonemu rodzajowi
dokumentacji lub wybranym specjalnos´ciom archiwalnym. Kursy podstawowe obe-
jmowały zakresem programowym najwaz˙niejsze zagadnienia teorii i metodyki archiwal-
nej, archiwoznawstwa, historii ustroju i administracji, rozwoju form kancelaryjnych,
przedmioty uczac̨e metod odczytywania archiwalio´w i in., których znajomos´ć jest
konieczna przy wykonywaniu zawodu archiwisty. Programy kurso´w były modyfikowane
tak, aby dostosowac´ wiedzę przekazywana˛ archiwistom do zmieniajac̨ych się zadan´
archiwów w państwie i społeczen´stwie.

W okresie minionego dwudziestolecia uniwersytet dziewie˛ć razy zorganizował
podyplomowe studia podstawowe, a jedenas´cie razy specjalistyczne. Dyplomy ukon´-
czenia kurso´w podstawowych otrzymało 99, zas´ specjalistycznych 101 oso´b. Wśród
absolwento´w kursów specjalistycznych 14 ukon´czyło wczes´niej studium z zakresu
podstawowych problemo´w archiwistyki lub dwa kursy specjalistyczne, np. dotyczac̨e
dokumentacji kartograficznej oraz informacji naukowej. Dwanas´cie z tych oso´b pracuje
do chwili obecnej w archiwach pan´stwowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie,
Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Go´rze (wykaz imienny w załac̨ze-
niu).

Porównując częstotliwość kursów zauważa sięniewielkąprzewage˛ specjalistycznych.
Wynika to z wielokierunkowos´ci zadan´ archiwów oraz różnorodnos´ci form dokumentacji,
występującej na tzw. przedpolu archiwalnym i w archiwach.

Niedostateczna kwalifikacja pracowniko´w podejmujących prace˛ w zawodzie archiwis-
ty zmusza do cze˛stego organizowania studio´w podyplomowych podstawowych. Stwier-
dzenie to moz˙e budzićzdziwienie wobec faktu funkcjonowania na kilku uniwersytetach
specjalizacji archiwistycznych. Jednakz˙e ciągle jeszcze niewielu absolwento´w spec-
jalizacji podejmuje prace˛ w archiwach pan´stwowych. Nowo zatrudniani pracownicy,
będący historykami ze specjalnos´ciąnauczycielska˛lub tzw. ogólną, sąprzygotowani raczej
do roli użytkowników zasobo´w archiwalnych, a nie do ich kształtowania i opracowywania.
Żadnego przygotowania w tym zakresie nie maja˛ absolwenci innych kierunko´w, a tacy
również są zatrudniani w archiwach. Uzasadnia to potrzebe˛ organizowania studio´w
z zakresu podstawowych problemo´w archiwistyki. Jak wynika z dotychczasowych
doświadczen´, powinny byćone organizowane co 2–3 lata, przy załoz˙eniu, że na jednym
kształcićsię będzie około 15 oso´b.

Seria kurso´w, poświęconych okres´lonej specjalnos´ci lub wybranej formie dokumen-
tacji, które Uniwersytet Torun´ski zorganizował w latach 1979–1984, była moz˙liwa do
przeprowadzenia dlatego, z˙e w tym czasie kursy podstawowe były prowadzone na innej
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uczelni. W okresie po´ źniejszym kursy podstawowe i specjalistyczne były organizowane
przemiennie.

Jak jużpodano, 200 dyplomo´w ukończenia studio´w podyplomowych wre˛czono 186
osobom. W dniu 1 VI 1993 r. 121 z nich (tj. około 70%) pracowało w archiwach i NDAP;
siedmiu absolwento´w przeszło na emeryture˛ lub zmarło. Pozostali zrezygnowali z pracy
w państwowej służbie archiwalnej. Dalsze losy wie˛kszości z nich nie sąznane. W stosunku
do około 15 udało sie˛ ustalić, że po odejs´ciu z pracy w NDAP oraz archiwach pracowali
w archiwach zakładowych oraz wykonywali usługi archiwalne, a wie˛c wykorzystywali
w praktyce archiwalnej wiedze˛ zdobytą na studium. Kilka oso´b podjęło pracę na
uniwersytetach, w muzeach, bibliotekach i szkołach, co takz˙e pozwala z˙ywić nadzieję, że
spożytkują zdobytąwiedzęz zakresu archiwistyki.

Oceniając zatem efektywnos´ć kształcenia podyplomowego z tego punktu widzenia
należy stwierdzić, że była ona wysoka. O skutecznos´ci kształcenia s´wiadczy bowiem
również, a właściwie przede wszystkim, wykorzystywanie wiedzy wyniesionej ze studium
w pracy zawodowej. Najlepiej moga˛ to ocenićsami absolwenci.

Pytanie o przydatnos´ć wiedzy zdobytej na studium w pracy zawodowej zadano
w ankiecie skierowanej do 121 absolwento´w Studium Podyplomowego UMK w Toruniu
pracujących aktualnie w archiwach4. Uzyskano odpowiedzi od 112 oso´b. Na pytania
dotyczące tego zagadnienia, oceny programo´w nauczania, odczuc´ absolwenta co do oceny
kształcenia podyplomowego w jego s´rodowisku zawodowym oraz znaczenia ukon´czenia
studium w pełniejszym zrozumieniu wykonywanego zawodu odpowiedziało 107 oso´b.
Zatem grupe˛ respondento´w wypowiadających się w tych kwestiach moz˙na uznac´ za
reprezentatywna.̨

W pierwszej kolejnos´ci zostały podsumowane ankiety absolwento´w, którzy ukończyli
Studium Podyplomowe — z zakresu podstawowych problemo´w archiwistyki. Zdecydowa-
na większość uczestniko´w oceniła studium wysoko. Absolwenci kierunko´w nie dających
żadnego przygotowania do wykonywania zawodu archiwisty podkres´lali, że udział
w studium umoz˙liwił poznanie podstawowych problemo´w archiwistyki oraz dyscyplin
potrzebnych do wykonywania powierzonych im zadan´. Ci słuchacze, kto´rzy ukończyli
historię ze specjalizacja˛ nauczycielska˛ lub tzw. ogólnohistoryczną, oraz posiadajac̨y
praktykę zawodowąw archiwach stwierdzali, z˙e ukończenie studium pozwoliło im
uzupełnić luki z zakresu archiwistyki i nauk pomocniczych historii, uporzad̨kować
posiadana˛ wiedzęoraz wytyczyc´ kierunek dalszego kształcenia. Respondenci orzekli, iz˙
wiedza wyniesiona ze studium umoz˙liwiła im lepsze i bardziej samodzielne wykonywanie
pracy zawodowej.

Programy studio´w podstawowych zyskały ro´wnieżwysokąocenęsłuchaczy. W wypo-
wiedziach podkres´lano ich wszechstronnos´ć, a także wysoki poziom i interesujac̨ąmetodę
prowadzonych zaje˛ć. W niektórych wypowiedziach sugerowano, aby w programach
kursów organizowanych w przyszłos´ci punkt ciężkości z epok dawnych przesunać̨ ku
współczesnos´ci i dokumentacji powstajac̨ej obecnie oraz problemom jej kształtowania,
gromadzenia i opracowywania.

Równieżbardzo wysoka˛ ocenęzyskały studia specjalistyczne, z tym, z˙e nie wszyscy
kończący je mogli zajmowac´ sięwyuczonąna studium specjalnos´cią lub formądokumen-
tacji. W zgłaszanych uwagach postulowano ukierunkowanie na dokumentacje˛

4 Registratura ZNA NDAP, znak sprawy ZN 140–20/93.
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współczesnąoraz rozszerzenie zakresu nauczania o dokumentacje˛ i specjalnos´ci dotych-
czas nie uwzgle˛dnione.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkał sie˛ kurs pos´więcony metodyce opracowywania
archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, organizowany w roku
akademickim 1993/1994. Liczba zgłaszajac̨ych sięarchiwistów była tak duża, że wystąpiła
koniecznos´ć powtórzenia go w roku naste˛pnym.

W wypowiedziach respondenci akcentowali, z˙e ukończenie studium przyczyniło sie˛ nie
tylko do wzbogacenia wiedzy z zakresu archiwistyki, ale cze˛stokroć uświadomiło
złożoność zadan´ realizowanych w codziennej pracy oraz role˛ i znaczenie zawodu
archiwisty. Analiza nadesłanych ankiet wskazuje, z˙e zdecydowana wie˛kszość absolwen-
tów wykorzystuje w codziennej pracy wiedze˛ wyniesionąze studium.

Absolwenci zajmujący stanowiska kierownicze os´wiadczali, że ukończenie studium
pomaga im takz˙e w pracach organizacyjnych i zarzad̨zaniu. Na studia podyplomowe,
wprawdzie sporadycznie, zgłaszali sie˛ dyrektorzy, cze˛ściej kierownicy oddziało´w. Nie-
którzy z absolwento´w z czasem, w drodze awansu zawodowego, zostawali dyrektorami,
kierownikami oddziało´w wewnętrznych oraz zamiejscowych archiwo´w. Obecnie spos´ród
pracujących absolwento´w studium 10 oso´b pełniło lub pełni funkcje˛ dyrektora lub jego
zastępcy, 15 jest kierownikami oddziało´w zamiejscowych, a 33 kierownikami oddziało´w
wewnętrznych archiwo´w.

Udział w studium stwarzał okazje˛ do nawiązania kontakto´w pomiędzy archiwistami
z różnych regiono´w; umożliwiał wymianę myśli i poglądów na problemy związane
z metodykąpracy archiwalnej, wzbogacajac̨ w ten sposo´b warsztat pracy archiwisto´w.

Wypowiedzi na temat doceniania w s´rodowisku tej formy kształcenia były nieliczne
i rozbieżne: od bardzo pozytywnych, po zdecydowanie negatywne. Pewne wypowiedzi
świadcząo tym, że fakt ukończenia studium wiaz̨ał sięz wyczuwalnąformąuznania, np.
w postaci awansu na wyz˙sze stanowisko, powierzeniu funkcji kierowniczej. Zdaniem
niektórych uczestniko´w ukończenie studium nie wiaz̨ało sięz podobnąreakcją i było
niezauwaz˙ane w pracy. Jednakz˙e już sam fakt wysłania pracownika na studium oraz
ponoszenie przez archiwum koszto´w podwyższania kwalifikacji dowodza,̨ że dyrektorzy
placówek archiwalnych przywiaz̨ują wagędo tej formy kształcenia.

Zdecydowana wie˛kszość respondento´w jest zadowolona z ukon´czenia Studium
Podyplomowego; docenia jego pozytywny wpływ na poziom wykonywanej pracy i uwaz˙a,
że ta forma kształcenia zawodowego powinna byc´ rozwijana.

Pogląd ten podziela kierownictwo pan´stwowej służby archiwalnej, kto´re popiera
i propaguje w ten sposo´b podnoszenie kwalifikacji zawodowych archiwisto´w oraz pragnie
rozwijaćgo w przyszłos´ci. Osiągnięto na tym polu znaczny sukces, poniewaz˙ uczelniętę
ukończyło około 200 oso´b, niektórzy dwukrotnie5! Uwzględniwszy, że w archiwach
pracuje około 400 absolwento´w wyższych uczelni, moz˙na przyjąć, wg szacunkowych
obliczeń, że co drugi archiwista był uczestnikiem Studium Podyplomowego. Nie byłoby to

5 Wykaz oso´b, które ażdwukrotnie ukon´czyły Studium Podyplomowe UMK: Melania Dereszyn´s-
ka-Romaniuk, Roman Mikczyn´ski, Marek Romaniuk (AP Bydgoszcz); Zdzisław Jedynak (AP
Katowice); Jo´zef Kus (AP Lublin); Andrzej Drakoniewicz (AP Ło´dź); Ewa Korc, Krystyna
Cybulska-Hołownia (AP Olsztyn); Alicja Sadowska, Jolanta Niezborała, Jadwiga Miedzianowska (AP
Poznan´); Teresa Kus´nierska (AP Torun´); Dorota Sokołowska (AP Wrocław); Mieczysław Szylko (AP
Zielona Góra).
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możliwe bez zaangaz˙owania Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, kto´ry od
dwudziestu lat prowadzi Studium Podyplomowe, przede wszystkim dla pracowniko´w
archiwów państwowych — historycznych, podległych naczelnemu dyrektorowi archi-
wów państwowych, lecz nie tylko, poniewaz˙ biorą w nim udział również pracownicy
placówek archiwalnych wydzielonych, uniwersyteckich, kos´cielnych i innych.

Przez blisko dwadzies´cia lat kierownikiem Studium Podyplomowego jest prof.
Andrzej Tomczak, kto´ry zainicjował tę formę kształcenia oraz prowadził zaje˛cia na
kursach. Obecnie studium kieruje prof. Bohdan Ryszewski, ro´wnież długoletni wy-
kładowca. Do grona pracowniko´w Instytutu Historii i Archiwistyki, którzy prowadzili
zajęcia na studium od pierwszego kursu, nalez˙y także dr Halina Robo´tka.

Kadra nauczajac̨a rekrutowała sie˛ w głównej mierze spos´ród pracowniko´w Instytutu;
wspomagali ją pracownicy in. zakłado´w naukowych uniwersytetu. Zaproszono do
współpracy także pracowniko´w archiwów oraz ZNA NDAP. Do grona długoletnich
współpracowników studium nalez˙ą: Karolina Ciesielska, Maria Lewandowska oraz
Bolesław Woszczyn´ski, prowadzący zajęcia na kursach.

Wydaje się, że ta forma kształcenia archiwisto´w powinna byc´ kontynuowana.
Zakładając, że archiwa w przyszłos´ci w większym niż dotychczas zakresie be˛dą
zatrudniac´ absolwento´w specjalizacji archiwalnej, wie˛kszy nacisk be˛dzie można położyć
na kursy specjalistyczne. Specjalizowanie sie˛ archiwistów w określonej formie dokumen-
tacji czy dziedzinie działalnos´ci archiwalnej oraz aktualizowanie wiedzy sprzyja
zwiększeniu ich efektywnos´ci i fachowości w pracy.

Rozpocze˛ta przed dwudziestu laty wspo´ łpraca pomie˛dzy Instytutem Historii i Ar-
chiwistyki UMK a NDAP i podległymi jej opiece archiwami ma szanse dalszego
rozwijania sięi pogłębiania.

Maria Lewandowska(Warszawa)

OBCHODY 75-LECIA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Pierwsze piotrkowskie archiwum powstało juz˙ w XIV w. (archiwum grodzkie).
W późniejszym okresie archiwum utworzono przy Trybunale Koronnym (XVI w.),
a w 1828 r. Archiwum Akt Dawnych. Dnia 31 VII 1918 r. Rada Regencyjna wydała
reskryptO organizacji archiwo´w państwowych i opiece nad archiwaliami.Postanowiono
powołać trzy archiwa pan´stwowe, poza Warszawa:̨ w Piotrkowie, Lublinie i Płocku.
Organizatorem Archiwum w Piotrkowie i jego pierwszym kierownikiem był archiwista
objazdowy dr Wincenty Łopacin´ski. Kiedy 7 II 1919 r. wydawano dekret dotyczac̨y
organizacji archiwo´w w niepodległej Polsce, AP w Piotrkowie działało juz˙ od kilku
miesięcy. Następcą Łopacińskiego był Wacław Studnicki, kto´remu udało sie˛ zabez-
pieczyćpoważną część akt rosyjskich, pogubernialnych. Wiosna˛ 1919 r. Studnickiego
przeniesiono do Wilna, jego miejsce zajał̨ dr Adam Próchnik1.

1 Adam Próchnik, działacz socjalistyczny i samorzad̨owy, był posłem na Sejm Rzeczypospolitej
II kadencji (1928–1930), z zawodu nauczycielem i historykiem. Osobie tego znanego społecznika
poświęcono sesje˛ naukową i okolicznościowe wydawnictwo: Dr Adam Próchnik 1892–1942.
Materiały z sesji naukowej z okazji 100-lecia urodzin i 50 rocznicy s´mierci Adama Pro´chnika,
Piotrków Trybunalski 1992.
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Intensywne prace nad inwentaryzacja˛ zasobu przeprowadzono za kierownictwa
następcy Próchnika, Jo´zefa Rawity Raciborskiego — zarazem kierownika Archiwum Akt
Dawnych m. Łodzi. W istocie archiwum kierował (do 1940 r.), choc´ bez oficjalnej
nominacji, Ignacy S´wiątkowski. On to dokon´czył prace rozpocze˛te przez Raciborskiego,
a także zorganizował pracownie˛ naukową.

Po wybuchu II wojny s´wiatowej przez kilka miesie˛cy archiwum pozostawało
nieczynne. Latem 1940 r. nadzo´r nad nim przejął niemiecki Archivamt z siedziba˛
w Radomiu. Okupant zalecił przeprowadzic´ selekcję, przeznaczajac̨ pewnączęść zasobu
do wywiezienia do Rzeszy (archiwa w Katowicach i Poznaniu). Wojna spowodowała, z˙e
w Piotrkowie prace˛ znaleźli archiwiści warszawscy — dr Jan Ware˛żak, Stefan Pawlak
czy teżdr Jan Stojanowski dyrektor AAN. Wojna przyczyniła sie˛ teżw znacznym stopniu
do zniszczenia ewidencji, kartotek i skorowidzo´w.

Po wyzwoleniu i utworzeniu w Łodzi uniwersytetu, powołano tam (1948 r.) Oddział
Terenowy AP w Piotrkowie. Rok 1951 przynio´sł dalsze zmiany. Piotrko´w stracił
samodzielnos´ć. W Łodzi otwarto Archiwum Pan´stwowe, któremu podporzad̨kowano
archiwum piotrkowskie jako oddział terenowy. Utrata samodzielnos´ci oznaczała tez˙ stratę
ok. 1,4 tys. m.b. akt, kto´re zostały przewiezione do Łodzi. Pozycje˛ archiwum usiłowała
podtrzymac´ Maria Karbowska, kierujac̨a placo´wką do 1969 r. Zorganizowała m.in. akcje˛
propagandowa˛ pod hasłem ,,Spotkanie z dokumentem’’.

Zarządzeniem ministra nauki, szkolnictwa wyz˙szego i techniki z 1976 r. podniesiono
rangęPiotrkowa, tworząc Wojewódzkie Archiwum Pan´stwowe, podporzad̨kowując mu
archiwum w Tomaszowie, poczat̨kowo jako ekspozyture˛, a od 1980 r. oddział terenowy.
W roku 1984 WAP przemianowano na Archiwum Pan´stwowe. Obecnie dyrektorem AP
w Piotrkowie jest dr Ryszard Kotewicz.

Archiwum przejawia duz˙ą aktywność, m.in. mgr Krzysztof Urze˛dowski w 1987 r.
opracował komputerowy program informacyjny AZAK. Organizowano tez˙ liczne sesje
i wystawy dla us´wietnienia okolicznos´ciowych obchodo´w i rocznic, nawet tych o zasie˛gu
ogólnopolskim, m.in. sesje˛ naukowąw ramach 400-lecia Trybunału Koronnego (1978 r.),
czy też500-lecia parlamentaryzmu polskiego2. Ogółem w okresie 1950–1994 archiwum
zorganizowało przy wspo´ łpracy Muzeum Okre˛gowego w Piotrkowie i Muzeum w Toma-
szowie około 200 wystaw. Pracownicy archiwum moga˛ się też wykazać sporym
dorobkiem naukowym3. Wydano do tej pory 6 informatoro´w, ostatni w grudniu 1994 r.4

Zasób aktowy AP w Piotrkowie wraz z Oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim
przekroczył 4000 m.b.

W dniu 9 XII 1994 r. w siedzibie Muzeum Okre˛gowego w Piotrkowie Trybunalskim
(na Zamku Kro´ lewskim) otwarto wystawe˛ zorganizowana˛ z okazji przypadajac̨ej
w 1994 r. rocznicy 75-lecia działalnos´ci AP w Piotrkowie. Wystawe˛ przygotowało
archiwum przy wspo´ łudziale Muzeum Okre˛gowego. Uroczystego otwarcia dokonał

2 J. Nadgrodkiewicz,Obchody 400-lecia ustanowienia Trybunału Koronnego w Piotrkowie,
,,Archeion’’, t. 69, 1979; R. Kotewicz,Międzynarodowa Konferencja ,,Społeczen´stwo obywatelskie
i jego prezentacja w uje˛ciu porównawczym (1493–1993)’’, Piotrko´w Trybunalski, Sulejo´w 6–8
V 1993,,,Studia Historyczne’’, R. 37, 1994, z. 1.

3 Wykaz publikacji zamieszczono w wydawnictwie R. Kotewicz,Metryka Piotrkowa Trybunals-
kiego i Regionu,Piotrków Trybunalski 1994, s. 14–18.

4 Dwa z nich dotycza˛ zasobu Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.
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dyrektor Kotewicz, a ws´ród zaproszonych gos´ci znajdowali się: prof. dr hab. Jerzy
Skowronek naczelny dyrektor archiwo´w państwowych, doc. dr Bolesław Woszczyn´ski
kierownik Zakładu Naukowego Archiwistyki oraz przedstawiciele władz wojewo´dzkich
i miejskich.

Celem wystawy było pokazanie mieszkan´com województwa piotrkowskiego, na
przykładzie wybranych dokumento´w archiwalnych, z´ródeł do dziejo´w Piotrkowa i regio-
nu. Ekspozycje˛ przedstawiono w 11 działach, ułoz˙onych w porządku chronologiczno-
rzeczowym. Dział wste˛pny poświęcono organizacji i działalnos´ci archiwum. Zaprezen-
towano m.in. akta dotyczac̨e funkcjonowania archiwum miejskiego w Piotrkowie
w pierwszej połowie XIX w., oraz tworzenia AP w latach 1918–1919. Dowodem na
istnienie AP jeszcze w czasie okupacji austriackiej Piotrkowa jest fragment budz˙etu na
okres IX–XII 1918 r., co pozwala przesunać̨ cezurępowstania archiwum na rok 1918.

W części przeznaczonej dla najdawniejszych dziejo´w Piotrkowa na szczego´ lną uwagę
zasługuje tzw. Kopiarz Sulejowski z 1618 r., zawierajac̨y pierwsząwzmiankęo Piotr-
kowie z 1217 r. Interesujac̨o prezentuje sie˛ też zbiór przywilejów królewskich nadawa-
nych miastu i cechom, m.in. przywilej Zygmunta Augusta z 1569 r., przywilej Zygmunta
III z 1588 r., czy tez˙ statut cechu kupco´w w Piotrkowie potwierdzony przez Jana
Kazimierza w 1659 r.

Okres sejmowy dokumentuja˛ przywileje wydawane przez kro´ lów polskich na sejmach
odbywających sięw Piotrkowie, wypoz˙yczone z Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych
w Warszawie — Jana Olbrachta z 1493 r. i 1496 r. oraz arcybiskupa gniez´nieńskiego
Fryderyka Jagiellon´czyka z 1501 r. Duz˙ą wartość źródłową posiadająkonstytucje sejmu
piotrkowskiego zawarte w wydawnictwie Szaffenbergera (druga połowa XVI w.).

Okres Trybunału Koronnego reprezentuja˛ przykładowe akta sad̨owe z lat 1578–1731
z AP w Lublinie oraz szczat̨ki akt z zasobu własnego (wypisy z ksiag̨ grodzkich
i ziemskich — oblaty).

Czas zaboro´w (do 1867 r.) charakteryzuja˛ akta władz miejskich, hipoteczne, nota-
rialne, plany i mapy. Ws´ród nich plany Piotrkowa Bergemana z 1824 r. i Pelletiera
z 1827 r.

Piotrków Gubernialny (1867–1914) ukazany jest poprzez liczne materiały archiwalne:
akta Magistratu, plany i mapy (plan guberni piotrkowskiej z 1909 r.), fotografie
i ikonografię(portret cara Aleksandra III), dyplomy uniwersyteckie, plakaty i odezwy (o
wyborach do Dumy z 1906 r.) oraz wydawnictwa statystyczne.

Rolę Piotrkowa jako centrum ruchu niepodległos´ciowego w okresie I wojny s´wiato-
wej oddająfotografie legionisto´w i działaczy Departamentu Wojskowego Naczelnego
Komitetu Narodowego, plakaty i odezwy kierowane do ludnos´ci powiatu piotrkowskiego
(o werbunku do Legiono´w z 1915 r.), fragmenty akt okupacyjnej administracji powiato-
wej (K.u.K. Kreiskommando in Piotrko´w).

W dziale pos´więconym dwudziestoleciu mie˛dzywojennemu dominuja˛ akta administ-
racji samorządowej: księgi protokołów, uchwał, decyzji i sprawozdania. Efektownie
prezentująsię plany techniczne inwestycji ,,ulenowskich’’, np. wiez˙a ciśnień.

Kolejnączęść ekspozycji stanowia˛ materiały pochodzac̨e z okresu okupacji hitlerows-
kiej: plakaty i obwieszczenia antyz˙ydowskie oraz plan getta w Piotrkowie. Unikalna˛
wartość mają dokumenty konspiracyjne ZWZ-AK z Piotrkowa i Łasku. Osobny dział
przeznaczono dziejom Radomska. Przedstawiono najstarsze dokumenty cechowe z XVII
i XVIII w. oraz akta władz miejskich z XVIII–XX w.
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Na ostatniączęść wystawy złożyły się materiały dokumentujac̨e historię regionu
piotrkowskiego. Do najciekawszych nalez˙ą odpisy przywilejów Wolborza i Rozprzy,
sporządzone w połowie XIX w., jak ro´wnieżmapy dóbr wsi Mniszków z 1808 r. i miasta
Tuszyna z 1824 r.

Otwarciu wystawy na Zamku Kro´ lewskim towarzyszyła sesja naukowa Archiwum
i badania nad dziejami Regionu. Pierwsza cze˛ść sesji pos´więcona została zagadnieniom
archiwalnym. Z referatem pt. Rola archiwo´w wobec wyzwan´ współczesnos´ci wystąpił
prof. dr hab. J. Skowronek. Referent poruszył m.in. problem przystosowywania sie˛
archiwów polskich do standardo´w europejskich, bronił dotychczasowej struktury or-
ganizacyjnej archiwo´w. Podkres´lał też koniecznos´ć szerszego otwarcia sie˛ archiwów na
potrzeby społecznos´ci lokalnej i udowodnienia tym swej niezbe˛dności.

Znaczenie AP dla odkrywania historii regionu omo´wił w referacie Zaso´b Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim baza˛ źródłowądo badan´ nad dziejami Regionu
dr Ryszard Kotewicz. Scharakteryzował najwaz˙niejsze zespoły archiwalne, na podstawie
których historycy regionalis´ci publikowali swoje prace.

Mgr Marcin Gąsior, dyrektor Muzeum Okre˛gowego w Piotrkowie Trybunalskim,
w krótkim komunikacie: Formy wspo´ łpracy pomiędzy Muzeum Okre˛gowym w Piotr-
kowie Trybunalskim, a Archiwum Pan´stwowym przedstawił historie˛ współdziałania obu
instytucji przy organizacji okolicznos´ciowych wystaw i sesji naukowych.

W kolejnym komunikacie Z´ ródła archiwalne, a ochrona do´br kultury mgr J. Orz˙yński
z Państwowej Służby Ochrony Zabytko´w w Piotrkowie Trybunalskim, posiłkujac̨ się
kartami zabytko´w, wskazywał na uz˙ytecznos´ć informacji archiwalnej przy ich opracowy-
waniu, jak również przy kompletowaniu całos´ci dokumentacji konserwatorskiej.

Po przerwie, w drugiej cze˛ści sesji, prezentowano referatystricte historyczne,
powstałe w oparciu o zaso´b źródłowy Archiwum w Piotrkowie. Referat Samorzad̨ miasta
Radomska w latach 1919–1939 wygłosił prof. dr hab. Ryszard Szwed z Wyz˙szej Szkoły
Pedagogicznej w Cze˛stochowie. Scharakteryzował wyniki kolejnych wyboro´w do Rady
Miejskiej Radomska, wskazujac̨ na dużą niestabilnos´ć elektoratu i generalnie dominujac̨ą
rolę PPS.

Dr Jan Kukulski z WSP Kielce, Wydział Zamiejscowy, w referacie Gmina wiejska
w Królestwie Polskim u progu niepodległos´ci przedstawił geneze˛ gminy w XIX w.
Położył nacisk na kształtowanie sie˛ świadomos´ci obywatelskiej chłopo´w i ich pat-
riotycznąpostawęw momencie odbudowy pan´stwa polskiego.

Sesjęzakończyły trzy komunikaty, wygłoszone przez pracowniko´w AP w Piotrkowie.
Mgr K. Urzędowski (Piotrków w okresie staropolskim w s´wietle akt cechowych) ukazał
rolę cechów i starszyzny cechowej w z˙yciu gospodarczym i publicznym miasta; mgr
K. Łapiński (Organizacja władz miejskich i rozwo´ j terytorialny Piotrkowa w latach
1807–1914) eksponował role˛ samorządów na tle struktury władz miejskich Piotrkowa;
mgr A. Piasta (Polityka austriackiej administracji wojskowej na terenie powiatu piotr-
kowskiego 1915–1918) omo´wił stosunek Komendy Powiatowej w Piotrkowie do pol-
skiego ruchu niepodległos´ciowego i kos´cioła katolickiego, a takz˙e problematyke˛ gos-
podarczą.

Z okazji rocznicy powołania AP w Piotrkowie list gratulacyjny Ło´dzkiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego odczytał W. Lang. Podsumowania sesji dokonał
przewodniczący obradom dr J. Go´ral z Wydziału Zamiejscowego WSP w Kielcach.
Uczestnicy sesji otrzymali okolicznos´ciowe wydawnictwa, m.in. Metryka Piotrkowa
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Trybunalskiego i Regionu oraz Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Pan´st-
wowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Aleksy Piasta(Piotrków Trybunalski)

W 75-LECIE ARCHIWUM W PŁOCKU

Z okazji 75-lecia płockiego Oddziału AP m. st. Warszawy, kto´re zbiegało sie˛
z reorganizacja˛ tej placówki, w dn. 23 IX 1994 r. odbyła sie˛ sesja naukowa. Na mocy
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 VII 1994 r.1 oraz zarządzenia NDAP
utworzono AP w Płocku2, z dwoma oddziałami w Kutnie i Łe˛czycy. Na uroczystos´ć
przybyli przedstawiciele miejscowych władz administracyjnych: wojewoda płocki Ma-
rian Rodzen´, prezydent miasta Andrzej Dre˛tkiewicz; reprezentant duchowien´stwa:
ks. Ireneusz Kaczorek wikariusz generalny; delegaci instytucji kulturalnych oraz NDAP:
prof. Jerzy Skowronek naczelny dyrektor archiwo´w państwowych — który przewod-
niczył obradom — a takz˙e dyrektorzy archiwo´w i naukowcy, m. in. prof. Andrzej
Tomczak (UMK). W trakcie obrad wygłoszone zostały referaty: 1) Kształtowanie sie˛
sieci archiwo´w państwowych po odzyskaniu niepodległos´ci w 1918 r. (prof. Tomczak); 2)
Archiwum Pan´stwowe w Płocku (dr Anna Stogowska).

Pierwszy z referato´w ukazał kształtowanie sie˛ sieci archiwo´w, głównie na terenie
byłego Królestwa. Juz˙ w kwietniu 1917 r. działała w Warszawie Komisja Archiwalna,
przekształcona w 1918 r. w Wydział Archiwo´w Państwowych w Ministerstwie Wyznan´
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wydział Archiwo´w przyczynił siędo wydania
w 1918 r. reskryptu Rady RegencyjnejO organizacji archiwo´w polskich i opiece nad
archiwaliami. W 1919 r. wydano dekret o organizacji archiwo´w państwowych i opiece
nad archiwaliami.

Już w 1917 r. w przygotowanym projekcie dekretu o archiwach przewidywano
utworzenie sieci archiwo´w państwowych z 4 archiwami centralnymi oraz archiwami
,,prowincjonalnymi’’ w Lublinie, Sandomierzu, Kielcach, Piotrkowie, Włocławku. Kali-
szu i Płocku. Miały ro´wnież powstac´ archiwa miejskie. W reskrypcie Rady Regencyjnej
oprócz archiwów centralnych (Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych, Archiwum Akt
Dawnych, Archiwum Skarbowego, Archiwum Wyznan´ Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego, Archiwum Wojskowego) wymieniono archiwa miejscowe w Lublinie, Piotr-
kowie i Płocku.

Dekret z 7 II 1919 r. dołac̨zył jeszcze do tej sieci AP we Lwowie. W 1922 r. Wydział
Archiwów przejął AP w Poznaniu, a w 1923 r. w Wilnie. W roku 1924 utworzono
Oddział w Bydgoszczy, podległy Archiwum w Poznaniu.

W roku 1924 funkcjonowało 20 archiwo´w podległych Wydziałowi Archiwo´w
Państwowych; 5 z nich w Warszawie, w byłym zaborze pruskim — 1 (z Oddziałem), na
kresach wschodnich 2, w Galicji 3. Na ostateczne ukształtowanie sieci archiwo´w wpłynęły
tradycje historyczne oraz koniecznos´ć zabezpieczenia akt po rosyjskich władzach admi-

1 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie utworzenia Archiwum Pan´stwowego
w Płocku, Dz. U., 1994, nr 92.

2 A. Stogowska,Archiwum Pan´stwowe w Płocku, Płock 1995.
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nistracyjnych. Powołano archiwa w miastach be˛dących centrami administracyjnymi;
podobnie było w przypadku Płocka. Od s´redniowiecza pełnił funkcje˛ centrum administ-
racyjnego: tu miały swa˛ siedzibę liczne urzędy, które wytwarzały akta. Pierwszym
archiwum było Archiwum Zamkowe, przechowujac̨e akta kancelarii ksiaż̨ęcej oraz
starosty (gło´wnie księgi ziemskie i grodzkie). Juz˙ od XIV w. datuje siępowstanie
Archiwum Miejskiego. Płock uzyskał prawa miejskie w 1237 r. W Archiwum Miejskim
przechowywano liczne dokumenty dotyczac̨e przywilejów, nadawane przez kro´ lów.
Rozwój samorządu miejskiego: rady i ławy oraz powstanie kancelarii spowodowało
koniecznos´ć zabezpieczenia wytwarzanych akt: ksiag̨ radzieckich, ławniczych i wo´ jtows-
kich. Nazwisko pierwszego pisarza miejskiego znamy juz˙ z 1431 r.3 Pierwszy sumariusz
przywilejów miejskich pochodzi z 1535 r. W roku 1825 powstało Archiwum Akt
Dawnych przy Trybunale Cywilnym, kto´re było prekursorem archiwo´w państwowych.
Zgromadziło ono zaso´b staropolski pochodzac̨y z dwóch wymienionych archiwo´w.
W roku 1880 zbiory te przekazano do AGAD, gdzie obecnie sa˛ przechowywane, po czym
archiwum uległo likwidacji4.

Na mocy dekretu o archiwach pan´stwowych i opiece nad archiwaliami w sierpniu
1919 r. utworzono w Płocku Archiwum Pan´stwowe. Do jego zadan´ należało zabez-
pieczenie akt po funkcjonujac̨ych tu władzach administracyjnych rosyjskich i niemiec-
kich.

Funkcję pierwszego dyrektora powierzono Stefanowi Rutskiemu, emerytowanemu
nauczycielowi Gimnazjum Gubernialnego, sprawujac̨emu równoczes´nie stanowisko dy-
rektora Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego5. Był on absol-
wentem Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Akta po
rosyjskich urze˛dach zgromadzono w pomieszczeniach Towarzystwa Naukowego. W za-
bezpieczaniu zbioro´w pomagała Halina Rutska wyposaz˙ona w specjalne pełnomocnict-
wa; uratowała wiele akt6.

W latach 1929—1933 archiwum kierował Stefan Zgliczyn´ski. Dopiero w 1933 r.
udało siępozyskac´ archiwistęz doświadczeniem, był nim Władysław Prawdzik, z wy-
kształcenia nauczyciel, jednakz˙e dzięki pracy w Archiwum w Łomży, Radomiu,
w Archiwum Skarbowym i AGAD zdobył dos´wiadczenia fachowe. W latach 1935—1938
archiwum kierował Jerzy Frankenstein, a od 1938 r. dr Marian Witkowski7. W zasobie
archiwum znajdowały sie˛ głównie akta administracji rosyjskiej; ciekawsze z nich to Rzad̨
Gubernialny, Kancelaria Gubernatora Płockiego, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie,
Izba Skarbowa, Płocka Dyrekcja Naukowa.

Mała obsada personalna, składajac̨a sięz kierownika i pracownika pomocniczego, złe
warunki lokalowe, brak funduszy na utrzymanie sprawiły, z˙e borykano sie˛ z wielkimi
trudnościami. Troska o utrzymanie placo´wki leżała zapewne u podstaw wizyt dyrektora

3 S. Szacherska,Zbiór dokumento´w i listów miasta Płocka, t. 1, Warszawa 1975, s. XI—XVIII.
4 Cz. Gąska, Archiwa płockie, ,,Notatki Płockie’’, 1985, nr 4/125, s. 50—57, cz. 2, 1986, nr

I/126, s. 47—53.
5 A. Stogowska,Dzieje i funkcje Biblioteki TNP w latach 1820—1985, Płock 1994, s. 100—105.
6 H. Rutska,Towarzystwo Naukowe Płockie, ,,Rocznik TNP’’, 1929; M. Kieffer,Zarys dziejo´w

Towarzystwa Naukowego Płockiego[w:] Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1820—1830,
1907—1957, Płock 1957, s. 35.

7 Wł. Prawdzik,Archiwum Pan´stwowe w Płocku jako z´ródło materiałów regionalnych, ,,Życie
Mazowsza’’, 1935, nr 1, s. 18—19.
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archiwów państwowych dra Antoniego Rybarskiego w 1935 i 1937 r. Rozwaz˙ano
likwidację Archiwum w Płocku, zamierzano w 1937 r. połac̨zyć AP z Archiwum
Miejskim8.

Pierwotnie zbiory zlokalizowano w budynku Gimnazjum Me˛skiego, a naste˛pnie
przeniesiono je do budynku kamery pruskiej, w okresie mie˛dzywojennym siedzibie władz
administracyjnych.

W roku 1935 W. Prawdzik podawał, z˙e zaso´b Archiwum w Płocku wynosi 100 tys.
i jest już uporządkowany, ale dokumentacja nie potwierdza tych informacji9.

Mimo trudnej sytuacji archiwum słuz˙yło zarówno społeczen´stwu miejscowemu,
wydając odpisy i wyciągi z akt. Było także odwiedzane przez miejscowych badaczy.
W sprawozdaniach z lat 1933, 1934 podawano, z˙e odwiedziło je 16 oso´b 217 razy.
W czasie II wojny s´wiatowej Niemcy zamkne˛li archiwum. Po wywiezieniu zbioro´w do
Królewca placo´wka przestniała istniec´.

Archiwum wznowiło działalnos´ć dopiero w 1950 r. jako Powiatowe Archiwum
Państwowe, podległe Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Terenem swego działania
objęło powiaty: płocki, sierpecki i gostynin´ski. Dekret o archiwach z 1951 r. podporzad̨-
kował organizacyjnie placo´wkę Archiwum m.st. Warszawy i Wojewo´dztwa Warszaws-
kiego, gdzie funkcjonowało jako Oddział zamiejscowy do 1975 r.

Szczęśliwie ocalały przedwojenny zaso´b archiwum przez archiwa centralne: AGAD
i AAN powrócił do Płocka. Podaje sie˛, że ocalało jedynie 30% zbioro´w.

W roku 1951 przekazano zaso´b cennego Archiwum Miejskiego. Akta z lat 1808—1950
w liczbie ok. 31 tys. j. (ok. 230 m.b. akt). Zbiory te dzie˛ki ,,opieszałos´ci’’ archiwisty
Teodora Baburina przechowały sie˛ w Płocku, nie podzieliły loso´w in. płockich zbiorów.

Pierwszym kierownikiem archiwum został Wacław Pukas, były pracownik Miejskiej
Rady Narodowej. W listopadzie 1952 r. zastap̨ił go Jan Wan´kiewicz10. Kierował on
placówką do 1961 r. Po rocznym wakacie w 1962 r. stanowisko obje˛ła mgr Czesława
Gąska, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika historyk ze specjalizacja˛ archiwis-
tyczną. Kierowała najdłuz˙ej archiwum w Płocku: przez 29 lat do roku 1991, gdy odeszła
na emeryture˛. W roku 1975 powstało wojewo´dztwo płockie; archiwum uzyskało
szmodzielnos´ć jako Archiwum Wojewo´dztwa Płockiego, a mgr Czesława Gas̨ka została
dyrektorem. Kolejna zmiana nastap̨iła w 1991 r., gdy ponownie archiwum zostało
Oddziałem Archiwum m. st. Warszawy, a kierownictwo obje˛ła dr Anna Stogowska,
absolwentka UMK, historyk-archiwista, zatrudniona w Archiwum w Płocku w latach
1968—1974.

W roku 1994 AP w Płocku, na mocy rozporzad̨zenia ministra edukacji narodowej,
ponownie stało sie˛ samodzielna˛ placówką.

Zatrudnienie oso´b z przygotowaniem zawodowym walnie przyczyniło sie˛ do przy-
spieszenia prac nad opracowywaniem zbioro´w. Nadano im ostateczny kształt w formie
inwentarzy książkowych. Cz. Gąska jest autorka˛ wielu inwentarzy książkowych i arty-

8 A Stogowska, H. Fałek,Informator o zasobie archiwalnym, Płock 1992, s. 18.
9 Sprawozdania za rok 1927—1939, ,,Archeion’’, t. I—XVI; Cz. Gas̨ka,Archiwa płockie, cz. 3,

,,Notatki Płockie’’, 1986, nr 2/127, s. 47—53.
10 J. Wańkiewicz, Archiwum Pan´stwowe w Płocku[w:] Towarzystwo Naukowe Płockie, op. cit.,

s. 221—225.
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kułów o dziejach zespoło´w11. Uporządkowała wiele zespoło´w dziewiętnastowiecznych,
m.in. Płocki Rząd Gubernialny z lat 1866—1914, Kancelarie˛ Gubernatora Płockiego
1866—1914, Płocka˛ Izbę Skarbową 1869—1918, Akta miasta Płocka 1808—1868
i Gąbina 1812—1952 i in. W sprawozdaniu statystycznym za 1993 r. podano ok. 900 m.b.
akt12 zespoło´w uporządkowanych na ogo´ lną liczbę 519 zespoło´w. W 1992 r. ukazał sie˛
Informator; oprócz części historycznej zawierał wykaz zespoło´w w układzie rzeczowym.

Największym problemem Archiwum w Płocku były trudnos´ci lokalowe oraz brak
pracowników. Pierwotnie zbiory przechowywano w zamku ksiaż̨ąt mazowieckich przy
ulicy Tumska 2. Po´ źniej zaso´b przeniesiono do budynku sad̨u; akta miejskie prze-
chowywano w ratuszu. Dopiero w 1959 r., po interwencjach, władze miejskie przeznaczyły
dla archiwum lokal dawnej drukarni przy ulicy 1 Maja 1. Budynek parterowy, nieogrzewa-
ny, gdzie zlokalizowano jeden z magazyno´w, został wkrótce zapełniony. Ro´wnież drugi
magazyn, w przylegajac̨ym domu, okazał sie˛ niewystarczajac̨y. W latach 1965—1990 do
archiwum nie przyjmowano nowych akt!

Dopiero w 1990 r., po wyremontowaniu starego spichlerza z XIX w., o powierzchni
1500 m2, przeniesiono do niego akta, zyskujac̨ rezerwęmagazynowa˛ oraz lepsze warunki
pracy. Oficjalne otwarcie nawej siedziby odbyło sie˛ 15 VI 1992 r., z udziałem naczelnego
dyrektora archiwo´w państwowych prof. Mariana Wojciechowskiego oraz licznie przyby-
łych gości z przedstawicielami władz administracyjnych i duchownych wojewo´dztwa
płockiego13.

Ze zbiorów archiwum korzystało wiele oso´b, m.in. do prac magisterskich, dotyczac̨ych
metodologii archiwalnej14 i tematów historycznych.

Wprowadzono nowe formy popularyzacji zbioro´w: wystawy, audycje telewizyjne
i radiowe. Archiwum wspo´ łpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami kulturalnymi:
Muzeum Mazowieckim, Biblioteka˛ Wojewódzką oraz Towarzystwem Naukowym
Płockim, Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i in. Wiele publikacji dotyczac̨ych zasobu
ukazało sie˛ na łamach ,,Notatek Płockich’’, ,,Rocznika Muzeum Mazowieckiego’’
i miejscowej prasy.

W pracy nad narastajac̨ym zasobem mgr Cz. Gas̨ka wprowadziła nowe formy,
poświęcając dużo uwagi konsultacjom merytorycznym. W ten sposo´b przygotowała kadre˛
archiwistów zakładowych. W Płocku rozwiaz̨ano takz˙e problem przechowywania akt po
zlikwidowanych przedsie˛biorstwach zakładajac̨ Archiwum Rotacyjne w 1992 r.

Wśród ciekawych akt nalez˙y wyróżnić akta miast: Płocka, Gab̨ina, Gostynina,
Wyszogrodu i Raciaż̨a. Wiodącą kolekcją w tej grupie zespoło´w sąakta miasta Płocka

11 Cz. Gąska, Materiały do dziejo´w powstania styczniowego w Archiwum Pan´stwowym
m. st. Warszawy i Woj. Warszawskiego i podległych mu archiwach, ,,Archeion’’, t. 40, 1964;
Powstanie styczniowe w powiecie płockim, ,,Notatki Płockie’’, 1969, nr 1/50, s. 26—30; taz˙, ibid.,
Kancelaria Gubernatora Płockiego i Rząd Gubernialny Płocki, ,,Notatki Płockie’’, 1976, nr 2/85, s.
20—24;Akta miasta Płocka z lat 1808—1867, 1978, nr 1/94, s. 21—33;Problem brakowania akt
w polskich urze˛dach XIX wieku, ,,Archeion’’, t. 69, 1979;Materiały do dziejo´w szkolnictwa
w województwie i guberni płockiej (1819—1914), ,,Notatki Płockie’’, 1980, nr 3/104, s. 24—34.

12 Sprawozdanie GUS w zbiorach Archiwum w Płocku.
13 M. M. Grzybowski,Archiwum Pan´stwowe w Płocku, ,,Gazeta na Mazowszu’’, 1992, nr 161.
14 J. Krawczyńska, Urząd Municypalny i Magistrat miasta Płocka i jego pozostałos´ć aktowa

w latach 1808—1867, Toruń1982; zestaw prac opartych o zbiory podaje A. Stogowska,Archiwum, op.
cit., s. 4—5.
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z lat 1808—1950 (ok. 31 tys. j.a.). Akta miast stanowia˛cenne z´ródła do opracowan´ dziejów
miast. Świadcząo życiu gospodarczym, demograficznym i kulturalnym.

Bogato reprezentowane sa˛ akta władz administracji pan´stwowej: Kamera Pruska z lat
1794—1804, Komisja Wojewo´dzka i Rząd Gubernialny Płocki 1816—1866, Płocki Rzad̨
Gubernialny 1864—1914, Kancelaria Gubernatora Płockiego z lat 1866—1914, starostwa
powiatowe z okresu mie˛dzywojennego i lat 1945—1950 oraz powiatowe i gromadzkie rady
narodowe z powiato´w: płockiego, sierpeckiego, gostynin´skiego.

Liczną grupę stanowiązespoły akt administracji specjalnej, a ws´ród nich zarządy
żandarmerii powiato´w (włocławskiego, nieszawskiego, płockiego i gostynin´skiego).
Szczątkowo zachowały sie˛ akta urzędów zajmujących się sprawami włos´ciańskimi,
przemysłowymi (Starszy Inspektor Fabryczny 1887—1914), wyborami do Dumy Pan´st-
wowej. Ciekawym przykładem jest Inspektor Szkolny w Płocku (zespo´ ł akt z lat
1879—1939) oraz Naczelnik Płockiej Dyrekcji Naukowej (z lat 1824—1914). W urze˛dach
ziemskich znajdujemy materiały dotyczac̨e struktury rolnej oraz spisy parcelowanych
majątków.

Akta wymiaru sprawiedliwos´ci stanowiąpokaźnągrupędokumento´w, obejmującąakta
sądów z lat 1912—1950 oraz prokuratur. Spora˛ część akt stanowiąwytwory kancelarii
notarialnych lat 1808—1950 z powiato´w: płockiego, sierpeckiego, gostynin´skiego. Akta te
— stosunkowo mało wykorzystywane przez badaczy (jedynie do kwerend własnos´-
ciowych) — stanowiąjednak niezwykle interesujac̨e źródła. Do grupy tej nalez˙ą również
akta Więzienia Karnego w Płocku z lat 1916—1945.

Akta stanu cywilnego z trzech powiato´w (1808—1894) stanowia˛ interesujące źródła do
badan´ genealogicznych i demograficznych. Sa˛ to akta gmin i parafii rzymskokatolickich;
zachowały sie˛ również akta dotyczące wyznania prawosławnego, ewangelicko-
-augsburskiego, mojz˙eszowego, baptysto´w i mennonitów.

Akta szkół reprezentowane sa˛ przez dwa interesujac̨e zespoły: Akta Gimnazjum
Męskiego (1819—1914) oraz Gimnazjum Z˙eńskiego w Płocku (1879—1914). Prze-
chowały sięrównieżakta różnego typu szko´ ł: podstawowe, s´rednie, zawodowe, z ro´ żnych
okresów. Ciekawym przykładem jest Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego
im. K. Szymanowskiego w Płocku (1945—1951). Ws´ród szkół kształcących nauczycieli
wymienićmożna: Pan´stwowe Liceum Pedagogiczne (1932—1969), Studium Nauczyciels-
kie w Płocku (1959—1971) oraz Pan´stwowe Liceum dla Wychowawczyn´ Przedszkoli
(1946—1968).

Bardzo różna pod wzgle˛dem tres´ci jest grupa akt dotyczac̨ych instytucji i organizacji
politycznych, społecznych i kulturalnych. Najstarszym zespołem jest tu Urzad̨ Lekarski
Guberni Płockiej i Augustowskiej (1839—1866). Ciekawymi zbiorami sa˛ akta: Rady
Opieki Społecznej z terenu Płocka i Gostynina, Komitety do spraw Trzez´wości
(1894—1914), Komisja Propinacji (1888—1912). Okre˛gowy Urząd Likwidacyjny
(1945—1955) zawiera interesujac̨e materiały odnos´nie do spraw własnos´ciowych.

Akta związków i stowarzyszen´ reprezentuja:̨ Komitet Kultury Fizyznej i Turystyki,
Polski Związek Zachodni, Zwiaz̨ek Transportowco´w. Wśród akt partii politycznych
wymienićnależy akta Komitetu Wojewo´dzkiego PZPR w Płocku. Ciekawym przykładem
w tej grupie są akta Związku Harcerstwa Polskiego Chorag̨wi Mazowieckiej
(1916—1955).

Na akta instytucji gospodarczych składaja˛sięakta: banko´w i zakładów przemysłowych.
Szczego´ lnie interesująco przedstawiaja˛ się akta różnych rodzjów banków, kas spo´ łdziel-
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czych, towarzystw kredytowych i oszcze˛dnościowych. Wymienic´ tu należy jako wiodący
zespo´ ł PłockąIzbęSkarbową(1869—1918), ok. 5 tys. akt, oraz Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie (1825—1916).

Akta przedsie˛biorstw reprezentuje Papiernia w Soczewce (1848—1918) z XIX w.,
działająca na zasadzie spo´ łki akcyjnej.

Wśród spus´cizn prywatnych wymienic´ należy zbiory Tadeusza Trojanowskiego dra
historii z Gostynina.

Bogactwo i różnorodnos´ć materiałów AP — typowego archiwum regionalnego
— pozwala na prowadzenie ro´ żnego rodzaju badan´ naukowych.

Sesji naukowej w Płocku towarzyszyła wystawa okolicznos´ciowa, umiejscowiona
w gmachu archiwum, pt. Dawne widoki Płocka. Zaprezentowano na niej najstarsze
widokówki-pocztówki, przedstawiajac̨e wygląd miasta. Ekspozycja ta cieszyła sie˛ ogrom-
ną popularnos´cią wśród zwiedzających.

