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PRZEDMOWA

Prezentowana praca jest kolejnym, trzecim tomem Słownika biograficznego 
archiwistów polskich. Prace nad wydawnictwem, zapoczątkowane z inicjatywy 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w 1970 r. zostały zwieńczone publikacją 
tomu I w 1988 r. Była to edycja pionierska, zrealizowana z wielkim znawstwem i na 
najwyższym poziomie naukowym i edytorskim przez redaktorki Marię Bielińską 
i Irenę Janosz-Biskupową, znakomite archiwistki i historyczki. Kontynuacji 
Słownika, także przy współpracy SAP, podjął się Bolesław Woszczyński, wybit-
ny znawca dziejów archiwów, historyk i archiwoznawca, pod którego redakcją 
w 2002 r. ukazał się tom II. Powstały one dzięki pasji pracy ich współautorów 
– naukowej, redaktorskiej i organizacyjnej, w szczególności autorów biogramów 
i członków rad redakcyjnych poszczególnych części.

Trzeci tom Słownika zawiera życiorysy ponad 170 archiwistów, historyków 
i osób, którzy swoje życie zawodowe związali z archiwami i archiwistyką.

Życiorysy zamieszczone w niniejszym tomie uwzględniają osoby zmarłe od 
1835 r. do 2015 r., chociaż większość stanowią postaci, żyjące w XX w., których 
aktywność zawodowa przypadła na lata 50.–90. Do publikacji włączono biogra-
my trzech archiwistów lubelskich żyjących od II poł. XVIII w. do końca XIX w. 
Przy opracowaniu przyjęto tzw. system holenderski, pozwalający kompletować 
każdy tom w układzie alfabetycznym. Należy zaznaczyć, iż nie kierowano się 
chronologią życiorysów – w tomie umieszczono biogramy nadesłane do redakcji 
w latach 2001–2015. Przy ustalaniu kryterium doboru kontynuowano, wzo-
rem poprzednich tomów, zasadę, że w Słowniku powinny się znaleźć przede 
wszystkim te osoby, które – bez względu na swoją profesję i zasługi w innych 
dziedzinach – wniosły istotny wkład w rozwój polskiej myśli, teorii i praktyki 
archiwalnej.

Postaci zaprezentowane w publikacji to osoby w większości urodzone w dwu-
dziestoleciu międzywojennym lub w czasie II wojny światowej. Dyplomy wyż-
szych uczelni najczęściej uzyskali w latach 50.–70. XX w. W odróżnieniu od po-
kolenia przedwojennego, które do zawodu archiwisty przyszło z wykształceniem 
często innym niż historyczne, pokolenie powojenne, a takie przeważa w III to-
mie, to w większości absolwenci kierunków historycznych na uniwersytetach, 
które także współcześnie odgrywają kluczową rolę w kształceniu kadr archi-
walnych (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego).
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Podobnie jak w poprzednich tomach, także i w tym tomie, życiorysy ujętych 
w nim osób zawierają nie tylko indywidualne losy, ale też dzieje instytucji archi-
walnych, archiwistyki i zawodu archiwisty. Obrazują również przekształcenia 
środowiska archiwalnego, jakim podlegało ono na przestrzeni kilku powojennych 
dziesięcioleci.

Spośród licznych wątków, przewijających się w biografiach osób, ujętych w III 
tomie, kilka zwraca szczególną uwagę.

Po II wojnie światowej stopniowo powiększał się zasięg instytucji archiwal-
nych, tworzących społeczność archiwistów. To już nie tylko kadry archiwów pań-
stwowych, lecz także pracownicy archiwów naukowych, społecznych, instytucji 
gospodarczych. Tendencja ta była odzwierciedleniem przemian, jakim podlegały  
archiwa państwowe, i ich prawne i organizacyjne otoczenie począwszy od połowy 
lat 50. do końca XX w. Charakteryzowała się ona stopniowym rozszerzaniem za-
równo zawodu archiwisty, jak i całej społeczności archiwalnej na nowe obszary 
działalności. Jednakże, nadal niewiele osób, ujętych w tomie reprezentuje archiwa 
zakładowe, rzadko też pracownicy archiwów państwowych pierwsze kroki w za-
wodzie stawiali w takich archiwach. 

Interesujący jest także społeczny aspekt zawodu archiwisty, odzwierciedlo-
ny w prezentowanych życiorysach. Przejawia się on w głównej mierze w wątkach 
działalności społecznej – pozazawodowej. Pracownicy archiwów aktywnie i szeroko 
byli zaangażowani przede wszystkim w działalność edukacyjną i naukową. Byli 
współzałożycielami większości ogólnopolskich i regionalnych towarzystw nauko-
wych oraz regionalnych czasopism historycznych powstałych po II wojnie świato-
wej. Ich bogaty i obszerny dorobek naukowy był publikowany w znacznej mierze na 
łamach tych czasopism. Ta znacząca aktywność środowiska archiwalnego w życiu 
kulturalnym i naukowym regionów znalazła odbicie w mnogości przyznawanych 
archiwistom odznaczeń i wyróżnień regionalnych. Archiwiści wnieśli także istot-
ny wkład w działalność komisji badania zbrodni hitlerowskich, aktywnie włącza-
li się w inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego i związków zawodowych 
pracowników kultury i sztuki, rzadziej brali udział w pracach takich organizacji 
jak ZHP, LOK, Liga Kobiet i in. Niemal wszyscy byli także założycielami bądź 
organizatorami oddziałów regionalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 
To właśnie Stowarzyszenie było nierzadko spiritus movens powstawania wokół 
archiwów lokalnych środowisk nauk historycznych. 

W tomie znalazły dostrzegalne odbicie procesy powojennej odbudowy archi-
wów państwowych i tworzenia niemal od podstaw sieci archiwalnej. Dotyczy to 
w szczególności archiwów powstających na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Działania archiwistów, budujących podstawy instytucjonalne nowych placówek, 
zabiegających o zabezpieczenie ich zasobu, prowadzących poszukiwania i ratują-
cych przed zniszczeniem archiwalia nierzadko rozproszone w wyniku wojny, za-
sługują na szczególne uznanie. Działalność tę można nazwać pionierską nie tylko 
z zawodowego punktu widzenia, lecz także ze względu na trudne warunki życia 
w pierwszych powojennych dziesięcioleciach. W wielu wypadkach, przydzielone 
na archiwa pomieszczenia służyły także jako miejsce zamieszkania pracujących 
tam archiwistów. Badacz powojennych dziejów archiwów w Polsce, zwłaszcza na 
Ziemiach Odzyskanych, odnajdzie w życiorysach pracowników tamtejszych archi-
wów bogate źródło informacji. 
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Cechą charakterystyczną biografii, zawartych w tomie III, odróżniającą je od 
losów osób ujętych w tomach poprzednich jest przesuwanie się punktu ciężkości 
w aktywności środowiska archiwalnego z archiwów centralnych, historycznych 
w kierunku archiwów regionalnych, nowo tworzonych po II wojnie światowej. 

Ze zjawiskiem tym związana jest także zwiększająca się uniwersalność zawo-
du archiwisty. Nowe zadania archiwów, w pierwszym rzędzie w zakresie kształ-
towania narastającego zasobu i nadzoru nad archiwami zakładowymi, wymagały 
nowych umiejętności, wykraczających poza wiedzę historyczną. W latach 50. i 60. 
XX w. zdobywano je w pierwszej kolejności samodzielnie, w okresie późniejszym 
na regularnie organizowanych kursach archiwalnych i studiach podyplomowych. 

Biografie zamieszczone w tomie odzwierciedlają wielowątkową problematykę 
zmian, jakie dokonały się w archiwach i zawodzie archiwisty w całym okresie po-
wojennym. W tym względzie Słownik stanowi unikatowe źródło wiedzy do badań 
nad dziejami archiwistyki współczesnej.

Cechą niejako organiczną zawodu archiwisty, differentia specifica tego zawo-
du jest niezwykła pracowitość i aktywność na polu naukowym i publikacyjnym. 
Wszystkie postacie, ujęte w tomie, mają bardziej lub mniej obszerny dorobek na-
ukowy w dziedzinie archiwistyki i nauk historycznych, znacząca część kadry archi-
walnej uzyskała stopnie naukowe w toku pracy zawodowej. W tej mierze biogra-
fie zamieszczone w tomie potwierdzają, iż pracownicy archiwów jako inteligencja 
kulturotwórcza mają wybitny wpływ na kształtowanie świadomości historyczno-
-społecznej. Tom III Słownika biograficznego archiwistów polskich to zatem nie 
tylko kontynuacja serii wydawniczej, to także świadectwo dojrzałości środowiska 
archiwalnego i dojrzałości zawodu archiwisty, jego trwałej pozycji w dziedzinie 
ochrony dziedzictwa kulturowego – pozycji partnerskiej wobec zawodu bibliote-
karza i muzealnika.

Redakcja tomu III Słownika biograficznego archiwistów polskich pragnie 
serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania 
publikacji, zwłaszcza autorom biogramów i członkom Rady Redakcyjnej, z który-
mi współpraca pozwoliła na odtworzenie dziejów polskiej myśli archiwalnej, wy-
rażonej w historiach życia ludzi, którzy ją tworzyli.

Słownik składa się z biogramów o średniej objętości 2–3 stron maszynopisu, 
opatrzonych notą bibliograficzną. Życiorysy nie zawierają ocen wartościujących 
ani gradacji zasług i obejmują całokształt życia opisywanych postaci ze szczegól-
nym wyróżnieniem działalności archiwalnej. Układ tomu i układ wewnętrzny 
biogramów odpowiadają ustaleniom, które przyjęto i omówiono w tomie I i II. 
W biogramach zastosowano następujący schemat opisu: podstawowe dane oso-
bowe (z informacją o rodzicach, wykształceniu, zatrudnieniu poza archiwami); 
przebieg pracy w archiwach (wykonywane czynności, główne dokonania); doro-
bek naukowo-archiwalny; udział w życiu społeczno-zawodowym (pełnione funkcje, 
osiągnięcia); posiadane ważniejsze odznaczenia; informacje o rodzinie; data zgonu 
i miejsce pochowania; nota informująca o źródłach, wspomnieniach i literaturze. 
Niekiedy nie wszystkie elementy zostały odnotowane.

W tomie zastosowano zasady opisu bibliograficznego zgodne z aktualnymi wy-
tycznymi Polskiego Słownika Biograficznego (Instrukcja wydawnicza z 2015 r.); 
w odniesieniu do źródeł archiwalnych podawanych w notach źródłowych przyjęto 
skrócony opis oparty na polskich przepisach archiwalnych. Zawiera on następujące 



8

elementy: nazwa archiwum, numer i nazwa zespołu archiwalnego, daty krańcowe 
materiałów zespołu, tytuł serii (jeśli występuje), sygnatura jednostki archiwalnej, 
numer strony lub karty.

Tom zaopatrzono w wykaz skrótów nazw instytucji i tytułów czasopism oraz 
wydawnictw, wykaz ważniejszych skrótów użytych w opracowaniu (pominięto 
powszechnie stosowane w języku polskim), spis zamieszczonych biogramów z za-
znaczeniem autora oraz spis biogramów dotychczas opublikowanych w tomach I, 
II i III (oba spisy podano w układzie alfabetycznym). 

Ewa Rosowska
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SKRÓTY NAZW INSTYTUCJI ORAZ TYTUŁÓW CZASOPISM  
I WYDAWNICTW WYSTÊPUJĄCYCH W TOMIE III SŁOWNIKA

AAD Archiwum Akt Dawnych
AAN Archiwum Akt Nowych w Warszawie
„Acta Univ. Wratisl.” „Acta Universitatis Wratislaviensis”
ADM Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
ADOiP Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej 

w Milanówku 
AGAD Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
AK Armia Krajowa
AL Armia Ludowa
AN Archiwum Narodowe
„Analecta Cracoviensia” „Analecta Cracoviensia. Studia philosophico-theologica 

edita a professoribus Cracoviae”
„Analecta” „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”
AP Archiwum Państwowe
AR Akademia Rolnicza
Arch. PAN Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
„Archiwista”  „Archiwista. Biuletyn kwartalny Stowarzyszenia 

Archiwistów Polskich”, od r. 1996 jako kwart. „Archiwista 
Polski”

ASP Akademia Sztuk Pięknych
ATK Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
AU Akademia Umiejętności
AWF Akademia Wychowania Fizycznego
AZS Akademickie Zrzeszenie Sportowe
BIB Biuro Informacji i Propagandy KG AK
Bibl. Czart. Biblioteka i Archiwum Książąt Czartoryskich w Krakowie
Bibl. Gdań. PAN Biblioteka Gdańska PAN
Bibl. Jag. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Bibl. Kórn. Biblioteka Kórnicka PAN
Bibl. Kórn., Oddz. w P. Biblioteka Kórnicka PAN, Oddział w Poznaniu, Pałac 

Działyńskich
Bibl. Narod. Biblioteka Narodowa w Warszawie
Bibl. Nauk. PAU i PAN w Kr. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności 

i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Bibl. Ossol. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN 

we Wrocławiu
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Bibl. Pol. w Paryżu Biblioteka Polska i Towarzystwo Historyczno-Literackie 
w Paryżu

Bibl. Raczyńskich Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego 
w Poznaniu

BBWR Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
BCh Bataliony Chłopskie
„Bibl. Ossol.” ,,Czasopism naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia 

Ossolińskich”, od r. 1831 ,,Czasopismo Naukowe od 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wydawane”, od r. 
1842 ,,Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich”, 
od r. 1862 ,,Biblioteka Ossolińskich”, Lw.

„Biul. Hist. Sztuki” ,,Biuletyn Naukowy”, od nr 5 ,,Biuletyn Historii Sztuki 
i Kultury”, od nr 12 ,,Biuletyn Historii Sztuki”

BPN Biuro Prac Naukowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych

BUW Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
CA KC PZPR Centralne Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej
CAW Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
CKM Centralna Komisja Metodyczna
CLKA Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwów
COIA Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej przy NDAP
DOKP Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
„Dzieje Najnowsze” ,,Dzieje Najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX 

wieku”, R. 1–45, W. 1969–2013
Enc. Katol. Encyklopedia Katolicka, L. 1973–2014 I–XX
FJN Front Jedności Narodu
GG Generalne Gubernatorstwo
Gł. Bibl. Lek. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
GTN Gdańskie Towarzystwo Naukowe
GUS Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
IBL PAN Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
IH PAN Instytut Historii PAN w Warszawie
IHKM PAN Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie
IHN Instytut Historii Nauki
Inst. Piłsudskiego Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą 

w Nowym Jorku
IPiM Sikorskiego Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 

w Londynie
IPN Instytut Pamięci Narodowej
IS PAN Instytut Sztuki PAN w Warszawie
„Karta Groni” „Karta Groni. Wydawnictwo Społeczno-Kulturalne 

poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów”
KAW Krajowa Agencja Wydawnicza
KC Komitet Centralny
KEN Komisja Edukacji Narodowej
KG Komenda Główna
KIK Klub Inteligencji Katolickiej
KHKM „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 
KM Komitet Miejski
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KPP Komunistyczna Partia Polski
Król. Pol. Królestwo Polskie
Ks. Warsz. Księstwo Warszawskie
KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW Komitet Wojewódzki 
Leg. Pol. Legiony Polskie
LOK Liga Obrony Kraju
LSW Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
„LUD” „LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 

i Komitetu Nauk Etnologicznych” 
„Miscelanea Hist.-Arch.”  „Miscelanea Historico-Archivistica”
MKiSz Ministerstwo Kultury i Sztuki
MNSWiT Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
MO Milicja Obywatelska
MON  Ministerstwo Obrony Narodowej
Mon. Pol. Hist. Monumenta Poloniae Historica
MRA Międzynarodowa Rada Archiwów
MRN Miejska Rada Narodowa
MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWojsk. Ministerstwo Spraw Wojskowych
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSWiT Ministerstwo  Szkolnictwa Wyższego i Techniki
MWRiOP Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego
NAC Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
NDAP Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
NKWD ZSRR Komitet Ludowy Spraw Wewnętrznych ZSRR (Народный 

комиссариат внутренних дел СССР)
NMP Najświętsza Maria Panna
NOT Naczelna Organizacja Techniczna
NRD Niemiecka Republika Demokratyczna
NSDAP Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)
NSZ Narodowe Siły Zbrojne
NSZZ ,,Solidarność” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność”
NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów
OMTUR Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów 

Robotniczych
„Onomastica” „Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu 

geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom 
własnym”

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
OSP Ochotnicza Straż Pożarna
PAL Polska Akademia Literatury
PAN Polska Akademia Nauk
PAP Powiatowe Archiwum Państwowe
PAU Polska Akademia Umiejętności
PCK Polski Czerwony Krzyż
PGR Polskie Gospodarstwo Rolne
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„Phytocenosis” „Phytocenosis. Biuletyn Fitosocjologiczny” 
PIW Państwowy Instytut Wydawniczy
PKN Polski Komitet Normalizacyjny
PKP Polskie Koleje Państwowe
PKPS Polski Komitet Pomocy Społecznej
PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POP PZPR Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR
POSK Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (Polish Social and 

Cultural Association) w Londynie
POW Polska Organizacja Wojskowa
PPR Polska Partia Robotnicza
PPS Polska Partia Socjalistyczna
PPS–WRN Polska Partia Socjalistyczna–Wolność, Równość, 

Niepodległość (PPS–WRN), właśc. Centralne Kierownictwo 
Ruchu Mas Pracujących Miast i Wsi–Wolność, Równość, 
Niepodległość

PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRN Powiatowa Rada Narodowa
PRON Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PSB Polski Słownik Biograficzny
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe
PTF Polskie Towarzystwo Filologiczne
PTHM Polskie Towarzystwo Historii Medycyny
PTK Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe
PWRN Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
PWSP Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
PWST Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
PZL Państwowe Zakłady Lotnicze
PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
PZZ Polski Związek Zachodni 
RAF (Royal Air Force) Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej 

Brytanii
RFN Republika Federalna Niemiec
RGNSWiT Rada Główna Nauki, Szkolnictwa  Wyższego i Techniki
RP Rzeczpospolita Polska
RTN Radomskie Towarzystwo Naukowe
Rzplta Rzeczpospolita
SAP Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
SD Stronnictwo Demokratyczne
SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
SGPiS Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
SL Stronnictwo Ludowe
Słown. archiwistów Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1 1918–

1984, W.–Ł. 1988, t. 2 1906–2001, W. 2002
Słown. pol. tow. nauk. Słownik polskich towarzystw naukowych, Wr. 1978–2001 

I–III
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Słown. starożytności słowiańskich Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys 
kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku 
wieku XII

„Sobótka” „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
„Studia Mater. Dziej. Żup” „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”
„Studia i mater. do dziej. Wpol.” „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 

red. Z. Kaczmarczyk, P. 1955-89 1–17
„Studia i mater. do hist. wojsk.” „Studia i materiały do historii sztuki wojennej”, [od t. 4: 

1958] „Studia i materiały do historii wojskowości”, 
W. 1954–98 1–39, 2009 46

„Studia i mater. z dziej. Śląska” „Studia i materiały z dziejów Śląska”, red. K. Popiołek, 
Wr.–Kat. 1957–98 1–23

„Studia Źródłozn.” „Studia Źródłoznawcze, Commentationes”, W.–P. 1957–
2014 1–528

SZP Służba Zwycięstwu Polski
SZSP Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
Śląski słown. biogr. Śląski słownik biograficzny, red. J. Kantyka, W. Zieliński, 

Kat. 1977–81 1–3
Śląski słown. biogr. S. nowa Śląski słownik biograficzny, Seria nowa, red. M. Fazan, 

F. Serafin, Kat. 1999 1
ŚZŻAK Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
TOPR Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPN Towarzystwo  Przyjaciół Nauk
TPPR Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
TPSP Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
TRZZ Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
TWP Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (nazwa 

od 1955)
UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
UJK Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (nazwa 

w l. 1918–39)
UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wychowania, 

Nauki i Kultury
Uniw. Gdań. Uniwersytet Gdański
Uniw. Krak. Uniwersytet Krakowski (do XVI w.)
Uniw. Lwow. Uniwersytet Lwowski (do 1918)
Uniw. Łódz. Uniwersytet Łódzki
Uniw. Pozn. Uniwersytet Poznański (nazwa do 1955)
Uniw. Lub. Uniwersytet Lubelski
Uniw. Śląski Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniw. Warsz. Uniwersytet Warszawski
Uniw. Wil. Uniwersytet Wileński
Uniw. Wrocł. Uniwersytet Wrocławski
UPA Ukraińska Powstańcza Armia (Українська повстанська 

армія, УПА)
UPJPII Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
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USB Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 
(nazwa w l. 1918–39)

USC Urząd Stanu Cywilnego
W. Ks. Lit. Wielkie Księstwo Litewskie
W. Ks. Pozn. Wielkie Księstwo Poznańskie
WAP Wojewódzkie Archiwum Państwowe
WIH Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie
WiN Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN), właśc. Ruch 

Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”
WK SD Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego
WP Wojsko Polskie
WSH Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
WSN Wyższa Szkoła Nauczycielska
WSNS Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR
WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WSR Wyższa Szkoła Rolnicza
WTN Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
YMCA (Young Mens Christian Association) Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn
ZAMP Związek Akademicki Młodzieży Polskiej
„Zap. Hist.” „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 

(od t. 21: 1955) ,,Zapiski Historyczne”, Tor.
ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZHP Związek Harcerstwa Polskiego
ZLP Związek Literatów Polskich (w l. 1920–49 Związek 

Zawodowy Literatów Polskich)
ZMP Związek Młodzieży Polskiej
ZMW Związek Młodzieży Wiejskiej
ZNA Zakład Naukowy Archiwistyki
ZNMS Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZPAP Związek Polskich Artystów Plastyków
ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
ZSP Zrzeszenie Studentów Polskich
ZSRR  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWM Związek Walki Młodych
ZWZ–AK Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa
ZZPK Związek Zawodowy Pracowników Kultury 
ZZPKiSz Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki
ŻIH Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW WYSTÊPUJĄCYCH  
W TOMIE III SŁOWNIKA

1.v. primo voto
admin. administracja, administracyjny
akad. akademicki
ang. angielski
amer. amerykański
arch. archiwum, archiwalny
archeol. archeologia, archeologiczny
archidiec. archidiecezja, archidiecezjalny
arcybp arcybiskup
aust. austriacki
bibl./Bibl. biblioteka
b.m.r.w. bez miejsca i roku wydania
b.m.w. bez miejsca wydania
b.r.w. bez roku wydania
bibliogr. bibliografia, bibliograficzny
bibliot. biblioteczny
biogr. biografia, biograficzny
biol. biologiczny
biul. biuletyn
bp biskup
bolsz. bolszewicki
bryg. brygada
bułg. bułgarski
centr. centralny
chem. chemiczny
chor. chorąży
c.k./C.K. cesarsko-królewski
czas. czasopismo
czes. czeski
czechosł. czechosłowacki
czł. członek, członkini
demokr. demokracja, demokratyczny
dep. departament
diec. diecezja, diecezjalny
doc. docent
dod. dodatek, dodatkowy
dok. dokumenty, dokumentacja
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dot.  dotyczący, dotyczy
dr doktor
dypl. dyplomowany
dyw. dywizja
dziej. dziejowy, dziejów
dzien. dziennik
ed. edidit, edit, edited by
egz. egzemplarz
ekon. ekonomiczny
elektr. elektryczny
etnogr. etnograficzny
ewang. ewangelicki
F. Fond
farmac. farmaceutyczny
filol. filologiczny
filoz. filozoficzny
fiz. fizyczny
fot. fotografia, fotograficzny
franc. francuski
gaz. gazeta
Gd. Gdańsk
gdań. gdański
gen. generał
geneal. genealogia, genealogiczny
geogr. geograficzny
geol. geologiczny
gimn. gimnazjum, gimnazjalny
gł. główny
gm. gmina, gminny
gosp. gospodarczy
grec. grecki
gub. gubernia, gubernialny
h. herb
handl. handlowy
herald. heraldyka, heraldyczny
hist. historyczny
hiszp. hiszpański
hitler. hitlerowski
human. humanistyczny
inst. instytut
inf. informator
inform. informacyjny
j.a./jedn.arch. jednostka archiwalna
jęz. język, językowy
kard. kardynał
kartogr. kartografia, kartograficzny
Kat. Katowice
katol. katolicki
kmdr komandor
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kom. komisja
komun. komunikaty
kor. koronny
kpt. kapitan
krp. kapral
Kr. Kraków
krak. krakowski
kron. kronika
ks.  ksiądz, książę
kult. kultura, kulturalny
kur. kurier
kwart. kwartalnik
l. lata
L. Lublin
lic. liceum, licealny
l.n. lata następne
litew. litewski
liter. literatura, literacki
lub. lubelski
Lw. Lwów
Ł. Łódź
łac. łacina, łaciński
łódz. łódzki
m./M. miasto
małopol. małopolski
marsz. marszałek, marszałkowski
mat. matematyczny
mater. materiały, materialny
maz. mazowiecki
mazur. mazurski
m.b. metr bieżący
mechan. mechaniczny
med. medyczny
mgr magister
mf. mikrofilm
mies. miesięcznik
min., Min. minister, Ministerstwo
mjr major
Mpol. Małopolska
mps. maszynopis
muz. muzeum, muzealny
nadzwycz. nadzwyczajny
najśw. najświętszy
nast. następne, następnie
narod. narodowy
nauk. naukowy
niem. niemiecki
NMP Najświętsza Maria Panna
nr numer
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now. nowiny
nt.  na temat
numizm. numizmatyczny
oddz./Oddz. oddział
ogólnoksz. ogólnokształcący
ogólnopol. ogólnopolski
oo. ojcowie
OOP Order Odrodzenia Polski
oprac. opracował, opracowany
orient. orientalny
oriental. orientalistyczny
oświat. oświatowy
P. Poznań
p. pułk
pac. pułk artylerii ciężkiej
pal pułk artylerii lekkiej
p.o. pełniący obowiązki
pam. pamiętnik
państw. państwowy
par. parafia, parafialny
pedagog. pedagogiczny
pers. perski
płk pułkownik
pn. pod nazwą
pol. polski
podst. podstawowy
pocz. początkowo
port. portugalski
polit. polityka, polityczny
politechn. politechnika, politechniczny
polon. polonistyczny
pomor. pomorski
połud. południe, południowy
por. porucznik
pow. powiat, powiatowy
powsz. powszechny
pozn. poznański
późn. później
półn. północ, północny
pp pułk piechoty
ppłk podpułkownik
ppor. podporucznik
prawn. prawniczy, prawny
prof. profesor
prus. pruski
przegl. przegląd
przekł. przekład
przem. przemysł, przemysłowy
przew. przewodnik, przewodnicząca/y
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przyr. przyrodniczy
ps. pseudonim
publ. publiczny
pw. pod wezwaniem
r. rocznik
radz. radziecki
relig. religijny
reprod. reprodukcja, reprodukowany
rewol. rewlucja, rewolucyjny
rkps rękopis
robotn. robotniczy
rocz. rocznik
roln. rolniczy
ros. rosyjski
rozpr. rozprawy
rtm. rotmistrz
rum. rumuński
RZ Rada Zakładowa
S. Seria
S.A. Spółka Akcyjna
sądown. sądownictwo, sądowniczy
sec. section, dział, sekcja
sem. seminarium, seminaryjny
słown. słownik
socjol. socjologia, socjologiczny
sow. sowiecki
społ. społeczny
spraw. sprawozdania
ss. siostry
st. stopień
statyst. statystyczny
stow. stowarzyszenie
supl. suplement
szczec. szczeciński
szer. szeregowy
szwedz. szwedzki
szk. szkolny
środ. środkowy
sygn. sygnatura
t. tom
t.r. tego roku
techn. technikum, techniczny
teolog. teologiczny
tłum. tłumaczenie, tłumaczył
Tor. Toruń
tow. towarzystwo
tyg. tygodnik, tygodniowy
uniw. uniwersytet
vol. volumen
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warm. warmiński
warsz. warszawski
wewn. wewnętrzny
wiad. wiadomości
wielkopol. wielkopolski
Wil. Wilno
Wlkp Wielkopolska
wł. włoski
woj. województwo, wojewódzki
wojsk. wojskowy
Wpol. Wielkopolska
wpol. wielkopolski
Wr. Wrocław
wrocł. wrocławski
wsch. wschodni, wschód
wyd. wydanie
wydz. wydział, wydziałowy
z. zeszyt
zaw. zawodowy
zach. zachodni, zachód
zagran. zagraniczny
zakł. zakład, zakładowy
zap. zapiski
zesz. zeszyty
zesp. zespół
ZG Zarząd Główny
złp. złoty polski
zw. związek
zwycz. zwyczajny
źródł. źródłowy
źródłozn. źródłoznawczy
żyd. żydowski
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SPIS BIOGRAMÓW ZAMIESZCZONYCH W TOMIE III SŁOWNIKA

Abrahamowicz Zygmunt 1923–1990 (Wiesław Filipczyk) s. 25
Adamczyk Władysław 1909–1983 (Anna Chursan) s. 27

Bandurka Mieczysław 1927–2003 (Julianna Wasiak) s. 30
Baranowski Julian 1949–2009 (Piotr Zawilski) s. 31
Baszyński Czesław 1917–1995 (Marek Romaniuk) s. 33
Bieda Tadeusz 1926–2007 (Zbigniew Irzyk) s. 34
Biernat Czesław 1925–2015 (Lidia Potykanowicz-Suda) s. 36
Bobusia Bogusław 1954–2015 (Anna Nowak) s. 39
Boda-Krężel Zofia 1925–2015 (Piotr Matuszek) s. 40
Bolesławska Halina 1954–1999 (Elżbieta Surma-Jończyk) s. 41
Boniecki Jan 1934–2006 (Piotr Niedziela) s. 42
Borowski Marek Andrzej 1945–2013 (Hanna B. Kossakowska) s. 43
Brychcy Marceli 1925–1994 (Krzysztof Koleda) s. 44
Bugajski Julian 1924–2002 (Małgorzata Osiecka) s. 45
Burchardt Jerzy Witold 1932–2008  (Grażyna Trzaskowska 

i Edyta Łaborewicz) s. 46

Cękalski Józef Kazimierz 1796–1867 (Maria Trojanowska) s. 49
Chełminiak Elżbieta 1939–2013 (Marta Jaszczyńska) s. 50
Chojnacka Kazimiera 1923–2010 (Przemysław Wojciechowski) s. 51
Chojnacka Teresa 1935–2006 (Adrianna Paszke) s. 52
Chojnacki Mieczysław 1900–1978 (Dorota Lewandowska) s. 53
Chojnacki Władysław 1920–1991 (Elżbieta Olender) s. 55
Czajecka Bogusława 1938–2003 (Bożena Lesiak-Przybył) s. 56
Czech Stefan 1925–2005 (Barbara Sypko) s. 58

Darasz Wanda Romana 1933–2010 (Krzysztof Koleda) s. 60
Detmerski Józef Franciszek Ksawery 1815–1892 (Piotr Dymmel) s. 61
Długopolska Jadwiga Władysława 1910–1980 (Wiesław Filipczyk) s. 62
Domański Józef 1926–2007 (Janusz Gołaszewski) s. 63
Domański Ludwik 1946–2012 (Piotr Matuszek) s. 64
Dubiejek Czesław 1908–1995 (Krzysztof Wiśniewski) s. 65
Dymnicka-Wołoszyńska Hanna 1930–2003 (Anna Mieszkowska) s. 66
Dziedziuk Aurelia Janina 1917–2013 (Anna Nowak) s. 67
Dziewińska Zofia 1925–2009 (Julianna Wasiak) s. 69

Esman Tadeusz 1903–1987 (Marek Romaniuk) s. 70

Fenczak August Stanisław 1943–2014 (Ewa Grin-Piszczek) s. 73
Filipowicz Irena 1928–2015 (Sławomir Filipowicz) s. 75

SPIS BIOGRAMÓW ZAMIESZCZONYCH W TOMIE III SŁOWNIKA
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Filonik Adam 1905–1996 (Tomasz Fiedorowicz) s. 76
Flis Stanisław Juliusz 1964–2014 (Katarzyna Kubicka) s. 77
Frankiewicz Bogdan 1923–2003 (Kazimierz Kozłowski) s. 80
Frącki Edward Marian 1931–2009 (Marlena Podsiadły) s. 81

Gałuszka Marian 1951–2007 (Elżbieta Matuszek) s. 83
Gąska Czesława 1940–2009 (Tomasz Piekarski) s. 84
Gerlach Biruta 1924–2010 (Małgorzata Osiecka) s. 85
Golachowski Kazimierz 1886–1975 (Sylwester Rękas) s. 86
Góralski Zbigniew Jan 1928–1997 (Elżbieta Wierzbicka) s. 87
Gryckan-Didkowski Konstanty 1968–2010 (Tadeusz Krawczak) s. 89
Grzebieluch Anna 1972–2010 (Anna Mieszkowska) s. 90
Grzybek Józef 1909–1986 (Zygmunt Kukulski) s. 91
Guldon Zenon 1936–2012 (Łukasz Guldon) s. 92
Gumprecht Eligiusz 1924–2002 (Joanna Jendrzejewska) s. 94

Homecki Adam 1922–2008 (Krystyna Jelonek-Litewka) s. 95
Hruszka Czesława 1921–2013 (Henryk Krystek) s. 96
Husarska Maryna 1914–2004 (Anna Czajka) s. 97

Igielski Jan Andrzej 1932–2006 (Anna Mieszkowska) s. 99

Janicka Stanisława 1928–2013 (Juliusz Sikorski) s. 101
Ja nosz-Biskupowa Irena Kazimiera  

Maria 1925–2011 (Hadrian Ciechanowski) s. 102
Jastrzębowski Jan Ryszard 1950–2006 (Joanna Bławat-Obin) s. 103

Kaliszuk Ryszard Adam 1946–2002 (Tomasz Rodziewicz) s. 105
Kania Aleksander 1903–1969 (Ewa Kłapcińska) s. 105
Kaput Wanda Wincentyna 1924–2004 (Ewa Grin-Piszczek) s. 107
Karcz Helena 1909–2002 (Szymon Modzelewski) s. 109
Karwasińska Jadwiga 1900–1986 (Janusz Grabowski) s. 110
Kazimierski Józef 1925–2008 (Anna Wajs) s. 113
Kiełbicka Aniela 1914–2009 (Janina Stoksik) s. 114
Kincel vel Küntzel Ryszard 1933–2004 (Ivo Łaborewicz) s. 117
Kisiel Helena Weronika 1925–2015 (Anna Jankowska) s. 119
Kobierska-Motas Elżbieta Natalia 1941–2003  (Maria Lewandowska 

i Mieczysław Motas) s. 120
Kolak Wacław 1923–2007 (Bożena Lesiak-Przybył) s. 122
Korcz Władysław 1913–1997 (Ivo Łaborewicz) s. 124
Kozłowski Jan 1919–2012 (Andrzej Drakoniewicz) s. 127
Kręgiel Tadeusz 1936–2005 (Wiesława Rutkowska) s. 127
Kr ólak-Modzelewska Marianna  1925–1997 (Anna Czajka) s. 128
Królikowska Zdzisława Józefa 1934–2013 (Piotr Pawłowski) s. 129
Krzos Kazimierz 1931–2003 (Anna Mieszkowska) s. 129
Kuczyński Stefan Krzysztof 1938–2010 (Janusz Grabowski) s. 130
Kunisz Jan Andrzej 1932–1998 (Jan Chmura) s. 132
Kuwałek Robert Jerzy 1966–2014 (Ida Kłak) s. 134

Leliński Stanisław Klemens 1937–2009  (Hanna B. Kossakowska  
i Izabella Rdzanek) s. 136

Leszczyński Stefan 1939–2009 (Dariusz Aleksander Rymar) s. 137
Lewicki Roman Rudolf 1912–2004 (Tadeusz Krawczak) s. 137

Łyszkowska-Żebrowska Alojza 1923–2009 (Andrzej Drakoniewicz) s. 140
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Majecki Henryk 1932–2009 (Marek Kietliński) s. 142
Marciniak Anna 1941–2007 (Anna Mieszkowska) s. 144
Margas Danuta Józefa 1933–2003 (Ivo Łaborewicz) s. 145
Michniewicz Zbisław Roman 1909–1970 (Ivo Łaborewicz) s. 146
Miedzianowska Jadwiga 1954–2013 (Jolanta Niezborała) s. 148
Mika Stanisława Helena 1931–2014 (Janina Stoksik) s. 149
Milczarek Jan 1926–2014 (Adam Lajdenfrost i Adriana Bryk) s. 151
Milczarek Longin 1922–2003 (Krzysztof Kolenda) s. 152
Milewski Czesław 1896–1966 (Maria Sierocka-Pośpiech) s. 153
Miller Konstanty 1819 lub 1830–1892 (Marek Matraszek) s. 154
Mitkowski Józef 1911–1980 (Bożena Lesiak-Przybył) s. 154
Mizera Stefan ks. 1924–2002 (Elżbieta Surma-Jończyk) s. 157
Modelski Teofil Emil 1881–1967 (Teresa Suleja) s. 158
Morawska Klementyna Maria Teresa 1923–2007 (Elżbieta Sęczys) s. 159
Moskała Aleksander Konstanty 1935–1978 (Roman Maćkowski) s. 160
Musioł Ludwik Stefan 1892–1970 (Sławomira Krupa) s. 161
Muszyński Adam 1932–2012 (Joanna Chojecka i Anna Bułka) s. 164

Okoniewska Józefa 1892–? (Joanna Szczepańczyk) s. 167
Olejarczuk Andrzej 1945–2010 (Jakub Ogonowski) s. 168
Orzechowski Jan Stefan 1933–2014 (Anna Jankowska) s. 168
Owsiewski Miron 1920–2013 (Krzysztof Wiśniewski) s. 169
Oziemblewski Stefan 1942–2000 (Maciej Kamiński) s. 170

Palarczykowa Anna Maria 1918–2013 (Janina Stoksik) s. 172
Patykiewicz Walenty ks. 1903–1980 (Elżbieta Surma-Jończyk) s. 174
Pawłowska Anna Teresa 1929–2008 (Maria Trojanowska) s. 175
Pełka Bolesław Stanisław 1931–2006 (Andrzej Drakoniewicz) s. 178
Penkalla Adam Roman 1944–2003 (Iwona Pogorzelska) s. 179
Perlińska Anna 1921–2005 (Marek Romaniuk) s. 181
Perzanowski Zbigniew 1922–1999 (Krystyna Jelonek-Litewka) s. 182
Pieszko Henryk 1937–2005 (Joanna Jendrzejewska) s. 185
Płaza Stanisław 1927–2006 (Grażyna Spyrka) s. 185
Podralski Jerzy 1929–2001 (Maria Frankel) s. 186
Polak Henryk 1939–2004 (Jolanta Musiał) s. 188
Poloczkowa Barbara 1921–1994 (Anna Machej) s. 189
Południak Ewa 1939–1988 (Magdalena Marosz) s. 190
Pustuła Zbigniew Ludwik 1933–2013 (Hanna B. Kossakowska) s. 190

Radoń Sławomir 1957–2011 (Magdalena Marosz) s. 192
Radtke Irena Monika 1923–2014 (Elżbieta Rogal) s. 193
Radziszewska Maria 1924–1979 (Kazimierz Kozłowski) s. 195
Ramotowska Franciszka 1922–2003 (Dorota Lewandowska) s. 195
Rappaport Herman 1899–1978 (Małgorzata Osiecka) s. 198
Rączka Zofia 1927–2010 (Bożena Husar) s. 200
Redeł Maria Julita 1947–2008 (Andrzej Drakoniewicz) s. 201
Relis Florian 1941–2011 (Dariusz Aleksander Rymar) s. 202
Riabinin Jan 1878–1942 (Dariusz Magier) s. 202
Rostocki Władysław 1912–2004 (Dorota Lewandowska) s. 204
Rudź Włodzimierz 1925–2002 (Maciej Hubka) s. 207
Rutski Welamin Stefan 1855–1932 (Tomasz Piekarski) s. 209
Rzeuska Maria 1908–1982 (Anna Mieszkowska) s. 210