Anna Stogowska(Płock)

OBCHODY 500-LECIA GENEZY PARLAMENTARYZMU POLSKIEGO
W PIOTRKOWIE

W początkach 1993 r. odbyła sie˛ w Piotrkowie Trybunalskim podniosła uroczystos´ć
o znaczeniu i zasie˛gu krajowym — inauguracja obchodo´w 500-lecia ukształtowania sie˛
Sejmu Polskiego. 28 I 1993 r. mine˛ło dokładnie 500 lat od chwili rozpocze˛cia w Piotrkowie
obrad dwuizbowego Sejmu Walnego. Tego dnia, zgodnie z przyje˛tąjużw 1492 r. koncepcja,̨
posłowie ziemscy wystap̨ili po raz pierwszy jako reprezentanci swoich sejmiko´w
i jakkolwiek wiadomo, z˙e tradycje sejmowe sa˛w Polsce znacznie starsze, to włas´nie ta data
została uznana za poczat̨ek Sejmu dwuizbowego. Przez wiele lat obrady sejmowe odbywały
sięw Piotrkowie, jak pisze Marcin Kromer: ,,[...] według prawa sprowadzono je do jednego
miasta Piotrkowa lez˙ącego niemal w samym s´rodku Polski, lecz juz˙ na mocy nowej ustawy
dla wygody szlachty litewskiej przeniesiono je do Warszawy [...]’’. Ostatni raz sejm zebrał
sięw Piotrkowie w 1567 r., aby po Unii Lubelskiej pozostac´ na stałe w Warszawie. Ale to
właśnie na sejmie piotrkowskim w 1496 r. przyje˛to zasade˛, że ,,posłowie przedstawiaja˛całe
ciało Rzeczypospolitej z zupełnym pełnomocnictwem nieobecnych’’. W czasie licznych
zjazdów, a naste˛pnie 38 Sejmo´w Walnych, które odbyły sięw Piotrkowie, koncentrowała sie˛
tutaj postępowa mys´l polityczna, społeczna i reformatorska. Miasto gos´ciło w swoich
murach wybitnych ludzi owych czaso´w. Był to okres dynamicznego rozwoju miasta. Potem
przez 214 lat był Piotrko´w siedzibąTrybunału Koronnego. Pamie˛ć o sejmowym okresie
Piotrkowa tkwi mocno w jego tradycji, i dlatego niemal natychmiast po zakon´czeniu
uroczystos´ci związanych z obchodami 400-lecia Trybunału Koronnego, kto´re przypadły
w 1978 r., piotrkowianie pomys´leli o podjęciu przygotowan´ do jubileuszu 500-lecia
Parlamentaryzmu Polskiego. Impuls do podje˛cia takich działan´ dały obrady historyko´w na
zjeździe w 1982 r., gdzie ustalono, z˙e właśnie w Piotrkowie w 1493 r. Sejm obradował po raz
pierwszy jako dwuizbowy. Inicjatorem przygotowan´ i autorem wielu pomysło´w był Tadeusz
Nowakowski — znawca i popularyzator historii Piotrkowa, opiekun jego zabytko´w, działacz
społeczny i gospodarczy. Z jego inspiracji w 1991 r. Towarzystwo Przyjacio´ ł Miasta
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Piotrkowa powołało Fundacje˛ Obchodo´w 500-lecia Parlamentaryzmu Polskiego i Rewa-
loryzacji Zabytków Piotrkowa, która wspólnie z Muzeum Okre˛gowym, Archiwum
Państwowym, Miejskim Os´rodkiem Kultury, Wojewo´dzkąBiblioteką, PaństwowąSzkołą
Muzycznąi in. instytucjami przygotowała inauguracje˛ obchodo´w. Nad obchodami przyjał̨
patronat marszałek Sejmu Rzeczypospolitej prof. Wiesław Chrzanowski, a w bez-
pośrednich przygotowaniach uroczystos´ci uczestniczyła Kancelaria Sejmu RP, kto´rej
pracownicy wielokrotnie byli w naszym mies´cie, uzgadniajac̨ program i przebieg
uroczystos´ci, udzielając pomocy i wskazo´wek. Powołane zostały: Komitet Honorowy
w składzie przedstawicieli Parlamentu, władz miasta i wojewo´dztwa oraz Komitet
Organizacyjny, kto´rego pracami kierował dyrektor Muzeum Okre˛gowego, skupiajac̨
pracowników wielu piotrkowskich instytucji, nie tylko kultury. 28 I 1993 r. uroczystos´ci
inauguracyjne rozpocze˛ła Msza s´w. w kościele Farnym, kto´rą celebrował ks. arcybiskup
Archidiecezji Łódzkiej Władysław Zio´ łek z udziałem przedstawicieli duchowien´stwa
piotrkowskiego. Na uroczystos´ć przybyli: marszałkowie obu izb Parlamentu prof.
Chrzanowski i prof. August Chełkowski wraz z członkami prezydio´w Sejmu i Senatu.
Licznie udział wzięli posłowie i senatorowie, wojewodowie i prezydenci miast z tzw.
makroregionu Polski s´rodkowej. Uroczystos´ć uświetniła Kompania Reprezentacyjna
Wojska Polskiego, kto´ra licznie zgromadzonym piotrkowianom dała pie˛kny pokaz
musztry paradnej. Po zakon´czeniu naboz˙eństwa obaj marszałkowie dokonali odsłonie˛cia
tablicy pamiątkowej na obelisku przy pl. Zamkowym, przed historyczna˛ rezydencją
Zygmunta I, obecnie siedziba˛ Muzeum Okręgowego. W uroczystos´ci wzięło udział około
1000 oso´b. Zgromadzeni wysłuchali przemo´wień, w których obaj mo´wcy nawiązywali do
demokratycznych tradycji Pan´stwa Polskiego i roli Piotrkowa w dziejach Rzeczypos-
politej. Następnie w salach zamkowych dostojni gos´cie wysłuchali wykładu o poczat̨kach
Sejmu Polskiego, kto´ry wygłosił prof. dr hab. Andrzej Wyczan´ski.

6 maja w salach Muzeum Okre˛gowego została otwarta wystawa Metryka Sejmu
Rzeczypospolitej, kto´rą zorganizowały wspo´ lnie: Muzeum Okre˛gowe i AP w Piotr-
kowie przy wydatnej pomocy Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych w Warszawie.
Komisarzem wystawy i autorem katalogu był dyrektor Muzeum Marcin Gas̨ior. Kwe-
rendę muzealnąprzeprowadziła Elz˙bieta Delong, a kwerende˛ archiwalnąMałgorzata
Osiecka, Violetta Urbaniak i Michał Kulecki z AGAD. Wspo´ łpracy i konsultacji
udzielili Władysław Ste˛pniak i Ryszard Kotewicz. Na wystawie pokazano cenne
dokumenty archiwalne oraz ikonografie˛ ze zbiorów AGAD, AP i Muzeum Okręgowe-
go, ze zbioro´w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,
Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum
Okręgowego w Sieradzu, Muzeum w Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim oraz ze
zbiorów osób prywatnych. Do najcenniejszych nalez˙ały dokumenty AGAD, a ws´ród
nich czternastowieczny odpis statuto´w wiślickich, diariusz sejmu piotrkowskiego z 1548
r., oryginał artykuło´w henrycjan´skich, polskoje˛zyczna wersja Aktu Unii Lubelskiej,
a także po raz pierwszy pokazany brulion Konstytucji 3 Maja z naniesionymi popraw-
kami. Wystawe˛ uzupełniały portrety olejne i graficzne monarcho´w, marszałko´w, posłów
i senatoro´w Sejmu Rzeczypospolitej do Sejmu Ustawodawczego włac̨znie, a takz˙e
mundur senatora Kro´ lestwa Polskiego Tomasza Ostrowskiego, pełniac̨ego funkcjęmar-
szałka senatu Ksie˛stwa Warszawskiego i Kro´ lestwa Polskiego oraz pozorny drobiazg:
bilet wizytowy posła powiatu piotrkowskiego Władysława Ostrowskiego — marszałka
Sejmu z lat 1830/31. Pretekstem do otwarcia wystawy była inauguracja w historycznej
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siedzibie Jagiellono´w obrad konferencji naukowej Społeczen´stwo obywatelskie i jego
reprezentacja w uje˛ciu porównawczym (1493–1993).

Odbywała sie˛ ona w dniach 6–8 V 1993 r. w Piotrkowie Trybunalskim i pobliskim
Sulejowie. Została przygotowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Przy jej organizacji pomogły: Fundacja Obchodo´w 500-lecia Polskiego Par-
lamentaryzmu i Rewaloryzacji Zabytko´w Piotrkowa Trybunalskiego oraz Muzeum
Okręgowe i Archiwum Pan´stwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnikami konferen-
cji byli najwybitniejsi polscy historycy prawa i pan´stwa. Wzięło w niej także udział
szes´ciu uczonych z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

W dniu 6 maja otwarcia konferencji dokonał prof. Michał Pietrzak, dyrektor
Instytutu Historii Prawa UW. Referat programowy Naro´d polityczny i jego przemiany
(1493–1993) wygłosił prof. Juliusz Bardach; ukazał przemiany w s´wiadomos´ci narodu
oraz jej reprezentacji. Mianem narodu politycznego okres´lił tę część społeczen´stwa,
która — niezalez˙nie od języka i religii — uczestniczyła w z˙yciu politycznym Rzeczypo-
spolitej.

Prof. Janina Zakrzewska swo´ j referat pos´więciła ocenie Sejmu III Rzeczypospolitej
wyłonionego w wyborach w czerwcu 1989 r. w wyniku odniesionego zwycie˛stwa
,,Solidarnos´ci’’, któ re w konsekwencji doprowadziło do stworzenia niekomunistycznego
rządu. Zajęła siębliżej sprawami związanymi z funkcjonowaniem parlamentu w nowym
układzie politycznym.

Wywiązała sięożywiona dyskusja, kto´ra koncentrowała sie˛ wokół pojęcia narodu
politycznego i społeczen´stwa obywatelskiego. Naste˛pnie uczestnicy konferencji udali sie˛
do pobliskiego Sulejowa — do hotelu ,,Podklasztorze’’, gdzie kontynuowano obrady. Prof.
Stanisław Russocki przedstawił geneze˛ sejmu polskiego. Zwro´cił m.in. uwagęna historię
powstania naszego parlamentaryzmu w wyniku przekształcenia rady kro´ lewskiej w senat.
Zaznaczył przy tym, iz˙ sprawa genezy sejmu wymaga pogłe˛bionych badan´ nad tym
zagadnieniem. W swym wystap̨ieniu prof. Wacław Uruszczak scharakteryzował funkc-
jonowanie sejmu walnego Kro´ lestwa Polskiego w latach 1493–1569. Zaznaczył on, iz˙
czasy ostatnich Jagiellono´w były najświetniejszym okresem polskiego parlamentaryzmu.
Wiodącąrolę w parlamencie odgrywał wo´wczas monarcha. W miare˛ czasu coraz wie˛kszy
wpływ posiadała izba poselska. W sejmie nie obowiaz̨ywała zasada jednomys´lności, lecz
zgody. Nadrze˛dny był ogólny interes pan´stwa.

Prof. Luis Gonzales Anton omo´wił proces kształtowania sie˛ parlamentaryzmu
w Hiszpanii. Zwrócił m.in. uwagęna fakt, że kortezy, złoz˙one z przedstawicieli czterech
stanów, zostały podporzad̨kowane kro´ lowi. Problematyka ta spotkała sie˛ z ożywioną
dyskusją.

Pierwszy dzien´ obrad zakon´czyła uroczysta kolacja, w kto´rej wzięli udział przed-
stawiciele władz wojewo´dztwa i miasta. W czasie jej trwania zwro´cono uwage˛ na rolę, jaką
odegrał Piotrko´w w dziejach polskiego parlamentaryzmu. W imieniu Kancelarii Sejmu
dyrektor Włodzimierz Borodziej podzie˛kował wojewodzie piotrkowskiemu i prezydentowi
miasta za aktywny udział miejscowych władz w uroczystych obchodach parlamentaryzmu
polskiego.

W dniu 7 maja prof. Henryk Olszewski wygłosił referat Sejm Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Omówił w nim przyczyny narastajac̨ego kryzysu polskiego parlamentaryzmu.
Dr Michael Muller przedstawił z kolei stosunek gło´wnych miast Prus Kro´ lewskich do
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sejmu Rzeczypospolitej. W kolejnym wystap̨ieniu prof. Zofia Zielińska omo´wiła znaczenie
Sejmu Czteroletniego w dziejach polskiego parlamentaryzmu.

Podczas popołudniowych obrad prof. Natalia Jakowlenko wygłosiła referat Posłowie
województw: wołyńskiego, bracławskiego i kijowskiego na sejmach Rzeczypospolitej
w drugiej połowie XVI oraz w XVII wieku. Referentka zaje˛ła sięskładem społecznym oraz
poglądami politycznymi posło´w z ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
po ich włączeniu do Korony. Zaznaczyła, z˙e przedstawiciele tej cze˛ści starali sięłączyć
interes całego pan´stwa z interesami Rusi. W kolejnym wystap̨ieniu Mecislovas Jucas
przedstawił funkcjonowanie parlamentaryzmu litewskiego w XVIII w. W oparciu
o instrukcje sejmikowe stwierdził, z˙e główny nacisk kładziono na utrzymanie odre˛bności
politycznej Litwy.

Prof. Stanisław Grodziski zajał̨ sięparlamentaryzmem na ziemiach polskich po upadku
Rzeczypospolitej w latach 1795–1918. Stwierdził on, z˙e instytucje parlamentarne Ksie˛stwa
Warszawskiego i Kro´ lestwa Polskiego nawiaz̨ywały do sejmu Rzeczypospolitej. W okresie
tym reprezentacja sejmowa została poszerzona o przedstawicieli mieszczan´stwa. Znaczac̨ą
rolę odegrał sejm w okresie Powstania Listopadowego. Po 1831 r. funkcjonowały jedynie
sejmy postulatywne, nie majac̨e żadnego praktycznego wpływu na polityke˛ władz
zaborczych.

W dyskusji prof. Krystyna Sikorska stwierdziła, iz˙ — według niej — sejm Wielkiego
Księstwa Poznan´skiego był parlamentem prowincjonalnym. Prof. Jacek Staszewski
zaznaczył, z˙e w warunkach braku własnej pan´stwowości istotnąrolęodegrało samoorgani-
zowanie sie˛ narodu. Dr Kotewicz uwypuklił role˛ rodziny Ostrowskich, włas´cicieli dóbr
ujezdzkich, w parlamentaryzmie polskim na poczat̨ku XIX w. Prof. Hans Henning Hahn
zajął się z kolei działalnos´cią emigracyjnąksięcia Adama Czartoryskiego i ukazał jego
stosunek do problemu powołania sejmu emigracyjnego.

W ostatnim dniu obrad wystap̨ił prof. Michał Pietrzak, kto´ry scharakteryzował sejm II
Rzeczypospolitej. Bliz˙ej zajął się przyczynami słabos´ci polskiego parlamentaryzmu po
odzyskaniu niepodległos´ci. Referent upatrywał je w rozbiciu politycznym sejmu oraz
w niekompetencji znacznej cze˛ści posłów. W kolejnym wystąpieniu prof. Andrzej
Ajnenkiel przedstawił funkcjonowanie sejmu w okresie PRL. Jego zdaniem zaro´wno KRN
jak i sejm był ściśle podporządkowany władzom partyjnym. Pewien wzrost aktywnos´ci
i znaczenia sejmu zaznaczył sie˛ po październiku 1956 r. Od parlamento´w innych krajów
realnego socjalizmu ro´ żnił się tym, że próbowano w nim w sposo´b nieśmiały walczyć
o prawa władzy ustawodawczej.

W ożywionej dyskusji, kto´ra wywiązała sięna temat funkcjonowania sejmu w PRL,
wzięli udział: prof. Stanisław Salmonowicz, prof. Kazimierz Orzechowski, dr Romuald
Kraczkowski i prof. Michał Pietrzak. Ten ostatni uznał, iz˙ największym osiągnięciem
sejmu PRL był wniosek o pociag̨nięcie do odpowiedzialnos´ci premiera Piotra Jaroszewicza
i jego współpracowników.

Krótkiego podsumowania obrad konferencji dokonał prof. Jacek Staszewski — prezes
PTH. Stwierdził on potrzebe˛ prowadzenia dalszych badan´ nad dziejami polskiego
parlamentaryzmu.

Na zakon´czenie obchodo´w 500-lecia ukształtowania parlamentaryzmu polskiego
w dniu 28 I 1994 r. zorganizowano w zamku kro´ lewskim, siedzibie Muzeum Okre˛gowe-
go, sesje˛ naukowąpt. Piotrków Sejmowy. Otwarcia obrad dokonał mgr Marcin Gas̨ior:
na wstępie nawiązał do uroczystos´ci, które odbyły sięrok wczes´niej, a także międzyna-
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rodowej konferencji naukowej i otwartej w tym samym dniu wystawy. Przekazał on
prowadzenie obrad prof. drowi hab. Ryszardowi Szwedowi (WSP Cze˛stochowa),
posłowi X kadencji.

Doc. dr Ryszard Rosin (UŁ) w referacie Piotrko´w na drodze do Sejmu zajał̨ się genezą
polskiego parlamentaryzmu. Zaznaczył, iz˙ od XIV w. Piotrków, ze względu na swoje
dogodne połoz˙enie komunikacyjne, stał sie˛ miejscem licznych zjazdo´w. Zjazd zwołany
w 1438 r. został po raz pierwszy okres´lony jako sejm walny. W naste˛pnych latach odbywały
się w Piotrkowie obrady kolejnych sejmo´w. Tutaj w 1492 r. na sejmie został obwołany
królem Jan Olbracht. Sejm zwołany w 1493 r. kon´czył okres kształtowania sie˛ polskiego
parlamentaryzmu.

Dr Michał Kalecki (AGAD) przedstawił referat Z´ ródła do dziejo´w polskiego
parlamentaryzmu w zasobie Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych. Na wste˛pie zaznaczył,
iż dokumenty o szczego´ lnej wadze, obrazujac̨e funkcjonowanie sejmu były prezentowane
na wystawie otwartej w maju 1993 r. Omo´wił rodzaje i charakter zachowanej dokumen-
tacji. Znaczna ich cze˛ść zachowała sie˛ w archiwach moz˙nych rodów, m.in. Radziwiłłów
i Potockich. Bliżej zajął się źródłami do sejmo´w, które odbyły sięw Piotrkowie.

Sesja stała sie˛ okazją do promocji wydawnictwa Przywileje miasta Piotrkowa
przez królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, które zostało
przygotowane przez AP i Muzeum Okre˛gowe w Piotrkowie przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Miejskiego w Piotrkowie i Fundacji Obchodo´w 500-lecia Polskiego
Parlamentaryzmu i Rewaloryzacji Zabytko´w Piotrkowa. Jeden z egzemplarzy, pod-
pisany przez Michała Rz˙anka, prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, został wre˛czony
doc. R. Rosinowi jako zasłuz˙onemu badaczowi najdawniejszych dziejo´w Piotrkowa.

Anna Czuba, kto´ra przygotowała do druku teksty przywilejo´w zamieszczone w pub-
likacji, przedstawiła referat Przywileje kro´ lewskie miasta Piotrkowa. Omo´wiła stan
zachowania dokumentacji oraz problemy zwiaz̨ane z przygotowaniem wydawnictwa do
druku. Naste˛pnie szczego´ łowo przedstawiła tres´ć i znaczenie przywilejo´w dla Piotrkowa,
Stwierdziła, iżzasadniczy wpływ na ich zawartos´ć miało pełnienie przez miasto funkcji
politycznych, tj. odbywania zjazdo´w, obrad sejmu, a naste˛pnie odbywania posiedzen´
Trybunału Koronnego.

Dr R. Kotewicz przedstawił postac´ Władysława Ostrowskiego, posła powiatu piotr-
kowskiego — marszałka sejmu 1830/1831. Stwierdził on, iz˙ sejm w okresie Powstania
Listopadowego odegrał doniosła˛ rolęw walce o niepodległos´ć Polski. Do najwaz˙niejszych
aktów należało wydanie aktu detronizacyjnego dynastii Romanowo´w. Sam W. Ostrowski
należał do najwybitniejszych marszałko´w w dziejach polskiego parlamentaryzmu. Autor
podniósł sprawęprób powołania sejmu na emigracji.

Mgr M. Gąsior (Muzeum Okre˛gowe w Piotrkowie) w swym wystap̨ieniu przedstawił
Tradycje parlamentarne w Piotrkowie. Podkres´lił, iż pozostały z˙ywe po przeniesieniu
miejsca obrad do Warszawy. Waz˙ne znaczenie dla podtrzymania tej tradycji miało
ustanowienie Piotrkowa jako siedziby Trybunału Koronnego. Kro´ tkiego podsumowania
sesji dokonał prof. R. Szwed, kto´ry podkres´lił, że Piotrków odegrał doniosła˛ rolę
w kształtowaniu polskiego parlamentaryzmu.

Marcin Gąsior, Ryszard Kotewicz(Piotrków Trybunalski)
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OBCHODY DWUSETNEJ ROCZNICY POWSTANIA KOS´CIUSZKOWSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Archiwum Pan´stwowe w Piotrkowie Trybunalskim brało udział w wystawie Czas
klęski i nadziei, przygotowanej wspo´ lnym wysiłkiem muzeo´w w Piotrkowie Trybunals-
kim, Sieradzu i Wieluniu. Prezentowany był na niej bogaty materiał ikonograficzny, bron´
z epoki, różne pamiątki związane z postacia˛ Tadeusza Kos´ciuszki oraz nieliczne
dokumenty. Ws´ród nich znalazły sie˛ pisma władz pruskich, skierowane przeciwko
uczestnikom Powstania Kos´ciuszkowskiego, zachowane w aktach miasta Radomska.
Prezentowano ro´wnież druki ostatniego sejmu Rzeczypospolitej w Grodnie. Osobna˛
grupę stanowiły różne druki i pisma wydane w setna˛ rocznicę śmierci Tadeusza
Kościuszki, a ws´ród nich afisz o obchodach w Piotrkowie w 1917 r. oraz nalepki
z podobiznąNaczelnika wydrukowane w miejscowych drukarniach. Z muzealio´w na
szczego´ lną uwagęzasługiwał portret Tadeusza Kos´ciuszki u schyłku z˙ycia pędzla A.
Regulskiego, ze zbioro´w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kros´niewicach, odlewy
postaci T. Kos´ciuszki i Alegoria Polski Z. Andrychowicza ze zbioro´w Muzeum
Okręgowego w Sieradzu, portrety Stanisława Małachowskiego i Ignacego Potockiego ze
zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi oraz portret ksie˛cia Józefa Poniatowskiego i liczne
militaria z drugiej połowy XVIII w. ze zbioro´w Muzeum Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim. Obok tego eksponowane były w ro´ żnych nominałach banknoty (pierwsze
na ziemiach polskich). Wystawie towarzyszył katalog, w kto´rym przebieg powstania, ze
szczego´ lnym uwzględnieniem wydarzen´ mających miejsce w regionach: piotrkowskim,
sieradzkim i wielun´skim, omawia Andrzej Tomaszewicz.

Wystawa została otwarta w rocznice˛ wybuchu powstania w Muzeum w Wieluniu,
gdzie była eksponowana do 20 maja, a takz˙e udoste˛pniona w Piotrkowie w dniu 30 maja
w sali wystaw czasowych Muzeum Okre˛gowego. Na miejscu została wzbogacona
o archiwalia piotrkowskie, a ws´ród nich księgę przysięgi prawa miejskiego z 1791 r.
W uroczystos´ci otwarcia wystawy wzie˛li udział przedstawiciele władz administracyjnych
województwa oraz władz samorzad̨owych na czele z prezydentem miasta Piotrkowa inz˙.
Michałem Rżankiem oraz licznie zgromadzona publicznos´ć.

Następnie zgromadzeni wzie˛li udział w zorganizowanej przez Archiwum Pan´stwowe
i Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim sesji popularnonaukowej, kto´rą
prowadził dr Jan Go´ral. Mgr Marcin Gąsior (Muzeum w Piotrkowie Tryb.) z duz˙ym
znawstwem i obrazowo przedstawił działania militarne Insurekcji Kos´ciuszkowskiej.
Zaznaczył, iz˙ pomimo wykazywanego bohaterstwa i kunsztu dowo´dczego T. Kos´ciuszki
i pozostałej generalicji wojska powstan´cze nie były w stanie pokonac´ wielokrotnie
silniejszych wojsk rosyjskich i pruskich. Mgr Krzysztof Urze˛dowski (AP Piotrko´w Tryb.)
zaprezentował stosunek mieszkan´ców Piotrkowskiego do powstania. Stwierdził, iz˙
chociażPiotrkowskie po II rozbiorze znalazło sie˛ pod panowaniem pruskim i skoncent-
rowano tutaj znaczne siły wojsk, mieszkan´cy tego regionu wnies´li znaczący wkład
w walkę o utrzymanie niepodległos´ci Rzeczypospolitej.

Kolejne dwa referaty były pos´więcone obchodom 100-lecia s´mierci Tadeusza Kos´ciu-
szki. Dr Ryszard Kotewicz omo´wił przebieg i zasie˛g uroczystos´ci rocznicowych w Piotr-
kowskiem. Masowy udział wzie˛ło w nich całe społeczen´stwo. Stwierdził, iżprzyczyniły
się one do konsolidacji miejscowej społecznos´ci i wywarły duży wpływ na budzenie
postaw patriotycznych, zwłaszcza ws´ród ludności wiejskiej. Mgr Andrzej Kędzierski
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(Muzeum w Tomaszowie Maz.) przedstawił przebieg obchodo´w Kościuszkowskich w Toma-
szowie Mazowieckim. Referent zaznaczył, iz˙ pomimo różnych przeszko´d czynionych przez
niemieckie władze okupacyjne nawet ludnos´ć okolicznych wsi wzięła masowy udział
w obchodach setnej rocznicy s´mierci Naczelnika, a naste˛pnie w uroczystym odsłonie˛ciu
pomnika w listopadzie 1918 r.

Prezentowana wystawa spotkała sie˛ z dużym zainteresowaniem ze strony miejscowego
społeczen´stwa, a w szczego´ lności młodzieży szkolnej. Organizatorzy zamierzaja˛ wydać
drukiem materiały sesji. Wystawa jak i sesja stanowia˛ przykład wieloletniej wspo´ łpracy
miejscowego Muzeum z Archiwum Pan´stwowym.

Ryszard Kotewicz(Piotrków Trybunalski)

CZTERDZIESTOLECIE ARCHIWUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W dniu 23 V 1994 r. w Muzeum Techniki odbyło sie˛ plenarne posiedzenie Komitetu
Historii Nauki i Techniki pos´więcone 40 rocznicy powstania Archiwum PAN. Przybyli na
nie: sekretarz Wydziału I Nauk Społecznych PAN, prof. dr Janusz Tazbir oraz przed-
stawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwo´w Państwowych — mgr Edward Frac̨ki zastępca
naczelnego dyrektora i doc. dr Bolesław Woszczyn´ski kierownik Zakładu Naukowego
Archiwistyki. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komitetu, zaproszeni gos´cie, wśród
nich byli i obecni pracownicy archiwum.

W krótkim zagajeniu przewodniczac̨a komitetu i pierwszej cze˛ści obrad prof. dr Irena
Stasiewicz-Jasiukowa podniosła potrzebe˛ wydania kolejnego tomuPrzewodnika po ze-
społach i zbiorach Archiwum PAN,zawierającego informacje˛ o nabytkach z okresu
1977–1994 w serii Rozprawy z Dziejo´w Nauki i Techniki. Wyraziła przy tym nadzieje˛, iż
przedsięwzięcie to będzie sponsorowane przez Wydział I.

W referacie Czym jest dzisiaj Archiwum PAN? mgr Hanna Dymnicka-Wołoszyn´ska
scharakteryzowała działalnos´ć placówki, której jest dyrektorem. Poinformowała, iz˙ zasób
osiągnął stan 2708 m.b. Akta zgrupowane sa˛ w 3 działach: I. Akta instytucji naukowych
(towarzystw, redakcji, komiteto´w, kongreso´w), w tym m.in. Polskiej Akademii Umieje˛tności
i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (ok. 23 zespoło´w i szczątków zespoło´w); II. Akta
Polskiej Akademii Nauk (jej władz, placo´wek, jednostek organizacyjnych); III. Spus´cizny po
uczonych — zespoły archiwalne pochodzenia prywatnego (ok. 550). Archiwum posiada
bibliotekę, kolekcję medali, zbiór map, mikrofilmów i fotografii. Informacje o zasobie
zawarte sa˛w Przewodniku po zespołach i zbiorach(wyd. 2, 1978 r.) oraz kolejnych zeszytach
,,Biuletynu Archiwum PAN’’. Naste˛pnie scharakteryzowała udoste˛pnianie i popularyzacje˛
materiałów archiwalnych. Wskazała na koniecznos´ć ulepszania systemu ewidencyjno-infor-
macyjnego poprzez komputeryzacje˛.

Prof. dr Ryszard Wacław Wołoszyn´ski, przewodniczac̨y Rady Naukowej APAN,
w referacie 40-lecie Archiwum PAN podkres´lił zasługi prof. dra Zygmunta Kolankows-
kiego dla organizacji placo´wki i jej rozwoju w okresie kierowania nia˛ w latach
1954—1983. Omo´wił też przedsięwzięcia i inicjatywy archiwum, kto´re nie sąkontynuo-
wane z powodu braku odpowiednich s´rodków finansowych. Wymienił Inwentarz Central-
ny Materiałów Źródłowych do Dziejo´w Nauki i Techniki Polskiej, kartoteki
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pomocnicze, wykaz uczonych polskich i wspo´ łpracę naukowąz archiwami akademii
nauk krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Po referacie przedstawiciele archiwum złoz˙yli gratulacje i życzenia prof. drowi
Z. Kolankowskiemu oraz mgr H. Dymnickiej-Wołoszyn´skiej, obchodzac̨ej 40-lecie pracy
w APAN.

Dr Rita Majkowska, kierownik Oddziału APAN w Krakowie, w wystap̨ieniu 40-lecie
Oddziału Archiwum PAN w Krakowie podkres´liła, iż rodowód archiwaliów Oddziału
związany jest z działalnos´cią Polskiej Akademii Umieje˛tności. Zaprezentowała Krako´w
jako ośrodek stanowiac̨y ,,kopalnię’’ materiałów, dokumentujących działalnos´ć naukową
instytucji i osób prywatnych. Wskazała, iz˙ pożądana byłaby wspo´ łpraca PAN i PAU
w dziedzinie zabezpieczania i przechowywania archiwalio´w.

Po tej serii referato´w odczytano listy gratulacyjne od prezesa PAN, prof. dra Leszka
Kuźnickiego, wiceprezesa i sekretarza naukowego PAN, prof. dra Andrzeja Wyczan´s-
kiego, prof. dra Janusza Durko, długoletniego przewodniczac̨ego Rady Naukowej APAN.
Prof. Tazbir podzie˛kował w imieniu władz PAN i Wydziału I za starania tym wszystkim,
którzy pracowali i pracuja˛ w archiwum. Podkres´lił, iż działalnos´ć placówki znajduje się
w kręgu zainteresowania władz wydziału. Trudno nie zacytowac´ w tym miejscu sło´w
prof. Tazbira, ujmujących w sposo´b lapidarny zaro´wno sytuacje˛ Archiwum PAN, jak
i archiwów państwowych w Polsce: ,,Robicie tak wiele za tak niewiele’’. Prof. Z.
Kolankowski zabierajac̨ głos wskazał, iz˙ aktualnąpozycjęArchiwum zawdzięcza stałej
trosce, jakiej dos´wiadczało ze strony władz PAN. Podkres´lił zasługi prof. dra Jo´zefa
Chałasin´skiego i prof. dra Henryka Jabłon´skiego.

Następnie mgr E. Frącki wręczył Odznake˛ honorową,,Za zasługi dla archiwistyki’’,
którą otrzymały osoby wyro´ żniające siędziałalnos´cią na rzecz APAN, ws´ród nich: prof.
dr J. Tazbir, prof. dr M. Hamanowa, zaste˛pca sekretarza Wydziału I PAN, prof. dr Piotr
Łossowski, długoletni członek Rady Naukowej Archiwum, prof. dr R. W. Wołoszyn´ski,
obecny przewodniczac̨y Rady i b. pracownik APAN, oraz grupa byłych i aktualnych
pracowników — doc. dr Janina Z˙urawicka, dr R. Majkowska, dr Julian Bugajski, dr
Alicja Kulecka.

W drugiej części posiedzenia, kto´rej przewodniczył prof. dr R. W. Wołoszyn´ski, dr
A. Kulecka w referacie: Spus´cizny po uczonych jako materiał z´ródłowy do historii
nauki zaprezentowała ten typ materiało´w archiwalnych, obejmujac̨ych prace naukowe,
wykłady, recenzje, two´rczość literacką, materiały warsztatowe poprzez dokumentacje˛
działalnos´ci naukowej, organizacyjnej, dydaktycznej, redakcyjno-wydawniczej az˙ do
materiałów biograficznych, korespondencji, załac̨zników w postaci druko´w, nadbitek
itp. Ilustrują one geneze˛ koncepcji, teorii naukowych, z´ródła intelektualnych inspiracji,
krąg lektur, relacje naukowe, prywatne, krajowe, zagraniczne, wzajemne wpływy
wyrażające się w przenikaniu i przejmowaniu metod i koncepcji, stanowiac̨ tym
samym baze˛ do rekonstrukcji biogramo´w, monograficznych badan´ myśli i dzia-
łalności naukowej oraz przyczynki do recepcji two´rczości naukowej i działalnos´ci
politycznej.

Prof. dr Jerzy Ro´ziewicz wygłosił referat Materiały z´ródłowe w Archiwum PAN do
historii międzynarodowych kontakto´w naukowych w dwudziestoleciu mie˛dzywojennym.
Analizował w nim przydatnos´ć zgromadzonych archiwalio´w dla rekonstrukcji ro´ żnych
form współpracy międzynarodowej, m.in. członkostwa w towarzystwach, organizacji
imprez naukowych — kongreso´w, zjazdów, sympozjów itp. Wskazał na kilka spus´cizn,

242 KRONIKA



w których odnalez´ć można materiały dotyczac̨e wspomnianej problematyki. Uznał zbiory
archiwum za godne poszukiwan´ historyka nauki.

W dyskusji poruszono kwestie roli two´rcy spus´cizny w jej porządkowaniu przed
przekazaniem do archiwum (prof. dr Andrzej Abramowicz). Wskazano na brak w APAN
spuścizn po lekarzach (dr R. Meissner) wynikajac̨y z faktu ich gromadzenia przez Gło´wną
Bibliotekę Lekarską. Podniesiono tez˙ koniecznos´ć zajęcia się sprawami gromadzenia
spuścizn archiwalnych po uczonych polskich pracujac̨ych za granica˛ (dr R. Meissner). Dr
Anna Marciniak, kierownik Oddziału APAN w Poznaniu, zarysowała w kro´ tkim referacie
historięoddziału wskazujac̨ na zasługi prof. dra Kazimierza S´laskiego w jego organizacji,
scharakteryzowała tez˙ zasób oddziału. Wskazano na koniecznos´ć stworzenia centralnej
kartoteki lub informacji o spus´ciznach po uczonych, rozsianych po ro´ żnych archiwach,
bibliotekach, muzeach itp. (prof. Andrzej Tomczak, prof. Roman Mierzecki, doc. B.
Woszczyn´ski). Poruszono kwestie niskiego prestiz˙u zawodu archiwisty ws´ród badaczy
różnych dziedzin nauki (prof. dr A. Tomczak). Wskazano na udane wspo´ łdziałanie APAN
z państwową służbą archiwalną (doc. dr B. Woszczyn´ski). Poruszono kwestie
kształtowania narastajac̨ego zasobu w placo´wkach PAN apelujac̨ o zwrócenie uwagi na
akta powstajac̨e obecnie, stanowiac̨e zapis wspo´ łczesnego z˙ycia naukowego, kto´re stanąsię
cennym materiałem z´ródłowym w przyszłos´ci (dr A. Kulecka) oraz niefortunne usytuowa-
nie magazynu terenowego archiwum, kto´re znieche˛ca placo´wki do przekazywania akt do
archiwum (prof. Stasiewicz-Jasiukowa). Wskazano na koniecznos´ć poszukiwania nowej
formuły działania oraz unowoczes´nienia systemu informacyjnego poprzez komputeryzacje˛
(dr Majkowska). Prof. Stasiewicz-Jasiukowa zaprezentowała prof. Ro´ziewicza jako
zasłużonego ore˛downika problematyki archiwalnej na łamach ,,Kwartalnika Historii Nauki
i Techniki’’ i jego stałąwspółpracęz drem Stanisławem Chankowskim. Mgr Dymnicka-
Wołoszyńska podzie˛kowała prof. Stasiewicz-Jasiukowej za organizacje˛ posiedzenia
i inicjatywę w sprawiePrzewodnika.

Alicja Kulecka (Warszawa)

WSPÓŁCZESNE ARCHIWALIA POLSKIE I ROSYJSKIE
W ZBIORACH INSTYTUTU HOOVERA

Słynny Instytut Hoovera w Kalifornii (USA) zgromadził najwie˛kszy i wśród zbiorów
pozaarchiwalnych najwaz˙niejszy zaso´b dokumentacji odnoszac̨y siędo wydarzen´ z XX w.1

Przykładowo: Kolekcja Europy S´rodkowo-Wschodniej obejmuje 1507 tomo´w oraz
subskrypcje˛ 336 gazet i czasopism. Gromadzi wspo´ łczesne polonika, mie˛dzy którymi

1 Warto odnotowac´ przejście na emeryture˛ wybitnych pracowniko´w Instytutu Hoovera: Agnes
Peterson (41 lat pracy) kustosza kolekcji Europy Centralnej i Zachodniej oraz Emiko Moffit kustosza
Kolekcji Azji Wschodniej (27 lat pracy). W latach 1992—1993 miały miejsce trzy waz˙ne nominacje.
Levis Gam, absolwent Instytutu Hoovera, został mianowany kustoszem Kolekcji Europy Zachodniej,
zastępując na tym stanowisku Agnes Peterson. Maciej Siekierski został mianowany kustoszem
Kolekcji Europy Środkowo-Wschodniej po przekształceniu Kolekcji Europy Wschodniej i Zwiaz̨ku
Radzieckiego w dwie oddzielne Kolekcje: Europy S´rodkowo-Wschodniej oraz Rosji (Wspo´ lnoty
Niepodległych Pan´stw). Maria Grandinette, poprzedni konserwator ksiaż̨ek na Uniwersytecie
w Michigan, została mianowana szefem słuz˙b konserwatorskich.
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zwracająuwagębadaczy dokumenty prywatne polskiej dziennikarki Joanny Szcze˛sny,
składające się z akt krajowych polskiej Solidarnos´ci oraz archiwum prasy z trzech
okresów działalnos´ci opozycji w Polsce w okresie 1976—1989, a takz˙e papiery prywatne
Zbigniewa Messnera, polskiego premiera z lat 1985—1988, dokumentujac̨e ostatni okres
działalnos´ci polskich komunisto´w na forum pan´stwowym. Sąteżmateriały Jana Czarno-
gurskiego, premiera Słowacji w latach 1991—1992, ukazujac̨e rozpad pan´stwa cze-
chosłowackiego oraz archiwum Ukrain´skiej Agencji Prasowej w Warszawie, zawierajac̨e
niezależne publikacje, relacje prasowe i doniesienia o przemianach na Ukrainie lat
1989—1992.

Biblioteka Instytutu, z ponad 1,6 mln tomo´w, a także jego archiwum, z ponad 50 mln
j.a., stanowią jeden z najwie˛kszych w s´wiecie zbiorów dokumentacji, dotyczac̨ej
przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, naste˛pujących w XX w. Kolekcja
ujmuje 7 obszaro´w: Afrykę, obie Ameryki, Azję Wschodnią, Europę Środkowo-
Wschodnią, Środkowy Wscho´d, Rosję (Wspólnotę Niepodległych Pan´stw), Europe˛
Zachodnią.

Zapoczątkowanie kontakto´w Instytutu z Rosją pilnie odnotowały ,,Izwiestija’’
(22 V 1993 r.) we wzmiance, zatytułowanej Amerykanie zwracaja˛ nam nasza˛ historię.
Przedstawiono relacje˛ z uroczystos´ci w Moskwie, gdy to nastap̨iło oficjalne przekazanie
Rosyjskiej Pan´stwowej Służbie Archiwalnej (Rosarchiv) 5 mln klatek mikrofilmo´w
z Kolekcji Rosyjskiej Instytutu Hoovera — dopiero pierwszej, z przewidywanych do
wymiany części przekazo´w źródłowych. ,,To jest cze˛ść nas samych — napisał go´rnolotnie
z tej okazji rosyjski dziennikarz — naszego z˙ycia, naszej krwi i tragedii. Prawda o tym jest
dla nas bardziej zrozumiała i potrzebna, niz˙ opinie największych zagranicznych uczo-
nych’’. Artykuł w ,,Izwiestijach’’ można odczytac´ jako świadectwo duz˙ej wagi, jaką
przywiązuje sięw Rosji do wymiany archiwalio´w: w ramach wymiany kopii mikrofil-
mowych z hooverowskiej Kolekcji Rosyjskiej Rosarchiv umoz˙liwił w zamian Instytutowi
wykonanie mikrofilmów z archiwaliów partii komunistycznej byłego ZSRR, gromadzo-
nych przez 3 archiwa moskiewskie. W ciag̨u lat 1992—1993 przywieziono i zainstalowano
w tych archiwach 11 kamer wraz z odpowiednim wyposaz˙eniem. Przewidywany koszt tej
akcji wynosi 3 mln dolaro´w, a zostanie ona przeprowadzona w ciag̨u najbliższych trzech
lat. Kopie mikrofilmowe be˛dą przechowywane w Rosarchiv i udoste˛pniane badaczom
z Rosji oraz w Instytucie Hoovera, gdzie be˛dą mogli z nich skorzystac´ badacze z USA.
Chadwyck Henley zajmie sie˛ sprzedaz˙ą tej części mikrofilmów, która okaże sięnajbardziej
interesująca dla innych bibliotek. Kopie opublikowanych mikrofilmo´w zostanązłożone
w Bibliotece Kongresu USA i w Nowosybirskim Pan´stwowym Archiwum Obwodowym.

Wymiana mikrofilmów jest tylko jednym z wielu przedsie˛wzięć wchodzących w skład
programu wspo´ łpracy pomiędzy Instytutem Hoovera i Rosarchiv. W listopadzie 1992 r.
obie instytucje zorganizowały wspo´ lną ekspozycje˛ historycznąw gmachu Rosyjskiego
Parlamentu w Moskwie. Wystawa zatytułowana: Produkcja, towar, praca. Rosyjsko-
-amerykan´skie stosunki gospodarcze 1900—1930 została otwarta 23 III 1993 r.
w Instytucie Hoovera.

Innym wspólnym projektem Instytutu Hoovera i Rosarchiv, organizowanym z udzia-
łem Grupy Bibliotek Naukowych, jest stworzenie w Rosji dla potrzeb Sieci Informacyjnej
Bibliotek Naukowych systemu doste˛pu do danych katalogowych archiwo´w rosyjskich,
który połączy je z głównymi bibliotekami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, w tym
także z Instytutem Hoovera. W kwietniu rosyjscy archiwis´ci odwiedzili Instytut Hoovera,
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aby wziąć udział w konferencji (finansowanej przez Narodowy Fundusz Humanitarny),
dotyczącej organizacji tego projektu.

Instytut Hoovera, jednoczes´nie z rozwijaniem programu wspo´ łpracy z Rosarchiv,
kontynuuje działalnos´ć w zakresie gromadzenia materiało´w źródłowych z całego s´wiata.
Należy wymienić niektóre spos´ród tych nowych zbioro´w. Na specjalna˛ uwagęzasługuje
zakończony sukcesem, trwajac̨y dwa lata projekt rozszerzenia sieci instytutowych
placówek gromadzac̨ych na obszarze Europy Wschodniej i byłego ZSRR.

Głównym ośrodkiem tych działan´ było Warszawskie Przedstawicielstwo Instytutu
Hoovera, kierowane przez Macieja Siekierskiego, kustosza zbioro´w Europy Środkowo-
Wschodniej. W latach 1991—1993 Siekierski i Joseph Dwyer, pełniac̨y obowiązki
kustosza Kolekcji Rosyjskiej, w ramach swoich podro´ ży po całym regionie, gromadzili
materiały dotyczac̨e byłych pan´stw komunistycznych i tworzac̨ych się demokracji.
Zgromadzono i przywieziono do Stanford ponad 2,6 ton materiało´w. Ponadto obaj
archiwiści stworzyli wiele nowych moz˙liwości gromadzenia materiało´w, systematycznie
umacniając obecnos´ć Instytutu Hoovera w tej cze˛ści świata, w której trwają nadal
dramatyczne dos´wiadczenia rewolucyjnych przemian.

Także w innych regionach kustosze Instytutu Hoovera biora˛ udział w nowych
inicjatywach w zakresie gromadzenia materiało´w. W 1990 r. rozpocze˛to szeroko zakrojony
program badan´ socjologicznych nad elitami gospodarczymi i politycznymi byłej Niemiec-
kiej Republiki Demokratycznej. W ramachHong Kong Documentary Archives Project
gromadzone sa˛ materiały, dokumentujac̨e ważny politycznie okres transformacji Hong
Kongu. Podje˛cie przez Argentyne˛, Chile i na in. obszarach Ameryki Łacin´skiej wolnoryn-
kowych przemian gospodarczych zainicjowało nowe przedsie˛wzięcia w zakresie groma-
dzenia materiało´w. Zainteresowanie Instytutu Hoovera zwracaja˛ przemiany polityczne
zachodzące w Afryce, zwłaszcza w Afryce Południowej i na S´rodkowym Wschodzie.
Wszystkie te przedsie˛wzięcia wnoszącenny wkład do nauk historycznych i po raz kolejny
potwierdzająpozycjęInstytutu Hoovera jako jednego z najwaz˙niejszych zbioro´w mate-
riałów źródłowych do historii dwudziestego wieku.

Bogusław Winid(USA)

Tłumaczyła z angielskiegoEwa Rosowska(Warszawa)

Z POBYTU W ARCHIWACH WĘGIERSKICH

W dniach od 18 do 24 XI 1993 r. przebywałem w We˛gierskim Archiwum Krajowym
(Magyar Országos Levéltár) w Budapeszcie, w zwiaz̨ku z przygotowywana˛ rozprawą
doktorskąna temat: Kancelaria i dokumenty ksiaż̨ąt mazowieckich w latach 1341—1400.
Celem pobytu było ro´wnież ogólne zapoznanie sie˛ z polonikami z okresu II wojny
światowej oraz uzupełnienie kwerendy z´ródłowej dotyczącej małżeństwa Jadwigi co´rki
Siemowita IV (siostrzenicy Władysława Jagiełły) z magnatem we˛gierskim Janem z Gary.

Węgierskie Archiwum Krajowe obok Centralnego Archiwum Akt Nowych (Magyar
Központi Levéltár) stanowi jedno z dwo´ch archiwów centralnych podległych Ministerstwu
Kultury. Istnieje ono w swej dzisiejszej postaci od 1874 r., ale biorac̨ pod uwage˛ historię
zgromadzonych w nim zespoło´w należy stwierdzić, że początkiem swym sięga XVI—XVII
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w. Wskutek zwycie˛stwa zaborco´w tureckich w 1526 r. pod Mohaczem archiwum kro´ lów
węgierskich, zachowane w Budzie, a pochodzac̨e z wieków średnich (sprzed XVI w.),
zostało przez Turko´w zniszczone. W ciag̨u XVI i XVII w. dokumenty największej wagi
państwowej były powierzone pieczy palatyna, najwyz˙szego dostojnika s´wieckiego w kraju,
któremu przekazywał je pod przysie˛gą jego poprzednik.

Sejm 1723 r. zarzad̨ził zgromadzenie najwaz˙niejszych dokumento´w państwowych
i utworzenie specjalnego archiwum pan´stwowego przeznaczonego do ich przechowywa-
nia. Powstałe w ten sposo´b archiwum nosiło nazwe˛ Archiwum Królestwa (Archivum
Regni), a z˙e zawierało takz˙e akta palatyna i wymiaru sprawiedliwos´ci, nazywało sie˛ też
Archiwum Koronnym (Archivum Regnicolare). W naste˛pstwie wielkich przemian w XIX
w., archiwa dawnych władz i instytucji rzad̨owych (Kanclerstwo, Rada Namiestnictwa,
Kamera i in.) straciły swe praktyczne znaczenie administracyjne, a zachowały jedynie
wagędokumentacji historycznej. W zwiaz̨ku z tym z inicjatywy historyko´w, członków
Węgierskiej Akademii Nauk, powołano w 1874 r. Archiwum Pan´stwowe o charakterze
naukowym i przeznaczone do przechowywania dawnych archiwalio´w.

W 1933 r. Archiwum Pan´stwowe, zgodnie z umowa˛ międzypaństwową, przejęło od
Austrii wiele akt, głównie z XVII w., a w 1934 r., na mocy ustawy (art. 8) o We˛gierskim
Muzeum Narodowym, zostały wcielone zbiory jego sekcji archiwalnej do Archiwum
Państwowego.

Węgierskie Archiwum Krajowe jest odpowiednikiem Archiwum Gło´wnego Akt
Dawnych i od czasu utworzenia w 1970 r. Centralnego Archiwum Akt Nowych pełni
wyłącznie funkcje archiwum zamknie˛tego. Gromadzi zespoły i zbiory archiwalne od
czaso´w najdawniejszych do powstałych 31 XII 1944 r. Cezura kon´cowa zasobu przesuwa
sięna rok 1950, poniewaz˙ w latach 1944—1950 upan´stwowiono wielkie przedsie˛biorstwa,
których akta przeje˛to do archiwum. We˛gierskie Archiwum Krajowe przechowuje ponad
3600 zespoło´w, tj. około 35 000 m.b., co stanowi prawie 20% zasobu krajowego.

Zasadniczo zaso´b przechowywany jest w trzech oddziałach: I — okres feudalizmu
(1526—1867), w kto´rym skupione sa˛ takie zespoły jak kancelaria kro´ lewska, kamera
królewska i archiwum palatyna; II — okresu kapitalizmu (1867—1944), gdzie znajduja˛się
akta rady ministro´w i ministerstw; III — archiwa prywatne, akta rodo´w, np. Festetics,
Karolyi i Battnyany.

Archiwum Krajowe w odniesieniu do s´redniowiecznego materiału dyplomatycznego
posiada zbio´r ok. 108 tys. dokumento´w oraz zbiór 86 tys. fotokopii dokumento´w, których
oryginały znajdująsiębądź w innych (poza Budapesztem) archiwach, bad̨ź w archiwach
poza granicami We˛gier, w których znajduje sie˛ materiał węgierskiej proweniencji (chodzi
tu głównie o Słowacje˛, Czechy, Austrie˛ i Chorwację).

Dokumenty dotyczac̨e XIV—XV w. sąprzechowywane w sekcji ,,O’’, gdzie znajduja˛
się wszystkie dokumenty dotyczac̨e średniowiecza. Na We˛grzech jako koniec s´rednio-
wiecza przyjmuje sie˛ datę29 XI 1526 r.: dzien´ klęski pod Mohaczem. Dokumenty te od
1882 r. przechowywane sa˛ jako samodzielny zbio´r (zawierający nie tylko dyplomy
oryginalne, ale takz˙e późniejsze transumpty, oblaty i odpisy pod nazwa˛ Archiwum
dyplomatyczne). Archiwum to jest w wie˛kszości sfotografowane, a oryginały moga˛ być
wykorzystywane wyłącznie w przypadkach, gdy badania nad piecze˛ciami i znakami
wodnymi dokumento´w nie mogąbyć prowadzone za pomoca˛ fotokopii.

Fotokopie z Archiwum dyplomatycznego stanowia˛ swoistąreprodukcjęposiadanych
dokumento´w, natomiast drugi zbio´r jest czyms´ nowym i stanowi rezultat prac rekonstruk-
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cyjnych węgierskich archiwisto´w. Badanie historii We˛gier do 1526 r. nie moz˙e obejs´ć się
bez dokumento´w spoza We˛gierskiego Archiwum Narodowego. Na obszarze dzisiejszych
Węgier znajduje sie˛ tylko częśćdokumento´w średniowiecznych. Wie˛kszośćprzechowywa-
na jest za granica,̨ głównie w krajach sas̨iednich, dlatego We˛gierskie Archiwum Krajowe
w 1935 r. przystap̨iło do mikrofilmowania i robienia odbitek fotograficznych z zagranicz-
nych materiało´w archiwalnych. Działalnos´ć tę zakończono w 1978 r. (zakupiono
mikrofilmy z zagranicznych archiwo´w) oraz z pomoca˛Ministerstwa Kultury i Węgierskiej
Akademii Nauk sporzad̨zono w latach 1974—1982 powie˛kszone odbitki mikrofilmo´w.