Sadaj Henryk 1900–1984 (Edyta Targońska) s. 211
Sadowska Alicja 1941–2010 (Piotr Rybczyński) s. 213
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Scholtz Erazm Mariusz 1940–2005 (Marek Szczepanik) s. 214
Senkowski Jerzy Adam 1925–2005 (Maria Sierocka-Pośpiech) s. 215
Seruga Józef 1886–1940 (Elżbieta Wierzbicka) s. 216
Skalińska-Dindorf Elżbieta Antonina 1925–2011 (Paweł Hudzik) s. 219
Sobaniec Stefan 1899–1962 (Marek Kietliński) s. 220
Sobol Bogdan 1929–1999 (Janusz Grabowski) s. 220
Sokołowska Alicja 1942–2015 (Krystyna Jelonek-Litewka) s. 221
Sokołowski Wojciech 1955–2005 (Violetta Urbaniak) s. 223
Solak Zbigniew Adam 1953–2004 (Elżbieta Ostrowska) s. 224
So szyński Roman Stanisław  1912–2001 (Tadeusz Krawczak) s. 225
Spasiewicz Janusz 1930–2009 (Jowita Piotrowicz) s. 226
Startek Izabella Marta 1930–2001 (Katarzyna Gałęzowska) s. 227
Stoch Jerzy Michał 1922–2008 (Edward Kołodziej) s. 227
Stojanowska Aniela 1909–2009 (Czesław Margas) s. 228
Stosyk Stefan 1893–1965 (Adam Dąbrowski) s. 229
Sułkowska-Kuraś Irena Jadwiga 1917–2006 (Hubert Wajs) s. 231
Szacherska Stella Maria 1911–1997 (Janusz Grabowski) s. 232
Szczepaniak Roman 1924–1997 (Grzegorz Waliś) s. 234
Szczuczko Witold 1947–2012 (Monika Wyszomirska) s. 236
Szewczyk Roman Stanisław 1915–1952 (Piotr Dymmel) s. 237
Sznajder Alicja 1941–2003 (Jolanta Niezborała) s. 238
Szumski Jerzy 1941–2015 (Marek Kietliński) s. 239

Tazbir-Tomaszewska Bożenna 1923–2006 (Anna Eliza Wasilewska) s. 241
Trębiński Władysław 1897–1995 (Andrzej Regliński) s. 242
Triller Eugenia 1908–1996 (Ivo Łaborewicz) s. 243

Urzędowski Krzysztof 1951–2013 (Tomasz Matuszak) s. 246

Walichnowski Tadeusz 1928–2005 (Kazimierz Kozłowski) s. 248
Waligórska Krystyna 1906–1972 (Mariola Szaleniec) s. 250
Wdowiszewski Zygmunt 1894–1978 (Janusz Grabowski) s. 251
Wenzel-Homecka Zofia 1919–2008 (Krystyna Jelonek-Litewka) s. 254
Węsierska-Biernat Teresa 1927–2014 (Katarzyna Kubicka) s. 256
Wisińska-Kluba Maria Róża 1947–2009 (Adriana Bryk) s. 257
Włodarska Teresa 1898–1990 (Joanna Szczepańczyk) s. 259
Włodarski Aleksander Konstanty 1858 lub 1859–1939 (Janusz Grabowski) s. 259
Wojas Zbigniew 1927–2007 (Magdalena Marosz) s. 261
Wojciechowski Marian Kazimierz 1927–2006 (Ewa Rosowska) s. 262
Wójcik Zbigniew Stanisław 1922–2014 (Mariusz Kolmasiak) s. 264
Wójcik-Góralska Helena Danuta 1924–2011 (Edyta Targońska) s. 266
Wysocki Waldemar Tadeusz 1945–2005 (Jolanta Louchin) s. 267

Zadorożnyj Mirosław 1917–2000 (Krzysztof Stryjkowski) s. 269
Zagrobski Piotr ok. 1760–1835 (Agnieszka Konstankiewicz) s. 269
Zając Edward 1931–2014 (Zbigniew Irzyk) s. 270
Za krzewska-Dubasowa Mirosława  

Wanda 1913–2011 (Józef Kus) s. 271
Zalewski Kazimierz 1923–2001 (Barbara Sypko) s. 274
Zamojska Dorota 1960–2013 (Anna Mieszkowska) s. 274
Zielińska Teresa 1929–2010 (Jarosław Zawadzki) s. 275
Zyśko Wojciech 1928–2014 (Łukasz Mulak) s. 279

Żakowska Irena 1913–1979 (Tadeusz Mańczuk) s. 283
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AA

Abrahamowicz Zygmunt (1923–1990) 
filolog orientalista, archiwista. Ur. 20 II 
w Załukwi na Ukrainie w karaimskiej rodzi-
nie Zachariasza, właściciela 2-hektarowego 
gospodarstwa rolnego (zm. 1934), i Debory 
z Mortkowiczów (córki adwokata, po 1945 za-
mieszkałej na Ukrainie, zm. 1990). Starszy 
brat Michał, wcielony w 1944 do Armii 
Czerwonej, zginął na froncie niem.-sow. 
w listopadzie t.r., siostry Sabina i Amelia 
pozostały na Ukrainie. Po ukończeniu szko-
ły powsz. w Haliczu, w 1935 kontynuował 
naukę w Państw. Gimn. II o profilu human. 
w Stanisławowie. Naukę w szkole średniej 
(przerwaną na rok z powodu choroby) zakoń-
czył w 1941 na IX klasie szkoły sow. Po wy-
buchu wojny niem.-sow. powrócił do gospodar-
stwa rodzinnego, odbył przymusową służbę 
w niem. służbie budowlanej (tzw. Baudienst), 
nast. w 1944 został wywieziony do Niemiec na 
roboty przymusowe, gdzie pracował jako robot-
nik kolejowy w Libercu (niem. Reichenberg).

 Do Polski powrócił w maju 1945 i pod-
jął pracę na stanowisku pracownika umy-
słowego na poczcie w Jaworze na Dolnym 
Śląsku. W kwietniu 1947 przeniósł się do 
Warszawy, gdzie we wrześniu rozpoczął studia 
na Uniw. Warsz., pocz. jako wolny słuchacz fi-
lologii orientalnej pod opieką prof. Ananiasza 
Zajączkowskiego (egzamin dojrzałości złożył 
eksternistycznie we wrześniu 1949), pracu-
jąc jednocześnie na poczcie na warszawskim 
Mokotowie. W lutym 1950 przeniósł się na UJ, 
kontynuując studia pod kierunkiem arabisty 
prof. Tadeusza Lewickiego i turkologa prof. 
Mariana Lewickiego, łącząc naukę z pracą re-
ferenta kulturalno-oświatowego w Spółdzielni 
Pracy „Wytwórczość” w Krakowie. 22 XII 1951 
uzyskał na podstawie dysertacji Podróż Ewlija 
Czelabiego po Krymie w r. 1666 tytuł mgr. fi-
lozofii w zakresie filologii orient. (przedmiot 
główny jęz. tur., dodatkowy jęz. pers.). 10 lat 

późn., 22 II 1968, uzyskał st. dr. na Wydz. 
Filol. UJ rozprawą Hadży Mehmeda Senai 
historia panowania chana krymskiego Islam 
Gereja III i wojen tatarsko-kozackich z Polską 
(1644–1650).

Pracę w archiwach państwowych roz-
począł 5 I 1952 w AGAD w Warszawie jako 
archiwista, nast. w maju t.r. został oddelego-
wany ze względów mieszkaniowych do WAP 
w Krakowie w celu inwentaryzacji archiwa-
liów orientalnych wchodzących w skład Arch. 
Czart., przechowywanego wówczas w zasobie 
archiwum krakowskiego. Do pracy w AGAD 
już nie powrócił. 1 V 1955 został przeniesiony 
na stałe do WAP w Krakowie, od 1 X 1955 ob-
jął  stanowisko starszego archiwisty, od 1 VIII 
1961 – adiunkta, a nast. od 1 V 1966 – adiunk-
ta naukowo-badawczego (od 1966 na własną 
prośbę był zatrudniony na ½ etatu). Z WAP 
w Krakowie (nast. AP M. Krakowa i Woj. Krak.) 
związany był do 1976, kiedy został zatrudniony 
w IH PAN, pocz. na 3-letnią umowę czasową, 
nast. od 1 XI 1979 na stały etat. W związku 
z osiągnięciem wieku emerytalnego, z końcem 
lutego 1988 przeszedł na emeryturę.

A., jak napisał w jego charakterystyce 
z 1969 Henryk Dobrowolski, dyrektor archi-
wum krakowskiego, nie prowadził samodziel-
nych prac archiwalnych, wykonywał jednak 
prace typowe, także te wymagające dobrej 
znajomości jęz. obcych. Porządkował m.in. ze-
społy akt Prokuratorii Generalnej RP Oddz. 
w Krakowie z l. 1945–51 oraz Państwowych 
Nieruchomości Ziemskich Okręg w Krakowie 
z l. 1946–49 (wspólnie z dr. Z. Niezgodą), zbio-
ry biblioteczne i kolekcje klepsydr z l. 1914–18, 
dyżurował w pracowniach naukowych oddzia-
łów aktowych przy ul. Siennej i na Wawelu, 
prowadził kwerendy, wizytacje składnic akt, 
opiekował się praktykantami, przygotowywał 
archiwalia do mikrofilmowania. Władał w róż-
nym stopniu biegłości 12 jęz.; poza tur., tatar., 

BIOGRAMY
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pers., arab., także ukr., ros., niem., ang., franc., 
wł., łac. oraz czes. Powierzano mu inwenta-
ryzację dokumentów pergaminowych z Arch. 
Sanguszków (Arch. Gumniskiego i Arch. 
Sławuckiego), Zbioru Dzieduszyckich oraz 
dokumentów pergaminowych i papierowych 
z zesp. Teki Antoniego Schneidra. Tłumaczył 
i opracowywał regesty akt w jęz. ros. z Arch. 
Młynowskiego Chodkiewiczów oraz w jęz. tur. 
z Arch. Jordanów. Zinwentaryzował ponadto 
59 dokumentów i listów tur., a także tatar-
skich z archiwaliów podhoreckich, wchodzą-
cych w skład Arch. Sanguszków. Opracował 
i wygłosił podczas zebrań naukowych archiwum 
3 referaty: Zbiory tureckie i tatarskie w archi-
wach polskich (w AGAD i WAP w Krakowie), 
Ostatnie poselstwo Wojciecha Bieczyńskiego do 
Porty w r. 1655 oraz Stosunki polsko-perskie 
w XVII w.

Wysokie kwalifikacje zawodowe i zaintere-
sowania naukowe predysponowały go do prac 
polegających na inwentaryzacji i opracowaniu 
archiwaliów orientalnych ze zbiorów pol. i zagr. 

Prowadził także własne badania, w tym 
jako stypendysta w zasobach zagr. W 1959 
z ramienia MKiSz był komisarzem i współauto-
rem pol. wystawy „Stosunki polsko-tureckie na 
przestrzeni dziejów”, prezentowanej w Ankarze 
i Stambule (Polska wystawa muzealno-archi-
walna w Ankarze i Stambule, „Archeion”, t. 32, 
1960, s. 147–151). Podczas pobytu w Turcji 
nawiązał bezpośrednie kontakty z uczonymi 
tur.; prowadził także badania poloników XVII–
XVIII w. w archiwach tur. Poszukiwania źródeł 
do dziejów stosunków pol.-tur. kontynuował 
nast. w trakcie pobytów w Sofii w 1966 (udział 
w obradach I Kongresu Bałkanistycznego 
i rejestracja poloników w dziale orientalnym 
bułg. Bibl. Narod.), w Wiedniu w 1980 oraz 
w Wenecji w 1980 i 1983 (rejestracja dokumen-
tów z XVII w., zwłaszcza dot. 1683). W okresie 
od listopada 1974 do końca maja 1975 opraco-
wywał materiały do dziejów Polski zawarte na 
mikrofilmach z archiwów tur. zgromadzonych 
w École Pratique des Hautes Études w Paryżu 
(EPHÉ).

Rezultaty swoich poszukiwań archiwal-
nych zawarł w cz. 1. katalogu dokumentów 
tur.: Katalog rękopisów orientalnych ze zbio-
rów polskich, t. 1, cz. 1. Katalog dokumen-
tów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski 
i krajów ościennych w latach 1455–1672 

(W. 1959); nie udało mu się zakończyć prac 
nad cz. 2. edycji, która miała objąć ponad 450 
dokumentów dot. spraw pol. od 1673 do XIX 
w., podobnie jak nad cz. 3., zawierającą rekon-
strukcję dawnych zbiorów archiwaliów tur., 
obejmującą materiały zaginione, oraz ok. 400 
dokumentów odnoszących się do spraw we-
wnętrznych Turcji. 

Drugim ważnym nurtem jego zaintere-
sowań badawczych było edytorstwo źródeł 
historycznych. O jego wczesnych zaintere-
sowaniach na tym polu świadczy udział w l. 
1956–58 w kursie edytorskim zorganizowa-
nym przez NDAP. W 1971 sfinalizował, roz-
poczętą jeszcze w l. 50. XX w., edycję tłuma-
czenia kroniki Historia chana Islam Gereja 
III. Hadży Mehmed Senai z Krymu (W. 1971), 
nast. ogłosił drukiem obszerny wybór źródeł do 
dziejów wyprawy tur. na Wiedeń w 1683 Kara 
Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie 
do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku 
(Kr. 1973). W 1969 ukazały się w zbiorowej edy-
cji A. wraz z A. Dubińskim i S. Płaskowicką--
Rymkiewicz fragmenty relacji podróżującego po 
Krymie Turka Ewliji Czelebiego z XVII w., dot. 
Polski, Ukrainy i Krymu Księgi podróży Ewliji 
Czelebiego. Wybór (W. 1969). Przygotowywał 
także do druku edycję Traktatów Polski 
z Turcją (1648–1699).

Pośmiertnie ukazały się 2 prace jego au-
torstwa: Dzieje Karaimów w Haliczu (oprac. 
S. Gąsiorowski, „Przegl. Oriental.”, r. 49, 
2001, nr 1/2, s. 3–16) oraz Antoni Crutta, au-
tor tureckich napisów na „Carte de la Pologne” 
G.B.A. Rizzi-Zannoniego (oprac. E. Schnayder, 
„Biul. Bibl. Jag.”, 1999, nr 1/2, s. 163–170). 
Bibliografia prac A. zestawiona po jego śmier-
ci obejmuje 2 publikacje zwarte, 46 artyku-
łów w czasopismach naukowych, 9 biogramów 
w PSB, 18 recenzji i not, 10 pozycji tłumaczeń 
na jęz. pol.

Był jednym z założycieli, nast. czł. władz 
Tow. Pol.-Tur., utworzonego w 1979. Nie an-
gażował się w życie społeczno-polityczne. Był 
czł. ZZPKiSz. 

Uhonorowany Medalem 10-lecia Polski 
Ludowej (1955) oraz odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1979).

20 IV 1950 zawarł związek małżeński 
z Marianną Zefiryną Zajączkowską (ur. 7 II 
1925 w Wilnie, zm. 1990), z którą miał syna 
i córkę.

http://alpha.bn.org.pl/search%7ES5*pol?/tBiuletyn+Biblioteki+Jagiello{u0144}skiej./tbiuletyn+biblioteki+jagiellon%7Easkiej/-3,-1,0,B/browse
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Zmarł 13 XII 1990, kilka miesięcy po 
śmierci swojej żony; został pochowany na cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie. 

W 2004 na UJ odbyła się sesja naukowa 
poświęcona pamięci uczonego, której pokłosiem 
była publikacja Wśród jarłyków i fermanów. 
Materiały z sesji naukowej poświęconej pamię-
ci dra Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 
2004 (pod red. E. Siemieniec-Gołaś, Kr. 2004).

– Sulimowicz A., Bibliography of the Works of 
Zygmunt Abrahamowicz, „Folia Orientalia”, t. 30, 1994, 
s. 230–236; – Dubiński A., Zygmunt Abrahamowicz 
1923–1990, „Przegl. Oriental.”, 1991, z. 1–4 (157–160), 
s. 175–178, tegoż, Zygmunt Abrahamowicz 1923–1990, 
„Folia Orientalia” t. 30, 1994, s. 227–229, Kiełbicka A., 
Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980, W.–Ł. 
1989, s. 152, 156, 169, 189, Wśród jarłyków i fermanów. 
Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dra 
Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004, pod red. 
E. Siemieniec-Gołaś, Kr. 2004; – AN w Krakowie, Akta 
osobowe Z. A., sygn. 79/1, Spuścizna Zygmunta Abraha-
mowicza, Arch. Nauki PAN i PAU w Krakowie, Dział 
III: Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury, 
Abrahamowicz Zygmunt, sygn. K III 146.

Wiesław Filipczyk

Adamczyk Władysław (1909–1983) 
historyk, archiwista, pedagog. Ur. 21 VI 
w Niedźwiadzie (woj. lubelskie), syn Adama, 
strażnika ziemskiego, i Emilii z Ruchajów. 
Naukę rozpoczął w szkole ludowej, w l. 1921–
29 uczęszczał do Gimn. Męskiego im. Jana 
Zamoyskiego w Lublinie, nast. rozpoczął studia 
na Wydz. Human. KUL, gdzie w 1933 uzyskał 
tytuł mgr. filozofii. W trakcie studiów podjął 
w AP w Lublinie badania nad problematyką 
gospodarki miasta w XVI w. 27 VI 1935 obronił 
rozprawę doktorską Ceny w Lublinie od XVI do 
końca XVII wieku, napisaną pod kierunkiem 
prof. Franciszka Bujaka na UJK we Lwowie. 
Od 1936 był asystentem na KUL, gdzie prowa-
dził konwersatorium z historii gospodarczej, 
nast. w l. 1944–48 zastępcą prof. na Wydz. 
Prawa i Nauk Społ.-Ekon. KUL, gdzie także 
wykładał historię gospodarczą; jednocześnie 
w l. 1947–48 wykładał historię wsi na Wydz. 
Rolnym UMCS. 

Od 1 III 1934 do 30 XI 1948 był zatrud-
niony w AP w Lublinie, pocz. jako urzędnik 
kontraktowy, od 1 X 1936 adiunkt, od 1 I 
1945 inspektor archiwalny, od 1 II 1948 ku-
stosz. W pierwszym okresie wykonywał przede 
wszystkim czynności kancelaryjne i kweren-
dy, głównie oparte na aktach ros., w l. 1934–

35 zajmował się opracowaniem akt Wydz. 
Administracyjnego Rządu Gubernialnego 
Lubelskiego z l. 1913–14, w 1936 – rozpo-
znaniem i regestowaniem fragmentów ksiąg 
miejskich lubelskich z XVI w. W całym okresie 
pracy w AP w Lublinie cieszył się nienaganną 
opinią pracownika wykazującego dbałość o do-
bro służby i wzorową pracowitość. 

Po wybuchu II wojny światowej, od grudnia 
1939 nadzorował zabezpieczenie oraz przewo-
żenie akt Urzędu Woj. Lubelskiego i Starostwa 
Grodzkiego Lubelskiego, przechowywanych 
m.in. w budynku na pl. Litewskim, zajętym 
przez wojska niem., a także akt KUL. W l. 
1940–42 pracował przede wszystkim w tere-
nie, poszukując i zabezpieczając w archiwum 
lubelskim akta miast i starostw oraz archiwa-
lia cechowe i kościelne z terenu Lubelszczyzny, 
w tym Arch. Kolegiaty Zamojskiej oraz archi-
wa rodowe Łosiów i Komierowskich. W 1941 
został wydelegowany do Łucka na inspekcję 
archiwum miejskiego, w poszukiwaniu akt 
wywiezionych z terenu GG. Jednocześnie, 
w l. 1940–41 uporządkował i zinwentaryzo-
wał akta Wydz. Komunikacyjno-Budowlanego 
Urzędu Woj. Lubelskiego, w l. 1941–42 akta 
KUL. Opracował wówczas 13 katalogów ar-
chiwalnych, w tym akt cechowych z terenu 
Lubelszczyzny, Arch. Kolegiaty Zamojskiej, akt 
starostw janowskiego i krasnostawskiego oraz 
ros. zarządów powiatowych z terenu powiatów 
hrubieszowskiego i janowskiego. W ramach 
czynności służbowych brał udział w przygoto-
waniu wystawy „Lublins Deutschtum in sechs 
Jahrhunderten”, organizowanej przez władze 
niem. W związku z zarządzoną przez władze 
okupacyjne w lipcu 1944 ewakuacją najcenniej-
szych zbiorów archiwalnych, został oddelego-
wany do opieki nad transportem ksiąg grodz-
kich, ziemskich i miejskich lubelskich, prze-
wiezionych do archiwum w Piotrkowie Tryb. 

Po zakończeniu wojny, od 1946 zajmował 
się poszukiwaniami w składnicach akt mate-
riałów poniem., a także reewakuacją archi-
waliów wywiezionych wcześniej do Piotrkowa 
Tryb. i Krakowa oraz zabezpieczeniem zbiorów 
Arch. Ordynacji Zamojskiej i przewiezieniem 
ich do Lublina. W ostatnim roku pracy w AP 
w Lublinie nadzorował translokację akt do no-
wych magazynów. 

Pod koniec 1948 został skierowany do nowo 
organizowanego AP w Olsztynie, gdzie od 1 XII 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Dubiński
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1948 pełnił obowiązki kierownika (dekret Min. 
Oświaty z dn. 24 XII 1948), a nast. dyrektora. 
W tym okresie koncentrował działalność na 
zabezpieczaniu i gromadzeniu rozproszonych 
archiwaliów, tworząc zalążki zasobu archi-
wum, podjął także pierwsze próby ewidencjo-
nowania zgromadzonych materiałów. 31 VIII 
1950 został odwołany ze stanowiska dyrekto-
ra AP w Olsztynie. Na krótko zatrudnił się 
w Wydz. Zdrowia PWRN w Olsztynie, nast. 
w l. 1951–52 był nauczycielem historii w Techn. 
Handlowym w Olsztynie oraz w l. 1952–69 
w Techn. Kolejowym.

W kręgu zainteresowań badawczych 
A. znajdowały się zagadnienia historii gospo-
darczej miast okresu staropol., a także ruchu 
ludowego na Warmii i Mazurach. Opublikował 
kilkanaście prac i artykułów oraz blisko 20 
recenzji, m.in.: Ceny w Lublinie od XVI do 
końca XVII wieku („Badanie Dziej. Społ. 
i Gosp.”, Lw. 1935, t. 11), Ceny w Warszawie 
w XVI i XVII wieku (tamże, 1938, t. 24), Taksa 
podwojewodzińska z 1761 r. („Pam. Lub.”, L. 
1938, t. 3, s. 453–470), Gospodarka finanso-
wa Lublina w latach 1569–1580 (L. 1939), 
Szkice z życia gospodarczego i obyczajowe-
go Lublina w XVI wieku („Kultura i Życie”, 
1939, nr 12–13), Rozruchy agrarne włościan 
w Konopnicy w 1615–1616. Przyczynek do po-
łożenia chłopów w Polsce w XVII w. („Roczniki 
Dziej. Społ. i Gosp.”, Lw.–Tor. 1937, t. 6, 
s. 73–86), Krótki zarys ruchu ludowego na 
Warmii i Mazurach (Olsztyn 1966), Udział 
ruchu ludowego w rozwoju szkolnictwa na 
Mazurach i Warmii w latach 1945–1949, 
[w:] Ruch ludowy na Ziemiach Zachodnich 
w Polsce Ludowej. Materiały sesji popularno- 
-naukowej w Koszalinie, zorganizowanej przez 
Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK 
ZSL przy współpracy Komisji Historycznych 
WK ZSL w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, 
Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze w dniach 13–14 XI 1970 r., pod red. 
Z. Hemmerlinga (W. 1972, s. 443–448). 

Pod koniec życia prowadził badania źró-
dłowe w Arch. Diec. Warmińskiej w Olsztynie 
do planowanej rozprawy habilitacyjnej nt. 
stosunków gospodarczych w Biskupstwie 
Warmińskim od XVI do XVII w.

Od l. 30. XX w. był czynnym działaczem 
ZMW „Wici”. Podczas okupacji niem. wstąpił 
do BCh. Pełnił funkcję oficera dyspozycyj-

nego Komendy IV Okręgu BCh Lublin (ps. 
„Doktor”), a w swoim mieszkaniu służbowym 
przy ul. Narutowicza 10/4 w Lublinie prowa-
dził nasłuchy radiowe i punkt kontaktowy. 
Zajmował się kolportażem prasy podziemnej 
i przez cały okres wojny przechowywał doku-
mentację Okręgu. Od 1940 był zaangażowany 
w tajne nauczanie, pocz. w formie niezorganizo-
wanej, a od 1943 w powołanym przez podziem-
ne władze szkolne Ośrodku Tajnego Nauczania 
II Państ. Gimn. i Lic. im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego. Włączał się także w udzielanie 
pomocy więźniom więzienia niem. na zamku 
lubelskim i KL Majdanek. 

Po wojnie kontynuował działalność w ru-
chu ludowym. W 1946 został pierwszym preze-
sem Oddz. Wojewódzkiego Towarzystwa Burs 
i Stypendiów RP – stowarzyszenia, którego ce-
lem było niesienie pomocy materialnej uczącej 
się młodzieży pochodzenia robotniczo-chłop-
skiego, budowa szkół, burs szkolnych i świe-
tlic oraz udzielanie stypendiów. Należał do 
ZSL, sprawując m.in. funkcję przew. Komitetu 
Miejskiego ZSL w Olsztynie. Przez wiele lat był 
wiceprzew. Kom. Hist. KW ZSL, prowadząc 
w jej ramach działalność edukacyjną i popula-
ryzatorską. Był też czł. Ośrodka Badań Nauk. 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 
i PTH. Działał w ZNP oraz w ZBoWiD.

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi 
(1957), Krzyżem Partyzanckim (1959), 
Odznaką Grunwaldzką (1960) i złotą odzna-
ką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1961), 
Krzyżem Kawalerskim OOP (1973).

6 II 1932 zawarł związek małżeński 
z Janiną Ireną Szymańską, z którą miał dwoje 
dzieci: Emilię Grażynę (ur. 1933) i Władysława 
Marceliana (ur. 1935).

Zmarł 17 XI 1983 w Olsztynie, tam też 
został pochowany.

– Słownik Biograficzny żołnierzy Batalionów Chłop-
skich IV Okręg Lublin, oprac. M. Wojtas, L. 1998; – 
Cieślak F., 60 lat działalności Archiwum Państwowego 
w Lublinie, w: Problemy historii i archiwistyki, pod red. 
T. Mencla, s. 165–186, Lehr S., Ein fast vergessener 
„Osteinsatz”. Deutsche Archivare im Generalgouverne-
ment und im Reichskommissariat Ukraine, Düsseldorf 
2007, Lietz Z., Władysław Adamczyk (21 VI 1909–11 XI 
1983), „Komun. Mazur.-Warm.”, Olsztyn 1985, nr 1–2 
(167–168), s. 480–482, Pół wieku polskiej państwowej 
służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych. 
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 paź-
dziernika 1995 w Szczecinie, pod red. K. Kozłowskiego, 
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Szczecin 1997, Zyśko W., Niemiecki Urząd Archiwalny 
(Archivamt) w Lublinie w latach 1940–1944 i jego nadzór 
nad działalnością Archiwum Państwowego, „Archeion”, 
t. 63, 1975, s. 19–44; – AP w Lublinie, zesp. 35/1479/0 
Arch. Państwowe w Lublinie 1918–1939 [1940–65], 
sygn. 15, 115, zesp. 35/498/0 Urząd Okręgu Lubelskiego. 

Wydział Archiwalny, sygn. 18, 157, zesp. 35/1856/0 Akta 
stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubarto-
wie, sygn. 138 (nr aktu 218), zesp. 35/22/0 Akta miasta 
Lublina, książki meldunkowe, sygn. 1115, k. 7–8, Arch. 
KUL, Akta osobowe W. A., sygn. H/1907, H-216n-arch.

Anna Chursan

http://www.szukajwarchiwach.pl/35/1479/0/?q=Archiwum+Państwowe+w+Lublinie+XTYPEro:zesp+XARCHro:35&order=tytul&wynik=6&rpp=15&page=1
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/498/0/?q=\
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/1856/0/-
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B

Bandurka Mieczysław (1927–2003) hi-
storyk, archiwista, poseł na Sejm RP. Ur. 1 VI 
w Czeremuszni k. Żółkwi, syn Aleksandra 
i Marii Nieradko. Ukończył szkołę powsz. 
w Żółkwi i rozpoczął naukę w gimn. zakoń-
czoną na kompletach tajnego nauczania. 
W Czeremuszni mieszkał do 1944. W t.r. rodzi-
na uciekła przed bandami UPA do Zbydniowa 
w pow. tarnobrzeskim. W 1945 rozpoczął naukę 
w Lic. Human. w Stalowej Woli, w 1947 dostał 
świadectwo maturalne. W t.r. wstąpił na Wydz. 
Human. Uniw. Łódz., Sekcja Historii. Studia 
ukończył w 1951, uzyskując tytuł mgr. rozpra-
wą Początki przemysłu w Pabianicach, napisa-
ną pod kierunkiem prof. Natalii Gąsiorowskiej. 
W 1967 otrzymał st. dr. nauk hist. za pracę 
Walki chłopów okręgu łódzkiego w okresie rewo-
lucji 1905–1907, której promotorem była prof. 
Gryzelda Missalowa. Od 1971 samodzielny 
pracownik naukowy, od 1973 doc. Uniw. Łódz. 
W 1996 uzyskał na UMK st. dr. hab. nauk hu-
man. w zakresie historii–archiwistyki za pra-
cę Zmiany administracyjne i terytorialne ziem 
województwa łódzkiego w XIX i XX w.

Po śmierci ojca, zamordowanego w 1939 
przez żołnierzy sow., aby zapewnić sobie utrzy-
manie podejmował prace zarobkowe, m.in. jako 
korepetytor i pracownik szkoły. Jego życie za-
wodowe i naukowe związane było z AP w Łodzi: 
pracę w archiwum podjął w 1949 jako student 
praktykant, uczęszczając na wykłady z archiwi-
styki prof. Adama Stebelskiego na Uniw. Łódz. 
Od 1 IX 1951 został zatrudniony na stałym 
etacie, przeszedł wszystkie szczeble awansu 
zawodowego od młodszego asystenta do profe-
sora. Na emeryturę odszedł w 1997. Był jednym 
ze współorganizatorów AP w Łodzi. Pracę roz-
począł od przewożenia akt z AP w Piotrkowie 
Tryb. (w związku z utworzeniem w Łodzi Oddz. 
AP w Piotrkowie Tryb. w 1948, a nast. prze-
niesieniem siedziby tego archiwum do Łodzi 
w 1950) oraz przejmowaniem i gromadzeniem 
akt miejscowych władz i urzędów administracji 

państwowej i samorządowej, a także archiwa-
liów podworskich i pofabrycznych po utworze-
niu WAP w Łodzi w 1951.

Z bogatego dorobku prac archiwalnych 
B. do najważniejszych należy opracowanie 
i opatrzenie wstępem zespołów Rządu Gub. 
Piotrkowskiego 1864–1914, Urzędu Woj. 
Łódzkiego 1919–39, Sądu Okręgowego w Łodzi 
1918–39, Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
z l. 1918–39 oraz z l. 1940–44, a także Akt 
m. Łodzi 1794–1914. Opublikował wiele prac 
z zakresu archiwoznawstwa oraz edycje źró-
dłowe, związane z opracowanymi archiwa-
liami. Z dorobku naukowego poświęconego 
tej problematyce wymienić należy: Materiały 
do dziejów 20-lecia międzywojennego w ak-
tach Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego („Rocz. 
Łódz.”, t. 11, 1966), Akta sądowe województwa 
łódzkiego z okresu międzywojennego dwudzie-
stolecia („Archeion”, t. 70, 1980), Materiały do 
dziejów służby zdrowia w zasobie Archiwum 
Łódzkiego do 1914 r. („Rocz. Łódz.”, t. 25, 1979), 
Materiały do dziejów architektury i urbanisty-
ki w Archiwum Łódzkim (tamże, t. 35, 1986), 
Źródła do dziejów oświaty łódzkiej – stan za-
chowania i możliwości wykorzystania, [w:] 
Oświata łódzka w 40-leciu PRL (Ł. 1985), 
Odbicie stosunków narodowościowych, wy-
znaniowych i społecznych w Łodzi w zasobie 
Archiwum Państwowego w Łodzi, [w:] Polacy–
Niemcy–Żydzi w Łodzi w XIX i XX wieku 
(Sąsiedzi dalecy i bliscy) (Ł. 1997), Źródła do 
dziejów przemysłu w Łodzi i okręgu łódzkim 
w l. 1807–1870 (W. 1966, wspólnie z J. Trelą 
i M. Kołodziejczakiem), Łódź 1423–1825–1973. 
Zarys dziejów i wybór dokumentów (Ł. 1974, 
wspólnie z R. Rosinem) oraz Zgierz źródła 
do dziejów miasta w XIX i XX w. (Ł. 1976). 
Brał udział w opracowaniu edycji źródłowych 
do dziejów oświaty w Łodzi, Uniw. Łódz. 
i Politechn. Łódz. Jest autorem przewodnika 
Akta miasta Łodzi. [1471] 1794–1914 [1918]. 
Przewodnik po zespole (W.–Ł. 1990), redakto-
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rem i współautorem przewodnika Archiwum 
Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie 
archiwalnym (W. 1998). Liczne prace dot. 
także dziejów regionu łódzkiego, m.in.: Walka 
o oświatę i szkolnictwo polskie w rewolucji 
1905–1907, [w:] Rewolucja 1905–1907 w Łodzi 
i okręgu (Ł. 1975), Początki ruchu robotniczego 
w Łodzi (do 1918 r.) („Bibl. wiedzy o Łodzi”, 
Ł. 1973), Zmiany terytorialne i administracyj-
ne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX w. 
(Ł. 1995). Jego dorobek naukowy obejmuje po-
nad 60 publikacji. 

Był czł. Centr. Kom. Oceny Dokumentacji 
Arch. NDAP, zespołu problemowego „Infor- 
matyka i archiwa”, przew. zespołu ds. opra-
cowywania akt sądowych XIX i XX w. (za-
kończonego opracowaniem 3 instrukcji meto-
dycznych). W pracy archiwalnej wiele czasu 
poświęcił organizowaniu archiwów powiato-
wych w woj. łódzkim i sprawowaniu nad nimi 
stałego nadzoru.

Znaczący obszar działalności B. był związa-
ny z popularyzacją wiedzy o regionie łódzkim; 
organizował wiele wystaw, z których najważ-
niejsze to m.in.: „50-lecie powszechnej oświa-
ty w Łodzi”, „Siedem wieków dziejów Łodzi”, 
„Droga Łodzian do niepodległości”, „Pomniki 
Prawa Polskiego” i in. Był także organizatorem 
licznych sesji popularno-naukowych w Łęczycy, 
Piotrkowie Tryb., Skierniewicach, Sieradzu. 
Dwukrotnie badał polonika w archiwach mo-
skiewskich, a jego poszukiwania dot. głównie 
powstania styczniowego. Odwiedzał też archi-
wa w Bułgarii (wizyta dot. spraw organizacyj-
nych archiwów). Czterokrotnie kierował ogól-
nopol. kursami archiwalnymi organizowanymi 
przez NDAP. Przez kilkanaście lat był opieku-
nem praktyk studenckich, głównie studentów 
archiwistyki UMK. W l. 1976–88 sprawował 
opiekę nad sem. doktoranckim dla pracowni-
ków województw łódzkiego i kieleckiego. W l. 
1958–68 był także pracownikiem naukowym 
Akademii Med. w Łodzi, współprowadząc sem. 
magisterskie z historii farmacji.

Był czł. PTH (od 1950), przez kilka kadencji 
wiceprezesem jego Oddz. Łódz. i organizatorem 
oddziałów w województwie, przede wszystkim 
w siedzibach archiwów powiatowych. W 2000 
Walne Zgromadzenie PTH w Szczecinie przy-
znało mu tytuł czł. honorowego. Był też czł. Pol. 
Tow. Hist. Medycyny (od 1958) oraz Łódz. Tow. 
Nauk. (od 1987). Aktywnie działał w radach 

muzealnych Muz. Hist. m. Łodzi, Muz. Ruchu 
Rewolucyjnego i Muz. Oświaty Łódz., którego 
był współorganizatorem i współautorem licz-
nych wystaw. Jego uczestnictwo w pracach 
tych instytucji było wynikiem rozległej wiedzy 
o regionie łódzkim i wielkiego zamiłowania do 
jej popularyzacji. W 1960 wstąpił do SD; pełnił 
funkcję przew. Kom. Hist. Komitetu Łódz. SD. 
W l. 1985–89 był posłem na Sejm IX kadencji. 
Przez wiele lat aktywnie działał w Zarządzie 
Okręgu ZNP w Łodzi, pełniąc różne funkcje (czł. 
i przew. Kom. Hist., sekretarz Kom. Nauki). 
Był także czł. Kom. Hist. i przew. Kom. Arch. 
ZG ZNP.

Za działalność zawodową, naukową i spo-
łeczną został uhonorowany licznymi odzna-
czeniami państwowymi i resortowymi, m.in.: 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Medalem KEN, Honorową 
Odznaką Miasta Łodzi, honorowymi odznaka-
mi województw łódzkiego i piotrkowskiego, od-
znaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”.

W 1953 zawarł związek małżeński z Ireną 
Tymusz, nauczycielką. Miał dwie córki: Marię, 
nauczycielkę matematyki, i Barbarę, nauczy-
cielkę historii.

Zmarł 17 VI 2003 po długiej i ciężkiej 
chorobie; został pochowany na cmentarzu 
Komunalnym Doły w Łodzi.

– Baranowski J., Bibliografia prac Mieczysława 
Bandurki, „Rocz. Łódz.”, t. 48, 2001, s.42–46, tenże, 
Bibliografia prac Mieczysława Bandurki, „Archeion”, 
t. 105, 2003, s. 405–409, Zarzycka-Sutter U., Bibliografia 
prac Mieczysława Bandurki, „Archiwista Polski”, 
2003, nr 3, s. 86; – Kempa A., Bandurka Mieczysław 
[biogr.], w: Nasi goście 1993–1997. Noty biograficz-
ne, wstępem poprzedziła E. Pawlicka, Ł. 1997, s. 9, 
Zarzycka-Sutter U., Mieczysław Bandurka 1927–
2003 [nekr.], „Archiwista Polski”, 2003, nr 3, s. 84–
86, Baranowski J., Mieczysław Bandurka – archi-
wista i badacz regionu, „Rocz. Łódz.”, t. 48, 2001, 
s. 39–46, tegoż, Historyk i archiwista Mieczysław 
Bandurka (1927–2003) [nekr.], „Kron. M. Łodzi”, 
2003, [z.] 1, s. 113–116, tegoż, Mieczysław Bandurka  
(1 VI 1927–17 VI 2003), „Archeion”, t. 105, 2003, s. 403–
409, tegoż, Mieczysław Bandurka (1927–2003), „Rocz. 
Łódz.”, t. 50, 2003, s. 292–294; – Wasiak J., Łódzkie Tow. 
Nauk. Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych, 
t. 57, 2003, s. 96–98; – AP w Łodzi, Akta osobowe M. B.