Drugi zbiór, poprzez analogie˛ do pierwszego, okres´la się jako Fotograficzny zbio´r
dyplomatyczny. Liczba zgromadzonych w nim dokumento´w przekracza 86 tys. sztuk.
Fotokopie sąprzechowywane i uporzad̨kowane podobnie jak w przypadku Archiwum
dyplomatycznego. Z˙adnego ze zbioro´w nie traktuje sie˛ jako zamkniętego i dołącza sięcoraz
to nowe dokumenty w oryginałach lub reprodukcjach.

Korzystanie z obu zbioro´w umożliwiają katalogi opracowane w oparciu o preferowany
przez UNESCO system CDS/ISIS. Z pomoca˛ Węgierskiej Akademii Nauk dotychczas
opracowano ponad 300 tys. rekordo´w. Dotarcie do odpowiednich dokumento´w umoż-
liwiają 34 tomy katalogo´w, w których dokumenty sa˛uporządkowane chronologicznie i wg
wystawców. W Archiwum Krajowym korzystałem gło´wnie z dokumento´w z okresu
panowania Ludwika Wielkiego i Zygmunta Luksemburskiego, prowadzac̨ badania
porównawcze nad dyktatem i pismem pochodzac̨ym z kancelarii we˛gierskiej. Pomimo
bliskich i częstych kontakto´w Dobrogosta, kanclerza Siemowita III ksie˛cia mazowiec-
kiego, z Ludwikiem Wielkim, nalez˙y stwierdzić, że kancelaria mazowiecka ro´ żniła sięod
zwyczajów panujących w kancelarii we˛gierskiej. Cechy kancelarii andegawen´skiej są
bardzo trwałe i niezmienne przez wiek XIV i ro´ żnią się od kancelarii polskiej
i mazowieckiej, zwłaszcza brakiem inwokacji i arengi oraz inna˛ formułą korroboracji.

W Archiwum Krajowym znajduje sie˛ m.in. dokument pergaminowy z 20 XII 1383 r.
(dotychczas w Polsce nie publikowany), w kto´rym Elżbieta, królowa Węgier i Polski,
przyjmuje Janusza I, ks. mazowieckiego, w swoja˛ służbę, wyznaczając mu rocznie 2400
florenów z żup bochen´skich (sygn. M.O.D.L. 7046) oraz inne czternastowieczne
dokumenty dotyczac̨e spraw Polski. W Archiwum Krajowym korzystałem takz˙e z biblio-
teki (liczącej 70 tys. wolumino´w), zwłaszcza z trudno doste˛pnych w Polsce we˛gierskich
kodekso´w dyplomatycznych z XIX w.

Zapoznałem sie˛ także z polonikami z okresu II wojny s´wiatowej, przechowywanymi
w Archiwum Krajowym w sekcji ,,K’’, gdzie znajduja˛ sięmateriały dotyczac̨e centralnych
organów państwowych Węgier z okresu burz˙uazyjnego, tj. od 1867 do 1944 r. W sekcji tej
przechowywane sa˛ m.in. akta Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych, w których można
znaleźć najobszerniejsze informacje na temat polskich uchodz´ców na Węgrzech w latach
1939—1944. W Archiwum Krajowym przeglad̨ałem tylko archiwalia MSW w całos´ci
poświęcone polskim uchodz´com, m.in. M. Kir. Belugyminiszterium, sygn. 4024 — K.
150—IX—15 t. (akta z lat 1939—1940) i M. Kir. Belugyminiszterium, sygn. 4025 — K.
150—IX—15 t. (z lat 1940—1944).

Natomiast w Bibliotece Szechenyiego w Budapeszcie korzystałem z ksie˛gozbioru
podręcznego i najnowszych publikacji odnoszac̨ych siędo okresu s´redniowiecza.

Janusz Grabowski(Warszawa)
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KWERENDA W ARCHIWACH WIEDEŃSKICH

Wczesnąjesienią1992 r., dzięki stypendium Konstantin Jirecˇek — Stipendienfonds
z Österreichisches Ost- und Südeuropa Institut, spe˛dziłem miesiąc w stolicy Austrii.
W związku z pracąnad rozprawa˛habilitacyjnąna temat Archiwistyka i nauki pomocnicze
historii na uniwersytetach na ziemiach polskich w latach 1860—1918 szukałem z´ródeł
dotyczących archiwo´w i uniwersyteto´w galicyjskich. Kwerende˛ prowadziłem gło´wnie
w archiwach: Allgemeine Verwaltungsarchiv, Haus- Hof- und Staatsarchiv oraz w Ar-
chiwum Uniwersytetu Wieden´skiego (Universitätsarchiv) oraz w Oddziale Re˛kopisów
Biblioteki Narodowej1.

Najwięcej czasu spe˛dziłem w Allgemeine Verwaltungsarchiv, mieszczac̨ym sięprzy
Nottendorfergasse 2 (tamz˙e również siedziba Generalnego Dyrektora i Kierownika
Urzędu Archiwalnego — Generaldirektor und Leiter des Archivamts). Zaso´b Allgemeine
Verwaltungsarchiv (AVA) obejmuje 9 oddziało´w2:

I. Sprawy wewne˛trzne (Innern), z lat 1527—1919, m.in. zespoły CK Kancelarii
Nadwornej, CK Zjednoczonej Czesko-Austriackiej Kancelarii Nadwornej, CK Ministerst-
wa Spraw Wewne˛trznych, protokoły Rady Ministro´w, Prezydium Rady Ministro´w z lat
1860—1918 i in.

II. Sprawiedliwość (Justiz), z lat 1525—1945, m.in. akta Senato´w — Czeskiego,
Dalmatyńskiego, Galicyjskiego, Weneckiego, CK Ministerstwa Sprawiedliwos´ci Repub-
liki Austriackiej okresu mie˛dzywojennego, Prokuratur Pan´stwowych (Staatsanwaltschaf-
ten) w Wiedniu i Linzu w latach 1939—1945 oraz zbio´r patento´w i rozporządzeń od
1525 r.

III. Oświata (Unterricht), z lat 1527—1945, m.in. zespoły CK Ministerstwa Os´wiaty
z czaso´w Cesarstwa i Pierwszej Republiki, Urze˛du ds. Zabytko´w (Denkmalamt,
ok. 1850—1945), stowarzyszen´ (np. Deutscher Schulverein) i akta wyznaniowe (Kul-
tusakten 1527—1940).

IV. Rolnictwo (Landwirtschaft), z lat 1808—1931, m.in. CK Ministerstwo Rolnictwa,
CK Starostwa Go´rnicze w Wiedniu i Klagenfurcie (kk Berghauptmannschaften), CK
Towarzystwo Rolnicze (kk Landwirtschaftsgeselschaft).

1 Dwa pierwsze z wymienionych archiwo´w stanowiączęści składowe Austriackiego Archiwum
Państwowego (Österreichische Staatsarchiv). W skład tegoz˙ archiwum wchodza˛ również: Archiwum
Wojenne (Kriegsarchiv), załoz˙one w 1711 r. (obecnie w nowej siedzibie na Nottendorfergasse 2,
zasób w 1992 r. liczył ok. 35 000 m.b.), Archiwum Skarbowe (Finanz- und Hofkammerarchiv),
którego początki sięgają1578 r. (siedziba: Johannesgasse 1, Wien 1010, zaso´b: 42 000 m.b., od XV
do XX w.) i Archiwum Republiki (Archiv der Republik), utworzone w 1984 r. dla akt wytworzonych
po 1918 r. (adres: Nottendorfergasse 2, zaso´b w 1992 r. ok. 36 500 m.b.). Od naszego Archiwum Akt
Nowych Archiv der Republik ro´ żni się m.in. tym, iż prowadzi archiwum przejs´ciowe (Zwischenar-
chiv) akt wspo´ łczesnych pochodzac̨ych z urzędów centralnych. Zob.Das Österreichische Staatsar-
chiv. Geschichte-Leistung-Aufgabe. Eine Dokumentation anlässlich der Eröffnung des Neubaus am
28. April 1988, Wien 1988, s. 11—14; folderArchiv der Republik, Kurzinformation; W. Lukan, M.
D. Peyfuss,Ost- und Südosteuropa-Sammlungen in Österreich. Verzeichniss der Bibliotheken,
Institute, Archive und Museen, Zweite Auglage[w:] Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und
Südosteuropa-Instituts herausgegeben von Arnold Suppan, t. 15, 1990, s. 110—116.

2 M. Göbl, ,,Das«neue» Allgemeine Verwaltungsarchiv’’, Scrinium,Zeitschrift des Verrbandes
Österreichischer Archivare, z. 43, Wien 1990, s. 143—151.
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V. Handel, z lat 1812—1929, m.in. zespoły CK Ministerstw: Handlu, Handlu
i Gospodarki Narodowej (kk Ministerium für Handel und Volkswirtschaft), Robo´t
Publicznych, Marynarki, Urze˛du Patentowego (Patentamt) i Sad̨u Patentowego (Patent-
gerichtshof) oraz wiele in.

VI. tzw. Archiwum Szlacheckie (Adelsarchiv), z lat 1497—19183.
VII. Spuścizn Rękopiśmiennych (Nachlässe) obejmujac̨y niemal 70 spus´cizn i 20

spuścizn fragmentarycznych — przewaz˙nie po 1 teczce akt. Two´rcami tych spus´cizn byli
kanclerze Republiki Austrii (Rudolf Ramek, Michael Mayr) i archiwis´ci (m.in. Walter
Goldinger, dyrektor generalny Austriackiego Archiwum Pan´stwowego, Karl Seitz,
Rudolf Stritzko), ministrowie i uczeni (np. historyk, dr Gustaw Turba, profesor uniwer-
sytetu), urze˛dnicy państwowi i samorządowi jak znany burmistrz Wiednia dr Karl
Lueger, patron cze˛ści słynnego stołecznego Ringu, oraz inne osobistos´ci działające
w XIX i XX w.

VIII. Archiwum rodzinne (Familienarchive), m.in. takich rodzin, jak Harrach,
Hohenwart, Prochazka, Trauttmansdorff oraz tzw. zbiory do dziejo´w niemal pół setki
rodzin (Familiengeschichtliche Sammlungen), m.in. Gabriela Illyesházy, Josepha Mozar-
ta, rodziny Kreisky i in.

IX. Archiwum Komunikacji (Verkehrsarchiv) z lat 1824—1924 obejmujac̨e
wyłącznie akta dotyczac̨e kolejnictwa — zaro´wno różnych instytucji zawiadujac̨ych
kolejami żelaznymi (CK Ministerstwo Kolei Z˙elaznych) jak i linii kolejowych, po-
czynając od pierwszej kolei konnej, uruchomionej w 1824 r., a łac̨zącej Linz z Budziejo-
wicami w Czechach (Erste Österreichische Eisenbahngesselschaft — Pferdeeisenbahn
Linz-Budweis).

Nowa siedziba, wzniesiona w latach 1981—1986 dla Österreichische Staatsarchiv,
jest rzeczywis´cie imponująca. Nie widziałem naturalnie klimatyzowanych magazyno´w
(15oC i wilgotność 50—60%)4, wyposaz˙onych w stalowe stałe i przesuwane regały, gdzie
akta, chronione przed ogniem, woda˛ i światłem, są,,[...] strzeżone przed ingerencja˛ osób
niepowołanych jak złoto w bankach’’5.

Pracownia naukowa liczy 90 miejsc. Nie zapomniano o czytelnikach stosujac̨ych
nowoczesne metody ,,notowania’’ — uz˙ywających maszyn do pisania, dyktafono´w,
note-booko´w — mają oni do dyspozycji 8 kabin ,,separatek’’. Moz˙na samodzielnie
kopiować akta na kserokopiarce, a cena 1 kserokopii wynosi od 0,80 do 1 szylinga,
zależnie od liczby kopii. Istotnym uzupełnieniem zasobu archiwalnego jest biblioteka,
której księgozbiór już w 1988 r. obejmował ok. 650 000 tomo´w.

W trakcie kilkunastu wizyt w AVA przeglad̨ałem głównie akta prezydialne CK
Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych (podlegały mu archiwa pan´stwowe) oraz CK Mini-
sterstwa Wyznan´ i Oświaty. Wybrane fascykuły zamawiałem na podstawie udoste˛p-
nionych mi tradycyjnych inwentarzy; zawartos´ć akt jest tam opisana bardzo lakonicznie.

Wśród archiwaliów CK MSW do ciekawszych nalez˙y gigantyczny fascykuł nr 2212.
Wśród znajdujących siętam akt wyróżnia sięprojekt regulaminu archiwo´w krajowych
w Krakowie i Lwowie, z uzasadnieniem i komentarzem, podpisany przez dyrektoro´w
Oswalda Balzera i Stanisława Smolke˛. Regulamin ten, opracowany w latach 1913—1914,

3 Por. S. Go´rzyński, Z pobytu w archiwum wieden´skim, ,,Archeion’’, t. 83, 1987, s. 321—322.
4 Das Österreichische Staatsarchiv..., op. cit., s. 23.
5 Ibid., s. 19.
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trafił do akt Ministerstwa przez Wydział Krajowy i Namiestnictwo, a wie˛c ,,drogą
służbową’’ 6. Tenże fascykuł zawiera protokoły posiedzen´ Rady Archiwalnej z poczat̨ków
XX w. Członkami Rady byli wo´wczas m.in. luminarze nauk historycznych Austro-
Węgier: Alphons Dopsch, Oswald Redlich, Joseph Konstantin Jirecˇek, a z Polako´w
— Stanisław Krzyz˙anowski, wspomniani juz˙ Balzer i Smolka. Sporo miejsca zajmuja˛
akta dotyczące zabezpieczenia archiwo´w i registratur urze˛dów pozostawionych w 1915 r.
przez Rosjan opuszczajac̨ych Królestwo Polskie oraz dokumentacji aktowej znajdujac̨ej
się na terenie Galicji a zagroz˙onej podczas inwazji wojsk carskich7.

Z innych pozycji CK MSW związanych z badana˛ przeze mnie problematyka˛
zasługuje na uwage˛ fascykuł nr 1373, zawierajac̨y akta personalne oso´b podejmujących
pracęw Archiwum Pan´stwowym we Lwowie w drugiej dekadzie XX w., w tym m.in.
Feliksa Pohoreckiego i Eugeniusza Barwin´skiego. Stabilizacja zatrudnienia w archiwum
była wówczas moz˙liwa po pomys´lnym zdaniu tzw. uzupełniajac̨ego egzaminu z archiwis-
tyki; pracownicy, którzy nie sprostali tym wymaganiom, musieli rezygnowac´ z dalszej
kariery archiwalnej.

W drugim z przeglądanych w Verwaltungsarchiv zespoło´w — CK Ministerstwie
Wyznańi Oświaty szczego´ lnie ciekawe galicjana zawiera fascykuł nr 1106. Zgromadzo-
ne w nim akta powstały pomie˛dzy 1870 r. i poczat̨kiem XX w., a dotycząorganizacyj-
nych, personalnych i finansowych aspekto´w wykładów i ćwiczeń prowadzonych na
Uniwersytecie Jagiellon´skim w Krakowie w zakresie nauk pomocniczych historii przez
profesoro´w: Stanisława Krzyz˙anowskiego, Franciszka Piekosin´skiego i Bolesława Ulano-
wskiego. W fascykule nr 1108 znajdujemy m.in. akta dotyczac̨e zatrudnienia Ksawerego
Liskego w katedrze historii powszechnej Uniwersytetu we Lwowie8.

Obszerny fascykuł nr 2926 jest cennym przyczynkiem z´ródłowym do dziejo´w
historiografii polskiej — obejmuje bowiem sprawy zezwolen´ dla naukowco´w i studento´w
na kwerendy w archiwach i bibliotekach zagranicznych. W latach 1897—1914 (taki jest
zakres chronologiczny tej jednostki archiwalnej) o zezwolenia takie starali sie˛ m.in.
Zenon Przesmycki (opracowujac̨ studium dotyczac̨e Hoene-Wron´skiego zamierzał penet-
rować zbiory Metzu i Strasburga), Ludwik Finkel (Petersburg, Moskwa, Wilno, War-
szawa), Eugeniusz Barwin´ski (Wrocław, Poznan´, Gdańsk, Toruń, Królewiec), Marian
Kukiel (Archives de Guerre i Archives d’Etranger w Paryz˙u w 1909 r. — jeszcze jako
student), Adam Skałkowski, Marian Łodyn´ski, Wacław Tokarz, Władysław Semkowicz.

Trudno sięoprzećrefleksjom, oglądając pismo Ministerstwa Wyznan´ i Oświaty do
Dziekanatu Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellon´skiego, informujące o zgo-
dzie rosyjskiego MSZ na przeprowadzenie przez doc. Ludwika Kolankowskiego kweren-
dy w archiwach i bibliotekach Petersburga, Moskwy i Wilna. Zgoda MSZ została

6 Inna, wczes´niejsza redakcja tego regulaminu, ro´ żniąca sięod ,,wieden´skiej’’, znajduje się
w zespole Archiwum Pan´stwowe w Krakowie, nr 24, Por. A. Kiełbicka,Archiwa krakowskie na tle
polskiej nauki historycznej 1878—1951[w:] Biblioteka Krakowska nr 130, Kraków 1993, s. 62.

7 Por. J. Seruga,Niszczenie akt w byłej okupacji austriackiej b. Kro´lestwa Polskiego w czasie
wojny światowej, Warszawa 1922, odbitka z nro´w 2, 3 i 4, rok I ,,Miesięcznika Polityczno-
Gospodarczego «Drogi Polskie»’’, zwłaszcza s. 14 n.

8 W fascykule nr 18 kk Kultus- und Unterrichtsministerium (Allgemeine Verwaltungsarchiv)
zawarte sa˛ sumaryczne dane personalne pracowniko´w (profesoro´w) uniwersyteto´w w Krakowie,
Lwowie i Czerniowcach.
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wystawiona 20 VII 1914 r., zas´ pismo do Dziekanatu nosi date˛ 31 VII 1914 r.; powstało
zatem dosłownie w ostatnich godzinach pokoju, i nie mogło juz˙ być wykorzystane.

Kolejny fascykuł w zespole CK Ministerstwa Wyznan´ i Oświaty, noszący nr 2927, nie
dotyczył wprawdzie s´ciśle tematu mojej kwerendy, niemniej z pewnos´cią zasługuje na
odnotowanie. Zawiera bowiem akta zwiaz̨ane z rewindykacja˛ przez Polske˛ archiwaliów
należnych na mocy umowy polsko-austriackiej z 26 X 1932 r., wytworzonych m.in. przez
Centralny Zakład Meteorologii i Geodynamiki (Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik), np. dokumentacje˛ 55 stacji meteorologicznych na terytorium byłej Galicji
i Śląska Cieszyn´skiego, Związkowego Urze˛du Statystycznego (Bundesamt für Statistik),
Związkowego Urze˛du ds. Zabytko´w (Bundesdenkmalamt) i Zwiaz̨kowego Zakładu
Geologicznego (Geologisches Bundesanstalt). Szczego´ lnie długo trwała rewindykacja
archiwaliów Kościoła Ewangelickiego z terenu S´ląska Cieszyn´skiego; ostatnie pisma
w tej sprawie powstały juz˙ po Anschlussie Austrii do Rzeszy9. Z problematykąŚląska
Cieszyńskiego, a s´ciślej działającego tam polskiego szkolnictwa, wiaż̨e sięteżzawartos´ć
fascykułu nr 5040, powstałego w latach 1867—1913. Tamz˙e są również archiwalia
dotyczące galicyjskiego szpitalnictwa ogo´ lnego i dla ubogich.

Drugie z odwiedzanych archiwo´w wiedeńskich — Archiwum Uniwersytetu Wieden´s-
kiego (Archiv der Univeristät Wien) — niemal wspo´ łczesne uczelni powołanej w 1365 r.,
obejmuje ok. 3400 m.b. po´ łek akt10. Większość tego zasobu stanowia˛ oczywiście
archiwalia rozmaitych magistratur tej wszechnicy, tzw. Konsystorza Uniwersyteckiego
(Universitäts- Konsistorium z lat 1377—1873) i jego sukcesora — Senatu (z lat
1873—1948), wydziało´w — Teologii Katolickiej (z lat 1384—1958/59), Teologii
Ewangelickiej (od 1850 r.), Prawa (od 1402 r.), Medycyny (anteriora od 1399 r.,
a właściwe akta od 1809 r.), Filozofii (anteriora od 1385 r., a włas´ciwe akta od 1802 r.),
dokumentacja tzw. nacji akademickich (Austriackiej, Ren´skiej, Węgierskiej, Saskiej
i tzw. Reńsko-Słowian´skiej) i wielu in. Do najcenniejszych archiwalio´w należy z pew-
nością Metryka, obejmująca wpisy z lat 1377—1917, w znacznej mierze, bo do 1715 r.,
wydana drukiem (wliczajac̨ t. 6, który w 1992 r. był jeszcze w druku).

Inną część zasobu stanowia˛ tzw. zbiory (Sammlungen), w tym m.in. spus´cizny
i fragmenty spus´cizn po wybitnych profesorach (łac̨znie 63 zespoły, z kto´rych odnotowuj-
my, pro domo sua, spuściznę po znakomitym historyku Teodorze von Sicklu), zbio´r
autografo´w (np. po Ludwiku Hirszfeldzie, Emilu Ottenthalu czy Oswaldzie Redlichu)
oraz bogaty zbio´r ikonograficzny, ponad 2000 portreto´w, przewaz˙nie fotograficznych,
osób związanych z Alma Mater Rudolfina.

Archiwum mieści się w starym, lecz dobrze wyposaz˙onym pod wzgle˛dem technicz-
nym budynku (m.in. doskonałe czytniki mikrofilmo´w oraz czytnikokopiarka). Godna
uznania jest intensywna działalnos´ć wydawnicza pracowniko´w archiwum. Dwa nazwiska
zwłaszcza warto wymienic´: profesora Franza Galla, edytora pie˛ciu tomów Metryki
Uniwersytetu Wieden´skiego (wydawnictwo zapoczat̨kowane w 1956 r.), i starszego radcy
doktora Kurta Mühlbergera, obecnego kierownika (Leiter) archiwum.

9 O początkach rewindykacji akt ewangelickich parafii S´ląska Cieszyn´skiego pisał J. Stojanow-
ski, Dotychczasowe wykonywanie układu archiwalnego polsko-austriackiego, ,,Archeion’’, t. 13,
1935, s. 182.

10 K. Mühlberger, Das Archiv der Universität Wien[w:] Archivpraxis und Historische
Forschung. Mitteleuropäische Universitäts und Hochschularchive, Wien 1992, s. 181—193.
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Kwerenda w zasobie archiwum (m.in. poprzez indeksy do akt Senatu uniwersytec-
kiego) przyniosła wprawdzie minimalne rezultaty, ale moz˙liwość przejrzenia publikacji
z bogatej biblioteki, w tym zwłaszcza drukowanych spiso´w wykładów uniwersyteckich
z przełomu XIX i XX w., sprawiła, z˙e godziny spe˛dzone przy Postgasse 9 nie były
czasem straconym.

Z zasobu Haus- Hof- und Staatsarchiv, najwie˛kszego i najcenniejszego archiwum
austriackiego, korzystałem w ostatnich dniach mego pobytu w Wiedniu, dlatego kweren-
da nosiła charakter wyłac̨znie sondaz˙owy. Przejrzałem m.in. akta z czaso´w I wojny
światowej, wchodzac̨e w skład tzw. Politisches Archiv (PA), dotyczac̨e m.in. sytuacji
archiwów w Królestwie Polskim. Interesujac̨y jest raport barona Adriana, radcy poselstwa
austriackiego w Warszawie, datowany 26 VIII 1916 r., skierowany do Cesarskiego
i Królewskiego Ministerstwa Domu Cesarskiego i Kro´ lewskiego i Spraw Zagranicznych
(Kuk Ministerium des kuk Hauses und des Aussern — w kartonie nr 1036), informujac̨y
o pracach prowadzonych w archiwach warszawskich przez hofrata prof. Bronisława
Dembińskiego. Drukowana relacja tego ostatniego zawiera informacje o historii Ar-
chiwum Głównego i jego zasobu. Wiele uwagi pos´więcił Dembiński archiwaliom
dotyczącym stosunko´w między Austriąa Królestwem Polskim i Rosja˛ (np. rozgranicze-
nie państwa Habsburgo´w i Królestwa Polskiego po Kongresie Wieden´skim, rewindykacja
z Austrii archiwaliów przez Księstwo Warszawskie w 1812 r., a naste˛pnie przez władze
Królestwa Polskiego w 1829 i 1832 r.). Wyeksponowano wysiłki o´wczesnego dyrektora
Archiwum Głównego Teodora Wierzbowskiego, kto´ry wzbogacił zaso´b swego archiwum
sprowadzajac̨ wiele akt z Rosji. Inne archiwa warszawskie omo´wione w memoriale
Dembińskiego to m.in. Archiwum Skarbowe i mieszczac̨e sięw jednym z fortów Cytadeli
archiwum rosyjskiego Sztabu Generalnego (Generalstab). Autor memoriału, wspierany
przez hr. Adriana, ubiegał sie˛ o fundusze, kto´re umożliwiłyby mu zatrudnienie pomoc-
nika-kopisty dla wykonania odpiso´w cenniejszych akt.

W tejże jednostce archiwalnej (karton nr 1036) znajduje sie˛ inny raport De-
mbińskiego, datowany 29 I 1917 r., ro´wnież adresowany do C. i K. Ministerstwa Domu
C. i K. i Spraw Zagranicznych. W tym raporcie autor zreferował połoz˙enie archiwo´w
i archiwaliów we wschodniej cze˛ści Królestwa Polskiego i na terenach przyfrontowych,
zalecając koncentracje˛ cennych akt w Lublinie, gdzie be˛dą właściwie przechowywane
i opracowywane oraz ułatwienia dla działalnos´ci dra Józefa Serugi, porucznika od-
delegowanego z pułku telegraficznego dla roztoczenia pieczy nad archiwaliami za-
grożonymi skutkami działan´ wojennych.

Dłuższa kwerenda w zasobie Haus- Hof- und Staatsarchiv umoz˙liwi w przyszłości
poszerzenie bazy z´ródłowej dla opracowywanego przeze mnie tematu.

Pobyt stypendialny w Wiedniu pozwolił mi tez˙ odwiedzić Oddział Rękopisów
(Handschriftenabteilung) Biblioteki Narodowej, w jednym ze skrzydeł cesarskiego
Hofburga przy Pl. Jo´zefa (Josephsplatz 1). W trakcie pro´bnej kwerendy nie znalazłem
wprawdzie żadnych istotnych z´ródeł dla badanych zagadnien´ , ale wizyty w bibliotece nie
były bezowocne. Zobaczyłem, z jaka˛ pieczołowitos´cią udostępnia sięrękopisy; czytel-
nicy nie tylko musząużywać ołówka do sporzad̨zania notatek (podobnie jest i w Haus-
Hof- und Staatsarchiv; Allgemeine Verwaltugsarchiv jest bardziej wyrozumiałe uznajac̨
pisanie oło´wkiem jako ,,niepraktyczne’’), ale przeglad̨any rękopis musząnakryć ar-
kuszem dos´ć grubej, przezroczystej folii, otrzymanym od dyz˙urującego w czytelni
pracownika. Jest rzecza˛ oczywistą, iż właśnie na Archiwum Domu, Dworu i Pan´stwa oraz
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na Bibliotece Narodowej, jako na instytucjach przechowujac̨ych najstarsze i najcenniej-
sze zasoby, spoczywa szczego´ lna odpowiedzialnos´ć za kondycję powierzonych im
rękopisów, za ich ochrone˛ również przed ,,zaczytaniem’’.

Stefan Ciara(Warszawa)

Z POBYTU W ARCHIWACH BIAŁORUSKICH

Wyjazd służbowy do Pan´stwowego Archiwum Obwodowego w Grodnie w dn.
15—19 XI 1993 r. oraz Pan´stwowego Archiwum Obwodowego w Brzes´ciu w dn. 29
XI—3 XII 1993 r. miał na celu zapoznanie sie˛ ze strukturąorganizacyjną, warunkami
lokalowymi i materialnymi oraz działalnos´cią tych placówek, a takz˙e rozpoznanie
zespoło´w archiwalnych, w kto´rych znajdująsięakta wytworzone do 1944 r. na terytorium
objętym obecnymi granicami pan´stwa polskiego, ze szczego´ lnym uwzględnieniem
problemów szkolnictwa w latach 1918—1944.

Archiwum w Grodnie mies´ci sięw nowo wybudowanym gmachu przy ul. Dzierz˙yńs-
kiego 84, do kto´rego przeniesiono je w 1993 r. Instytucja organizacyjnie dzieli sie˛ na
oddziały utworzone pod kat̨em działalnos´ci merytorycznej, np. oddział opracowywania
akt, oddział udoste˛pniania materiało´w, oddział konserwacji itd. Zatrudnia około 40 oso´b.
Ostatnio rozpocze˛to komputeryzacje˛ placówki, włączając ją do struktury ogo´ lnopańst-
wowej. Archiwum podlega obwodowemu komitetowi do spraw archiwo´w i kancelarii
przy radzie obwodowej w Grodnie. Po likwidacji KPZR grodzien´skie archiwum tej partii
przyłączone zostało, jako oddział, do pan´stwowego archiwum obwodowego. Archiwum
grodzieńskie wspo´ łpracuje z obwodowym komitetem bezpieczen´stwa pan´stwowego
(byłe KGB) Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych Republiki Białorus´, sporządzając kom-
puterową ewidencję osób — mieszkan´ców byłych rejonów (powiatów) z obwodu
grodzieńskiego, represjonowanych w latach 1939—1941 oraz od 1944 r. (w ankietach
uwzględniona jest narodowos´ć represjonowanych). Niestety, nie udoste˛pniono mi ewi-
dencji zespoło´w archiwalnych i wskazo´wki odnośnie do jego zasobu znalez´ć mogłem
w informatorze:Gosudarstwiennyje archiwy Briestskoj, Grodnienskoj obłastiej, filijał
Gosudarstwiennogo archiwa Minskoj obłasti w Mołodieczno, Mińsk 1969, oraz karto-
tekach tematycznych w pracowni naukowej. Dodatkowym ograniczeniem była stosowa-
na w archiwum zasada udoste˛pniania akt, wedle kto´rej zamówienia na konkretne
materiały realizowane sa˛ w dniu naste˛pnym, i to tylko w liczbie 10 j.a. dziennie.
W moim przypadku zrobiono wyjat̨ek, udoste˛pniając akta w czasie tzw. dnia sanitarnego,
przypadającego na piątek — ostatni dzien´ pobytu w Grodnie (19 listopada), kiedy to
pracownia naukowa z zasady nie funkcjonuje. Przejrzałem inwentarz naste˛pujących
zespoło´w:

Starostwa powiatowe w Grodnie (343 j.a. z lat 1921—1939) oraz Wołkowysku (36 j.a.
z lat 1920—1937), w kto´rych zdecydowana wie˛kszość pozycji dotyczy spraw rolnych
(parcelacji i komasacji), takz˙e odnos´nie do miejscowos´ci z byłego powiatu grodzien´skiego
i wołkowyskiego, znajdujac̨ych sięw obecnych granicach pan´stwa polskiego, np. zespo´ ł
akt Powietowoje starostwo Biełostokskogo wojewodstwa (fond) nr 89, sygn. (dieło) 136;

Dieło o prowiedienii parcelacyi im[ienija] ,,Mostowlany’’ władielca Ejnarowicz Marii
— lata 1925—1928;
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Grodnienskaja sledstwienno-karatielnaja tiurma, nr 55 (1063 j.a. z lat 1920—1939),
w którym uwzględnione sąmateriały dotyczac̨e oso´b z tereno´w obecnego pan´stwa
polskiego, podobnie zespo´ ł: Grodnienskij okruz˙noj sud, nr 52 (882 j.a. z lat 1919—1939);

Grodnienskij powietowyj szkolnyj inspiektorat, nr 87 (205 j.a. z lat 1919—1939),
w którym uwzględniono np. protokoły rady pedagogicznej szkoły powszechnej w Kryn-
kach, sygn. 21;

Grodnienskij rajonnyj otdieł narodnogo obrazowanija, nr 126 (z okresu 1939—1941
i od 1945), w którym uwzględnione sąm.in. materiały o szkolnictwie polskim w czasie
władzy radzieckiej w rejonie grodzien´skim;

Grodnienskij gosudarstwiennyj archiw Ministierstwa wieroispowiedanij i obrazowa-
nija, nr 106 (309 j.a. z lat 1920—1939), w kto´rym ujęte są materiały z historii
archiwistyki polskiej, np. Dieło ob izmienienii nazwanija Biełostokskij gosudarstwiennyj
archiw na Grodnienskij archiw — 1921 r., sygn. 233 (opis nr 1), Spisok dokumientow
katiegorii ,,A’’ policejskich uczastkow Bielskoj powietowoj komiendy gosudarstwiennoj
policyi pieriedannych w Gosarchiw na chranienije za 1919—1932 g.g. sostawlen 12
apriela 1938 g., sygn. 46 (opis nr 2), a takz˙e inne sygnatury dotyczac̨e spraw
własnos´ciowych z terenu obecnego wojewo´dztwa białostockiego.

W archiwum grodzien´skim znajdująsię interesujące materiały z okresu wojny polsko-
-bolszewickiej 1920 r. dotyczac̨e tereno´w obecnego wojewo´dztwa białostockiego, np.
zespo´ ł: Grodnienskij ujezdnoj wojenriewkom, nr 689, np. j.a. Prikszy i protokoły
zasiedanij Kryn´kowskogo wołostnogo wojenriewkoma , dokładnyje zapisi o jego diejatie-
lnosti, spiski sotrudnikow riewkoma — 26 VII—15 VIII 1920 r., sygn. 6 (opis nr 1),
Mandaty i udostowierienija wydannyje otdiełom uprawlenija Grodnienskogo wojenriew-
koma licam naprawliawszymsia w wołosti Awgustowskogo, Grodnienskogo i Soko´ lskogo
ujezdow dla organizacyi kommunisticzeskich jaczejek, raboczo-kriestjanskich inspiekcyj
i kontroli; spiski uczriez˙dienij i woinskich czastiej w g. Grodno — 5—29 VII 1920 r.,
sygn. 56 (opis nr 1) oraz zespo´ ł: Bielskaja rajonnaja wojennoprodowolstwiennaja
komissija nr 2316 (z VIII 1920 r.).

Państwowe Archiwum Obwodowe w Brzes´ciu mieści sięw gmachu byłego archiwum
obwodowego KPZR przy ul. Engelsa 8 oraz w kamienicy przy ul. Sawieckich Pahranicz-
nikau 34 (dawna siedziba archiwum pan´stwowego). Posiada strukture˛ organizacyjną
podobnądo archiwum grodzien´skiego. Pracuje w nim blisko 50 oso´b. Podlega ono
obwodowemu komitetowi do spraw archiwo´w i kancelarii przy radzie obwodowej
w Brześciu. Po likwidacji KPZR brzeskie archiwum tej partii weszło, jako oddział,
w strukturępaństwowego archiwum obwodowego.

Udostępniono mi ewidencje˛ zespoło´w archiwalnych z lat 1919—1939. Karty ze-
społów ze względu na tres´ć porównywalne sądo polskich kart ,,A’’. Pewien mankament
stanowi brak na niekto´rych z nich polskoje˛zycznych nazw zespoło´w. W oparciu o nie
wynotowałem tytuły zespoło´w wytworzonych na terenach obecnego pan´stwa polskiego.
Są to:

Ośrodek wyszkolenia rezerw piechoty m. Ro´ żan nad Narwią, nr 363 (484 j.a. z lat
1937—1939), zdecydowana˛ większość materiałów stanowią akta osobowe oficero´w
i podoficerów oraz spisy rezerwisto´w;

Prywatne Humanistyczne Gimnazjum Koedukacyjne, Radosna Szkoła w Białymstoku,
nr 402 (4 j.a. z lat 1933—1939);

Komenda Policji Pan´stwowej we Włodawie, nr 714 (42 j.a. z lat 1919—1939);
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Biełowieżskaja gosudarstwiennaja diriekcyja gosudarstwiennych lesow Wierchownoj
diriekcyi gosudarstwiennych lesow Ministierstwa Ziemledielija i Ziemielnych rieform
gor. Biełowież, nr 1575 (20 j.a. z lat 1924—1939); w AP w Białymstoku znajduje sie˛
zespo´ ł: Dyrekcja Laso´w Państwowych Okręgu Białostockiego w Białymstoku
1921—39;

Radomskaja Okruz˙naja diriekcyja gosudarstwiennych Lesow Wierchownoj diriekcyi
gosudarstwiennych Lesow Ministierstwa Ziemledielija i Ziemielnych rieform, nr 1576
(38 j.a. z lat 1924—1939);

Siedleckaja okruz˙naja diriekcyja gosudarstwiennych Lesow Wierchownoj diriekcyi
gosudarstwiennych Lesow Polszy g. Siedlce — Dyrekcja Laso´w Państwowych Okręgu
Siedleckiego w Siedlcach Dyrekcji Naczelnej Laso´w Państwowych m. Siedlcy (polska
nazwa ujęta na karcie), nr 2449 (210 j.a. z lat 1924—1939).

Ograniczenia czasowe spowodowały, iz˙ w archiwum brzeskim przejrzałem dokładnie
tylko inwentarze zespołu (jedenas´cie tomów — ,,opisi’’) pod nazwą: Kuratorium Okręgu
Szkolnego Brzeskiego — Popieczitielstwo Briestskogo szkolnogo okruga, nr 59 (lata
1921—1989). W tomie inwentarza (spis nr 1) zewidencjonowano akta oddziału ogo´ lnego
oraz finansowego (ogo´ łem 2691 j.a.); nr 2 — akta oddziału szkolnictwa powszechnego
i średniego (2140 j.a.); nr 3 — akta oddziału szkolnictwa zawodowego oraz seminario´w
i przygotowania nauczycieli (1316 j.a.); nr 4 — akta biura personalnego (1729 j.a.); nr 5
(trzy tomy) — akta osobowe nauczycieli i pracowniko´w administracji os´wiatowej
(9210 j.a.); nr 6 — akta osobowe (1368 j.a.); nr 7 — akta dotyczac̨e nauczycieli
i pracowników administracji os´wiatowej (684 j.a.); nr 8 — akta wszystkich oddziało´w
kuratorium — uzupełnienie inwentarzy nr 1, 2, 3 (473 j.a.); nr 9 — akta osobowe (82 j.a.).
Zespół ten zawiera materiały dokumentujac̨e dzieje szkolnictwa w okresie mie˛dzywojen-
nym na terenie byłych powiato´w: Augustów (obecnie woj. suwalskie), Białystok, Bielsk
Podlaski, Soko´ łka (obecnie woj. białostockie), Łomz˙a, Ostrów Mazowiecka, Grajewo
(były pow. szczuczyn´ski), Wysokie Mazowieckie (obecnie woj. łomz˙yńskie), Ostrołe˛ka
(obecnie woj. ostrołe˛ckie). Materiały te wytworzone zostały na ro´ żnych szczeblach
administracji os´wiatowej — od ministerstwa, poprzez kuratorium, inspektoraty, a na
pojedynczych szkołach kon´cząc. Treściowo ilustrująone wszelkie przejawy działalnos´ci
oświatowej pan´stwowej i prywatnej, sa˛więc doskonałym z´ródłem do dziejo´w szkolnictwa
funkcjonującego w okresie mie˛dzywojennym na znacznym obszarze po´ łnocno-wschodniej
Polski.

Szkolnictwa dotyczy takz˙e zespo´ ł archiwalny (grupa zespoło´w?) o tytule: Powjetowyje
szkolnyje inspektoraty Briestskogo szkolnogo okruga, nr 310 (z lat 1919—1939),
zawierający akta inspektorato´w: Białystok (sygn. 2—12), Wysokie Mazowieckie
(sygn. 56—64), Łomz˙a (sygn. 87—101a), Ostro´w Mazowiecka (sygn. 109—112), Ostro-
łęka (sygn. 113—116), Soko´ łka (sygn. 137—140), Grajewo, pow. szczuczyn´ski
(sygn. 145—170), w kto´rych znajdująsię np. rozporządzenia inspektorato´w, budżety
pojedynczych szko´ ł, sprawozdania z organizacji roku szkolnego w szkołach, sprawy
personalne nauczycieli, sprawozdania statystyczne.

Materiały ilustrujące dzieje tereno´w byłego woj. białostockiego znajduja˛ sięw zespole
archiwalnym: Urząd Wojewódzki Poleski — Polesskoje wojewodskoje uprawlenije
g. Briest, nr 1 (zawiera blisko 20 000 j.a. z lat 1919—1939), m.in. sa˛ tam akta przesyłane
z woj. białostockiego do urze˛du brzeskiego, np. Miesiacznyje otczoty bielsko-podlasskogo
powietowogo komiendanta gospolicyi ob obszczestwienno-politiczeskoj situacyi w powie-
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tie za 1926 g., sygn. 203 — cała j.a. to sprawozdanie miesie˛czne sporzad̨zone w Komendzie
Policji Państwowej w Bielsku Podlaskim.

Wyjazd służbowy do archiwo´w obwodowych w Grodnie i Brzes´ciu pozwolił pełniej
zapoznac´ się tylko z zasobem archiwum brzeskiego z okresu Polski mie˛dzywojennej.
Zespoły archiwalne wytworzone przez instytucje pan´stwowe szczebla wojewo´dzkiego
zachowały sie˛ w bardzo dobrym stanie. Materiały dotyczac̨e tereno´w obecnego pan´stwa
polskiego, ze wzgle˛du na swojąobjętość (tysiące j.a.), wymagaja˛dokładnej inwentaryzacji
prowadzonej z natury, poniewaz˙ tytuły j.a. ujęte w inwentarzach (,,opisach’’) nie w kaz˙dym
przypadku sa˛ dokładne, np. w zespole KOS Brzeskiego: Protokoły zasiedanija Bieło-
Podlasskogo powietowogo szkolnogo sowieta i pieriepiska s powietowymi inspiektorami
ob otkrytii szkoł w dier. Griegorowcach gm. Onieszczele (w opisie j.a. —
— Kleszczele) i w dier. Paszkowicach gm. Orlia Bieło-Podlasskogo powieta (opis nr 1,
sygn. 153) dotyczy powiatu Bielsk Podlaski, a nie Biała Podlaska i miejscowos´ci
Paszkowszczyzna (nie Paszkowice) oraz gminy Kleszczele (nie Onieszczele). Spisok szkoł
obszczego obuczenija w Bielsko-Podlasskom powietie (opis nr 2, sygn. 528) dotyczy poza
pow. Bielsk Podlaski takz˙e pow.: Białystok, Kolno, Łomz˙a, Ostrołęka, Ostrów Mazowiec-
ka, czego nie uwzgle˛dniono w tytule j.a.

Wartość materiałów archiwalnych — jako z´ródła historycznego — z zespoło´w: Urząd
Wojewódzki Poleski i Kuratorium Okre˛gu Szkolnego Brzeskiego jest wprost nieoceniona
dla badan´ okresu międzywojennego po´ łnocno-wschodniej Polski, zwaz˙ywszy, iż w AP
w Białymstoku akta z lat 1919—1939 wytworzone na miejscu sa˛bardzo fragmentaryczne.
Należałoby zadbac´ o nawiązanie trwałej wspo´ łpracy AP w Białymstoku z obwodowymi
archiwami w Grodnie i Brzes´ciu. Najbliższym zadaniem takich kontakto´w powinno być
sporządzenie pełnego wykazu zespoło´w archiwalnych (grodzien´skich i brzeskich),
zawierających akta wytworzone na terenie obecnego woj. białostockiego i łomz˙yńskiego
(także suwalskiego) oraz pozyskanie kopii konkretnych inwentarzy. Wskazane jest ro´wnież
poczynienie staran´ rewindykacyjnych co do zespoło´w archiwalnych wytworzonych na
terytorium obecnego pan´stwa polskiego, a znajdujac̨ych sięw archiwach obwodowych
w Grodnie i Brzes´ciu.

Sławomir Iwaniuk(Białystok)

WYSTAWA W AGAD W ROCZNICĘ POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO

W dwusetnąrocznicęInsurekcji Kościuszkowskiej Archiwum Gło´wne Akt Dawnych
przygotowało wystawe˛ dokumento´w, map i plano´w kartograficznych oraz rycin
przedstawiajac̨ych dowódców i ideologów powstania. Wystawe˛ otworzył w dniu 28 IV
1994 r., o godzinie 12.00, dyrektor archiwum dr Władysław Ste˛pniak. Naste˛pnie
prof. dr hab. Jerzy Skowronek naczelny dyrektor archiwo´w państwowych wygłosił
wykład na temat znaczenia z´ródeł do dziejo´w Powstania Kos´ciuszkowskiego, znajdujac̨ych
się w archiwach w Moskwie. Z´ ródła te, co podkres´lił prof. Jerzy Skowronek, pozwalaja˛
historykom na pełniejsza˛ interpretacje˛ znanych fakto´w tego okresu, a w niekto´rych
przypadkach stwarzaja˛ możliwości ich nowej interpretacji.

Eksponowane dokumenty powstawały w kre˛gu władz centralnych i prowincjonalnych
powstania w całym okresie jego trwania, od 24 III do 5 XI 1794 r., na terenie Warszawy,
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Krakowa, Poznania oraz Wilna. W AGAD tworza˛ one naste˛pujące zespoły archiwalne:
Archiwum Królestwa Polskiego, Zbio´r Dokumento´w Papierowych, Archiwum Zamoys-
kich, Nabytki Oddziału I, Varia Oddziału I, Archiwum Popielo´w. W ciągu tygodnia
(28 IV—4 V 1994), kiedy to wystawa była czynna, zwiedzajac̨y mogli obejrzec´
dokumenty archiwalne, zgrupowane w naste˛pujących działach tworzac̨ych ekspozycje˛:

Po II rozbiorze — w politycznych planach
i na ziemiach Rzeczpospolitej

1. Volumina Legum t. X. Konstytucje Sejmu Grodzien´skiego z 1793 r., wyd.
Z. Kaczmarczyk przy wspo´ łudziale J. Matuszewskiego, M. Sczanieckiego, J. Was̨ic-
kiego, Poznan´ 1952.

2. H. Kołłątaj, O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791 r., t. I—III,
Paryż.

3. Hugon Kołłątaj, popiersie en face, lit. J. F. Piwarski, del. J. N. Głowacki, Gabinet
Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. G. R. 3372.

4. Ignacy Potocki, popiersie profilem w owalu, lit. de Ducarme, Gabinet Rycin
Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. G. R. 3392.

5. Tadeusz Kos´ciuszko, w całej postaci z szabla,̨ mdzrt. 1795 (ryc. angielska), Gabinet
Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. G. R. 3453.

6. AR II 3223, Relacja o sesji sejmowej odbytej w Grodnie, ze spisem oso´b mających
likwidować wojsko litewskie, 18 X 1793.

7. AR II 3224, Relacja polityczna z Grodna, 20 X 1793.

8. AR II 3222, Rozporzad̨zenie nowych władz rosyjskich guberni min´skiej w sprawie
zorganizowania ,,po słuczorzewskim powiecie’’ komisji ,,dla zebrania ro´ żnych wiadomo-
ści’’, 22 IX 1793.

9. AZ 3117, k. 49, Pros´ba brygadiera Jana Dab̨rowskiego skierowana do generalnego
referendarza wojsk koronnych Oz˙arowskiego o wypłacenie zaległego z˙ołdu, 21 X 1793,
Grodno.

10. Jan Henryk Dab̨rowski, pół postaci 3/4 w prawo, lit. H. Aschenbrenner, Gabinet
Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. G. R. 1594.

11. AZ 3117, k. 45, Pismo brygadiera Antoniego Madalin´skiego skierowane do
Komisji Wojskowej Koronnej o zapłacenie brygadzie zaległego z˙ołdu, 18 XII 1793,
Warszawa.
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12. Antoni Madaliński, popiersie w owalu z profilu, J. Collyer sc., Gabinet Rycin
Uniwersytetu Warszawskiego, Pol. Ic. 880, nr 117.

13. AZ 3117, k. 57, Pismo Jo´zefa Wodzickiego do Komisji Wojskowej Koronnej z pros´bą
o przydział munduro´w dla wojska, 19 XII 1793, Warszawa.

14. AZ 3117, k. 41, Pismo Komisji do Lustracji i Likwidacji Wojska Koronnego do Komisji
Wojskowej Koronnej z z˙ądaniem informacji dotyczac̨ych dyslokacji wojsk, korpuso´w
i sztabów w celu przeprowadzenia ich lustracji i likwidacji, 30 XII 1793.

15. Zb. dok. pap. 212, Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego dotyczac̨y zakazu
wszelkich kontakto´w jego poddanych z rewolucyjna˛ Francją, 4 II 1794, Warszawa.

Insurekcja w Krakowie, Warszawie i na Litwie

16. Zb. Pop. 374, k. 1, Akt powstania obywatelo´w mieszkan´ców woj. krakowskiego, 24 III
1794.

17. Zb. Pop. 374, k. 5, Przysie˛ga Tadeusza Kos´ciuszki jako Najwyższego Naczelnika Siły
Zbrojnej Narodowej, 24 III 1794.

18. Zb. Pop. 374, k. 6—8, Uniwersały Tadeusza Kos´ciuszki skierowane do obywateli,
wojska polskiego i litewskiego oraz do kobiet, 24 III 1794.

19. Tadeusz Kos´ciuszko, popiersie — głowa zwro´cona 3/4 w prawo, lit., Gabinet Rycin
Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. G. R. 2993.

20. Zb. kart. A 6 155/320—155, Arkusz zdje˛cia stolikowego pomiaru austriackiego terenu
tzw. Galicji Zachodniej obejmujac̨ego okolice Krakowa i Mogiły (szkic), 1796—1797,
rkps, wbw, 33 19,5.

21. Zb. dok. pap. 414, Zakaz wydany przez Fryderyka Jo´zefa Moszyn´skiego, marszałka
wielkiego koronnego, w sprawie rozsiewania podburzajac̨ych pogłosek i paszkwilo´w,
24 III 1794, Warszawa.

22. Zb. dok. pap. 214, Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego zakazujac̨y
propagowania pism i poglad̨ów rewolucyjnych, 2 IV 1794, Warszawa.

23. Zb. kart. 300—25, Plan miasta Warszawy, 1772, Rizzi Zannoni, mdzrt, jbw, 64 46,
1:17500.

24. Zb. Pop. 374, k. 9, ,,Rapport Narodowi Polskiemu’’ o bitwie racławickiej.

25. AKP 325, k. 16—39, ,,Akcess do Powstania Narodowego pod naczelnictwem
Tadeusza Kos´ciuszki, Najwyższego Siły Zbrojnej Narodowej Naczelnika’’, 19 IV 1794,
Warszawa.
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26. AKP 270, k. 160, ,,Rapport J. W. Kos´ciuszce Najwyz˙szemu Naczelnikowi Siły Zbrojnej
Narodowej’’ o insurekcji warszawskiej autorstwa St. Mokronowskiego, 20 IV 1794,
Warszawa.

27. AKP 305, k. 2—4, Rada Zaste˛pcza Tymczasowa — organizacja.

28. Zb. Pop. 374, k. 19v., Rada Zaste˛pcza Tymczasowa, opis czynnos´ci od 19 do
22 IV 1794.

29. Zb. Pop. 374, k. 59, Odezwa Ignacego Zakrzewskiego, prezydenta, skierowana do
Warszawy, 27 IV 1794.

30. AKP 290, k. 7—8, Ogłoszenie pospolitego ruszenia Ks. Mazowieckiego oraz jego
regulamin, 4 V 1794.

31. Nabytki I 55, Uniwersał Rady Zaste˛pczej Tymczasowej nakazujac̨y zwrot do dnia 1 VI
do kasy generalnej pensji pobranych przez urze˛dników powołanych przez Sejm Grodzien´-
ski jako wynagrodzen´ nienależnych im od Rzeczypospolitej, 17 V 1794.

32. AKP 305, k. 10, Posiedzenie Rady Zaste˛pczej Tymczasowej w dniu 3 V 1794.

33. AKP 177, k. 6, Sesja Wydziału Policji Rady Zaste˛pczej Tymczasowej, czwarta
z 2 V 1794.

34. Zb. Pop. 374, nr 27, Uniwersał Połaniecki, 7 V 1794.

35. Zb. kart. AS 95/181—1, Arkusz mapy tzw. Galicji Zachodniej obejmujac̨y Połaniec,
1797—1803, G. I. von Metzburg, rps, wbw, 63 47, 1:72000.

36. AKP 270, k. 29—32, Organizacja Rady Najwyz˙szej Narodowej, 10 V 1794.

37. Nabytki I, 205, Bilety skarbowe wartos´ci 10, 25 i 100 zł wypuszczone na mocy uchwały
Rady Najwyższej Narodowej z 8 VI 1794, zahipotekowanych na dobrach narodowych.

38. AKP 270, k. 37, Raport Kos´ciuszki z wydarzen´ pod Szczekocinami, 7 VI 1794.

39. Zb. kart. A 6 3/320—3, Arkusz zdje˛cia stolikowego pomiaru austriackiego terenu tzw.
Galicji Zachodniej obejmujac̨ego odcinek Ogrodzieniec — Szczekociny — Koniecpol,
1796—1797, rkps, wbw, 23 50 59, 1:72000.

40. AZ 3074, k. 1, Doniesienie o stanie rewolucji w Wilnie do Grabowskiego, szefa pułku
pieszego piat̨ego, 28 IV 1794.

41. Zb. kart. R 452—15, Plan przedmies´cia wileńskiego Snipiszek i obre˛bu Sołtaniszek
wraz z przyległymi zas´ciankami, 1790, Marcin Les´niewski, 1:9000, rkps, wbw, 67 46.
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42. AZ 3075, k. 1, Akces Komisji Porzad̨kowej powiatu grodzien´skiego do powstania
wywołanego przez Kos´ciuszkę, 10 V 1794.

43. AZ 3074, k. 8—9, ,,Ekspedycja do Tadeusza Kos´ciuszki z informacjąo zagrożeniu
wojskowym ze strony rosyjskiej’’, 14 V 1794.

44. AR II 3229, Deputacja Opatrzenia Publicznego rekwiruje na cele transporto´w
wojskowych konie przesłane do Wilna, 15 V 1794.

45. AZ 3074, k. 35v.—36v., Obrona Wilna, 30—31 V 1794.

46. AZ 3073, k. 1, Protoko´ ł Wileńskiej Deputacji Bezpieczen´stwa Publicznego, posiedze-
nie organizacyjne.

47. AZ 3073, k. 7—8, Sesja 7 poobiednia, decyzja Deputacji Bezpieczen´stwa Publicznego
w Wilnie w sprawie przyznawania paszporto´w.

48. AZ 3073, k. 27—28, Sesja 14 ranna, decyzja Deputacji Bezpieczen´stwa Publicznego
w Wilnie odnośnie rzeczy ruchomych pozostawionych przez jen´ców — oficerów
moskiewskich i ich rodziny.

49. AZ 3073, k. 36—37, Sesja 21 poobiednia, decyzja Deputacji Bezpieczen´stwa
Publicznego w Wilnie w sprawie znanych i nieznanych wrogo´w powstania kos´ciuszkows-
kiego (koniecznos´ć postawienia ich przed Sad̨em Kryminalnym).

50. AZ 3073, k. 70—72, Sesja 40 ranna, uniwersał Deputacji Bezpieczen´stwa Publicznego
w Wilnie skierowany do obywateli Narodu Litewskiego z nakazem donoszenia o wszyst-
kich znanych osobach zwiaz̨anych z Targowica˛ oraz o wrogach wydarzen´ dziejących się
współcześnie.

51. AZ 3073, k. 89—90, Sesja 55 popołudniowa, pismo do prezydenta m. Warszawy
z prośbą o przekazanie materiału dowodowego przeciw Kossakowskiemu i innym
Targowiczanom.

Radykalizacja nastrojo´w i działań

52. AZ 3072, k. 40, Wydział Bezpieczen´stwa Rady Najwyz˙szej Narodowej przesyła
Wydziałowi Sprawiedliwos´ci listę przestępców Targowiczan, 22 VI 1794.

53. Zb. dok. pap. 415, Prospekt zapowiadajac̨y ukazywanie sie˛ ,,Gazety Rzad̨owej’’ od dnia
1 VII 1794.

54. Zb. dok. pap. 3962, Pismo Deputacji Indagacyjnej w sprawie zwolnienia z zarzutu
występowania przeciw ojczyz´nie Onufrego Oborskiego, sesja Deputacji Indagacyjnej Rady
Najwyższej Narodowej w dniu 12 VII 1794.
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55. AZ 3117, k. 75, Pismo generał-majora M. Cichockiego, adiutanta A. Madalin´skiego do
Wydziału Potrzeb Wojskowych z pros´bąo pomoc przy sypaniu baterii na Marymoncie, 14
VII 1794.

56. Zb. dok. pap. 2431, Pismo Dyrekcji mennicy do prezydenta Warszawy z pros´bą, aby
pracownicy mennicy nie byli uz˙ywani do robo´t miejskich, 14 VII 1794.

57. Zb. dok. pap. 2436, Rozkaz Kos´ciuszki do generała Orłowskiego o wydanie amunicji
z arsenału, 17 VII 1794, pod Mokotowem.

58. Zb. dok. pap. 3963, Raport o liczbie wie˛źniów będących w więzieniach i z nich
uwolnionych, na sesji deputacyjnej w Warszawie 26 VII 1794.

59. AZ 3129, k. 8—9, ,,Kopiariusz wydawanych rozporzad̨zeńdo korpuso´w w komendzie
generał-lejtnanta Jasin´skiego będących sporządzony przez Michała Tre˛bickiego, pułkow-
nika wojsk polskich’’, VIII 1794.

60. Nabytki I 201, k. 12—14, ,,Raporta z czynnos´ci Deputacji Indagacyjnej Wydziału
Bezpieczen´stwa w Radzie Najwyz˙szej Narodowej podane’’, 29 VIII 1794.

Schyłek i klęska

61. Zb. dok. pap. 3964, Pismo Wydziału Potrzeb Wojskowych w Radzie Najwyz˙szej
Narodowej w sprawie przydzielenia 30 jen´ców do wyrobu prochu, 5 IX 1794, War-
szawa.

62. Zb. dok. pap. 2093, Pokwitowanie wystawione przez Wydział Skarbowy w Radzie
Najwyższej Narodowej na rzecz Wydziału Z˙ywności na sume˛ 500 zł, 8—9 IX 1794.

63. AR II 3227, Odezwa Pawła Sko´rzewskiego generał-majora siły zbrojnej
woj. kaliskiego w sprawie obrony kraju, 15 IX 1794.

64. AZ 3117, k. 67, Pismo ksie˛dza Franciszka Dmochowskiego do Tadeusza Kos´ciuszki
o nadużyciach popełnianych przy wybieraniu kantonisto´w z ziemi drohickiej, 14 IX
1794.

65. Zb. dok. pap. 3965, Pismo Wydziału Skarbowego w Radzie Najwyz˙szej Narodowej
przydzielające dom ,,szmulowski’’ dla lokowania tam wie˛źniów pracujących przy
fortyfikacjach na Pradze, 18 IX 1794.

66. Zb. dok. pap. 3966, Raport tygodniowy czynnos´ci Wydziału Bezpieczen´stwa Deputacji
Centralnej Litewskiej, 21—26 IX 1794.

67. Zb. dok. pap. 3967, Os´wiadczenie Wydziału Skarbowego w Radzie Najwyz˙szej
Narodowej o rekwizytorach potrzebnych do odbywania sesji Deputacji Indagacyjnej,
6 X 1794.
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68. AKP 242, k. 249, Przysie˛ga Tomasza Wawrzeckiego na urzad̨ Najwyższego Naczelnika
Siły Zbrojnej, 16 X 1794.

69. Zb. dok. pap. 3968, Wydział Potrzeb Wojskowych Rady Najwyz˙szej Narodowej
wypowiada sie˛ w sprawie zatrudnienia jen´ców moskiewskich i pruskich, 29 X 1794.

70. Zb kart. WE 34—17, Plan sytuacyjny Pragi, koniec XVIII w., rkps, wbw, 32,5 23,3,
18200.

71. Varia I nr 28, k. 13—13v., Umowa o kapitulacji Warszawy zawarta mie˛dzy władzami
miasta a gen. Suworowem, 6 XI 1794.

Violetta Urbaniak(Warszawa)

WYSTAWA ZE ZBIORÓW MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W BELWEDERZE Z LAT 1936—1939

W dniu 17 V 1994 r. w budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 (Oddziału
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy) została otwarta wystawa zatytułowana: Od-
szedłes´ wodzu. Tytuł wystawy zaczerpnie˛to ze strony tytułowej nokturnu z˙ałobnego,
napisanego na czes´ć zmarłego 12 V 1935 r. marszałka Jo´zefa Piłsudskiego. Or-
ganizatorami wystawy były: Archiwum Akt Nowych i Muzeum Woli; scenariusz
i projekt plastyczny wystawy opracowały Maria Ejchman i Jolanta Wis´niewska z Muze-
um Woli przy wspo´ łpracy Edwarda Kołodzieja z Archiwum Akt Nowych. Niemal
wszystkie eksponaty (fotografie, albumy, dokumenty, laurki, dyplomy honorowe) prze-
syłane przez społeczen´stwo Piłsudskiemu pochodziły z przechowywanego w AAN
zbioru i zespołu akt pozostałego po Muzeum Jo´zefa Piłsudskiego w Belwederze.
Eksponaty uzupełniajac̨e (obrazy, meble itp.) wypoz˙yczono z Muzeum Narodowego
i Muzeum Wojska Polskiego.

Powierzchnia wystawowa (200 m2) składała sie˛ z sal. W sali pierwszej eksponowano
materiały dotyczac̨e okolicznos´ci powstania i organizacji muzeum, fotografie wne˛trz
pałacu belwederskiego, ocalałe elementy wyposaz˙enia i niektóre obrazy, m.in. Wojciecha
KossakaGłowa konia,F. GerardaNapoleon w stroju koronacyjnym.Znalazły siętu
równieżksięgi inwentarzowe i ksie˛gi pamiątkowe gos´ci muzeum. W tejz˙e sali wystawiono
eksponaty ukazujac̨e postac´ Józefa Piłsudskiego: genealogie˛ rodów Piłsudskich i Bil-
lewiczów, dzieciństwo i młodos´ć, działalnos´ć politycznąi wojskowąprzed i po roku 1918.
Ostatniągrupę tworzą materiały dotyczac̨e prywatnego z˙ycia marszałka i jego z˙ony
Aleksandry oraz co´rek Wandy i Jago´dki. Wśród ciekawszych dokumento´w wymienić
można świadectwa szkolne, fotografie z z˙ycia legionów, plakat od byłych legionisto´w
z ich podpisami na pamiat̨kę zjazdu w Krakowie w roku 1922, portrety i fotografie
Piłsudskiego oraz jego rodziny az˙ do roku 1935. Eksponowano ro´wnieżnieznane albumy
i fotografie przesłane marszałkowi, ale nie zwiaz̨ane z jego działalnos´cią, m.in. album
z fotografiami z manifestacji w Krakowie z okazji proklamowania w Kro´ lestwie Polskim
tzw. aktu 5 XI 1916 r. oraz album z IV Mie˛dzynarodowego Kongresu Medycyny
i Farmacji Wojskowej w Warszawie w 1927 r.
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W sali drugiej znalazły sie˛, przesyłane J. Piłsudskiemu z okazji imienin, s´wiąt itp.,
dyplomy, laurki, adresy hołdownicze, a takz˙e albumy, wiersze, utwory muzyczne, listy
i rysunki. Niektóre z tych eksponato´w mają charakter sztampowy, ale nie brak tez˙
artystycznie wykonanych albumo´w czy laurek i szczerych z˙yczeń dzieci szkolnych,
harcerzy, weterano´w walk legionowych. Życzenia dla marszałka przesyłała tez˙ Polonia,
m.in. z Francji, Belgii, Brazylii, Rumunii i Stano´w Zjednoczonych.

Sala trzecia ilustruje przebieg uroczystos´ci żałobnych i szerzenie sie˛ kultu J. Piłsuds-
kiego, świadomie organizowanego przez naste˛pców komendanta, ale niekiedy szczerego
i spontanicznego. Eksponowano tu fotografie z uroczystos´ci żałobnych w Warszawie,
szkice trasy konduktu z˙ałobnego, gazety z opisami ostatniej drogi marszałka, wreszcie
fotografię maski pos´miertnej i akt zgonu. W tejz˙e sali znalazły sie˛ także materiały
obrazujące przebieg uroczystos´ci z okazji rocznic zgonu J. Piłsudskiego, projekty kopca na
Sowińcu, grobowco´w dla matki marszałka oraz serca komendanta, a nawet album ze
zdjęciami jego mo´zgu.

Wystawa, czynna do połowy paz´dziernika 1994 r., spotkała sie˛ z zainteresowaniem
społeczen´stwa; przyjez˙dżały też wycieczki spoza Warszawy oraz ekipy telewizyjne
i filmowe.

Edward Kołodziej(Warszawa)

WYSTAWA ARCHIWUM WE WROCŁAWIU: HERBY ŚLĄSKIE

Wzrost zapotrzebowania społecznego na informacje z dziedziny genealogii i heraldyki
zaowocował m.in. powstaniem licznych, o bardzo ro´ żnym poziomie fachowos´ci, placówek
badawczych i czasopism o profilu heraldyczno-genealogicznym. Archiwa w Polsce,
państwowe i kos´cielne, jako gło´wni posiadacze z´ródeł stanowiących podstawe˛ badan´
heraldyczno-genealogicznych, od lat wykonuja˛ tego typu usługi na zlecenie oso´b
prywatnych oraz instytucji krajowych i zagranicznych. Liczba kwerend dotyczac̨ych
poszukiwan´ genealogicznych i heraldycznych z roku na rok ros´nie w zastraszajac̨ym
tempie. Wychodzac̨ naprzeciw obecnej modzie Archiwum Pan´stwowe we Wrocławiu przy
współpracy Muzeum Historycznego otwarło w tutejszym Arsenale Miejskim wystawe˛
zatytułowanąHerby śląskie, czynnąod 11 II do 9 V 1994 r. Scenariusz wystawy opracowali
mgr M. Burak (Muzeum Historyczne) i mgr Mieczysława Chmielewska (AP). Celem
naszym było poprzez zaprezentowane obiekty — dokumenty herbowe, tablice genealogi-
czne, epitafia i witraz˙e — uwypuklenie dwo´ch wspomnianych juz˙ i ściśle wiążących sięze
sobą wątków: heraldycznego i genealogicznego. Materiały, kto´re zgromadzilis´my na
wystawie, pochodziły z: Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, AP w Katowicach,
Oddziału AP Katowice w Gliwicach, AP w Opolu, AP we Wrocławiu, Oddziału AP
Wrocław w Legnicy, AP w Zielonej Go´rze, Muzeum Architektury we Wrocławiu
i Muzeum Historycznego we Wrocławiu (depozyt kos´cioła św. Elżbiety). Za pomoc
w wyszukiwaniu ww. materiało´w serdecznie dzie˛kujemy archiwistom i muzealnikom
wspomnianych placo´wek. Wystawe˛ adresowalis´my do całego społeczen´stwa. Ze wzgle˛du
na powszechne zainteresowanie publicznos´ci okres otwarcia wystawy musielis´my
przedłużyć o ponad miesiac̨. Archiwalia i muzealia pokazane na wystawie były
znakomitym materiałem do odbycia zaje˛ć merytorycznych ze studentami historii i historii
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sztuki. Elementem, kto´ry przyciągał zwiedzających, był fakt, iżzaprezentowane dokumen-
ty herbowe i tablice genealogiczne nalez˙ą do najstarszych materiało´w dokumentacji z˙ycia
społecznego. Ponadto trzeba podkres´lić, że niewątpliwa uroda zdobionych z´ródeł za-
spokajała poczucie pie˛kna najbardziej wyrafinowanych esteto´w.

Zaprezentowane na wystawie dokumenty herbowe i drzewa genealogiczne z okresu
1453—1901 posiadaja˛ ogromne walory artystyczne. Sa˛ dziełami sztuki malarstwa
miniaturowego, reprezentujac̨ wysoki poziom i klase˛ dawnych briefmalero´w zatrud-
nionych na dworze cesarskim. Znakomicie oddaja˛ trendy malarstwa s´redniowiecznego,
renesansowego, barokowego i os´wieceniowego.

Geneza herbu wiaż̨e sięze średniowiecznąkulturąrycerską. Herb, o czym powszechnie
wiadomo, pełnił funkcje˛ środka rozpoznawczo-własnos´ciowego. Posługiwały sie˛ nim
osoby, rodziny, rody i korporacje, zas´ dokument herbowy był prawnym potwierdzeniem
jego posiadania oraz jego plastycznym wyobraz˙eniem. Funkcjonowanie herbu w codzien-
nej kulturze materialnej S´ląska odzwierciedlały eksponaty muzealne — witraz˙e i epitafia
naścienne z kos´cioła św. Elżbiety we Wrocławiu, be˛dące tworami tutejszych artysto´w
witrażystów i rzeźbiarzy. Natomiast tablice genealogiczne, be˛dące zestawieniami potom-
ków i przodków, były obrazami wie˛zi rodowych, szalenie waz˙nych w procesie dziedzicze-
nia, potwierdzania szlachectwa, czy nawet moz˙liwości zawierania małz˙eństw.

Na gruncie s´ląskim, gdzie rozwo´ j herbu szedł torami zachodnioeuropejskiego prawa
heraldycznego, wraz z nabywaniem nowych lenn (cze˛sto drogąmałżeństw) do herbu
dołączono nowe elementy. Drzewa genealogiczne sa˛ tu graficznym przedstawieniem
rozwoju herbu, kto´rym posługiwała sie˛ dana osoba. Prezentujemy wykaz eksponato´w na
wystawie:

Dokumenty herbowe

1. 1453, 12 III, Praga
Władysław Pogrobowiec kro´ l Węgier i Czech etc. nadaje herb dla miasta Legnicy,
perg. 484x255+95, piecze˛ć woskowa na czerwonych sznurach, s´r. 60 (100).
Oddz. AP Wr. w Legnicy, Dok. m. Legnicy, sygn. 1453, 12 III.

2. 1464, 24 II Wieden´
Fryderyk III cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Zygfryda v. Rott, perg. 570x270+750,
pieczęć woskowa na bordowych sznurach, s´r. 135 (puszki brak).
Arch. Archid. we Wrocławiu, Zbio´r dok. Arch. Archid., sygn. S. 20.

3. 1501, Kłodzko
Jerzy i Karol książęta ziębiccy nadająherb dla krawco´w kłodzkich, perg. 490x260+85,
otwory po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Dok. Biblioteki Kłodzkiej, sygn. GG V. 4.

4. 1528, 19 V, Praga
Ferdynand I kro´ l Węgier i Czech etc. nadaje herb dla miasta Otynia, perg. 486x344+122,
otwory po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Rep. 132a, Dep. m. Otynia, nr 1.

5. 1530, 12 III, Praga
Ferdynand I kro´ l Węgier i Czech etc. nadaje herb dla miasta Wrocławia, perg.
720x403+137, piecze˛ć woskowa na złoto-srebrnych sznurach, s´r. 97 (130).
AP Wr., Dok. m. Wr., sygn. 1530, 12 III.
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6. 1541, 13 VII, Praga
Ferdynand I kro´ l Węgier i Czech etc. nadaje herb dla miasta Lubania, perg.
680x415+125, szczat̨ki pieczęci woskowej na biało-czerwonych sznurach.
AP Wr., Dok. m. Lubania, sygn. 1541, 13 VII.

7. 1547, 7 VIII, Praga; 1553, 27 II, Praga; 1556, 11 VIII, Praga
Karol V cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Wilhelma I Hermanna v. Igl, poszyt
perg. 220x300, piecze˛ci brak.
AP Wr., Rep. 8, nr 207.

8. 1580, 9 VIII, Praga
Rudolf II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Konrada i Hansa v. Roll, perg.
630x475+125, szczat̨ki pieczęci woskowej na z˙ółtych sznurach.
AP Wr., Dok. m. Wr., sygn. 1580, 9 VIII.

9. 1583, 18 IV, Bratysława
Rudolf II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Baltazara i Leonarda v. Widemann,
perg. 690x490+138, nacie˛cia po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Dok. m. Wr., sygn. 1583, 18 IV.

10. 1598, 18 VI, Praga
Rudolf II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Izaaka v. Walschpeck, perg. 690x590+134,
szczątki pieczęci woskowej na z˙ółtych sznurach.
AP Wr., Rep. 8, nr 185.

11. 1602, 13 III, Praga
Rudolf II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla miasta Z˙agania, perg. 575x435+124,
pieczęć woskowa na złotych sznurach w drewnianej puszce, s´r. 105 (160).
AP Zielona Go´ra, Dok. m. Żagania, nr 144.

12. 1604, 26 V, Praga
Jerzy Bertold Pontanus protonotariusz Stolicy Apostolskiej nadaje herb dla Hansa v.
Arlet, perg. 600x475+125, piecze˛ć woskowa na czarno-czerwono-z˙ółto-białych sznu-
rach, śr. 45 (75).
AP Wr., Rep. 55, nr 202.

13. 1612, 12 III, Babenhausen
Hrabia Richberg w im. cesarza Ferdynanda III nadaje herb dla Jerzego v. Tropper, perg.
750x520+70, piecze˛ć woskowa na niebiesko-z˙ółtych sznurach w drewnianej puszce, s´r.
37 (90).
AP Wr., Rep. 8, nr 213.

14. 1614, 9 XI, Wieden´
Maciej I cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Krzysztofa i Izaaka v. Richter,
perg. 640v530+114, otwory po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Rep. 8, nr 179.

15. 1622, 4 V, Praga
Ferdynand II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Jana Stephetiusa, perg. 600x495+90,
pieczęć woskowa w drewnianej puszce, na złotych sznurach, s´r. 105 (140).
AP Opole, Dok. m. Opola, nr 37.

16. 1624, 13 VII, Wieden´
Ferdynand II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Henryka v. Bibran, poszyt perg.
280x330, uszkodzona piecze˛ć woskowa w drewnianej puszce, na złotych sznurach, s´r.
100 (120).
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AP Wr., Dok. m. Lubania, sygn. 1624, 13 VII.
17. 1625, 25 VI, Wieden´

Ferdynand II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Krzysztofa v. Richter, poszyt perg.
275x320, piecze˛ci brak.
AP Wr., Rep. 8, nr 182.

18. 1626, 24 X, Wieden´
Ferdynand II cesarz rzymski nadaje herb dla Marcina v. Lehmann, perg. 675x530+0,
otwory po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Dokumenty Biblioteki Kłodzkiej, sygn. GG V. 15.

19. 1629, 18 VII, Wrocław
Ferdynand II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Krzysztofa v. Bresler, perg.
830x450+110, otwory po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Dok. m. Wr., sygn. 1629, 18.VII.

20. 1629, 14 VIII, Wieden´
Ferdynand II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla miasta Gliwic, perg. 742x500+130,
szczątki pieczęci woskowej na złotych sznurach.
Oddz. AP Katowice w Gliwicach, Dok. m. Gliwic, sygn. 1629, 14 VIII.

21. 1633, 6 IV, Wieden´
Ferdynand II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Krzysztofa v. Schiller, perg.
785x580+72, piecze˛ć woskowa na czarno-czerwono-z˙ółto-białych sznurach, s´r. 60
(100).
AP Wr., Rep. 8, nr 210.

22. 1635, 17 VII, Praga
Jarosław Borzita hr. Martiniz ogłasza, z˙e cesarz Ferdynand II potwierdził herb dla
Zygmunta Ambroz˙ego i Baltazara Nieriga v. Löwenfels, poszyt perg. 255x305, piecze˛ć
woskowa na czerwono-niebiesko-z˙ółtych sznurach, s´r. 65 (107).
AP Wr., Rep. 66, nr 1077b.

23. 1650, 23 IX, Wieden´
Ferdynand III cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Hansa Henryka I v. Hoch-
berg;1666, 12 II, Wieden´, Leopold I cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Hansa
Henryka I v. Hochberg; 1683, 13 III, Wieden´, Leopold I cesarz rzymski etc. po-
twierdza herb dla Hansa Henryka II v. Hochberg, poszyt pap., 220x345, piecze˛ci
brak.
AP Wr., Akta majątku Hochbergo´w, sygn. I/5518.

24. 1657, 14 IV, Wieden´
Leopold I cesarz rzymski etc. nadaje herb dla cechu postrzygaczy sukna, poszyt perg.
270x310, piecze˛ć woskowa w drewnianej puszce, na złotych sznurach, s´r. 110 (215).
AP Zielona Go´ra, Akta cechu postrzygaczy sukna, nr 1 D.

25. 1661, 3 III, Wieden´
Leopold I cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Andrzeja v. Wildau, perg. 780x550+85,
szczątki pieczęci woskowej na złotych sznurach.
AP Wr., Kolekcja dok. m. Wrocławia, nr 63.

26. 1668, 31 X, Wieden´
Leopold I cesarz rzymski etc. nadaje herb dla Fryderyka Kazimierza v. Hentschel, poszyt
perg. 300x330, piecze˛ci brak.
AP Wr., Rep. 8, nr 211.
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27. 1677, 14 IV, Warszawa
Jan III Sobieski kro´ l Polski etc. nadaje herb dla cechu mydlarzy i s´wiecarzy miasta
Wschowy, poszyt perg. 280x342, szczat̨ki pieczęci woskowej w metalowej puszce, na
biało-srebrnych sznurach, s´r. (105).
AP Zielona Go´ra, Dokumenty cechu mydlarzy i s´wiecarzy miasta Wschowy, nr 1 D.

28. 1687, 31 XII, Bratysława
Leopold I cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Baltazara Fryderyka v. Logau, poszyt
perg. 300x340, szczat̨ki pieczęci woskowej na złotych sznurach.
AP Wr., Rep. 8, nr 216.

29. 1700, 7 VIII, Wieden´
Leopold I cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Jerzego Krzysztofa i Jerzego Andrzeja
v. Walspeck, poszyt perg. 315x340, złote sznury po piecze˛ci.
AP Wr., Rep. 8, nr 188.

30, 1701, IX, Praga
Leopold I cesarz rzymski etc. potwierdza herb dla Dawida v. Zeilberg, perg.
845x635+111, otwory po sznurach piecze˛ci.
AP Wr., Rep. 8, nr 206.

31. 1716, 28 V, Wieden´
Rudolf II cesarz rzymski etc. nadaje herb dla majat̨ku Konotop, perg. 790x570+114,
pieczęć woskowa w drewnianej puszce na złotych sznurach, s´r. 110 (215).
AP Zielona Go´ra, Dokumenty majat̨ku Konotop, nr 21.

32. 1718, 3 V, Praga
Rudolf II cesarz rzymski nadaje herby dla owczarzy s´ląskich, poszyt perg. 285x330,
pieczęci brak.
AP Wr., Rep. 1 a, nr 61 c.

33. 1728, 12 V, Praga
Karol IV cesarz rzymski potwierdza herb dla Jerzego Richtera v. Walspeck, poszyt perg.
280x330, piecze˛ć woskowa na złotych sznurach, s´r. 110 (150).
AP Wr., Rep. 8, nr 192.

34. 1740, 1 V, Wieden´
Jan Rudolf ks. Cantakuzenus nadaje herb dla Ludwika Jakuba v. Zobel, perg.
750x885+0, piecze˛ci brak.
AP Wr., Rep. 9, nr 399.

35. 1766, 20 V, Wieden´
Maria Teresa cesarzowa rzymska etc. nadaje herb dla Karola Richtera v. Resand, poszyt
perg. 310x370, piecze˛ć woskowa w metalowej puszce, na srebrnych sznurach, s´r. 130
(135).
AP Katowice. Zbiór dokumento´w pergaminowych, nr 70.

36. 1779, 1 XI, Berlin
Fryderyk II król pruski etc. nadaje tytuł barona dla Gerharda v. Sahs, poszyt perg.
240x350, piecze˛ć woskowa w metalowej puszce, na srebrnych sznurach, s´r. 130 (135).
AP Katowice, Zbiór dok. pergaminowych, nr 71.

37. 1789, 6 XI, Berlin
Fryderyk Wilhelm II król pruski etc. potwierdza tytuł hrabiowski dla Barbary v.
Lampanini, poszyt perg. 250x340, piecze˛ci brak.
AP Wr., Rep. 8, nr 214.
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38. 1789, 7 XII, Berlin
Fryderyk Wilhelm II król pruski etc. nadaje herb dla Katarzyny Zofii v. Fransekij, poszyt
perg. 240x350, piecze˛ć woskowa w metalowej puszce, na srebrnych sznurach, s´r. 130
(135).
AP Katowice, Zbiór dok. pergaminowych, nr 75.

39. 1901, 4 III, Berlin
Wilhelm II cesarz niemiecki potwierdza herb dla Alfreda Hengstenberg v. Borstel,
poszyt perg. 350x260, piecze˛ć woskowa w metalowej puszce, na srebrnych sznurach, s´r.
145 (150).
AP Wr., Dok. majątku Magnisów, sygn. 1901, 4 III.

(W nawiasie podano wielkos´ć średnicy puszki piecze˛ci).

Drzewa genealogiczne

Ze zbiorów AP Wr., Stowarzyszenie szlachty niemieckiej:
1. Drzewo genealogiczne Gabrieli v. Wallis, 1828, 20 X.
2. Drzewo genealogiczne Juliusza Bernarda Ryszarda v. Erdmansdorf, 1834, 27 X.
3. Drzewo genealogiczne Karola Kolumba i Alberta Wernera v. Hagen, 1837.
4. Drzewo genealogiczne Henryka Marii Leopolda Wacława v. Stiellfried-Rattonitz, 1857.
5. Drzewo genealogiczne Ryszarda Emila Augusta Łukasza Cranach, 1881, 15 X.
6. Drzewo genealogiczne Ulricha Jerzego v. Schönburg Waldenburg, 1907.
7. Drzewo genealogiczne Fryderyka Hermanna v. Langenau, b.d.

Epitafia

Ze zbiorów Muzeum Historycznego we Wrocławiu. Depozyt kos´cioła św. Elżbiety we Wrocławiu:
1. Epitafium herbowe Jana v. Pein, 1649.
2. Epitafium herbowe Jana Jerzego Sebischa, 1655.
3. Epitafium herbowe Augustyna Henryka Kromayer, 1669.
4. Epitafium herbowe Augusta Seidlitza, 1669.
5. Epitafium herbowe Ferdynanda v. Mundracha, 1690.
6. Epitafium herbowe Karola Henryka Haupta, 1729.

Witraże

Ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu:
1. Witraż z herbem Oles´nicy, 1597.
2. Witraż herbowy w formie rozety, ok. 1600.
3. Witraż ze scena˛ kazania na Go´rze i herbem, 1684.
4. Witraż z herbem Legnicy, 2 poł. XIX w.
5. Witraż z herbem Z˙agania, 2 poł. XIX w.
6. Witraż z herbem S´widnicy, 2 poł. XIX w.
7. Witraż z herbem Wrocławia, 2 poł. XIX w.

Mieczysława Chmielewska(Wrocław)
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WYSTAWA: DZIESIĘCIOLECIE MUZEUM OŚWIATY W ŁODZI

W dniu 19 X 1994 r., w ramach obchodo´w Dnia Nauczyciela, w budynku Muzeum
Oświaty w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 23, dokonano otwarcia jubileuszowej wystawy,
obrazującej zbiory i osiągnięcia tegożmuzeum w okresie jego dziesie˛cioletniej działalno-
ści. W uroczystos´ci wzięli udział przedstawiciele władz wojewo´dzkich, miejskich
i oświatowych Łodzi oraz licznie przybyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ło´dzkiego,
nauczyciele szko´ ł i reprezentanci muzeo´w łódzkich.

Zaproszonych gos´ci w serdecznych słowach powitała mgr Barbara Czajka, dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewo´dzkiej, której podlega organizacyjnie Muzeum Os´wiaty
w Łodzi.

Słowo wstępne wygłosił doc. dr Mieczysław Bandurka, przedstawiajac̨ historię
utworzenia muzeum oraz jego dotychczasowy dorobek. Wskazał m.in. na bogactwo
i różnorodnos´ć zgromadzonych zbioro´w. W okresie zaledwie 10 lat działalnos´ci placówki,
drogądarowizn zebrano ok. 350 spus´cizn po zasłuz˙onych nauczycielach i działaczach
oświatowych Łodzi i okręgu, 45 sztandaro´w szkolnych, a takz˙e setki kopii akt i zbioro´w
ikonograficznych z zasobu aktowego AP w Łodzi, stanowiac̨ych tło historyczne or-
ganizowanych przez to muzeum wystaw okolicznos´ciowych. Dotąd, głównie przy
współudziale AP w Łodzi, placo´wka ta zorganizowała ponad 20 wystaw, w wie˛kszości
połączonych z sesjami naukowymi, bad̨ź popularnonaukowymi. Z najciekawszych, kto´re
spotkały sięz dużym zainteresowaniem społecznos´ci, głównie nauczycieli i ucznio´w,
należy wymienić: Świadectwa i dyplomy łodzian XIX i XX wieku, Tajne nauczanie
w Łódzkiem 1939—1945, Nauczyciele ło´dzcy w walce o polska˛ szkołędo 1914 r., Droga
nauczycieli łódzkich do niepodległos´ci, 70 lat powszechnego nauczania w Łodzi, Os´wiata
łódzka w 40-leciu i Obchody 3 Maja w Łodzi i Okre˛gu Łódzkim 1891—1991.

Muzeum, poprzez ekspozycje nagromadzonych zbioro´w, oddaje nalez˙ną cześć za-
służonym pedagogom i działaczom os´wiatowym Łodzi, m.in. Tomaszowi Wasilewskiemu,
Zygmuntowi Lorenzowi, Zygmuntowi Hajkowskiemu, Antoniemu Ławin´skiemu. Kazi-
mierze i Janowi Marczyn´skim, Adamowi Kowalskiemu, Teofilowi i Marii Katrom, a takz˙e
Annie i Józefowi Rynkowskim, Antoninie Chrzczonowicz itd.

Wystawy i prezentowane na nich zbiory, s´wiadczące o pełnym oddaniu sie˛ pracy
dydaktycznej, a takz˙e głębokim patriotyzmie nauczycieli i ucznio´w łódzkich szko´ ł
w różnych dramatycznych okresach historii Polski, zwiedziło dotad̨ tysiące ucznio´w, nie
tylko z miasta, ale takz˙e licznych innych miejscowos´ci. Po wprowadzeniu
doc. M. Bandurki przystap̨iono do zwiedzania wystawy.

Pierwszy zestaw eksponato´w obrazował starania łodzian o utworzenie muzeum os´wiaty
łódzkiej w latach 1910—1914, a naste˛pnie 1920—1928. W pierwszym przypadku zaborcze
władze carskie nie wyraziły zgody na otwarcie obiektu z obawy, z˙e ,,muzeum to be˛dzie
patriotycznie oddziaływac´ na nastroje polskiego społeczen´stwa’’.

W okresie międzywojennym gło´wną przeszkoda˛ utworzenia tej placo´wki był brak
odpowiednich funduszy. Druga cze˛ść wystawy została pos´więcona udziałowi nauczycieli
łódzkich w walkach narodowowyzwolen´czych oraz w domaganiu sie˛ polskiej szkoły od
Powstania Styczniowego 1863 r. po rewolucje˛ 1905—1907 r.

Następnączęść wystawy stanowił ro´ żnorodny zbio´r eksponato´w, obrazujący najważ-
niejsze wydarzenia w dziejach os´wiaty łódzkiej do 1939 r. Wyłoz˙ono tu m.in. zbio´r po
Bolesławie T. Wocalewskim — wybitnym pedagogu i działaczu młodziez˙owym z okresu
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rewolucji 1905—1907 r. Ws´ród tej kolekcji uwage˛ zwiedzających skupiały zwłaszcza
pierwsze polskie elementarze oraz ,,kajety’’, przystosowane do ro´ żnych przedmioto´w.
Obok nich znalazły sie˛ także dokumenty i zdje˛cia z otwarcia w 1906 r. pierwszej polskiej
średniej szkoły (dzisiejsze I Liceum Ogo´ lnokształcące im. M. Kopernika). Dalej eks-
ponowano dokumenty udziału nauczycieli i ucznio´w łódzkich w patriotycznych manifes-
tacjach i w walce o niepodległos´ć Polski w latach I wojny s´wiatowej, a po jej uzyskaniu
o powszechne nauczanie. Obok dokumento´w zaprezentowano takz˙e liczne albumy, ksie˛gi
pamiątkowe i kroniki szkolne oraz dyplomy i legitymacje nauczycieli, zdje˛cia grupowe
uczniów, sztandary szko´ ł itp.

Dalszy ciąg ekspozycji stanowiły dokumenty i zdje˛cia obrazujące udział nauczycieli
i uczniów w tajnym nauczaniu w latach okupacji niemieckiej. Przedstawiono organizacje˛
sieci szko´ ł tajnego nauczania, zdje˛cia z kompleto´w oraz oryginalne s´wiadectwa ukon´czenia
tajnych szko´ ł. Wśród tych ostatnich warto wymienic´ świadectwa maturalne, wydane przez
podziemne Gimnazjum Miklaszewskiej Szaniec Nauki Polskiej oraz oryginalny dyplom
magisterski wydany przez tajna˛ Wolną Wszechnice˛. W zestawie tym wiele miejsca
poświęcono teżtajnemu nauczaniu w obozach jenieckich ,,stalagach’’ i ,,oflagach’’.

W końcowej części ekspozycji umieszczono osiag̨nięcia oświaty łódzkiej w okresie
powojennym; dokumenty i zdje˛cia obrazująogromny wysiłek nauczycieli ło´dzkich i władz
oświatowych w odbudowie szkolnictwa podstawowego, s´redniego, zawodowego, a takz˙e
organizowaniu wyz˙szego. Znalazły sie˛ tu teżzdjęcia zasłuz˙onych nauczycieli, legitymacje
ich odznaczen´ państwowych i resortowych itp.

Wystawęzamykały pomoce ewidencyjno-informacyjne zgromadzonych i opracowa-
nych zbiorów w muzeum, jak ro´wnieżmateriałów archiwalnych i prasy przechowywanych
w AP w Łodzi. Obok nich wyłoz˙ono publikacje pos´więcone Muzeum Os´wiaty oraz
zaproszenia na wystawy i sesje organizowane przez te˛ placówkę.

Julian Baranowski(Łódź)

WYSTAWA W AGAD W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ SIERPNIA 1944 R.

Dnia 1 sierpnia, o godzinie 13.00, w sali balowej Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych
im. Józefa Siemien´skiego, miało miejsce otwarcie wystawy pt. Powstanie Warszawskie
w dokumentach polskich i brytyjskich. Przygotowały ja˛w pięćdziesiątą rocznicęwybuchu
Powstania Warszawskiego archiwa polskie: AGAD, Archiwum Akt Nowych, Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej przy wspo´ łpracy z Ambasada˛ Brytyjską, Public Record
Office w Londynie. Ceremonii otwarcia dokonał premier Wielkiej Brytanii John Major
w towarzystwie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka oraz naczelnego
dyrektora archiwo´w państwowych prof. Jerzego Skowronka. Ws´ród gości uczestniczac̨ych
w inauguracji ekspozycji byli obecni m.in.: Jan Nowak Jezioran´ski, prof. Zbigniew
Brzeziński, ambasador Wielkiej Brytanii Levllyn Smith.

Prezentowana ekspozycja składała sie˛ z pięciu części: Po godzinie ,,W’’, Powstania
dzień powszedni, Z perspektywy Londynu i Warszawy, Pomoc alianto´w zachodnich
walczącej Warszawie, Dyplomacja brytyjska wobec konfliktu polsko-radzieckiego, prezen-
tujących przebieg Powstania Warszawskiego w ro´ żnorodnym ujęciu.
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Pierwsze dwie cze˛ści tworzyły dokumenty pochodzac̨e wyłącznie z archiwo´w polskich:
AAN oraz ADM. Wprowadzały zwiedzajac̨ych w klimat pierwszych dni powstania,
zarówno z punktu widzenia władz politycznych i wojskowych powstania jak i codziennych
problemów ludności cywilnej z zaopatrzeniem w z˙ywność, środki czystos´ci, a nawet
spędzania wolnego czasu.

Trzy następne części tworzyły dokumenty pochodzac̨e głównie z Public Record Office,
przedstawiajac̨e obraz działan´ Rządu Polskiego w Londynie w pierwszych dniach
powstania i całym okresie jego trwania, przebieg zagranicznej akcji pomocy lotniczej
walczącej Warszawie, w kto´rą włączyli się— obok lotników polskich — również lotnicy
brytyjscy, amerykan´scy i południowoafrykan´scy. Pokazywały ro´wnieżprzeszkody natury
politycznej, militarnej, a nawet atmosferycznej, kto´re miały wpływ na powodzenie operacji
powietrznej.

Po raz pierwszy po latach moz˙liwa stała siękonfrontacja mito´w z rzeczywistos´cią,
znanąwielu z własnego dos´wiadczenia, osobistych dramatycznych przez˙yć, z faktami
skrywanymi w archiwach, zwłaszcza w odniesieniu do stanowiska rzad̨u radzieckiego
w tymże momencie, jakz˙e trudnym dla ludnos´ci walczącej Warszawy.

Violetta Urbaniak(Warszawa)

SPOTKANIE W AGAD W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ
SPALENIA ARCHIWÓW WARSZAWSKICH

W dniu 2 IX 1994 r. o godzinie 12 w siedzibie Archiwum Gło´wnego Akt Dawnych,
w Pałacu Raczyn´skich przy ulicy Długiej 7 w Warszawie spotkali sie˛ kombatanci
— uczestnicy Powstania Warszawskiego: z˙ołnierze, lekarze, sanitariuszki oraz archiwis´ci
i historycy. Spotkanie to odbyło sie˛ w pięćdziesiątą rocznicęupadku Starego Miasta,
likwidacji szpitala powstan´czego przy ulicy Długiej 7 oraz zniszczenia archiwo´w
warszawskich. Przybyłych powitał dyrektor AGAD dr Władysław Ste˛pniak, przypomina-
jąc wydarzenia sprzed pie˛ćdziesięciu lat. Te bolesne dla dziejo´w narodu i kultury polskiej
wypadki obecni w sali im. Jo´zefa Siemien´skiego uczcili minutąciszy.

W dalszej cze˛ści spotkania zostały przedstawione referaty nawiaz̨ujące swojątreściądo
okoliczności towarzyszących ostatnim dniom walk na Staro´wce, losom obron´ców Starego
Miasta, zniszczeniu Pałacu Raczyn´skich oraz zbioro´w archiwów warszawskich, a takz˙e
zbrodniom niemieckim w okresie Powstania Warszawskiego. Jako pierwszy głos zabrał
Romuald Śreniawa-Szypiowski, pracownik Archiwum Pan´stwowego m.st. Warszawy,
przypominając zebranym ostatnie chwile Starego Miasta (Upadek Starego Miasta
i zniszczenie Archiwum Miejskiego). Naste˛pnie prof. Władysław Rostocki przedstawił
losy AGAD w ostatnich latach okupacji oraz w pierwszych latach po wyzwoleniu,
przypominając postacie archiwisto´w i historyków związanych zaro´wno z archiwum jak
i zaangaz˙owanych w prace konspiracyjne (Archiwum Gło´wne Akt Dawnych przed
wybuchem Powstania Warszawskiego i w pierwszych latach powojennych. Wspomnienia
archiwisty). Skomplikowane, dramatyczne losy ludzi zwiaz̨anych ze szpitalem przy ulicy
Długiej 7 naszkicował dr Robert Bielecki (Pałac Raczyn´skich ,,Długa 7’’ w Powstaniu
Warszawskim). Nie mniej tragiczne losy z´ródeł historycznych, akt tworzac̨ych zaso´b
przedwojennego AGAD omo´wił dr Stępniak (Spalenie Archiwum Gło´wnego Akt Daw-
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nych), zaso´b Archiwum Akt Nowych w podobny sposo´b przedstawił doc. dr hab. Edward
Kołodziej (Zniszczenie zbioro´w Archiwum Akt Nowych). Spotkanie zakon´czyło się
podsumowaniem doc. dra hab. Mieczysława Motasa na temat zbrodni niemieckich
popełnionych w czasie Powstania Warszawskiego (Zbrodnie niemieckie w czasie
Powstania Warszawskiego w s´wietle archiwaliów).

Druga część spotkania miała charakter wspomnieniowy. W oparciu o przedstawione
w referatach tres´ci oraz własne wspomnienia uczestniczac̨y w dyskusji powro´cili pamięcią
do wydarzen´ sierpnia i wrzes´nia 1944 r., wspominajac̨ swoich znajomych, przyjacio´ ł,
towarzyszy broni z tamtego okresu, z kto´rych wielu jużodeszło. Wygłoszone w tym dniu
referaty, związane swoimi tres´ciami z Powstaniem Warszawskim, Starym Miastem,
obrońcami warszawskiej Staro´wki oraz archiwami warszawskimi: Archiwum Miejskim,
Archiwum Akt Nowych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowym, Archiwum
Głównym Akt Dawnych, zostana˛ opublikowane w pamiat̨kowej księdze pt.2 IX 1944.

Violetta Urbaniak(Warszawa)

WYSTAWA KSIĄ ŻEK EMIGRACYJNYCH W AGAD

,,Przyjmij ją wdzięcznym sercem [...]’’ to motto wystawy ksiaż̨ek emigracyjnych
z dedykacjami autoro´w ze zbiorów Juliusza L. Englerta i jego przyjacio´ ł. Ekspozycję
zorganizowano w warszawskim Archiwum Gło´wnym Akt Dawnych. Uroczyste otwarcie
poprzedził koncert poezji i piosenek w wykonaniu artysto´w scen stołecznych oraz
uczennic Studium Muzyczno-Liturgicznego przy Papieskim Wydziale Teologicznym
w Aninie, które w sposo´b niezwykle ekspresyjny wykonałyElegięo Starym Mies´cie (do
słów J. Englerta), z muzyka˛ siostry Alicji Jończyk. Na wystawie pokazano ksiaż̨ki
opatrzone dedykacjami autoro´w oraz wybitnych postaci polskiej kultury, sztuki, polityki,
rozproszonych po całym s´wiecie. Prezentowane ksiaż̨ki dotyczyły różnych dziedzin:
były wśród nich tomiki poezji, albumy, ksiaż̨ki historyczne, opracowania, przykłady
prozy, reportaz˙e. Bardziej jeszcze interesujac̨e od tych wydan´ były dedykacje umiesz-
czone na ich kartach tytułowych i przedtytułowych, słowa sympatii, wdzie˛czności,
szacunku dedykowane ro´ żnym osobom. Dzie˛ki wpisom pamięć o ludziach niez˙yjących
trwa nadal.

Wzruszający jest autograf Jana Lechonia, datowany 17 VIII 1942 r.: ,,Pani Marszał-
kowej Aleksandrze Piłsudskiej i jej co´rkom, najszlachetniejszemu polskiemu domowi
składa z najgłe˛bszym oddaniem [...]’’. Mnie najbardziej zaintrygowała ksiaż̨ka Fryderyka
Jarossy’egoMumie, wydawnictwa Alfa, Warszawa 1930 — ongis´ nagroda jednej
z redakcji pism kulturalnych dla Piotra Koczwarka z Londynu. O wpis włas´ciciel poprosił
w roku 1969 Mariana Hemara, autora tłumaczenia z niemieckiego tej niewielkiej
książeczki.

Ciekawe sąlosy niektórych książek; przewędrowały one ze swoimi włas´cicielami
cały świat. Ludzie podro´ żują, przeprowadzaja˛ się, likwidują meble, zmieniaja˛ swój
wygląd, tracąniejednokrotnie dorobek całego z˙ycia, ale ich książki częstokroćpozostają,
zniszczone przez czas, nierzadko zaczytane, niekiedy nietknie˛te, jak nowe. Waz˙ne jest, z˙e
są, stanowiąbowiem świadectwo minionych czaso´w, stająsię świadkami życia swych
autorów i właścicieli, kronikąminionych chwil, wytworem okolicznos´ci, w których były
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pisane i wydawane. Łac̨zy je wszystkie miejsce powstania, a raczej wiele miejsc z dala od
Kraju.

Większość autorów i pierwszych włas´cicieli zabrakło już wśród żyjących. Nie
przypuszczali nawet piszac̨ i wydając swe prace w ro´ żnych pan´stwach, z˙e po latach ich
książki, dedykowane bliskim i znajomym, znajda˛ się na wystawie w ojczyz´nie, za którą
tęsknili, i czemu dali wyraz w wielu skres´lonych własnore˛cznie dedykacjach. Or-
ganizatorom nalez˙y się też podziękowanie za przygotowanie i publikacje˛ katalogu
wystawy, podajac̨ego wiele poz˙ytecznych informacji i bibliografie˛ zgromadzonych
zbiorów.

Anna Mieszkowska(Warszawa)

AD MEMORIAM PROF. FRANCISZKOWI PAPROCKIEMU

We wrzes´niu 1993 r. mine˛ła 25 rocznica s´mierci twórcy specjalizacji archiwistycznej
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Franciszka
Paprockiego. Podczas okolicznos´ciowego spotkania w Zakładzie Archiwistyki Instytutu
Historii UAM, podnosząc Jego zasługi dla archiwistyki polskiej, mniej miejsca
poświęcono prof. F. Paprockiemu jako historykowi. Zrodziła sie˛ wówczas mys´l wznowie-
nia Jego najwybitniejszego dzieła pt.Wielkie Księstwo Poznan´skie w okresie Rządo´w
Flottwella (1830—1841), będącego podstawa˛ kolokwium habilitacyjnego, kto´re ukazało
się w 1970 r. w Wydawnictwie Naukowym UAM w bardzo niskim nakładzie.

Staraniem trzech oso´b: prof. Stanisława Sierpowskiego — kierownika specjalizacji
archiwistycznej na UAM, prof. Witolda Molika — badacza dziejo´w XIX w. oraz
dra Ryszarda Wryka — dyrektora Wydawnictwa Poznan´skiego i adiunkta w Instytucie
Historii UAM, wznowiono w 1994 r. habilitacje˛ F. Paprockiego pod analogicznym
tytułem. Bardzo z˙yczliwą recenzjęwydawnicząoraz opinięo dorobku F. Paprockiego
jako badacza dziejo´w Wielkopolski w XIX w. wydał prof. Lech Trzeciakowski.

W dniu 9 I 1995 r. w Sali Dziekan´skiej Instytutu Historii UAM odbyła sie˛
uroczysta promocja wznowionego dzieła. Otwarcia okolicznos´ciowego posiedzenia
Rady Instytutu Historii UAM dokonał dyrektor Instytutu prof. Jerzy Strzelczyk, kto´ry
w latach 1978—1987 jako kurator kierował Zakładem Archiwistyki UAM. Na uroczy-
stość przybył JM Rektor UAM prof. Jerzy Fedorowski, kto´ry zabierając głos stwier-
dził, iż pamięć o osobach wybitnych jest najwyz˙szą wartością, jaką udało sięprze-
chowaćśrodowisku akademickiemu, zwłaszcza o bezpartyjnych profesorach, jak prof.
Paprocki.

SylwetkęnaukowąF. Paprockiego przypomniał zebranym prof. W. Molik, stwier-
dzając iż był on przedstawicielem generacji historyko´w, która rozwinęła znacznie
badania nad dziejami Wielkopolski w okresie zaboru pruskiego. Zmarły blisko
współpracował z niez˙yjącymi już prof. Zdzisławem Grotem i prof. Witoldem
Jakóbczykiem. Pozostawił po sobie co prawda dorobek skromniejszy (w sumie 58
publikacji), niż ci badacze, jest w nim jednak wiele wartos´ciowych pozycji,
wyróżniających sięsolidnąpodstawąźródłową i starannąformą literacką— wzorowaną
nieco na swym mistrzu prof. Adamie Skałkowskim. Znaczna˛ wartość mają także
opracowane przez F. Paprockiego wydawnictwa z´ródłowe, obrazujac̨e walki narodowo-
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wyzwoleńcze i rozwój ruchu robotniczego w Wielkopolsce w XIX w. Na zakon´czenie
mówca stwierdził, iż żaden z badaczy nie poznał lepiej udziału Wielkopolan w po-
wstaniach narodowych, spiskach i konspiracjach.

Wspominając Profesora głos zabrał prof. Gerard Labuda, kto´ry przytoczył bardzo
interesujący wątek z okresu okupacji niemieckiej, gdy w latach 1941—1944 wspo´ ł-
pracował z F. Paprockim — wo´wczas kierownikiem AP w Kielcach i Radomiu oraz
kierownikiem sekcji kieleckiej Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich — prowadzac̨
tajne komplety. Z kolei zaprzyjaz´niona z domem Pan´stwa Paprockich doc. dr Irena Radtke
wskazała na Jego cechy charakteru, jak: takt, z˙yczliwość dla współpracowników oraz
niekiedy nadmierny szacunek dla przełoz˙onych.