Julianna Wasiak

Baranowski Julian (1949–2009) archiwi-
sta, historyk. Ur. 6 III w Popowie na Kujawach, 
syn Jana i Pelagii z d. Szymczak. W 1963 roz-
począł naukę w lic. ogólnoksz. w Kruszwicy, 
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uzyskując maturę w 1967. Nast. wstąpił na 
Wydz. Human. UMK. Studia hist. o specja-
lizacji archiwistycznej ukończył w czerwcu 
1973. Tytuł mgr. uzyskał pracą dyplomową 
Archiwalia Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, napisaną pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Tomczaka. W l. 1984–85 ukończył 
studia podyplomowe z zakresu edytorstwa źró-
deł historycznych na UMK. 

Od 1 VIII 1973 był zatrudniony w AP M. 
Łodzi i Woj. Łódz., które było jedynym stałym 
miejscem pracy w całej jego karierze zawodo-
wej. W archiwum łódzkim przeszedł wszystkie 
szczeble awansu zawodowego od młodszego ar-
chiwisty po starszego kustosza: od 21 XI 1974 
archiwista, od 1976 starszy archiwista, od 
1 VI 1977 do 1988 starszy asystent naukowo-
-badawczy, od 1 V 1988 ponownie (na własną 
prośbę ze względów finansowych) na stanowi-
sku urzędniczym – kustosza w Oddz. I (zasób 
do 1950), od 1995 starszy kustosz, od 1996 
kierownik Oddz. I, od 1999 kierownik Oddz. 
w Pabianicach, a po jego likwidacji od 2006 
ponownie w Oddz. I – opracowania zasobu. 
W AP w Łodzi, poza etatowymi obowiązkami, 
był zaangażowany w prace Kom. Zakupu Mat. 
Arch. (jako jej przew.) oraz Kom. Metodycznej.

W pocz. okresie zatrudnienia w archi-
wum wykonywał prace porządkowe i inwen-
taryzacyjne dot. archiwaliów okresu mię-
dzywojennego z zesp. Akt M. Łodzi, nast. 
zajmował się opracowaniem akt wydzia-
łów Zarządu Miejskiego w Łodzi 1939–45. Od 
poł. l. 90. XX w. skupił aktywność zawodową 
na archiwaliach Getta Łódzkiego (z zespołów: 
Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie 
Łódzkim, Akta m. Łodzi seria Zarząd Miejski 
w Łodzi. Zarząd Getta, Państwowa Policja 
Kryminalna Posterunek Policji Kryminalnej 
w Łodzi). Studia nad aktami okresu okupacji 
niem. zwieńczył licznymi publikacjami dot. 
przede wszystkim hitler. represji na terenie 
Kraju Warty, ze szczególnym uwzględnie-
niem historii i organizacji getta w Łodzi. Do 
najważniejszych jego publikacji, poświęco-
nych tym zagadnieniom, należą: Łódzkie get-
to 1940–1944. The Łódź ghetto 1940–1944. 
Vademecum (Ł. 1999) – pozycja wznawiana 
czterokrotnie, prekursorska pod względem 
badań nad gettem w Łodzi; Zigeunerlager in 
Litzmannstadt 1941–1942. The Gypsy camp in 
Łódź 1941–1942 (Ł. 2003) – praca nowatorska 

w zakresie badań nad nieznaną wcześniej pro-
blematyką obozu cygańskiego na terenie getta; 
Żydzi wiedeńscy w getcie łódzkim 1941–1944 
(Ł. 2004) – pierwsza w Polsce monografia dot. 
Żydów spoza terenów RP wysiedlonych do 
getta łódzkiego; Getto łódzkie. Litzmannstadt 
Getto 1940–1944 (Ł. 2009) – opracowany 
wspólnie z S. Nowinowskim album fotografii, 
zawierający głównie archiwalia z zasobu AP 
w Łodzi. Z prac mniejszych na uwagę zasłu-
gują: Administracja niemiecka i tzw. samo-
rząd w getcie łódzkim 1940–1944, [w:] Dzieje 
Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane proble-
my (Ł. 1991), Konstantynów w latach okupa-
cji niemieckiej 1939–1945, [w:] Konstantynów 
Łódzki. Dzieje miasta (Ł. 2006), Lata II wojny 
światowej, [w:] Łęczyca. Monografia miasta 
do 1990 roku (Łęczyca 2001), Zbrodnie na 
inteligencji i grupach przywódczych ludności 
żydowskiej w pierwszych miesiącach okupacji, 
[w:] Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu 
łódzkiego 1939–1940 (Ł. 1992), Żydzi z zachod-
niej Europy w getcie łódzkim (1941–1944), [w:] 
Mówią świadkowie Chełmna (Konin–Ł. 2004) 
oraz wydanie zagr.: Zur Vorgeschichte und 
Geschichte des Gettos Lodz, [w:] O. Singer, „Im 
Eilschritt durch den Gettotag...”: Reportagen 
und Essays aus dem Getto Lodz (Berlin 2002). 
Poza pracami historycznymi, był współauto-
rem publikacji archiwistycznych Inwentarz 
akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie 
Łódzkim 1939–1944 (Ł. 2009) oraz 5-tomo-
wej edycji źródłowej Kronika getta łódzkie-
go. Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 1–5 
(Ł. 2009). Jego dorobek naukowy obejmuje 
ponad 40 prac.

Od początku kariery zawodowej brał ak-
tywny udział w spotkaniach i projektach ba-
dawczych skierowanych do pol. i niem. mło-
dzieży szkolnej i studentów. Przez kilka lat 
prowadził systematyczne zajęcia dla studen-
tów Uniw. Stanowego Minnessota. Był juro-
rem konkursu historycznego dla młodzieży 
gimnazjalnej „Mistrz wiedzy o Łodzi i regio-
nie”. Współpracował z Fundacją im. Stefana 
Batorego, realizując wraz łódzką młodzieżą 
licealną projekt „Kamienica” w ramach pro-
gramu „Dla Tolerancji”. Był konsultantem na-
ukowym filmów dokumentalnych: Fotoamator 
(reż. D. Jabłoński, 1998), Stacja Radegast (reż. 
M. Murzyńska-Keller, 2003), Zigeunerlager 
in Litzmannstadt (reż. J. Sztandera, 2004), 
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Litzmannstadt Gett. Piekło na Ziemi Obiecanej 
(reż. M. Olbrychowski, 2009) oraz kilkanastu 
odcinków Filmowej encyklopedii Łodzi, re-
alizowanych przez Oddz. w Łodzi TVP (reż. 
J. Wileńska).

Od 1978 był zaangażowany w działal-
ność Kom. Badania Zbrodni Hitler. w Polsce 
(od 1991 Kom. Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu – IPN) do jej rozwiąza-
nia w 1999: 1978–82 czł. Delegatury w Zgierzu 
Okręgowej Kom. Badania Zbrodni Hitler. 
w Łodzi, 1982–99 czł. Okręgowej Kom. w Łodzi, 
od 1983 czł. jej Prezydium. Prowadził intensyw-
ną działalność popularyzacyjną; uczestniczył 
w pracach działającego w ramach Okręgowej 
Kom. w Łodzi zespołu naukowo-badawczego ds. 
eksterminacji Żydów na ziemiach pol. włączo-
nych do III Rzeszy. W ciągu 25 lat aktywności 
w komisji opublikował 37 prac naukowych oraz 
wygłosił 19 referatów, poświęconych w większej 
części zagadnieniom organizacji niem. admi-
nistracji na terenie Kraju Warty oraz zbrodni 
hitler. na ludności pol. i żyd. podczas II wojny 
światowej. W l. 1992–2002 był czł. Zarządu 
Oddz. Łódz. PTH, w l. 1988–2000 przew. Oddz. 
SAP, od 1996 uczestniczył w pracach Zarządu 
Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense. 

Został uhonorowany wieloma odznacze-
niami, spośród których najwyżej cenił przy-
znane przez instytucje stale z nim współ-
pracujące: Srebrnym Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej (1984), Medalem 
Powstania w Getcie Warszawskim (2004), 
Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem 
Pro Publico Bono im. Sabiny Nowickiej 
od Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (2009), 
„Medalem 30 lat partnerstwa Uniwersytetu 
Łódzkiego i Uniwersytetu w Giessen” (jako 
jedna z 2 osób spoza kadry akademickiej, które 
otrzymały to wyróżnienie), odznaką „Za Zasługi 
dla Archiwistyki” (1980). Został oznaczony 
także Brązowym (1978) i Srebrnym (1984) 
Krzyżem Zasługi oraz pośmiertnie Krzyżem 
Kawalerskim OOP (2001) wręczonym wdowie 
przez wicewojewodę łódzkiego.

Pozostawił żonę Bożenę i córkę Milenę.
Zmarł 22 XI 2009 po długiej chorobie; zo-

stał pochowany 27 XI t.r. w Alei Zasłużonych 
cmentarza Komunalnego Doły w Łodzi. W 1. 
rocznicę śmierci ukazała się księga pamiąt-
kowa Studia i szkice dedykowane Julianowi 
Baranowskiem (Ł. 2010).

– Zawilski P., Bibliografia prac, w: Julian Baranow-
ski (1949–2009), „Archeion”, t. 111, 2010, s. 502–504; 
Bibliografia dorobku naukowego J. Baranowskiego, w: 
Studia i szkice poświęcone Julianowi Baranowskiemu, 
pod red. E. Wiatr i P. Zawilskiego, Ł. 2010, s. 12–14, 
Zawilski P., Julian Baranowski, w: Studia i szkice de-
dykowane Julianowi Baranowskiemu, op.cit, s. 9–11, 
Podolska J., Zmarł Julian Baranowski, „Gaz. Wyborcza 
Łódź”, 23 XI 2009, s. 2; – AP w Łodzi., Akta osobowe J. B.

Piotr Zawilski

Baszyński Czesław (1917–1995) nauczy-
ciel, historyk, archiwista. Ur. 21 I w Ahlen 
w Westfalii, syn emigrantów Józefa i Marii 
z d. Duda. W 1919 rodzina powróciła do Polski 
i osiedliła się w Pleszewie w woj. poznańskim. 
W wieku 7 lat rozpoczął edukację szkolną 
w 7-klasowej Publ. Szkole Powsz., nast. po 
ukończeniu 5 klas i zdaniu egzaminu konty-
nuował naukę w Publ. Szkole Wydziałowej. Od 
1932 uczęszczał do Państw. Koedukacyjnego 
Gimn. Human. im. Stanisława Staszica. 
Egzamin dojrzałości złożył 10 V 1937. Po rocz-
nej przerwie spowodowanej trudnościami fi-
nansowymi został słuchaczem Wydz. Human. 
Państw. Pedagogium w Poznaniu. Studia prze-
rwał wybuch II wojny światowej. 29 V 1940 
został wywieziony przez Niemców na roboty 
przymusowe do Rzeszy. Pracował w kopal-
niach węgla brunatnego oraz fabrykach bry-
kietów w Dolnej Saksonii. We wrześniu 1944 
został skierowany najpierw do pracy w hutach 
żelaza w Oberhausen w Nadrenii Północnej 
Westfalii, a nast. pracował przy odbudowie 
obiektów zniszczonych przez lotnictwo alianc-
kie i budowie zapór przeciwczołgowych na li-
nii frontu. Po zajęciu Niemiec przez wojska 
alianckie trafił do obozu pol. w Lehrte, skąd 
został przewieziony przez Anglików do ośrodka 
cywilno-wojsk. w Fallingbostel k. Hamburga. 
W październiku 1945 Komitet Szkolny ośrod-
ka zatrudnił go jako nauczyciela w tamtejszym 
Gimn. i Lic. im. Jana Kasprowicza. Pracował 
tam do 10 V 1946. Do Polski powrócił 22 V 1946. 
Od września 1946 objął posadę nauczyciela 
w Szkole Powsz. nr 3 w Toruniu, jednocześnie 
rozpoczął studia hist. na UMK. Ukończył je 27 
VI 1950, uzyskując tytuł mgr. filozofii w za-
kresie historii na podstawie pracy Osadzenie 
zakonów rycerskich na pograniczu polsko-po-
morskim w XIII wieku, napisanej pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Karola Górskiego. Podczas 
studiów pracował jako nauczyciel kontraktowy 
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w toruńskich szkołach, w roku szk. 1947/48 
w Szkole Powsz. nr 18, w roku szk. 1948/49 
zaś w V Państw. Szkole Ogólnoksz. st. podst. 
i lic. Pracując w archiwum bydgoskim, podjął 
studia nad rozprawą doktorską Zmiany zasię-
gu lasów na Mazowszu Pruskim i Warmii od 
poł. XIV w. do poł. XIX w., pod kierunkiem 
prof. Górskiego. Ostatecznie zrezygnował, za 
namową promotora, który wycofał się z reali-
zacji tematu. Od 1961 uczestniczył w sem. dok-
toranckim, prowadzonym przez prof. Czesława 
Łuczaka na UAM w Poznaniu, gdzie 26 VI 1972 
uzyskał st. dr. nauk human. w zakresie historii 
na podstawie dysertacji Handel Wielkopolski 
w latach 1871–1914. 

1 VII 1950 podjął pracę w AP w Bydgoszczy; 
w archiwum pracował do przejścia na emery-
turę 1 V 1982. Przeszedł wszystkie szczeble 
awansu zawodowego; zajmował kolejno stano-
wiska: asystenta (1950–52), archiwisty (1952–
55), starszego archiwisty (1955–61), adiunkta 
(1961–65), starszego asystenta naukowo-ba-
dawczego (1965–74), adiunkta naukowo-ba-
dawczego (1974–82). W l. 1958–82 pełnił jed-
nocześnie funkcję kierownika kilku oddziałów 
archiwum, m.in.: nadzoru archiwalnego (od 
1953), zbiorów i kolekcji (od 1958), ewidencji, 
informacji i udostępniania (od 1971) oraz opra-
cowania akt do 1945 (1977). Stale opiekował się 
księgozbiorem archiwum. Umiejętności zawo-
dowe pogłębiał, uczestnicząc w kursach archi-
walnych, m.in. z zakresu paleografii i neografii 
gotyckiej (1950), kartografii (1951), konserwacji 
archiwaliów (1960) oraz opracowania akt naj-
nowszych (1960). W l. 1966–67 uczestniczył 
w zajęciach Studium Uaktualniania Wiedzy 
w Poznaniu. Okresowo pełnił funkcję zastępcy 
przew. Woj. Kom. Oceny Mat. Arch.

W pracy archiwalnej jego uwagę skupiały 
zagadnienia związane z opracowaniem zasobu. 
Opracował kilkadziesiąt zespołów archiwal-
nych. Większość stanowiły archiwalia prowe-
niencji prus. Przeprowadził inwentaryzację akt 
prus. Rejencji w Bydgoszczy oraz Dyrekcji Kolei. 
Były to również akta urzędów administracji 
państwowej i samorządowej szczebla powiato-
wego (Starostwo i Wydz. Pow. w Chojnicach) 
i miejskiego (akta miast Bydgoszczy, Chojnic, 
Wyrzyska), materiały archiwalne urzędów ad-
ministracji specjalnej budowlanej, wodnej i me-
lioracyjnej szczebla powiatowego, akta grunto-
we sądów obwodowych w Łabiszynie, Nowem 

i Świeciu, a także archiwa prywatne i rodzin-
no-majątkowe, m.in.: Sczanieckich z Nawry, 
Komierowskich z Komierowa, Ponińskich 
z Kościelca. Uczestniczył w życiu naukowym 
archiwum, wygłaszając na zebraniach nauko-
wych referaty, poświęcone opracowywanym 
archiwaliom. Opublikował liczne prace, m.in.: 
Zarys dziejów politycznych do roku 1772, [w:] 
Bydgoszcz. Historia – kultura – życie gospo-
darcze (Gdynia 1959), Bezrobocie na Pomorzu, 
[w:] Materiały do historii klasy robotniczej 
w Polsce. 1916–1938 („Teki Arch.”, t. 4, 1955), 
Osadnictwo komturstwa stródzkiego do poło-
wy XV wieku („Zap. Hist. Kwart. poświęcony 
historii Pomorza”, t. 25, 1965, z. 2), Handel 
w Bydgoszczy w latach 1851–1914 („Prace Kom. 
Hist. Bydgoskiego Tow. Nauk”, t. 13, 1978).

Był czł. Oddz. PTH w Bydgoszczy. Działał 
w Kom. Historii Bydgoskiego Tow. Nauk. 
Należał do SAP, okresowo pełnił funkcję se-
kretarza Oddz. Bydgoskiego SAP, a także czł. 
SD i PZZ.

5 XI 1947 zawarł związek małżeński 
z Ireną Barbarą z d. Ofiarkiewicz, nauczyciel-
ką. Miał córkę Elżbietę (ur. 1952).

Zmarł po długiej chorobie 12 VIII 1995 
w Bydgoszczy.

– Kutta J., Baszyński Cz., w: Bydgoski słownik 
biograficzny, praca zbior. pod red. J. Kutty, t. 4, Byd-
goszcz 1997, s. 23–24; – AP w Bydgoszczy, Akta osobowe 
Cz. B., sygn. 36/8.

Marek Romaniuk

Bieda Tadeusz (1926–2007) historyk, ar-
chiwista. Ur. 25 IV w Siedliskach k. Rzeszowa 
w rodzinie chłopskiej. W 1932 rodzina prze-
niosła się do Zwieczycy w pow. rzeszowskim. 
Przed wybuchem wojny ukończył szkołę po-
wsz. w Rzeszowie i rozpoczął naukę w tam-
tejszym Gimn. im. Stanisława Konarskiego. 
Podczas okupacji niem. uczęszczał do 3-let-
niej szkoły handlowej, jednakże, w związku 
z wywózkami uczniów na roboty przymusowe, 
przerwał naukę w II klasie, aby nast. podjąć 
pracę w PZL w Rzeszowie, gdzie był zatrud-
niony jako pracownik fizyczny do lata 1944. 
Równocześnie ukończył przerwaną szkołę 
na kursach wieczorowych oraz zdał I klasę 
gimn. przed tajną komisją egzaminacyjną. 
Jesienią 1944 został ponownie uczniem Gimn. 
i Lic. Ogólnoksz. im. Stanisława Konarskiego 
i w 1947 zdał tam maturę. Nast. rozpoczął 
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studia hist. na Uniw. Wrocł. W czasie studiów 
pracował społecznie przy organizacji kursów 
dla analfabetów, działał w kole naukowym, 
odbywał praktyki w WAP we Wrocławiu. 
Skromna sytuacja finansowa była powodem 
zatrudnienia w Bibl. Uniw. Wrocł. (marzec 
1949–wrzesień 1950). W l. 1950–52 praco-
wał także jako młodszy asystent w Katedrze 
Historii Śląska i Słowiańszczyzny Zach. 
Wydz. Human. Uniw. Wrocł. u prof. Karola 
Maleczyńskiego. Pod jego kierunkiem przygo-
tował pracę magisterską Sytuacja materialna 
robotnika śląskiego w latach 1880–1890, którą 
obronił jesienią 1952. 

Od 1 IX 1952 został zatrudniony na sta-
nowisku archiwisty i kierownika Delegatury 
WAP w Rzeszowie. Po 2 latach organizowa-
nia archiwum rzeszowskiego w bardzo trud-
nych warunkach, w związku z sytuacją ro-
dzinną (ożenił się z przesiedloną z Wilna do 
Wrocławia Haliną Hajel, z którą miał trzech 
synów), przeniósł się od 15 V 1954 do WAP 
we Wrocławiu. Pracował tam na stanowisku 
starszego archiwisty i kustosza, pełnił funkcję 
kierownika Oddz. II (akt miejskich) do 31 VIII 
1959. Do Rzeszowa wraz z rodziną wrócił na 
stałe w 1959; od 1 IX t.r. objął stanowisko kie-
rownika Oddz. Terenowego w Rzeszowie WAP 
w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu, które 
pełnił do końca 1970. W związku ze zmianami 
organizacyjnymi i ponownym przeniesieniem 
siedziby WAP z Przemyśla do Rzeszowa, 1 I 
1971 został dyrektorem tej placówki. Funkcję 
tę sprawował do 15 III 1979, nast. przez 10 
lat był kierownikiem Oddz. Gromadzenia, 
Zabezpieczania i Opracowania Zasobu archi-
wum rzeszowskiego i jednocześnie adiunktem 
naukowo-badawczym. 15 VI 1990 został powo-
łany na stanowisko p.o. dyrektora archiwum, 
które zajmował do 30 VI 1993. Na emeryturę 
odszedł 31 XII 1993.

Był wybitnym archiwistą; opracował kil-
kadziesiąt inwentarzy archiwalnych wraz ze 
wstępami do cennych zespołów, takich jak: 
Akta m. Rzeszowa 1569–1944, Sąd Obwodowy 
w Rzeszowie 1786–1918, Arch. Podworskie 
Mierów-Jędrzejowiczów w Staromieściu 1686–
1941, Sąd Specjalny Niemiecki w Rzeszowie 
1939–44, Akta m. Łańcuta 1406–1945, Arch. 
Podworskie rodziny Jaworskich Starzeńskich 
z Góry Ropczyckiej 1765–1871, Starostwo 
Pow. w Rzeszowie 1939–44), Kuratorium 

Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 1944–50, Woj. 
Rada Narod. w Rzeszowie 1944–50, Fabryka 
Porcelany w Boguchwale 1937–92, II Państw. 
Lic. i Gimn. im. Stanisława Sobińskiego 
w Rzeszowie 1904–49, Akta m. Tyczyna 1655–
1944, Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie 1945–
68, Sąd Niemiecki w Rzeszowie 1940–44, Akta 
m. Mielca 1845–1944. Jest autorem pierw-
szego informatora o zasobie AP w Rzeszowie. 
Uczestniczył w pracach Kom. Metodycznej 
archiwum oraz CKM, a także Kom. Oceny 
Dokumentacji Niearchiwalnej. W ostatnich la-
tach przed emeryturą przygotował materiały do 
przewodnika po zasobie AP w Rzeszowie i od-
działów w Sanoku i Skołyszynie. Niestety, pra-
ca nie została ukończona. Podobnie jak rozpra-
wa habilitacyjna dot. zniszczeń gospodarczych 
na terenie połud.-wsch. Polski w l. 1939–44.

Z powodzeniem łączył obowiązki zawodowe 
z pracą naukową. W l. 1964–69 odbył studia 
doktoranckie na Uniw. Wroc. i przygotował 
pracę pod kierunkiem prof. Stefana Inglota 
Działalność Kas Stefczyka na terenie dzisiej-
szego województwa rzeszowskiego w latach 
1918–1939, na podstawie której 16 IV 1969 
Rada Wydz. Filoz.-Hist. nadała mu st. dr. nauk 
human. Jako historyk i archiwista, korzysta-
jąc ze zgromadzonego już i systematycznie 
poszerzanego zasobu archiwum w Rzeszowie, 
prowadził badania nad historią regionu XIX 
i XX w. Zajmował się historią gospodarczą 
i społeczną, okupacją niem., zniszczeniami 
wojennymi, wykorzystując miejscowe źródła 
archiwalne. Opublikował wiele prac zarówno 
artykułów w czasopismach naukowych, jak 
i monografii, opartych na badaniach archi-
walnych, m.in.: Odgłosy rewolucji 1905–1907 
roku w aktach WAP Wrocław („Archeion”, 
t. 26, 1956, s. 119–121), Teksty źródłowe do 
historii Świdnicy i okolic (Wr. 1958, s. 124), 
Z życia cechu płócienników w Dzierżoniowie 
w latach 1742–1800 („Zesz. Nauk. Uniw. 
Wroc.”, 1961, nr 30, s. 54–80), Wojewódzka 
Rada Narodowa w Rzeszowie, jej organiza-
cja i akta („Rocz. Woj. Rzeszowskiego”, r. 3, 
1963, s. 280–288), Mapa miejsc straceń, obo-
zów walk w okresie okupacji hitlerowskiej na 
terenie województwa rzeszowskiego (W. 1972, 
współautor T. Kowalski), Tyczyn w okre-
sie Polski Ludowej 1944–1960, [w:] 600 lat 
Tyczyna, red. T. Kowalski (Rzeszów 1973, 
s. 185–231), Położenie społeczno-gospodarcze 
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chłopów i lichwa na wsi rzeszowskiej w la-
tach 1918–1939 („Prace Human.”, 1975, nr 6, 
s. 294–322), Kształtowanie zasobu archiwal-
nego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Rzeszowie (tamże, 1975, nr 7, s. 7–12), 
Stan badań nad okresem okupacji hitlerow-
skiej w Polsce południowo-wschodniej („Rocz. 
Woj. Rzeszowskiego”, t. 9, 1978, s. 229–243), 
Osadnictwo na terenach południowo-wschod-
nich b. województwa rzeszowskiego w latach 
1945–1946 („Prace Human.”, 1980, nr 17, 
s. 257–281), Zniszczenia gospodarcze w okresie 
okupacji hitlerowskiej na terenie południowo-
-wschodniej części Polski, [w:] Studia nad oku-
pacją hitlerowską południowo-wschodniej czę-
ści Polski (red. T. Kowalski, t. 3, Rzeszów 1983, 
s. 49–65), Mapy katastru galicyjskiego obejmu-
jące teren byłej Galicji Środkowej w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Rzeszowie („Prace 
Human.”, 1986, nr 26, s. 97–115), Kancelaria 
Magistratu miasta Rzeszowa w latach 1866–
1918 (tamże, 1986, nr 26, s. 117– 135), Żydzi 
w Rzeszowie w świetle spisu ludności z 1869 r. 
(struktura zawodowa Żydów) („Prace Hist.-
Arch.”, t. 1, 1993, s. 131–149), Władze miejskie 
i gospodarka finansowa, [w:] Dzieje Rzeszowa 
(red. F. Kiryk, t. 2, Rzeszów 1998, s. 323–334), 
Życie gospodarcze i zajęcia ludności, [w:] tam-
że (s. 335–348). Bibliografia dorobku nauko-
wego obejmuje ponad 30 prac publikowanych 
i niepublikowanych. 

Przez wiele lat prowadził zajęcia dydak-
tyczne ze studentami filii w Rzeszowie UMCS 
w Lublinie, WSP w Rzeszowie i filii krakow-
skiej AR w Rzeszowie. Był promotorem i recen-
zentem wielu prac magisterskich. Spotykał się 
z archiwistami zakładowymi na kursach i szko-
leniach oraz z młodzieżą szkolną. Znaczącą 
część działalności zawodowej w archiwum po-
święcał na pomoc i konsultacje użytkowników, 
poszukujących dokumentów.

Angażował się w działalność wielu to-
warzystw, m.in.: Oddz. SAP w Rzeszowie 
(przew.), Oddz. PTH w Rzeszowie (sekre-
tarz Zarządu, nast. wiceprzew.), TWP, Rze- 
szowskiego Tow. Nauk., ZZPKiSz (czł. Prezy- 
dium). Współpracował z Muz. Okręgowym 
w Rzeszowie i innymi placówkami muzealny-
mi i kulturalnymi na Podkarpaciu. Był tak-
że wieloletnim czł. Okręgowej Kom. Badania 
Zbrodni Hitler. w Polsce (nast. Okręgowej 
Kom. Badania Zbrodni Hitler. w Polsce – IPN 

w Rzeszowie), a także Kom. Nazewnictwa Ulic 
MRN w Rzeszowie. 

Za aktywność zawodową i społeczną otrzy-
mał wiele nagród i wyróżnień, w tym: Srebrny 
Krzyż Zasługi, „Zasłużony dla Województwa 
Rzeszowskiego”, „Zasłużony Działacz Kultury”, 
Medal 30-lecia Polski Ludowej.

Zmarł 21 XI 2007; został pochowany 24 XI 
t.r. na cmentarzu Komunalnym Wilkowyja 
w Rzeszowie.

– Szulc Z., Doktor Tadeusz Bieda (25 IV 1926–21 
XI 2007), „Prace Hist.-Arch.”, t. 20, Rzeszów 2008; – AP 
w Rzeszowie, Akta osobowe T. B.

Zbigniew Irzyk

Biernat Czesław (1925–2015) archi-
wista, historyk. Ur. 18 I w Sulęczynie, syn 
Józefa, pracownika pocztowego, i Elżbiety 
z d. Pałaszów. W 1932 rozpoczął naukę 
w szkole powsz. w Sulęczynie, którą od 1935 
kontynuował w Gdyni (po przeprowadzce ro-
dziny). Jego edukację szkolną przerwał wy-
buch II wojny światowej. W listopadzie 1940 
Niemiecki Urząd Pracy przydzielił go do fir-
my szklarskiej „Baltische Glaserei” (Zakład 
Szklarski Zimmermann) w Gdyni, gdzie jako 
pomocnik szklarski pracował przez cały okres 
okupacji, w tym w l. 1943–44 przebywał na 
robotach przymusowych w Niemczech (we 
Fryburgu, Berlinie, Kolonii, Bonn). Po za-
kończeniu działań wojennych rozpoczął na-
ukę w Państw. Gimn. i Lic. Męskim w Gdyni; 
gimn. ukończył w 1946. Rok później zdał eg-
zamin dojrzałości wg programu wydziału hu-
man. w Państw. Lic. Żeńskim w Gdyni. W t.r. 
rozpoczął studia hist. w PWSP w Gdańsku, 
które ukończył w 1950 obroną pracy dyplo-
mowej Rola dziejowa Gdańska, napisaną pod 
kierunkiem prof. Stanisława Hoszowskiego. 
Edukację hist. kontynuował od 1950 na UMK, 
słuchając wykładów m.in. profesorów Karola 
Górskiego, Mariana Gumowskiego, Ryszarda 
Mienickiego, Bronisława Włodarskiego, 
Kazimierza Hartleba. W 1952 uzyskał magiste-
rium z filozofii w zakresie historii na podstawie 
pracy Organizacja i technika handlu zbożowego 
w Gdańsku w latach 1660–1700, napisanej pod 
kierunkiem prof. Hoszowskiego. 

Już w trakcie studiów, tj. 1 IV 1950, roz-
począł pracę w AP Gdańsku jako kontrakto-
wy asystent. Od tej pory związany był z ar-
chiwum przez całe życie zawodowe. Tutaj też 



37

jako archiwista przebył wszystkie szczeble 
kariery zawodowej i naukowej. W l. 1955–69 
najpierw jako pracownik naukowo-badawczy 
(1950–58), adiunkt (1964–65), a nast. samo-
dzielny pracownik naukowo-badawczy (1966–
73) kierował Oddz. IV (akta przedsiębiorstw 
i instytucji gospodarczych). Poza sprawami 
organizacyjnymi zajmował się wówczas opra-
cowywaniem akt (m.in. w 1964 uporządkował 
i zinwentaryzował zesp. Okręgowego Zarządu 
„Społem” w Gdańsku – 700 j.a.). Brał czynny 
udział w pracach Kom. Metodycznej (1958–66) 
przy WAP w Gdańsku i Woj. Kom. Brakowania 
Akt (1952–67), której od 1962 przewodniczył. 
W l. 1967–70 pełnił funkcję przew. Woj. Kom. 
Oceny Mat. Arch. przy WAP. Wygłaszał referaty 
na zebraniach naukowych i odprawach kierow-
ników. Cieszył się dużym zaufaniem i życzliwo-
ścią współpracowników, którzy na fali odwilży 
w 1956 wybrali go na przew. RZ ZZPKiSz przy 
WAP w Gdańsku. Równolegle w l. 1958–61 
pracował jako adiunkt w Pracowni Gdańskiej 
Zakł. Historii Pomorza IH PAN (w wymiarze 
½ etatu) i prowadził własne badania nauko-
we z zakresu historii i archiwistyki. W 1961 
obronił pracę doktorską Studia nad handlem 
gdańskim w XVI do XVIII w. na Wydz. Human. 
UMK i uzyskał st. dr. nauk human. (promoto-
rem był prof. Hoszowski). 3 XI 1976 na pod-
stawie rozprawy habilitacyjnej Problemy ar-
chiwistyki współczesnej i kolokwium odbytego 
na Wydz. Human. UMK otrzymał st. dr. hab. 
nauk human. w zakresie archiwistyki i historii 
gospodarczej. 21 V 1980 uchwałą Rady Państwa 
uzyskał tytuł prof. nadzwycz. nauk human.

Swoje szczególne zdolności naukowe rozwi-
jał, sprawując równocześnie funkcję dyrektora 
archiwum gdańskiego od 1 XII 1969 do przej-
ścia na emeryturę 30 IX 1991. Był także czło-
wiekiem odważnym w swoich poglądach – jako 
jeden z nielicznych dyrektorów archiwów już 
4 XI 1980 został czł. NSZZ „Solidarność” przy 
AP w Gdańsku. Świadomy swej misji i odda-
nia instytucji nie bał się podejmować trudnych 
decyzji. Dzięki jego bezkompromisowej posta-
wie i determinacji, archiwum przejęło już na 
początku lutego 1990 akta po b. KW PZPR 
w Gdańsku i uchroniło je przed dalszym nisz-
czeniem. Podczas jego dyrekcji archiwum stało 
się jednym z wiodących ośrodków w kraju. 15 
XI 2000 w AP w Gdańsku odbył się jubileusz 
50-lecia nieprzerwanej pracy B. w archiwach 

państwowych; po przejściu na emeryturę 
w 1991 pracował jeszcze jako kustosz w Oddz. 
I w wymiarze ½ etatu. Definitywnie pożegnał 
się z AP w Gdańsku w 2002.

Nie zawężał swojej aktywności zawodowej 
do archiwum gdańskiego. Brał udział w pracach 
Zesp. do Spraw Archiwoznawstwa Podsekcji 
Dokumentacji i Informacji Naukowej Komitetu 
Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej, 
który odbył się 23–26 VI 1973. W l. 1977–78 
był czł. Podsekcji Archiwów Państw. w Kom. 
Wydawnictw, Informacji i Bibliotek działa-
jących w ramach RGNSWiT przy MSWiT. 
Na XV Powsz. Zjeździe Historyków Polskich 
w Gdańsku (wrzesień 1994) referował zagad-
nienie Wpływ czynników polityczno-ustrojo-
wych na kształtowanie i losy zasobu Archiwum 
Gdańskiego w XX w. Czynnie udzielał się 
w państwowej służbie archiwalnej w pracach 
różnych komisji, zespołów. W l. 1965–80 był 
czł. CKM przy NDAP, w 1966–77 czł. Rady 
Redakcyjnej Wydawnictw Arch. NDAP, nast. 
czł. Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”, 
a w l. 1982–95 przew. jego Rady Redakcyjnej. 
Ponadto w l. 1971–75 przewodniczył zespołowi 
naukowo-badawczemu zajmującemu się nara-
stającym zasobem archiwalnym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problemu dokumentacji 
projektowej i audiowizualnej. W l. 1976–78 był 
czł. zespołu naukowo-badawczego Terminologia 
Arch., działającego w ramach centralnego 
planu 5-letniego Zakł. Naukowo-Badawczego 
Archiwistyki NDAP. Był wysoko ceniony przez 
przełożonych i cieszył się ich zaufaniem jako 
dyrektor archiwum, naukowiec, znawca te-
matyki archiwalnej, człowiek o wysokim po-
ziomie etyki i dużej skromności. Przez 25 lat 
(1969–94) uczestniczył w pracach Rady Arch. 
– organu doradczego NDAP – w l. 1992–94 był 
jej przew. Przez wiele lat (1969–89) był także 
czł. zespołu kwalifikacyjnego do przygotowania 
dla Rady Arch. oceny kandydatów na stanowi-
ska pomocniczych pracowników naukowo-ba-
dawczych w państwowej służbie archiwalnej. 
W 1988 przewodniczył kom. ds. oceny dorobku 
pracowników naukowych zatrudnionych w ar-
chiwach państwowych.

Wyjeżdżał na stypendia i kwerendy nauko-
we, m.in. 1962 jako stypendysta NDAP przeby-
wał w archiwach NRD i wziął udział w Zjeździe 
Hanzeatyckiego Tow. Hist. (Hansischer 
Geschichtsverein) w Rostocku (8–11 X 1962), 
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gdzie wygłosił referat Statistische Bearbeitung 
der Danziger Pfahlkammerbücher aus der II. 
Hälfte des XVIII Jhrh. Rok późn. uczestniczył 
w zjeździe naukowym w NRD oraz prowadził 
badania w Niemieckim Arch. Centralnym 
(Deutsches Zentralarchiv) w Poczdamie. 
W 1971 przebywał na kwerendzie w Arch. 
Ligi Narodów w Genewie (rejestracja poloni-
ków). Niezwykle owocny był jego wyjazd do 
archiwów Holandii (1958–59) i zainteresowa-
nie archiwistyką holenderską. Opublikowane 
Sprawozdanie z podróży archiwalnej do 
Holandii („Archeion”, t. 31, 1959, s. 115–
123) i późniejsze omówienia czasopisma 
„Nederlands Archievenblad”, które systema-
tycznie zamieszczał w „Archeionie” w l. 1968–
74, stały się podstawą do dyskusji w środowi-
sku archiwalnym nt. konieczności wymiany 
doświadczeń archiwistów pol. i zagr., co w póź-
niejszym czasie zaowocowało rozwojem pogłę-
bionej współpracy międzynarodowej; w dowód 
uznania został powołany w 1980 na czł.-kore-
spondenta Stow. Archiwistów Holenderskich. 
Kilkakrotnie też reprezentował NDAP na 
Międzynarod. Kongresach Arch. w Moskwie 
(1972), Waszyngtonie (1976), Bonn (1984).

Znając bieżące potrzeby archiwów, a także 
mając świadomość ważności służby archiwalnej 
w następnych pokoleniach, podjął się trudne-
go zadania współorganizowania specjalizacji 
archiwistycznej na powstałym w 1970 Uniw. 
Gdań. Zajęcia z archiwistyki na kierunku hi-
storii Uniw. Gdań. wg jego autorskiego progra-
mu rozpoczęły się już w roku akad. 1972/73. 
On sam zaś do 1991 łączył pracę w archiwum 
z dydaktyką na uniwersytecie, będąc wykła-
dowcą archiwistyki, organizacji archiwów za-
kładowych i składnic akt. Prowadził także za-
jęcia dydaktyczne w Studium Podyplomowym 
UW (1977).

Publikował niemal przez cały okres swojej 
działalności zawodowej (1953–2001). Jego do-
robek naukowy to ponad 100 prac wydanych 
drukiem: monografii, artykułów w literaturze 
fachowej krajowej i zagr. (opartych głównie 
na archiwaliach gdańskich), a także recen-
zji (w tym zagr. czasopism). Ponadto wiele 
niepublikowanych referatów naukowych, 
informacyjnych i recenzji wydawniczych. 
Wśród zainteresowań badawczych szczegól-
ne miejsce zajmowała historia gospodarcza 
nowożytnego Gdańska. Do ważniejszych pu-

blikacji z tej tematyki należą: Statystyka ob-
rotu zbożowego Gdańska od połowy XVII w. 
do 1795 r. („Zap. Hist.”, t. 23, 1957, z. 4), 
Recesy gdańskich ordynków 1545–1814 (Gd. 
1958), Statystyka obrotu towarowego Gdańska 
w latach 1651–1815 („Źródła do dziej. han-
dlu i żeglugi Gdańska”, t. 1, W. 1962). Jest 
także współautorem Dziejów Gdańska (Gd. 
1969). Innym kierunkiem jego badań była 
szeroko rozumiana archiwistyka, w tym za-
gadnienia dot. kształtowania narastającego 
zasobu archiwalnego i opracowania dokumen-
tacji najnowszej, poruszane m.in. w pracach: 
Narastający zasób archiwalny w dwudziesto-
leciu Polski Ludowej (,„Archeion”, t. 41, 1964), 
Wyodrębnienie zespołów w zasobie aktowym 
rad narodowych (tamże, t. 42, 1965). Próbę 
całościowego ukazania przedmiotu, celu i za-
kresu archiwistyki podjął w najważniejszym 
dziele Problemy archiwistyki współczesnej 
(W. 1977). Bardzo ważną dziedziną jego zain-
teresowań było archiwoznawstwo, w ramach 
którego zajmował się dziejami AP w Gdańsku 
i jego zasobem, publikując m.in.: Katastry kon-
trybucyjne posiadłości miasta Gdańska z 1773 
roku („Zap. Hist.”, t. 21, 1955, z. 1–2), Spór 
archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okre-
sie międzywojennym, 1919–1939 (W. 1969), 
Źródła archiwalne do odbudowy i rozwoju 
gospodarki morskiej Wybrzeża Gdańskiego 
w latach 1945–1950 („Archeion”, t. 83, 1987). 
Podsumowaniem zainteresowań archiwoznaw-
czych było opublikowanie przewodnika po za-
sobie AP w Gdańsku (Archiwum Państwowe 
w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 
roku, W.–Ł. 1992); 8 lat późn. przewodnik 
ukazał się także w jęz. niem.