Głos zabrał takz˙e dyrektor Wydawnictwa Poznan´skiego dr Ryszard Wryk, kto´ry
stwierdził, iż praca habilitacyjna prof. Franciszka Paprockiego jest pierwsza˛ książką
otwierającąnowąserięwydawnicząWielkopolska. Historia — społeczen´stwo — kultura.
Seria zawierac´ będzie w przyszłos´ci wznowienia oraz edycje nowych publikacji be˛dących
wybitnymi dziełami naukowymi, kto´re przybliżączytelnikom dzieje Wielkopolski podczas
X wieków państwowości polskiej.

Podczas obrad zrodziła sie˛ wśród pracowniko´w Zakładu Archiwistyki UAM inicjatywa
nadania imienia prof. Franciszka Paprockiego sali dydaktycznej specjalizacji archiwistycz-
nej UAM, co uzyskało bardzo z˙yczliwą opinięi aprobatędyrektora Instytutu Historii prof.
J. Strzelczyka.

W imieniu rodziny Paprockich głos zabrał syn zmarłego Profesora, inz˙. Adam Paprocki,
który serdecznie podzie˛kował władzom Uniwersytetu oraz osobno pracownikom spec-
jalizacji archiwistycznej za pamie˛ć oraz wznowienie ksiaż̨ki Profesora.

Przemawiał szef specjalizacji archiwistycznej na UAM, prof. S. Sierpowski, kto´ry
kierując od 1987 r. Zakładem Archiwistyki dołoz˙ył wielu staran´ , aby pamie˛ć
o prof. Paprockim pozostała z˙ywa. Mówca przypomniał zasługi Paprockiego takz˙e
w funkcjonowaniu specjalizacji archiwistycznej na uniwersytecie torun´skim, którą
kierował w latach 1955—1961 oraz AP w Poznaniu, gdzie pracował w latach 1937—1939
i 1945—1955. Prof. Sierpowski zapowiedział wydanie w 1995 r. materiało´w z trzech
konferencji, zorganizowanych w latach 1988—1993 przez specjalizacje˛ archiwistyczną
w Poznaniu, z kto´rych pierwsza (,,Archeion’’, t. 89, 1991, s. 212—214) pos´więcona była
F. Paprockiemu.

Dariusz Matelski(Poznan´)

POŻEGNANIE DYREKTORA ARCHIWUM
AKT NOWYCH BOGDANA KROLLA

W dniach 30 i 31 III 1994 r. odbyły sie˛ uroczyste poz˙egnania odchodzac̨ego na
emeryturędługoletniego dyrektora AAN doc. dra hab. Bogdana Krolla. Udział w nich
wzięło liczne grono pracowniko´w NDAP, AAN i in. archiwów warszawskich.

Doc. dr hab. Bogdan Kroll rozpoczał̨ pracęw Archiwum Akt Nowych 1 IX 1953 r.
i kontynuował jąbez przerwy do kon´ca marca 1994 r.; moz˙na zaryzykowac´ stwierdzenie, z˙e
jest jednym z najdłuz˙ej pracujących archiwisto´w, który piastował kolejno wszystkie
stanowiska w słuz˙bie archiwalnej. B. Kroll przyszedł do pracy w AAN jako absolwent
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Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukon´czył tzw. studia I stopnia,
a w kilka lat później obronił prace˛ magisterska˛ na temat aprowizacji go´rników Zagłębia
Dąbrowskiego w latach 1919—1921 (jako oparta na solidnej bazie z´ródłowej została
opublikowana w roku 1974 na łamach wydawnictwaPolska klasa robotnicza). Od samego
początku swej pracy zawodowej doc. Kroll dał sie˛ poznac´ jako zdolny, rzutki i pracowity
archiwista; porzad̨kował trudne i skomplikowane metodycznie akta wymagajac̨e dużej
wiedzy i znajomos´ci języka niemieckiego. Wyrazem uznania kierownictwa AAN dla B.
Krolla był jego szybki awans na kierownika oddziału akt z okresu II wojny s´wiatowej, a po
reorganizacji — kierownika oddziału akt z okresu 1918—1945; ponadto powierzono mu
opiekęnad Pracownia˛ Naukową. W marcu 1978 r. został mianowany zaste˛pcądyrektora
AAN, zaś w roku 1980 otrzymał awans na dyrektora tegoz˙ archiwum.

Jednoczes´nie B. Kroll nieustannie podnosił swe kwalifikacje naukowe: w 1975 r.
uzyskał stopien´ doktora na podstawie pracy pos´więconej opiece i samopomocy społecznej
w Warszawie w latach 1939—1945, kto´rą przygotował na seminarium prof. dr Marii
Turlejskiej. Rozprawa ta (Opieka i samopomoc społeczna w Warszawie 1939—1945.
Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej i warszawskie agendy Rady Gło´wnej Opiekun´-
czej) została w dwa lata po´ źniej wydana drukiem przez PWN, wzbudzajac̨ uznanie
recenzento´w i środowiska naukowego.

W roku 1982 B. Kroll uzyskał stopien´ doktora habilitowanego na podstawie pracy
Rada Główna Opiekun´cza 1939—1945, w której przedstawił wszystkie uwarunkowania
i całokształt działalnos´ci tej dotąd nie docenianej przez historyko´w organizacji. Praca
ukazała sie˛ drukiem w roku 1985 nakładem ,,Ksiaż̨ki i Wiedzy’’, ugruntowując pozycję
autora jako wytrawnego znawcy problematyki dziejo´w narodu polskiego w okresie
okupacji. Doc. Kroll opublikował wiele artykuło´w dotyczących najnowszych dziejo´w
Polski, m.in. jedyne w literaturze krajowej opracowanie dotyczac̨e struktury polskich
władz emigracyjnych w latach 1939—1945 (,,Czasopismo Prawno-Historyczne’’, 1976,
nr 2), źródeł archiwalnych, m.in. na temat ewakuacji z ziem polskich oddziało´w Banku
Emisyjnego w roku 1945 (w ,,Tekach Archiwalnych’’, kto´rych był przez pewien czas
redaktorem naukowym). Brał tez˙ udział w pracach zbiorowych, m.in. przy przygotowy-
waniu do druku informatora o z´ródłach archiwalnych z lat II wojny s´wiatowej.

Przede wszystkim jest jednak B. Kroll wybitnym znawca˛ problematyki archiwalnej,
a jego drukowane na łamach ,,Archeionu’’ instrukcje, artykuły i polemiki miały istotny
wpływ na kształtowanie sie˛ polskiej archiwistyki. Ich autor w znacznym stopniu przez
wiele lat uczestniczył w ro´ żnego rodzaju posiedzeniach gremio´w kierowniczych i komisji
przy NDAP; był także członkiem Rady Redakcyjnej, a w latach 1982—1992 Redakcji
,,Archeionu’’.

Znaczny wpływ wywarł takz˙e B. Kroll na ukształtowanie sie˛ w Archiwum Akt Nowych
fachowej kadry archiwisto´w. Nawet jego antagonis´ci, którym dane było z nim
współpracowac´, przyznają, że w swej po´ źniejszej karierze niejednokrotnie wykorzystywali
umiejętności i wiedzę zdobytąpod jego kierunkiem.

Odejście na emeryture˛ dyrektora Krolla z pewnos´ciąnie oznacza całkowitego zerwania
ze środowiskiem archiwalnym; liczymy nadal na jego pomoc w wielu dziedzinach słuz˙by
archiwalnej.

Edward Kołodziej(Warszawa)
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POŻEGNANIE DOKTOR MARII TARAKANOWSKIEJ

W dniu 22 III 1994 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwo´w Państwowych odbyło
siępożegnanie dr Marii Tarakanowskiej, kto´ra z dniem 1 kwietnia tegoz˙ roku przeszła na
emeryturę. W uroczystym spotkaniu wział̨ udział prof. dr hab. Jerzy Skowronek oraz
koleżanki i koledzy z Zakładu Naukowego Archiwistyki i in. wydziało´w NDAP. Naczelny
dyrektor archiwo´w państwowych serdecznie podzie˛kował dr Marii Tarakanowskiej za
długoletnią, owocnąpracę w państwowej służbie archiwalnej, a zwłaszcza za waz˙ne
dokonania w dziedzinie metodyki archiwalnej.

W imieniu ZNA zabrała głos dr Maria Lewandowska, kto´ra z perspektywy trzy-
dziestopięcioletniej wspo´ łpracy z dr Tarakanowska˛ przypomniała archiwalny z˙yciorys
koleżanki oraz podzie˛kowała za wieloletnia˛ pracę w Zakładzie, wspo´ łpracę z ar-
chiwami oraz dorobek naukowy, kto´ry służyć będzie środowisku zawodowemu ar-
chiwistów.

Dr Tarakanowska, po ukon´czeniu studio´w wyższych w 1958 r., podje˛ła pracę
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie zdobywała kwalifikacje w zawodzie
archiwisty. Domena˛ jej działalnos´ci były problemy dotyczac̨e kształtowania narastajac̨ego
zasobu archiwalnego oraz opracowywania materiało´w archiwalnych wytworzonych po
1945 r. przez instytucje centralne. Kierowała wo´wczas oddziałem zajmujac̨ym siętymi
zagadnieniami. Sama ro´wnież porządkowała zespoły archiwalne, opracowywała do nich
inwentarze opatrzone wste˛pami, wizytowała archiwa zakładowe urze˛dów i instytucji.
Zatwierdzała tez˙ wnioski na brakowanie materiało´w niearchiwalnych oraz przepisy
kancelaryjne i archiwalne, regulujac̨e obieg dokumentacji w urze˛dach i instytucjach oraz
prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego. Ro´wnież opiniowała wykazy akt
ustalające klasyfikacjęi kwalifikację powstającej dokumentacji. Brała udział w szkoleniu
archiwistów zakładowych.

W 1973 r. dr Maria Tarakanowska, jako archiwistka z długoletnim staz˙em i znajomos´-
cią problematyki archiwalnej, została przeniesiona do pracy w NDAP. Poczat̨kowo była
pracownikiem, a naste˛pnie kierownikiem Działu Metodycznego Biura Prac Naukowych.
Po powołaniu ZNA została sekretarzem naukowym, a naste˛pnie przez pewien czas
kierowała jego pracami. Zadania tych komo´rek determinowały jej zakres prac i ukierun-
kowały pracęnaukowąna problematyke˛ ogólnokrajową, związanąz potrzebami archiwo´w
państwowych różnych szczebli. W dalszym ciag̨u jej pracy dominowały zagadnienia
związane z gromadzeniem i opracowaniem materiało´w archiwalnych, lecz o bardziej
zróżnicowanym zasie˛gu terytorialnym i chronologicznym. Dr Tarakanowska wspo´ łpraco-
wała z archiwami pan´stwowymi, udzielała porad z zakresu metodyki archiwalnej,
opiniowała normy metodyczne, brała udział w zebraniach naukowych i posiedzeniach
komisji metodycznych archiwo´w. Sama ro´wnieżprzygotowywała wskazo´wki metodyczne
regulujące poste˛powanie z materiałami archiwalnymi na tzw. przedpolu archiwalnym
i w archiwach, jak np. dotyczac̨e dokumentacji teatro´w czy przejętej z archiwów byłej
PZPR.

Wiele uwagi dr Tarakanowska pos´więciła problemom terminologii archiwalnej. Brała
udział w pracach komitetu redakcyjnego, kto´ry przygotowywał do drukuPolski słownik
archiwalny, wydany w roku 1974. Wspo´ łpracowała ro´wnież z zespołem autorskim
opracowującym edycjęmiędzynarodowego słownika terminologicznego archiwo´w państw
byłego obozu socjalistycznego.
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Dorobek naukowy dr Tarakanowskiej stanowia˛ więc prace nieopublikowane, jak
wspomniane juz˙ normy metodyczne, inwentarze do zespoło´w archiwalnych, referaty
wygłaszane na zebraniach i konferencjach metodycznych. Publikacje dotyczac̨e w głównej
mierze gromadzenia i opracowywania materiało´w archiwalnych zostały zamieszczone na
łamach ,,Archeionu’’.

Dr Maria Tarakanowska poza obowiaz̨kami zawodowymi pracowała aktywnie w or-
ganizacjach społecznych, co stwarzało okazje˛ do wypowiadania sie˛ w kwestiach
organizacji i działalnos´ci państwowej służby archiwalnej. Grono oso´b, które miały
przyjemnos´ć z niąwspółpracowac´, ceniło sobie jej profesjonalizm, obowiaz̨kowość oraz
koleżeńską postawę. W czasie spotkania, kto´re upłynęło w niezmiernie serdecznej
atmosferze, wyraz˙ano nadzieje˛, że zmiana statusu tej zasłuz˙onej archiwistki i naukowca nie
będzie stanowic´ przeszkody w dalszym utrzymywaniu kontakto´w zawodowych oraz
w korzystaniu z jej wiedzy przy rozwiaz̨ywaniu ważnych problemo´w archiwalnych.

Maria Lewandowska(Warszawa)

PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ DR MARII LEWANDOWSKIEJ

Czas płynie dla kaz˙dego z nas. Nieunikniony to moment rozstania z najbliz˙szym
środowiskiem wspo´ łpracowników. Uroczyste poz˙egnanie miało miejsce dnia 5 XI 1994 r.
w gabinecie naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych zebrało sie˛ kierownictwo wraz
z naczelnikami komo´rek organizacyjnych NDAP, aby poz˙egnac´ dr Marię Lewandowską
odchodzącąna emeryture˛. Po długim, bo trwajac̨ym ponad 37 lat, okresie pracy nadszedł
moment poz˙egnania.

Dr Maria Lewandowska całe swoje z˙ycie związała z praca˛ w służbie archiwalnej. Nie
sądziła — jak oświadczyła w czasie spotkania — z˙e po studiach historycznych, kto´re
odbyła w murach Uniwersytetu Warszawskiego, na zawsze zwiaż̨e sięz archiwami. Podje˛ła
pracę, zainteresowała sie˛ nową dla niej tematyką, i już tak zostało. Zaczynajac̨ od
obowiązków archiwisty w Archiwum Akt Nowych, rok za rokiem przez lata zdobywała
doświadczenie, wiedze˛ i umiejętności. Przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego,
nawiązała żywe i jakże szerokie kontakty ze s´rodowiskiem archiwisto´w.

Od momentu przejs´cia do Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP poszerzała
horyzonty swojej wiedzy, specjalizujac̨ się w problematyce metodyczno-archiwalnej.
Uczestnicząc w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych wygłaszała referaty oraz
komunikaty związane z problematyka˛ archiwalną. W zakresie tych zagadnien´ znalazło sie˛
sprawozdanie z bezpos´redniego uczestnictwa w obradach XI Mie˛dzynarodowego Kon-
gresu Archiwo´w, w Paryżu w dn. 22—26 VIII 1988 r. Prezentowała wyniki swoich badan´
podejmowanych juz˙ jako pracownik ZNA. W praktycznym działaniu metodyczno-
-archiwalnym szczego´ lną uwagę zwróciła na zagadnienia zwiaz̨ane z kształceniem
zawodowym archiwisto´w. Tym właśnie sprawom pos´więciła wiele opracowan´ zajmując się
kadrami i kształceniem w archiwach. Dowodem tego głe˛bokiego zaangaz˙owania był temat
pracy doktorskiej, traktujac̨y o rozwoju kadr w archiwach pan´stwowych w latach po II
wojnie światowej. Blisko związała się z procesem dydaktycznym, swoja˛ wiedzę
i umiejętności zawodowe przekazywała tym, kto´rzy wchodzili w zakres spraw archiwal-
nych. Wspo´ łpracowała z uczelniami prowadzac̨ymi specjalizacje˛ archiwistyczną, uczest-
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niczyła i prowadziła tez˙ zajęcia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Wiele czasu pos´więcała Pomaturalnemu Studium Archiwistyki
w Warszawie, gdzie zawsze che˛tnie spotykała sie˛ z młodzieżą. Uczestniczyła w opracowa-
niu nowego programu nauczania, przygotowujac̨ bezpos´rednio przedmioty zawodowe.

Przez wiele lat dr Lewandowska kierowała mie˛dzyarchiwalnym zespołem naukowym
zajmującym sięproblematykąpostępowania, oceny i metod opracowania dokumentacji
dokumentalnej, kartograficznej. Biorac̨ udział w licznych konferencjach o zasie˛gu
ogólnokrajowym, przekazywała po´ źniej relacje o dokumentacji przechowywanej w ar-
chiwach pan´stwowych. Zaangaz˙owanie dr Lewandowskiej w te˛ problematyke˛ doprowa-
dziło do opracowaniaKatalogu planów miast przechowywanych w archiwach
państwowych.Doświadczeniem i wiedza˛ dzieliła się zawsze ro´wnież jako długoletni
sekretarz Centralnej Komisji Metodycznej. Uczestniczyła tez˙ w wielu zespołach, komis-
jach i organach doradczych powoływanych przez naczelnego dyrektora. Aktywna była
w bezpos´rednich kontaktach z archiwami pan´stwowymi; odwiedzała je, uczestniczyła
w lokalnych konferencjach, zebraniach naukowych i posiedzeniach metodycznych.
Doświadczeniami i rozwaz˙aniami dzieliła sie˛ z czytelnikami czasopism archiwalnych,
głównie ,,Archeionu’’.

Wiele z powyższych zasług przypomnianych zostało przez prof. Jerzego Skowronka
obok najlepszych z˙yczeńzdrowia i pomys´lności na przyszłos´ć, skierowanych pod adresem
dr Lewandowskiej. W czasie poz˙egnalnego spotkania uroczysty charakter miało wre˛czenie
listu z wyrazami serdecznej wdzie˛czności za długoletniąi owocnąpracę1.

Dr Maria Lewandowska z duz˙ym wzruszeniem podzie˛kowała za z˙yczliwąpamięć i tak
ciepłe słowa uznania. Jak podkres´liła w swej wypowiedzi, zawsze pracowała z głe˛bokim
przekonaniem, z˙e swoje zaangaz˙owanie i powinnos´ci należy wykonywaćjak najlepiej, dla
dobra słuz˙by archiwalnej, z kto´rą przecieżzwiązała całe swoje z˙ycie zawodowe. Dalsza˛
część uroczystos´ci wypełniły życzenia wszelkiej pomys´lności składane przez kierowniko´w
komórek organizacyjnych NDAP. Naste˛pnie, w przyjacielskiej atmosferze, omawiano
dalsze plany działalnos´ci dr Lewandowskiej, kto´ra nie zrywa więzów z archiwami, gdyz˙
pracowac´ będzie w ZNA NDAP w mniejszym wymiarze czasowym.

Bolesław Woszczyn´ski (Warszawa)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ
SŁUŻBY ARCHIWALNEJ W 1994 R.*

W 1994 r. naczelny dyrektor archiwo´w państwowych brał udział w pracach legis-
lacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydał opinie˛ do projektu rozporzad̨ze-
nia ministra pracy, płacy i polityki socjalnej w sprawie prowadzenia przez praco-

1 Naczelny dyrektor wre˛czył też list z wyrazami podzie˛kowania płkowi poz˙. Tadeuszowi
Kleczowi, który już jako emeryt pracował w NDAP od 1 III 1984 r. w niepełnym wymiarze czasu,
zajmując się sprawami ochrony ppoz˙. i bhp.

* Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdan´ okresowych, notatek słuz˙bowych
i danych dostarczonych przez archiwa pan´stwowe oraz wydziały NDAP.
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wników dokumentacji w sprawach zwiaz̨anych ze stosunkiem pracy, w kto´rej opowie-
dział sięza przekazywaniem dokumentacji pracowniczej Zakładowi Ubezpieczen´ Społe-
cznych w przypadku likwidacji zakładu pracy.

Naczelny dyrektor archiwo´w państwowych wydał w 1994 r. 17 zarzad̨zeń. Większość
z nich miała charakter organizacyjny i dotyczyła podległych archiwo´w państwowych. Na
wymienienie zasługuja:̨ zarzadzenie w sprawie praw i obowiaz̨ków zastępców naczel-
nego dyrektora archiwo´w państwowych, zarzadzenie w sprawie zakupu materiało´w
archiwalnych, dajac̨e archiwom pan´stwowym większą swobodę w tym zakresie,
zarządzenie w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Metodycznej na lata
1994—1997 oraz zarzad̨zenie w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Archiwal-
nej Oceny Dokumentacji na lata 1994—1996. Naczelny dyrektor wydał pismo oko´ lne
w sprawie ochrony przechowywanych w archiwach pan´stwowych materiało´w archiwal-
nych przed kradziez˙ą, zniszczeniem lub zagubieniem, w kto´rym zobowiązał dyrektoro´w
archiwów państwowych do wzmocnienia ochrony zasobu przechowywanego w ar-
chiwach pan´stwowych.

1 X 1994 r. minister edukacji narodowej powołał dra inz˙. Henryka Kurowskiego na
stanowisko zaste˛pcy naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych.

1 V 1994 r. naczelny dyrektor archiwo´w państwowych powołał dr Elz˙bietęWierzbicką
na stanowisko dyrektora AP w Lublinie. Dr E. Wierzbicka obje˛ła to stanowisko w wyniku
wygranego konkursu.

31 VIII 1994 r. naczelny dyrektor archiwo´w państwowych powierzył dr Annie
Stogowskiej funkcje˛ dyrektora AP w Płocku, dotychczasowemu kierownikowi Oddziału
AP m. st. Warszawy.

1 XI 1994 r. naczelny dyrektor archiwo´w państwowych powołał mgra Kazimierza
Jaroszka na stanowisko dyrektora AP w Radomiu. Mgr K. Jaroszek objał̨ to stanowisko
w wyniku wygranego konkursu.

1 XI 1994 r. naczelny dyrektor archiwo´w państwowych powołał dra Tadeusza
Krawczaka na stanowisko dyrektora Archiwum Akt Nowych. Dr T. Krawczak objał̨ to
stanowisko w wyniku wygranego konkursu.

30 XII 1994 r. naczelny dyrektor archiwo´w państwowych powołał mgr Haline˛
Rozpondek na stanowisko dyrektora AP w Cze˛stochowie. Mgr H. Rozpondek obje˛ła to
stanowisko w wyniku wygranego konkursu.

Zasób archiwalny

Wielkość zasobu

Tabela 1. Zaso´b archiwów państwowych wg stanu na 31 XII 1994 r. w poro´wnaniu do 1993
r.

Zasób archiwów państwowych 1993 1994
(w l. bezwzgl.)

Ogółem zespoło´w 53 733 55 091
Ogółem m.b. 206 611, 99 207 563, 02
Ogółem j.inw. 16 274 200 16 440 288
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Zasób Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 31 XII 1994 r. obejmował: fototeke˛
liczącą 782 399 fotografii, fonoteke˛ liczącą 9452 nagrania oraz filmoteke˛ liczącą 460
filmów. Zasób ADM zwiększył sięo 2154 j. inw. fotografii i 231 j. inw. nagran´. Zasób
archiwów państwowych ogo´ łem zwiększył sięo 1358 zespoło´w archiwalnych i 951,03 m.b.
(166 088 j.inw.)

W związku z przygotowaniami do wprowadzenia w archiwach pan´stwowych kom-
puterowego spisu zespoło´w oraz przygotowan´ do skontrum zasobu, archiwa kontynuuja˛
weryfikację ilościowego stanu zasobu. W 1994 r. takiej weryfikacji dokonało AP
w Rzeszowie, w wyniku kto´rej zmniejszył sie˛ ogólny stan zasobu. Weryfikacja prze-
prowadzona przez to archiwum rzutuje na liczby globalne obejmujac̨e wszystkie archiwa
państwowe. Takie działania prowadzone przez inne archiwa pan´stwowe będąmiały wpływ
na obliczenia w latach naste˛pnych.

Decyzją naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych w 1995 r. rozpoczyna sie˛
skontrum pan´stwowego zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pan´stwo-
wych. W związku z tym archiwa potraktowały 1994 r. jako przygotowawczy; przedsie˛-
wzięto kroki mające na celu uporzadkowanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
a także sprowadzenie do magazyno´w wypożyczonych materiało´w archiwalnych.

Przejmowanie materiało´w archiwalnych

W roku sprawozdawczym, w wyniku transformacji ustrojowo-gospodarczych, szcze-
gólnie w sferze stosunko´w własnos´ciowych, archiwa pan´stwowe przejmowały materiały
archiwalne zlikwidownych przedsie˛biorstw pan´stwowych, dawnych terenowych organo´w
władzy i administracji pan´stwowej, związków spółdzielczych, stowarzyszen´, skasowanych
instytucji państwowych, akt sad̨owych, akt stanu cywilnego, prywatyzowanych biur
projektów, instytucji oświatowych i kulturalnych. W 1994 r. przeje˛to do archiwo´w
państwowych 660 zespoło´w archiwalnych o obje˛tości 2450 m.b. (177 301 j.a.).

Opracowanie zasobu

Opracowanie zasobu archiwalnego przebiegało wg ustalonych plano´w oraz zadan´
kolejnych komisji metodycznych archiwo´w państwowych. Opracowanie dotyczyło
różnego rodzaju dokumento´w (pergaminowych, papierowych, dokumentacji technicznej
i kartograficznej, fotografii i nagran´) pochodzących z różnych okreso´w. Kontynuowane
było opracowywanie materiało´w byłej PZPR. W ramach tych działan´ , w wyniku
wytycznych naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych dla archiwo´w państwowych,
oceniano materiały pod kat̨em ich dalszego przechowywania oraz wydzielenia dokumen-
tacji niearchiwalnej na makulature˛.

Nad porządkowaniem zasobu czuwały komisje metodyczne, kto´re odbyły 82 posiedze-
nia. Podczas obrad przewaz˙ała tematyka zwiaz̨ana z biez˙ącym opracowaniem zasobu.
Omawiane były wste˛py wraz z inwentarzami do zespoło´w archiwalnych. Szczego´ lną
uwagępoświęcono problematyce zwiazanej z metodyka˛ opracowywania dokumentacji
partyjnej. Dokonywano tez˙ oceny pomocy archiwalnych do zespoło´w akt staropolskich,
urzędów ogólnej administracji pan´stwowej, sądów, zjednoczen´ i zrzeszen´. Przedmiotem
rozważańbyło ponadto poste˛powanie z dokumentacja˛ kartograficzną, a także informacje
o pracach nad pomocami wyz˙szego rze˛du (indeksy, katalogi). Dokonywano biez˙ącej oceny
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realizacji planu działania komisji metodycznych, a takz˙e rozważano przygotowania do
skontrum zasobu.

Tabela 2. Stan opracowania zasobu na 31 XII 1994 r., w poro´wnaniu z 1993 r.

Zasób archiwalny 1993 1994
(w l. bezwzgl.)

Liczba zespoło´w 29 946 31 228
Liczba m.b. zasobu 113 321, 00 114 339, 53
Liczba j.inw. 8 813 148 8 909 591

W 1994 r. globalny stan zasobu całkowicie opracowanego zwie˛kszył sięo 1282 zespoły
archiwalne i 1018,53 m.b. (91 443 j. inw.)

Według stanu na 31 XII 1994 r. na zewidencjonowanych 130 291 dokumento´w
pergaminowych i papierowych całkowicie opracowanych jest 123 713; na 294 018 j. inw.
dokumentacji technicznej opracowanych całkowicie jest 116 569; spos´ród 400 341 j. inw.
dokumentacji kartograficznej opracowano całkowicie 162 577.

W ramach opracowania zasobu, w roku sprawozdawczym archiwa pan´stwowe
zinwentaryzowały 2261,56 m.b. materiało´w archiwalnych oraz przekazały na makulature˛
389 m.b. dokumentacji niearchiwalnej. Dla poro´wnania: w 1993 r. archiwa zinwen-
taryzowały 2272,78 m.b. materiało´w archiwalnych i przekazały na makulature˛ 407 m.b.
dokumentacji niearchiwalnej.

Z przedstawionych liczb wynika, z˙e mimo dużego obciążenia archiwo´w państwowych
zadaniami związanymi z nadzorem nad narastajac̨ym zasobem archiwalnym, przej-
mowaniem materiało´w archiwalnych, zwie˛kszeniem sie˛ liczby załatwionych kwerend,
archiwa utrzymały swo´ j poziom opracowania zasobu archiwalnego w stosunku do 1933 r.

Zabezpieczanie zasobu (ochrona, konserwacja, reprografia)

Realizując zamierzenia w zakresie ochrony budynko´w i zbiorów, archiwa — w miare˛
przeprowadzanych remonto´w oraz posiadanych s´rodków finansowych — zabezpieczały
budynki przed włamaniem, instalujac̨ kraty okienne i drzwiowe (archiwa w Kutnie
i Łęczycy). AP w Białymstoku zainstalowało domofon.

Pismo oko´ lne w sprawie wzmoz˙enia ochrony zasobu archiwo´w spowodowało ograni-
czenia doste˛pu osób niepowołanych do magazyno´w archiwalnych oraz pozwoliło zaostrzyc´
kontrole ruchu dokumento´w między magazynami a pracownia˛ naukową.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach ubiegłych, na stan zachowania akt
i ich konserwacje˛ wpływał stan magazyno´w archiwalnych i warunki przechowywania akt,
działania profilaktyczne i konserwatorskie, prowadzone przez archiwa pan´stwowe.

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwalio´w w AGAD koordynowało i pomaga-
ło w tej dziedzinie wszystkim archiwom pan´stwowym.

CLKA konserwowało materiały archiwalne dla AGAD, AAN, archiwo´w państwowych
w Opolu i Toruniu, posługujac̨ sięróżnymi metodami. W ramach tych prac konserwowano
dokumenty pergaminowe, papierowe, ksie˛gi, mapy, szkice, a takz˙e grafiki. Wykonywano
prace introligatorskie oraz specjalne obwoluty ochronne.
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CLKA prowadziło działalnos´ć kontrolną, konsultacyjnąi szkoleniowąw stosunku do
archiwów państwowych, a takz˙e współpracowało z in. instytucjami przechowujac̨ymi
materiały archiwalne. W szczego´ lności: 1) oceniało stan czystos´ci biologicznej dokumen-
tów AGAD, AAN oraz archiwów państwowych w Gdan´sku, Krakowie, Łodzi, Radomiu,
Suwałkach; 2) oceniano stan czystos´ci biologicznej dokumento´w i obiektów m.in. Zamku
Królewskiego w Warszawie, Muzeum Literatury, Z˙ydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie; 3) wizytowano pod wzgle˛dem konserwatorskim archiwa pan´stwowe
w Kaliszu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Przemys´lu,
Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie i Wrocławiu. W CLKA odbywali praktyki w zakresie
profilaktyki i konserwacji papieru: trzydziestodniowe — przedstawiciele Centrum Konser-
wacji w Wilnie, czternastodniowe — pracownicy archiwo´w państwowych w Kaliszu
i Olsztynie, dziesie˛ciodniowe — pracownicy AP w Siedlcach, szes´ciodniowe — pracow-
nicy archiwów państwowych w Krakowie i Zielonej Go´rze. Szkolenia od jednego do pie˛ciu
dni odbyli pracownicy archiwo´w państwowych w Białymstoku i Krakowie oraz biblio-
tekarze, pracownicy Muzeum Narodowego i Biblioteki Narodowej. CLKA brało udział
w zorganizowaniu prac konserwatorskich i wspo´ łpracowało w wyposaz˙eniu w sprze˛t
restauratorski archiwo´w państwowych w Kaliszu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu
i Szczecinie.

Archiwa państwowe w ramach prac zwiaz̨anych z konserwacja˛zasobu w 1994 r., tak jak
w latach ubiegłych, wykonywały działania profilaktyczne, polegajac̨e na odkurzaniu akt,
wymianie obwolut i teczek, szyciu i klejeniu akt, pracach introligatorskich, a takz˙e badaniu
temperatury i wilgotnos´ci pomieszczen´ magazynowych.

Archiwa państwowe posiadajac̨e odpowiedni sprze˛t i obsadękonserwatorska˛ wykony-
wały pełnąkonserwacje˛ materiałów archiwalnych: AAN, AP m.st. Warszawy oraz archiwa
państwowe w Gdan´sku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemys´lu,
Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Go´rze.

W roku sprawozdawczym w pracowniach mikrofilmowych 11 archiwo´w państwowych
(ADM, AGAD, AAN, archiwa państwowe w: Gdan´sku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu,
Przemys´lu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu) wykonano 1 237 502 klatki mikrofilmo´w,
w tym 764 129 klatek mikrofilmo´w zabezpieczajac̨ych, 9417 klatek mikrofilmo´w dla
użytkowników krajowych i 463 956 klatek mikrofilmo´w dla użytkowników zagranicz-
nych. W stosunku do 1993 r. nieznacznie zwie˛kszyła sięliczba wykonywanych mikrofil-
mów zabezpieczajac̨ych; zmniejszyła sie˛ natomiast liczba mikrofilmo´w, wykonanych dla
użytkowników krajowych i zagranicznych. Wiaż̨e sięto ze wzrostem koszto´w wykonywa-
nia mikrofilmów.

Narastający zasób archiwalny

Instytucje i archiwa zakładowe pod szczego´ lnym nadzorem archiwalnym

Stosownie do przepiso´w ustawy z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, pan´stwowa słuz˙ba archiwalna sprawuje nadzo´r nad archiwami
zakładowymi tych pan´stwowych jednostek organizacyjnych, w kto´rych powstająmateriały
archiwalne (kategorii ,,A’’), podlegajac̨e naste˛pnie wieczystemu przechowywaniu w ar-
chiwach pan´stwowych. Wskutek zniesienia w 1990 r. blisko 5000 terenowych organo´w
władzy i administracji pan´stwowej, a naste˛pnie zlikwidowania wielu in. waz˙nych
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państwowych jednostek organizacyjnych, zwłaszcza w przemys´le i handlu, liczba
nadzorowanych jednostek uległa w latach 1989—1991 radykalnemu zmniejszeniu
z 10 333 do 5670, utrzymujac̨ się w zasadzie na tym samym poziomie takz˙e w latach
następnych. Na koniec 1994 r. liczba tych jednostek wynosiła 5657, tj. o 55 wie˛cej, niż
w 1993 r. Obejmowały one organy administracji rzad̨owej wszystkich stopni, instytucje
wymiaru sprawiedliwos´ci, finansowe, ubezpieczeniowe i kontrolne, uczelnie i instytuty
naukowe, reprezentatywne przedsie˛biorstwa wszystkich działo´w gospodarki narodowej
oraz ważniejsze placo´wki służby zdrowia i kulturalno-os´wiatowe. Ogo´ łem działało
w nich ok. 12 400 archiwo´w zakładowych (w 1989 r. — ok. 20 000).

Zniesienie zawe˛żenia kompetencji nadzorczych archiwo´w państwowych, groz˙ącego
poważnym zdekompletowaniem narodowego zasobu archiwalnego, wymaga tez˙ nowych
regulacji prawnych. W tym celu, na polecenie naczelnego dyrektora archiwo´w państwo-
wych w 1994 r. uległy znacznemu przys´pieszeniu stosowne prace legislacyjne. Dzie˛ki
temu możliwe było przedstawienie ministrowi edukacji narodowej zaawansowanego
projektu nowej ustawy:Prawo archiwalnewraz z projektami czterech akto´w wykonaw-
czych oraz powołanie przez tegoz˙ ministra specjalnej komisji resortowej na czele
z naczelnym dyrektorem archiwo´w państwowych, z zadaniem prowadzenia dalszych prac
w tym zakresie.

Innym, wysoce negatywnym, naste˛pstwem obecnej transformacji ustrojowej jest
nagromadzenie sie˛ na tzw. przedpolu archiwalnym, tj. u ro´ żnych aktotwo´rców, ogromnej
masy materiało´w archiwalnych, gło´wnie po zniesionych urze˛dach i zlikwidowanych
ważnych pan´stwowych i spo´ łdzielczych jednostkach organizacyjnych, kto´re zgodnie
z przepisami prawa powinny byc´ przejęte przez archiwa pan´stwowe. Dokładne ustalenie
wielkości tego ,,nawisu archiwalnego’’ nie jest jednak moz˙liwe, głównie z powodu braku
odpowiedniej sprawozdawczos´ci statystycznej oraz bardzo zro´ żnicowanego stanu opraco-
wania wchodzac̨ych dońmateriałów archiwalnych. Wykonane z inspiracji naczelnego
dyrektora archiwo´w państwowych mozolne pro´by dokładniejszego oszacowania wielko-
ści tego nawisu przyniosły dwie ro´ żne liczby: 89 080 m.b. akt — na koniec czerwca 1993
r. i 78 327 m.b., tj. o 12,1% mniej — na koniec 1994 r. Ta druga liczba wydaje sie˛ być
szacunkiem bardziej s´cisłym. Dla porównania, stanowi ona az˙ 37,7% całego zasobu
archiwów państwowych zgromadzonego od poczat̨ku ich istnienia! Przeje˛cie tak ogrom-
nej masy materiało´w nie jest moz˙liwe, nawet przy ponadnormatywnym zage˛szczeniu
powierzchni magazynowych, co w wypadku wielu archiwo´w państwowych już, niestety,
ma miejsce. Radykalne zapewnienie nalez˙ytej ochrony tym aktom jest moz˙liwe
wyłącznie dzięki poprawie dramatycznej sytuacji lokalowej wie˛kszości archiwów państ-
wowych i ich wyposaz˙enia, o co naczelny dyrektor wielokrotnie wyste˛pował do różnych
organów władzy, w tym ministra-szefa URM, niestety, bez efekto´w.

Rok 1994 nie przynio´sł również koniecznych regulacji prawnych w zakresie skutecz-
nego zabezpieczania nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria ,,B’’),
o co naczelny dyrektor archiwo´w państwowych — chociaz˙ dokumentacja ta nie lez˙y
w zakresie jego kompetencji — wyste˛puje konsekwentnie juz˙ od 1989 r., majac̨ na uwadze
wyłącznie interes publiczny. W 1992 r., z jego inicjatywy, wprowadzono wprawdzie do
projektu jednego z akto´w wykonawczych nowelizowanej ustawy o przedsie˛biorstwie
państwowym zapis, zobowiaz̨ujący oddziały terenowe ZUS do zabezpieczania społecznie
ważnych akt osobowych i płacowych pracowniko´w likwidowanych przedsie˛biorstw, ale
nasza satysfakcja była tylko chwilowa, bowiem ten akt prawny dotad̨ nie wszedł w z˙ycie.
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Liczne zniesienia, likwidacje, upadłos´ci i przekształcenia zmuszały tez˙ archiwa
państwowe zaro´wno do intensyfikacji rutynowych działan´ inspekcyjno-kontrolnych, jak
i do podejmowania nowych ich form. Coraz cze˛ściej stają się nimi stałe konsultacje
i uzgodnienia z organami załoz˙ycielskimi i nadrzędnymi likwidowanych jednostek
organizacyjnych, dotyczac̨e metod zabezpieczania dokumentacji tych jednostek, poradnic-
two i doraźne szkolenie kancelaryjno-archiwalne likwidatoro´w i syndyków, współ-
działanie z prokuratorami w celu wymuszania nalez˙ytej ochrony materiało´w archiwalnych,
czy wreszcie zawieranie bardzo trudnych do wynegocjowania umo´w użyczenia mate-
riałów archiwalnych, wchodzac̨ych w skład pan´stwowego zasobu archiwalnego innym,
najczęściej niepan´stwowym podmiotom. Działania te w 1994 r. tylko w pewnym stopniu
wpłynęły na poprawe˛ stanu zasobu archiwalnego nadzorowanych jednostek. Wie˛kszość
z nich nadal bowiem nie ma odpowiednich lokali archiwalnych, nie zatrudnia fachowego
archiwisty, nie przestrzega własnych przepiso´w kancelaryjno-archiwalnych. Ten general-
nie wciąż niezadowalajac̨y stan archiwo´w zakładowych zdeterminowany jest z jednej
strony relatywnie niska˛ kulturą polskiej administracji — publicznej i gospodarczej
— a z drugiej trudnos´ciami ekonomicznymi, kto´re w pierwszej kolejnos´ci dotykają
tradycyjnie najbardziej upos´ledzone ogniwo nadzorowanych jednostek, tj. archiwum
zakładowe.

Przepisy kancelaryjne i archiwalne

W 1994 r. archiwa pan´stwowe, po bardzo czasochłonnych konsultacjach i opiniowaniu,
zatwierdziły ogo´ łem 438 nowych instrukcji kancelaryjnych, rzeczowych wykazo´w akt
oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwo´w zakładowych, tj. az˙ o 114
więcej, niż w 1993 r. Naczelny dyrektor archiwo´w państwowych zatwierdził 26 takich
normatywów dla naczelnych i centralnych organo´w administracji pan´stwowej i in.
jednostek o zasie˛gu ogólnopolskim. Na jego polecenie 3 specjalnie powołane komisje
robocze eksperto´w państwowej służby archiwalnej w lipcu 1994 r. przystap̨iły do
opracowania projekto´w nowego przykładowego rzeczowego wykazu akt typowych oraz
kwalifikatorów programowej dokumentacji radiowej i telewizyjnej. Wymienione posunie˛-
cia, służące racjonalizacji działalnos´ci archiwalnej nadzorowanych jednostek, nie daja˛
oczekiwanych rezultato´w, bo część przedsiębiorstw w praktyce nie przestrzega własnych
przepiso´w kancelaryjno-archiwalnych.

Zasób archiwów zakładowych

Zasób tych archiwo´w, podobnie jak w latach ubiegłych, był wielce zro´ żnicowany,
obejmując od 1 m.b. akt w urze˛dach rejonowych do ok. 13 000 m.b. w duz˙ych biurach
projektowych, pewnych sad̨ach wojewo´dzkich i wielkich przedsie˛biorstwach przemys-
łowych. Równieżstan uporzad̨kowania tego zasobu był mocno zro´ żnicowany. Niezmien-
nie dobrze przedstawia sie˛ on w biurach projektowych, bankach oraz w wie˛kszości uczelni,
urzędów wojewódzkich, a takz˙e w naczelnych i centralnych organach, jak: URM, MEN,
GUS, resortach finanso´w, transporcie, instytucjach wspo´ łpracy gospodarczej z zagranica˛
i Urzędzie Patentowym. Niedostateczna˛ dbałość o wytworzonądokumentacje˛ wykazują
natomiast nadal — mimo licznych interwencji ze strony pan´stwowej służby archiwalnej
— jednostki i instytucje podporzad̨kowane resortom sprawiedliwos´ci, rolnictwu oraz
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przemysłu i handlu, szczego´ lnie te z nich, kto´re sąlub mająbyć likwidowane. Od tych
ostatnich jednostek najtrudniej tez˙ wyegzekwowac´ przekazanie materiało´w archiwalnych
w stanie uporzad̨kowanym, co wymaga wielu dodatkowych działan´ i zabiegów, koń-
czących się niekiedy poraz˙ką kontrolerów z powodu braku s´rodków finansowych
likwidowanego podmiotu na nalez˙yte, zgodne z przepisami, zarchiwizowanie dokumen-
tacji. W takich wyjątkowych przypadkach, archiwa pan´stwowe, działajac̨ w stanie wyz˙szej
koniecznos´ci, by nie dopus´cić do realnego zagroz˙enia zniszczenia materiało´w archiwal-
nych przejmująje nawet bez uporzad̨kowania, co z kolei zwie˛ksza, jużi tak duże, prace
własne. W 1994 r. archiwa przeje˛ły od nadzorowanych jednostek i in. likwidowanych
instytucji ogółem 660 zespoło´w archiwalnych o łącznej objętości 2 459,05 m.b., uje˛tych
w 177 301 j.a. Jest to metraz˙owo o 25% mniej, niz˙ w 1993 r. Przyczyny tego zmniejszenia
są różnorakie; przede wszystkim zawaz˙ył tu spadek pierwszej, wielkiej fali likwidacji
i upadłości lat 1990—1992, bardziej rygorystyczne przestrzeganie przez archiwa
państwowe wymogo´w przepiso´w wobec materiało´w archiwalnych podlegajac̨ych przeka-
zaniu, koniecznos´ć pozostawienia cze˛ści tych materiało´w w użyczenie nowym, po-
wstającym w miejsce likwidowanych, podmiotom, a takz˙e wyczerpanie sie˛ rezerwy
magazynowej wielu archiwo´w. W przejmowanych materiałach dominowały obie˛tościowo
nadal akta zniesionych urze˛dów stopnia podstawowego, dalej ro´ żnych przedsie˛biorstw,
biur projektowych oraz instytucji os´wiaty, kultury i nauki.

W celu nalez˙ytego zabezpieczenia zasobu dokumentacji programowej jednostek
organizacyjnych i dalszej ochrony prawnej zniesionego 31 XII 1993 r. Radiokomitetu,
naczelny dyrektor doprowadził 15 IV 1994 r. do podpisania porozumienia z Krajowa˛Radą
Radiofonii i Telewizji, w sprawie przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji
w użyczenie zbioro´w dokumentacji byłej pan´stwowej jednostki organizacyjnej Polskie
Radio i Telewizja. Dokument o´w posłużył za podstawe˛ zawarcia (do kon´ca 1994 r.), przez
stosowne archiwa pan´stwowe, umo´w użyczenia przedmiotowej dokumentacji 18 spo´ łkom
akcyjnym publicznej radiofonii oraz Spo´ łce Akcyjnej ,,Telewizja Polska’’ i jej 12
oddziałom terenowym.

Kontrole, lustracje, konsultacje

Podstawowa˛ formą nadzoru nad narastajac̨ym państwowym zasobem archiwalnym
pozostawały kontrole merytoryczne archiwo´w zakładowych, kto´rych w 1994 r. prze-
prowadzano ogo´ łem 1870, tj. o 77 mniej, niz˙ w 1993 r. i o 54 mniej, niz˙ w 1992 r. Na
polecenie naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych dokonano analizy wykonywania
przez archiwa pan´stwowe obligatoryjnych zadan´ kontrolnych w latach 1988—1993.
Sondaz˙ ujawnił zróżnicowanie stopnia realizacji tych zadan´, stając siępunktem wyjs´cia do
dyscyplinowania archiwo´w najsłabszych w tej dziedzinie, i wyro´wnywania ogo´ lnego
poziomu działan´ nadzorczych.

Kontrolami objęto przede wszystkim jednostki tzw. trudne, permanentnie nierespek-
tujące przepiso´w archiwalnych bądź poddane poste˛powaniu likwidacyjnemu i upadłos´-
ciowemu. W dalszych 316 nadzorowanych jednostkach, tj. o 110 mniej, niz˙ w 1993 r.,
przeprowadzono lustracje archiwalne, w celu sprawdzenia stopnia realizacji wczes´niej-
szych zalecen´ pokontrolnych. Stwierdzono nieduz˙ą poprawę, ponadto archiwa pan´stwowe
udzieliły ok. 3700 porad i konsultacji z zakresu stosowania przepiso´w kancelaryjno-
-archiwalnych i archiwizowania zasobo´w.
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Ocena i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Stwierdzono dwa wypadki zniszczenia materiało´w archiwalnych: przez Bydgoskie
Przedsie˛biorstwo Budownictwa Przemysłowego ,,Pomorze’’ i Akademie˛ Wychowania
Fizycznego w Gdan´sku, o czym zawiadomiono włas´ciwe prokuratury, kto´re podjęły w tej
sprawie poste˛powanie wyjas´niające, a takz˙e dwa wykroczenia, polegajac̨e na samowolnym
— bez zezwolenia archiwo´w państwowych — zniszczeniu dokumentacji niearchiwalnej.
Ogółem w 1994 r., po zaopiniowaniu przez komisje niearchiwalnej oceny dokumentacji,
wydano 7976 zezwolen´ na wybrakowanie 267 215 m.b. akt przeterminowanych,
tj. 12 065 m.b. (o 4,7%) wie˛cej niż w 1993 r. W sprawach budzac̨ych wątpliwości
kwalifikacyjne przeprowadzono 703 ekspertyzy archiwalne, tj. 109 (o 18,3%) wie˛cej,
aniżeli roku poprzedniego.

Szkolenie personelu archiwalnego i kancelaryjnego

Rok 1994 był drugim rokiem ponownego, stopniowego wzrostu zainteresowania
różnych aktotwo´rców różnymi formami kształcenia i doszkalania archiwalnego ich
pracowników. Dzięki temu pracownicy archiwo´w państwowych, działajac̨ w różnych
formach organizacyjnych, przeprowadzili w 1994 r. 67 kurso´w archiwalnych I i II
stopnia, tj. o 26 wie˛cej niż w 1993 r. Ukończyło je 1704 słuchaczy, gdy rok wczes´niej
tylko 901, tj. o 803 mniej. Jednoczes´nie na 139 doraz´nych szkoleniach kancelaryjno-
archiwalnych przeszkolono 2763 pracowniko´w różnych zakłado´w pracy, tj. o 631 wie˛cej
niż w 1993 r. Od paz´dziernika, 1994 r., obok dotychczasowego monopolisty w tym
zakresie — Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu — rozpoczał̨ także
działalnos´ć, za aprobata˛ naczelnego dyrektora, Centralny Os´rodek Kurso´w Kancelaryjno-
Archiwalnych Stowarzyszenia Archiwisto´w Polskich z 14 terenowymi oddziałami dydak-
tycznymi, co znacznie poszerzyło dotychczasowe moz˙liwości edukacji archiwalnej
i kancelaryjnej w Polsce.

Informacja archiwalna

Archiwalne pomoce informacyjne

Tabela 3. Stan opracowania pomocy ewidencyjno-informacyjnych w dn. 31 XII 1994 r.
w porównaniu do 1993 r.

Pomoce 1993 1994
(w l. bezwzgl.)

Inwentarze ksiaż̨kowe 21 264 22 062
Inwentarze kartkowe 12 023 11 705
Indeksy 1 651 1 682
Sumariusze 9 9
Przewodniki 27 32
Informatory 109 122
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W 1994 r. COIA NDAP kontynuował prace nad ustaleniem faktycznych nazw
i rozmiarów zespoło´w oraz nad ujednoliceniem danych zawartych we wszystkich
posiadanych przez niego os´rodkach ewidencyjno-informacyjnych. Archiwa (włac̨zając
w to oddziały zamiejscowe) przysłały w tym okresie 19 spiso´w zespoło´w z końca 1993 r.
oraz 7 spiso´w sporządzonych juz w 1994 r. Informacje zawarte w tych spisach zostały
porównane z Centralna˛ Kartoteką Zespołów, co spowodowało konieczna˛ weryfikację
danych. W sierpniu zmodyfikowano wzo´r spisu zespoło´w, który archiwa zacze˛ły już
stosowac´. Do Centralnej Kartoteki Zespoło´w w COIA wpłynęło 3999 kart zespoło´w, tzn.
o ponad 1000 kart (ok. 20%) mniej, niz˙ w roku ubiegłym. Na ro´ żnicę wpłynęły głównie
karty B, których przysłano do COIA jedynie 3025, natomiast liczba przysłanych kart
A nieco zwiększyła sięi wyniosła 974. Najwie˛cej kart przysłały archiwa w Płocku (494)
i w Opolu (486). Ws´ród archiwów, które nadesłały karty zespoło´w, zabrakło archiwo´w
z Białegostoku i Krakowa. Ro´wnież liczba inwentarzy przysłanych do COIA zmalała
w porównaniu do 1993 r. ze 180 do 165 (liczba wol. zmniejszyła sie˛ ze 197 do 145).
Zintensyfikowane zostały prace nad uaktualnianiem posiadanych przez COIA inwentarzy
i wprowadzaniem do nich uzupełnien´ .

Udostępnianie materiało´w archiwalnych

Tabela 4. Udoste˛pnianie materiało´w archiwalnych w stosunku do 1993 r.

Użytkownicy 1993 1994
(w l. bezwzgl.)

Liczba korzystających 9 374 8 976
Liczba odwiedzin w
pracowniach naukowych 44 067 48 286
Liczba udoste˛pnionych j.a. 344 512 340 140

W 1994 r. odnotowano niewielki ogo´ lny spadek liczby oso´b korzystających z materia-
łów archiwalnych w pracowniach naukowych, a w niekto´rych archiwach liczba uz˙ytkow-
ników zmalała dos´ć znacznie (np. w ADM i w AP Katowice). Wyraz´nie zwiększyła się
natomiast cze˛stotliwość odwiedzin użytkowników w pracowniach (zwłaszcza w AP
Wrocław, gdzie wspo´ łczynnik wzrósł z 6,1 w 1993 r. do 9,1 w 1994 r.). Jednak w tym
czasie udoste˛pniono mniejsza˛ liczbę j. a. Do wyjątków należały archiwa pan´stwowe
w Białymstoku, Kaliszu, Lesznie i Opolu, gdzie udoste˛pnianie materiało´w wzrosło o 100
lub więcej procent.