Poza pracą zawodową był także aktyw-
ny społecznie, zaangażowany w działalność 
wielu stowarzyszeń. Od 1950 był czł. Oddz. 
w Gdańsku PTH. W 1977 został powołany 
na czł. Kom. Arch. i Nauk Pomocniczych ZG 
PTH. Od 1953 angażował się w pracę Wydz. 
I Nauk Społ. i Human. GTN. W l. 1957–67 
był czł. Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw 
Książkowych Wydz. I GTN, od 1963 jego 
przew. W l. 1979–81 kierował Komitetem 
Redakcyjnym „Acta Poloniae Maritima” w ra-
mach Wydz. I GTN i przewodniczył regional-
nemu zespołowi badawczemu w sprawie źródeł 
dot. odbudowy portów i przemysłu okrętowe-
go Wybrzeża Gdańskiego w l. 1944–48. Jako 
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wybitny naukowiec, znawca problematyki 
Gdańska, był zapraszany do udziału w pra-
cach rad naukowych wielu instytucji, w tym 
Bibl. Gdań. PAN, Inst. Hist. Uniw. Gdań., 
Muz. Hist. M. Gdańska czy Inst. Bałtyckiego. 
W 1978 został powołany do grona czł. Sekcji 
Nauk Human. Komitetu Badań Morza PAN. 
Od października 2002 był honorowym czł. SAP.

W uznaniu jego wszechstronnej działalno-
ści naukowej, popularyzatorskiej i społecznej 
został uhonorowany licznymi dyplomami i od-
znaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1975), odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1978), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” 
(1979), Medalem 40-lecia Polski Ludowej i od-
znaką honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” 
(1984), Krzyżem Oficerskim OOP (1989), 
Medalem Uniwersytetu Gdańskiego (1992), 
a także za szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania Medalem KEN (2002).

W październiku 1959 ożenił się z Teresą 
Węsierską, absolwentką historii Wydz. Human. 
UMK, wieloletnim, zasłużonym pracowni-
kiem AP w Gdańsku. Miał z nią troje dzieci: 
Elżbietę (ur. 1963), Annę (ur. 1964) i Szymona 
(ur. 1967).

Zmarł w Gdyni 20 I 2015 i tam został po-
chowany na cmentarzu przy ul. Pelplińskiej.

– Bibliografia prac Czesława Biernata za lata 
1953–2001, oprac. L. Potykanowicz-Suda, w: Historia 
– Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowane Profesorowi 
Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin, red. 
R. Kubicki, A. Przywuska, Gd. 2014, s. 23–40, Kalenda-
rium życia zawodowego i naukowego Czesława Biernata, 
oprac. L. Potykanowicz-Suda, tamże, s. 23–40, Kizik E., 
Problematyka gospodarcza w badaniach Czesława 
Biernata, tamże, s. 59–76, Klubiński A., Holenderska 
archiwistyka z polskiej perspektywy – z dziejów mo-
dernizacyjnego nurtu współpracy międzynarodowej 
archiwistyki polskiej na łamach „Archeionu”, tamże, 
s. 95–105, Kubicki R., Spór archiwalny polsko-gdań-
sko-niemiecki i jego skutki – w badaniach Czesława 
Biernata, tamże, s. 77–87, Kwiatkowska W., Archi-
wistyka w działalności naukowej Czesława Biernata, 
tamże, s. 43–57; – Przywuska A., Pożegnanie dyrektora 
Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Archeion”, t. 94, 
1995, s. 274; – AP w Gdańsku, Akta osobowe Cz. B., 
zesp. 10/1414/0 Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Gdańsku 1945–2009, sygn. 1820.

Lidia Potykanowicz-Suda

Bobusia Bogusław(1954–2015) histo-
ryk, etnograf, archiwista, regionalista. Ur. 7 I 
w Jedliczu w pow. krośnieńskim, syn Rudolfa 

i Stefanii z d. Grabiec. W l. 1961–69 uczęszczał 
do szkoły podst. w Jedliczu, a nast. do tamtej-
szego Lic. Ogólnoksz. im. Marii Konopnickiej. 
W maju 1973 zdał maturę, a od 1 IX podjął 
pracę w Woj. Bibl. Publ. w Krośnie, gdzie pra-
cował do 30 IX 1975 jako pracownik działu 
instrukcyjno-metodycznego. 1 X 1975 rozpo-
czął kolejny etap edukacji, podejmując studia 
wyższe na kierunku etnografii Wydz. Filoz.-
Hist. UJ. Studia ukończył w 1980, uzyskując 
absolutorium, a w sierpniu 1984 obronił pracę 
magisterską, uzyskując tytuł mgr. etnografii. 
W czasie studiów aktywnie działał w kole na-
ukowym etnografów SZSP przy UJ, pełniąc 
m.in. funkcję prezesa koła, czł. Kom. Nauki, 
był organizatorem zagr. obozu naukowego 
etnografów oraz sesji naukowych. W 1996 
ukończył 2-semestralne studia podyplomo-
we z zakresu archiwistyki w Inst. Historii 
i Archiwistyki UMK.

W lutym 1980, wykorzystując doświadcze-
nia zdobyte w szeregach SZSP, podjął pracę 
zawodową w Dzielnicowym Ośrodku Kultury 
Kraków–Podgórze, pocz. jako instruktor ds. 
upowszechniania plastyki i kierownik działu 
administracyjno-gospodarczego, a od 1 X 1981 
jako zastępca dyrektora ds. administracyj-
nych. Stanowisko to zajmował do 15 II 1983, 
po czym ze względu na sytuację rodzinną 
przeniósł się na stałe do Przemyśla, przecho-
dząc od 16 II 1983 na zasadzie porozumienia 
stron do pracy w AP w Przemyślu; objął tam 
stanowisko archiwisty w Oddz. Udostępniania 
zasobu. 1 IX 1984 został awansowany na sta-
nowisko starszego archiwisty, 1 I 1985 uzyskał 
mianowanie na urzędnika państwowego, a od 
1 X 1987 objął stanowisko kierownika Oddz. 
Informacji i udostępniania, które zajmował do 
15 IX 1996. 16 IX 1996, wygrywając konkurs, 
został powołany na stanowisko p.o. dyrektora 
AP w Przemyślu, a od 1 IV 1999 – jego dyrekto-
ra. 29 VII 2013 ze względu na stan zdrowia od-
szedł na rentę inwalidzką. Objęcie stanowiska 
dyrektora archiwum zbiegło się z uzyskaniem 
przez archiwum nowej siedziby i doskonałych 
warunków dla wielokierunkowego rozwoju in-
stytucji. Na stanowisku dyrektora nawiązał 
współpracę z wieloma instytucjami kultury 
i nauki, a także organizacjami społecznymi 
o profilu historycznym. Rozwijał działalność 
archiwum zarówno na gruncie instytucji, jak 
i poza nią. Nawiązał kontakty z archiwami 
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ukr., był inicjatorem projektu ewidencjonowa-
nia dokumentów tzw. katastru galicyjskiego, 
rozproszonych w archiwach pol. i ukr. W czasie 
jego dyrekcji archiwum zorganizowało samo-
dzielnie lub we współpracy 20 konferencji na-
ukowych i 60 wystaw opartych na materiałach 
archiwum przemyskiego; rozwinęła się działal-
ność wydawnicza archiwum, głównie o edycje 
źródeł archiwalnych, przewodniki archiwalne, 
publikacje naukowe, informator o zasobie AP 
w Przemyślu. W 1996 objął funkcję redaktora 
naczelnego „Rocz. Hist.-Arch.”. 

Pracę w archiwum rozpoczął od za-
dań z zakresu opracowania zasobu; opra-
cował m.in. zespoły starostw powiatowych  
w Dębicy, Ropczycach, a także akta Głównego 
Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji w Rze- 
szowie, które stały się przedmiotem prowa-
dzonych przez niego wieloletnich badań na-
ukowych i rozpoczętego przewodu doktor-
skiego, przerwanego ze względu na zły stan 
zdrowia. W Oddz. Informacji i udostępniania 
zajmował się udostępnianiem akt w pracowni 
naukowej oraz realizacją kwerend; zdobyta 
wówczas wiedza i doświadczenie zaowoco-
wały licznymi opracowaniami, referatami, 
artykułami i publikacjami popularyzatorski-
mi. Wśród wielu zainteresowań naukowych 
B. ważne miejsce zajmowały zagadnienia 
stosunków pol.-ukr. w l. 1943–47, historia 
twierdzy Przemyśl, problematyka katastru 
galicyjskiego oraz źródeł do badań genealo-
gicznych. Na uwagę zasługują prace prezen-
tujące jego zainteresowania, m.in.: Ewidencje 
ludności w zasobie Archiwum Państwowego 
w Przemyślu i Oddziale w Przeworsku (infor-
mator) (Przemyśl 1994), 120 lat przemyskiego 
Archiwum. Katalog wystawy (Przemyśl 1995), 
Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70-le-
cia urodzin Zdzisława Koniecznego (Przemyśl 
2000), Plany Twierdzy Przemyśl, cz. 1–3 
(Przemyśl 2004–10), Akcja Wisła – przyczyny, 
przebieg, konsekwencje (Przemyśl 2007). Był 
także autorem licznych artykułów publikowa-
nych m.in. w: „Archeionie”, „Rocz. Hist.-Arch.”, 
„Przemyskich Zap. Hist.”, „Kur. Wsch.”.

Był aktywnym działaczem stowarzyszeń 
historycznych, archiwalnych i kulturalnych; 
działał m.in. w: PTH, TPN w Przemyślu, SAP, 
Pol. Zw. Wsch., Tow. Miłośników Twierdzy 
Przemyśl, Tow. Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 
Tow. do Badania Dziejów Mniejszości Narod.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz odznaczeniami i wyróżnieniami organiza-
cji, z którymi współpracował.

W 1979 ożenił się z Katarzyną Trojanowską, 
z którą studiował na kierunku etnogr. UJ. Miał 
dwóch synów: Jakuba (ur. 1983) i Szymona 
(ur. 1984).

Zmarł po wieloletnich zmaganiach z choro-
bą 29 IV 2015; został pochowany na cmentarzu 
Głównym w Przemyślu.

– Długosz E., Bibliografia Archiwum Państwowego 
w Przemyślu za lata 1874–2010, w: tejże, Archiwum Pań-
stwowe w Przemyślu, Przemyśl 2012; – AP w Przemyślu, 
Teczka osobowa B. B.

Anna Nowak

Boda-Krężel Zofia (1925–2015) histo-
ryczka, archiwistka. Ur. 17 VII w Tarnowskich 
Górach, córka Antoniego, urzędnika celnego, 
i Marii z d. Szirholc. Szkołę powsz. 6-klasową 
ukończyła w Tarnowskich Górach w 1937, nast. 
tamże kontynuowała naukę w Państw. Gimn. 
Ogólnoksz. im. Jana Sobieskiego. W 1939, po 
wybuchu II wojny światowej, przerwała na-
ukę. Podczas wojny ojciec przebywał od 1940 
w obozie pracy w Alwendorf k. Hanoweru 
w Niemczech (za udział w powstaniach ślą-
skich), skąd powrócił niezdolny do pracy. Od 
lipca 1943 do końca okupacji pracowała na kolei 
jako pomoc biurowa. W lutym 1945 krótko była 
zatrudniona w Oddz. Przemysłowym Starostwa 
Pow. w Tarnowskich Górach, a nast. kontynu-
owała przerwaną naukę w gimn., zakończoną 
egzaminem dojrzałości, który zdała w czerw-
cu 1947. We wrześniu t.r. rozpoczęła studia 
na Wydz. Human. Sekcja Hist. Uniw. Wrocł. 
W grudniu 1951 uzyskała tytuł mgr. filozofii, 
w 1971 zaś st. dr. nauk human. w Śląskim 
Inst. Nauk. im. Jacka Koraszewskiego na pod-
stawie rozprawy Problem Niemieckiej Listy 
Narodowościowej na Górnym Śląsku w l. 
1941–1950. Praca miała pionierski charakter, 
została opublikowana po 7 latach w wersji 
okrojonej przez cenzurę. Ze względu na sytu-
ację rodzinną podjęła pracę zawodową w cza-
sie studiów. Od listopada 1947 do 31 V 1949 
pracowała w Stow. „Bratnia Pomoc” Studentów 
Uniw. Wrocł. na stanowisku sekretarki, nast. 
od 1 VI 1949 do 31 VIII 1951, do końca stu-
diów, na stanowisku samodzielnego referenta 
Wydz. Socjalnego Zjednoczenia Budownictwa 
Miejskiego we Wrocławiu. 



41

Po ukończeniu studiów wróciła na Górny 
Śląsk, gdzie od 2 I 1952 rozpoczęła pracę 
w WAP w Katowicach, z którym związała całe 
życie zawodowe. Została przyjęta do archiwum 
na stanowisko pracownika naukowego, nast. 
przeszła kolejne szczeble zawodowe: asysten-
ta, archiwisty, starszego archiwisty od 1955. 
Dzięki szerokiej wiedzy historycznej i archi-
walnej, zaangażowaniu w pracę i wysokim 
kompetencjom, od 6 X 1959 objęła obowiązki 
kierownika Oddz. II WAP w Katowicach (Akta 
administracji państwowej i samorządowej 
PRL). Poza pracami archiwalnymi i admini-
stracyjnymi, wynikającymi z piastowanego 
stanowiska, pracowała naukowo i pogłębiała 
swoją wiedzę. W 1960 powierzono jej obowiąz-
ki adiunkta, 5 lat późn. starszego asystenta, 
a w 1970 adiunkta naukowo-badawczego. Od 
1 VI 1977 objęła stanowisko zastępcy dyrektora 
WAP w Katowicach. 1 XI 1990 przeszła na eme-
ryturę, jednak nadal pracowała w archiwum 
na stanowisku starszego kustosza (pocz. na ⅞ 
etatu, przez nast. 6 lat na ½ etatu), poświęcając 
się niemal wyłącznie pracom archiwalnym, za-
stępowała także dyrektora archiwum w czasie 
jego nieobecności. Podczas zatrudnienia w AP 
w Katowicach wykonywała większość prac ar-
chiwalnych: porządkowanie, inwentaryzacja, 
brakowanie, opieka konserwatorska nad zaso-
bem archiwum, nadzór nad kartoteką składnic 
akt i urzędów, załatwianie kwerend, pełnienie 
dyżurów w pracowni naukowej oraz prace in-
spekcyjne. Podnosiła także swoje kwalifika-
cje zawodowe; uczestniczyła m.in. w kursie 
archiwalnym w Szczecinie (1952) oraz kursie 
konserwacji archiwalnej w Warszawie (1953). 
Uczestniczyła też w wielu konferencjach, zjaz-
dach i sesjach naukowych. 

W swoim dorobku zawodowym ma 
opracowane ponad 30 zespoły archiwal-
ne. Do najważniejszych należą m.in. zespo-
ły: Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska 
w Katowicach (1877) 1942–45, Woj. Rada 
Narod. w Katowicach 1945–59, Urząd Woj. 
Śląski w Katowicach (1927) 1945–50, Zakłady 
Hohenlohego S.A. Wełnowiec [Katowice] (1887) 
1905–40 (1956), Cesarsko-Niemiecki Sąd 
Okręgowy w Będzinie 1915–18, Powszechna 
Organizacja „Służba Polsce” Komenda Woj. 
w Katowicach 1948–55. W ponad 40-letniej 
pracy zawodowej pełniła funkcje w gremiach 
opiniodawczo-doradczych NDAP, m.in. była 

długoletnim konsultantem NDAP w sprawach 
metodycznych, czł. CKM, kierowała zespołem 
problemowym ds. kryteriów selekcji jednostek 
organizacyjnych podlegających szczególnemu 
nadzorowi archiwalnemu. Do najważniej-
szych pozycji jej dorobku naukowego należą 
m.in. prace: Sprawa volkslisty na Górnym 
Śląsku. Koncepcje likwidacji problemu i ich 
realizacja (Opole 1978), Ruch oporu w rejencji 
Katowickiej 1939–1945. Wybór dokumentów 
(W. 1972); ponadto jej liczne prace poświęcone 
okupacji hitler. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim, historii regionalnej oraz archi-
wistyki zostały opublikowane w czasopismach 
naukowych, m.in. w: „Archeionie”, „Studiach 
i mater. z dziej. Śląska”, „Zaraniu Śląskim”, 
„Sobótce”, „Biul. Żyd. Inst. Hist.”.

Swoją aktywność nie ograniczała wyłącz-
nie do pracy zawodowej. Od czasów studenckich 
angażowała się w działalność społeczną. Od 
1947 należała do ZNMS (wchłoniętego późn. 
przez ZMP) oraz do zw. zaw. w zakładach, 
w których pracowała, od 1949 do Ligi Kobiet. 
W archiwum katowickim pełniła przez kilka 
kadencji funkcję przew. Rady Zakł., była czł. 
PZPR. Aktywnie działała w ZNP; przez kilka 
kadencji była czł. Zarządu Kom. Archiwistów 
Sekcji Nauki ZG ZNP oraz czł. Środowiskowej 
Kom. Nauki Oddz. ZNP w Katowicach.

Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zas- 
ługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą 
Odznaką ZNP, Złotą Odznaką „Zasłużonemu 
w Rozwoju Województwa Katowickiego”, od-
znaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

25 IV 1953 zawarła związek małżeński 
z Mieczysławem Krężlem, miała syna Andrzeja.

Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 5 I 
2015.

– Archiwum w regionie, region w Archiwum. 80 
lat Archiwum Państwowego w Katowicach, red. B. Ka-
linowska-Wójcik, Kat. 2012; – AP w Katowicach, Akta 
osobowe Z. B.-K., tamże, Sprawozdania z działalności 
WAP w Katowicach 1952–83, tamże, Sprawozdania 
z działalności AP w Katowicach 1984–2005.

Piotr Matuszek

Bolesławska Halina (1954–1999) praw-
niczka, archiwistka. Ur. 20 I w Krasnymstawie, 
w rodzinie robotniczej, córka Tadeusza 
Jałowieckiego i Marianny z Mrozków. W 1974 
ukończyła szkołę średnią w Chełmie, nast. 
w 1978 studia na Wydz. Prawa i Administracji 
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UMCS w Lublinie, uzyskując 26 X t.r. tytuł 
mgr. prawa. 

Karierę zawodową rozpoczęła 4 XII 1978 od 
pracy na stanowisku starszego referenta w Woj. 
Urzędzie Telekomunikacji w Częstochowie. 
W trakcie pracy podnosiła swoje kwalifikacje 
zawodowe i ukończyła aplikację sędziowską. 
Od 1 X 1981 do 28 II 1982 była radcą praw-
nym w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych w Częstochowie. 
W tym czasie uzyskała także aplikację społecz-
nego radcy prawnego w Opolu. Po delegalizacji 
NSZZ „Solidarność”, od 15 II 1982 do 31 VII 
1989, pracowała na stanowisku radcy prawne-
go w Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów 
„Eskulap” w Częstochowie, nast. od 1 X 1989 
do 31 VIII 1994 była radcą prawnym w fir-
mie prywatnej „Zabawkarstwo, Mechanika 
Precyzyjna, Przetwórstwo tworzyw sztucznych” 
w Korwinowie pod Częstochową. Od 1 IX 1994 
do 31 X 1994 pozostawała bez pracy.

2 XI 1994 została zatrudniona w AP 
w Częstochowie, mieszczącym się wówczas 
przy ul. Warszawskiej 172, na stanowisku ar-
chiwisty, do jej zakresu obowiązków należały 
prace związane z opracowaniem materiałów 
archiwalnych, udostępnianiem akt w pracowni 
naukowej, prowadzeniem biblioteki, obsługą 
kwerend oraz popularyzacją zasobu. Od 15 IV 
1995 powierzono jej dodatkowo prowadzenie 
spraw organizacyjno-prawnych archiwum. 
We wrześniu t.r. z wielkim zaangażowaniem 
brała udział w przeprowadzce archiwum do 
nowego budynku przy ul. Rejtana 13. Od 2 XI 
1995 powierzono jej stanowisko p.o. dyrekto-
ra AP w Częstochowie. Był to niełatwy okres 
w dziejach placówki, z uwagi na trwające prace 
adaptacyjno-modernizacyjne obiektu po b. sto-
łówce pracowniczej Częstochowskich Zakł. 
Przem. Bawełnianego „Ceba”, przekazanego 
archiwum przez władze miasta w 1994. Dzięki 
jej zaangażowaniu i wysiłkom w pierwszej ko-
lejności dostosowano pomieszczenie pracowni 
naukowej wraz z niezbędnym zapleczem oraz 
rozpoczęto przebudowę pomieszczeń przezna-
czonych na bezobsługową kotłownię olejową. 
Brała także aktywny udział w pracach zespo-
łu redakcyjnego monografii Częstochowy. Na 
stanowisku p.o. dyrektora pozostawała do 30 
VI 1996. Od 1997 pracowała na stanowisku 
ds. nadzoru nad narastającym zasobem ar-
chiwalnym. Była lubiana i doceniana przez 

archiwistów zakładowych, m.in. za udziela-
nie szybkich i konkretnych porad archiwal-
nych i prawnych. Jesienią 1998 podjęła na-
ukę w Studium Podyplomowym Archiwistyki 
UMK, którego ukończenie uniemożliwiła nie-
oczekiwana śmierć.

Angażowała się w działalność społecz-
ną; była czł. SAP, delegatem na XI Kra- 
jowym Zjeździe Delegatów SAP w Toruniu 
i Warszawie w 1997 i 1998; doceniając jej 
wkład w działalność stowarzyszenia i doświad-
czenie zawodowe zgłoszono jej kandydaturę 
do Kom. Rewizyjnej, a nast. do Kom. Statuto- 
wej SAP, której została czł. Była także wie-
loletnim czł. Zarządu Regionalnego Stow. 
Polska–Francja oraz czł. Izby Adwokackiej 
w Opolu.

Od 8 III 1975 do 28 VIII 1998 była w związ-
ku małżeńskim z Januszem Bolesławskim, 
z którym miała dwoje dzieci: Kamilę (ur. 1975) 
i Artura (ur. 1977). 

Zmarła niespodziewanie i tragicznie 16 II 
1999 w Częstochowie, gdzie została pochowana 
na cmentarzu św. Rocha.

– Snoch B., Mała encyklopedia Częstochowy, 
Częstochowa 2002, s. 32, Sowa J., Halina Bolesławska 
(1954–1999), „Szkice Arch.-Hist.”, 2009, nr 5, s.157–158; 
– Rozpondek H., Pani Halinka, „Gaz. Wyborcza Gaz. 
w Częstochowie”, nr 46 z 1999; – AP w Częstochowie, Akta 
osobowe H. B., tamże, Księga pamiątkowa Archiwum 
Państwowego w Częstochowie; – Wspomnienia własne 
autorki biogramu.

Elżbieta Surma-Jończyk

Boniecki Jan (1934–2006) historyk, ar-
chiwista. Ur. 3 I w Kozłowie k. Radomia, syn 
rolników Leona i Weroniki z d. Wasiak. Podczas 
okupacji niem. rodzina kilkakrotnie zmieniała 
miejsce pobytu, gdyż teren rodzinnej wsi wszedł 
w skład niem. poligonu wojsk. W 1949 ukoń-
czył szkołę podst. w Kozłowie. W 1952 z powo-
du ciężkich warunków materialnych rodziny 
przerwał naukę w Lic. Ogólnoksz. im. Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu i rozpoczął pracę 
na stanowisku magazyniera w oddz. radom-
skim AP w Kielcach. Jednocześnie kontynu-
ował naukę w Lic. Ogólnoksz. dla Pracujących 
w Radomiu. W l. 1954–59 odbył studia hist. na 
Uniw. Warsz. Pracę magisterską Partyzantka 
w powstaniu styczniowym na terenie wojewódz-
twa sandomierskiego napisał pod kierunkiem 
prof. Stefana Kieniewicza. W 1968 obronił dok-
torat na Uniw. Łódz. – Chłopi wsi radomskiej 
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w rewolucji 1905–1907 roku, napisany pod kie-
runkiem prof. Heleny Brodowskiej.

Od 1958 został ponownie zatrudniony 
w archiwum radomskim, kolejno na stanowi-
skach: archiwisty, asystenta naukowo-badaw-
czego i adiunkta. Kierował pracownią naukową, 
nast. działem akt najnowszych. Ostatecznie 
został kierownikiem największego działu akt 
najstarszych do 1918. Opracował kilkanaście 
zespołów archiwalnych. Organizował wysta-
wy historyczne. W 1972 jako czł. delegacji pol. 
uczestniczył w VII Międzynarod. Kongresie 
Arch. w Moskwie. W 1975 został powołany na 
stanowisko dyrektora ADM. Skutecznie kie-
rował instytucją mimo trudności lokalowych 
i braków w wyposażeniu. Poza kierowaniem 
archiwum zajmował się opracowywaniem 
katalogów i informatorów archiwalnych. Był 
przew. Kom. Metodycznej ADM. Kierował 
zespołem międzyarchiwalnym ds. dokumen-
tacji audiowizualnej przy ADM. W l. 1976–
80, 1986–96 był czł. CKM. Od 1978 do 1982 
pracował w międzynarodowym zespole ds. 
dokumentacji audiowizualnej w Poczdamie, 
skupiającym przedstawicieli archiwów krajów 
socjalistycznych. W 1982 uczestniczył w mię-
dzynarodowej konferencji archiwalnej w Sofii. 
Uczestniczył w powszechnych zjazdach histo-
ryków pol. (w Lublinie, Katowicach, Toruniu) 
i w powszechnych zjazdach archiwistów pol. 
(w Przemyślu i Warszawie). Pogarszający się 
stan zdrowia uniemożliwił mu dalszą pracę 
na stanowisku dyrektora archiwum. W 1996 
przeszedł na rentę inwalidzką. W l. 1999–2003 
pracował w ADM na ½ etatu. Zajmował się 
m.in. opracowaniem wstępów do inwentarzy 
archiwalnych, publikował prace dot. ADM. 
Służył młodym archiwistom swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

Z jego dorobku naukowego wymienić na-
leży m.in.: Zasób Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej (W. 1982), Katalog fotografii 
z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i in-
nych archiwów państwowych (W. 1989), Górny 
Śląsk i Zagłębie w fotografii. Katalog fotografii 
dotyczących województw katowickiego i biel-
sko-bialskiego w Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej w Warszawie (Kat. 1992), Święto 
Trzeciego Maja w fotografii 1919–1939. Katalog 
zdjęć z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 
(W. 1995), Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej 
w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum 

Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (W. 
1996), Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. 
Przewodnik po zasobie fotografii 1840–2004 
(W. 2005), Fototeka Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej w Warszawie 1860–2001 (W. 
2005). Ponadto, zamieścił w czasopismach na-
ukowych kilkadziesiąt artykułów, dot. w więk-
szości dziejów regionu radomskiego, a także 
archiwistyki.

Należał do PTH i SAP. Szczególnie ak-
tywnie działał w RTN, którego był jednym 
z założycieli, a w l. 1971–75 prezesem. Jako 
prezes był także faktycznym redaktorem „Biul. 
Kwartalnego RTN”. Za zasługi dla towarzystwa 
otrzymał godność czł. honorowego oraz jego 
najwyższe odznaczenie „Medal Bene Meriti”.

Został uhonorowany odznaczeniami pań-
stwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1979) 
i Krzyżem Kawalerskim OOP (1995) oraz od-
znakami: „Zasłużony Działacz Kultury” (1975), 
„Za Zasługi dla Kielecczyzny”, „Za Zasługi 
dla Archiwistyki”. W 1987 z Funduszu Nauki 
i Kultury im. Jana Kochanowskiego otrzymał 
nagrodę indywidualną II st. za całokształt ba-
dań i publikacji naukowych poświęconych re-
gionowi radomskiemu.

W 1960 poślubił Marię Wieczorek (późn. 
nauczycielkę geografii). Miał córkę Barbarę.

Zmarł na skutek choroby nowotworowej 
3 X 2006 w Wodzisławiu Śląskim; został pocho-
wany na tamtejszym cmentarzu parafialnym 
przy ul. Pszowskiej.

– Kisiel H., Jan Boniecki (1934–2006), „Biul. Kwar-
talny RTN”, t. 41, 2007, Kisiel H., Pątek K., Jan Boniecki 
(1934–2006), „Archeion”, t. 109, 2006 [fot.], Boniecki J., 
Księga pamięci, Wodzisław Śląski 2007; – NDAP, Akta 
osobowe J. B., NAC, Akta osobowe J. B.

Piotr Niedziela

Borowski Marek Andrzej (1945–2013) 
archiwista. Ur. 25 IV w Białymstoku. Po 
zakończeniu wojny rodzina zamieszkała, 
w Brwinowie pod Warszawą, gdzie ukończył 
szkołę podst., nast. lic. ogólnoksz., w którym 
zdał egzamin maturalny w 1963. Podjął stu-
dia w SGPiS, które szybko porzucił ze wzglę-
du na inne zainteresowania. Został powołany 
do zasadniczej służby wojsk., którą odbywał 
do 1967. Bezpośrednio po jej zakończeniu roz-
począł studia na Wydz. Hist. UMK. Dyplom 
mgr. historii o specjalizacji archiwistycznej 
uzyskał w 1972.
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Po pierwszej, trwającej kilka miesięcy 
próbie pracy w ADM, na wiele lat diametral-
nie zmienił swój profil zawodowy. Pracował 
w działach zaopatrzenia w przedsiębiorstwach 
państwowych w okresie schyłku gospodarki za-
rządzanej centralnie, co wymagało szerokich 
kontaktów i umiejętności komunikacyjnych. 
Ponownie zawodowo związał się z archiwami 
państwowymi w 1988. Od 1 II t.r. został za-
trudniony w NDAP na stanowisku naczelni-
ka Wydz. Admin.-Gosp., a nast. po odbyciu 
rocznej aplikacji uzyskał mianowanie na to 
stanowisko. Obowiązki naczelnika obejmo-
wały nie tylko zadania administracyjne dot. 
NDAP, ale także archiwów państwowych. 
Zajmował się m.in. planowaniem i realizacją 
zakupów maszyn, urządzeń i materiałów oraz 
nadzorem nad gospodarką lokalową archiwów. 
W 2000 po przekształceniu Wydz. Admin.-Gosp. 
w Wydz. Ogólny powierzono mu prowadzenie 
spraw związanych z przygotowaniem i prze-
biegiem prac inwestycyjnych w archiwach. 
Brał czynny udział w realizacji inwestycji ada-
ptacji budynku dla nowo powołanego ADOiP. 
Od 5 VII 2004 został przeniesiony do archi-
wum w Milanówku na stanowisko kierownika 
Działu Admin.-Gosp. ze względu na problemy 
zdrowotne, utrudniające codzienne dojazdy do 
Warszawy. Powierzono mu prowadzenie nad-
zoru administracyjnego w tej placówce archi-
walnej. Postępująca choroba spowodowała, że 
4 IX 2005 przeszedł na rentę inwalidzką. Przez 
kilka lat po zakończeniu pracy zawodowej żywo 
interesował się sprawami archiwów, zwłaszcza 
działalnością NDAP.

Bardzo dużo czytał i jednocześnie kolekcjo-
nował księgozbiór. Szczególnym upodobaniem 
darzył wydawnictwa historyczno-archeologicz-
ne dot. pradawnego hutnictwa na terenach 
Mazowsza Połud.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 
(2001).

Zmarł 27 XII 2013; został pochowany w ro-
dzinnym mieście – Białymstoku.

– Kossakowska H.B., Marek Borowski (25 IV 
1945–27 XII 2013), „Archeion”, t. 115, 2014; – NDAP, 
Akta osobowe M. B.

Hanna B. Kossakowska

Brychcy Marceli (1925–1994) księgowy, 
archiwista. Ur. 6 I w Zbąszyniu, syn Czesława, 
z zawodu murarza, i Heleny. W 1947 ukoń-

czył prywatne kursy gimn. i lic. w Poznaniu. 
W t.r. zdał uproszczony egzamin przed Kom. 
Weryfikacyjno-Kwalifikacyjną we Wrocławiu, 
uprawniający do studiów na uczelni wyższej. 
W 1954 ukończył kurs dla młodszego per-
sonelu naukowego archiwów państwowych 
w Poznaniu, a w 1967 tamże roczne Studium 
Uaktualnienia Wiedzy. W l. 1950–53 był za-
trudniony w Szczec. Wytwórni Farb i Lakierów 
na stanowisku starszego księgowego, a w l. 
1953–54 w Zespole Łąkarskim PGR w Gryfinie 
na stanowisku kierownika administracyjno-
-gospodarczego. Od 5 V do 31 X 1954 pracował 
w Centrali Zaopatrzenia Rolnictwa Składnica 
Okręgowa nr 13 w Sulechowie na stanowisku 
kierownika Sekcji Admin.-Gosp.

1 XI 1954 został zatrudniony w WAP 
w Zielonej Górze z siedzibą w Sulechowie na 
stanowisku radcy ds. archiwalnych. Był orga-
nizatorem i wieloletnim kierownikiem PAP 
w Międzyrzeczu (1955–60) oraz (po przenie-
sieniu siedziby do Wilkowa i zmianie nazwy) 
w Świebodzinie (1960–75). 1 I 1981 objął sta-
nowisko kierownika Oddz. w Wilkowie, na któ-
rym pozostawał aż do przejścia na emeryturę 
5 I 1990.

1 VIII 1966 otrzymał st. służbowy młod-
szego archiwisty, 1 VIII 1970 – archiwisty, 1 I 
1973 – starszego archiwisty oraz 1 I 1985 – ku-
stosza. Kierując przez kilkanaście lat placów-
ką o jednoosobowej obsadzie, z konieczności 
zajmował się wszelkimi aspektami działalno-
ści archiwalnej – zabezpieczaniem zasobu na 
przedpolu archiwalnym, jego przejmowaniem, 
porządkowaniem, inwentaryzacją i opracowa-
niem. W swojej pracy najwięcej uwagi poświę-
cał badaniom dziejów regionu oraz popula-
ryzacji działalności archiwów państwowych. 
Był organizatorem wielu wystaw archiwal-
nych, odczytów i pogadanek dla młodzieży; 
autorem publikacji zarówno w prasie lokal-
nej, jak i w czasopismach fachowych. W 1991 
wydał własnym nakładem pracę poświęconą 
historii Pszczewa (Dzieje Pszczewa. Historia 
i współczesność, Wolsztyn 1991). Samodzielnie 
opracował wiele zespołów akt miejskich i są-
dowych, w tym liczący ponad 2200 j.a. zesp. 
akt m. Świebodzina. Był autorem kilkunastu 
referatów naukowych poświęconych takim 
zagadnieniom, jak: kancelaria powojennych 
urzędów administracji ogólnej, akta sądowe 
w zasobie PAP w Międzyrzeczu i Świebodzinie 
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oraz ich znaczenie dla badań nad polskością 
regionu, akta dot. masowej eutanazji pacjen-
tów Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach, 
działalność Banku Ludowego w Pszczewie w l. 
1877–1940, formy popularyzacji zasobu archi-
walnego oraz kwestie związane z rozwojem 
badań regionalnych.

Był zaangażowany w działalność na rzecz 
lokalnej społeczności oraz środowiska archi-
wistów – wieloletni i aktywny czł. Okręgowej 
Kom. Badania Zbrodni Hitler. w Zielonej Górze 
oraz Tow. Przyjaciół Ziemi Świebodzińskiej.

Uhonorowany dwukrotnie (w 1973 i 1981) 
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1979).

Nie założył rodziny.
Zmarł 1 XII 1994 w Wolsztynie, gdzie 

został pochowany na miejscowym cmentarzu 
parafialnym.

– Koleda K., Inwentarz zespołu Powiatowe Archi-
wum Państwowe w Świebodzinie z siedzibą w Wilkowie 
z lat: [1953] 1955–1975 [1976], mps., Wilkowo 2011; – AP 
w Zielonej Górze, Akta osobowe M. B. 

Krzysztof Koleda

Bugajski Julian (1924–2002) historyk, 
archiwista, oficer WP. Ur. 16 III w Łodzi, syn 
Izydora i Róży z d. Kon (z zawodu nauczyciel-
ki). Wybuch II wojny światowej przerwał jego 
naukę w Miejskim Gimn. Męskim w Łodzi. We 
wrześniu 1939 został wraz z rodziną wysie-
dlony z Łodzi do GG. Zamieszkał u krewnych 
w Częstochowie, gdzie pracował jako robotnik 
w Zakładach „Hasag” AG. W lipcu 1940 za 
przebywanie w strefie przygranicznej trafił 
do więzienia w Białej Podlaskiej, z którego 
został zwolniony w listopadzie t.r. Powrócił do 
Częstochowy i zatrudnił się jako robotnik w fir-
mie melioracyjnej „Wasserwirtschaft”, nast. 
w hucie „Raków”, późn. w zakładach przemysło-
wych firmy H. Schneider (1942–44). W sierpniu 
1944 został wysłany do obozu pracy przymuso-
wej k. Piotrkowa, z którego uciekł. Schwytano 
go w łapance w Koluszkach i wywieziono razem 
z robotnikami fabryki „Niewiadów”, włączonej 
do niem. firmy „Joseph Meissner”, do miejsco-
wości Bluman k. Wiednia. 2 IV 1945 po wyzwo-
leniu obozu przez Armię Czerwoną został ewa-
kuowany na Węgry, a stamtąd do Polski. 10 V 
1945 jako ochotnik wstąpił do wojska. Po odby-
ciu służby zasadniczej pozostał w wojsku, pocz. 
jako podoficer zawodowy, późn. jako zawodowy. 

Był wykładowcą Katedry Nauk Przedmiotów 
Społ.-Polit. MON. W 1968 przeszedł do rezer-
wy w st. ppłk. W 1953 uzupełnił wykształcenie 
średnie oraz rozpoczął studia hist. na Uniw. 
Łódz., które kontynuował po przeprowadzce 
do Warszawy na Wydz. Hist. Uniw. Warsz. 
Studia ukończył w 1959, broniąc pracy Wyższe 
szkoły wojskowe w Polsce w początku XIX w. 
W 1963 w Wojsk. Akademii Polit. uzyskał st. 
dr. nauk human. na podstawie rozprawy dok-
torskiej Wyższa Szkoła Wojenna (1919–1939) 
– placówka dydaktyczna i ośrodek myśli woj-
skowo-teoretycznej, napisanej pod kierunkiem 
prof. Stanisława Herbsta. 