Wśród użytkowników pracowni naukowych dominowali studenci miejscowych lub
pobliskich uczelni, gromadzac̨y materiały do prac magisterskich. Mniej liczni byli
doktoranci i samodzielni pracownicy naukowi, jakkolwiek AP we Wrocławiu zaznaczyło,
że wśród tamtejszych uz˙ytkowników przeważali doktoranci i pracownicy naukowi.
W niektórych archiwach, np. w Bydgoszczy, ros´nie liczba oso´b wykorzystujących
archiwalia do celo´w prywatnych i urze˛dowych. Użytkownicy ci nie sąprzygotowani do
prowadzenia samodzielnych poszukiwan´ i badań: wymagają dodatkowej pomocy ze
strony pracowniko´w archiwów.
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Struktura udoste˛pnianego zasobu była w wie˛kszości podobna do archiwo´w tereno-
wych. Najczęściej wykorzystywane były akta z okresu mie˛dzywojennego, z XIX w.
i z pierwszych lat powojennych. Akta staropolskie, przechowywane tylko w niekto´rych
archiwach, nie stanowiły w skali ogo´ lnokrajowej znacznego odsetka wykorzystywanych
archiwaliów (chociażnp. AP w Gdan´sku podkres´lało ich popularnos´ć). Największym
zainteresowaniem cieszyły sie˛ akta stanu cywilnego, sad̨owe, budowlane oraz materiały
kartograficzne. Wykorzystywane tez˙ były zbiory biblioteczne archiwo´w, zwłaszcza
zgromadzona w nich prasa lokalna. W odro´ żnieniu od ubiegłego roku niekto´re archiwa
zaobserwowały spadek zainteresowania archiwaliami wytworzonymi przez władze i in-
stytucje niemieckie (AP w Katowicach, AP w Koszalinie).

Kwerendy

W 1994 r., po spadku w roku poprzednim, ponownie znaczac̨o wzrosła liczba kwerend
pisemnych przeprowadzonych w archiwach na zlecenie instytucji i oso´b prywatnych:

Tabela 5. Kwerendy pisemne, przeprowadzone na zlecenie

Użytkownicy 1993 1994
(w l. bezwzgl.)

Władze i urzędy 9 336 9 053
Instytucje naukowe 547 752
Osoby prywatne 53 346 66 769
Razem 63 229 76 601

Największy wzrost liczby kwerend zanotowały archiwa pan´stwowe w Łodzi i Toruniu
(oba o ponad 100%) oraz archiwa pan´stwowe w Bydgoszczy (zwłaszcza oddział
w Inowrocławiu), Opolu i Poznaniu. Spadek liczby załatwianych kwerend nastap̨ił m.in.
w AP w Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Przemys´lu i m.st. Warszawy. Specyficzna
sytuacja zaistniała w AAN, w kto´rym ogólnemu spadkowi liczby kwerend towarzyszyło
wzmożone zainteresowanie urze˛dów i instytucji zasobem tegoz˙ archiwum. Miało to
związek z procesami prywatyzacyjnymi i pochłone˛ło wiele czasu i koszto´w (zasada
bezpłatnego wykonywania kserokopii na rzecz centralnych organo´w administracji pan´st-
wowej). W innych archiwach kwerendy przeprowadzane na zlecenie władz i urze˛dów
związane były gło´wnie ze sprawami majat̨kowymi i sądowymi. AP w Szczecinie
zanotowało nietypowa˛ tendencje˛ spadku liczby kwerend dla władz i urze˛dów oraz
jednoczesny wzrost liczby kwerend dla instytucji naukowych.

Tabela 6. Wzrost liczby kwerend zagranicznych

Kwerendy zagraniczne 1993 1994
(w l. bezwzgl.)

Dla władz i urzędów 1 515 1 555
Dla instytucji naukowych 191 201
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Dla osób prywatnych 4 568 5 680
Razem 6 274 7 440

Wiele kwerend, zwłaszcza zagranicznych, załatwianych było za pos´rednictwem
NDAP. Wydział Wspo´ łpracy z Zagranica˛ pośredniczył w załatwianiu 4053 kwerend, co
w porównaniu do 1993 r. (3754 kwerendy) oznaczało wzrost o ok. 8%. Ws´ród petento´w
nadal przewaz˙ali mieszkan´cy RFN — 2312 spraw i USA — 618 spraw. Znaczac̨e liczby
kwerend wykonano takz˙e dla Ukrainy (203), Francji (184), Izraela, Australii, Wielkiej
Brytanii, Kanady i in. COIA wykonał natomiast w tym czasie 157 kwerend, w tym: dla
osób prywatnych — 99, dla instytucji — 24, dla oso´b z zagranicy — 34.

Podane liczby kwerend obejmuja˛ jedynie sprawy załatwiane pisemnie. Pomijaja˛
liczne informacje udzielane telefonicznie i ustnie, kto´rych liczba wzrasta z roku na rok.
Ich przedmiotem sa˛ coraz cze˛ściej zagadnienia emerytalne i poszukiwania zas´wiadczen´
pracy, których wyniki są w archiwach na ogo´ ł negatywne i archiwis´ci mogą pomóc
petentom jedynie w sposo´b pośredni.

Tematyka przeprowadzonych kwerend była ro´ żnorodna. Zdecydowana˛ większość
wśród nich stanowiły kwerendy dla oso´b prywatnych: wydawanie zas´wiadczen´ do celów
emerytalnych (np. w AP w Elblag̨u z siedzibąw Malborku stanowiły one ponad 50%
ogółu kwerend), ustalanie loso´w wojennych i powojennych (prace przymusowe, deporta-
cje, obozy jenieckie, wie˛zienia, repatriacja), poszukiwanie informacji genealogicznych
i majątkowych. Wiele z tych kwerend musi kon´czyć się wynikiem negatywnym, gdyz˙
brakuje w archiwach odpowiednich dokumento´w. Podkres´lano wyjątkową pracochłon-
ność i uciążliwość poszukiwan´, przeprowadzanych w zwiaz̨ku z działalnos´cią Fundacji
,,Polsko-Niemieckie Pojednanie’’. Niekto´re archiwa zauwaz˙yły, iż wprowadzenie przez
NDAP odpłatnos´ci za czasochłonne kwerendy majat̨kowe spowodowało zmniejszenie ich
liczby. Zmalała tez˙ liczba kwerend dotyczac̨ych zas´wiadczen´ o przynalez˙ności do narodu
niemieckiego (np. AP Katowice).

Prace dokumentacyjne i informacyjne

W 1994 r. archiwa nadal publikowały pomoce informacyjno-archiwalne, kto´re zostały
omówione w części sprawozdania dotyczac̨ej działalnos´ci naukowej. W niekto´rych
archiwach kontynuowane było sporzad̨zanie kart dokumentacyjnych (np. AP w Łodzi, AP
we Wrocławiu). W tym czasie COIA opracował i opublikował drugie wydanie infor-
matora adresowego o archiwach polskich. Na biez˙ąco gromadzone sa˛ podstawowe
informacje o archiwach i zbiorach archiwalnych w Polsce oraz o polonikach znajdujac̨ych
się poza granicami. Te ostatnie informacje pochodza˛ głównie z kwerend przeprowadza-
nych przez archiwisto´w wyjeżdżających służbowo za granice˛. Zaawansowane sa˛ również
prace nad poszerzonym przewodnikiem po archiwach pan´stwowych, który będzie
obejmował informacje o organizacji, historii, działalnos´ci i zasobie archiwo´w wraz
z bogatąbibliografią. W tym celu, na zlecenie COIA archiwa przygotowały dokładne
informacje cząstkowe.

W 1994 r. archiwa przeprowadziły ro´wnież, na zlecenie NDAP, we własnym zasobie
kilka innych kwerend tematycznych: poszukiwania spiso´w ludności, akt cechowych,
żydowskich akt metrykalnych, materiało´w do historii Włoch i stosunko´w polsko--
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włoskich oraz stosunko´w polsko-austriackich. Wykonano tez˙ zleconąprzez UNESCO
— za pos´rednictwem MRA — ankiete˛ o zniszczeniach archiwalio´w na ziemiach polskich
w XX w. (program Pamięć świata). Niektóre archiwa prowadziły tez˙ indywidualne
kwerendy tematyczne (np. AP w Krakowie do dziejo´w Uniwersytetu Jagiellon´skiego
i budowy Nowej Huty, AP w Siedlcach do historii Podlasia, AP w Suwałkach — wykazy
archiwaliów dotyczących Litwy w związku z przygotowaniami do działan´ rewindykacyj-
nych).

Prace dokumentacyjne maja˛ na ogół związek z bieżącymi potrzebami kwerendalnymi
i informacyjnymi, choc´ w kilku archiwach kontynuowane sa˛ teżprace dokumentacyjne na
potrzeby gospodarki narodowej (AP w Bydgoszczy, w Koszalinie i w Łodzi). Wiele
z nich wykonywanych jest przy pomocy komputera, umoz˙liwiającego szybki doste˛p do
poszukiwanych wiadomos´ci. Rok 1994 przynio´sł dalszy poste˛p w tworzeniu i powięk-
szaniu komputerowych baz danych: funkcjonuja˛ już one w 20 archiwach. W kon´cu tego
roku było ich ogo´ łem ok. 180. Najwie˛cej baz danych stworzono do tej pory w AP
w Gdańsku (36), w AGAD (ok. 30), we Wrocławiu (16), w AP m. st. Warszawy (15) oraz
w Łodzi i Poznaniu (po 9).

Wśród programo´w używanych do tworzenia baz danych zdecydowana˛ przewage˛
mają: dBase, ISIS i FoxPro.

Zagadnienia uje˛te w tych bazach podzielic´ można na kilka zasadniczych grup.
Pierwsza z nich zwiaz̨ana jest z ewidencja˛ zasobu, tzn. wprowadzeniem do baz spiso´w
zespoło´w archiwów i oddziałów. Niektóre z nich stanowia˛ inwentarze lub indeksy
pojedynczych zespoło´w lub międzyzespołowe. Kolejna grupa to informacje osobowe
z akt stanu cywilnego, sad̨owych, repatriacyjnych i notarialnych. W kilku archiwach
przedmiotem tworzonych baz danych sa˛ akta PZPR — wykazy członko´w i tematy
posiedzen´ egzekutywy.

Wiele baz dokumentuje biez˙ącą pracęarchiwów: tematykękwerend i prac badaw-
czych, ewidencjonowanie uz˙ytkowników, udostępnianie akt, nadzo´r nad narastajac̨ym
zasobem. Niekto´re archiwa prowadza˛ już komputerowąksięgę nabytków i ubytków oraz
wykorzystująsprzęt do celów księgowych.

Komputeryzacja archiwo´w

W 1994 r. dokonano kolejnych zakupo´w sprzętu i oprogramowania komputerowego
— ze środków NDAP oraz s´rodków własnych niekto´rych archiwów. Ze środków NDAP
zakupiono w roku sprawozdawczym 18 komputero´w, w tym 3 dla potrzeb NDAP, po
2 dla AAN, AP w Krakowie i Szczecinie (z Oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim), po
1 dla AP m. st. Warszawy, AP w Białymstoku. Kaliszu, Lesznie, Poznaniu, Siedlcach,
Słupsku, Suwałkach i Wrocławiu. Wszystkie komputery zostały wyposaz˙one w edytor
tekstu Word for Windows 2.0. PL. Dwa archiwa otrzymały komputery w darze od in.
instytucji: AP w Gdan´sku 3 komputery i AP w Olsztynie 1 komputer. Ze s´rodków
własnych zakupiono jeden komputer w ADM. W AAN, AGAD, w AP w Poznaniu,
Szczecinie i Warszawie załoz˙ono tzw. lekkie sieci komputerowe oparte na Windows for
Worksgroup.

Pod koniec 1994 r. komputery posiadało 30 archiwo´w państwowych oraz 4 oddziały
zamiejscowe (Gorzo´w Wielkopolski, Inowrocław, Nowy Targ i Tarnowskie Go´ry).
Według stanu na 31 XII 1994 r. znajdowało sie˛ w nich 78 (w tym 4 be˛dące własnos´cią
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gospodarstw pomocniczych) zestawo´w komputerowych, z tego 55 zakupionych ze
środków NDAP. Najwięcej komputero´w posiada AGAD — 10, AP w Szczecinie (z
Gorzowem i gospodarstwem pomocniczym) — razem 7, AP w Krakowie (z gospodarst-
wem pomocniczym) — razem 6, AAN, AP w Olsztynie i we Wrocławiu — po 5, AP
m.st. Warszawy i AP w Gdan´sku — po 4.

Upowszechnienie w archiwach sprze˛tu komputerowego spowodowało zmiany w sys-
temie organizacji pracy. Konieczne stało sie˛ przy tym przeszkolenie pracowniko´w, którzy
mogliby efektywnie posługiwac´ się posiadanym sprze˛tem. W tym celu odbyła sie˛
w Poznaniu w dniach 20 czerwca — 1 lipca IV letnia szkoła komputerowa, zor-
ganizowana przez Zakład Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu przy wspo´ łudziale COIA NDAP. Uczestniczyło w niej 13 oso´b
z państwowej służby archiwalnej. Program szkolenia obejmował naste˛pujące zagad-
nienia: system operacyjny DOS 6.2 wraz z nakładkami NORTON COMMANDER,
XTGOLD, DOSSHELL; środowisko Windows 3.1; edytor tekstu Word for Windows 2.0;
programy CDS/ISIS i FoxPro for Windows. Pracownicy archiwo´w (15 osób) uczest-
niczyli w Studium Podyplomowym Archiwistyki przy Instytucie Historii i Archiwistyki
w Toruniu, które po raz drugi było pos´wiecone problemom informatyzacji archiwo´w.

Zespół ,,Informatyka i archiwa’’, kto´rego pracami kierował prof. S. Nawrocki, odbył
w 1994 r. trzy posiedzenia. Pierwsze odbyło sie˛ 23 marca i pos´więcone zostało
przedstawieniu zastosowania komputero´w w archiwach w Lublinie, Szczecinie, Wroc-
ławiu i Zielonej Górze. Drugie posiedzenie odbyło sie˛ 20 czerwca. Omo´wiono na nim
realizacjęw AP w Poznaniu programu nadzoru nad narastajac̨ym zasobem. Ostatnie
spotkanie miało miejsce 23 listopada. Przedstawiono na nim aktualne problemy zwiaz̨ane
z przejmowaniem przez archiwa elektronicznych nos´ników informacji wytwarzanych
przez instytucje be˛dące pod nadzorem pan´stwowej służby archiwalnej. Natomiast
w dniach 15—16 XII 1994 r. Zakład Archiwistyki UMK (prof. dr B. Ryszewski) i COIA
zorganizowały III sympozjum na temat: Problem komputeryzacji archiwo´w, poświęcone
głównie zagadnieniom informatycznego opisu specjalnej dokumentacji archiwalnej (do-
kumentacja techniczna i kartograficzna).

W ciągu tego roku działał tez˙ zespo´ ł problemowy do spraw opracowania formatu
opisu w systemie informatycznym dokumentu staropolskiego. Członkowie tego zespołu
odbyli dwa posiedzenia — 14—15 kwietnia i 8—9 czerwca oraz spotkanie robocze
w dn. 16 grudnia.

Popularyzacja

W ramach popularyzacji zbioro´w archiwalnych zorganizowano w 1994 r. 145
wystaw, z czego 55 wystaw było zorganizowanych samodzielnie przez konkretne
archiwa. Pozostałe wystawy zostały przygotowane przy wspo´ łpracy z innymi instytucja-
mi — muzeami, bibliotekami i os´rodkami kultury. Najwięcej wystaw i pokazo´w
zorganizowali pracownicy AP w Krakowie i jego oddziało´w (w sumie 17 tego typu
imprez), AP w Katowicach i jego oddziało´w (w sumie 14), AP m. st. Warszawy i jego
oddziałów (w sumie 12), AP w Poznaniu (w sumie 11). Ws´ród tematyki wystaw
dominowały zagadnienia rocznicowe: 55 rocznica wybuchu II wojny s´wiatowej (AAN,
AP w Kielcach), 50 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (przede wszystkim
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wystawa Powstanie Warszawskie w dokumentach brytyjskich i polskich, zorganizowana
w AGAD przy współpracy ADM i AAN; poza tym AP m. st. Warszawy, AP w Lublinie,
AP w Szczecinie), rocznica Powstania Kos´ciuszkowskiego i Konstytucji 3 Maja (AGAD,
AP w Kielcach, AP w Krakowie, AP w Piotrkowie Trybunalskim, AP w Poznaniu, AP
w Radomiu), rocznice załoz˙enia os´rodków miejskich (np. Działdowo, Izbica Kujawska,
województwo łódzkie) i działalnos´ci archiwów (AAN, AP w Piotrkowie Trybunalskim),
rocznice urodzin lub s´mierci zasłuz˙onych oso´b (np. Adama Chmiela i Jo´zefa Bema — AP
Kraków). Bardzo cze˛sto archiwa wypoz˙yczały własne zbiory na wystawy organizowane
przez inne instytucje (np. AGAD i AP w Krakowie na wystawe˛ Thorvaldsen w Polsce na
Zamku Królewskim, AAN na wystawe˛ Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w latach
1915—1947 w Domu Polonii w Pułtusku, AP w Krakowie na wystawe˛ Frieden durch
Recht w Niemczech i S´redniowieczne monety Nowego Sac̨za w Muzeum Okre˛gowym
w Nowym Sączu, AP w Lublinie na wystawe˛ Chłopska s´wiadomos´ć i wizja Ojczyzny
w Muzeum Wsi Lubelskiej, AP w Poznaniu na wystawe˛ Procesy o czary w Landes-
museum w Karlsruhe, AP w Rzeszowie na wystawe˛ Najstarsze dokumenty miejskie
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, AP w Szczecinie na wystawe˛ Dokumenty
słowiańskiej przeszłos´ci Pomorza na Zamku Ksiaż̨ąt Pomorskich w Szczecinie, AP
w Zielonej Górze na wystawe˛ Czasy napoleon´skie na Środkowym Nadodrzu w Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Go´rze). Dużym zainteresowaniem cieszyły sie˛ w takich
wypadkach zwłaszcza zbiory ikonograficzne, kartograficzne i plakaty.

Popularyzowanie wiedzy o zasobie oraz o dziejach regionu przybierało cze˛sto także
inne formy. W 1994 r. w archiwach przyje˛to 443 wycieczki (gło´wnie uczniowie, studenci
i nauczyciele, np. AP w Bydgoszczy, w Elblag̨u, w Kielcach, w Lesznie, w Opolu,
w Płocku, we Wrocławiu), opublikowano 361 artykuły prasowe oraz przygotowano 205
audycji. Rzadko realizowano filmy o działalnos´ci lub zasobach archiwo´w (np. AAN, AP
w Katowicach, w Koszalinie). W miastach be˛dących siedzibąwyższych uczelni (np.
Bydgoszcz) organizowano spotkania, seminaria i proseminaria pos´więcone głównie
historii i materiałom archiwalnym. Pracownicy archiwo´w wygłaszali prelekcje w in.
instytucjach. Kontynuowano ro´wnieżwspółpracęz miejscowymi towarzystwami i os´rod-
kami kulturalno-naukowymi: muzeami, bibliotekami, wyz˙szymi uczelniami, os´rodkami
dokumentacji zabytko´w, domami kultury itp.

Wiele archiwów gościło osoby z zagranicy: gło´wnie przedstawicieli s´rodowisk
historycznych i archiwalnych (ADM, AGAD, AP w Białymstoku, AP w Szczecinie oraz
jego Oddział w Gorzowie Wielkopolskim).

Działalność naukowa państwowej służby archiwalnej

Zakład Naukowy Archiwistyki koordynował i uczestniczył w pracach badawczych
prowadzonych w ramach pan´stwowej służby archiwalnej.

Działały m i ęd z y a r c h i w a l n e z e s p o ł y n a u k o w e. Kontynuowano zajmowa-
nie się metodami opracowywania akt sad̨owych XIX i XX w. Zespół do spraw
dokumentacji technicznej opiniował materiały dotyczac̨e jej oceny i zasad poste˛powania
w archiwach. Powołany został nowy skład zespołu zajmujac̨ego się problematyką
dokumentacji kartograficznej. Wznowił swoja˛ działalnos´ć zespo´ ł do spraw kancelarii
austriackiej (kierownictwo — AP Krako´w). Zapoczątkowana została praca nowego
zespołu, zajmujac̨ego sięproblematykąpostępowania z aktami urze˛dów stanu cywilnego.
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Kontynuowano badania w zakresie moz˙liwości stosowania komputero´w w pracy ar-
chiwalnej. Ogo´ łem działało 6 zespoło´w, które odbyły 10 zebran´ naukowych, w trakcie
których podejmowane były rozwaz˙ania w zakresie metod opracowywania i oceny
archiwaliów. Część badan´ — w postaci referato´w oraz materiało´w sprawozdawczych
— po opiniach w ZNA przekazano do dyspozycji redakcji ,,Archeionu’’.

W roku sprawozdawczym kontynuowano, wczes´niej zapoczątkowane, b a d a n i a
i n d y w i d u a l n e. W ZNA organizowane były dyskusje, gromadzono materiały i opinie
do opracowywanych projekto´w przepiso´w, głównie w zakresie poste˛powania z dokumen-
tacją archiwalną.

Nadal uwaga zwro´cona była na problematyke˛ związanąz dokumentacja˛ partyjną. Na
podstawie zalecen´ metodyczno-organizacyjnych wprowadzonych do ogo´ lnego stosowania
— archiwa pan´stwowe sporzad̨zały pomoce ewidencyjne i opracowywały te materiały.
Prowadzona była korespondencja, udzielano odpowiednich wskazan´ metodycznych.
Opiniowano tez˙ wcześniej opracowane projekty dotyczac̨e oceny dokumentacji partyjnej
(analiza uwag, weryfikacja dotychczas obowiaz̨ujących normatywo´w, przygotowanie
końcowych rozwiązań). Nawiązano kontakt z Likwidatorem Mienia byłej PZPR przy
Urzędzie Rady Ministro´w. Sprawy te były omawiane na Kolegium Naczelnego Dyrektora
AP. Wypowiadała sie˛ też w tej sprawie Rada Archiwalna na posiedzeniu 14 VI 1994 r.

Sfinalizowane zostały ostatecznie prace nadWytycznymi dotyczącymi oceny dokumen-
tacji partyjnej, które zostały wprowadzonePismem oko´lnym nr 3 NDAP z 24 X 1994 r.

Opiniowany został projekt wskazo´wek traktujących o poste˛powaniu z aktami notarial-
nymi, który przekazano do dyskusji komisjom metodycznym w archiwach pan´stwowych.
Zajmowano sie˛ problematykąoceny dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. ZNA
nawiązał kontakt z Departamentem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Minister-
stwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Konsultowano opracowany przez te˛
placówkę projekt dokumentacji oraz przekazano odpowiednie zalecenia, wynikajac̨e
z doświadczen´ archiwów państwowych. Wste˛pny materiał załoz˙eńdo oceny przekazano do
dyspozycji zespołu naukowego zajmujac̨ego sięproblematykądokumentacji kartograficz-
nej.

Zgodnie z decyzja˛ naczelnego dyrektora ZNA prowadził badania w zakresie oceny
archiwalnej, miejsca oraz sposobu przechowywania prac magisterskich i dyplomowych
powstających w uczelniach. Opracowano wste˛pne propozycje, kto´re poddano rozwaz˙a-
niom, przekazujac̨ jako materiał dyskusyjny do archiwo´w państwowych i wybranych
uczelni. Organizowano odpowiednie spotkania, analizowano uwagi i nadesłane opinie;
opracowane wersje projektu poddano dyskusji i ocenie prezydium Centralnej Komisji
Archiwalnej Oceny Dokumentacji. W wyniku tych działan´ przygotowano ostateczna˛
wersjęzalecen´, które Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało i wprowadziło
ostatecznie do stosowania w szkolnictwie wyz˙szym.

W roku sprawozdawczym kontynuowana była działalnos´ć k o m i s j i
m e t o d y c z n y c h w pan´stwowej służbie archiwalnej. Zarzad̨zeniem naczelnego dyrek-
tora powołany został skład Centralnej Komisji Metodycznej na kadencje˛ 1994—1997,
a jej prezydium ustaliło wste˛pny plan pracy. Koordynowana była działalnos´ć komisji
metodycznych funkcjonujac̨ych w 23 archiwach pan´stwowych. Pracownicy ZNA uczest-
niczyli w posiedzeniach, udzielali konsultacji, odpowiadali na pytania wynikajac̨e z 81
protokołów posiedzen´ w archiwach pan´stwowych. Omawiano i dokonywano tam oceny
inwentarzy archiwalnych. Kierowano tez˙ do archiwów zalecenia metodyczne
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dotyczące poste˛powania z materiałami archiwalnymi znajdujac̨ymi się w opracowywa-
niu.

W państwowej służbie archiwalnej były organizowane z e b r a n i a i s e s j e
n a u k o w e. W 24 archiwach odbyło sie˛ 65 zebran´, na których wygłoszono 76 referato´w
o tematyce historyczno-archiwalnej. Prezentowane były fragmenty prac doktorskich,
omawiano przygotowane do druku artykuły, informacje sprawozdawcze z podro´ ży
zagranicznych i czasopism naukowych. Przedmiotem rozwaz˙ańbyły teżreferaty traktujące
o bazie z´ródłowej do wybranych problemo´w oraz dziejo´w regionu. Archiwa zorganizowały
też ponad 120 zebran´ i spotkańinformacyjnych, wypełnionych cze˛sto wiadomos´ciami
o przekazach historycznych oraz ich prezentacja.̨

Wiele sesji miało szczego´ lny charakter, a z ich tematyka˛ łączono tez˙ wystawy.
Szczego´ lnego znaczenia nadano obchodom 50. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Uroczystos´ci odbyły sięw AGAD z udziałem premiero´w Wielkiej Brytanii i Polski. Tam
też obradowała sesja w 50-lecie zagłady AGAD. Ro´wnież 50. rocznice˛ Powstania
Warszawskiego uczciło AP m. st. Warszawy (sesja i wystawa wspo´ lnie z Wojskowym
Instytutem Historycznym). W Pułtusku (Dom Polonii) toczyły sie˛ obrady na temat: Rzad̨
RP na Obczyz´nie i Polonia a Powstanie Warszawskie, z udziałem pracowniko´w AAN,
którzy wygłosili teżreferaty dotyczac̨e bazy z´ródłowej. W Łodzi obrady pos´więcone były
50. rocznicy zagłady Z˙ydów z Getta Łódzkiego. Tam tez˙ obchodzono 75-lecie utworzenia
województwa łódzkiego. Archiwum w Olsztynie uczestniczyło w sesji z okazji 450.
rocznicy Uniwersytetu Kro´ lewieckiego. W kilku archiwach uczczono 200-lecie Insurekcji
Kościuszkowskiej (AP m. st. Warszawy, Ło´dź, Kielce, Lublin, Radom, Siedlce),
a w AGAD otwarciu wystawy towarzyszył wykład okolicznos´ciowy prof. Jerzego
Skowronka.

W 75-lecie AP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowana została sesja naukowa
(połączona z wystawa)̨, na której prof. Jerzy Skowronek mo´wił o aktualnych zadaniach
państwowej służby archiwalnej. W Płocku ro´wnież uczczono 75. rocznice˛ powstania
archiwum. Sesji przewodniczył naczelny dyrektor AP, zas´ referat dotyczac̨y dziejów
pierwszego dekretu o archiwach pan´stwowych z 1919 r. wygłosił wiceprzewodniczac̨y
Rady Archiwalnej prof. Andrzej Tomczak. W Krakowie i Toruniu odbyły sie˛ zebrania
w 75-lecie wydania dekretu o archiwach pan´stwowych (referat kierownika ZNA). W ADM
mówiono o zbiorach fotograficznych dotyczac̨ych dziejów portu w Gdyni (w 70-lecie jego
budowy).

Do odnotowania pozostaja˛ również inne sesje oraz konferencje naukowe, kto´rych
archiwa były wspo´ łorganizatorami, a ich pracownicy wygłaszali referaty i komunikaty
dotyczące bazy z´ródłowej do wybranych problemo´w. Wśród nich można wymienić:
Podlasie. Wojsko. Społeczen´stwo w XVI—XIX w. (Muzeum Wojska, referaty — AP
w Białymstoku i Suwałkach); Wisła i jej dopływy w muzealnictwie polskim (sympozjum
zorganizowane przez Muzeum Wisły w Tczewie, AP w Bydgoszczy — referaty); Dzieje
Częstochowy (Wydział Urze˛du Miasta, referat o bazie z´ródłowej — AP w Częstocho-
wie); 40-lecie Ostrowca S´więtokrzyskiego (AP w Kielcach); W 60. rocznice˛ śmierci
Adama Chmiela (AP Krako´w); Warna 1444. Tradycja i rzeczywistos´ć (Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, udział AP Poznan´ i AP Przemys´l); Nauki pomocnicze
historii a badania w kre˛gu pisma (UMCS z udziałem Wydziału Wydawnictw NDAP; AP
Lublin, AP Przemys´l); Archiwalia bankowe Wielkopolski (Zakład Archiwistyki UAM,
AP, Poznan´); 120 rocznica likwidacji unii na Podlasiu i Rok 1939 na Podlasiu (WSRP,
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Muzeum Okręgowe i AP Siedlce); Z´ ródła do dziejo´w Zielonej Góry i Rozwój przestrzen-
ny Zielonej Góry do XIX w. (Instytut Historii WSP, AP w Zielonej Go´rze); Ogólnopolska
Konferencja Kartograficzna (Wrocław, komunikaty naukowe); Seminarium naukowe na
temat nowoczesnych metod przechowywania i udoste˛pniania danych (Zakopane). Ar-
chiwiści uczestniczyli tez˙ w Forum Europy S´rodkowo-Wschodniej (Podkowa Les´na,
organizator Os´rodek Karta) oraz konferencji naukowej Potrzeby edycji z´ródłowych dla
historii Pomorza i południowej strefy Bałtyku (Torun´, organizator: Towarzystwo Nauko-
we w Toruniu).

W roku sprawozdawczym pracownicy pan´stwowej służby archiwalnej ogłosili 278
artykułów, recenzji not bibliograficznych, informacji, sprawozdan´, komunikatów i wspo-
mnieńna łamach czasopism o zasie˛gu ogólnokrajowym i regionalnym oraz w dziennikach
lokalnych. Wśród opracowan´ przeważala tematyka historyczna lub historyczno-archiwal-
na. Opublikowano wie˛ksze pozycje w postaci ksiaż̨ek, których autorami sa˛ pracownicy
archiwów (np. AP Gdan´sk, Przemys´l, Szczecin). W tej grupie sa˛ także przewodniki po
zespołach archiwalnych oraz informatory. Liczne artykuły ogłoszone drukiem to fragmen-
ty przygotowywanych prac doktorskich, kto´re pierwotnie wygłaszano jako referaty na
zebraniach naukowych w archiwach lub organizowanych sesjach i konferencjach.
Tematyka historyczno-archiwalna znalazła swoje odbicie w monografiach zwiaz̨anych
z rocznicami historycznymi czy tez˙ dotyczących dziejów regionów. Niejednokrotnie
z promocją wydawnictw połączono informacje i komunikaty naukowe o z´ródłach
archiwalnych do wybranych temato´w.

Publikacje, kto´rych autorami byli pracownicy archiwo´w państwowych, ukazały sie˛
przede wszystkim w os´rodkach uniwersyteckich, gdzie działaja˛ instytucje, towarzystwa
naukowe i kulturalno-os´wiatowe (Warszawa, Gdan´sk, Poznan´, Kraków, Katowice, Lublin,
Szczecin). Tam włas´nie archiwiści współpracują najczęściej z redakcjami czasopism,
prowadzązajęcia o tematyce historyczno-archiwalnej, uczestnicza˛ w przygotowywaniu
oraz redagowaniu monografii i publikacji okolicznos´ciowych.

Problematyka archiwalna była najszerzej prezentowana na łamach ,,Archeionu’’,
czasopisma naukowego NDAP, oraz ,,Archiwisty’’ — biuletynu Stowarzyszenia Ar-
chiwistów Polskich. Stosunkowo duz˙e możliwości stworzone zostały przez wydawa-
nie czasopism własnych w kilku archiwach: Krakowie, Poznaniu, Przemys´lu, Rzeszo-
wie, Siedlcach i Szczecinie. W tej grupie znajduje sie˛ też druk zwarty ciągły fir-
mowany przez AGAD pt.Miscellanea historico-archivistica, dostępny także dla his-
toryków — przedstawicieli in. instytucji wspo´ łpracujących z archiwum. Opracowania,
komunikaty o bazie z´ródłowej, recenzje i noty bibliograficzne autorstwa archiwisto´w
wypełniły tomy wymienionych periodyko´w. Kilka pozycji ukazało sie˛ w okolicznoś-
ciowym wydawnictwie NDAP i AP w ToruniuKancelarie okresu ksie˛gi wpisów
w Prusach Królewskich (materiały sesji pod kierunkiem naukowym prof. A. Tom-
czaka, Torun´ 1994). Archiwiści uczestniczyli ro´wnież w sympozjach i konferencjach
poświęconych nowej technice. Nalez˙y wymienić sympozjum komputerowe. Materiały
z obrad wydane w roku sprawozdawczym zawierały teksty wygłoszonych referato´w,
również przez archiwisto´w, omawiających możliwości stosowania komputero´w w pra-
cy archiwalnej (np.Komputeryzacja archiwo´w, t. 1, 1994. Wyd. UMK, red. prof. B.
Ryszewski).

W roku sprawozdawczym z ogo´ lnej liczby publikacji: 13 to autorstwa pracowniko´w
AGAD, 36 — AP w Krakowie, 20 — AP w Lublinie, po 11 — AP w Łodzi i AP
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w Siedlcach, 25 — AP we Wrocławiu, 18 — AP w Przemys´lu, 16 — AP w Bydgoszczy,
18 — AP w Szczecinie, po 8 — AAN i AP w Zielonej Go´rze.

W AP m. st. Warszawy i AP w Przemys´lu obradowały Rady Naukowo-Programowe,
które zapoznały sie˛ z realizacjąplanu pracy, podnoszeniem kwalifikacji naukowych
pracowników oraz działalnos´cią wydawnicząi popularyzatorska.̨

W roku sprawozdawczym realizowano plan pomocy i n f o r m a c y j n o -
- a r c h i w a l n y c h. W Przemys´lu wydano przewodnikAkta szko´ł i administracji szkolnej
w zasobie Archiwum Pan´stwowego. Opublikowano tez˙ akt nadania wsi Horyniec z 1444 r.
i przywilej lokacyjny wsi Radymno z 1377 r.

Kontynuowane były prace nad przewodnikami po zasobie w: AGAD (t. 2), AP
w Krakowie i Lublinie. Ukazały sie˛ informatory o zasobie archiwalnym w Lesznie,
Piotrkowie Trybunalskim i Rzeszowie. We Wrocławiu kontynuowano prace nad historia˛
archiwum (1811—1945). W Kaliszu, Olsztynie, Płocku, Siedlcach i Zamos´ciu w fazie
końcowej były informatory o zasobie.

Sporządzano indeksy do wybranych zespoło´w archiwalnych (AP w Katowicach,
Krakowie, Toruniu). W ZNA zakon´czono prace i przekazano do Wydziału Wydawnictw
NDAP Katalog planów miast w polskich archiwach pan´stwowych. W AGAD finalizowa-
no prace nad katalogiem plano´w Warszawy z XIX w. i albumemOrzeł jako godło
Państwa Polskiego.AP w Krakowie przygotowało do drukuKatalog dokumento´w
augustiańskich i przewodnik po zespołach banko´w krakowskich, zas´ AP w Szczecinie
finalizowało prace nad przewodnikiem po zespole akt Urze˛du Województwa Szcze-
cińskiego. Archiwum we Wrocławiu zamkne˛ło prace nad t. 10Katalogu dokumento´w.

AGAD wydało t. 4Miscellaneów. Ukazał sięt. 4 ,,Rocznika Historyczno-Archiwal-
nego’’ (AP Przemys´l). AP w Rzeszowie wydało z. 2 swojego czasopisma: ,,Prace
Historyczno-Archiwalne’’. Przygotowano tez˙: Prace archiwalno-konserwatorskienr 9
(AP w Siedlcach) oraz ,,Szczecin´ski Informator Archiwalny’’ nr 9 (AP w Szczecinie).
W roku sprawozdawczym wydane zostały pierwsze numery czasopism: ,,Rocznik
Archiwalny’’ (AP Kraków), ,,Poznan´ski Rocznik Archiwalno-Historyczny’’ (AP Poznan´),
,,Nadwarcian´ski Rocznik Historyczno-Archiwalny’’ (AP Szczecin, Oddział Gorzo´w
Wielkopolski, wspo´ lnie z Towarzystwem Przyjacio´ ł Archiwum i Pamiątek Przeszłos´ci).

W służbie archiwalnej trwały tez˙ prace związane z e d y c j a m i z´ r ód e ł do dziejo´w
państwa i narodu (AP w Bydgoszczy, Łodzi, Przemys´lu, Siedlcach, Szczecinie, Zielonej
Górze).

Zgodnie z wczes´niejszymi ustaleniami kontynuowano, rozpocze˛te w 1993 r., prace
związane z przygotowaniem edycji z´ródeł dotyczących losów żołnierzy polskich więzio-
nych przez NKWD w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz odnoszac̨ych
się do zbrodni katyn´skiej. Kompletowano kserokopie dokumento´w pochodzących z ar-
chiwów rosyjskich, tłumaczono i opracowywano z´ródła, które wejdądo t. 1 pt.Jeńcy
niewypowiedzianej wojny (23 sierpnia 1939 — 5 marca 1940).Odbyły siędwa posiedzenia
Komitetu Redakcyjnego i grupy roboczej polsko-rosyjskiej; ustalono zestaw przekazo´w
źródłowych oraz konspekt wste˛pu do t. 1.

Do odnotowania jest po d n o s z e n i e k w a l i f i k a c j inaukowych i zawodowych
pracowników państwowej służby archiwalnej. Kontynuowano prace nad rozprawami
habilitacyjnymi (w 5 archiwach — 5 oso´b) i doktorskimi (w 17 archiwach — 37 oso´b).

ZNA współpracował z uczelniami prowadzac̨ymi specjalizacje˛ archiwistyczną, do
których została skierowana ankieta na temat realizacji programu nauczania. Uczestni-
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czono w posiedzeniu grupy programowej (Instytut Historyczny UW). W 19 archiwach
państwowych zorganizowane zostały praktyki dla 122 studento´w. Obok specjalizacji
archiwistycznej (117 oso´b) praktyki odbywali tez˙ studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa
UW oraz Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. Najwie˛cej studento´w odbyło praktyki
w AGAD (26), AP w Gdan´sku (22), AP w Krakowie (21) i AP w Poznaniu (29). W UMK
w Toruniu (Zakład Archiwistyki) prowadzone były roczne studia podyplomowe dla
pracowników archiwów. Realizowano program zwiaz̨any z moz˙liwościami stosowania
komputero´w w pracy archiwalnej. Pracownicy archiwo´w uczestniczyli w III sympozjum
Problemy komputeryzacji archiwo´w, którego organizatorem był ro´wnież Zakład Ar-
chiwistyki UMK.

W ramach specjalizacji archiwistycznej i nauk pomocniczych historii na uczelniach
zajęcia prowadzili pracownicy pan´stwowej służby archiwalnej: COIA, AAN, AP
w — Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu.

ZNA współpracował z Pomaturalnym Studium Archiwistyki w Warszawie. Prowa-
dzono zaje˛cia informacyjne oraz konsultacje dla I i II roku, organizowano praktyki
zawodowe, opiniowano prace dyplomowe i uczestniczono w egzaminach kon´cowych.
Szczego´ lną uwagęzwrócono na finalizowanie prac nad nowa˛dokumentacja˛ programową.
Po recenzjach i opiniach Instytutu Badan´ Edukacyjnych program nauczania dla zawodu
technik-archiwista został skierowany do MEN i po zatwierdzeniu przekazany do
wdrożenia próbnego (od wrzes´nia 1994 r.). Powołano zespo´ ł zajmujący się doskonale-
niem programu, z udziałem pracowniko´w archiwów pod przewodnictwem prof. Stani-
sława Nawrockiego (AP Poznan´).

ZNA kooperował z Instytutem Badan´ Edukacyjnych MEN; trwały przygotowania do
charakterystyki zawodu technik-archiwista. W XX Liceum Ogo´ lnokształcącym we
Wrocławiu została uruchomiona klasa o profilu historycznym, z przedmiotem: nauki
pomocnicze historii, kto´rego wykładowcami byli archiwis´ci z AP we Wrocławiu. W AP
Poznan´ zorganizowano praktyki zawodowe dla ucznio´w Zespołu Szko´ ł Ekonomicznych
w Poznaniu (specjalnos´ć pracownika administracyjno-biurowego).

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ZNA, wspo´ lnie z archiwami
i kierownikami zespoło´w naukowych, organizował zebrania szkoleniowe pos´więcone
problemom poste˛powania z dokumentacja˛ fonicznąoraz ocenie dokumentacji technicznej
i kartograficznej. W ADM (przy wspo´ łudziale pracownika Muzeum Holocaustu w Wa-
szyngtonie) odbyła sie˛ prezentacja komputerowych metod opracowania zbioro´w foto-
graficznych. Zespo´ ł ,,Informatyka i archiwa’’ pod kierownictwem prof. S. Nawrockiego
kontynuował szkolenia specjalistyczne dla pracowniko´w archiwów posiadających kom-
putery. Archiwiści uczestniczyli w ,,Letniej szkole komputerowej’’ organizowanej przez
Zakład Archiwistyki UAM w Poznaniu oraz w sesji naukowej pos´więconej stosowaniu
komputero´w w badaniach naukowych prowadzonych przez historyko´w. W AGAD
natomiast odbywały sie˛ zajęcia z paleografii łacin´skiej.

Państwowa słuz˙ba archiwalna wspo´ łpracowała z i n s t y t u t a m i i p l a c o´ w k a m i
k u l t u r a l n o - o s´ w i a t o w y m i. Prowadzono kwerendy naukowe, organizowano zaje˛-
cia informacyjne, uczestniczono w przedsie˛wzięciach, których celem była popularyzacja
przekazo´w źródłowych i działalnos´ci archiwów.

AP w Bydgoszczy utrzymywało s´cisły kontakt z Instytutem Historii WSP, zor-
ganizowano 5 seminario´w poświęconych źródłom do dziejo´w politycznych Polski
1920—1939. Archiwum w Gdan´sku wspo´ łdziałało z Uniwersytetem i Akademia˛ Medycz-
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nąw Gdańsku. W Katowicach moz˙na było uzyskac´ informacje o z´ródłach oraz wysłuchac´
wykładów na temat organizacji pracy kancelaryjno-archiwalnej dla studento´w zaocznych
studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu S´ląskiego. W Rzeszowie
wygłoszono wykłady dotyczac̨e archiwo´w i archiwaliów dla Centrum Szkolenia Kadr
Administracyjnych. W Kielcach prowadzono zaje˛cia na temat bazy z´ródłowej do dziejo´w
regionu dla studento´w historii, pedagogiki i bibliotekoznawstwa WSP. AP w Krakowie
uczestniczyło w zaje˛ciach edytorskich, kto´rym patronowała Polska Akademia Umieje˛tno-
ści i Papieska Akademia Teologiczna. Archiwum w Lublinie wspo´ łdziałało z Os´rodkiem
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Archiwum w Poznaniu wspo´ łpracowało z Os´rodkiem Informacji Naukowej PAN i Ar-
chiwum Archidiecezjalnym. Archiwum w Zielonej Go´rze uczestniczyło w inicjatywach
naukowo-wydawniczych podejmowanych przez Instytut Historii WSP, a jego dyrektor
prowadził zajęcia upowszechniajac̨e wiedzęo zasobie i archiwum.

AP m.st. Warszawy gromadziło materiały doSłownika biograficznego Powstania
Warszawskiego. Archiwum w Siedlcach przeprowadziło kwerende˛ naukowądo tema-
tu Historia Podlasiaoraz monografiiDzieje Siedlec w latach 1919—1993. W Toru-
niu opracowywano indeks rzeczowy do Akt Stano´w Prus Królewskich (t. 8 dla
Towarzystwa Naukowego w Toruniu). W Lesznie kontynuowano prace zwiaz̨ane
z kwerendądo monografii najstarszej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem s´w.
Mikołaja.

Jak w latach poprzednich miały miejsce spotkania z nauczycielami historii szko´ ł
średnich i studio´w pomaturalnych (AP w Bydgoszczy, Lublinie, Przemys´lu) oraz
studentami, cze˛sto połączone z przekazywaniem szerszych informacji o z´ródłach
i możliwościach ich wykorzystywania do badan´ (AAN, AP m. st. Warszawy, AP
w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu). Archiwum w Olsztynie prowadziło
lekcje archiwalne dla młodziez˙y szkół średnich i studento´w WSP. W Siedlcach or-
ganizowano: Siedleckie spotkania historyczne (wspo´ lnie z Instytutem Historii WSRP,
Muzeum Okręgowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną). Archiwum w Szczecinie
urządziło okolicznos´ciowe zebranie informacyjne dla Zarzad̨u Miasta, z udziałem
wojewody.

Archiwiści brali udział w pracach: Zarzad̨u Głównego i oddziało´w Polskiego
Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, Polskiego Towarzy-
stwa Heraldycznego, Gło´wnej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
i Kołach Okręgowych, towarzystw naukowych oraz redakcji czasopism regionalnych.
W licznych przypadkach byli członkami zarzad̨ów i przewodniczyli komisjom prob-
lemowym. Aktywny był udział pracowniko´w państwowej służby archiwalnej w działalno-
ści SAP.

W roku sprawozdawczym obradował w Gdan´sku XV Powszechny Zjazd Historyko´w
Polskich (19—21 IX 1994 r.). Z duz˙ą satysfakcjąpodkres´lić należy fakt, że udało sie˛
wprowadzićdo programu sympozjum zatytułowane: Archiwistyka i nauki pomocnicze
historii. Jednodniowe obrady zgromadziły liczne grono pracowniko´w archiwów. Pierwszy
referat pt. Archiwa polskie wobec potrzeb nauk historycznych opracowali: prof Jerzy
Skowronek naczelny dyrektor archiwo´w państwowych oraz jego zaste˛pca dr Andrzej
Biernat. O wpływie czynniko´w polityczno-ustrojowych na kształtowanie i losy zasobu
Archiwum w Gdan´sku w XX w. mówił prof. Czesław Biernat (AP Gdan´sk); prof. Bohdan
Ryszewski (kierownik Zakładu Archiwistyki UMK) wygłosił referat: Archiwa i archiwis-
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tyka polska wobec komputeryzacji. Przewiduje sie˛, że materiały sympozjum be˛dąwydane
drukiem.

W roku sprawozdawczym utrzymywane były tez˙ naukowe k o n t a k t y
z a g r a n i c z n e. W ramach wyjazdo´w służbowych oraz na zaproszenia pracownicy
państwowej służby archiwalnej brali udział w konferencjach i seminariach. Nalez˙y
odnotowac´ międzynarodowąsesjęnaukowąpolsko-białoruska˛ nt.: Archiwa Radziwiłłów,
której organizatorem było AGAD z udziałem naczelnego dyrektora archiwo´w państwo-
wych i naczelnika słuz˙by archiwalnej Białorusi oraz gos´ci z Litwy i Ukrainy (Nieborów,
9—10 XII 1994). Przedstawiciele ADM uczestniczyli w seminarium w Wiedniu:
Praktyka archiwistyki audiowizualnej. Pracownicy AP w Bydgoszczy i Toruniu byli
gośćmi seminarium naukowego dla archiwisto´w Europy Środkowej i Wschodniej
w Szkole Archiwalnej w Marburgu.

Archiwiści polscy brali tez˙ udział w sympozjum dotyczac̨ym międzynarodowych
standardo´w opisu archiwalio´w (Włochy). Dyrektorzy AP m. st. Warszawy i AP
w Krakowie wygłosili referaty w czasie obrad Sekcji Archiwo´w Komunalnych MRA
(Budapeszt). Przedstawiciele AP we Wrocławiu uczestniczyli w mie˛dzynarodowej sesji
naukowej Familia Silesiae w Cieszynie oraz II Sympozjum Historycznego Euroregionu
,,Nysa’’ w Zittau (referaty i komunikaty). Wart odnotowania jest takz˙e udział archiwis-
tów w zagranicznych staz˙ach naukowych (AP w Poznaniu, Szczecinie, Toruniu).

Dla potrzeb MRA przygotowana została odpowiedz´ na obszerna˛ ankietędotyczącą
organizacji i działalnos´ci archiwów w Polsce. Opracowany został ro´wnież artykuł (dla
Redakcji ,,Archivum’’) na temat polskiego prawa archiwalnego.

W ZNA przygotowywano ostateczne odpowiedzi na ankiete˛ MRA Pamięć Świata.
Ankietą objęto wszystkie archiwa podległe naczelnemu dyrektorowi archiwo´w państwo-
wych. Również dla potrzeb MRA opracowano informacje˛ dotyczącą kształcenia ar-
chiwistów w Polsce.

W ZNA i archiwach pan´stwowych organizowano zebrania okolicznos´ciowe w związ-
ku z pobytem w Polsce archiwisto´w zagranicznych. Odbyły sie˛ dwa wykłady pos´więcone
problematyce archiwalnej: naczelnego dyrektora słuz˙by archiwalnej Rosji oraz dyrektora
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Archiwum w Szczecinie zor-
ganizowało spotkanie, w czasie kto´rego odbył sie˛ odczyt dotyczący działalnos´ci placówki
genealogicznej w Lipsku. ADM gos´ciło archiwistów z Austrii, Bułgarii, Litwy i Rosji, zas´
AP w Gdańsku i Toruniu — z RFN.

AP w Poznaniu — w wyniku usilnych zabiego´w — zostało włączone do wspo´ łpracy
naukowej z regionami, z kto´rymi współdziała Urząd Wojewódzki. Dotyczy to os´rodków
w Belgii, Francji, Holandii i RFN. W roku sprawozdawczym ukazały sie˛ następujące
wydawnictwa pan´stwowej służby archiwalnej o łącznej objętości 133,7 arkuszy wydaw-
niczych: ,,Archeion’’ t. 92, ,,Archeion’’ t. 93;Archiwa państwowe w Polsce. Adresy
i telefony; Kancelarie okresu ksie˛gi wpisów w Prusach Kro´lewskich, oprac. zbior., red. A.
Tomczak; A. Radzimin´ski, J. Tandecki,Katalog dokumento´w i listów krzyżackich AP
w Toruniu, t. 1 (1254—1454);Miscellanea historico-archivistica, t. 4, red. F. Ramotows-
ka; R. Bielecki,Długa 7 w Powstaniu Warszawskim; Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla
Powstania Warszawskiego. Raport pułkownika H. M. Threlfalla, oprac. J. Ciechanowski,
Powstanie Warszawskie w s´wietle dokumento´w brytyjskich i polskich. Katalog wystawy;
J. Kazimierski,Miasta i miasteczka na Podlasiu; Z. Chmielewski,Polska mys´l archiwal-
na w XIX i XX wieku.
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Współpraca z zagranicą

W 1994 r. kontynuowane były starania o rozszerzenie dwustronnej wspo´ łpracy
z archiwami za granica.̨ Przyjęły one formę bilateralnych umo´w podpisanych przez
naczelnego dyrektora:

Umowa o wspo´ łpracy między naczelnym dyrektorem archiwo´w państwowych Rze-
czypospolitej Polskiej a Generalna˛ DyrekcjąArchiwów przy Radzie Ministro´w Republiki
Bułgarii, zawarta na lata 1994—1996, a podpisana 10 X 1994 r.;

Umowa o wspo´ łpracy między naczelnym dyrektorem archiwo´w państwowych Rze-
czypospolitej Polskiej, a Ministerstwem Spraw Wewne˛trznych Republiki Czeskiej,
SekcjąZarzadu Archiwo´w, zawarta na trzy lata, z 15 X 1994 r.;

Umowa o wspo´ łpracy między naczelnym dyrektorem archiwo´w państwowych a Zjed-
noczonymi Archiwami Moskwy i Okre˛gu Moskiewskiego (OAGM i MO).

Inne formy wspo´ łpracy to:
List intencyjny dotyczący współpracy archiwalnej mie˛dzy Hoover Institution a NDAP

podpisany 25 V 1994 r.;
Wspólny komunikat dotyczac̨y realizacji Porozumienia o wspo´ łpracy między NDAP

a Generalna˛ Dyrekcją Archiwów Litwy (26 X 1994 r.);
Protokół z rozmów między prezydentem Archiwum Republiki Federalnej Niemiec

i naczelnym dyrektorem archiwo´w państwowych, dotyczac̨y stanu i perspektyw rozwoju
współpracy archiwalnej (13 XII 1994 r.).

Konkretnymi efektami umo´w podpisanych w 1994 r. i latach poprzednich stały sie˛:
1. Wymiana wydawnictw słuz˙b archiwalnych (szczego´ lnie cenna i bogata w wypadku

archiwów rosyjskich i litewskich).
2. Zamówienie (w dużym stopniu zrealizowanie) mikrofilmowania duz˙ych serii

(woluminów lub teczek) archiwalio´w z archiwów rosyjskich: ponad 2 tys. stron
kserokopii z Archiwa Wnieszniej Politiki Rossijskoj Impierii, 2542 klatki mikrofilmo´w
z Rossijskogo Centra Chranienija i Izuczenija Dokumientow Nowiejszej Istorii, 4702
klatki z Rossijskogo Gosudarstwiennogo Wojenno-Istoriczeskogo Archiwa (RGWIA)
w Moskwie, 8171 klatek z archiwo´w bułgarskich (zwłaszcza Archiwum MSZ) i 4839
klatek z Centralnego Pan´stwowego Archiwum Historycznego we Lwowie, ponad 27 tys.
klatek z Archiwów Narodowych Stano´w Zjednoczonych.

3. Rozpocze˛cie prac nad przewodnikami po polonikach w archiwach rosyjskich (Akta
gen. gubernatora warszawskiego w Gosudarstwiennom Archiwie Rossijskoj Fiedieracyi,
Akta Namiestnika Kro´ lestwa Polskiego). NDAP otrzymała ponadto (w postaci wydruku
komputerowego) wykaz po kilkaset dokumento´w dotyczących Powstania Kos´ciuszkows-
kiego w RGWIA oraz dokumento´w dotyczących spraw polskich w tzw. teczce Stalina (za
lata 1944—1953).

W przygotowaniu sa˛ informacje o polonikach w archiwach czeskich (dyrektor
generalny archiwo´w czeskich K. Sladek planuje zakon´czyć prace nad maszynopisem
wiosną 1995 r.), we wste˛pnej fazie znajduje sie˛ podobny informator o Centralnym
Archiwum Historycznym Łotwy. Prace nad analogicznymi informatorami dotyczac̨ymi
archiwów Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi napotykaja˛ na kłopoty, podobno ze wzgle˛du
na trudnos´ci ze znalezieniem partnero´w dla przygotowania takiego informatora.

Można znacznie rozszerzyc´ kopiowanie mikrofilmowe, ale wymaga to, niestety,
nowych znacznych nakłado´w finansowych.
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4. Zapoczątkowanie bezpos´redniej wspo´ łpracy z Ros-Archiwem, RGWIA, w zakresie
publikacji dokumento´w archiwalnych. NDAP przygotowuje z pierwszym partnerem 5—6
tomów tzw. dokumentacji katyn´skiej, tzn. dokumento´w dotyczących wymordowania
polskich oficero´w i inteligencji w radzieckich obozach jenieckich w 1940 r. Obecnie
kończąsięprace nad przygotowaniem do druku t. 1, obejmujac̨ego dokumenty od sierpnia
1939 do poczat̨ków marca 1940 r.

Wspólnie z RGWIA i Wojskowym Instytutem Historycznym przygotowywany jest do
druku tom dokumento´w dotyczących Powstania Kos´ciuszkowskiego (do ok. 40 arkuszy).

5. Zainicjowanie podobnych wydawnictw realizowanych przez:
Instytut Studio´w Politycznych PAN i GARF (Dokumenty polskie w tzw. teczce Stalina

1944—1953);
Wojskowy Instytut Historyczny (projekt serii tomo´w obejmujących dokumenty

działańwojskowych polskich powstan´ narodowych — wydawnictwo realizowane wspo´ l-
nie z NDAP);

Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego (dokumenty AWPRI dotyczac̨e poli-
tyki zagranicznej Polski okresu Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kos´ciuszkowskiej).

Zapoczątkowane zostały negocjacje w sprawie podobnych inicjatyw w s´rodowisku
historyków Uniwersytetu Jagiellon´skiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach
i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Natomiast nie przyniosły dotychczas pozytywnego rezultatu inicjatywy NDAP
w sprawie opublikowania najwaz˙niejszej dokumentacji projekto´w Benesza i Sikorskiego:
zorganizowania federacji krajo´w Europy środkowej i południowo-s´rodkowej (z wykorzy-
staniem zasobo´w Centralnego Archiwum Historyczno-Wojskowego w Pradze, Instytutu
Sikorskiego w Londynie, Polskiego Instytutu Naukowego — PIN — w Nowym Jorku,
Archiwum Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej).

6. W wyniku ostatnich podro´ ży do Petersburga i Moskwy ustalono: Wspo´ łpracę
z Polskim Towarzystwem Historycznym w zakresie przygotowania w ciag̨u najbliż-
szych 2—3 lat naste˛pujących publikacji: Nieznane listy Tadeusza Kos´ciuszki w zbio-
rach petersburskich; Przewodnik po polonikach w RGWIA(kilku tomów, poczynając
od inwentarza Komitetu d/s Kro´ lestwa Polskiego);Polski Petersburg, edycja mono-
graficzno-dokumentacyjna (przy wspo´ łudziale świetnego znawcy tematu i włas´ciciela
dużej kolekcji — Leona Piskorskiego);Przewodnik po dokumentach i materiałach
dotyczących zesłan´ i deportacji Polaków w XVIII—XX w.(zespo´ ł prof. dra W. Michaj-
lenki); Polonika w Archiwum i zbiorach Muzeum Suworowa; Polonika w Archiwum
Literatury i Sztuki; Polonika w Rossijskom Gosudarstwiennom Archiwie Wojenno-
Morskogo Fłota.

Wymienione inicjatywy wydawnicze be˛dzie finansowac´ Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej za pos´rednictwem NDAP (umowa zostanie podpisana w marcu 1995 r.).

Natomiast efektem spotkan´ w Moskwie było:
Finalizowanie prac redakcyjnych (merytorycznych) nad t. 1 dokumentacji katyn´skiej

(oba t. 1 w wersji polskiej i rosyjskiej powinny ukazac´ się w listopadzie 1995 r.) oraz
uzgodnienie wste˛pnych prac nad t. 2.

Wstępne uzgodnienia rozszerzenia wspo´ łpracy z RGWIA (wspo´ lnie z Wojskowym
Instytutem Historycznym), obejmujac̨e publikacjękilku tomów ważniejszych dokumen-
tów i materiałów archiwalnych dotyczac̨ych polskich powstan´ narodowych (gło´wnie
Listopadowego i Styczniowego).
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Wstępne uzgodnienie warunko´w wypożyczenia lub kopiowania dokumento´w dla
inicjowanej przez MSZ RP wystawy dotyczac̨ej rozbiorów Polski.

Omówienie możliwości opracowania wykazu waz˙niejszych map, plano´w, szkiców etc.
(ze zbiorów RGWIA).

Uzgadnianie bezpos´redniej wspo´ łpracy ze Zjednoczonymi Archiwami Moskwy i Ob-
wodu Moskiewskiego (OAGM i MO): wykazy poloniko´w, wymiana informacji na temat
stosowanych komputerowych baz danych, wspo´ lna wystawa dokumento´w archiwalnych,
wymiana krótkoterminowych staz˙y archiwalno-historycznych (z udziałem WSP w Kiel-
cach, WSH w Pułtusku).

W bezpos´rednich rozmowach z kierownictwem Ros-Archiwu sformułowano postulaty
przygotowania wspo´ lnego polsko-rosyjskiego tomu gło´wnych periodyko´w archiwoznaw-
czych obu stron (,,Archeion’’ i ,,Russkije Archiwy’’).

Uzgodnienie udziału w seminariach mie˛dzynarodowych organizowanych przez kaz˙dą
ze stron.

Wspólna promocja monografii Natalii S. LebiediewyKatyń. Priestuplenije protiw
czełowieczestwa.

Wstępne uzgodnienia Ros-Archiwu i NDAP powołania stałej mie˛dzyrządowej ar-
chiwalno-historycznej komisji polsko-rosyjskiej.

Uzgodnienie kolejnego etapu pracy nad publikacja˛ dwu tomów dokumento´w dotyczą-
cych Powstania Kos´ciuszkowskiego z RGWIA (dokumenty działan´ wojennych) i GARF
(materiały sądowo-śledcze w sprawach przywo´dców insurekcji).

Rezultatem wizyt i rozmo´w w 8 archiwach w Moskwie i Sankt Petersburgu było
ponadto wste˛pne ustalanie listy najwaz˙niejszych materiało´w do mikrofilmowania oraz
potwierdzenie przez strone˛ rosyjskądotychczasowych stawek opłat za kopiowanie.

Wizyty i nawiązanie wspo´ łpracy z in. partnerami m.in. doprowadziły do:
1. Uzyskanie duz˙ej części łańcuckiego Archiwum Potockich (ok. 20 tys. jednostek),

przekazanych przez PIN w Nowym Jorku. Dar, przekazany uroczys´cie naczelnemu
dyrektorowi archiwo´w państwowych w listopadzie 1994 r., został włac̨zony do zbioro´w
AGAD. Po konserwacji, uporzad̨kowaniu i zewidencjonowaniu (przynajmniej istotnej
szęści) dar został zaprezentowany na wystawie AGAD 24 IV 1995 r. Umowa NDAP
z DyrekcjąPIN przewiduje ponadto wymiane˛ kopii dokumento´w potrzebnej drugiej stronie
(bogactwo kolekcji PIN sprawia, z˙e jest to dla archiwo´w w Polsce bardzo cenna moz˙liwość,
jeśli potrafimy z niej skorzystac´) oraz publikacji drukowanych przez kaz˙dą ze stron.

2. Wstępne zapoznanie sie˛ z częścią archiwum łan´cuckiego Potockich w Oddziale
Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Kennedy’ego w Provo (ponad 90 wielkich pudeł)
i rozpoczęcie wstępnych rozmo´w na temat moz˙liwości nabycia jej przez NDAP.

3. Scharakteryzowanie wste˛pne części dokumentacji polskich słuz˙b dyplomatycznych
w Meksyku i in. pan´stwach Ameryki S´rodkowej z lat 1919—1945 (kilka tys. doku-
mentów przekazanych Ambasadzie RP w Meksyku w kon´cu 1994 r. przez Wojciecha
Stebelskiego). W korespondencji z MSZ i Ambasada˛ RP w Meksyku naczelny dyrektor
wskazał na koniecznos´ć szybkiego przekazania tego archiwum do kraju, w celu
dokonania niezbe˛dnej konserwacji zbioru (przechowywanego przez wiele lat w bardzo
złych warunkach!) oraz dla szybkiego przeprowadzenia koniecznych prac porzad̨kowych
i inwentaryzacyjnych.

4. Wynegocjowanie i podpisanie umowy o wspo´ łpracy z Instytutem Hoovera na
warunkach znacznie korzystniejszych, aniz˙eli to ustalono w 1991/1992 r. Takz˙e skutecz-
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ne poparcie staran´ o szes´ciomiesięczne stypendium dla polskiego archiwisty dla
pełniejszej ewidencji poloniko´w w archiwum Instytutu (zaje˛cia te realizował dyrektor
AGAD dr W. Stępniak od paz´dziernika 1994 do kwietnia 1995 r.). Wykonanie bezpłatnie
partii kserokopiowania dokumento´w polskich i dotyczących polskich spraw w XIX—XX
w. (teki W. Płatonowa, informacje o represjach carskich przeciw uczestnikom Powstania
Listopadowego w dokumentach konsulatu rosyjskiego w Norwegii, polskie sprawy
w paryskiej delegaturze Ochrany, wybrane dokumenty z kolekcji Stanisława Mikołaj-
czyka).

Wspólna wystawa w AGAD z okazji V Kongresu Badan´ Europy Środkowej
i Wschodniej. Wspo´ lne seminarium o archiwach Europy S´rodkowej i Wschodniej
w ramach V Kongresu Badan´ Europy Środkowej i Wschodniej. Wykonanie bezpłatnie
kopii mikrofilmowej wszystkich dokumento´w polskich urzędów państwowych w zbiorach
archiwum Instytutu Hoovera oraz wymiana mikrofilmowych kopii in. dokumento´w (strona
polska wykona w zamian mikrofilmy Archiwum PZPR).

5. Rozpocze˛cie negocjacji na temat wspo´ łpracy z Towarzystwem Genealogicznym
w Utah (potrzeba ustalenia nowych stawek za mikrofilmowanie ksiag̨ urzędów stanu
cywilnego i rozmowy na temat pozyskania przez NDAP cze˛ści łańcuckiego Archiwum
Potockich w Bibliotece Uniwersytetu w Provo).

6. Nawiązanie wspo´ lpracy z Muzeum Polskim w Chicago, Instytutem Piłsudskiego
w Nowym Jorku, najwie˛kszym Archiwum Polonii w Orchard Lake k. Detroit (w zakresie
ewidencjonowania i konserwowania najcenniejszych fragmento´w ich zbiorów archiwal-
nych). Niestety, starania o stypendia z Fundacji Kos´ciuszkowskiej dla zrealizowania tych
zadan´ dotychczas nie przyniosły rezultatu: naczelny dyrektor rozpocznie starania o s´rodki
finansowe u in. sponsoro´w i fundacji.

7. Zainicjowanie konkretnej wspo´ łpracy z Polskim Towarzystwem Naukowym na
Obczyźnie (w Londynie): przygotowanie dwu esejo´w (przez naczelnego dyrektora), kto´re
wejdąw skład pięciotomowego opracowania dziejo´w aktywności polskiego wychodz´stwa
w latach 1939—1991. Konsekwencja˛ tej współpracy jest zaproszenie naczelnego dyrektora
do grona autoro´w referatów przedstawionych na Kongresie Kultury Polskiej na Obczyz´nie
(Londyn 20—26 VIII 1995 r.).

8. Rozpocze˛cie staran´ o uzyskanie archiwum Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa
(rozmowy w Warszawie, Monachium i Waszyngtonie i korespondencja, prowadzona od
kilkunastu miesie˛cy, dająduże nadzieje na pozytywne rezultaty tych staran´).

9. Zapoczątkowanie staran´ o stworzenie Archiwum Polonii (co spotkało sie˛ z pozytyw-
nym przyjęciem niektórych adresato´w Apelu NDAP w tej sprawie oraz two´rcy i dyrektora
Archiwum Polonii Amerykan´skiej w Orchard Lake i przedstawicieli niemieckiej Polonii).

10. Nawiązanie kontakto´w z Archiwum Harrowby Sandon Hall w Wielkiej Brytanii
(wielka kolekcja poloniko´w z epoki Wielkiej Emigracji): zorientowanie sie˛ w zakresie
i ważności tego zbioru, negocjacje w sprawie jego mikrofilmowania.

11. Nawiązanie wste˛pnych rozmo´w o współpracy z dyrektor generalna˛ Archiwów
Narodowych Grecji i kierownictwem Instytutu Neofilologicznego (prof. Koumarianu).

12. Aktywny udział w formułowaniu postulato´w archiwów środkowo- i wschodnio-
europejskich na forum Mie˛dzynarodowej Rady Archiwo´w i sekcji europejskiej MRA
(konferencje w Kijowie i Strasburgu).

13. Udział w formułowaniu projekto´w ,,kodeksu etycznego archiwisto´w’’ (seminarium
w Bellagio), ,,programu wspo´ łpracy regionalnej Europy s´rodkowo-wschodniej’’ (semina-
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rium w Strasburgu) oraz zasad i programu rewindykacji archiwalnych w Europie
środkowo-wschodniej (seminarium w Koblencji i CITRA w Salonikach).

14. Przygotowanie wizyty eksperto´w MRA w archiwach polskich (zrealizowane w dniu
19 II—1 III 1995 r.), finansowanej całkowicie przez MRA.

15. Zorganizowanie mie˛dzynarodowych miesie˛cznych staz˙y specjalistycznych
w CLKA dla 17 staz˙ystów z krajów Europy wschodniej i południowo-wschodniej,
finansowanych całkowicie przez UNESCO.

16. Zorganizowanie wystawy: Pomoc Wielkiej Brytanii dla Powstania Warszawskiego
i wydanie dwóch publikacji związanych z pie˛ćdziesięcioleciem Powstania Warszawskiego
(finansowanych w duz˙ym stopniu przez Ambasade˛ Wielkiej Brytanii i British Council
w Warszawie).

17. Ustalenie wste˛pnego wariantu zasad przygotowywania rewindykacji materiało´w
archiwalnych mie˛dzy Polskąa Ukrainą(zapewne w 1995 r. podpisany zostanie protoko´ ł
dotyczący tych zasad).

18. Podpisanie w Mariampolu przez kierownictwa słuz˙b archiwalnych Polski i Litwy
protokołu o przygotowaniu konkretnego i umotywowanego programu wzajemnych
rewindykacji dokumento´w archiwalnych, do połowy 1995 r.

19. Zainicjowanie mikrofilmowania najwaz˙niejszych poloniko´w z Archiwum Narodo-
wego USA w Waszyngtonie (ewentualnie takz˙e z Oddziału Re˛kopisów Muzeum Polskiego
w Chicago i Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku), w zamian za okres´loną pulę
mikrofilmów judaików dla Holocaust Memorial Museum.

20. Zainicjowanie wspo´ łpracy z towarzystwami genealogicznymi: Avoytanu i Routes
to Roots.

21. Integralnym składnikiem wspo´ łpracy z zagranicznymi partnerami były wizyty
dyrektorów generalnych (lub kierownictw) słuz˙b archiwalnych Rosji, Bułgarii, Litwy,
Łotwy, Niemiec. Ich efektem stały sie˛ przede wszystkim uzgodnienia dotyczac̨e konkret-
nych programo´w współpracy archiwalnej na najbliz˙sze lata lub wste˛pne uzgodnienia
projektów umów bilateralnych o wspo´ łpracy (delegacja bułgarska).

22. Jedna˛z najważniejszych form działan´ stał sięrozwój wymiany krótkoterminowych
staży archiwalnych i udziału w mie˛dzynarodowych seminariach-szkoleniach. Łac̨znie ze
strony polskiej uczestniczyło 28 archiwisto´w (w ciągu 164 dni).

Łącznie kierownictwo NDAP (dyrektor i jego zaste˛pcy) uczestniczyli w 25 słuz˙bowych
wyjazdach zagranicznych; w tym 18 w całos´ci (łącznie z kosztami podro´ ży) lub częściowo
subsydiowano spoza budz˙etu NDAP (przez strone˛ zapraszajac̨ą).

W toku tych wizyt dyrektor naczelny przedstawił (szczego´ lnie na seminariach,
konferencjach etc.) 13 referato´w lub komunikato´w.

Warte odnotowania sa˛ nowe formy wspo´ łpracy międzynarodowej NDAP. Kierow-
nictwo państwowej służby archiwalnej aktywnie uczestniczyło w formułowaniu pro-
gramów konkretnych inicjatyw, stanowiac̨ych tres´ć dwuletnich protokoło´w dotyczą-
cych realizacji bilateralnych umo´w międzynarodowych o wspo´ łpracy kulturalnej i nau-
kowej.

Naczelny dyrektor i jego zaste˛pca uczestniczyli bardzo aktywnie w negocjacjach pod
egidąMSZ z przedstawicielami Niemiec i Francji oraz w przygotowaniu materiało´w do
podobnych negocjacji z Chinami, Izraelem, Holandia,̨ Rosjąi Bułgarią. Niekiedy udawało
się nam wprowadzic´ konkretny zapis dotyczac̨y archiwów; bardzo istotna,̨ często
nieprzezwycie˛żoną przeszkode˛ stanowiły dwa kryteria: koniecznos´ć formułowania kon-
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kretnych i ważnych inicjatyw; koniecznos´ć znalezienia pełnej aprobaty (tj. ro´wnoczesnego,
paralelnego wystap̨ienia) drugiej strony.

Udało sięto w wypadku protokoło´w podpisywanych przez Polske˛ z Chinami, Bułgarią
i Holandią, po części z Izraelem (uchylenie praktyki formułowania klauzul dotyczac̨ych
spraw archiwalnych przez instytucje niearchiwalne) i Niemcami (przyje˛cie bardziej
precyzyjnego stanowiska w trudnych sprawach negocjacji o zasady wzajemnych rewin-
dykacji archiwalnych).

Za bardzo cenny, dynamicznie rozwijajac̨y się element wspo´ łpracy nalez˙y uznać
inicjatywy w tej dziedzinie, podejmowane bezpos´rednio przez niekto´re archiwa pan´stwo-
we, np.:

AGAD: wystawy i konferencja mie˛dzynarodowa pos´więcona archiwum Radziwiłło´w,
a naste˛pnie 25—26 kwietnia dotyczac̨a archiwo´w Potockich;

AP w Poznaniu i Szczecinie: wymiana staz˙y z archiwami departamentalnymi miast
bliźniaczych we Francji.

Właśnie na tej wymienionej płaszczyz´nie można i nalez˙y wzbogacac´ współpracę
międzynarodową. Trzeba podkres´lić też ogromnąpomoc, jakąuzyskiwała pan´stwowa
służba archiwalna ze strony słuz˙by dyplomatycznej RP.

Organizacja i zarządzanie

Kadry

Stan zatrudnienia w pan´stwowej służbie archiwalnej (NDAP) na dzien´ 31 XII 1994 r.
wynosił 1357 oso´b. 36% ogo´ łu pracowników ma wyższe wykształcenie, tj. 495 oso´b.

31 XII 1994 r. w pan´stwowej służbie archiwalnej było zatrudnionych 6 profesoro´w,
7 docento´w 60 doktorów. 41 osób zatrudnionych było na stanowiskach naukowych, w tym:
1 profesor, 7 docento´w, 25 adiunkto´w (21 doktorów i 4 magistrów) i 8 asystento´w.

W roku sprawozdawczym jedna osoba złoz˙yła pracędo kolokwium habilitacyjnego,
a cztery osoby obroniły rozprawy doktorskie uzyskujac̨ stopien´ doktora. W 1994 r.
przyznano stypendium naukowe pracownikowi AGAD. Przyznano i przedłuz˙ono stypendia
naukowe dwo´m pracownikom AP m. st. Warszawy, przyznano i przedłuz˙ono stypendia
naukowe pracownikowi AP w Bydgoszczy i pracownikowi AP w Toruniu.

W 1994 r. odznaczono pracowniko´w państwowej służby archiwalnej: 1 osobe˛
— Srebrnym Krzyz˙em Zasługi, 2 osoby — Braz̨owym Krzyżem Zasługi, 1 osobe˛
— Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Obronnos´ci Kraju’’, 19 osób — Odznakąhonorową
,,Za zasługi dla archiwistyki’’.

W roku sprawozdawczym, tak jak w latach poprzednich, zauwaz˙a się stabilizację
kadry archiwalnej; jedynie w AGAD i AAN zaznaczyła sie˛ znaczna fluktuacja kadr,
czego nie zgłaszały terenowe archiwa pan´stwowe. Stabilizacja personelu w tych ar-
chiwach wiąże sięze zmianami na rynku pracy, bezrobociem i wie˛kszym poszanowa-
niem pracy.

Obiekty archiwalne

Na koniec 1994 r. pan´stwowa słuz˙ba archiwalna dysponowała 89 budynkami i 61
lokalami wynajmowanymi u ro´ żnych właścicieli.
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W związku z potrzebami, zwiaz̨anymi z ogromna˛ ilością (78 km) materiało´w
archiwalnych, kto´re powinny przejąć archiwa pan´stwowe (szczego´ lnie ostro problem ten
występuje wskutek likwidacji wielu jednostek organizacyjnych), a takz˙e koniecznos´cią
poprawy stanu posiadanej substancji lokalowej i dostosowania jej do wymogo´w stawianych
budynkom archiwalnym, w 1994 r. czyniono nadal pro´by pozyskania nowych obiekto´w oraz
prowadzono prace remontowe w obiektach be˛dących w posiadaniu archiwo´w. W wyniku
zabiego´w dyrektorów archiwów państwowych, przy wydatnej wspo´ łpracy z naczelnym
dyrektorem, pozyskano 3 obiekty na potrzeby archiwo´w w Śremie (AP Poznan´),
Starachowicach (AP Kielce) oraz w Cze˛stochowie. W 1994 r. kontynuowano remonty w 12
obiektach: w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Kamien´cu
Ząbkowickim, Łęczycy, Olsztynie, Opolu, Przemys´lu, Radomiu, Spytkowicach i Toruniu.

W grudniu 1994 r. powierzchnia magazynowa archiwo´w państwowych wynosiła
59 711 m2 i zmalała w stosunku do 1993 r. o 1023 m2, natomiast rezerwa miejsca na
materiały archiwalne wynosiła 11 185 m.b. i zmalała w stosunku do 1993 r. o 2713 m.b.
Zmniejszenie powierzchni magazynowej nastap̨iło w wyniku likwidacji czterech od-
działów zamiejscowych AP w Katowicach oraz likwidacji duz˙ego magazynu archiwalnego
w Krakowie. Zmniejszenie rezerwy miejsca na materiały archiwalne nastap̨iło w wyniku
przejęcia materiało´w archiwalnych z jednostek organizacyjnych, a takz˙e opuszczenia
budynku w Żyrardowie i przeniesienia materiało´w archiwalnych do Kutna.

Rezerwa miejsca na materiały archiwalne rozłoz˙ona jest niero´wnomiernie w skali całej
państwowej służby archiwalnej, a 15 archiwo´w państwowych nie ma z˙adnej rezerwy
miejsca. Wobec bardzo powaz˙nych zobowiązań archiwów państwowych w zakresie
przejmowania materiało´w archiwalnych, rezerwa miejsca w dalszym ciag̨u będzie się
zmniejszac´. Nadal najpowaz˙niejszym kłopotem jest brak włas´ciwego budynku dla AP m.st.
Warszawy, kto´rego lokal i brak miejsca uniemoz˙liwia przejmowanie materiało´w archiwal-
nych po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych majac̨ych swojąsiedzibęna terenie
Warszawy. Bardzo duz˙ąbolączkąjest równieżbrak rezerwy miejsca w połowie archiwo´w
państwowych.

Organizacja pracy

W roku sprawozdawczym Rada Archiwalna odbyła dwa posiedzenia plenarne. W dniu
14 6VI 1994 r. omawiano: sprawozdanie z działalnos´ci państwowej służby archiwalnej
w 1993 r., projekt systemu archiwalnej oceny dokumentacji oraz — przygotowane do
realizacji — wytyczne dotyczac̨e kwalifikacji archiwaliów partyjnych. Kolejne posiedze-
nie 20 XII 1994 r. pos´więcone było informacji o problemach komputeryzacji archiwo´w
oraz bieżącej działalnos´ci państwowej służby archiwalnej i jej wspo´ łpracy z archiwami
zagranicznymi. Dokonano ro´wnieżpodsumowania działalnos´ci Rady Archiwalnej, jako z˙e
było to ostatnie jej posiedzenie kadencji 1992—1994.

W 1994 r. odbyło sie˛ 7 posiedzen´ Kolegium przy Naczelnym Dyrektorze Ar-
chiwów Państwowych. Na pierwszym posiedzeniu kierownicy komo´rek organizacyj-
nych NDAP przedstawili sprawozdania z pracy komo´rek w 1993 r. Naczelny dyrektor
przedstawił ogo´ lne kierunki działalnos´ci państwowej służby archiwalnej w 1994 r. Na
kolejnych posiedzeniach omawiano m.in. sprawy zwiaz̨ane ze szkoleniem obronnym
kadry kierowniczej pan´stwowej służby archiwalnej, narada˛ dyrektorów archiwów pańs-
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twowych, ochrona˛ przeciwpożarową i bezpieczen´stwa i higieny pracy w archiwach
państwowych. Na kaz˙dym z posiedzen´ były poruszane i w razie koniecznos´ci roz-
strzygane sprawy biez˙ące.

Sprawy finansowe

Zbiorczy plan wydatko´w budżetowych na 1994 r. pan´stwowej służby archiwalnej
(łącznie z NDAP), po zmianach w ciag̨u roku, wynosił 169 812 mln zł i w stosunku do
wydatków poniesionych w 1993 r.; był wyz˙szy o 37 911 mln zł. Plan ten został
zrealizowany w 100%.

Dalszy wzrost wydatko´w wystąpił w zakresie wynagrodzen´ osobowych, kto´re
kształtowały sie˛ następująco: wykonanie za 1993 r. 52 279 tys. zł, plan i wykonanie (po
zmianach) w 1994 r. 67 150,6 tys. zł.

Na wzrost wydatko´w osobowych wpłyne˛ła specjalnie regulacja płac pracowniko´w
państwowej służby archiwalnej przeprowadzona, analogicznie jak w całej sferze budz˙eto-
wej, od 1 stycznia i 1 czerwca 1994 r.

Średnia płaca miesie˛czna na pracownika pełnozatrudnionego (łac̨znie z pracownikami
naukowo-badawczymi) wynosiła w 1994 r. 4 194,8 tys. i była wyz˙sza od s´redniej płacy
w 1993 r. o 670,1 tys. zł (przecie˛tne wynagrodzenie miesie˛czne w kraju za 1994 r. wynosiło
w 1994 r. 5328 tys. zł).

Przyznane w planie na 1994 r. s´rodki budżetowe na koszty utrzymania archiwo´w
i wydatki inwestycyjne — jakkolwiek były wyz˙sze od wydatko´w 1993 r. o 31,6% — ze
względu na utrzymującą się w tych granicach inflacje˛, pozwoliły tylko na zrealizowanie
ważniejszych zadan´ wynikających z podstawowej działalnos´ci statutowej archiwo´w
państwowych oraz zabezpieczenia remontowego obiekto´w archiwalnych. Wyjątkowe
trudności zaczynająsię w sferze zagwarantowania finansowego potrzeb biez˙ących tzw.
eksploatacyjnych. W ustawie budz˙etowej na 1994 r. s´rodki finansowe na te cele wzrosły
w stosunku do 1993 r. jedynie o 13,3%. W wykonaniu, na skutek wewne˛trznych zmian
i dopuszczonych prac budz˙etowych, wskaz´nik ten wzrósł do 23,9% przy wskaz´niku inflacji
za cały 1994 r. wynoszac̨ym powyżej 30%. W dalszym ciag̨u w ramach s´rodków
budżetowych na działalnos´ć podstawowąrealizowane sa˛ także prace remontowe obiekto´w
archiwalnych o duz˙ym zakresie robo´t (określano jako remonty kapitalne: Katowice, Opole,
Kamieniec Ząbkowicki). W ramach działalnos´ci inwestycyjnej kontynuowano prace
adaptacyjne w AP Przemys´l i na Zamku w Spytkowicach oraz rozpocze˛to w AP Olsztyn
i Toruń. Zakupy inwestycyjne w 1994 r. wyniosły 2999 mln zł.

Sprzęt i urządzenia techniczne

W 1994 r. dla potrzeb pan´stwowej służby archiwalnej zakupiono: 1 kserokopiarke˛,
19 komputero´w, 1 centrale˛ telefoniczną, 3 zestawy urzad̨zeńgrzewczych i 40 czytniko´w
mikrofilmów. Dla pracowni konserwatorskich ze s´rodków Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej zakupiono: cztery komory pro´ żniowe, pięć maszyn papierniczych, cztery prasy,
trzy nożyce introligatorskie, cztery mikroskopy do odczytywania trudnych teksto´w, trzy
zestawy filtrów.
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Nadal fatalna jest sytuacja lokalowa archiwo´w państwowych. Katastrofalny jest brak
powierzchni magazynowej w AP m. st. Warszawy, AAN i AP w Krakowie. Wskutek
braku magazyno´w archiwa te nie moga˛ przejąć ponad 25 km b. akt, kto´re w złych
warunkach i bez systematycznego nadzoru archiwalnego lez˙ą w prowizorycznych
pomieszczeniach ro´ żnych urzędów. W ten sposo´b archiwa te nie spełniaja˛ swego
fundamentalnego obowiaz̨ku, który nakłada na nie ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach z 1983 r. Wbrew tej ustawie nie moga˛ również odpowiadac´ za
stan i pełnąochronę ponad 33% całego zasobu archiwalnego, dotyczac̨ego przede
wszystkim najnowszych dziejo´w, który znajduje sie˛ poza archiwami.

Z tego wynika coraz pilniejsza potrzeba zagwarantowania dodatkowych s´rodków
inwestycyjnych w budz˙ecie pan´stwowej służby archiwalnej w wysokos´ci 35—40 mln zł
rocznie, przynajmniej w ciag̨u kilku lat. Brak środków może spowodowac´, iż kilka
głównych archiwo´w (zwłaszcza centralnych) nie be˛dzie w stanie pełnic´ swych pod-
stawowych obowiaz̨ków na rzecz władzy, instytucji i społeczen´stwa.

Gruntowna analiza budz˙etów w ciągu kilku ostatnich lat wskazuje, z˙e rzeczywista
wartość środków przeznaczonych na pan´stwową służbę archiwalną maleje o 22%.
Równoczes´nie intensywnie ros´nie zakres i liczba prac wykonywanych przez pan´stwową
służbę archiwalną (szacunkowo o ok. 13—15%). (Wydział Zagraniczny np. miał
w 1993 r. 7500 tys., a w 1994 r. 8000 tys. pism wychodzac̨ych). Zarówno nadmierne
rozszerzanie zakresu i liczby prac, jak realny spadek wynagrodzen´ w ostatnich latach
powodują, że najbardziej aktywni pracownicy spos´ród młodszej kadry rezygnuja˛ z pracy
w archiwach na rzecz prac bardziej dochodowych. Coraz trudniej tez˙ znaleźć dobrych
kandydato´w na stanowiska dyrektoro´w archiwów, mimo szerokiej informacji o otwar-
tych konkursach.

W ciągu dwu, trzech latach archiwa znalazły sie˛ w czołówce instytucji budz˙etowych,
których budżet i kondycja finansowa sa˛ naprawde˛ w najgorszym stanie.

Analiza merytorycznych, najwaz˙niejszych elemento´w sprawozdania skłania do sfor-
mułowania kilku wniosko´w z myślą o działaniach w najbliz˙szej przyszłos´ci:

1. Należy nieporównanie więcej uwagi pos´więcić pełnemu i skutecznemu realizowaniu
ustawowych obowiaz̨ków państwowej służby archiwalnej w zakresie nadzoru nad
archiwami zakładowymi (i na całym tzw. przedpolu archiwalnym). Włas´nie w dobie
przekształcen´ prawno-ustrojowych ta dziedzina jest szczego´ lnie ważna. Zła lub zbyt słaba
działalnos´ć służby archiwalnej moz˙e tu przynies´ć niepowetowane szkody (w postaci luk
w dokumentacji archiwalnej).

2. Konieczne sa˛ nowe inicjatywy, a zwłaszcza ustalenie nowej, klarownej strategii
i programu w zakresie opracowywania intensywnie rosnac̨ych zasobo´w archiwalnych.
W wypadku kontynuowania dotychczasowej strategii be˛dzie rosła liczba nieopracowanych
zespoło´w i akt, co plasuje polskie archiwa na odległym miejscu w dziedzinie stopnia
opracowania informacji o zasobie archiwalnym (w poro´wnaniu z archiwami gło´wnych
krajów europejskich).

3. Pilnie potrzebny jest ro´wnież jasny program w sprawach prac nad mikrofil-
mowaniem; konieczne be˛dzie zracjonalizowanie struktury pracowni mikrofilmowych,
zgodnie z kryteriami obniz˙ania koszto´w i zwiększania efekto´w mikrofilmowania. Nalez˙y
dążyć do realizacji lepszych proporcji mie˛dzy mikrofilmowaniem zabezpieczajac̨ym
i usługowym (najlepiej 4—5:1).

4. Bardzo potrzebny jest dynamiczny rozwo´ j działalności oświatowej archiwo´w — na
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rzecz różnych środowisk społeczen´stwa, a przede wszystkim młodziez˙y szkolnej i studen-
ckiej.

5. Należy wprowadzićbardziej jednolity i konsekwentnie uwzgle˛dniany przez wiele
lat system danych liczbowych w charakterystyce ro´ żnych dziedzin aktywnos´ci państ-
wowej służby archiwalnej, by w przyszłos´ci analizowac´ dane liczbowe w perspektywie
kilku lat, a nie tylko za najbliz˙szy rok przeszły.

6. Warto więcej uwagi pos´więcić wprowadzaniu nowoczesnego systemu alarmu
przeciwpożarowego we wszystkich archiwach.

Kwestie te be˛dą przedmiotem dyskusji podczas konferencji krajowej dyrektoro´w.
W rozwijających się nowych inicjatywach w sferze informacji archiwalnej, kto´re

zostanąsfinalizowane w 1995 r., na szczego´ lną uwagęzasługują:
1. Opracowanie gruntownie skorygowanego i zaktualizowanego wykazu zespoło´w we

wszystkich archiwach.
2. Zakończenie prac nad publikacja˛ zwięzłego informatora o archiwach polskich i ich

zasobie.
3. Zbieranie (i stopniowe publikowanie) informacji o polonikach w archiwach

zagranicznych i przechowywanych kopiach dokumento´w z tych archiwo´w w Polsce.
Należy objąć tą akcją nie tylko archiwa, lecz ro´wnież (w miarę możliwości) instytuty
naukowe i uniwersytety.

4. Zintensyfikowanie prac nad komputerowymi bazami danych i okres´lenie strategicz-
nych założeń (zasady i priorytety) w ustaleniu kolejnos´ci zespoło´w do komputerowego
opracowania w skali kraju.

5. Dotychczasowe prace os´rodka poznan´skiego (pod kierunkiem prof. dra hab.
S. Nawrockiego) nad programem nadzoru nad narastajac̨ym zasobem (i archiwami
zakładowymi) powinny zaowocowac´ zaprezentowaniem i wdroz˙eniem tego programu
w 1995 r., przynajmniej w kilku najwaz˙niejszych archiwach, a moz˙e nawet wprowadze-
niem go na skale˛ ogólnokrajową.

6. Podobnych rezultato´w należy oczekiwac´ (w 1995 r. lub raczej 1996 r.) w zakresie
wypracowania opisu dokumentacji technicznej i kartograficznej oraz opisu dokumento´w
staropolskich.

7. W 1995/1996 powinno zostac´ zakończone opracowywanie (przynajmniej wste˛pne)
i brakowanie akt partyjnych.

8. Prace nad wskazo´wkami metodycznymi w sprawie akt notarialnych i oceny
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej be˛dą sfinalizowane zapewne w 1995 r.

Oprac.Danuta Rocka(Warszawa)

Aneks

Udostępnianie zasobu archiwalnego i kwerendy w 1994 r.

KwerendyArchiwumL.p.
państwowe

Użytkownicy Odwiedziny Udoste˛-
Krajowe Zagraniczne Ogo´ łemw pracowni pnianie

naukowej (j.a.)

1. AGAD 452 3 907 8 897 307 328 635
2. AAN 589 5 190 24 220 4 138 69 4 207



3. ADM 426 448 100 076 0 0 0
4. AP m.st. Warszawy 400 1 706 10 827 4 761 290 5 051
5. Białystok 146 599 5 004 1 296 163 1 459
6. Bydgoszcz 399 1 659 16 471 6 074 185 6 259
7. Częstochowa 143 372 973 333 17 350
8. Elbląg 22 119 756 582 55 637
9. Gdańsk 320 1 368 6 587 1 271 203 1 474
10. Kalisz 57 247 3125 563 58 621
11. Katowice 578 2 292 15 279 3 510 400 3 910
12. Kielce 371 2 526 11 356 2 483 45 2 528
13. Koszalin 54 174 1052 497 171 668
14. Kraków 1 250 4 516 9 509 2 126 231 2 357
15. Leszno 57 272 2 085 191 34 225
16. Lublin 517 3 308 27 319 3 609 194 3 803
17. Łódź 235 1 372 5 845 6 963 232 7 195
18. Olsztyn 123 935 2 915 1 888 202 2 090
19. Opole 84 627 2 090 4 600 210 4 810
20. Piotrków Trybunalski 70 1 100 4 213 1 331 37 1 368
21. Płock 46 163 1 964 2 415 25 2 440
22. Poznan´ 482 2 293 19 801 5 994 405 6 399
23. Przemys´l 151 540 2 858 668 66 734
24. Radom 157 742 2 685 398 15 413
25. Rzeszo´w 286 1 383 9 632 713 120 833
26. Siedlce 123 569 2 913 307 20 327
27. Słupsk 48 138 1 270 225 90 315
28. Suwałki 60 257 1 558 569 97 666
29. Szczecin 417 1 919 7 436 2 860 959 3 819
30. Toruń 262 2 081 15 135 2 700 164 2 864
31. Wrocław 536 4 900 13 405 4 200 1 087 5 287
32. Zamos´ć 64 151 747 485 24 509
33. Zielona Go´ra 51 413 2 137 1 104 1 244 2 348

Razem 8 976 48 286 340 140 69 161 7 440 76 601

RADA ARCHIWALNA KADENCJI LAT 1992—1994

Rada Archiwalna, jako organ doradczy naczelnego dyrektora archiwo´w państwo-
wych, powoływana jest na trzy lata. Mine˛ła właśnie kolejna kadencja lat 1992—1994.
Okres ten wypełniony był gło´wnie problematyka˛ nurtującą całokształt działalnos´ci
kierownictwa słuz˙by archiwalnej i bezpos´rednio archiwa pan´stwowe. W centrum zain-
teresowania były sprawy strukturalno-organizacyjne, inwestycyjno-remontowe, admini-
stracyjno-techniczne. Rada była informowana o pracach naukowo-metodycznych i wy-
dawniczych. Mo´wiono o kadrach archiwalnych, o płacach, o kłopotach, z kto´rymi
boryka sięna co dzien´ służba archiwalna. Naczelny dyrektor archiwo´w państwowych,
wspomagany doradztwem Rady, podejmował — niejednokrotnie z duz˙ym skutkiem
— działania zmierzajac̨e do poprawy sytuacji materialno-technicznej i gospodarczej
archiwów. Nie oznacza to, z˙e znikajątrudności, które — mimo wielu obietnic i moz˙e
szczerej che˛ci przełożonych służby archiwalnej — pozostaja˛ nie rozwiązane.
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Powołana — na wniosek naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych — przez
ministra edukacji narodowej Rada Archiwalna zebrała sie˛ na posiedzeniu inauguracyjnym
3 VI 1992 r. Otwierając obrady naczelny dyrektor prof. Marian Wojciechowski powitał
przybyłego na posiedzenie ministra edukacji narodowej prof. Andrzeja Stelmachows-
kiego. Po słowach wprowadzajac̨ych przewodnictwo obrad objał̨ minister. Wówczas to
chwilą skupienia zebrani uczcili pamie˛ć zmarłego 2 V 1992 r. członka Rady prof. Stefana
Kieniewicza. (Wspomnienie o Zmarłym ukazało sie˛ w ,,Archeionie’’, t. 92, 1993).

Zgodnie z pragmatyka˛ określoną w ustawie archiwalnej, minister wre˛czył akty
nominacyjne 30 członkom Rady. Otrzymali je: płk mgr Andrzej Bartnik (Centralne
Archiwum Wojskowe), prof. Czesław Biernat (AP w Gdan´sku), prof. Zdzisław Chmiele-
wski (Uniwersytet Szczecin´ski), doc. Edward Długajczyk (AP w Katowicach), dr Jo´zef
Drozd (AP we Wrocławiu), prof. Aleksander Gieysztor (PAN), Zbigniew Gluza (Ar-
chiwum Wschodnie), prof. Ireneusz Ihnatowicz (UW), prof. Hubert Izdebski (UW), dr
Grzegorz Jakubowski (Centralne Archiwum MSW), prof. Karol Jonca (Uniwersytet
Wrocławski), dr Adolf Juzwenko (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolin´skich),
prof. Zygmunt Kolankowski (Archiwum PAN), doc. Bogdan Kroll (AAN), doc. Stefan
K. Kuczyński (IH PAN), dr Wojciech Kulisiewicz (Archiwum Sejmowe), prof. Ludwik
Łysiak (Uniwersytet Jagiellon´ski), doc. Jerzy P. Majchrzak (AP w Zielonej Go´rze),
prof. Waldemar Michowicz (Uniwersytet Ło´dzki), doc. Mieczysław Motas (Stowarzysze-
nie Archiwistów Polskich), ks. prałat dr Anastazy Nadolny (Archiwum Diecezji
Chełmińskiej w Pelplinie), prof. Stanisław Nawrocki (AP w Poznaniu), prof. Jan
Pirożyński (Biblioteka Jagiellon´ska), mgr Marek Se˛dek (Archiwum MSZ), prof. Andrzej
Tomczak (UMK), prof. Eugeniusz Wis´niowski (KUL), doc. Bolesław Woszczyn´ski
(NDAP), prof. Zbigniew Wo´jcik (IH PAN), doc. Teresa Zielin´ska (AGAD), prof. Janusz
Żarnowski (IH PAN).

Wówczas tez˙ w głosowaniu tajnym prof. Czesław Biernat wybrany został przewod-
niczącym. W skład prezydium Rady weszli: prof. Andrzej Tomczak i doc. Stefan
K. Kuczyński, jako zaste˛pcy oraz doc. B. Woszczyn´ski sekretarz.

W trakcie obrad naczelny dyrektor przekazał zebranym obszerne informacje
o działalnos´ci służby archiwalnej w 1991 r. i pierwszej połowie 1992 r. Naste˛pnie
skoncentrował sie˛ na kilku najważniejszych zagadnieniach, stojac̨ych przed archiwami
w nadchodzac̨ym okresie. Mo´wił o sprawach dotyczac̨ych rewindykacji archiwalio´w.
Część wypowiedzi dotyczyła podpisanego 27 IV 1992 r. porozumienia o wspo´ łpracy
z kierownictwem słuz˙by archiwalnej Rosji. Uzgodnione zostały podstawowe sprawy
związane z bezdewizowa˛ wymianą pracowników i literatury archiwalnej. Waz˙nym
akcentem ustalen´ stały się możliwości kopiowania materiało´w w archiwach Rosji,
interesujacych strone˛ polską. Szczego´ lne znaczenie miało podpisanie wo´wczas
wstępnych załoz˙eń dotyczących: możliwości wydawania wspo´ lnych edycji źródeł
związanych z historia˛ stosunko´w polsko-rosyjskich oraz podje˛cia działan´ zmie-
rzających do rozpocze˛cia rewindykacji tych archiwalio´w, które — zgodnie z obo-
wiązującą zasadąpertynencji terytorialnej — powinny byc´ zwrócone ich prawnym
właścicielom. Zapoczat̨kowano przygotowania do rozmo´w z Ukrainą i Litwą.
Wówczas naczelny dyrektor mo´gł poinformowac´ też o przystąpieniu do kopiowania
interesujących strone˛ polską przekazo´w źródłowych w archiwach Rosji. Nalez˙y pod-
kreślić, że poczynania NDAP w tym zakresie nadal nie słabna.̨ Trwały również
przygotowania do podpisania porozumienia archiwalnego z Białorusia,̨ co nastąpiło
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w niedługim czasie, bo w paz˙dzierniku 1992 r. Dalsze informacje dotyczyły spraw:
lokalowo-magazynowych (stanowiac̨ych dla archiwo´w szczego´ lnie trudny do roz-
wiązania problem), sytuacji kadrowej w słuz˙bie archiwalnej, zapoczat̨kowania prac
związanych z komputeryzacja˛ archiwów, którymi kieruje dr Andrzej Biernat dyrektor
Centralnego Os´rodka Informacji Archiwalnej NDAP.

Drugie posiedzenie 18 III 1993 r. miało szczego´ lny charakter. W programie obrad
były sprawy związane z projektem ustawy archiwalnej oraz informacja naczelnego
dyrektora o stanie kontakto´w z archiwami zagranicznymi. Na wste˛pie przewodniczac̨y
Rady powitał prof. Jerzego Skowronka, kto´ry z dniem 1 I 1993 r. objał̨ urząd naczelnego
dyrektora archiwo´w państwowych.

Posiedzenie wie˛c wypełniło (w pierwszej cze˛ści) wnikliwe sprawozdanie
z działalnos´ci zespołu, kto´ry powołany został przez Rade˛ Archiwalną poprzedniej
kadencji (1989—1991) do opracowania projektu nowej ustawy archiwalnej. W swojej
wypowiedzi prof. Hubert Izdebski — jako przewodniczac̨y zespołu — mo´wił o wynikach
dyskusji nad projektem przekazanym do opinii szerokiemu gronu zainteresowanych,
a przede wszystkim archiwom i archiwistom oraz s´rodowiskom naukowym. Zgłoszono
uwagi ogólne, redakcyjne, terminologiczne i merytoryczne, w licznych przypadkach
sprzeczne. Sprawy dotyczyły sposobu organizacji nadzoru archiwalnego, działalnos´ci
archiwów państwowych w zmieniajac̨ych się strukturach administracyjno-gospodar-
czych. Zrodził sie˛ problem przyjęcia nowej nazwy dla urze˛du naczelnego dyrektora
archiwów państwowych, bardziej adekwatnej do wykonywanych przez niego zadan´, co
też przyjęto ze zrozumieniem. Inny sens przybrały kwestie odnoszac̨e siędo archiwów
państwowych wyodre˛bnionych. Uznano za celowe wniesienie do projektu odpowiedniego
zapisu, na podstawie kto´rego nastap̨iłoby podporządkowanie tych placo´wek naczelnemu
dyrektorowi. Jes´li chodzi o reprywatyzacje˛ Komisja — podkres´lił prof. Izdebski
— stanęła na stanowisku, z˙e w archiwach powinny pozostac´ materiały przeje˛te po 1945 r.
Sprawy te be˛dą musiały regulowac´ już odrębne przepisy ogo´ lnopaństwowe. Waz˙nym
elementem projektu ustawy staje sie˛ podporządkowanie urze˛du naczelnego dyrektora
archiwów państwowych prezesowi Rady Ministro´w. W dyskusji poruszono wszystkie
istotne sprawy, kto´re w decydujący sposo´b wpłynąć mogą na odpowiednie zapisy
konkretnych artykuło´w. Wypowiedzi członko´w Rady Archiwalnej ukierunkowały dalej
problematyke˛. Zwrócono sięteż do prof. H. Izdebskiego z pros´bą, aby nadal kierował
zespołem i kontynuował prace zmierzajac̨e do nadania ostatecznego kształtu ustawie
Prawo archiwalne. Projekt po dalszych przekształceniach doprowadzony został
— właśnie w czasie tej kadencji Rady Archiwalnej — do opracowania wersji, kto´rą
przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W drugiej części obrad 18 III 1993 r. prof. Skowronek informował o kontaktach
NDAP z archiwami krajo´w sąsiednich. Szczego´ lną uwagęzwrócił na pomys´lną realizację
porozumienia z archiwami Rosji. Wczes´niejsze ustalenia przybieraja˛ już odpowiedni
kształt. Pobyt naczelnego dyrektora AP w Moskwie (w lutym 1993 r.) doprowadził do
podpisania ostatecznych ustalen´ w sprawie przygotowania wspo´ lnego wydawnictwa
źródłowego dotyczac̨ego sprawy katyn´skiej. W tych rozmowach uczestniczył tez˙ członek
Rady Archiwalnej, prof. Aleksander Gieysztor, kto´ry stanął na czele Komitetu Redakcyj-
nego edycji archiwalio´w. Doprowadzono do ostatecznych us´ciśleń wcześniej rozpo-
czętych rozmów w tej sprawie mie˛dzy NDAP i Pan´stwowąSłużbąArchiwalnąFederacji
Rosyjskiej (kwiecien´ 1992 r.). Czynione sa˛ — podkres´lił prof. Skowronek — usilne
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zabiegi o szeroki doste˛p do bazy z´ródłowej w archiwach Rosji, z moz˙liwością kserowania
i mikrofilmowania materiało´w interesujących nasze s´rodowiska naukowe. Podje˛te zostały
rozmowy w sprawie przygotowania wspo´ lnych informatoro´w oraz edycji z´ródeł.

Rada została zapoznana tez˙ z dalszym poste˛pem rozmo´w z Ukrainą i Litwą oraz
przygotowaniami do nawiaz̨ania kontakto´w z Łotwą, co teżw niedługim czasie zostanie
ostatecznie sfinalizowane. Zapowiada sie˛ wymiana archiwisto´w oraz zapoczat̨kowanie
odpowiednio przygotowanych wydawnictw z´ródłowych z sąsiadami i wymienionymi juz˙
partnerami. Istotna˛ wartość będąmiały informatory o zespołach zawierajac̨ych przekazy
archiwalne interesujac̨e środowiska naukowe krajo´w, z którymi zawierane sa˛ porozumie-
nia.