Po przejściu do rezerwy w 1969 został za-
trudniony w AGAD na stanowisku starszego 
archiwisty, a nast. kustosza. W archiwum brał 
udział w pracach zespołu ds. kancelarii pol. 
i ros. XIX w., zespołu informacji naukowej; był 
zastępcą przew. Kom. Oceny Mat. Arch. oraz 
opiekunem praktyk archiwalnych. W l. 1973–
77 został zatrudniony w NDAP na stanowisku 
zastępcy kierownika Ośrodka Informacji Arch. 
BPN oraz kierownika Wydz. Wydawniczego. 
Jednocześnie, jako kustosz pracował na ¼ 
etatu w Oddz. akt porozbiorowych AGAD. Po 
powrocie na pełny etat do AGAD w 1977, zo-
stał mianowany adiunktem naukowo-badaw-
czym; 3 lata późn. zastępcą dyrektora AGAD. 
Na tym stanowisku pozostawał do 1981, kiedy 
został odwołany na własną prośbę. 28 II 1982, 
ze względu na zły stan zdrowia, przeszedł na 
emeryturę. W 1984 podjął pracę na ½ etatu, 
jako adiunkt archiwalny w Arch. PAN, gdzie 
pracował do 1998.

W AGAD zajmował się porządkowaniem 
i opracowywaniem zespołów akt austr. jedno-
stek wojsk. W 1970 opracował inwentarz zespo-
łu C.K. Ministerstwo Kolei Żelaznych (1896–
1918). Jego zainteresowania koncentrowały się 
przede wszystkim na wojskowości oraz szkol-
nictwie wojsk. i jego historii. Był autorem arty-
kułów o Szkole Sztabu Generalnego (Wojenna 
Szkoła Sztabu Generalnego – pierwsza wyższa 
uczelnia wojskowa II Rzeczypospolitej, „Wojsk. 
Przegl. Hist.”, 1967, nr 1 (41)), o twórcy budowy 
linii kolejowych J. Blochu (Warszawa w woj-
skowej twórczości Jana Blocha, „Rocz. Warsz.”, 
t. 11, 1972, s. 205–216) oraz rozdziałów w prze-
wodniku po zespołach AGAD (Akta władz cen-
tralnych zaboru pruskiego z lat 1793–1806, [w:] 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. 
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Przewodnik po zespołach, t. 2. Epoka porozbio-
rowa, red. F. Ramotowska, W. 1998, s. 3–6; 
Generalne Dyrektorium Finansów, Wojen 
i Domen. Departament Solny 1787–1805, 
[w:] tamże, s. 16–18; C.K. Ministerstwo Kolei 
Żelaznych 1896–1918, tamże, s. 672–678), re-
cenzji niem. i austr. czasopism archiwalnych, 
zamieszczanych w „Archeionie” oraz licznych 
artykułów o historii szkolnictwa wojsk. opubli-
kowanych na łamach „Myśli Wojsk.” i „Studiów 
i mater. do hist. wojsk.”.

Od 1948 należał do PZPR; w 1978 peł-
nił funkcję kierownika grupy partyjnej  
w AGAD.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 
(1946), Złotym Krzyżem Zasługi (1963), 
Brązowym i Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny” (1952, 1957), Medalem 
10-lecia Polski Ludowej (1955), Srebrną 
Odznaką im. Janka Krasickiego (1965), 
Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” (1968), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1979).

Miał syna Włodzimierza (ur. 1951).
Zmarł 24 XII 2002 w Warszawie.
 – AGAD, Archiwum zakładowe, sygn. 42/110; 

Archiwum MON, Wojskowa Akademia Polityczna im. 
Feliksa Dzierżyńskiego 1951–1990, sygn. 172.1, poz. 
8574; Archiwum Uniw. Warsz., sygn. WH 28621; Arch. 
PAN, Teczka osobowa J. B., sygn. arch. 111/9.

Małgorzata Osiecka

Burchardt Jerzy Witold (1932–2008) 
filolog klasyczny, archiwista, historyk na-
uki. Ur. 23 VIII w Zielonej Wsi, pow. rawicki, 
woj. poznańskie, w rodzinie chłopskiej, syn 
Jana i Agnieszki z d. Nogała, jako najstarszy 
z czwórki rodzeństwa (bracia: Ryszard, ur. 
1935, Tadeusz, ur. 1938, Bogdan, ur. 1943). W l. 
1939–45 uczęszczał do szkoły podst. w Zielonej 
Wsi, wówczas placówki niem. Po zakończe-
niu działań wojennych kontynuował naukę 
w Państw. Szkole Ogólnoksz. w Rawiczu; ma-
turę zdał w 1951. W l. 1951–55 studiował filo-
logię klasyczną na Uniw. Wrocł. i uzyskał tytuł 
mgr. filologii klasycznej na podstawie pracy 
Postępowe idee w twórczości Ksenofanesa, npi-
sanej pod kierunkiem prof. Wiktora Steffena. 
W tym okresie duży wpływ na jego przyszłą 
działalność naukową mieli profesorowie Jerzy 
Krókowski i Władysław Strzelecki. W ankiecie 
osobowej w 1955 deklarował dobrą znajomość 

jęz. łac., dość dobrą – jęz. franc. i niem., słabą – 
wł., grec. i ang.; w 1967 – dobrą znajomość jęz. 
franc., niem., grec. i łac., mierną – jęz. hiszp., 
wł., ang., port., ros., czes.

Bezpośrednio po studiach, 12 IX 1955, 
został zatrudniony w AP we Wrocławiu jako 
kierownik PAP w Legnicy; stanowisko to peł-
nił do grudnia 1958. Wymagane wykształcenie 
archiwalne uzupełnił na kursach dla kierowni-
ków archiwów powiatowych w Warszawie oraz 
Uaktualnienia Wiedzy w Poznaniu. W okresie 
zatrudnienia w PAP w Legnicy podejmował 
prace w zakresie porządkowania, inwentary-
zacji i opracowania materiałów archiwalnych 
instytucji administracji publicznej szczebla 
powiatowego i miejsko-gminnego; tym rodza-
jem materiałów zajmował się zasadniczo przez 
cały okres swojej działalności archiwalnej. 1 X 
1958 mianowany archiwistą, w styczniu 1959 
przeniósł się do Wrocławia i podjął pracę (na 
stanowisku archiwisty) w WAP we Wrocławiu. 
1 I 1961 został starszym archiwistą i kierowni-
kiem PAP we Wrocławiu (na tym stanowisku 
pozostawał do końca zatrudnienia w WAP we 
Wrocławiu, tj. do 15 XII 1975). 1 VIII 1963 zo-
stał mianowany adiunktem archiwalnym; 1 VI 
1966 awansowany na starszego asystenta, a 1 I 
1973 na adiunkta naukowo-badawczego. Wśród 
współpracowników ceniony za niezwykłą praco-
witość, sumienność i zaangażowanie w podej-
mowanie trudnych, specjalistycznych tematów.

W trakcie pracy w archiwum przygotował 
122 inwentarze archiwalne ze wstępami, m.in. 
dla materiałów niem. sprzed 1945: 6 prus. 
starostw pow. (Landratsämter), akt miast 
(Lubina, Jawora, Sobótki, Oleśnicy i Bogatyni), 
urzędów katastralnych (w Miliczu i Trzebnicy), 
11 notariuszy z pow. sycowskiego, kolekcji PAP 
we Wrocławiu, 9 sądów obwodowych, Parafii 
Ewangelickiej w Sycowie; dla materiałów pol. 
po 1945: 9 starostw pow., 9 zarządów miejskich, 
52 akt gmin z terenu powiatów trzebnickiego, 
sycowskiego, oleśnickiego, oławskiego, milic-
kiego, strzelińskiego, wrocławskiego.

W 1975, w związku ze zmianami organi-
zacyjnymi i likwidacją archiwów powiatowych, 
odszedł z pracy w państwowej służbie archi-
walnej, zatrudniając się 16 XII t.r. w Pracowni 
(Zakł.) Badań Kopernikańskich Oddz. Wroc. 
IHN PAN (wówczas Oddz. we Wrocławiu 
Zakł. Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN 
w Warszawie). W 1977 uzyskał st. dr. nauk hu-
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man. na podstawie rozprawy List Witelona do 
Ludwika we Lwówku Śląskim. De causa pri-
maria poenitentiae in hominibus et de natura 
daemonum. Problematyka teoriopoznawcza, 
kosmologiczna i medyczna, której promotorem 
był prof. Paweł Czartoryski. W l. 1978–81 pro-
wadził badania naukowe za granicą, podczas 
wyjazdów służbowych do Francji (1978), NRD 
(1979), Hiszpanii, Rumunii (1981); na przeł. 
1978/79 przebywał 4 miesiące w Rzymie na 
stypendium rządu wł. W 1990 uzyskał st. dr. 
hab. nauk human. w zakresie historii nauki za 
rozprawę Kosmologia i psychologia Witelona, 
1 VII 1992 został powołany na stanowisko doc. 
w Inst. Historii Nauki, Oświaty i Techniki 
PAN; w 1998 otrzymał tytuł prof. zwycz. 14–
23 IX 1991 uczestniczył w VI Międzynarod. 
Zjeździe Archiwistów w Rzymie.

W archiwum wrocławskim pogłębił znajo-
mość zagadnień archiwistyki w zakresie postę-
powania z materiałami archiwalnym z okresu 
Polski Ludowej, dołączając do grona wybitnych 
specjalistów tej dziedziny. Położył duże zasługi 
w opracowaniu zasobu z tego okresu. Był auto-
rem wielu inwentarzy archiwalnych, opracowa-
nych ze znawstwem problematyki metodycznej, 
był również projektodawcą wskazówek, m.in. 
dot. sporządzania indeksów archiwalnych. Miał 
duże zasługi w zakresie kształcenia archiwistów 
zakładowych, w tym jako wieloletni wykładowca 
na kursach archiwalnych w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego we Wrocławiu oraz Woj. Urzędzie 
Statystycznym we Wrocławiu. Działał aktywnie 
na rzecz popularyzacji źródeł archiwalnych. Jego 
dorobek z tego okresu obejmuje liczne niepubli-
kowane opracowania, jak np.: Akta gminnych 
rad narodowych na Dolnym Śląsku na przy-
kładzie zespołów gmin z powiatów oleśnickiego 
i strzelińskiego (1964), Archiwum Narodowe 
w Paryżu (1965), Materiały do badań nad na-
zwiskami polskimi w Powiatowym Archiwum 
we Wrocławiu (1967), Ocena i brakowanie 
akt gruntowych pruskich sądów obwodowych, 
Organizacja urzędów skarbowych w latach 
1945–1950 (1970). Uczestniczył w pracach ze-
społu naukowego NDAP – Problemy metodyczne 
opracowania XIX- i XX-wiecznych akt sądowych.

Dzięki znajomości filologii klasycznej, sze-
rokiej wiedzy źródłoznawczej oraz jęz. obcych 
z kręgu kultury łac.-bizantyjskiej, zainspirował 
interdyscyplinarne prace badawcze nad histo-
rią Śląska w XIII i XIV w., związane zwłasz-

cza z życiem i działalnością XIII-wiecznego 
śląskiego matematyka, filozofa, fizyka opty-
ka Witelona, a także z dziedziny onomastyki 
śląskiej i zachodniosłowiańskiej oraz etnogra-
fii. Z tego okresu pochodzą takie prace, jak: 
W sprawie nazwy Hazaków („LUD”, t. 53, 1969, 
s. 247–250), Polskie nazwy osobowe i terenowe 
pod Trzebnicą i Miliczem w XIX w. („Sobótka”, 
t. 25, 1970, z. 1, s. 71–87), Kiedy powstała na-
zwa Hazacy? („LUD”, t. 56, 1972, s. 276–278), 
Próba rekonstrukcji przemieszczenia drzew 
i zbiorowisk leśnych Doliny Baryczy i Wzgórz 
Trzebnickich w świetle toponomastycznej doku-
mentacji historycznej („Phytocenosis”, vol. 2, r. 
3, W.–Białowieża 1973), Ślązacy ziemi trzeb-
nicko-milickiej w świetle polskich nazw osobo-
wych i terenowych („Sobótka”, t. 29, 1974, z. 3, 
s. 353–367), Związki Witelona z Wrocławiem 
(tamże, z. 4, s. 445–456), Witelo, pierwszy pol-
ski przyrodnik, matematyk i filozof (XIII w.), 
(„Kwart. Historii Nauki i Techniki”, t. 20, 1975, 
z.1, s. 15–24). Był także autorem tłumaczeń 
z jęz. wł. (rozdz. w monografiach W dawnym 
Rzymie, Wr. 1968, W dawnych Atenach, Wr. 
1971).

Zainteresowania naukowe B. po odejściu 
z archiwum koncentrowały się wokół zagad-
nień historii nauki, średniowiecznej filozofii 
przyrody i przyrodoznawstwa, kosmologii, me-
dycyny, optyki historycznej oraz teorii pozna-
nia. W PAN kontynuował badania naukowe 
poświęcone problematyce Witelona oraz pod-
jął nowe, dot. Tomasza z Wrocławia, biskupa 
Sarepty z XIV w. Do ważniejszych pozycji z tego 
okresu należą: Czas śmierci Witelona i schy-
łek jego życia w świetle dokumentu z r. 1295 
oraz innych świadectw XIII–XIV w. („Kwart. 
Historii Nauki i Techniki”, t. 21, 1976, z. 2, 
s. 281–288), List Witelona do Ludwika we 
Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznaw-
cza, kosmologiczna i medyczna (Wr. 1979), 
Witelo. Filosofo Della Natura Del XIII Sec. Una 
Biografia (Wr.–W. 1984), La Psicopatologia Nei 
Concetti Di Witelo: Filosofo Della Natura Del 
XIII Secolo (Wr.–W. 1986), Kosmologia i psy-
chologia Witelona (Wr. 1991), Higiena wedle 
Tomasza z Wrocławia (W. 1997), Niektóre opisy 
botaniczne roślin leczniczych u Dioskurydesa 
w tradycji Tomasza z Wrocławia (XIV w.), 
[w:] Tradycje kultury antycznej na Śląsku, 
red. J. Roztropowicz (Opole 1997, s. 237–252), 
Śląscy reprezentanci przeduniwersyteckiej 

http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?t_brow=x&index=JNL&s1=Kwartalnik+Historii+Nauki+i+Techniki&lang=pl
http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?t_brow=x&index=JNL&s1=Kwartalnik+Historii+Nauki+i+Techniki&lang=pl
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myśli naukowej w Polsce. Witelo i Tomasz 
z Wrocławia („Seminaria Nauk. WTN”, t. 3, 
2000, s. 127–128), Elementy wkładu Arabów do 
farmakognozji średniowiecza łacińskiego 
(„Kwart. Historii Nauki i Techniki”, t. 46, 2001, 
nr 2, s. 7–34), Odkrycie tęczy w krysztale przez 
Witelona (tamże, t. 1, 2005, nr 1, s. 155–166), 
Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu we-
dług Witelona („Analecta”, t. 17, 2008, nr 1–2 
(33–34), s. 7–14).

Był czł. ZMW (1949–56), ZZPKiSz (1955–
74), ZNP, PTF, PTH, SAP, Rady Nauk. Historii 
Nauki PAN, PTHM, WTN, NSZZ „Solidarność” 
(1980–81); był także ławnikiem Sądu Pow. we 
Wrocławiu (1965–70).

Uhonorowany m.in. odznakami „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1973) oraz „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1976).

Dwukrotnie żonaty: w 1957 zawarł zwią-
zek małżeński z Marią Suchorabską; w 1967 
poślubił Danutę Teresę Gawlik (1929–2000), 

polonistkę, dr nauk human., wykładowczy-
nię WSP w Opolu. Z drugiego małżeństwa 
miał syna Przemysława (ur. 1968), historyka 
i muzealnika.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 14 VII 
2008 w Gorzeszowie (pow. kamiennogórski); 
został pochowany na cmentarzu Osobowickim 
we Wrocławiu.

– Bibliografia prac B.: http://www.bazhum.pl/bib/
search/results/?fieldCnt=3&mode=any&typeField=au
thor&valueField=Burchardt&typeField=date&value
Field=&valueField=&typeField=lang&valueField=XX 
[dostęp: 12 XII 2016]; – Zmarł prof. Jerzy Burchardt, 
„Słowo Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we 
Wrocławiu”, nr 67/XI/2008; – AP we Wrocławiu, Akta 
osobowe J.W. B. z l. 1955–1975, AP we Wrocławiu Oddz. 
w Legnicy, zesp. nr 87/970/0 Powiatowe Archiwum Pań-
stwowe w Legnicy [1952] 1953–1959 [1960–1968], Zakład 
Hist. Nauki w Warszawie, Akta osobowe prof. dr. hab. 
J.W. Burchardta; – Informacje syna J.W. B. Przemysława 
Burchardta udzielone autorkom.

Grażyna Trzaskowska i Edyta Łaborewicz

http://www.bazhum.pl/bib/search/results/?fieldCnt=3&mode=any&typeField=author&valueField=Burchardt&typeField=date&valueField=&valueField=&typeField=lang&valueField=XX
http://www.bazhum.pl/bib/search/results/?fieldCnt=3&mode=any&typeField=author&valueField=Burchardt&typeField=date&valueField=&valueField=&typeField=lang&valueField=XX
http://www.bazhum.pl/bib/search/results/?fieldCnt=3&mode=any&typeField=author&valueField=Burchardt&typeField=date&valueField=&valueField=&typeField=lang&valueField=XX
http://www.bazhum.pl/bib/search/results/?fieldCnt=3&mode=any&typeField=author&valueField=Burchardt&typeField=date&valueField=&valueField=&typeField=lang&valueField=XX
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C

Cękalski Józef Kazimierz (1796–1867) 
archiwista. Ur. 19 III w Lublinie, na przed-
mieściu Białkowska Góra nr 136, gdzie ro-
dzice, Stanisław i Marianna z d. Olszewska, 
posiadali część kamienicy. W l. 1813–20 uczył 
się w Gimn. Woj. Lubelskim. Po jego ukończe-
niu podjął pracę w Urzędzie Municypalnym M. 
Lublina: w l. 1821–25 jako bezpłatny aplikant, 
nast. płatny kancelista, 18 VI 1827 dostał no-
minację na stanowisko archiwisty miejskie-
go, wakujące po śmierci jego stryja Mikołaja 
Cękalskiego. Wykonywał także wiele innych 
prac w kancelarii miejskiej, m.in. załatwiał 
liczne kwerendy dla zwierzchnich władz ad-
ministracyjnych i sądowych, ponadto prowa-
dził sprawy Tow. Ogniowego, administrował 
dwiema kamienicami miejskimi, angażowany 
był do innych doraźnych potrzeb. Te dodatko-
wo zlecane absorbujące prace uniemożliwiały 
mu zajęcie się archiwum pozostającym „w naj-
większym nieładzie”. Z obawy przed utratą 
etatu, mimo niskich zarobków, w l. 1827–31 
zatrudniał na własny koszt kilku pomocników, 
którzy wykonywali podstawowe prace porząd-
kowe: segregowali akta, formowali jednostki, 
szyli je, tworzyli indeksy. W 1835 Kom. Woj. 
Lubelskiego, otrzymawszy raport o totalnym 
bałaganie w archiwum, nakazała uwolnić C. od 
wszelkich dodatkowych zajęć, by cały czas służ-
bowy poświęcił na uporządkowanie archiwum. 
W 1836 Kom. Rządowa Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych nakazała przekazać do AAD 
w Lublinie uprzednio zinwentaryzowane „ła-
cińskie” archiwum miasta z okresu przedro-
zbiorowego. Zadanie to zlecono C., ponieważ 
jedynie on znał paleografię łac., nie uwalniając 
go jednak od załatwiania innych, lawinowo na-
rastających spraw biurowych. Znów musiał na 
swój koszt zatrudnić pomocnika w archiwum. 
W 1840 ukończył wstępną inwentaryzację daw-
nych ksiąg miejskich, przygotowując brudnopis 
tzw. Konsygnacji, a w 1848 przekazał staropol. 
archiwum m. Lublina na podstawie zredagowa-

nej ostatecznie Konsygnacji akt dawnych z cza-
sów dawnego Rządu Polskiego po b. Magistracie 
Miasta Lublina w Archiwum tegoż Magistratu 
znajdujących się do Archiwum Głównego Akt 
Grodzkich oddanych (AP w Lublinie, zesp. 
35/22/0 Akta m. Lublina 1317–1950 [1951–
60], sygn. 144, k. 45–50). W 1841 zakończył 
prace nad sumariuszem przywilejów miasta 
Lublina (tamże, sygn. 151). Równolegle, na 
polecenie Rządu Gub. Lubelskiego, zajmował 
się „opisaniem wszystkich starożytnych za-
bytków i zdarzeń cudownych” na podstawie 
kwerendy w aktach kościelnych, w bibliote-
ce Dominikanów w Lublinie, w kronikach 
Kadłubka i Święcickiego. W 1842 starał się 
o wakujący etat archiwisty w Rządzie Gub. 
Lubelskim (bez skutku), w 1858 ubiegał się 
równie bezskutecznie o stanowisko IV radnego 
– sekretarza Magistratu, mimo bardzo dobrych 
opinii. W 1839 dostał pierwszą 200-złotową 
podwyżkę pensji, po 12 latach pracy na stano-
wisku archiwisty (do 1700 złp. brutto); znaczną 
– do 525 rubli srebrem rocznie – otrzymał do-
piero pod koniec 1863. Nigdy nie odebrał ponad 
400 złp wydanych z własnej kieszeni na opła-
cenie pomocników w archiwum. Permanentnie 
musiał zaciągać długi na utrzymanie licznej 
rodziny. W 1852 skorzystał po raz pierwszy 
w karierze z 8-dniowego urlopu na wyjazd do 
Sterdyni w związku z pogrzebem zięcia; drugi – 
i ostatni – 26-dniowy urlop wziął w 1854. Z dn. 
13 XI 1866 na własną prośbę został zwolniony 
z pracy, z prawem do emerytury w wymiarze 
rocznej pensji. Nim decyzja przeszła całą biu-
rokratyczną drogę, zmarł w skrajnej nędzy 
13 IX 1867, nie doczekawszy się przyznanej 
emerytury.

Uhonorowany Brązowym Medalem 
Pamiątkowym Wojny Krymskiej w l. 1853–56.

W 1825 ożenił się z Konstancją Heleną 
Szczepniewską, córką szlachcica, b. leśniczego 
lasów świdnickich. Zamieszkał z żoną w tzw. 
wójtostwie w Świdniku Dużym, skąd po kil-

http://www.szukajwarchiwach.pl/35/22/0#tabZespol
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/22/0#tabZespol
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kunastu latach przeprowadził się do Lublina, 
wynajmując mieszkanie. Mieli sześcioro dzie-
ci: Praksedę Antoninę (ur. 1827, zamężna 
z Sewerynem Ołatrzewskim, urzędnikiem 
Rządu Gub. Lubelskiego); Ludwikę Teklę (ur. 
1828, zamężna 1.v. z Konstantym Olszewskim, 
felczerem w Sterdyni, gub. siedleckiej, 2.v. 
z Ludwikiem Oleszkiewiczem, archiwistą 
w Siedleckim Zarządzie Pow.) i Elżbietę (ur. 
1838, zamężna z Ludwikiem Izenbergerem, 
sekretarzem kwaterunku w Magistracie m. 
Lublina) oraz Piotra Pawła (ur. 1842, kance-
lista w Magistracie m. Lublina), Aleksandra 
(1843–49) i Seweryna Józefa (ur. 1830). 
Najmłodszy syn podjął naukę w Gimn. Woj. 
Lubelskim, jednakże po 3 klasach zrezygno-
wał z braku pieniędzy na jej opłacenie. Dobra 
znajomość jęz. ros. i kaligraficzne pismo umoż-
liwiły mu zatrudnienie się w Magistracie m. 
Lublina, najpierw jako dietariusz, a od 1851 
jako aplikant; nominację na archiwistę miej-
skiego otrzymał 1/13 XI 1866, urząd objął z dn. 
1 XII t.r. 

– Trojanowska M., Kłopotliwe dziedzictwo. Z dzie-
jów ksiąg miejskich lubelskich, w: Ojczyzna i wolność. 
Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Barańskiej, 
W. Matwiejczyka, E.M. Ziółek, L. 2000, s. 809–819; 
Życiowe perypetie Józefa Cękalskiego archiwisty miasta 
Lublina w XIX wieku, w: Archiwum Państwowe w Lu-
blinie – dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych 
w związku z jubileuszem 80-lecia Archiwum, pod red. E. 
Wierzbickiej i L. Zabielskiego, W. 2003, s. 147–169; – AP 
w Lublinie, zesp. 35/22/0 Akta miasta Lublina 1317–1950 
[1951–1960], seria Urząd Municypalny i Magistrat 
Miasta Lublina, 1809–1874, sygn. 215, (akta osobowe 
J.K. C.), 216.

Maria Trojanowska

Chełminiak Elżbieta (1939–2013) hi-
storyczka, archiwistka. Ur. 10 VI w Toruniu 
w rodzinie inteligenckiej, córka Bronisława 
i Marii. Po ukończeniu lic. podjęła studia na 
Wydz. Human. UMK na kierunku hist. o spe-
cjalizacji archiwalnej. Studia odbyła w l. 1959–
64. Pracę dyplomową Organizacja szkolnictwa 
powszechnego na Pomorzu w latach 1919–1939 
w świetle zespołu akt Inspektorat szkolny 
w Chełmnie przygotowała pod kierunkiem dr. 
Franciszka Paprockiego. Egzamin magisterski 
złożyła 8 III 1965. 

Pierwszą pracę podjęła 20 IV 1965 w BPN 
NDAP na stanowisku asystenta naukowo-ba-

dawczego. 1 II 1966 została przeniesiona na to 
samo stanowisko do AP m.st. Warszawy i Woj. 
Warsz., a 1 I 1971 awansowano ją na stanowi-
sko starszego asystenta naukowego. 1 II 1982 
została przesunięta z etatu naukowego na etat 
urzędniczy i otrzymała st. służbowy kustosza, 
a nast. 1 VII 1988 st. starszego kustosza. 1 I 
1985  mianowana urzędnikiem państwowym. 
1 VIII 1990 objęła stanowisko kierownika Oddz. 
VI Akt Organizacji Społecznych i Politycznych, 
równocześnie od 1 I 1996 kierownika Oddz. I 
Akt Warszawskich. W AP m.st. Warszawy pra-
cowała do przejścia na emeryturę 30 IV 2002. 

Podczas pracy w archiwum zajmowa-
ła się porządkowaniem i inwentaryzacją 
akt, sporządzaniem wstępów do inwentarzy 
książkowych, nadzorem nad archiwami za-
kładowymi, opracowywaniem referatów na 
zebrania naukowe, opieką nad praktykanta-
mi. Była czł. Kom. Metodycznej. Dorobek za-
wodowy Ch. obejmuje opracowanie licznych 
inwentarzy archiwalnych, m.in. do zespołów 
akt instytucji miejskich i oświatowych, ta-
kich jak: Zbiór ksiąg meldunkowych m.st. 
Warszawy 1928–78 (m.in. dzielnice Stare 
Miasto, Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, 
Praga Półn., Wola, Praga Połud., Rembertów), 
Wyższa Szkoła Dziennikarska 1925–38, Rada 
Narodowa Dzielnicy Śródmieście 1946–51, 
Starostwo Grodzkie Śródmiejsko-Warszawskie 
1945–50, Akta M. Warszawy. Zarząd Miejski 
m.st. Warszawy 1914–73 (m.in. Wydz. Strat 
Wojennych, Wydz. Administracji Gospodarstw 
Rolnych i Leśnych „Agril”, Biuro Koordynacji 
Przedsiębiorstw Miejskich, Wydz. Przemysłowy, 
Wydz. Społ.-Polit., Wydz. Statystyczny, 
Wydz. Zdrowia Publ., Wydz. Opieki Społ., 
Zarząd Nieruchomości Miejskich, Biuro 
Inspekcji i Kontroli, Wydz. Kultury i Sztuki), 
Warszawskie Tow. Dobroczynności 1840–1950, 
Tow. Kredytowe Miejskie w Warszawie 1877–
1949. W 1989 nadzorowała przejęcia akt b. KW 
PZPR i komitetów wojewódzkich: województw 
warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego 
i skierniewickiego. W kręgu jej zainteresowań 
zawodowych znajdowały się zagadnienia meto-
dyczne opracowania akt popartyjnych i akt or-
ganizacji społecznych. W 1995 wygłosiła referat 
o ocenie wartości historycznej i metodach opra-
cowania akt b. PZPR na międzynarodowym 
sympozjum poświęconym problematyce postę-
powania z materiałami archiwalnymi b. par-

http://www.szukajwarchiwach.pl/35/22/0#tabZespol
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tii komunistycznych w Europie Środ. i Wsch. 
Czynnie angażowała się w przedsięwzięcia po-
pularyzujące zasób archiwum warszawskiego. 
Była współorganizatorką wielu wystaw, m.in. 
ekspozycji poświęconej 50. rocznicy Powstania 
Warszawskiego (1994) oraz dziejom Archiwum 
Miejskiego (1995). 

Działała aktywnie w organizacjach spo-
łecznych. Była czł. ZZPKiSz, sprawowała funk-
cję przew. Rady Zakł. w archiwum do 1979.

Uhonorowana m.in.: Srebrną Odznakę 
Honorową „Za Zasługi dla Warszawy” (1975), 
odznakami „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1979), „Zasłużony Działacz Kultury” (1979) 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1988).

Zmarła 27 XII 2013 po ciężkiej chorobie 
w Bydgoszczy i tam została pochowana.

– AP w Warszawie, Akta personalne E. Ch., tamże, 
Inwentarze książkowe do zespołów archiwalnych; – Ar-
chiwum UMK, Teczka studencka E. Ch., sygn. 10722.

Marta Jaszczyńska

Chojnacka Kazimiera (1923–2010) ar-
chiwistka, konserwatorka archiwaliów. Ur. 
21 II w Bydgoszczy w rodzinie robotniczej, 
córka Stefana, z zawodu piekarza, i Cecylii 
z d. Knach. Uczęszczała do szkoły powsz. 
w Nakle n. Notecią. W l. 1936–39 uczyła się 
w Miejskim Gimn. Żeńskim w Bydgoszczy; 
naukę przerwał wybuch II wojny światowej. 
W l. 1940–42 pracowała przymusowo w go-
spodarstwie rolnym w Jasienicy k. Szczecina. 
W lutym 1945 podjęła naukę w I Państ. Gimn. 
i Lic. w Bydgoszczy. Maturę uzyskała w czerw-
cu 1946. Jesienią t.r. rozpoczęła studia hist. na 
Wydz. Human. Uniw. Pozn., a od roku akad. 
1948/49 studia na drugim kierunku – filolo-
gii klasycznej. Pracę magisterską obroniła 
w grudniu 1951, a 28 II 1953 otrzymała dy-
plom ukończenia studiów filolog. I st., nast. 
1 I 1953 rozpoczęła aspiranturę (studia dok-
toranckie) na Katedrze Historii Polski Uniw. 
Pozn. pod kierunkiem prof. Gerarda Labudy. 
W związku z badaniami naukowymi w ramach 
przygotowania rozprawy doktorskiej przenio-
sła się do Poznania. 17 II 1975 uzyskała st. 
dr. nauk human. w zakresie historii na Wydz. 
Filoz.-Hist. UAM dysertacją Handel na Warcie 
i Odrze w XVI i pierwszej połowie XVII wieku 
(do 1618 r.); praca została wydana drukiem 
w 2007. Rozpoczęła prace przygotowawcze nad 
rozprawą habilitacyjną Pieczęcie miast, cechów 

i mieszczan Wielkopolskich do początku XIX 
wieku,  jednak jej nie ukończyła.

1 VI 1952 podjęła na krótko pracę w WAP 
w Szczecinie na stanowisku naukowym asy-
stenta, na którym pozostawała do 31 XII t.r. 
W czasie studiów doktoranckich prowadziła w l. 
1954–55 seminaria ze studentami z zakresu 
paleografii i neografii gotyckiej. Pracę w AP 
w Poznaniu rozpoczęła 1 I 1956, zatrudniona 
pocz. na stanowisku starszego archiwisty, od 
1 I 1963 – adiunkta archiwalnego, od stycznia 
1970 – adiunkta naukowo-badawczego. W tym 
czasie zajmowała się opracowaniem akt miast 
wielkopol. z okresu staropol. oraz akt cechów. 
Często przygotowywała referaty na zebrania 
naukowe. Była autorką wielu haseł dot. akt 
miast i cechów w przewodniku Archiwum 
Państwowe miasta Poznania i województwa 
poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. 
Przewodnik po zasobie archiwalnym (pod red. 
Cz. Skopowskiego, W. 1969). Była zastępcą 
kierownika Oddz. Opracowania Zasobu Arch. 
Brała także udział w pracach zespołu nauko-
wo-badawczego ds. działalności kancelarii urzę-
dów i instytucji okresu księgi wpisów. Ceniono 
jej opanowanie neografii gotyckiej i paleografii 
łac. oraz dobrą znajomość jęz. łac., niem. i franc. 
Podczas zatrudnienia w archiwum opracowa-
ła kilka tys. j.a. akt miast, cechów i bractw 
strzeleckich z terenu Wielkopolski, ok. 3500 
dokumentów pergaminowych i papierowych 
miast i klasztorów, ok. 3700 pieczęci i ok. 750 
tłoków pieczętnych. Prócz tego opracowała 
ponad 10 tys. j.a. materiałów archiwalnych 
z XIX i XX w.

W l. 1981–87 kierowała Pracownią Kon- 
serwacji Mat. Arch. w AP w Poznaniu. 
Specjalizowała się w konserwacji pieczęci wo-
skowych. Udoskonaliła wiele metod prac re-
stauracyjnych. Przygotowała kilka referatów 
o profilaktyce i konserwacji archiwaliów, wy-
głaszając je na zebraniach naukowych. Z dn. 
30 VI 1987 przeszła na emeryturę; pracowała 
jeszcze na ½ etatu do końca 1989. Zawodowo 
współpracowała z doc. Janiną Bielecką, 
doc. Janem Majewskim, prof. Stanisławem 
Nawrockim i doc. dr Ireną Radtke.

Dorobek naukowy Ch. obejmuje prace 
dot. dziejów handlu i żeglugi, z których wy-
mienić należy m.in.: Z kartografii pomorskiej 
XVII wieku („Przegl. Zach.”, r. 7, 1951, nr 1/2), 
Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie 
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i Odrze w pierwszej połowie XVI wieku (tam-
że, r. 8, 1952, nr 3/4), Przeszłość Pomorza 
Zachodniego przemawia... (Szczecin 1952), 
Podstawy techniczne handlu szczecińskiego 
na Warcie i Odrze w XVI i XVII wieku („Zap. 
Hist.”, t. 22, 1956, z. 1–2), Polsko-pomorskie za-
biegi dyplomatyczne o wolną żeglugę na Warcie 
i Odrze w drugiej połowie XVI wieku („Przegl. 
Zachodniopomorski”, r. 16, 1972), Polsko- 
-brandenburski układ o żegludze na Warcie 
i Odrze w Trzebiszowie w 1618 r. („Roczniki 
Hist.”, r. 38, 1972), Handel na Warcie i Odrze 
w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (P. 2007), 
a także wspólnie z I. Radtke Kartki z życia 
rzemiosła wielkopolskiego (P. 1980). Ponadto, 
ogłosiła drukiem prace z zakresu archiwi-
styki, a zwłaszcza metodyki opracowania za-
sobu, spośród których na uwagę zasługują: 
Archiwalia wielkopolskich miast szlacheckich 
(okres staropolski) („Archeion”, t. 54, 1970), 
Międzyarchiwalny katalog materiałów sfra-
gistycznych (tamże, t. 73, 1982), Z działal-
ności pracowni konserwatorskiej Archiwum 
Państwowego w Poznaniu (1981–1985) (tamże, 
t. 84, 1988), Rola i zadania archiwów zakła-
dowych w zakresie profilaktyki i konserwacji 
akt, [w:] Archiwistyka praktyczna dla archiwi-
stów zakładowych (pod red. S. Kłysa, P. 1987), 
Rola archiwum zakładowego w zakresie pro-
filaktyki i konserwacji akt, [w:] Pamiętnik I 
Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich – 
Przemyśl, 27–29 sierpnia 1986 (t. 2, W. 1991) 
oraz wspólnie z I. Radtke Opracowywanie 
materiałów archiwalnych z okresu staropol-
skiego, [w:] Metodyka pracy archiwalnej (pod 
red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, P. 
1992). Była także częstym recenzentem czaso-
pism historycznych i archiwalnych (takich jak 
„Archeion”, „Studia i mater. do dziej. Wpol.”, 
„Rocz. Gdań.”, „Studia Źródłozn.”), publikacji 
historycznych i archiwistycznych.

Uczestniczyła w przygotowaniu wystaw 
materiałów archiwalnych: „Dokumenty ty-
siąclecia” (1966), „Wielkopolska w dokumen-
cie archiwalnym” (1969), „Cechy w świetle 
źródeł archiwalnych”. Dla Polskiego Radia 
w Poznaniu przygotowała także audycje ra-
diowe nt. pieczęci.

Udzielała się w życiu społeczno-zawodo-
wym. W l. 1947–49 była czł. Zarządu Koła 
Nauk. Historyków Uniw. Pozn., w l. 1950–56 
zaś czł. ZSP. W l. 1953–55 działała w Lidze 

Kobiet. W l. 1951–69 była czł. PTH, pełniąc 
funkcję zastępcy sekretarza i sekretarza 
Oddz. w Poznaniu. Pracowała także spo-
łecznie w ZZPKiSz. Od 1977 była czł. Kom. 
Hist. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk. Na przeł. 
1964/65 wspólnie z doc. dr Janiną Bielecką 
współtworzyła struktury poznańskiego Oddz. 
SAP. Angażowała się w organizację spotkań 
archiwistów zakładowych. W 1986 uczestni-
czyła w I Powsz. Zjeździe Archiwistów Polskich 
w Przemyślu, wygłaszając tam referat nt. roli 
archiwum zakładowego w zakresie profilaktyki 
i konserwacji akt. W l. 1979–97 kierowała Kom. 
Rewizyjną Oddz. SAP w Poznaniu.

Za swoje osiągnięcia w pracy naukowej, 
społecznej i zawodowej została uhonorowana 
odznakami: „Zasłużonego Działacza Związku 
Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki” 
(1972), „Za Zasługi dla Miasta Poznania” (1973) 
oraz „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978).

Nie założyła rodziny.
Zmarła po dłuższej chorobie 19 VI 2010; 

została pochowana na poznańskim cmentarzu 
przy ul. Jasna Rola.

– Wojciechowski P., Dr Kazimiera Chojnacka 
(1923–2010) – pożegnanie, „Gaz. Wyborcza”, 12 VII 2010, 
tegoż, Kazimiera Chojnacka, „Archeion”, t. 111, 2010, 
s. 520–523, tegoż, Kazimiera Chojnacka (1923–2010), 
„Pozn. Rocz. Arch.-Hist.”, r. 15, 2012, s. 280–282; – AP 
w Poznaniu, Akta osobowe K. Ch.

Przemysław Wojciechowski

Chojnacka Teresa (1935–2006) histo-
ryczka, archiwistka. Ur. 3 X w miejscowości 
Margonin, pow. chodzieski, w rodzinie inte-
ligenckiej, córka Feliksa Krzywoszyńskiego 
i Ireny Nowakowskiej. W okresie okupacji 
niem. rodzina mieszkała w Margoninie, gdzie 
po wojnie podjęła naukę w szkole podst., którą 
ukończyła w 1949. W l. 1949–53 uczęszczała 
do lic. ogólnoksz. w Szamotułach, zdając ma-
turę. W 1956 rozpoczęła studia hist. na UMK. 
Po 3 latach przeniosła się do Poznania, gdzie 
w 1961 uzyskała tytuł mgr. historii na UAM. 
W 1973 jako kierownik PAP w Szamotułach 
była słuchaczką studium podyplomowego z za-
kresu archiwistyki na UMK.

W 1961 podjęła pracę bibliotekarki i na-
uczycielki historii w VII Lic. Ogólnoksz. 
w Poznaniu. Pracę w oświacie przerwała 
w 1963 ze względów rodzinnych. Do naucza-
nia powróciła w 1983 w Szkole Podst. nr 2 im. 
Szarych Szeregów w Poznaniu.
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3 I 1972 objęła stanowisko kierownika 
PAP w Szamotułach, będąc zatrudniona na 
etacie młodszego archiwisty. Po likwidacji ar-
chiwum w 1975 rozpoczęła pracę jako starszy 
archiwista w Oddz. I WAP w Poznaniu, nast. 
w Oddz. II. Od 1981 pracowała w Pracowni 
Konserwatorskiej Akt – pocz. jako konserwa-
tor archiwalny, późn. jako starszy archiwista. 
W 1981 objęła stanowisko adiunkta archiwal-
nego, a w 1983 zakończyła pracę w archiwum.

Jako kierownik PAP w Szamotułach odby-
wała wizytacje archiwów zakładowych, prze-
prowadzała kontrole składnic akt podległych 
urzędów, udzielała porad i wskazówek w za-
kresie metodyki archiwalnej, organizowała 
kursy i konferencje dla pracowników archiwów 
zakładowych. Zajmowała się także popula-
ryzacją zasobu archiwalnego poprzez organi-
zowanie wystaw w Szamotułach i Wronkach 
oraz pogadanek zachęcających do odwiedzin 
w PAP Szamotuły. Doświadczenia związane 
z organizacją archiwum w Szamotułach były 
tematem jej referatu Powstanie i organizacja 
PAP w Szamotułach.

Była mężatką (od 1963), miała córkę Annę. 
Zmarła w Poznaniu 6 IV 2006; została po-

chowana 12 IV t.r. na cmentarzu Komunalnym 
na Miłostowie.

– AP w Poznaniu, Akta osobowe T. Ch. za l. 1973–83.

Adrianna Paszke

Chojnacki Mieczysław (1900–1978) 
historyk, archiwista, muzeolog. Ur. 13 X 
w Odessie w rodzinie inteligenckiej, syn 
Bolesława Józefa (zm. 1913), urzędnika Warsz. 
Oddz. Petersburskiego Tow. Ubezpieczeń, 
i Anny z Gaszewskich, artystki baletu opery 
warsz. (zm. 1918). Od 1911 uczęszczał do Gimn. 
im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, 
które ukończył w 1919. Wcześnie osierocony, 
tuż po zakończeniu nauki, 1 XII 1919 rozpo-
czął pracę w Wydz. Archiwów Państwowych 
MWRiOP. Został skierowany pocz. do AGAD 
jako urzędnik nieetatowy, a nast. do Arch. 
Skarbowego w Warszawie, gdzie pracował jako 
asystent do 31 III 1924. W 1919 rozpoczął stu-
dia na Wydz. Prawa i Nauk Polit. Uniw. Warsz. 
Rok później zgłosił się do Armii Ochotniczej 
II RP, w której służył 4 miesiące (15 VII–15 
XII 1920) w st. kpr. kancelaryjnego batalionu 
wartowniczego. W 1922 przeniósł się na Wydz. 
Human. Uniw. Warsz., który ukończył egzami-

nem w 1926. Wykładowcami historii nowożyt-
nej byli wówczas m.in.: Marceli Handelsman, 
Wacław Tokarz i Władysław Smoleński. 
Egzamin doktorski z historii i historii literatury 
pol. złożył 18 XI 1932, a dyplom dr. filozofii uzy-
skał 2 VII 1934 na podstawie rozprawy Jan hr. 
Krukowiecki, generał piechoty, 1772–1850, na-
pisanej pod kierunkiem prof. Wacława Tokarza 
(spalona w 1944). 

Jeszcze w trakcie studiów magisterskich 
zatrudnił się w Muz. Wojska (1 XI 1924–1 I 
1925) jako pracownik kontraktowy, pełniąc obo-
wiązki dozorcy sal muzealnych, nast. w Muz. 
Narod. w Warszawie, gdzie zatrudniony był 
od 7 X 1925 do września 1939, pocz. jako do-
zorca-ochraniacz sali, nast., od 1934 – kasjer, 
a od 1937 aplikant. W lutym 1938 uległ cięż-
kiemu wypadkowi tramwajowemu, w wyniku 
którego kilka tygodni spędził w szpitalu. Po 
wybuchu wojny, we wrześniu 1939 opuścił 
Warszawę, 15 IX pod Miłosną dostał się do nie-
woli niem. Został odtransportowany do Stalagu 
IA Stablack (w Stabławkach pod Królewcem) 
w Prusach Wsch. Z powodu choroby oraz 
niemożności wykonywania prac fizycznych 
w rolnictwie, staraniem rodziny oraz Zarządu 
Miejskiego w Warszawie został zwolniony i 15 
V 1940 powrócił do Warszawy, gdzie po kilku-
miesięcznym pobycie w szpitalu podjął pracę 
w archiwum miejskim jako archiwista (1 X–31 
XII 1940), a nast. w Wydz. Opieki i Zdrowia 
Zarządu Miejskiego (1 I 1941–31 VII 1944) jako 
referent. Po upadku powstania warszawskie-
go, wywieziony do obozu w Pruszkowie, uciekł 
z transportu i udał się w okolice Częstochowy. 
Po oswobodzeniu Warszawy powrócił do stolicy 
i 8 II 1945 podjął pracę w Muz. Wojska Pol. na 
stanowisku kustosza, kierownika Działu Hist. 
Mundurów i Uzbrojenia Zabytkowego (do 30 IX 
1951). Będąc pracownikiem tej instytucji, wy-
dał Przewodnik po Muzeum Wojska Polskiego 
(W. 1948). Brał również udział w opracowy-
waniu katalogów wystaw organizowanych 
w muzeum, m.in.: Katalog wystawy 1848 roku 
(W. 1948), Katalog wystawy kościuszkowskiej – 
w 150. rocznicę śmierci Naczelnika (W. 1947). 
Kolejnym miejscem zatrudnienia jako kustosza 
było Muz. Hist. m.st. Warszawy (15 X 1951–15 I 
1952), nast. objął posadę kierownika gospodar-
czego w Tow. Nauk. Warsz. (15 II 1952–30 VI 
1952), którą stracił po likwidacji towarzystwa, 
związanej z utworzeniem PAN (1951). 1 VII 

http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aChojnacki+Mieczys{u0142}aw/achojnacki+mieczysl~aaw/1%2C3%2C14%2CB/frameset&FF=achojnacki+mieczysl~aaw+1900+1978&3%2C%2C7
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1952 został zatrudniony jako kustosz w WAP 
w Warszawie, gdzie zajmował się m.in. kontro-
lowaniem i wizytowaniem składnic akt, udzie-
lając wskazówek przy ich organizowaniu. 1 IV 
1953 oddelegowano go do AGAD, gdzie 1 I 1954 
uzyskał etat kontraktowego archiwisty. 1 X 
1955 został mianowany starszym archiwistą, 
1 XI 1956 – starszym kustoszem. Stanowisko 
adiunkta naukowo-badawczego w AGAD objął 
1 VII 1962, a decyzją min. szkolnictwa wyższe-
go z dn. 1 I 1966 powołano go na stanowisko sa-
modzielnego pracownika naukowo-badawczego. 
W związku ze śmiercią Jadwigi Jankowskiej, 
pełniącej funkcję kierownika Oddz. II i Oddz. V 
AGAD, 1 VI 1967 został mianowany kierowni-
kiem Oddz. V (władz prowincjonalnych poroz-
biorowych). Po 2 latach, 30 IV 1969, przeszedł 
na emeryturę.

Rozpoczynając pracę archiwalną w przed-
wojennym Arch. Skarbowym, zajmował się po-
rządkowaniem akt Kom. Rządowej Przychodów 
i Skarbu, wykonywał kwerendy dot. tzw. 
spraw włościańskich (akta serwitutów Banku 
Włościańskiego i Kom. do Spraw Włościańskich 
w Król. Pol. oraz akta Kom. Emerytalnej Król. 
Pol.). Praca w AGAD i Arch. Skarbowym po-
zwoliła mu na dotarcie do materiałów, które 
wykorzystał, przygotowując rozprawę doktor-
ską. Poważne zadania archiwalne podjął już 
w okresie powojennym jako pracownik AGAD. 
Dzięki dobrej znajomości jęz. ros. został zatrud-
niony przy porządkowaniu i inwentaryzacji akt 
ros. władz partykularnych XIX w. w Oddz. V 
AGAD. Szczególnie bliskie były mu zagadnienia 
z dziedziny wojskowości, o której miał ogromną 
wiedzę; uznawany był za specjalistę także w za-
kresie tradycji wojskowych, mundurów i broni 
z czasów Ks. Warsz. i Król. Pol. Charakter prac 
wykonywanych przez Ch. w czasie zatrudnie-
nia w AGAD polegał na opracowywaniu zasobu 
archiwalnego, przygotowywaniu i wygłaszaniu 
referatów, samodzielnym opracowywaniu za-
gadnień dot. historii XIX w. i ich publikowaniu. 
Najważniejszą pracą w AGAD był wydany dru-
kiem Inwentarz akt Komisji Rządowej Wojny 
1814–1858 (W. 1967). Już w 1959 zinwentary-
zował ten zespół w AGAD, opracowując inwen-
tarz książkowy ze wstępem. Do wydawnictwa 
tego prowadził kwerendę m.in. w Bibl. i Arch. 
XX Czartoryskich w Krakowie, dzięki której 
uzyskał cenne informacje nt. tzw. Komitetu 
Organizacyjnego Wojsk. (1814–15). Jego ar-

tykuły zostały zamieszczone również w prze-
wodniku po zasobie Oddz. Akt porozbiorowych 
AGAD dot. wojskowości (Archiwum Główne 
Akt Dawnych. Przewodnik po zasobie, t. 2. 
Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, 
W. 1998), m.in. Rosyjskie urzędy i jednostki 
wojskowe Warszawskiego Okręgu Wojennego 
(s. 585–593) czy Militaria z czasów Księstwa 
Warszawskiego (s. 53–54). W 1959 opracował 
akta Trybunału Cywilnego Kaliskiego, sporzą-
dzając inwentarz do tego zespołu akt. W trakcie 
zatrudnienia w AGAD ukazały się drukiem jego 
pierwsze artykuły i recenzje. Już w 1953 wziął 
udział w opracowaniu wydawnictwa MKiSz 
Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie 
rzemiosła artystycznego, 2. Sztuka ludowa, 
żydowska sztuka kultowa, militaria (oprac. 
T. Seweryn, J. Sandel, M. Chojnacki, W. 1953). 
Publikował głównie w kwartalniku „Wojsk. 
Przegl. Hist.”, wydawanym przez WIH, oraz 
piśmie „Arsenał”, dot. one różnych zagadnień, 
także związanych z pracami prowadzonymi 
w archiwum (m.in.: Generał Skrzynecki przed 
Rządem Narodowym w lipcu 1831, „Wojsk. 
Przegl. Hist.”, 1960; „Ekwipaż” oficera gwardii 
i jeźdźca dymowego 1830 r., „Arsenał”, 1958, 
nr 5). Recenzje zamieszczał m.in. w „Kwart. 
Hist.”, KHKM czy piśmie „Mówią Wieki”. 
Był także współautorem katalogu krak. wy-
stawy Militaria Księstwa Warszawskiego 
(Katalog wystawy w 150. rocznicę oswo-
bodzenia Krakowa przez wojska polskie 
1809–1959, Kr. 1959). Na zamówienie PWN 
uzupełniał także hasła związane z wojskowo-
ścią w Encyklopedii Staropolskiej Glogera. 
W 1961 wydał popularnonaukową książ-
kę Wojsko Królestwa Polskiego 1815–1831. 
Zwieńczeniem pracy na polu wydawniczym 
była pozycja Generał Ludwik Bogusławski, 
1773–1840 (W. 1975).

We wczesnych latach powojennych nale-
żał m.in. do: TPPR, Zw. Zaw. Pracowników 
Cywilnych Administracji Wojsk. przy Muz. 
Wojska Pol., a także ZZPKiSz. Był czł. PTH, 
Koła (późn. Stow.) Miłośników Dawnej Broni 
i Barwy przy Muz. Narod w Krakowie, w któ-
rego zjazdach brał czynny udział (był preze-
sem jego oddz. warsz.) oraz Klubu Miłośników 
Dawnych Militariów Polskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej 
(1954).
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Żonaty z Haliną Ptaszycką, pracownicą 
Muz. Narod. w Warszawie, z którą miał syna 
Jana Bogumiła (ur. 1948). 

Zmarł 13 I 1978 w Warszawie; został po-
chowany na cmentarzu Powązkowskim.

– AGAD, Akta osobowe M. Ch., teczka nr 39/281, 
Arch. Uniw. Warsz., Akta personalne, sygn. RP 5851, 
Arch. Muzeum Narod. w Warszawie, Akta Personalne, 
sygn. 605a; AP w Warszawie, Akta personalne, teczka 
nr 35, Arch. MON, Akta personalne, sygn. 110/91/11.

Dorota Lewandowska

Chojnacki Władysław (1920–1991) 
historyk, bibliograf, archiwista. Ur. 22 VI 
w Warszawie, syn Stanisława i Marianny 
z Muchowskich. Naukę rozpoczął w Warszawie. 
W l. 1930–34 uczęszczał do Gimn. im. Tomasza 
Niklewskiego, a w l. 1934–38 do Gimn. Stow. 
Dyrektorów Państ. Szkół Średnich, gdzie zdał 
egzamin maturalny. W okresie okupacji niem. 
pracował w gospodarstwie ogrodniczym Marii 
z Polów Muchowskiej. Działał czynnie w kon-
spiracji, będąc oficerem NSZ. Jesienią 1940 
rozpoczął studia hist. na tajnym Uniw. Ziem 
Zach. w Warszawie. Po zakończeniu wojny 
kontynuował studia na Uniw. Pozn., które 
ukończył w 1948 z tytułem mgr. historii. 15 XII 
1951 uzyskał st. dr. filozofii na Wydz. Human. 
Uniw. Pozn., broniąc pracy Z dziejów ludu 
mazurskiego w XIX wieku, której promotorem 
był prof. Janusz Pajewski. Habilitację uzyskał 
25 I 1967 na Wydz. Filol. Uniw. Wroc. na pod-
stawie rozprawy Bibliografia polskich druków 
ewangelickich ziem zachodnich i północnych 
1530–1939. Prof. nadzwycz. został 31 V 1975, 
a zwycz. 1 I 1991.

Po upadku powstania warszawskiego i kil-
kumiesięcznej tułaczce w lutym i marcu 1945 
pracował w Bibl. Uniw. Warsz. Na początku 
kwietnia 1945 zamieszkał w Lesznie. Dał się 
poznać jako osoba zaangażowana w ratowanie 
archiwaliów i zabytków piśmiennictwa. Dzięki 
jego zabiegom uratowano bibliotekę zboru 
ewangelicko-reformowanego św. Jana, czyli 
dawnego Kościoła Jednoty Braci Czes. Jego 
działania przyczyniły się także do uratowania 
części archiwum i biblioteki ewangelickiego 
Kościoła Krzyża. Zasługą Ch. było także poin-
formowanie archiwistów poznańskich o przy-
puszczalnym miejscu ukrycia wywiezionego 
potajemnie pod koniec wojny do Niemiec archi-
wum braci czes. Archiwum i sprzęt liturgiczny 

zostały rewindykowane do Polski – archiwalia 
przechowywane są w AP w Poznaniu, a sprzęt 
liturgiczny w Muz. Okręgowym w Lesznie. 
Uchronił przed zniszczeniem i przechował spi-
żowe popiersie Jana Amosa Komeńskiego, gdy 
w okresie stalinowskim władze miejskie Leszna 
rozebrały pomnik uczonego. Opracował także 
historię kościoła p.w. św. Mikołaja w Lesznie, 
której tekst znajduje się w wejściu głównym 
do świątyni.

Od 1 IV 1945 do 31 VIII 1951 pracował 
w Inst. Zach. w Poznaniu, do marca 1947 zaj-
mował się porządkowaniem biblioteki insty-
tutu w Lesznie, nast. był kierownikiem Bibl. 
Inst. Zach. w Poznaniu. 10 IX 1950 otrzymał 
od dyrektora WAP w Poznaniu, dr. Kazimierza 
Kaczmarczyka, upoważnienie do zorganizowa-
nia oddz. pow. w Lesznie i tym samym został 
jego kierownikiem. Od marca 1951, od momen-
tu przemianowania oddz. na PAP w Lesznie, 
dalej pełnił funkcję jego kierownika (do 31 III 
1953). Od 1 I 1953 do września 1965 praco-
wał jako adiunkt w Zakł. Historii Pomorza IH 
PAN w Poznaniu. Przeniesiony służbowo do 
Warszawy kierował Zakł. Bibliografii Historii 
Polski XIX i XX w. w IH PAN (od 1 X 1965 do 
1990). W 1991 przeszedł na emeryturę.

Kierując archiwum w Lesznie, przyczy-
nił się do pozyskania lokalu dla tworzącej się 
jednostki i jej zorganizowania. Wykazywał 
duże zaangażowanie w sprawę zabezpieczenia 
i ochrony archiwaliów przed zniszczeniem, 
działając energicznie przy wizytacjach składnic 
akt i kontrolach skupu makulatury. Prowadził 
także porządkowanie zespołów archiwalnych, 
starając się na bazie dostępnej literatury i ma-
teriału aktowego rozszerzyć wiadomości o ze-
spole. Od lipca 1952 był czł. Kom. Brakowania 
Akt WAP w Poznaniu. Wiedzę z zakresu ar-
chiwistyki pogłębiał na kursie archiwalnym 
w Szczecinie. Przyczynił się także do spopula-
ryzowania zasobu PAP w Lesznie w regionie 
poprzez współpracę przy organizowaniu w 1952 
lokalnej wystawy „Leszno wczoraj, dziś i jutro”. 
Pracując w archiwum, prowadził jednocześnie 
prace badawcze i wydawnicze. Początkowo 
specjalizował się w dziejach Mazur, Warmii 
i Pomorza, regionom tym poświęcił liczne pra-
ce dokumentacyjne, źródłoznawcze, monogra-
ficzne i biograficzne. Zajmował się bibliografią 
historii Polski XIX w., badał także historię 
Polonii, zwłaszcza dzieje czasopism i drukar-
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stwa dot. emigracji zarobkowej. Kierował grupą 
tematyczną – Przemiany społeczno-kulturowe 
Polonii po II wojnie światowej. Zajmował się 
ponadto bibliografią wydawnictw konspiracyj-
nych z okresu II wojny światowej oraz lat po-
wojennych 1944–54, uzupełniając tym samym 
tzw. białe plamy w pol. bibliografii narodowej.

Z dorobku naukowego wymienić należy 
m.in.: Sprawy Mazur i Warmii w korespon-
dencji Wojciecha Kętrzyńskiego (Wr. 1952), 
Mazury i Warmia 1800–1870. Wybór źródeł 
(Wr. 1959), Słownik polskich nazw miejsco-
wości w b. Prusach Wschodnich i na obszarze 
b. Wolnego Miasta Gdańska według stanu 
z 1941 r. (P. 1956), Bibliografia polskich dru-
ków ewangelickich ziem zachodnich i północ-
nych 1530–1939 (W. 1966), Bibliografia zwar-
tych druków konspiracyjnych wydanych pod 
okupacją hitlerowską w latach 1939–1945 (W. 
1970), Bibliografia publikacji podziemnych 
w Polsce 13 XII 1981–VI 1986 (Paryż 1988), 
Bibliografia polskich publikacji podziemnych 
wydanych pod rządami komunistycznymi w la-
tach 1939–1941 i 1944–1953 (W. 1996); był re-
daktorem Bibliografii historii Polski XIX w. 
(tomy wydane w l. 1968–79).

Był czł. Inst. Zach. w Poznaniu, Pol. Tow. 
Hist. i Nauk. w Toruniu, Polish American 
Historical Association USA. Działał w PZZ, Zw. 
Zaw. Pracowników Społecznych, ZNP i NSZZ 
„Solidarność”.

Uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1960);  
odznaczeniami: „Zasłużony dla Warmii i Ma- 
zur” (1967), „Zasłużony Działacz Kultury” 
(1972). Otrzymał nagrody: „Polityki” za 
osiągnięcia naukowe (1971), The Alfred 
Jurzykowski Foundation w Nowym Jorku 
za badania historyczne nad pol. Ziemiami 
Zachodnimi (1974), Sekretarza Naukowego 
PAN za wybitne osiągnięcia naukowe (1984).

29 VII 1944 w Warszawie zawarł związek 
małżeński z Jadwigą z Cybulskich. Miał dwóch 
synów: Olgierda (ur. 1945), konserwatora sztu-
ki, i Wojciecha (ur. 1949), archeologa, historyka 
i wydawcę.

Zmarł 2 VII 1991 w Warszawie; został po-
chowany 5 VII t.r. na cmentarzu Bródnowskim.

– Chojnacki W., Chojnacki Władysław, w: Słownik 
biograficzny Leszna, red. A. Konior, B. Głowinkowska, 
t. 1, Leszno 2012, s. 107–108, Słownik historyków pol-
skich, red. M. Prosińska-Jackl, 1994, s. 79–80, Bieńkow-

ski W., Władysław Chojnacki – badacz dziejów Mazur, 
„Komun. Maz.-Warm.”, 1994, nr 1, s. 69–77, Jasiński G., 
Bibliografia prac Władysława Chojnackiego, tamże, 
1991, nr 3/4, s. 406–416; – Jasiński G., Zmarł Władysław 
Jan Chojnacki (22 VI 1920–2 VII 1991), „Studia Hist.”; 
r. 36, 1993, z. 1, s. 134–138; – IH PAN w Warszawie, 
Dział Kadr, Władysław Chojnacki (1953–1990), sygn. 
2/5, AP w Lesznie, zesp. 34/393/0 Powiatowe Archiwum 
Państwowe w Lesznie 1950–1975, sygn. 8, 15, AP w Po-
znaniu, zesp. 53/921/0 Archiwum Państwowe w Poznaniu 
[1885–1939] 1945–1992, sygn. 8, 13, 423, 427.

Elżbieta Olender

Czajecka Bogusława (1938–2003) histo-
ryczka, archiwistka. Ur. 22 III w Borszczowie 
w woj. tarnopolskim, córka Edwarda i Heleny 
Karoliny z Drozdowskich. W Borszczowie 
mieszkała do 1945. Nast. z rodzicami i siostrą 
Teresą wyjechała do Wadowic, gdzie uczęsz-
czała do szkoły podst. i lic. ogólnoksz., które 
ukończyła w 1955. Odbyła 5-letnie studia hist. 
na UAM. W 1960 uzyskała tytuł mgr. historii 
pracą Rozmieszczenie placówek dominikań-
skich w Polsce południowo-zachodniej i środ-
kowej XIII w., przygotowaną pod kierunkiem 
prof. Kazimierza Tymienieckiego. W 1976 uzy-
skała st. dr. nauk human. na UJ na podstawie 
rozprawy Przygotowanie kobiet do pracy zawo-
dowej na tle ruchu feministycznego w Galicji 
w latach 1890–1914, napisanej pod kierunkiem 
prof. Mariusza Kulczykowskiego.

1 X 1960 podjęła pracę w PAP w Oświęci- 
miu, będącym oddziałem AP M. Krakowa i Woj. 
Krak. Przeszła wszystkie szczeble awansu za-
wodowego, począwszy od młodszego archiwisty 
(1960–64), archiwisty (1964–69), starszego 
archiwisty (1969–73), adiunkta archiwalne-
go (1973), adiunkta naukowo-badawczego 
(od 1973). 1 VI 1976 przeniosła się do WAP 
w Krakowie, przemianowanego 1 I 1984 na 
AP w Krakowie, w którym pocz. pracowała 
w Oddz. Akt Miejskich, a od 1993 objęła sta-
nowisko kierownika nowo utworzonego Oddz. 
ds. Naukowo-Wydawniczych. Była współtwór-
czynią i pierwszym sekretarzem naukowym 
„Krak. Rocz. Arch.”. Od II 1978 nieprzerwanie 
była czł. Kom. Metodycznej archiwum krakow-
skiego. Z powodu poważnej choroby w 1997 
przeszła na emeryturę.

Dorobek zawodowy i naukowy Cz. obejmu-
je 29 inwentarzy uporządkowanych i opracowa-
nych zespołów archiwalnych i 44 publikacje. 
Jej zainteresowania, zwłaszcza w początko-
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wym okresie pracy, biegły dwutorowo. Z jednej 
strony związane były z dziejami miast i mia-
steczek, zwłaszcza w okresie autonomii galicyj-
skiej. Uporządkowała i opracowała inwentarze 
kilku miast, m.in.: Andrychowa (1767–1945), 
Lanckorony (1795–1934), Oświęcimia (1807–
1942), Wadowic (1834–1941). Równolegle 
z opracowywaniem zasobu już wówczas 
(1977–82) prowadzone były z jej udziałem 
badania naukowe nad ustrojem i kancelarią 
w urzędach, instytucjach i miastach w zabo-
rze austr. Badania te przyczyniły się do po-
wołania w NDAP w 1993 pod jej kierunkiem 
zespołu naukowo-badawczego ds. kancelarii 
austr., w którego posiedzeniach uczestniczy-
li pol. i austr. archiwiści. Kwerendy porów-
nawcze w archiwach Sarajewa (1989) i Pragi 
(1994, 1996) miały pomóc wypracować metody 
porządkowania akt z tego okresu. Efektem 
zainteresowań problematyką miejską było 
też opracowanie rozdziałów w monografiach 
Nowego Targu (Miasto w latach 1867–1918, 
[w:] Dzieje miasta Nowego Targu, pod red. M. 
Adamczyka, Nowy Targ 1991) oraz Czarnego 
Dunajca (Pod berłem Habsburgów 1770–1918, 
[w:] Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów 
do roku 1945, pod red. F. Kiryka, Kr. 1997). 
Z drugiej strony prowadziła prace badaw-
cze nad kwestiami związanymi z ruchem 
na rzecz praw kobiet końca XIX i XX w. Ich 
owocem była rozprawa doktorska, a także pu-
blikacje: Pamiętnik Teodory z Kosmowskich 
Krajewskiej (polskiej lekarki w Bośni na prze-
łomie XIX i XX w.) (Kr. 1989) i Z domu w sze-
roki świat... Droga kobiet do niezależności 
w zaborze austriackim w latach 1890–1914 
(Kr. 1990) oraz kilka przygotowanych do PSB 
biogramów kobiet (np. Pogonowska Joanna 
Marianna Katarzyna (1845–1929), t. 27, Wr. 
1983, s. 206–207; Rajchmanowa z Hirszfeldów 
(Hirschfeldów) Melania (1857–1913), t. 30, Wr. 
1987, s. 468–469). Zaprzyjaźniona z Janiną 
Jasicką (1902–78), nauczycielką i społecznicz-
ką, pozyskała dla archiwum jej cenną spuści-
znę, którą nast. opracowała, a wybór z pamięt-
ników wydała (Janina Jasicka. Pamiętniki (wy-
bór), „Krak. Rocz. Arch.” 1996, t. 2, s. 107–127). 
Bliskie jej były również kwestie dot. stowa-
rzyszeń kobiecych (noty o Stow. Nauczycielek 
Katoliczek, Polek w Krakowie, Tow. Kursów 
Akademickich dla Kobiet we Lwowie i Związku 
b. Słuchaczek Wyższych Kursów dla Kobiet 

im. dr. Adriana Baranieckiego w Krakowie za-
mieszczone w Słown. pol. tow. nauk., t. 2, cz. 
2. Towarzystwa naukowe i upowszechniające 
naukę działające w przeszłości na ziemiach pol-
skich, pod red. B. Krajewskiej-Tartakowskiej, 
W. 1994) oraz szkolnictwa żeńskiego, w tym 
też klasztornego (Szkoły klasztorne żeńskie 
w Galicji w l. 1867–1914, „Nasza Przeszłość”, 
t. 61, 1984, s. 233–300). Na pocz. l. 90. XX w., 
opracowując akta stowarzyszeń żyd. „B’nei 
B’rith” i „Schlaraffia”, których inwentarze uka-
zały się późn. drukiem, podjęła szersze bada-
nia nad sytuacją Żydów w Galicji. Ich efektem 
jest wiele artykułów nt. kwestii żyd. w Polsce 
oraz biogramy znanych działaczy żyd., jak np. 
Szymona Schreibera (1820–83) czy prof. dr. 
Mojżesza Schorra (1874–1942). Opublikowała 
też 3 artykuły w drugoobiegowej „Kulturze 
Niezależnej”.

Rozwijała także działalność popularyza-
torską. Była autorką i współautorką wielu 
wystaw zarówno w archiwum w Oświęcimiu, 
jak i późn. w Krakowie. Przygotowana w okre-
sie stanu wojennego wystawa poświęcona 120. 
rocznicy powstania styczniowego cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak wy-
stawa o parlamentaryzmie w dobie autonomii 
galicyjskiej (sprawozdanie: „Archeion”, t. 79, 
1985, s. 338–341). W archiwum i poza nim 
wygłosiła wiele referatów naukowych, brała 
również udział w kilku audycjach radiowych.

Zdobyte doświadczenie w zakresie archiwi-
styki chętnie przekazywała młodym. Od 1985 
prowadziła praktyki zawodowe I i II st., w ra-
mach których studenci uporządkowali i opra-
cowali wiele zespołów archiwalnych. 

Należała do PTH (od 1977), Tow. Mi- 
łośników Historii i Zabytków Krakowa (od 
1976) i SAP. Aktywnie działała w Lidze Kobiet, 
najpierw w Oświęcimiu, nast. w Krakowie (od 
1962); należała też do ZZPKiSz w Krakowie 
(1961–74), ZNP (od 1974). W 1980 była jed-
nym z inicjatorów powołania w archiwum 
krakowskim organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” i pierwszą jej przew. W okresie 
stanu wojennego, z grupą pracowników archi-
wum, kontynuowała nielegalną działalność 
(gromadzenie niezależnych wydawnictw, kol-
portaż, pomoc internowanym).

Uhonorowana Odznaką 1000-lecia 
Państwa Polskiego (1966), Złotą Odznaką 
„Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej” (1973), 
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odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978), 
Brązowym Krzyżem Zasługi (1994).

Rodziny nie założyła. 
Po ciężkiej chorobie zmarła w Krakowie 8 I 

2003; została pochowana 16 I t.r. na cmentarzu 
w Krakowie–Grębałowie.

– Jelonek-Litewka K., Bogusława Czajecka (1938–
2003), „Krak. Rocz. Arch.”, t. 10, 2004, Radoń S., Słowo 
wstępne, tamże, s. 11–12, Lesiak-Przybył B., Wykaz ze-
społów archiwalnych uporządkowanych i opracowanych 
przez dr Bogusławę Czajecką, tamże, s. 17–18; tejże, 
Wykaz zespołów archiwalnych uporządkowanych i opra-
cowanych w ramach praktyk studenckich pod kierunkiem 
dr Bogusławy Czajeckiej, tamże, s. 19; tejże, Wykaz pu-
blikacji dr Bogusławy Czajeckiej, tamże, s. 20–24; – AN 
w Krakowie, Akta osobowe M. Cz.

Bożena Lesiak-Przybył

Czech Stefan (1925–2005) historyk, na-
uczyciel, archiwista. Ur. 5 XI w Dobrakowie, 
w pow. olkuskim, syn Wojciecha i Antoniny 
z d. Grabowskiej. W 1935 rozpoczął naukę 
w szkole podst., a w 1939 ukończył VI klasę. 
W czasie II wojny światowej mieszkał z rodzi-
cami i pomagał im w gospodarstwie rolnym. 
Ukończył 3 klasy gimn. na kompletach tajne-
go nauczania. Po zakończeniu wojny rozpo-
czął naukę w Lic. Pedagog. w Głogówku, gdzie 
w 1948 zdał egzamin maturalny. W t.r. podjął 
pracę kierownika szkoły podst. w Skorogoszczy 
w pow. niemodlińskim. W 1949 został przyjęty 
na Uniw. Wrocł., gdzie przez 2 lata studiował 
historię. Na III roku studiów rozpoczął specja-
lizację archiwalną na UMK. W 1952 ukończył 
tam studia I st. i w t.r. został wytypowany na 
studia II st. na UAM. Tam uzyskał dyplom 
mgr. historii. 

Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz 
pracy w szkole, jednakże zrezygnował z zatrud-
nienia w oświacie. O tym, jak bardzo zależało 
mu na pracy w archiwum, świadczy fakt, że 
zwrócił się do Min. Oświaty o wycofanie naka-
zu pracy w szkolnictwie i od stycznia do lipca 
1954 oczekiwał na przydział etatu w archiwum. 
Pracę w WAP w Opolu na stanowisku asystenta 
rozpoczął 1 VII 1954. W 1955 odbył 3-miesięcz-
ną służbę wojsk. Po jej zakończeniu wrócił do 
pracy w tym samym archiwum, 3 lata późn. zo-
stał powołany na stanowisko kierownika Oddz. 
III, nast. awansował na adiunkta archiwalnego 
oraz starszego asystenta naukowo-badawczego, 
wreszcie na stanowisko adiunkta naukowo-ba-
dawczego. W 1967 powołano go w skład zespołu 

upoważnionego do opiniowania i ewentualnego 
zakupu oferowanych archiwum akt. W 1970 dy-
rektor WAP w Opolu powierzył mu prowadzenie 
magazynu tajnych materiałów archiwalnych. 
W 1981 objął stanowisko kierownika Oddz. 
II. Był aktywnym czł. Kom. Metodycznej WAP 
w Opolu. W nast. latach na prośbę NDAP objął 
funkcję konsultanta. W 1976 został powołany 
na czł. Zakł. Kom. Przyjęć do Pracy. Był również 
sekretarzem Kom. Zakł. NSZZ „Solidarność” 
przy WAP w Opolu. 30 VI 1992 przeszedł na 
emeryturę. Nadal pracował w AP w Opolu 
w niepełnym wymiarze godzin.

Działalność zawodowa Cz. w AP w Opolu 
koncentrowała się głównie na opracowaniu 
materiałów archiwalnych wytworzonych po 
zakończeniu II wojny światowej. Był autorem 
wstępów do inwentarzy wielu zespołów akt 
wytworzonych przez urzędy administracyj-
ne, organizacje społeczne i spółdzielcze. Jego 
zainteresowania badawcze skupiały się wo-
kół powojennej historii Śląska Opolskiego, 
czego owocem są liczne artykuły oraz refera-
ty prezentowane na zebraniach naukowych. 
Pozostawił po sobie ponad 90 prac o tematyce 
historycznej i archiwalnej, które ukazały się 
w czasopismach regionalnych i archiwalnych. 
Stanowią one niezwykle cenną pomoc dla 
archiwistów opracowujących akta urzędów 
administracji działających, w okresie Polski 
Ludowej. Na uwagę zasługują publikacje pre-
zentujące najważniejsze nurty jego zainte-
resowań naukowych: Powiat i miasto Opole 
w pierwszych latach po wyzwoleniu („Studia 
Śląskie”, t. 9, 1965, s. 131–179), Organizacja 
i rola rad narodowych na Opolszczyźnie w la-
tach 1946–1950 („Kwart. Opolski”, r. 12, 1966, 
nr 3, s. 55–70), Akta starostw powiatowych 
Opolszczyzny z lat 1945–1950 („Archeion”, 
t. 45, 1966, s. 97–108, współaut. J. Cichoń), 
Organizacja administracji państwowej i sa-
morządowej na Śląsku Opolskim w latach 
1945–1950 (tamże, t. 52, 1969, s. 109–128), 
Z problematyki organizowania polskiej admi-
nistracji państwowej i samorządowej na Śląsku 
Opolskim po wyzwoleniu („Kwart. Opolski”, 
r. 16, 1970, nr 1, s. 32–47), Organizacja władz 
miejskich na Śląsku Opolskim w latach 1945–
1950 („Studia Śląskie”, t. 27, 1975, s. 237–272), 
Towarzystwa naukowe oświatowo-kulturalne 
i społeczne na Opolszczyźnie po roku 1945 
i zachowane po nich źródła archiwalne (tam-
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że, t. 23, 1977, nr 3, s. 91–100), Organizacja 
i działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
na Śląsku Opolskim (tamże, 1979, r. 24, 
nr 3, s. 65–78), Z przemian administracyj-
nych regionu Śląska Opolskiego w powojen-
nym trzydziestoleciu (1945–1975) („Kalendarz 
Opolski”, 1983, s. 91–94), Podziały admini-
stracyjne na Śląsku Opolskim w latach 1945–
1975 („Studia Śląskie”, t. 43, 1984, s. 53–77), 
Repatriacja dzieci polskich z Niemiec w świe-
tle akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
Powiatowy Oddział w Koźlu („Kalendarz 
Opolski”, 1986, s. 78–82).

Aktywnie uczestniczył w życiu społecz-
nym. Był czł. ZSL, działaczem Opolskiego Tow. 
Przyjaciół Nauk, PTH, TWP oraz ZBoWiD. 
Ściśle współpracował z Inst. Śląskim w Opolu. 
Przez kilka kadencji wchodził w skład Kolegium 
do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie M. 
Opola oraz Kolegium do Spraw Wykroczeń przy 
Sądzie Rejonowym w Opolu. 

Wielokrotnie odznaczany, m.in.: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim OOP. Uhonorowany 
odznakami: „Zasłużony Opolszczyźnie”, „Za 
Zasługi dla Miasta Opola”, „Zasłużony Działacz 
Kultury”, „Zasłużony Popularyzator Wiedzy”, 
„Za Zasługi dla Archiwistyki”, Medalem 40-le-
cia Polski Ludowej oraz Medalem Rodła. 
Prezydium ZG TWP nadało mu złotą odznakę 
honorową „Zasłużony Popularyzator Wiedzy 
– Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”. Jego 
nazwisko zostało wpisane do „Księgi Ludzi 
Zasłużonych Miasta Opola”.

Żonaty z Wandą z d. Szymczyk, z którą 
miał dwóch synów i córkę.

Zmarł po długotrwałej chorobie 30 III 
2005 w Opolu; został pochowany na cmentarzu 
w Opolu–Półwsi.

– AP w Opolu, Akta osobowe S. Cz., sygn. 26/29; 
zesp. 45/3121/0 Zbiór teczek dowodów osobistych, sygn. 
20/99.

Barbara Sypko
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D

Darasz Wanda Romana (1933–2010) hi-
storyczka, archiwistka. Ur. 8 VIII we Lwowie, 
córka Juliana Oziembłowskiego, murarza, 
i Agnieszki z d. Stadnik. W 1945 jej rodzice za-
mieszkali w Zamościu, skąd nast. w 1947 prze-
nieśli się do Wrocławia. W l. 1951–55 studiowa-
ła historię na Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. Wrocł. 
Dyplom ukończenia studiów otrzymała 27 VI 
1955. 29 VI 1955 Kom. Przydziału Pracy dla 
Absolwentów Uniw. Wrocł. wydała jej nakaz 
pracy, na podstawie którego 10 VIII 1955 zo-
stała skierowana przez NDAP do pracy w WAP 
w Zielonej Górze z siedzibą w Sulechowie. Pracę 
na stanowisku radcy ds. archiwalnych podjęła 
1 IX 1955. 1 X 1958 powierzono jej stanowisko 
kierownika pracowni naukowej. Od 1 VI 1959 
kierowała PAP w Sulechowie, a nast. od 1 XI 
1960 Oddz. I WAP w Zielonej Górze, zajmują-
cym się opracowaniem akt wytworzonych do 
1945. 1 X 1963 objęła obowiązki kierownika 
Oddz. II (akta okresu Polski Ludowej). Na 
tym stanowisku przepracowała ponad 32 lata. 
Trzykrotnie pełniła obowiązki dyrektora WAP 
w Zielonej Górze (1 V–1 XII 1967, 1 III–1 IX 
1973, 1 XII 1978–14 V 1979). Odeszła na eme-
ryturę 31 XII 1995.