Porządek obrad 14 VI 1994 r. obejmował: omo´wienie sprawozdania z działalnos´ci
państwowej służby archiwalnej oraz informacje na temat: pro´by korekty oceny dokumen-
tacji archiwalnej i wytycznych dotyczac̨ych kwalifikacji archiwaliów partyjnych, przeje˛-
tych przez archiwa pan´stwowe.

Wprowadzenie do dyskusji nad sprawozdaniem wygłosiła mgr Danuta Rocka na-
czelnik Wydziału Organizacji i Udoste˛pniania NDAP. Zwro´ciła uwagęna problematy-
kę, która dominowała w działalnos´ci służby archiwalnej w 1993 r. Istotne znaczenie
miało powiększenie zasobu archiwalnego w skali ogo´ lnej, ale tez˙ ogromne trudnos´ci
były związane z przeje˛ciem materiało´w archiwalnych — z uwagi na brak rezerwy
magazynowej. Usilne starania o powie˛kszenie bazy lokalowej nadal nie przyniosły
pozytywnych rezultato´w. Służba archiwalna uczestniczyła w wielu pracach legislacyj-
nych o charakterze ogo´ lnokrajowym, co tez˙ zostało uwypuklone w sprawozdaniu.
Istotne znaczenie miało zakon´czenie prac nad projektem nawej ustawy archiwalnej
Prawo archiwalne, o czym traktowało szeroko posiedzenie Rady Archiwalnej 18 III
1993 r. Od wrzes´nia 1993 r. obowiaz̨ują zmiany w statucie NDAP; wprowadzony
został nowy regulamin organizacyjny. Waz˙ne czynnos´ci podejmowane były w zakresie
opracowywania i zabezpieczania zasoby archiwalnego. Uwaga koncentrowała sie˛ na
problemach nadzoru archiwalnego. W ramach informacji archiwalnej na plan pierwszy
wysunęły się sprawy: tworzenia wszelkiego rodzaju pomocy, udoste˛pniania materiało´w
archiwalnych, załatwiania kwerend (kto´rych liczba wzrasta), organizowania prac doku-
mentacyjno-informacyjnych i popularyzatorskich. Rozwijano działalnos´ć w zakresie
pracy naukowo-metodycznej; wprowadzono do obiegu przepisy regulujac̨e poste˛powa-
nie z odpowiednimi rodzajami dokumentacji, organizowano posiedzenia komisji meto-
dycznych, zebrania i spotkania naukowe. Pracownicy archiwo´w uczestniczyli w licz-
nych konferencjach, wygłaszali komunikaty naukowe, informowali o bazie z˙ródłowej
do wybranych temato´w badawczych, podejmowanych przez krajowe os´rodki. Wiele
uwagi pos´więcono wspo´ łpracy z zagranica:̨ wymianie (bezdewizowej) archiwisto´w,
uczestnictwie w konferencjach i pracach zespoło´w naukowych, organizowanych przez
MiędzynarodowąRadę Archiwów. Wreszcie problematyka organizacji i zarzad̨zania,
a w tym: kadry, obiekty archiwalne, organizacja pracy, wyposaz˙enie techniczne i fina-
nsowe pan´stwowej służby archiwalnej. W zakon´czeniu mgr D. Rocka podkres´liła, że
służba archiwalna boryka sie˛ nadal z trudnos´ciami, których rozwiązanie wykracza poza
jej możliwości. Brak wystarczajac̨ej powierzchni magazynowej na przejmowanie, co
uniemożliwia wykonanie zadan´ archiwów państwowych, wynikających z ustawy ar-
chiwalnej. Mikrofilmowanie zabezpieczajac̨e jest realizowane w niedostatecznym za-
kresie, głównie ze względu na fizyczne zuz˙ycie sprzętu i wysoki koszt tas´my mikrofil-
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mowej. Archiwa dysponuja˛ już komputerami, jednak samo tworzenie odpowiedniej
bazy danych dla całej słuz˙by archiwalnej jest uzalez˙nione od uzyskania odpowiednich
finansów.

Sprawozdanie i wypowiedz´ wprowadzającą uzupełnił naczelny dyrektor prof. Skow-
ronek informacjąo bieżącej działalnos´ci, podjętych przedsie˛wzięciach zmierzajac̨ych do
złagodzenia trudnos´ci występujących w toku codziennej pracy pan´stwowej służby
archiwalnej. Podzielił sie˛ też swoimi spostrzez˙eniami z podro´ ży zagranicznych oraz
omówił wyniki rozmów z przedstawicielami funkcjonujac̨ych tam słuz˙b archiwalnych.

W kolejnym punkcie obrad wystap̨ił doc. E. Długajczyk. Na wste˛pie omówił
podstawowe akty prawne, w kto´rych znajdują się ustalenia traktujac̨e o nadzorze
archiwalnym, klasyfikowaniu i brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej. Zwro´cił uwagę
na powiększający się obszar niepan´stwowego zasobu archiwalnego i brak rozwiaz̨ań
prawnych umoz˙liwiających ingerencje˛ archiwów państwowych w kształtowanie tego
zasobu. W ramach obowiaz̨ującego obecnie stanu nalez˙ałoby podjąć zagadnienie rejestro´w
niepaństwowego zasobu archiwalnego. Nowelizacji wymaga przykładowy wykaz akt.
Referent postulował rozwiaz̨ania organizacyjne i metodyczne. Zachodzi potrzeba ustosun-
kowania siędo zagadnien´ z zakresu typowania aktotwo´rców pod nadzo´r państwowej służby
archiwalnej i oceny rozmaitych rodzajo´w dokumentacji. Nalez˙ałoby pozostawic´ archiwom
państwowym większy margines samodzielnego decydowania o stosowaniu systemu oceny
dokumentacji. Archiwa nadal musza˛ opiniować instytucje kancelaryjne, natomiast nie
powinny wyznaczac´ terminów przechowywania akt kat. B. Autor stwierdził, z˙e problemem
zaostrzenia kryterio´w przejmowania materiało´w archiwalnych od aktotwo´rców — w wa-
runkach ograniczonych moz˙liwości lokalowych archiwo´w państwowych — powinien
zająć się zespo´ ł powołany specjalnie w tym celu.

Kolejny punkt porządku obrad w dniu 14 VI 1994 r. dotyczył oceny akt partyjnych. Doc.
B. Woszczyn´ski przypomniał, z˙e Rada Archiwalna kadencji lat 1989—1991 była
szczego´ łowo informowana o wszystkich zadaniach do wykonania przez pan´stwowąsłużbę
archiwalną w wyniku przejęcia w 1990 r. zasobu archiwo´w partyjnych. Stan tej
dokumentacji był bardzo zro´ żnicowany, tylko cze˛ść posiadała pomoce ewidencyjno-
-informacyjne. Archiwa pan´stwowe musiały w kro´ tkim czasie zabezpieczyc´ i podjąć się
porządkowania tego zasobu. Wydane zostały odpowiednie zalecenia metodyczno-
-organizacyjne. Poste˛p prac przy tej dokumentacji doprowadził do moz˙liwości dokonania
oceny przeje˛tej dokumentacji. Opracowane zostały wie˛c odpowiednie wytyczne, obej-
mujące ogólne informacje o sposobie poste˛powania z ro´ żnymi rodzajami dokumentacji
oraz zestawienie kwalifikacyjne dokumentacji partyjnej. Ogo´ lnie zaleca sie˛, aby decyzje
związane z ocena˛ podejmowały archiwa w ramach działalnos´ci komisji metodycznych
i komisji archiwalnej oceny dokumentacji. Szczego´ lną uwagęzwrócić musząna część,
która w wyniku brakowania be˛dzie przeznaczona na makulature˛. Sygnalizując tak istotne
problemy pracy, referent zwro´cił uwagęna fakt, że archiwa be˛dą mogły zasięgaćopinii
przedstawicieli s´rodowisk naukowych zainteresowanych tymi przekazami z´ródłowymi.
Niewykluczona be˛dzie teżpomoc członko´w Rady Archiwalnej, jez˙eli poprosząo nią
archiwa.

Czwarte posiedzenie Rady, zamykajac̨e kadencje˛ lat 1992—1994, odbyło sie˛ 20 XII
1994 r. Porzad̨ek obrad wypełniły tematy: komputeryzacji pracy archiwo´w, bieżącej
działalnos´ci państwowej służby archiwalnej, podsumowanie funkcjonowania organu
doradczego naczelnego dyrektora archiwo´w państwowych.
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Główne problemy związane z komputeryzacja˛ archiwów państwowych referował
zastępca naczelnego dyrektora dr Andrzej Biernat. Słuz˙ba archiwalna wzbogaciła sie˛
w ostatnich latach o sprze˛t będący podstawądo rozwoju działalnos´ci informacyjnej.
Archiwa posiadaja˛ blisko 80 komputero´w; jest ich mało, uwzgle˛dniwszy potrzeby. Ogo´ lne
zadanie COIA to wdroz˙enie włas´ciwego programu informatycznego, kto´ry będzie
rozwinięciem tradycyjnego s´rodka ewidencyjno-informacyjnego. Chodzi przede wszyst-
kim o komputerowy spis zespoło´w, który stanie sie˛ podstawąbudowy ogo´ lnopolskiej bazy
danych o narodowym zasobie archiwalnym. Dr A. Biernat okres´lił główne kierunki
działania w zakresie komputeryzacji archiwo´w państwowych. Do najwaz˙niejszych nalez˙y
kształcenie kadr na ro´ żnym poziomie zdobywania wiedzy dotyczac̨ej komputeryzacji.
Chodzi o poznawanie szans rozwiaz̨ywania problemo´w metodycznych zwiaz̨anych
z opracowywaniem archiwalio´w, przystosowanie do wymogo´w komputeryzacji. Dalej
wskazał na potrzeby wdraz˙ania programo´w dla baz danych informacji o charakterze
ogólnym. Musząbyć kontynuowane prace nad informatycznym systemem informacji
o charakterze ogo´ lnym. Istotne znaczenie maja˛ prace teoretyczne w przedmiocie
całokształtu działan´ archiwum. Program musi zaro´wno zaspokajac´ potrzeby związane
z administrowaniem archiwami, a takz˙e służyć potrzebom szeroko rozumianych uz˙ytkow-
ników archiwów. W podległych NDAP placo´wkach tworzone sa˛ lokalne bazy danych,
które spełniająobecnie uz˙ytecznąrolę, przyspieszajac̨ proces wyszukiwawczy. W cze˛ści
końcowej dr Biernat poruszył skanowanie archiwalio´w, określając je jako technologie˛
przekraczajac̨ą możliwości finansowe słuz˙by archiwalnej. Zaproponował poszukiwanie
dróg pośrednich w celu minimalizowania koszto´w związanych z wdroz˙eniem i naste˛pnie
utrzymaniem systemo´w informatycznych.

Bieżącądziałalnos´ć służby archiwalnej omo´wił prof. J. Skowronek. Zwro´cił uwagęna
kilka głównych problemo´w, aktualnie waz˙nych dla archiwo´w. Poinformował o powołaniu
przez ministra edukacji narodowej, na wniosek NDAP, dra inz˙. Henryka Kurowskiego na
stanowisko zaste˛pcy naczelnego dyrektora. W strukturze sieci archiwo´w zaszły zmiany:
w Częstochowie i Płocku powołano archiwa pan´stwowe. Dotychczasowe AP w Słupsku od
1 I 1995 r. będzie oddziałem zamiejscowym AP w Koszalinie. Stanowiska dyrektorskie
obsadzane sa˛ metodąprzeprowadzania konkurso´w, które wygrywająniekiedy kandydaci
spoza słuz˙by archiwalnej. Nadal czynione sa˛ zabiegi o rozwo´ j kontaktów zagranicznych.
Trwająprzygotowania do ustanowienia stosunko´w archiwalnych z Rumunia˛i Słowacją. Dla
strony polskiej nader istotne sa˛ rewindykacje. Nie do kon´ca uregulowane pozostaje w tym
zakresie poste˛powanie z Niemcami, kto´rzy usiłująwprowadzićw obieg pojęcie ,,dziedzict-
wa kulturalnego’’, proponujac̨, zaste˛pczo, mikrofilmowanie. Polska słuz˙ba archiwalna stoi
na stanowisku respektowania zasady przynalez˙ności terytorialnej. Nawiązując do tych
ustalen´ pomyślnie uregulowano poste˛powanie z litewska˛ służbąarchiwalną: z terytoriów
związanych wspo´ lnymi dziejami, na zasadzie dobrowolnej umowy, strona posiadajac̨a
odpowiednie materiały, przekaz˙e, bezpłatnie, mikrofilmy z materiało´w dotyczących drugiej
strony. Dążymy do tego, aby Mie˛dzynarodowa Rada Archiwo´w finansowała takie akcje;
podobnie poste˛powała przy mikrofilmowaniu dla pan´stw pokolonialnych. Polska słuz˙ba
archiwalna — podkres´lił naczelny dyrektor — musi przygotowac´ się na przyjęcie
standardo´w MRA. Chodzi głównie o demokratyzacje˛ struktur archiwalnych, co na
Zachodzie jest szeroko stosowane.

W odniesieniu do spraw krajowych na plan pierwszy wysuwaja˛ się inwestycje
archiwalne. Jak stwierdził prof. J. Skowronek, kłopoty finansowe uniemoz˙liwiają
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podjęcie budownictwa wg potrzeb. Powstaja˛ szanse realizacji planu nowego obiektu dla
AP w Bydgoszczy. Czynione sa˛ zabiegi o uzyskanie odpowiednich funduszy na zakup
sprzętu technicznego, wyposaz˙enie archiwo´w w komputery, o czym wspominał dr
Andrzej Biernat.

Naczelny dyrektor poinformował tez˙ o postępie prac związanych z ustawodawstwem
archiwalnym. Projekt ustawyPrawo archiwalne znajduje sie˛ już w uzgodnieniach
międzyresortowych. Nie wyklucza sie˛ potrzeby dokonania odpowiednich zmian, jez˙eli
będą one uzasadnione. Wszystkie z tym zwiaz̨ane sprawy stana˛ się przedmiotem
rozważańkierownictwa słuz˙by archiwalnej, a ostateczne wyniki zostana˛ zaprezentowane
państwowej służbie archiwalnej oraz zainteresowanym instytucjom.

Prof. J. Skowronek złoz˙ył serdeczne podzie˛kowanie członkom Rady Archiwalnej za
wspieranie swym doradztwem jego poczynan´ oraz aktywny udział w posiedzeniach Rady.
Zgodnie z porzad̨kiem obrad doc. B. Woszczyn´ski omówił działalność Rady Archiwalnej
w okresie całej kadencji 1992—1994. Przypominajac̨ tematykę różnych posiedzen´
podkres´lił aktywność uczestniko´w obrad. Rada z duz˙ą uwagąprzyjmowała wszystkie
informacje o biez˙ącej działalnos´ci służby archiwalnej, słuz˙yła też radą i wsparciem
w podejmowaniu odpowiednich rozwiaz̨ań. Posiedzenie zakon´czyło podsumowanie doc.
S. K. Kuczyńskiego, który prowadził obrady. W imieniu przewodniczac̨ego Rady
Archiwalnej i jej członków podziękował naczelnemu dyrektorowi archiwo´w państwo-
wych za owocna˛ i harmonijnąwspółpracę.

Posiedzenia plenarne Rady Archiwalnej wypełniały zawsze z˙ywe dyskusje. W proto-
kołach odnotowano az˙ 40 głosów. Omawiano — bardzo wnikliwie — sprawozdania roczne,
uzupełniane biez˙ącymi informacjami naczelnego dyrektora i kierowniko´w komórek
organizacyjnych NDAP. Uczestniczac̨y w obradach członkowie Rady wnosili istotne uwagi
i opinie; wskazywali na gło´wne problemy, kto´re teżwzbogaciły plany słuz˙by archiwalnej
w różnych dziedzinach jej działalnos´ci. Podnoszone były w dyskusji sprawy wspo´ łpracy
archiwów z pokrewnymi placo´wkami, potrzeby szukania moz˙liwości zdobywania nowych
obiektów, wyposaz˙enia w odpowiedni sprze˛t reprograficzny i komputerowy.

Prezydium Rady Archiwalnej spotykało sie˛ na posiedzeniach. Omawiano plan
działalnos´ci, podnoszono sprawy nurtujac̨e służbęarchiwalną. W grudniu 1992 r. odbyło
się posiedzenie z udziałem prof. M. Wojciechowskiego, kto´ry w tym czasie kon´czył
urzędowanie na stanowisku naczelnego dyrektora. W lutym 1993 r. odbyło sie˛ spotkanie
z prof. J. Skowronkiem w sprawie przygotowan´ do najbliższego posiedzenia Rady oraz
bieżącej działalnos´ci archiwów. Omawiano tez˙ projekt ustawy archiwalnej oraz wypowie-
dziano sięw sprawie jednego projektu konstytucji, w kto´rym były zawarte zapisy
wkraczające w sferęarchiwalną.

Omawiając działalnos´ć Rady Archiwalnej w latach 1992—1994, warto przypomniec´
jej dzieje. Minęło właśnie 75 lat od pierwszego dekretu o archiwach pan´stwowych, który
ukazał się7 II 1919 r. i był podpisany przez Naczelnika Pan´stwa Jo´zefa Piłsudskiego,
prezydenta ministro´w Ignacego Paderewskiego oraz ministra wyznan´ religijnych i oświe-
cenia publicznego Jana Łukasiewicza. W rozdziale IX była mowa o zadaniach stojac̨ych
przed organem doradczym ministra w sprawie słuz˙by archiwalnej. W okresie mie˛dzy-
wojennym odbyło sie˛ siedem sesji (cztery do 1922 r. oraz 3 w latach 1928—1930). Po II
wojnie światowej Rada Archiwalna zapoczat̨kowała działalnos´ć w 1954 r., na podstawie
art. 5 dekretu o archiwach pan´stwowych z 29 II 1951 r. Jej stan liczebny wynosił wo´wczas
25 osób.

KRONIKA 317



Tak było do momentu uchwalenia ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, kto´ra obowiązuje od 1 I 1984 r., a omawiane kwestie znalazły sie˛ w art. 20. Od
dekretu z 1951 r. do ustawy upłyne˛ło 10 kadencji. Nowy skład Rady, tym razem
31-osobowy, powołany został w 1986 r. Lata 1992—1994 to trzecia kadencja Rady
ustanowionej na mocy ustawy. Ogo´ łem w okresie powojennym było 12 kadencji.
Uzupełnijmy powyższe jeszcze jedna˛ informacją. Z wielkąsatysfakcjąnależy odnotowac´,
że dwóch członków Rady Archiwalnej uczestniczy w jej pracach od pierwszej kadencji po
II wojnie światowej: prof. Aleksander Gieysztor i prof. Zygmunt Kolankowski.

Wszystkie posiedzenia były protokołowane1. Obsługęsekretariatu zapewniał Zakład
Naukowy Archiwistyki wraz z Wydziałem Ogo´ lnym, Wydziałem Finanso´w i Działem
Kadr. Członkowie Rady otrzymywali nowe publikacje archiwalne, o co dbał zawsze na
bieżąco Wydział Wydawnictw NDAP. Skład Rady Archiwalnej kadencji lat 1992—1994
nie uległ zmianie, od pierwszego jej posiedzenia.

Bolesław Woszczyn´ski (Warszawa)

1 Pierwsze posiedzenie Rady Archiwalnej omawianej kadencji (1992-1994) protokołowała
Barbara Kubiczek, naste˛pne Marlena Podsiadły.
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ARCHEION, T. XCV
WARSZAWA 1995

HENRYK BARCZAK
(9 X 1921—27 VII 1993)

Urodził się 9 X 1921 r. we wsi Pluskowe˛sy w powiecie torun´skim, był synem
Wiktora, agronoma i zarzad̨cy majątku ziemskiego, oraz Stanisławy, gospodyni domo-
wej. Przed wybuchem II wojny s´wiatowej ukończył liceum ogo´ lnokształcące w Toruniu.
Już w okresie nauki szkolnej z˙ywo interesował sie˛ historią — zarówno dziejami kraju
i społeczen´stwa polskiego, jak i dziejami regionu. Obok wpływu pedagogo´w złożyły się
na to realia rodzinnej miejscowos´ci o dziejach sie˛gających przełomu XIII i XIV w., która
należała do komturstwa popowskiego, a po´ źniej stała sie˛ własnos´cią biskupów chełmińs-
kich, ażwreszcie znalazła sie˛ w prywatnym posiadaniu rodziny Kalksteino´w. W XIX w.
i początkach XX w. podjęto tam poszukiwania archeologiczne, i te stanowiska stały sie˛
przedmiotem głe˛bokiego zainteresowania Henryka Barczaka.

Przez kilka lat okupacji niemieckiej pracował w administrowanym przez ojca
majątku, opanował obsługe˛ traktora i in. pojazdo´w mechanicznych, sporadycznie tylko
zaglądał do książki.

Wkrótce po wyzwoleniu tereno´w Pomorza, w lutym 1945 r., Henryk Barczak został
zmobilizowany do Wojska Polskiego i wcielony do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Cheł-
mie. Nawet po wielu latach, z perspektywy cze˛sto gorzkich dos´wiadczen´ życiowych,
wielce sobie cenił te˛ edukację. Po przerwie spowodowanej wojna˛ znów zasiadł na ławie
szkolnej i mógł rozwijać swe zainteresowania.

Oficerska Szkoła Artylerii była w tym okresie szkoła˛ szczego´ lną, kontynuującą
z powodzeniem przedwojenne tradycje ,,broni uczonych’’; jej kadre˛ stanowili pospołu
oficerowie armii II Rzeczypospolitej, ws´ród których byli i absolwenci Wyz˙szej Szkoły
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Wojennej, oraz oficerowie Armii Radzieckiej. Zawe˛żony początkowo wojenny program
nauczania został po zakon´czeniu wojny znacznie rozwinie˛ty i łączył wiedzę czysto
fachowąz przekazywana˛ podchorążym wiedząogólnokształcącą. Henryk Barczak wy-
szedł z muro´w podchorążówki z ugruntowanąwiedzą z zakresu nauk s´cisłych, zro-
zumieniem dynamicznie rozwijajac̨ej się techniki, zarazem jednak rozszerzył swe
zainteresowania historyczne o problematyke˛ historii wojen i wojskowos´ci.

Po krótkim stażu dowódczym w jednostce artyleryjskiej, ze wzgle˛du na stan zdrowia,
został skierowany do Kompanii Akademickiej i podjał̨ studia wyższe; poczat̨kowo
w Politechnice Warszawskiej, wkro´ tce jednak przenio´sł sięna Uniwersytet Warszawski,
gdzie ukon´czył studia historyczne (1947—1951). Od 1949 r. studia łac̨zył z pracą
dydaktycznąw Katedrze Nauk Społecznych Akademii Sztabu Generalnego.

Był zamiłowanym nauczycielem akademickim. Prowadzone przez niego c´wiczenia,
a w latach po´ źniejszych wykłady i seminaria, dzie˛ki jego głębokiej erudycji oraz
zdolnościom dydaktycznym, budziły wielkie zainteresowanie i zyskały mu opinie˛
znakomitego pedagoga.

Gdy nadszedł okres politycznej ,,odwilz˙y’’, Henryk Barczak zdecydowanie opowie-
dział się za odnowążycia politycznego kraju, a jego poglad̨y, dzięki znacznemu
autorytetowi ws´ród kadry nauczajac̨ej i słuchaczy, wywarły duz˙y wpływ na postawe˛
składu osobowego tej uczelni w tak znaczac̨ym dla kraju momencie. W uznaniu
niezależności jego postawy w gorac̨ych dniach paz´dziernika 1956 r. został wybrany
w skład delegacji, kto´ra zadeklarowała lojalnos´ć i poparcie sił zbrojnych dla nowego
kierownictwa politycznego, ukształtowanego po paz´dziernikowym przełomie. Skoncent-
rował odtąd wiele wysiłku na opracowaniu nowych programo´w nauczania i nasyceniu ich
nowymi treściami. Niebawem podjał̨ prace badawcze nad pasjonujac̨ym go od lat
tematem: O doktrynie uz˙ycia broni pancernej w armii przedwrzes´niowej 1918—1939,
który pisał pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Herbsta. Systematyczne badania
zasobu aktowego Centralnego Archiwum Wojskowego, studia nad literatura˛ fachową,
relacje kadry wojskowej armii II Rzeczypospolitej oraz dyskusje na seminarium dok-
toranckim złożyły się na przygotowanie głe˛bokiego, obiektywnego studium, tak istotnego
dla historii wojskowej problemu, uwien´czonego przyznaniem w 1964 r. stopnia nauko-
wego doktora nauk historycznych.

Ppłk dr Henryk Barczak objał̨ stanowisko szefa katedry nauk społecznych. Prowadził
wykłady poświęcone wspo´ łczesnym problemom doktryn wojennych i politycznych.
Niebawem jednak, jesienia˛ 1966 r., musiał odejs´ć z zawodowej słuz˙by wojskowej.

W marcu 1967 r. dr Henryk Barczak podjał̨ pracęw Dziale Ewidencji i Informacji
Biura Prac Naukowych Naczelnej Dyrekcji Archiwo´w Państwowych. Wykorzystano tu
jego wiedzęi doświadczenie z poprzedniego miejsca pracy. Wspo´ łuczestniczył w opraco-
waniu informatora o materiałach z´ródłowych dotyczących funkcjonowania systemu rad
narodowych. W czerwcu 1968 r. wygłosił na posiedzeniu Centralnej Komisji Metodycz-
nej referat: Zastosowanie wspo´ łczesnej techniki mikrofilmowej dla usprawnienia infor-
macji archiwalnej. Uczestniczył w rejestracji poloniko´w w archiwach zagranicznych.

W 1971 r. ukazała sie˛ Uchwała nr 35 Rady Ministro´w w sprawie rozwoju informacji
naukowo-technicznej i ekonomicznej. Zakładała ona zbudowanie ogo´ lnokrajowego sys-
temu informacyjnego, kto´ry byłby w stanie znacznie przys´pieszyć rozwój gospodarki
narodowej. Istotna˛ rolę w tym systemie odegrac´ miały archiwa pan´stwowe. Drowi
Barczakowi powierzono zadanie wdroz˙enia tego systemu w struktury słuz˙by archiwalnej.
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Nie dysponując wypracowanymi metodami oraz wykwalifikowanymi kadrami, bazujac̨
jedynie na nielicznej garstce entuzjasto´w informatyki, przy sceptycznej postawie ar-
chiwalnych tradycjonalisto´w, stworzył małąkomórkę eksperymentalna,̨ która naste˛pnie
przekształciła sie˛ w Ośrodek Informacji Archiwalnej przy NDAP, kto´ry zaczął działaćod
stycznia 1973 r. Kierujac̨y Ośrodkiem dr Barczak reprezentował wielokrotnie polskich
archiwistów w trakcie pos´więconych informacji konferencji i seminario´w naukowych.
Czynnie uczestniczył w pracach powołanej do z˙ycia przez Biuro Prac Naukowych grupy
studyjnej ,,Informatyka i archiwa’’, kto´ra stanowiła teoretyczne, intelektualne zaplecze
dla poczynan´ organizacyjnych.

ZałożeniaUchwały nr 35nie przyniosły oczekiwanego systemu globalnej informacji,
niemniej jednak podje˛te przez dra Barczaka prace i poszukiwania okazały sie˛ płodne
i dały wyraźne efekty w postaci działania przekształconego w 1985 r. Centralnego
Ośrodka Informacji Archiwalnej.

Utworzenie Centralnego Os´rodka, ukształtowanie zakresu jego zadan´ i trybu działania
wieńczyło osiągnięcia zawodowe dra Barczaka, kto´ry w roku 1991 przeszedł na
zasłużoną emeryturę.

Dr Barczak był urodzonym wykładowca,̨ miał wyjątkowy dar przekonywania, mniej
chętnie sięgał po pióro. Mimo to pozostawił na łamach ,,Archeionu’’ liczne s´lady swej
aktywności intelektualnej. Dzie˛ki znajomos´ci języków obcych niejednokrotnie recen-
zował zagraniczne periodyki, kilkakrotnie referował przebieg Tygodni Archiwo´w Pol-
skich oraz II Międzynarodowego Tygodnia Archiwisto´w. (Badacze struktury informacji
archiwalnej nie moga˛ nie sięgnąć do jego artykuło´w i opracowan´). Ponadto działał
aktywnie w Klubie Oficero´w Rezerwy przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyz˙szego
i Techniki, a naste˛pnie w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych na szczeblu okre˛go-
wym i centralnym. Przewodniczył Komisji Społecznej III Krajowego Zjazdu tej or-
ganizacji, połoz˙ył duże zasługi w opracowaniu systemu emerytalnego, kto´rego dob-
rodziejstw zreszta˛ nie doczekał.

Jego ulubione hobby stanowiło mys´listwo, które pojmował gło´wnie jako działalnos´ć
selekcyjną, sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi hodowli. Wyrazem zaufania, jakim go
darzyli koledzy — łowcy było powierzenie mu funkcji rozjemczych w sad̨zie honoro-
wym.

Dr Barczak był człowiekiem o rozległych zainteresowaniach, dociekliwos´ci, głębo-
kiej wiedzy, dużej kulturze i wyjątkowym uroku osobistym; był kolez˙eński, serdeczny,
w pełni realizował przyje˛ty przez niego postulat etyczny ,,człowieka spolegliwego’’.
Zyskiwało mu to szczego´ lną sympatięwe wszystkich gremiach i s´rodowiskach, w kto´rych
przyszło mu pracowac´. Jego nagła˛ śmierć , która nastąpiła 27 VII 1993 r., bliscy mu
ludzie odczuli bardzo boles´nie.

Wyrazem uznania dla jego zasług było przyznanie mu Krzyz˙a Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski. Naczelny dyrektor archiwo´w państwowych odznaczył go Odznaka˛
honorową ,,Za zasługi dla archiwistyki’’. Pro´cz tego posiadał liczne odznaczenia
resortowe.

Julian Bugajski(Warszawa)
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JADWIGA BŁAWATOWA
(1 VII 1912—7 V 1994)

7 V 1994 r. odeszła na zawsze mgr Jadwiga Bławatowa, znana w s´rodowisku
gorzowskim jako kierownik Archiwum Pan´stwowego, kto´rą to funkcję pełniła 25 lat.

Urodziła się1 VII 1912 r. w Kutnie, w rodzinie nauczycielskiej Falkowskich. Nauki
początkowe pobierała w Białymstoku. Po przeprowadzeniu sie˛ rodziny do Koła,
ukończyła gimnazjum humanistyczne i w 1934 r. otrzymała s´wiadectwo dojrzałos´ci.

W roku 1936 wstąpiła na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie studiowała polonistyke˛, której — z powodu wybuchu wojny — nie ukon´czyła.

W grudniu 1939 r. wyszła za maż̨ za inż. leśnika Witolda Bławata, w zwiaz̨ku z czym
z Warszawy przeprowadzili sie˛ do Sługocic w powiecie Tomaszo´w Mazowiecki. Po
wojnie małżonek otrzymał posade˛ w Dankowie w powiecie Strzelce Krajen´skie. Do maja
1951 r. mieszkali tam z synkiem, a naste˛pnie J. Bławatowa przeprowadziła sie˛ do
Rembertowa k. Warszawy. Od 15 I 1952 r. rozpocze˛ła pracęw Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych jako pracownik umysłowy na stanowisku referendarza,
a naste˛pnie kierownika kancelarii.

W 1953 r. wraz z doktorem Tadeuszem Menclem została oddelegowana przez NDAP
do Zielonej Go´ry, celem zorganizowania Wojewo´dzkiego Archiwum Pan´stwowego. Ze
względu na brak lokalu w Zielonej Go´rze starali sie˛ o zamek w Koz˙uchowie, a gdy to sie˛
nie powiodło, wybrali lokum w Sulechowie. Dyrektorem WAP w Zielonej Go´rze został
wówczas mgr Roman Szczepaniak.

Dnia 22 IX 1953 r. złoz˙yła podanie o przeniesienie z NDAP do WAP w Zielonej
Górze z siedziba˛ w Sulechowie. Tu oficjalnie rozpocze˛ła pracę1 października tegoz˙ roku



jako pracownik naukowy z tytułem słuz˙bowym asystenta. Wkro´ tce ukończyła kurs dla
pracowników naukowych archiwo´w państwowych w Szczecinie. W listopadzie, po
przeniesieniu do Gorzowa, z dniem 1 I 1954 r. została kierownikiem Powiatowego
Archiwum Pan´stwowego.

W 1959 r. J. Bławatowa zdecydowała sie˛ rozpocząć studia zaoczne na UMK
w Toruniu na Wydziale Humanistycznym, kto´re ukończyła (po przerwie) w 1969 r.,
otrzymując dyplom magistra historii i jako pierwsza w s´rodowisku archiwisto´w zielono-
górskich uzyskała specjalizacje˛ archiwistyczną. Promotorem pracy magisterskiej: Akta
starostwa powiatowego gorzowskiego i powiatowej rady narodowej w Gorzowie był prof.
Andrzej Tomczak.

Odeszła na emeryture˛ z dniem 1 I 1976 r., kontynuujac̨ pracę w archiwum
gorzowskim w niepełnym wymiarze godzin. Po kilku latach przeprowadziła sie˛ z Gorzo-
wa do domu rodzinnego w Kole n. Warta,̨ gdzie zmarła w wieku 82 lat.

W czasie swojej pracy w archiwum gorzowskim opracowała jego najliczniejsze
zespoły akt poniemieckich, jak i z okresu Polski Ludowej. Ponadto dbała o narastajac̨y
zasób archiwalny, przeprowadzajac̨ liczne kontrole archiwo´w zakładowych, ro´wnoczes´-
nie szkoląc archiwistów zakładowych na kursach organizowanych w ramach po-
znańskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Wśród kolegów archiwistów państwowych wojewo´dztwa zielonogo´rskiego była
osobąszczego´ lnie szanowana,̨ ze względu na swąwiedzęi kompetencje zawodowe. Jej
referaty, opracowywane na zebrania naukowe archiwisto´w, były wysoko oceniane przez
koleżeństwo i dyrekcję.

Prywatnie cieszyła sie˛ również wielką sympatiąarchiwistów województwa zielono-
górskiego, jak i wspo´ łpracujących z gorzowskim archiwum archiwisto´w zakładowych,
przez wzgląd na błyskotliwąinteligencję, żywe usposobienie i wielkie poczucie humoru.

Za zasługi w pracy zawodowej była odznaczona kolejno Krzyz˙em Srebrnym, Złotym,
a naste˛pnie Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Juz˙ w wieku emerytalnym otrzymała
Odznakęhonorową,,Za zasługi dla archiwistyki’’. Z głe˛bokim smutkiem przyje˛liśmy
wiadomos´ć o Jej odejs´ciu.

Stanisława Janicka(Gorzów Wielkopolski)
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HENRYK LESIŃ SKI
(25 XI 1923—7 VIII 1994)

Dnia 7 VIII 1994 r. zmarł w pełni sił intelektualnych wybitny historyk-mediewista,
znany w kraju badacz dziejo´w Pomorza Zachodniego, prof. zw. dr hab. Henryk Lesin´ski.
Był on w latach 1956—1969 dyrektorem WAP w Szczecinie, a naste˛pnie, pracując
w szkolnictwie wyższym, w dalszym ciag̨u konstruktywnie i serdecznie wspo´ łpracował
z archiwum.

Urodził się 25 XI 1923 r. w Gniez´nie, w rodzinie rzemies´lniczej. Gdy wybuchła
wojna, był uczniem drugiej klasy gimnazjum, pracował przymusowo jako robotnik rolny,
m.in. w Niemczech. Do Polski powro´cił w maju 1945 r. Kontynuował nauke˛ w Gnieźnie.
W 1948 r. zdał mature˛ i rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Poznan´skiego. W 1952 r. jako młody magister historii (prace˛ magisterska˛ pisał pod
kierunkiem prof. Gerarda Labudy) podjał̨ pracęw poznan´skim Wojewódzkim Archiwum
Państwowym. W 1955 r. przenio´sł siędo Szczecina, gdzie został kierownikiem pracowni
w Zakładzie Historii Pomorza PAN. Od 1 V 1956 r. podjał̨ obowiązki dyrektora
szczecin´skiego archiwum.

Przez 14 lat, tzn. do 1969 r., two´rczo i kompetentnie kierował praca˛ merytoryczną
i administracyjnąarchiwum. Zgromadził i zintegrował zespo´ ł fachowców, a wśród nich
takich naukowco´w jak: Alfred Wielopolski, Bogusław Drewniak, Bogdan Frankiewicz,
Anna Poniatowska, Lucyna Turek-Kwiatkowska, Zdzisław Chmielewski, Jo´zef Pluciński.
Dyrektor Lesiński był inicjatorem, redaktorem i wspo´ łautoremPrzewodnika po zasobie
WAP (wyd. 1964), pierwszej tego typu publikacji w Polsce. Henryk Lesin´ski był także
inicjatorem i realizatorem odbudowy zabytkowego pałacu w Płotach, w kto´rym powstał



oddział archiwum pan´stwowego. Placo´wka ta z powodzeniem działa do dzis´. W okresie
pracy Profesora w WAP, przy Jego decydujac̨ym udziale, powstały dwie ciekawe i waz˙ne
prace:Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisachi Pomorze Szczecin´skie 1945—1965(przy
współpracy z Edmundem Dobrzyn´skim i Zdzisławem Łaskim). Od 1957 r. H. Lesin´ski był
organizatorem, a naste˛pnie redaktorem naczelnym ,,Przeglad̨u Zachodniopomorskiego’’,
kwartalnika naukowego, bez kto´rego trudno mo´wić o życiu intelektualnym regionu.

Po odejs´ciu w 1969 r. z WAP, został Henryk Lesin´ski rektorem Wyz˙szej Szkoły
Nauczycielskiej, a w 1973 r. Wyz˙szej Szkoły Pedagogicznej. Funkcje˛ tę pełnił do 1981 r.
Przez cały ten czas był dyrektorem Instytutu Historii. Szefem Instytutu Historii został takz˙e
w Uniwersytecie Szczecin´skim, którego był wspo´ łorganizatorem. W okresie pracy w WSP
i Uniwersytecie Szczecin´skim Profesor odnosił znaczne sukcesy naukowe i dydaktyczne.
Pod Jego kierunkiem powstało około 200 prac magisterskich i 2 doktorskie, był
współautorem t. 2Dziejów Szczecina, współpracował takz˙e przy powstawaniuHistorii
Pomorza. Do ważniejszych prac naukowych Profesora trzeba zaliczyc´ ponadto naste˛pujące
opracowania:Handel morski Kołobrzegu w XVII—XVIII w., Niektóre problemy rozwoju
miast na Pomorzu Zachodnim w s´redniowieczu, ,,Materiały Zachodniopomorskie’’, 1956,
nr 2, Pomorze Zachodnie w latach wojny 30-letniej[w:] Z dziejów wojennych Pomorza
Zachodniego— 1972,Rozwój portu na tle stosunko´w handlowych Szczecina od XIII do
początko´w XX w. [w:] Port Szczecin´ski. Dzieje i rozwo´j do 1970 roku,Warszawa 1975,
Z dziejów dawnego Goleniowa, ,,Przegląd Zachodniopomorski’’, 1973, 2,Udział wojsk
polskich w wojnach Pomorza Zachodniego z Brandenburgią 1419—1427, ,,Zeszyty
Historyczne’’, 1962, nr 4. Ostatnio pracował nad artykułem do kolejnego tomuHistorii
Pomorzai materiałem do pracy zbiorowej dla szczecin´skich nauczycieli historii z cyklu
Regiony w dziejach Polski.

W listopadzie 1993 r. historycy szczecin´scy, zaro´wno z Uniwersytetu Szczecin´skiego,
jak i z archiwum uroczys´cie obchodzili siedemdziesie˛ciolecie urodzin Profesora. W 1994 r.
wybrany został tez˙ na kolejnąkadencjęprezesem szczecin´skiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Jego s´mierć zaskoczyła wszystkich, przepełniła bo´ lem
rodzinę.

Nad Jego grobem przemawiali m.in.: rektor Uniwersytetu Szczecin´skiego prof. dr hab.
Hubert Bronk, prezes STN prof. dr hab. Jo´zef Rutkowski; w imieniu kolez˙anek i kolego´w
o zmarłym tak mo´wiła — przez wiele lat związana zawodowo ze szczecin´skim Archiwum
Państwowym — prof. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska: ,,[...] wychował pokaz´ne grono
historyków szczecin´skich, którzy zgodnie z Jego wskazaniami szukali prawdy historycz-
nej, a nie tylko drogi do kariery. Spod Jego opiekun´czych skrzydeł jako rektora WSP
i dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecin´skiego wyszli wszyscy nauczyciele
historii pracujący w województwie szczecin´skim [...]’’.

Pod tymi słowami podpisuja˛ się także wszyscy pracownicy archiwum i wielu
historyków, którzy znali Profesora.

Kazimierz Kozłowski(Szczecin)
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FELIKSA POMARAŃ SKA
(21 V 1925—5 II 1995)

W dniu 5 II 1995 r. zmarła mgr Feliksa Pomaran´ska, kustosz AP w Lublinie, historyk
i archiwista. Urodziła sie˛ 21 V 1925 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Deszkowice na
Zamojszczyz´nie; w pobliskim Szczebrzeszynie ukon´czyła szkołęśrednią. Studia historycz-
ne podjęła w 1947 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, godzac̨ je wkrótce z pracą
w bibliotece Zakładu Historii KUL (jako stypendystka). Studia ukon´czyła w 1951 r.,
uzyskując dyplom mgra filozofii.

Wlatach1952—1966pracowaławSpo´ łdzielniSzklarzywLublinie,gdziesprawdziłasie˛
jakokierownikzakładu usługowego. Wykształcenie humanistyczne i zamiłowania skłaniały
ją jednak w innym kierunku, dlatego tez˙ w latach 1964—1966 ukon´czyła kurs dla
pracowników bibliotek powszechnych. Od 1 II 1967 r. zwiaz̨ała sięz Wojewódzkim
Archiwum Pan´stwowym w Lublinie, gdzie przebyła szczeble kariery zawodowej:
archiwisty,adiunkta archiwalnego, kustosza i kierownika oddziału. Poprzejs´ciu w1986 r.na
emeryturękontynuowała prace˛ na1/2 etatu. Wiedze˛ z zakresu archiwistyki zyskała nakursie
archiwalnymzorganizowanymprzezNaczelna˛DyrekcjęArchiwówPaństwowychwSulejo´-
wku,w1968r.,pogłe˛biając jąnastępnie wpracycodziennej,aw1977r.uczestniczac̨ wkursie
poświęconym archiwalnemu opracowaniu dokumentacji technicznej.

W czasie długoletniej pracy w archiwum F. Pomaran´ska opracowała liczne zespoły akt
przedsiębiorstw przemysłowych (cukrownie), instytucji gospodarczych (m.in. Izba Rze-
mieślnicza w Lublinie), banko´w (Bank Gospodarstwa Krajowego), spo´ łdzielni, ich
związków (m.in. WZGS ,,Samopomoc Chłopska’’). Ostatnim zespołem opracowanym
przez F. Pomaran´ską, nad którym pracęzakończyła w marcu 1994 r., był Wojewo´dzki
Zarząd Towarzystwa Przyjacio´ ł Dzieci w Lublinie.



Szczego´ lnie aktywnie zajmowała sie˛ nadzorem archiwalnym, wizytujac̨ archiwa
zakładowe ro´ żnych instytucji, opiniując instrukcje archiwalne i wykazy akt. Z duz˙ym
zaangaz˙owaniem szkoliła tez˙ pracowników archiwów zakładowych na kursach archiwal-
nych (od 1980 r. była kierownikiem i wykładowca˛ Korespondencyjnego Kursu Archiwal-
nego, organizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu) oraz
prowadząc zajęcia dydaktyczne w Policealnym Studium Zawodowym w Zespole Szko´ ł
Ekonomicznych im. A. i J. Vettero´w w Lublinie.

Przez wiele tez˙ lat pełniła odpowiedzialna˛ funkcjęprzewodniczącej Komisji Archiwal-
nej Oceny Dokumentacji i opiekuna oddziało´w terenowych lubelskiego archiwum
w Chełmie, Kras´niku, Łukowie i Zamos´ciu. Prowadziła takz˙e prace związane z udziela-
niem zezwolen´ na brakowanie akt tajnych z wojewo´dztwa lubelskiego.

Doświadczenia nabyte w toku pracy zawodowej stały sie˛ także podstawa˛ pracy
F. Pomaran´skiej w międzyarchiwalnym zespole naukowym, koordynowanym przez
Zakład Naukowy Archiwistyki NDAP, kto´ry zajmował siękryteriami selekcji jednostek
organizacyjnych, podlegajac̨ych szczego´ lnemu nadzorowi archiwalnemu. Działania te
miały nie tylko istotne znaczenie praktyczne, ale zaowocowały przygotowanymi przez F.
Pomaran´ską referatami, m.in. o archiwach zakładowych zwiaz̨ków spółdzielczych wo-
jewództwa lubelskiego obje˛tych specjalnym nadzorem pan´stwowej służby archiwalnej.
Referaty były tez˙ wkładem w życie naukowe archiwum. W 1978 r. ,,Archeion’’, t. 58,
opublikował jej artykułMateriały źródłowe do dziejo´w przemysłu cukrowniczego w Lu-
belskiem przechowywane w WAP w Lublinie i Powiatowym Archiwum Pan´stwowym
w Zamos´ciu.

W ciągu 28-letniej pracy w archiwum zdobyła duz˙ąwiedzęo archiwach, kto´rą bardzo
chętnie dzieliła sięz młodszymi pracownikami, czyniac̨ to z niezmierna˛ życzliwością
i humorem. Tymi cechami charakteru zjednywała sobie wszystkich, kto´rzy ją otaczali.
Życzliwe usposobienie i pogoda ducha ułatwiały jej tez˙ łagodzenie konflikto´w, nic też
dziwnego, z˙e przez wiele kadencji była przewodniczac̨ą Rady Zakładowej ZNP w ar-
chiwum. Od 1976 r. była takz˙e zaangaz˙owana w działalnos´ć Lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego, sprawujac̨ funkcjęsekretarza komisji rewizyjnej
(1978—1982), a naste˛pnie jej przewodniczac̨ej (1982—1985). Wielokrotnie była tez˙
delegatem lubelskiego s´rodowiska historyko´w na zjazdy historyko´w polskich, a czynnie
uczestniczyła w organizacji X Zjazdu w Lublinie w 1969 r.

W uznaniu za swoja˛ pracę zawodowąi społecznąbyła odznaczona honorowymi
odznakami ,,Zasłuz˙ony Działacz Kultury’’ (1978 r.), ,,Za Zasługi dla Lubelszczyzny’’, ,,Za
zasługi dla archiwistyki’’ (1979 r.), ,,Złota˛ OdznakąZNP’’ (1980 r.), ,,Zasłuz˙ony dla
Lublina’’ (1984 r.).

Nagła śmierćmgr Feliksy Pomaran´skiej pogrążyła w żalu wszystkich, kto´rzy ją znali
i mieli okazję z nią współpracowac´. W dniu pogrzebu na cmentarzu przy ul. Lipowej
w Lublinie pożegnało ją liczne grono pracowniko´w archiwum, wyższych uczelni
lubelskich, członko´w PTH oraz przyjacio´ ł i znajomych, których miała bardzo wielu.
Pozyskiwała ich uczynnos´cią, pogodąducha i humorem. Taka˛ ją zapamiętamy.

Grażyna Suszycka-Tomkiewicz(Lublin)
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JOANNA BARBARA SZAFRON
(21 I 1949—27 I 1995)

Joanna Barbara Szafron, z domu Zielin´ska, córka Krzysztofa i Haliny z domu
Tarczyńskiej, urodziła sie˛ 21 I 1949 r. w Wałczu. W tym pomorskim miasteczku upłyne˛ły
jej młodzieńcze lata, tu ukon´czyła szkołępodstawowąi słynne ,,Wałeckie Ateny’’
— Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego. W 1967 r. podje˛ła studia na
Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kto´re ukończyła,
uzyskując tytuł mgra historii ze specjalizacja˛ archiwistyki, w 1972 r.

Bezpos´rednio po studiach rozpocze˛ła pracę w wyuczonym i — jak sie˛ okazało
— ulubionym zawodzie w Wojewo´dzkiej Radzie Związków Zawodowych na stanowisku
archiwisty i kierownika Międzyzakładowego Archiwum Zwiaz̨kowego w Koszalinie.
Pionierskie zmagania w pierwszych latach pracy w archiwum mie˛dzyzakładowym
pozwoliły jej wniknąć w sedno obowiaz̨ków archiwisty, zdobyc´ praktyczne umieje˛tności
opracowywania złoz˙onych zespoło´w. Tę wiedzęwykorzystała do kierowania zadaniami
archiwistów zakładowych, juz˙ na etacie Archiwum Pan´stwowego w Koszalinie, dokad̨
przeniosła sie˛ w 1980 r., po likwidacji WRZZ.

Do zatrudnien´ zawodowych podchodziła z autentyczna˛ pasjąhistoryka-archiwisty.
Przenosiła dos´wiadczenia Zakładu Archiwistyki UMK na grunt archiwistyki koszalin´skiej.
Pod kierunkiem mgr Krystyny Muszyn´skiej, kierownika Oddziału Akt Polskich, doskonali-
ła metodykęopracowywania akt administracji pan´stwowej i gospodarczej. Aktywnie
włączyła sięw nurt życia naukowego macierzystej placo´wki, przygotowując ekspertyzy,
referaty naukowe. W roku 1981 została awansowana na stanowisko adiunkta archiwalnego,
kolejno na: kustosza (1984 r.), starszego kustosza (1988 r.). Nadal podnosiła poziom swej
wiedzy fachowej.



Jako członek Stowarzyszenia Archiwisto´w Polskich pełniła funkcje˛ sekretarza Od-
działu (od 1985 r.), a od 1986 r. — przewodniczac̨ej. W 1986 r. została takz˙e wybrana na
przewodniczącą Rady Pracowniczej. Włac̨zyła się aktywnie do walki o pozyskanie
budynku dla archiwum, co przyczyniło sie˛ do sukcesu (1990 r.). Najwie˛kszy wkład wniosła
przy opracowywaniu zespoło´w historyczno-archiwalnych, powstałych po II wojnie
światowej, a takz˙e kształceniu staz˙ystów-archiwistów zakładowych jako kierownik kurso´w
archiwalnych.

Była autorkąwielu publikacji, referato´w naukowych, wste˛pów do inwentarzy zespoło´w
i ekspertyz archiwalnych, ro´wnież członkiem Komisji Metodycznej, obejmujac̨ej swoim
zasięgiem województwa koszalin´skie i słupskie. Stała sie˛ współtwórcą największego
zespołu aktowego: Prezydium WRN w Koszalinie 1950—1973. Odznaczona została
Odznakąhonorową,,Za zasługi dla archiwistyki’’, Braz̨owym Krzyżem Zasługi i — po-
śmiertnie — Złotym Krzyżem Zasługi (1995 r.). S´mierćzabrała jąnieoczekiwanie, w pełni
sił twórczych. Była doskonałym profesjonalnym archiwista,̨ ale także wspaniałążoną,
matką i koleżanką. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Adam Wirski(Koszalin)
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CONTENTS OF THE ISSUE

S t u d i e s a n d m a t e r i a l s

Janusz G r a b o w s k i The chancellery and records of Kazimierz I,
Duke of Warsaw (1349–1355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Igor W. K a r p i e j e w Warsaw Military District in the Kingdom of Poland
(1862–1914) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Marek W o j t y l a k Records of district credit and savings banks
of the Łowicz county. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Beata W a c ł a w i k Archive materials to the history of thhe Kro´ lewiec (Königsberg)
University preserved in the holdings of the State Archives in Olsztyn. . . . 58

Stanisław K ł y s Cataloguing and protecting archive materials
in state archives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Jerzy S k o w r o n e k Regained archival files of Polish Deputation in Mexico
(1918—1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Edward K o ł o d z i e j Archive materials at The Polish Institute and
Sikorski Museum in London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

R e v i e w s a n d b i b l i o g r a p h i c a l n o t e s
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,,Izwestija na Daˇrżawnite Archiwi’’, vol. 58, 1989; vol. 59, 1990; vol. 60, 1990

(Małgorzata Kos´ka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
,,Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs’’, vol. 42, 1992; vol. 43, 1993

(Edward Kołodziej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
,,Poznan´ski Rocznik Archiwalno-Historyczny’’, vol. 1, 1993

(Maria Tarakanowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
,,Prace Historyczno-Archiwalne’’, vol. 1, 1993; vol. 2, 1994 Rzeszo´w

(Maria Tarakanowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
,,Rassegna degli Archivi di Stato’’, 1991, nos 1–3 (Andrzej Chodubski) . . . . . 170
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