Przez całe życie zawodowe związana była 
z WAP w Zielonej Górze. 1 X 1955 otrzymała 
stanowisko młodszego archiwisty, 1 I 1958 – 
archiwisty, 1 I 1961 – starszego archiwisty, 
1 IV 1964 – starszego asystenta naukowo-ba-
dawczego, 1 VIII 1982 – kustosza i wreszcie 
1 VIII 1988 – starszego kustosza. W pracy 
archiwalnej zajmowała się przede wszystkim 
zagadnieniami nadzoru archiwalnego, porząd-
kowania akt administracji ogólnej po 1945 
oraz szkoleniem archiwistów zakładowych. 
Samodzielnie opracowała wiele zespołów urzę-
dów administracji państwowej i samorządo-
wej z l. 1945–50 (m.in. zesp. akt Ekspozytury 
Urzędu Woj. Poznańskiego w Gorzowie Wlkp., 
zarządów miejskich i miejskich rad narodo-

wych w Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim 
i w Głogowie, Starostwa Pow. Głogowskiego, 
Pow. Rady Narod. i Wydz. Pow. w Głogowie) 
oraz terenowych organów administracji 
państwowej (akta prezydiów wojewódzkich 
i miejskich rad narodowych w Zielonej Górze 
i Bytomiu Odrzańskim). W 1979 w pracy zbio-
rowej, wydanej z okazji V Tygodnia Archiwów 
Polskich ukazał się jej artykuł poświęcony 
archiwom zakładowym na terenie woj. zie-
lonogórskiego. Wspólnie ze S. Dąbrowskim 
opracowała przewodnik dla studentów histo-
rii Zasoby archiwów województwa zielono-
górskiego (Zielona Góra 1981); w 1985 brała 
udział w pracach nad 1. tomem Wypisów źró-
dłowych do historii gospodarczej ziemi lubu-
skiej. Na zebraniach naukowych w archiwum 
zielonogórskim przedstawiła kilkanaście refe-
ratów, w których poruszała kwestie związane 
z funkcjonowaniem systemów kancelaryjnych 
w administracji ogólnej po 1945, zawartością 
oraz opracowaniem materiałów archiwalnych, 
wytworzonych przez urzędy, kształtowaniem 
narastającego zasobu archiwalnego oraz dzia-
łalnością archiwów zakładowych na terenie 
ówczesnego woj. zielonogórskiego. W grudniu 
1978 wygłosiła referat poświęcony działalności 
WAP w Zielonej Górze w l. 1953–77. Przez wie-
le lat pełniła funkcję przew. Kom. Oceny Mat. 
Arch. WAP w Zielonej Górze.

Aktywnie uczestniczyła w regionalnym 
życiu naukowym, była czł. m.in.: Lubuskiego 
Tow. Nauk., PTH, Tow. Przyjaciół Zielonej 
Góry, Kom. Hist. ZBoWiD w Zielonej Górze.

Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Za- 
sługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1988) oraz odznakami 
„Zasłużony Działacz Kultury” (1971) i „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1979).

28 XI 1956 w Sulechowie wyszła za mąż 
za Edwarda Darasza, z którym miała córkę 
Małgorzatę.
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Zmarła 17 II 2010 w Zielonej Górze, tam 
też została pochowana w nowej części cmenta-
rza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej.

– AP w Zielonej Górze, Akta osobowe W.R. D.

Krzysztof Koleda

Detmerski Józef Franciszek Ksawery 
(1815–1892) archiwista. Ur. 4 XI w W. Ks. 
Pozn., syn Michała i Tekli. 19 IV/1 V 1843 roz-
począł pracę na stanowisku dietariusza w Arch. 
Głównym Król. Pol., po przeszło 2 latach pracy 
18/30 V 1845 został mianowany pomocnikiem 
archiwariusza w AAD w Radomiu. 20X/1 XI 
1848 na własną prośbę przeniesiono go na takie 
samo stanowisko do AAD w Płocku, gdzie pra-
cował przez kolejne 14 lat, dochodząc do stano-
wiska adiunkta. 5/17 IV 1862 został mianowa-
ny archiwistą AAD w Lublinie i kierował nim 
do 1885. W archiwum lubelskim otrzymywał 
uposażenie urzędnika IX grupy. Po uprawomoc-
nieniu się z dn. 1 XI 1883 decyzji o likwidacji 
AAD w Lublinie, 13 lI 1885 został przeniesiony 
do AGAD w Warszawie, gdzie zajmował stano-
wisko niższego pomocnika archiwisty. Z tego 
archiwum przeszedł na emeryturę.

W czasie kierowania archiwum lubelskim 
starał się o przydzielenie darmowego miesz-
kania dla archiwisty w gmachu klasztoru 
oo. Dominikanów, gdzie mieściła się siedziba 
archiwum. W tej sprawie prezes Trybunału 
Cywilnego zwrócił się do Kom. Rządowej 
Sprawiedliwości w 1865. Jeszcze w 1881 opra-
cował obszerny raport uzasadniający potrzebę 
przyznania takiego mieszkania. Wskazywał 
w nim na konieczność bardziej starannego 
i dokładniejszego nadzoru nad archiwaliami, 
co powinno zabezpieczyć je przed kradzieżą lub 
pożarem. Podkreślał także znaczenie dawnych 
aktów dla spraw majątkowych skarbu pań-
stwa. Na wzmocnienie swych argumentów po-
dał przykład kradzieży przyborów kancelaryj-
nych i palta dokonanej w archiwum lubelskim 
w 1877 i pożaru archiwum w Płocku w 1857, 
opracował też w lutym 1885 informację o sta-
nie i potrzebach archiwum w Lublinie. Ocenił 
w nim stan pomieszczeń archiwalnych pod 
względem bezpieczeństwa pożarowego, stan za-
trudnienia w stosunku do wykonywanych prac 
i poziom uposażenia pracowników archiwum, 
stworzył też plan zwiększenia zatrudnienia 
i płac. W pracach archiwalnych główny nacisk 
położył na opracowywanie skorowidzów do 

ksiąg sądów szlacheckich: ziemskich, grodzkich 
i podkomorskich, kontynuując w tym zakresie 
prace swych poprzedników, zwłaszcza Jana 
Romana z Dukli. Powstało wówczas kilkadzie-
siąt tomów tych pomocy archiwalnych. Obecnie 
nazywa się je potocznie indeksami Romana 
i Detmerskiego. Nie wiadomo dokładnie, jaki 
był bezpośredni udział D. w ich powstaniu, ale 
wiadomo, że oprócz niego w prace te był mocno 
zaangażowany ówczesny pomocnik archiwisty 
Tomasz Zakrzewski, który prawdopodobnie 
sporządził większość skorowidzów.

Ostatnie lata pracy D. w archiwum lubel-
skim były związane z decyzją rządu o jego li-
kwidacji i przekazania zasobu do AGAD. 28 II 
1885 prezes Warsz. Okręgu Sądowego, powołu-
jąc się na zalecenie Adolfa Pawińskiego, dyrek-
tora AGAD, polecił, aby D. przekazał swojemu 
następcy Franciszkowi Idzikowi zasób AAD 
w Lublinie na podstawie protokołu zdawczo-
-odbiorczego. Protokół zawierający wykaz akt 
z podziałem na zespoły oraz informacje o se-
riach ksiąg i liczbie jednostek aktowych, a także 
latach skrajnych został podpisany 20 III 1885. 
Jest on cennym źródłem do poznania zasobu 
AAD w Lublinie i dziejów akt staropol.; na jego 
podstawie sporządzono 2 lata późn. spis archi-
waliów z archiwum lubelskiego wywiezionych 
do Arch. Centralnego w Wilnie. 

Pozostawił po sobie niemałą spuściznę 
pisarską, publikując przyczynki na łamach 
czasopism naukowych i artykuły w gazetach 
lubelskich. Pisał głównie o przeszłości Lublina 
na podstawie znanych sobie archiwaliów. 
Często wchodził w polemikę z Władysławem 
K. Zielińskim, autorem pracy o historii mia-
sta, opublikowanej najpierw jako przewodnik 
(1876), a późn. monografia (1878). Wykazywał 
się krytyczną postawą badawczą, być może nie 
bez wpływu historiografii pozytywistycznej. 
Odrzucał niesprawdzone poglądy dawnych 
historyków i innych autorów, głosił, że za wia-
rygodne można uznać tylko źródła urzędowe 
i zabytki archeologiczne, o ile są właściwie 
badane. W „Gaz. Lub.” (r. 2, 1877, nr 72, s. 2) 
opublikował obszerny artykuł, w którym za-
warł wiele użytecznych informacji z zakresu 
archiwoznawstwa. Wyjaśniał różnicę między 
biblioteką a archiwum, wskazując m.in. na 
odpowiedzialną rolę archiwisty w zabezpiecza-
niu dokumentów. Obszernie też opisał różne 
rodzaje i formy archiwaliów, zwłaszcza doku-
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mentów i wpisów w księgach. Szerzej omówił 
znaczenie wydawnictw dokumentów, wskazu-
jąc za przykład archiwum bernardyńskie we 
Lwowie. Jednocześnie podkreślał badawcze, 
organizacyjne i finansowe trudności pracy 
edytorskiej. Wyjaśniał też praktykę udostęp-
niania archiwaliów, polemizując z Zielińskim 
żalącym się na słaby dostęp do zasobu AAD 
w Lublinie. Większość jego prac dot. problema-
tyki historycznej. Był współautorem edycji kil-
ku dokumentów, nadsyłając do druku tekst do-
kumentu z roku 1596, którego oblatę odnalazł 
w księgach grodzkich lubelskich (J. Detmerski, 
A. Petruszewicz, I. Szaraniewicz, Materiały 
historyczne ziem polskich i ruskich dotyczące 
lat 1381, 1387, 1411, 1596, 1613, 1643, 1762, 
„Przegl. Archeol.”, 1882, z. 1, s. 72–94). Ogłosił 
cenne materiały do biografii Klonowica (Nowe 
szczegóły do życiorysu Klonowica, „Ateneum”, 
t. 1, 1882, s. 473–518). W prasie lokalnej 
(w „Kalendarzu Lub.”, „Gaz. Lub.” i „Kur. 
Lub.”) zamieszczał artykuły o dawnym Lublinie 
pisane na podstawie archiwaliów. Pisał o po-
czątkach klasztoru oo. Franciszkanów i kirku-
cie żyd. („Kalendarz Lub.” i „Kur. Lub.” 1874), 
pożarze Lublina w 1575 („Gaz. Lub.” 1877), da-
cie śmierci i biografii Klonowica (tamże, 1878), 
kościele parafialnym św. Michała (tamże, 
1883). Szczególne znaczenie ma potwierdzenie 
przez niego na podstawie materiałów archiwal-
nych daty śmierci Klonowica i odkryciu faktu 
powierzenia pisarzowi stanowiska superin-
tendenta w Akademii Zamojskiej. Publikacja 
o Klonowicu została powtórzona przez wiele 
pism w Król. Pol. i poza jego granicami. W 1876 
na łamach „Gaz. Lub.” toczyła się polemika 
między D. a Zielińskim po ogłoszeniu drukiem 
przez ostatniego przewodnika Opis Lublina. 
Próbował też pisać wiersze.

Przed 1860 otrzymał Medal Pamiątkowy 
Wojny Krymskiej w latach 1853–56, nadawa-
ny przez cesarza Aleksandra II (o udziale D. 
w wojnie krymskiej brak jest jakichkolwiek 
wzmianek). 22 IX 1881 został odznaczony 
Orderem Świętego Równego Apostołom Księcia 
Włodzimierza IV st. za 35-letnią nieskazitelną 
służbę.

Jego żoną była Helena z Wolskich, wdowa 
po Stanisławie Bagieńskim (zm. 5 X 1863, zo-
stała pochowana na cmentarzu przy ul. Lipowej 
w Lublinie). Mieli sześcioro dzieci: Leokadię 
Józefę Helenę (1854–55), Lucynę Wiktorię 

Annę (ur. 1855), Józefa Kaliksta Michała (ur. 
1857), Helenę Antoninę Kazimierę (1858–59), 
Erazma (ur. 1860), Aurelię Agnieszkę Romanę 
(ur. 1862).

Zmarł 3 VIII 1892 w Warszawie na Pradze; 
został pochowany na cmentarzu Bródnowskim.

– Mencel T., Archiwum Akt Dawnych w Lublinie 
(1827–1887), „Rocz. Lub.”, t. 1, 1958, s. 7–36; – „Gaz. 
Lub.”, r. 17, 1892, nr 172, „Prawda. Tyg. Polit., Społ. 
i Liter.”, r. 12, 1892, nr 34, s. 408; – AP w Lublinie, zesp. 
35/251/0 Sąd Okręgowy w Lublinie [1875] 1876–1915 
[1916–1931], sygn. 964, zesp. 35/116/0 Rząd Gubernialny 
Lubelski 1867–1918, Seria AIV 1881, sygn. 104.

Piotr Dymmel

Długopolska Jadwiga Władysława 
(1910–1980) nauczycielka, archiwistka. Ur. 
30 VIII w Chmielowie k. Tarnobrzega, cór-
ka Józefa Wojnasa i Wandy ze Zborowskich. 
Studia wyższe odbyła na Wydz. Filoz. UJ 
i zakończyła je pracą magisterską Jurydyka 
smoleńska, na podstawie której otrzymała 26 
VI 1936 tytuł mgr. filozofii w zakresie historii. 
Monografia ta została wydana drukiem w ra-
mach „Bibl. Krak.” Tow. Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa w tomie 94. serii: Studia 
nad przedmieściami Krakowa (Kr. 1938).

Po odbyciu 10-miesięcznej praktyki pe-
dagog. w X Gimn. i Lic. im. Królowej Wandy 
w Krakowie, 1 IX 1937 rozpoczęła pracę na-
uczycielki w Publ. Średniej Szkole Handl. W l. 
1947–50 nauczała w Publ. Średniej Szkole 
Handl. w Gdańsku i analogicznej tamtejszej 
szkole elektrycznej. Nast. 2 lata przepracowa-
ła w tymże mieście na stanowisku starszego 
bibliotekarza Bibl. Miejskiej.

Pracę w Arch. M. Krakowa i Woj. Krak. na 
stanowisku młodszego archiwisty rozpoczęła 
1 VIII 1959. W 1961 uczestniczyła w podsta-
wowym kursie archiwistyki i archiwoznawstwa 
w Rogowie, zorganizowanym przez NDAP. 
Z pocz. 1962 otrzymała stanowisko archiwisty, 
2 lata późn. starszego archiwisty, w 1965 zo-
stała adiunktem archiwalnym. Z dn. 1 VI 1966 
powołano ją na stanowisko starszego asystenta 
naukowo-badawczego. Z końcem 1970 przeszła 
na emeryturę.

W archiwum, poza kwerendami tema-
tycznymi, ekspertyzami i wizytacjami skład-
nic akt, zajmowała się aktami XX-wiecznymi, 
których miała dobrą znajomość. Opracowała 
inwentarze 2 zespołów archiwalnych, w tym 
często wykorzystywany inwentarz akt Arch. 

http://www.szukajwarchiwach.pl/35/251/0#tabZespol
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/251/0#tabZespol
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/116/0#tabZespol
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/116/0#tabZespol
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Aktów Dawnych m. Krakowa i AP w Krakowie. 
W związku z pracą nad tym ostatnim zespołem 
opracowała referat Biurowość AP M. Krakowa 
i Woj. Krakowskiego z l. [1818] 1878–1962 na 
tle ogólnych zasad biurowości.

Była czł. SAP oraz ZZPKiSz.
Zmarła 24 VIII 1980; została pochowana 

w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

– Kiełbicka A., Archiwum Państwowe w Krakowie 
1951–1980, W.–Ł. 1989, s. 189; – AN w Krakowie, Akta 
osobowe J.W. D., sygn. 70/3.

Wiesław Filipczyk

Domański Józef (1926–2007) archiwi-
sta, historyk, filolog. Ur. 10 XII w Janowicach 
Poduszkowskich, w gm. gnojeckiej, pow. bu-
ski. Rodzice Jakub i Maria z d. Ogórek byli 
rolnikami, posiadali 4-hektarowe gospodar-
stwo. Podczas okupacji mieszkał z rodzicami 
w Janowicach, tam także uczył się na tajnych 
kompletach, przerabiając VI i VII klasę szko-
ły podst. W tym samym czasie wstąpił do BCh 
jako łącznik. Za działalność konspiracyjną 
aresztowany przez hitlerowców i osadzony 
w obozie karnym w Berlinie. W 1944 został 
wywieziony na roboty przymusowe w głąb 
Niemiec, do pracy jako robotnik fabryczny. 
Bezpośrednio po zakończeniu wojny powró-
cił w rodzinne strony i podjął naukę w gimn. 
ogólnoksz. w Busku-Zdroju. Po jego ukończeniu 
osiedlił się na Dolnym Śląsku. Ukończył Lic. 
Pedagog. w Świdnicy. W l. 1949–52 studiował 
na Wydz. Human. Uniw. Wrocł. na kierunku fi-
lologia pol. W 1971 na Wydz. Filol. UJ otrzymał 
st. dr. nauk human., broniąc rozprawy Nazwy 
miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego 
okręgu wrocławskiego przygotowanej pod kie-
runkiem prof. Witolda Taszyckiego, a po jego 
śmierci prof. Mieczysława Karasia. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1948 jako 
nauczyciel, nast. kierownik szkoły podst. 
w Brzeżanach, w 1949 (przez 2 miesiące) 
pracował jako nauczyciel w szkole podst. 
w Luboszycach. W l. 1952–53 był nauczycielem 
w Techn. Budowlanym w Żarach, w l. 1953–54 
w Lic. Ogólnoksz. im. Stefana Żeromskiego 
w Jeleniej Górze, w których uczył jęz. pol. i łac.

W l. 1954–91 (na część etatu do 1993) 
był zatrudniony w AP we Wrocławiu – od 16 
X 1954 w PAP w Legnicy. W grudniu 1954 
ukończył kurs dla młodszego archiwisty z wy-

nikiem dobrym, a od grudnia 1961 rozpoczął 
pracę w Oddz. Kartografii i Dokumentacji 
Technicznej, gdzie porządkował i ewidencjo-
nował zbiory kartograficzne. W lipcu 1962 
został awansowany na stanowisko adiunkta 
archiwalnego, a w czerwcu 1973 adiunkta na-
ukowo-badawczego. Od 1985 kierował Oddz. II, 
sprawując nadzór nad dokumentacją wytwo-
rzoną przez prus. i niem. urzędy i instytucje 
państwowe, a także nad ogromnym zasobem 
kartograficznym, w zdecydowanej większości 
także poniem. W 1991 przeszedł na emeryturę, 
jednak w t.r. podjął pracę w wymiarze ¾ etatu 
na dotychczasowym stanowisku kierownika 
oddz., na którym pozostał do końca 1992.

Jego zainteresowania zawodowe obejmo-
wały obszar kartografii, onomastyki, zwłasz-
cza problematykę nazw własnych miejscowości 
nadrzecznych na Śląsku, ponadto mediewistyki 
i historii gospodarczej. Pozostawił bogaty do-
robek naukowy. Podczas studiów uniwersytec-
kich zajmował się badaniami historyczno-lite-
rackimi, a także publicystyką. Publikował m.in. 
w czasopismach: „Blick nach Polen”, „Nowej 
Kulturze” i „Po prostu”. Prowadził badania hi-
storyczne i archiwalne w zakresie kartografii 
historycznej i onomastyki, w tym zwłaszcza na 
polu wyjaśniania etymologii nazw miejscowo-
ści nadrzecznych na Śląsku. Wydał drukiem 
wiele prac naukowych. Z dorobku naukowego 
wymienić należy: Polskość Wrocławia w świe-
tle nazw miejscowych („Sobótka”, t. 15 , 1960, 
s. 139–182, s. 139–181), Zaginione osady na 
Śląsku. Uwagi metodyczne (tamże, t. 54, 1999, 
nr 1), Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia 
i dawnego okręgu wrocławskiego (W. 1967), 
Polskie nazwy osad w powiecie legnickim 
(„Szkice Legnickie”, vol. 1, 1962, s. 33–56), 
Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego 
(tamże, vol. 2, 1965, s. 98–114), Polskie nazwy 
miejscowe powiatu złotoryjskiego (tamże, vol. 3, 
1966, s. 161–179), Śląskie nazwy miejscowe 
na-‘anie (-‘any) („Onomastica”, r. 14, 1969, 
s. 5–25), Śląskie nazwy służebne (tamże, cz. 1, 
r. 19, 1974, s. 5–42, cz. 2, r. 20, 1975, s. 5–34), 
Zur Eindeutschung der polnischen Ortsnamen 
in Schlesien („Onomastica Slavogermanica”, 
r. 7, Berlin 1973, s. 161–174), Typen deut-
scher mittelalterlicher Ortsnamen in suedo-
estlichen Polen, [w:] Proceedings of Thirteenth 
International Congress of Onomastic Sciences, 
Cracow, August 21–25, 1978 (Wr.–W. 1981, 

http://bazhum.pl/bib/volume/7119/
http://bazhum.pl/bib/volume/7119/
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vol. 1, s. 337–345), Średniowieczne nazwy 
Oławy i jej dopływów oraz związane z nimi 
nazwy miejscowe, [w:] Studia językoznawcze po-
święcone prof. drowi Stanisławowi Rospondowi 
(Wr. 1966, s. 349–358), Staropolskie nazwy 
rzeczne w okolicach Trzebnicy („Onomastica”, 
r. 13, 1968, s. 172–192), Staropolskie nazwy 
Bystrzycy i jej dopływów (tamże, r. 17, 1972, 
s. 83–108), Nazwy rzeczne na -y, -ew, -wa, 
-wia (tamże, r. 40, 1995, s. 15–41), Z badań 
nad śląską hydronimią, [w:] Hydronimia sło-
wiańska, t. 2. Materiały z międzynarodowej 
konferencji hydronimicznej, Mogilny, 20–24 IX 
1994 r., pod red. K. Rymuta (Kr. 1996, s. 11–
15), Říčí jméno Stěnava a jeho paralely („Acta 
Onomastica”, r. 41–42, Praha 2001, s. 50–61), 
Średniowieczne nazwy rzeczne koło Bromowa 
i Police nad Metują (tamże, r. 48, Praha 2007, 
s. 32–43), Katalog planów miast i osiedli ślą-
skich z XVI–XIX wieku w zbiorach Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu (W. 1973).

W AP we Wrocławiu opracował samo-
dzielnie oraz ze współpracownikami wiele ze-
społów akt prus. i zbiorów kartograficznych, 
sporządzając do nich inwentarze. Do najważ-
niejszych należą: Akta majątku Hochbergów 
z Książa, pow. wałbrzyski 1313–1945, Akta 
majątku Magnisów w Bożkowie, pow. nowo-
rudzki 1529–1945, Akta majątku Einsiedelów 
w Rybarzowicach, pow. zgorzelecki 1530–
1931, Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej 
we Wrocławiu [1706] 1809–1945, Rejencja 
Wrocławska [1604] 1809–1945, Inspekcja 
Przemysłowa w Dzierżoniowie 1892–1945. 
Nie zdążył dokończyć dzieła swego życia – 
rozprawy habilitacyjnej poświęconej dawnym 
nazwom rzecznym na Śląsku. Prowadził także 
kwerendy źródłowe w archiwach zagr., m.in. 
w Czechosłowacji, Niemczech (RFN i NRD) 
i Włoszech.

Był poliglotą i erudytą, znał biegle jęz. 
niem., franc., ros., ang., czes. i ang. Swobodnie 
czytał teksty łac. Bez kompleksów podejmował 
dyskurs z badaczami z Europy Zach. i Wsch., 
reprezentującymi różne dyscypliny nauko-
we. Był krajoznawcą, czł. klubu „Perpedes”. 
Publikował na tematy krajoznawcze na łamach 
czasopisma „Turysta”. Wydał także przewodnik 
krajoznawczy Dolina Baryczy (W. 1963).

W l. 1946–48 należał do ZMW „Wici” 
w Busku-Zdroju, gdzie był redaktorem gazet, 
i w Świdnicy jako sekretarz. W l. 1948–54 na-

leżał do ZNP. Był czł. ZZPKiSz, PCK i Wroc. 
Tow. Miłośników Historii. Pracował społecznie 
w Radzie Zakł. AP we Wrocławiu. Był ławni-
kiem Sądu Pow. we Wrocławiu.

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, 
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, 
odznakami „Budowniczy Wrocławia” oraz 
„Zasłużony Działacz Kultury”.

W 1964 zawarł związek małżeński z Czesz- 
ką Ewą Petříčkovą, nauczycielką z Kamenic 
nad Lipou. Wychowali troje dzieci – córkę 
i dwóch synów. Mieszkali we Wrocławiu. 

Zmarł na zawał serca 22 VII 2007; został 
pochowany na cmentarzu w Kiełczowie pod 
Wrocławiem.

– Pluta F., Józef Domański (10 XII 1926–22 VII 
2007), „Onomastica”, t. 2007, s. 405–408, tegoż, Dr n. 
hum. Józef Domański (10 XII 1926–22 VII 2007), „Indeks. 
Pismo Uniw. Opolskiego”, 2008, nr 1–2, s. 76–78; – AP 
we Wrocławiu, Akta osobowe J. D., Inwentarze zespołów 
archiwalnych; – Informacje udzielone autorowi przez 
współpracowników J. D.

Janusz Gołaszewski

Domański Ludwik (1946–2012) prawnik, 
archiwista. Ur. 10 X w Dąbrowie Górniczej, syn 
Wita, pracownika umysłowego, i Aleksandry. 
Naukę w szkole podst. ukończył w 1960, nast. 
uczęszczał do Lic. Ogólnoksz. im. Bolesława 
Prusa w Sosnowcu. Świadectwo dojrzałości 
uzyskał w 1964. Po maturze rozpoczął pracę 
zawodową jako stażysta w Centrali Handlu 
Zagr. „Centrozap” w Katowicach (4 II 1965–21 
VIII 1965). Studia wyższe podjął w l. 1965–69 
na Wydz. Prawa UJ, jednakże przerwał je ze 
względów ekonomicznych. Pracował w Biurze 
Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamiennych 
Taboru Kolejowego w Sosnowcu jako tech-
nik, nast. pracownik fizyczny w Katowickiej 
Fabryce Mebli. Od 1 IV 1974 został zatrudnio-
ny jako młodszy archiwista w PAP w Będzinie. 
Po kilku latach, już jako pracownik archiwum, 
ukończył studia prawnicze na Wydz. Prawa 
i Administracji UJ. 8 XII 1976 uzyskał tytuł 
mgr. prawa na podstawie rozprawy Sejmik 
ziemski w II połowie XVII i początkach XVIII 
wieku (posłowie, instrukcje, protestacje). 
W 1978 został skierowany na studia zaoczne na 
kierunku historia na Wydz. Nauk Społ. Uniw. 
Śląskiego, które ukończył w 1982.

W Oddz. w Będzinie oraz w AP w Kato- 
wicach przeszedł wszystkie szczeble awan-

http://bazhum.pl/bib/journal/32/
http://bazhum.pl/bib/volume/3123/
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su zawodowego od młodszego archiwisty do 
starszego kustosza. W archiwum będzińskim 
przepracował 22 lata. Od 1 VI 1994 p.o. kie-
rownika Oddz. W związku z likwidacją Oddz.,  
1 III 1996 został przeniesiony do Oddz. I – 
Opracowania Zasobu AP w Katowicach –  na 
stanowisko starszego kustosza. Od lutego do 
września 2002 p.o. kierownika Oddz. I. W AP 
w Katowicach pracował od 1 IV 1974 do 31 XII 
2006, w tym urlop bezpłatny w okresie 1 VIII 
2005–31 XII 2006. Podczas zatrudnienia 
w AP w Katowicach opracował ok. 40 zespo-
łów, do najważniejszych z nich należą m.in.: 
Akta m. Czeladzi [1914] 1915–45, Komisarz 
do Spraw Włościańskich Pow. Będzińskiego 
[1864] 1866–1914, Centralny Zarząd Przem. 
Szklarskiego w Sosnowcu [1945] 1950–58 
[1959], Tow. Fabryk Portland – Cementu 
„Wysoka” Spółka Akcyjna w Warszawie 
Fabryka w Wysokiej [1885] 1908–45, Fabryka 
Szkła dawniej S. Reich i Spółka w Zawierciu 
[1884] 1900–45, Sąd Grodzki w Będzinie [1789] 
1918–39 [1949], Sąd Grodzki w Czeladzi 
(1928) 1929–39 (1950). Zajmował się tak-
że upowszechnianiem historii regionu i po-
pularyzacją zasobu archiwum. Często wy-
głaszał referaty na zebraniach naukowych 
w archiwum katowickim. Opublikował kil-
ka artykułów poświęconych archiwistom, 
m.in.: Michałowi Antonów, Józefowi Szuka- 
łowskiemu, Romanowi Bogackiemu, Julii 
Miękickiej.

Systematycznie podnosił swoje kwali-
fikacje zawodowe, biorąc udział w kursach 
i szkoleniach organizowanych przez NDAP. 
W 1976 ukończył podstawowy kurs archi-
walny w Sulejówku, w 1977 kurs w zakresie 
nadzoru oraz opracowywania dokumentacji 
technicznej. 27 X 2003 został wybrany przew. 
Kom. Dyscyplinarnej dla NDAP i archiwów 
państwowych.

Czynnie zajmował się także drugą wy-
uczoną profesją – prawem. Od 1984 starał się 
o przyjęcie na aplikację radcowską; w 1986 
został przyjęty na pozaetatową aplikację do 
Okręgowej Kom. Arbitrażowej w Katowicach. 
Po jej ukończeniu podejmował dodatkowe prace 
jako radca prawny w instytucjach zewnętrz-
nych, m.in. w Biurze Poselskim posła Jerzego 
Zdrady (1992), Przedsiębiorstwie Techniczno- 
-Handlowo-Usługowym „Interpromex” sp. z o.o. 
w Będzinie (1996).

Angażował się społecznie w działalność 
towarzystw historycznych i archiwalnych. 
W 1979 aktywnie włączył się w działalność 
Oddz. PTH w Będzinie, reaktywowanego po 
kilkunastoletniej przerwie. Przez wiele lat peł-
nił funkcję sekretarza tego oddz. Działał tak-
że w Tow. Przyjaciół Archiwum, działającym 
przy AP w Katowicach, przez 10 lat wchodząc 
w skład Zarządu (od chwili założenia w 1997 
do 2007). 

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(2005) oraz Srebrną Odznaką „Zasłużonemu 
w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1983).

9 II 1971 zawarł związek małżeński 
z Marią z d. Półtorak. Miał córkę Aleksandrę 
(ur. 1971). 

Zmarł nagle w Sosnowcu w listopadzie 
2012; został pochowany na miejscowym cmen-
tarzu 29 XI t.r.

– Archiwum w regionie region w Archiwum. 80 lat 
Archiwum Państwowego w Katowicach, red. B. Kalinow-
ska-Wójcik, Kat. 2012; – AP w Katowicach, Akta osobowe 
L. D., sygn. 614, Sprawozdania z działalności WAP 
w Katowicach 1974–1983, Sprawozdania z działalności 
AP w Katowicach 1984–2005.

Piotr Matuszek

Dubiejek Czesław (1908–1995) na-
uczyciel, bibliotekarz, archiwista. Ur. 8 XI 
w Ruszkowie w gm. Gołymin, syn Stanisława 
i Anieli Florentyny z d. Kalisz. 3-letnią szkołę 
powsz. ukończył w Zambskach Starych, dokąd 
przeprowadziła się rodzina. W 1921 wstąpił 
do Preparandy Nauczycielskiej, a od 1923 
uczęszczał do Państw. Sem. Nauczycielskiego 
w Pułtusku, gdzie w 1929 uzyskał maturę i zło-
żył egzamin dyplomowy na nauczyciela szkół 
powsz. W 1931 zdał specjalistyczny egzamin 
praktyczny, uzyskując pełne kwalifikacje zawo-
dowe. W l. 1929–31 był nauczycielem w Publ. 
Szkole Powsz. im. św. Stanisława Kostki 
w Pułtusku, jednocześnie tworzył od podstaw 
Miejską Bibl. Publ. W 1929 był również orga-
nizatorem Mazowiecko-Kurpiowskiej Wystawy 
Regionalnej w Pułtusku prezentującej doro-
bek powiatów ciechanowskiego, makowskie-
go, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego. 
W l. 1931–32 pracował jako nauczyciel w Publ. 
Szkole Powsz. w Dzierżeninie, a nast. w l. 
1932–46 w Publ. Szkole Powsz. w Dąbrowie, 
gdzie zajął się także popularyzacją kultury kur-
piowskiej (m.in. utworzył zespół artystyczny), 
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budową nowego budynku szkolnego, organizo-
wał kursy oświaty rolniczej. W okresie okupacji 
niem. prowadził w Dąbrowie tajne komplety 
z zakresu programu gimn. We wrześniu 1944 
został pierwszym przew. Tymczasowej Gminnej 
Rady Narod. w Wyszkowie, czł. rady pozosta-
wał do 1946. Od 1946 pracował w Inspektoracie 
Szkolnym w Pułtusku, w 1947 powierzono mu 
zadanie zorganizowania Pow. Bibl. Publ. oraz 
sieci bibliotek gminnych, z czego wywiązał się 
znakomicie – do 1950 utworzył 15 bibliotek 
gminnych i ok. 100 punktów bibliotecznych 
w miejscowościach pow. pułtuskiego. Jego 
publicznie okazywane przywiązanie do wiary 
katolickiej stało się przyczyną przeniesienia go 
w maju 1954 ze stanowiska kierownika Pow. 
Bibl. Publ. na stanowisko agronoma ds. propa-
gandy w Pow. Zarządzie Rolnictwa. W marcu 
1955 powrócił na krótko do pracy w bibliotece, 
jednak w lipcu t.r. zmuszono go do rezygna-
cji i przeniesiono na stanowisko nauczyciela 
w szkole podst. w Borsukach k. Pułtuska. Do 
pracy w bibliotece powrócił w 1957, a od 1960 
ponownie został kierownikiem tej placówki. 
W l. 1965–73 zasiadał w Prezydium Miejskiej 
Rady Narod. w Pułtusku. Wspólnie z przew. 
Prezydium, Mironem Owsiewskim, był auto-
rem koncepcji utworzenia w Pułtusku archi-
wum powiatowego.

W marcu 1972 przeszedł na emery-
turę i podjął się zadania organizacji PAP 
w Pułtusku. Nadzorował remont i wyposa-
żanie przyznanych na tymczasową siedzibę 
archiwum trzech pomieszczeń przy ul. Zaułek 
2, a także prace w budynku dawnego kościoła 
p.w. NMP, który miał stać się główną siedzi-
bą archiwum. Od czerwca 1972, jeszcze przed 
oficjalnym otwarciem AP w Pułtusku w maju 
1973, zajął się działalnością na przedpolu archi-
walnym, wizytacjami archiwów zakładowych, 
zwłaszcza zaś zabezpieczaniem materiałów 
archiwalnych po zlikwidowanych prezydiach 
powiatowych i gromadzkich rad narodowych, 
które z powodu braku magazynów archiwal-
nych pozostawały w archiwach zakładowych 
urzędów gminnych i powiatowych. Rozpoczął 
też prace nad zewidencjonowaniem i opraco-
waniem materiałów archiwalnych przekaza-
nych z PAP w Nowym Dworze Maz. Z dn. 31 
XII 1974 przestał pełnić obowiązki kierownika 
AP w Pułtusku, pracując nadal na ½ etatu na 
stanowisku starszego archiwisty do 30 VI 1987 

(z przerwą na zatrudnienie w Bibl. Pedagog. 
w Pułtusku w okresie 1 X 1976–1 VIII 1977), 
zajmując się przede wszystkim nadzorem nad 
archiwami zakładowymi i opracowaniem ma-
teriałów archiwalnych.

Był współorganizatorem i wieloletnim se-
kretarzem, utworzonego w 1961 Tow. Przyjaciół 
Bibliotek, przekształconego nast. w Pułtuskie 
Tow. Społ.-Kult. Aktywnie działał w ZNP 
i PCK.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
i Krzyżem Oficerskim OOP, Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami i od-
znakami (m.in. odznakami: „Za Zasługi dla 
Archiwistyki”, „Zasłużony Działacz Kultury”, 
„Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego”). 
Uhonorowany został także wpisem do „Złotej 
Księgi Zasłużonych dla Województwa 
Ciechanowskiego”. Jego imię nosi czytelnia 
Pułtuskiej Bibl. Publ. im. Joachima Lelewela.

Zmarł 2 IV 1995 w Pułtusku; został pocho-
wany na tamtejszym cmentarzu św. Krzyża.

– Kowalski T., Dubiejek Czesław (1908–1995), 
w: Wpisani w historię Pułtuska. Słownik biograficzny, 
Pułtusk 2001, s. 64–65; – Kowalski T., Czesław Dubiejek 
(1908–1995), [w:] Pułtusk. Studia z dziejów miasta i re-
gionu, t. 3, W.–Pułtusk 1997, s. 367–371, Wiśniewski K., 
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 
(1947–2007), W. 2007; – Lewandowski E., Pracowite życie 
pana Czesława, „Tyg. Ciechanowski”, 1988, nr 43, s. 6; – 
AP w Warszawie Oddz. w Pułtusku, zesp. 79/187/0 Arch. 
Powiatowe w Pułtusku 1973–75, sygn. 1–3, Akta osobowe 
Cz. D., Kronika Oddz. w Pułtusku APW, Pułtuska Bibl. 
Publ. im. J. Lelewela, Akta osobowe Cz. D.

Krzysztof Wiśniewski

Dymnicka-Wołoszyńska Hanna (1930–
2003) historyczka, archiwistka. Ur. 11 V 
w Rakowo-Boginie w pow. łomżyńskim woj. 
białostockiego, córka Piotra i Katarzyny z d. 
Ciborowskiej. Pochodziła z rodziny chłopskiej. 
Do 1939 ukończyła I i II oddział szkoły powsz. 
W czasie okupacji niem. kontynuowała naukę 
w szkole powsz. i ukończyła I klasę gimn. na 
tajnych kompletach. Od sierpnia 1944 do lutego 
1945 przebywała wraz z rodziną na obszarach 
usytuowanych w pobliżu frontu wojsk niem. 
i sow., chociaż przeznaczonych dla ludności 
usuniętej poza strefę bezpośrednich działań bo-
jowych. Po wyzwoleniu podjęła naukę w gimn. 
w Łomży, które ukończyła w 1947. W l. 1947–
49 uczyła się w Lic. Human. we Włochach k. 
Warszawy. Po maturze w 1949 rozpoczęła stu-
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dia w Inst. Hist. Wydz. Human. Uniw. Warsz. 
Pierwszy 3-letni st. studiów o specjalności 
archiwistyka ukończyła w 1952 i odbyła mie-
sięczną praktykę w AAN. Dyplom magisterski 
uzyskała w 1954. W t.r. ukończyła kurs archi-
walny NDAP w Poznaniu. 

1 V 1954 podjęła pracę w Arch. PAN na sta-
nowisku pomocniczego pracownika naukowego. 
Weszła w skład zespołu pierwszych pracowni-
ków tej organizowanej wówczas instytucji. Było 
to jej jedyne miejsce pracy, w którym przepra-
cowała 49 lat na kolejnych stanowiskach: asy-
stenta, adiunkta dokumentacji naukowej (od 
25 VI 1962), dokumentalisty dyplomowanego 
(od 9 III 1970), starszego dokumentalisty dy-
plomowanego (od 1 I 1977), dyrektora (21 VIII 
1993–31 XII 1994). Na emeryturze kontynu-
owała pracę w Arch. PAN do 29 IX 2001, ko-
lejno jako starszy dokumentalista naukowy, 
kustosz, starszy kustosz (od 1 IV 1997). Od 
1 II 1995 była przew. Kom. Metodycznej Arch. 
PAN. W l. 1956–67 uczęszczała na sem. dok-
toranckie prof. Janusza Wolińskiego. Zbierała 
materiały do rozprawy doktorskiej Sejm Boni 
Ordinis 1748. W maju oraz czerwcu 1967 
przebywała na stypendium w AP w Dreźnie, 
penetrując jego zasoby, sporządzając odpisy 
dokumentów do rozprawy doktorskiej, której 
jednak nie ukończyła. 

W ramach służbowych obowiązków w ar-
chiwum uporządkowała akta Tow. Nauk. 
Warsz., sporządzając inwentarz obejmujący 
309 j.a. i pisząc obszerny wstęp odzwierciedla-
jący dzieje towarzystwa, a także losy, charak-
terystykę, zawartość i metody porządkowania 
jego akt. W tym też czasie była sekretarzem ze-
społu mającego ustalić metody porządkowania 
dokumentów i materiałów, które do Arch. PAN 
docierały jako spuścizny po uczonych. Miała 
istotny wkład w powstanie fundamentalnej pu-
blikacji zbiorowej (pod red. Z. Kolankowskiego) 
– Wytyczne opracowania archiwalnego spuścizn 
rękopiśmiennych (wyd. I, mps. na prawach 
rękopisu 1958, ostatnie – 1990). Z tego pierw-
szego okresu jej pracy pochodzi też inna ważna 
publikacja Prace Archiwum PAN nad metodyką 
porządkowania spuścizn („Biul. Arch. PAN”, 
1959, nr 2, s. 32–45). Podczas wieloletniego 
zatrudnienia w Arch. PAN pełniła wiele odpo-
wiedzialnych funkcji. Oprócz porządkowania 
zespołów naukowej dokumentacji oraz spu-
ścizn i inwentaryzacji jednostek archiwalnych, 

do 2002 pracowała w zespole redakcji „Biul. 
Arch. PAN”. Była autorką licznych artykułów 
historyczno-naukowych, archiwalnych oraz 
cenionych artykułów biograficznych w PSB. 
Opracowała wiele haseł do tomu 1. Słown. ar-
chiwistów i do Przewodnika po zespołach i zbio-
rach Archiwum PAN (W., wyd. I 1965, wyd. II 
1978 i wyd. III 1999). Przygotowała również 
wiele haseł encyklopedycznych. W pocz. okresie 
zatrudnienia działała w Kom. Brakowania Akt, 
a w latach późn. uczestniczyła w szkoleniach 
studentów Uniw. Warsz. i UMK, którzy wybie-
rali specjalizację archiwalną, a także uczniów 
Pomaturalnej Szkoły Arch. w Warszawie. Brała 
udział w krajowych i zagranicznych konferen-
cjach archiwalnych. 

Od 1954 należała do ZNP.
Została odznaczona Srebrnym Krzyżem 

Zasługi (1984), Złotą Odznaką ZNP (1977), 
odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978) 
i Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1985). 

6 II 1973 poślubiła historyka prof. Ryszarda 
Wołoszyńskiego.  

Zmarła w Warszawie 7 III 2003, gdzie 
została pochowana na cmentarzu ewange- 
licko-augsburskim.

– Wrzoskowie M. i M., Hanna Dymnicka-Woło-
szyńska (1930–2003), „Biul. Arch. PAN”, 2003, nr 44, 
s. 195–201, Szymczyk H., Bibliografia prac pracowni-
ków Archiwum Polskiej Akademii Nauk na podstawie 
„Biuletynu Archiwum PAN” nr 1–43, tamże, s. 85–89, 
Stasiak J., Działalność Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk w latach 1953–2013, „Biul. Arch. PAN”, 2013, 
nr 54, s. 151–153; – „Gaz. Wyborcza”, 10 i 11 III 2003 
[nekr.]; – Arch. PAN, Akta osobowe H. D.-W. sygn 111/20.

Anna Mieszkowska 

Dziedziuk Aurelia Janina (1917–
2013) pedagożka, archiwistka. Ur. 21 V 
w Wolbromiu, w woj. kieleckim, córka Jana 
Ogórka, urzędnika miejskiego, i Stanisławy 
z d. Wawer. W 1924 wraz z rodzicami 
przeniosła się z Kielecczyzny do Katowic, 
gdzie uczęszczała do szkoły powsz., a nast. 
Miejskiego Gimn. Żeńskiego, w którym 
w maju 1936 zdała egzamin dojrzałości typu 
human. z wynikami bardzo dobrymi, uzysku-
jąc świadectwo uznające „Ogórkównę Aurelię 
Janinę za dojrzałą do studiów wyższych”. Po 
maturze rozpoczęła studia na Wydz. Filoz. 
UJ, które ze względu na trudności finansowe 
zmuszona była przerwać. Studia podjęła po-
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nownie w 1937 na nowo utworzonym Państ. 
Pedagogium w Katowicach, gdzie 14 VI 1939 
uzyskała tytuł dyplomowanego nauczyciela 
szkół powsz. Wojna uniemożliwiła jej podję-
cie pracy w zawodzie nauczyciela. W sierp-
niu 1940 rozpoczęła pracę zarobkową jako 
pomoc księgowej w Fabryce Płócien Techn. 
w Sosnowcu. Pod koniec 1940 wyjechała do 
Lublina, gdzie od stycznia 1941 do lipca 1944 
pracowała w Wydz. Melioracji Głównego 
Urzędu Techn., pocz. jako kontystka, nast. se-
kretarka i tłumaczka (znała biegle jęz. franc. 
i niem.). Od sierpnia do października 1944 
pracowała w PKWN. Do Katowic powróciła 
w poł. 1945. Pracowała kolejno: w Sztabie 
Zaopatrzenia Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego 
na stanowisku referentki (15 VII 1945–31 VIII 
1945), w Zrzeszeniu Spółdzielni Spożywców 
Przem. Węglowego na stanowisku sekretar-
ki, nast. referentki (15 IX 1946–31 III 1949), 
w Zjednoczeniu Biur Projektowo Montażowych 
dla Górnictwa (10 V 1949–30 VI 1949), 
w Związku Spółdzielni Rzemieślniczych (1 VII 
1949–31 III 1951) oraz w Centralnej Rolniczej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Oddz. 
Zarządu Handlu dla Obrotu Żelazem i Węglem 
– Stalinogród jako starsza referentka (15 X 
1951–15 VIII 1954).

25 VII 1958 otrzymała skierowanie 
do pracy w WAP w Rzeszowie z siedzibą 
w Przemyślu na wolne stanowisko pracy do-
zorcy dziennego. Pracę w archiwum rozpoczęła 
1 VIII 1958 jako jedna z pierwszych pracow-
ników tego archiwum. Przeszła wszystkie 
szczeble kariery zawodowej: od 2 I 1961 objęła 
stanowisko młodszego archiwisty, od 1 VIII 
1963 archiwisty, od stycznia 1965 kierownika 
oddz., od 1 VIII 1966 starszego archiwisty, od 
1 I 1972 adiunkta archiwalnego, a od 5 V t.r. 
kierownika Oddz. Terenowego w Przemyślu 
AP w Rzeszowie. Po przekształceniu od 1 II 
1976 oddz. przemyskiego w WAP, powierzono 
jej stanowisko p.o. dyrektora, które pełniła do 
10 VI t.r. Z dn. 1 VIII t.r. ponownie powróciła 
na stanowisko kierownika oddz. Jednocześnie 
była czł. organów doradczych dyrektora WAP 
w Przemyślu: kolegium, Zespołu ds. opiniowa-
nia i zakupu archiwaliów, Kom. Oceny Mat. 
Arch. oraz Regionalnego Zespołu Badawczego 
utworzonego przy WAP 3 III 1977. W 1978 
wykładała na kursach kancelaryjno-archiwal-
nych prowadzonych przez ośrodek doskonale-

nia zawodowego w Poznaniu. Po przejściu na 
emeryturę we wrześniu 1981, kontynuowała 
pracę w archiwum w niepełnym wymiarze go-
dzin do końca stycznia 1994.

W pracy archiwalnej zajmowała się 
w szczególności nadzorem nad wytwarzaniem, 
gromadzeniem i opracowaniem dokumentacji 
instytucji wymiaru sprawiedliwości, prowa-
dzeniem ewidencji zasobu, rozmieszczeniem 
akt w magazynach, obsługą kwerend i in-
wentaryzacją tematyczną, a także szkoleniem 
pracowników archiwów zakładowych, głównie 
administracji państwowej. Wśród zaintere-
sowań badawczych D. najważniejsze miejsce 
zajmowała problematyka materiałów archi-
walnych instytucji wymiaru sprawiedliwości, 
akt sądowych, notarialnych oraz akt admi-
nistracji samorządowej. Jest autorką prac 
poświęconych zagadnieniom opracowania 
zasobu archiwalnego. Z dorobku publikacyj-
nego wymienić należy: Akta notariuszy w za-
sobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. 
Przewodnik (Przemyśl 1994), Spis zespo-
łów całkowicie opracowanych w Archiwum 
Państwowym w Przemyślu (Przemyśl 1993), 
Przewodnik po zespołach starostw powiatowych 
(Przemyśl 1993), Akta sądowe w zasobie WAP 
w Przemyślu, zawartość, sposób uporządkowa-
nia i inwentaryzacji („Rocz. Hist.-Arch.”, t. 1, 
1979, s. 33–48), Zasób aktowy Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Przemyślu i jego 
charakterystyka, [w:] Sprawozdanie z pracy 
Zarządu Oddziału PTH w Przemyślu, 10 III 
1974–23 V 1976 (Przemyśl 1976, s. 16–20, 
33–48).

Aktywnie uczestniczyła w życiu społecz-
nym, od 1965 była czł. SAP, we wrześniu 2002 
na Powsz. Zjeździe Archiwistów Polskich 
w Szczecinie została uhonorowana tytułem czł. 
honorowego SAP. Od 1958 była zaangażowana 
w działalność Oddz. w Przemyślu PTH, w l. 
1958–80 była czł. ZNP.

Uhonorowana Krzyżem Kawalerskim OOP, 
odznakami „Za Zasługi dla Archiwistyki” oraz 
„Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego”.

9 IX 1943 wyszła za mąż za pochodzącego 
z Przemyśla Kazimierza Dziedziuka (zm. 4 VI 
1960). Miała córkę Danutę (ur. 1954).

Zmarła w Przemyślu 19 VIII 2013, gdzie 
została pochowana na cmentarzu Zasanie.

 – Długosz E., Bibliografia Archiwum Państwowego 
w Przemyślu za lata 1874–2010, w: tejże, Archiwum Pań-
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stwowe w Przemyślu, Przemyśl 2012; – AP w Przemyślu, 
Teczka osobowa A.J. D.

Anna Nowak

Dziewińska Zofia (1925–2009) archi-
wistka. Ur. 9 VI w Uniejowie, córka rolników 
Józefa i Zofii z Drynkowskich-Andrzejewskich. 
Do 1938 mieszkała w Uniejowie, gdzie ukoń-
czyła szkołę powsz., nast. kontynuowała na-
ukę w gimn. w Wawrze k. Warszawy, któ-
re ukończyła w 1945. Naukę kontynuowała 
w Lic. H. Miklaszewskiej w Łodzi, w którym 
w 1947 uzyskała maturę. W t.r. wstąpiła na 
Wydz. Human., Sekcja Historii Uniw. Łódz. 
Podczas studiów uczestniczyła w wykładach 
i konwersatoriach z archiwistyki prof. Adama 
Stebelskiego. Studia przerwała po 3 latach 
z powodu urodzenia dziecka. 

1 IV 1962 została zatrudniona w AP 
M. Łodzi i Woj. Łódz. Pracując w Oddz. Akt 
PRL, opracowała akta Woj. Kom. Zw. Zaw. 
w Łodzi i zarządów okręgowych związków 
branżowych, była współautorem opracowania 
akt Centralnego Zw. Przem. Włókienniczego. 
Rezultatem prac archiwalnych był artykuł opu-
blikowany w „Archiwiście” Archiwa zakładowe 
Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych 
w Łodzi, wygłoszony wcześniej na zebraniu 
naukowym archiwum. Znaczącą część pracy 
w archiwum poświęciła opiece nad archiwami 

zakładowymi, odbywając wizytacje i udziela-
jąc konsultacji archiwistom zakładowym. Poza 
archiwami z dokumentacją aktową, do jej za-
kresu obowiązków należał także nadzór nad 
dokumentacją techniczną licznych w Łodzi biur 
projektowych, w szczególności w przemyśle lek-
kim. Uczestniczyła aktywnie jako wykładowca 
na kursach i szkoleniach dla archiwistów za-
kładowych. Doświadczenia działalności zawodo-
wej w zakresie nadzoru archiwalnego zawarła 
w niepublikowanej pracy Uwagi i spostrzeżenia 
dotyczące archiwów dokumentacji technicznej 
biur projektowych. Systematycznie podnosiła 
kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kur-
sach ogólnych i specjalistycznych organizo-
wanych przez NDAP. Na emeryturę przeszła 
z dn. 30 XI 1985.

Była czł. SAP, w l. 1972–80 pełniła funkcje 
czł. Zarządu Oddz. SAP w AP w Łodzi, a w l. 
1976–80 – jego przew. Działała także w ZNP. 

Została uhonorowana Medalem 30-le-
cia Polski Ludowej, odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” oraz Złotą Odznaką ZNP.

W 1949 wyszła za mąż za J. Dziewińskiego. 
Była matką dwóch córek: Grażyny i Iwony.

Zmarła 16 VII 2009; została pochowana na 
cmentarzu w Uniejowie.

– AP w Łodzi, Akta osobowe Z. D.

Julianna Wasiak
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E

Esman Tadeusz (1903–1987) historyk, 
archiwista. Ur. 12 VI w Poznaniu, syn Józefa, 
mistrza rzeźnickiego, i Tekli z d. Śmidowicz. 
Pochodził z rodziny wielkopol. o tradycjach 
patriotycznych. Jego dziadek Józef Esman brał 
udział w walkach niepodległościowych pod wo-
dzą Ludwika Mierosławskiego; za działalność 
patriotyczną został skazany i przetrzymywany 
w więzieniu Moabit w Berlinie. E. naukę rozpo-
czął w niem. szkole powsz. Edukację kontynu-
ował w Szkole Wydziałowej i Gimn. Mat.-Przyr. 
im. Gotthilfa Bergera w Poznaniu. Jako uczeń 
był czł. pol. skautingu (harcerstwa) i szkolnych 
organizacji niepodległościowych „Promieniści” 
i „Gotów”. Podczas powstania wielkopolskie-
go był gońcem w Głównej Kwaterze władz 
powstańczych, a potem Komendy Miasta 
Poznania. Egzamin dojrzałości złożył w 1923. 
Po maturze podjął studia hist. na Wydz. Filoz. 
i Human. Uniw. Pozn. W czasie studiów dzia-
łał w studenckim kole historyków, które repre-
zentował na Zjeździe Kół Historyków w Wilnie 
w 1925. Uczestniczył również w Zjeździe 
Historyków Polskich w Poznaniu w 1925. 
Studia dwukrotnie przerywał ze względu na 
trudną sytuację materialną. Egzamin magister-
ski złożył, pracując zawodowo; tytuł mgr. filo-
zofii w zakresie historii uzyskał na podstawie 
pracy Jan Wilhelm Kassyus. Zarys biografii na 
tle życia Wielkopolski w pierwszej połowie XIX 
wieku. Otrzymał ocenę bardzo dobrą, a praca 
została opublikowana w 1936 jako osobny ze-
szyt w Życiorysach zasłużonych Polaków XVIII 
i XIX wieku, redagowanych przez prof. Adama 
Skałkowskiego.

Pracę zawodową rozpoczął 16 II 1927 
jako pracownik kontraktowy zatrudniony na 
czas określony (6 miesięcy) w AP w Poznaniu 
i oddelegowany do Oddz. w Bydgoszczy. 
Prowadził prace porządkowe nad zesp. akt 
Rejencji w Bydgoszczy. W lipcu 1927 powró-
cił do Poznania, gdzie podjął pracę w Biurze 
Hist. DOK Nr VII. Porządkował wówczas akta 

powstania wielkopolskiego. Od 16 XII 1927 
nadal jako pracownikowi kontraktowemu po-
wierzono mu stanowisko p.o. kierownika Oddz. 
w Bydgoszczy AP w Poznaniu. 1 XII 1928 
uzyskał nominację na urzędnika z prowizo-
rycznym nakazem pełnienia od 1 I 1929 obo-
wiązków kierownika Oddz. w Bydgoszczy. 10 I 
1934 awansował do st. podreferendarza nadal 
jako p.o. kierownika placówki. W nocy z 3/4 IX 
1939 zgodnie z instrukcjami opuścił Bydgoszcz 
i ewakuował się do Warszawy. Pełnił dy-
żury i uczestniczył w akcji przeciwpożaro-
wej w budynkach AGAD i Wydz. Archiwów 
Państwowych. Od października 1939 ukry-
wał się w Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. 
W styczniu 1940 powrócił do Bydgoszczy 
i został skierowany do pracy w tamtejszym 
Urzędzie Kultury Rolnej jako archiwista 
i tłumacz. Od jesieni 1942 na kilka miesięcy 
został oddelegowany do Oddz. w Bydgoszczy 
Arch. Rzeszy w Gdańsku, gdzie zajmował się 
opracowaniem repertorium akt zesp. Pruskiej 
Kom. Generalnej w Bydgoszczy 1812–1920. 
Z Urzędu Kultury Rolnej w Bydgoszczy 
w lipcu 1944 skierowano go do prac przymu-
sowych przy kopaniu rowów przeciwczołgo-
wych, przebywał w obozie w Popiołach pod 
Aleksandrowem Kujawskim. W nocy z 18/19 I 
1945 zbiegł z obozu i powrócił do Bydgoszczy. 
Po wyzwoleniu miasta w końcu stycznia 1945 
znalazł się wśród czł. Tymczasowego Komitetu 
Obywatelskiego, który przejął władzę cywil-
ną. Z jego ramienia od 27 I 1945 kierował 
Komitetem Ochrony Mienia Państwowego 
i Kulturalnego, nast. przekształconego w Woj. 
Komitet ds. Bibliotecznych i Archiwalnych. 
Zajmował się zabezpieczeniem budynku i zbio-
rów archiwalnych. 1 VII 1945 został miano-
wany prowizorycznym kierownikiem oddz. 
bydgoskiego AP w Poznaniu, który w 1947 
został przekształcony w WAP w Bydgoszczy. 
Od 22 VII 1949 został jego prowizorycznym 
dyrektorem. Funkcję pełnił do 31 VIII 1952. 
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Inwigilowany przez organy urzędu bezpie-
czeństwa publicznego 29 V 1952 złożył rezy-
gnację z zajmowanego stanowiska, formalnie 
z powodu choroby serca i płuc, faktycznie zaś 
pod wpływem wywieranej presji politycznej. 
Pozostał w archiwum na stanowisku prowi-
zorycznego kustosza od 1 IX 1952, od 29 XI 
1955 zaś kustosza. 1 IV 1964 został powołany 
na stanowisko adiunkta naukowo-badawcze-
go. Od 1966 był czł. Zespołu Doradczego WAP. 
W 1968 osiągnął wiek emerytalny, jednak 
pracował nadal. 29 XII 1969 decyzją Prezesa 
Rady Ministrów przyznano mu rentę specjalną 
za zasługi. Wówczas złożył wniosek o przejście 
na emeryturę z dn. 28 II 1970.

Przez blisko 40 lat aktywności zawodo-
wej wykonywał wiele czynności związanych 
z pracą archiwisty. Przed wojną dużo czasu 
poświęcał pracom typowo administracyjnym, 
załatwianiu kwerend urzędowych oraz wy-
konywaniu nadzoru archiwalnego w zakresie 
przyjmowaniu akt z urzędów administracji 
państwowej. Podjął wówczas opracowanie 
akt Rejencji w Bydgoszczy. Zinwentaryzował 
ok. 20 tys. j.a. tego zespłu i opracował nowe 
inwentarze. Podczas okupacji niem., gdy zo-
stał oddelegowany do pracy w archiwum, ze-
widencjonował część akt Kom. Kolonizacyjnej 
w Poznaniu, okręgowych urzędów ziemskich 
w Grudziądzu i Poznaniu oraz powiatowych 
urzędów ziemskich, a także referatów rolnic-
twa kilku starostw powiatowych. Opracował 
również inwentarz idealny Kom. Generalnej 
dot. miejscowości pow. tucholskiego i części 
miejscowości pow. wyrzyskiego. Po zakończeniu 
wojny pierwszym zadaniem było zabezpiecze-
nie akt i księgozbiorów, porządkowanie zaso-
bu po wojennej zawierusze, scalanie zespołów, 
skompletowanie biblioteki archiwalnej. Wśród 
opracowanych wówczas zespołów były m.in.: 
starostwa powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, 
Tucholi, Toruniu, Wąbrzeźnie, Urząd Kultury 
Rolnej w Bydgoszczy, Komisariat Obwodowy 
w Trzemesznie oraz Centrala Przesiedleńcza 
w Gdańsku, Referat Specjalny Służby Bez- 
pieczeństwa w Gdyni–Potulicach i Obóz 
w Potulicach. Jego zasługą było zorganizowanie 
sieci archiwów państwowych na terenie woj. po-
morskiego (nast. bydgoskiego) oraz rozbudowa 
magazynów archiwalnych w Bydgoszczy. Zajął 
się także szkoleniem nielicznej grupy archiwi-
stów bydgoskich.

Na jego dorobek archiwalny składa się 
wiele publikacji o tematyce archiwalnej i hi-
storycznej. Plonem jego zainteresowania hi-
storią ruchu plebejskiego był szkic Bydgoszcz 
na tle wypadków 1846 r. („Arkona”, 1947, 
nr 4–5). W PSB zamieścił biogram dziadka 
Józefa Esmana. W działalności naukowej kon-
centrował się na zagadnieniach archiwalnych 
i edycji źródeł. Na uwagę zasługuje jego szkic 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy („Zap. 
Hist.”, t. 13, 1947). W 1956 na łamach tomu 
19. wspomnianego czasopisma zamieszczono 
jego szkic Akta zachodniopruskiej registratury 
Komisji Generalnej w Bydgoszczy jako źródło 
do dziejów wsi Pomorza Gdańskiego. W pracy 
zbiorowej Bydgoszcz. Historia. Kultura. Życie 
gospodarcze (Gdynia 1959) zamieścił szki-
ce poświęcone badaniu historii Bydgoszczy 
oraz dziejom archiwum miejskiego. Wspólnie 
z Z. Guldonem opublikował Statuty i przywileje 
cechów bydgoskich lat 1434–1770 (Bydgoszcz 
1963) oraz wybór źródeł Pierwsze miesiące 
okupacji hitlerowskiej w Bydgoszczy (współ-
aut. W. Jastrzębowski, Bydgoszcz–P. 1967). 
Jest także autorem wielu referatów nauko-
wych poświęconych zagadnieniom organiza-
cji aktotwórców i metodom porządkowania 
zespołów archiwalnych.

Angażował się w działalność polityczną, 
był także współzałożycielem i aktywnym dzia-
łaczem wielu organizacji i stowarzyszeń nauko-
wych, kulturalnych i społecznych. Przed wojną 
był czł. Oddz. Bydgoskiego PZZ, nast. TRZZ. Od 
1 IV 1945 aktywnie działał w  SD. Przez 2 lata 
pełnił funkcję przew. WK SD w Bydgoszczy. 
W 1952 pod wpływem nagonki politycznej nie 
został wybrany do lokalnych władz organizacji. 
Pozostał jednak czł. Rady Naczelnej i Centr. 
Kom. Rewizyjnej SD. Powrócił na stanowisko 
przew. WK SD w Bydgoszczy dopiero w li-
stopadzie 1956. W l. 1945–50 reprezentował 
stronnictwo w Pomorskiej WRN w Bydgoszczy, 
a nast. był radnym WRN (czł. Kom. Kultury), 
a także w MRN w Bydgoszczy. Przez wiele lat 
był czł. Kom. Hist. CK SD i przew. Kom. Hist. 
WK SD Bydgoszczy. Był również inicjatorem 
powstania Bydgoskiego Tow. Nauk. W l. 1957–
58 stał na czele Komitetu Organizacyjnego, od 
powołania towarzystwa w 1959 przez wiele lat 
pełnił funkcję wiceprezesa, aktywnie uczestni-
czył w pracach Wydz. Human. i Kom. Historii. 
Od 1964 okresowo pełnił funkcję kierownika 
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pracowni naukowej towarzystwa. Był czł. za-
łożycielem Oddz. PTH w Bydgoszczy, powoła-
nego w l. 1936–37, a także czł. Zarządu. Od 
1948 przewodniczył Kołu Zw. Bibliotekarzy 
i Archiwistów Pol. w Bydgoszczy. Był wielo-
letnim działaczem Tow. Miłośników Miasta 
Bydgoszczy. W 1971 otrzymał godność hono-
rowego czł. towarzystwa. W l. 1945–48 peł-
nił funkcję wiceprzew., a nast. sekretarza 
Okręgowej Kom. Badania Zbrodni Hitler. 
w Bydgoszczy i czł. Kom. Głównej. Jego uwaga 
skupiała się głównie na gromadzeniu materia-
łów źródłowych dot. prześladowania Polaków.

Za wybitne zasługi został uhonorowany 
Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie: 19 VIII 
1946, 22 VII 1955), Krzyżem Kawalerskim 
OOP (22 VII 1977), Medalem 10-lecia Polski 
Ludowej (22 VII 1954) oraz odznakami „Za- 

służony Obywatel Miasta Bydgoszczy” i „Za-
służony dla Województwa Bydgoskiego”.

Był żonaty z Marią z d. Nowakowską 
(15 IX 1932). Miał czworo dzieci: Ewę (ur. 
1933), Danutę (ur. 1935), Janusza (ur. 1940) 
i Hannę (ur. 1944).

Zmarł 16 IX 1987 w Bydgoszczy; został 
pochowany na cmentarzu parafii p.w. św. 
Wincentego à Paulo przy al. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

– Kutta J., Esman Tadeusz, w: Bydgoski słownik 
biograficzny, t. 1, Bydgoszcz 1993, s. 43–45, Tadeusz 
Esman (1903–1987), „Kalendarz Bydgoski”, r. 1987, 
s. 186–187; – Swemu miastu [wkładka, tamże, r. 1993, 
s. 21, Tadeusza Esmana wspomnienia o Bydgoszczy] 
(oprac. J. Esman, M. Romaniuk), „Kron. Bydgoska”, cz. 1, 
t. 29, 2008, s. 429–469, cz. 2, t. 30, 2009, s. 447–466; – AP 
w Bydgoszczy, Akta osobowe T. E., sygn. 2/54. 

Marek Romaniuk
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F

Fenczak August Stanisław (1943–2014) 
historyk, archiwista. Ur. 28 V w Przemyślu, 
syn Jana i Walerii z d. Wojdylak. Ukończył 
szkołę podst. oraz średnią w Przemyślu. Po zda-
niu egzaminu dojrzałości w Techn. Łączności 
w 1962 rozpoczął studia filoz. w Inst. Teolog. 
w Przemyślu. W 1964 przerwał studia ze wzglę-
du na stan zdrowia, jednakże po rocznej prze-
rwie podjął studia hist. na KUL. W 1971 obronił 
pracę magisterską Stosunki między obrządka-
mi Kościoła katolickiego na Rusi Czerwonej 
w połowie XVIII w. Zmiany obrządku w unic-
kiej diecezji lwowskie, napisaną pod kierun-
kiem prof. Jerzego Kłoczowskiego. W 1976 
ukończył studium podyplomowe archiwistyki 
w Inst. Historii i Archiwistyki UMK, a w 1977 
kurs paleografii łac. i staropol. organizowany 
przez NDAP. W 1976 został słuchaczem sem. 
doktorskiego w Inst. Historii PAN, pracując 
nad rozprawą Stosunki wyznaniowe Przemyśla 
w okresie autonomii galicyjskiej pod kierun-
kiem doc. dr hab. Hanny Jędruszczak. W 1979 
uczestniczył w Sem. Paleografii i Dyplomatyki 
Słowiańskiej w Sofii, podczas którego wygłosił 
referat naukowy Zabytki pisma cyrylickie-
go w dawnych i współczesnych zbiorach po-
łudniowo-wschodniej Polski (opublikowany: 
Palèographie et diplomatique slaves. Rapports 
et communications du seminarie de palegraphie 
et diplomatique slaves, Sofia 1980, s. 43–55).

Pracę zawodową rozpoczął 15 IX 1972 
w WAP w Rzeszowie, w 1974 przeszedł do pracy 
w Oddz. Terenowym w Przemyślu. W 1976 ob-
jął stanowisko kierownika Oddz. I (materiałów 
archiwalnych powstałych do zakończenia dzia-
łań wojennych w 1944–45) WAP w Przemyślu. 
W styczniu 1977 został przew. Kom. Oceny 
Mat. Arch., od czerwca t.r. objął stanowisko 
starszego asystenta naukowo-badawczego. 
Po reorganizacji struktury archiwum w 1980, 
został kierownikiem Oddz. I Opracowania 
Zasobu. W AP w Przemyślu pracował do 1986.

Podczas pracy zawodowej w archiwum 
przemyskim zajmował się głównie opracowa-
niem materiałów archiwalnych oraz inwen-
taryzacją akt. Uczestniczył w pracach in-
wentaryzacyjnych takich zespołów, jak: Akta 
m. Przemyśla (część akt z XVIII–XX w.), Akta 
m. Leżajska (dyplomy pergaminowe), C.K. 
Starostwo w Jarosławiu, Arch. Geodezyjne, 
prezydia PRN w Lubaczowie i Jarosławiu. 
Zinwentaryzował znaczną część dokumen-
tów papierowych i pergaminowych oraz spu-
ścizn prywatnych z zasobu archiwum prze-
myskiego. Do najważniejszych opracowa-
nych zespołów archiwalnych należą m.in.: 
Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Teki 
Leopolda Hausera, Cech Sietniczo-Kupiecki 
w Radymnie, Greckokatolicki Urząd Dekanalny 
Biecki, Greckokatolicki Urząd Dekanalny 
Olchowiecki, Akta adwokata dr. Joachima 
Schaffela pełnomocnika Zarządów Dóbr 
Sapiehów w Krasiczynie i Żurawicy oraz 
Zajączkowskich w Bolestraszycach, Akta 
rodziny Borowskich z Borowej k. Mielca 
oraz rodzin spokrewnionych (Mrowińskich, 
Kuczkowskich, Wiktorów i Romerów), Akta 
adwokata Czerlunczakiewicza z Przemyśla, 
Państw. Zarząd Wodny w Przemyślu, Rejon 
Dróg Wodnych w Przemyślu. W początkowym 
okresie pracy w archiwum zajmował się po-
nadto nadzorem nad archiwami zakładowy-
mi. W czasie pracy w archiwach angażował 
się w działalność popularyzatorską, prezen-
tując referaty na sympozjach i konferencjach 
archiwalnych. Na uwagę zasługują m.in. 
wystąpienia: Zasób archiwów województwa 
przemyskiego jako baza badań regionalnych 
(referat wygłoszony podczas sesji „Archiwa 
ośrodkami badań regionalnych”, październik 
1976), Stosunki demograficzne w regionie prze-
myskim w latach II Rzeczypospolitej („Region 
przemyski w latach II Rzeczypospolitej”, listo-
pad 1978), Współczesna rola archiwów zakła-
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dowych („WAP w Przemyślu w służbie nauki 
i społeczeństwa”, grudzień 1979), Specyfika 
źródeł do dziejów kultury Przemyśla („Kultura 
Przemyśla na przestrzeni dziejów”, wrzesień 
1981), Działalność naukowa archiwów po-
łudniowo-wschodniej Polski („Archiwa połu-
dniowo-wschodniej Polski w 40-leciu PRL”, 
czerwiec 1984).

Z dorobku naukowego wymienić należy 
m.in.: Stan i potrzeby archiwów zakładowych 
na terenie województwa rzeszowskiego („Prace 
Human.”, 1975, nr 7, s. 23–24), Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe w Przemyślu (Przemyśl 
1979), Źródła do dziejów regionu przemyskiego 
w latach 1944–1949 (oprac. wraz z E. Forbot, 
Przemyśl 1979), Realny i idealny zasób WAP 
w Przemyślu („Rocz. Hist.-Arch.”, t. 1, 1979, 
s. 49–78), Archiwum Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu (1911–1951), tamże, t. 2, 
1985, s. 89–129), Dzieje archiwów i zbiorów 
rękopisów archiwalnych w Polsce południowo-
-wschodniej. Stan badań, postulaty badawcze 
(tamże, t. 2, 1986, s. 81–100), Julian Antoni 
Łukaszkiewicz, jego działalność archiwalna 
(ze szczególnym uwzględnieniem pracy w ar-
chiwum Sapiehów w Krasiczynie) (tamże, t. 4, 
1987, s. 109–125). Jego zainteresowania ba-
dawcze obejmowały także historię Przemyśla, 
a zwłaszcza jego dzieje wczesnośredniowieczne 
i nowożytne. Do ważniejszych prac, poświęco-
nych tej problematyce, należą: Z badań nad 
początkami samorządu miejskiego w Przemyślu 
i jego kancelarii (do 1389 r.) („Rocz. Hist.-Arch.”, 
t. 5, 1988, s. 23–44), Wokół początków bizan-
tyńsko-słowiańskiego biskupstwa w Przemyślu. 
Kwestia istnienia organizacji diecezjalnej 
w Księstwie Przemyskim (koniec XI i pierw-
sza połowa XII wieku), [w:] Polska–Ukraina. 
1000 lat sąsiedztwa, pod. red. S. Stępnia, t. 3 
(Przemyśl 1996, s. 21–38), Lwów i Przemyśl. 
Z rozważań nad fazami rozwojowymi procesów 
wprowadzania prawa niemieckiego w ośrod-
kach miejskich Rusi Halicko-Włodzimierskiej 
w XIII i XIV wieku („Rocz. Przemyski”, t. 33, 
1997, z. 2, s. 57–66), „Ecclesia Premisliensis 
maior”, czyli o architekturze i niektórych ele-
mentach wewnętrznego wyposażenia kościoła 
św. Mikołaja w Przemyślu w świetle źródeł 
pisanych z XIV i XV wieku („Kresy Połud.- 
-Wsch.”, 2003, z. 1, s. 9–18), W obliczu zmian 
geopolitycznych i ustrojowych (1340–1389), [w:] 
Dzieje Przemyśla t. 2 (1340–1772), cz. 1 U schył-

ku średniowiecza (Przemyśl 2003), Śliwnica. 
Szkice z dziejów wsi i parafii (Krasiczyn 2006), 
Skąd i kiedy przybył do Przemyśla herbowy 
niedźwiedź?... („Kresy Połud.-Wsch.”, r. 7, 2010, 
s. 239–298). Był redaktorem reedycji pracy 
Leopolda Hausera z 1883 Monografia miasta 
Przemyśla (Przemyśl 1991) oraz wspomnień 
Kazimierza Girtlera Przemyśl w zaraniu doby 
autonomicznej. Opowiadania o rzeczach wi-
dzianych z zawróceniem wzroku w przeszłość 
(Przemyśl 1999). Publikował także artykuły, 
poświęcone archiwistyce i dziejom Przemyśla 
na łamach „Życia Przemyskiego”, „Lombardu”, 
„Naszego Przemyśla”. 

W 1987 podjął pracę na stanowisku 
starszego asystenta w Stacji Nauk. PTH 
w Przemyślu, gdzie pracował do rozwiąza-
nia tej placówki w 1990. W t.r. był jednym ze 
współzałożycieli Połud.-Wsch. Inst. Nauk. oraz 
jego pracownikiem naukowym (1 IV 1991–31 V 
2003). W l. 2002–07 prowadził zajęcia dydak-
tyczne w Państw. Wyższej Szkole Zawodowej 
w Przemyślu (obecnie Państw. Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska) z przedmiotów: nauki 
pomocnicze historii, historia archiwum, archi-
wów i archiwistyki, historia nowożytna Polski 
(do 1795), edytorstwo źródeł historycznych. W l. 
2005–11 był zatrudniony na stanowisku doku-
mentalisty w archiwum uczelnianym, przyczy-
niając się walnie do jego rozwoju. Opracował 
normatywy archiwalne, przygotował kolejne 
pomieszczenia dla archiwum, przejmował do-
kumentację, udostępniał akta.

Zaangażował się w działalność społecz-
ną. W czasie pracy w WAP w Rzeszowie peł-
nił funkcję sekretarza ZZPKiSz (od 13 IV 
1973). Był czł. SAP, w 1977 został sekreta-
rzem Oddz. SAP w Przemyślu, w l. 1980–
83 był jego przew. Dziejom i działalności 
przemyskiego oddz. stowarzyszenia po-
święcił kilka publikacji, m.in.: Z dziejów 
Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich w Przemyślu (1965–
1985) („Archiwista”, 1985, nr 1–2, s. 48–52), 
I Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich 
(Przemyśl 27–29 VIII 1986) („Mówią Wieki”, 
1987, nr 3, s. 37–38), Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (1965–
1985) („Rocz. Hist.-Arch.”, 1987, s. 71–83). 
Tematykę tę podejmował także na łamach pra-
sy lokalnej. Należał do PTH, zasiadając we wła-
dzach Oddz. w Przemyślu: w l. 1976–78, 1982–
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84 był skarbnikiem Zarządu, w l. 1978–82, 
1988–90 – sekretarzem. Od 1976 był czł. TPN 
w Przemyślu. W l. 1983–88 należał do Stow. 
Autorów Pol. W 1988 prezydent Przemyśla po-
wołał go na czł. Miejskiego Komitetu Ochrony 
Pomników Walk i Męczeństwa.

Otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Archi- 
wistyki” (1979) oraz Doroczną Nagrodą Miasta 
Przemyśla (3 V 2013).

23 II 1980 zawarł związek małżeński 
z Krystyną Zych, z którą miał córkę Grację 
(ur. 1980).

Zmarł 16 XII 2014 w Przemyślu, gdzie 
został pochowany 19 XII t.r. na cmentarzu 
Zasanie.

– August Stanisław Fenczak – laureat Nagrody 
Miasta Przemyśla – fragment laudacji dr. Janusza 
Polaczka wygłoszonej w czasie uroczystego wręczania 
Nagrody (zamek w Przemyślu, 3 maja 2013), „Przemy-
ski Przegl. Kult.”, 2013, nr 1–2, s. 84–85, Konieczny Z., 
Dzieje Archiwum przemyskiego i jego zasobu, Przemyśl 
1989, Kronika Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Przemyślu z lat 1976–1983, „Rocz. Hist.-Arch.”, t. 3, 
1986, s. 149–156, Kubrak Z., Służba społeczna history-
ków. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Prze-
myślu 1928–2003, Przemyśl 2006, Lewkowicz H., August 
Fenczak, w: Ukrainoznawstwo na polsko-ukraińskim 
pograniczu etnicznym. 10 lat Południowo-Wschodniego 
Instytutu Naukowego w Przemyślu, Przemyśl 2001, s. 81, 
Osiadacz M., Kronika archiwów południowo-wschodniej 
Polski za lata 1984–1985, „Rocz. Hist.-Arch.”, t. 5, 1987, 
s. 159–164; – Stępień S., Dzieje Przemyśla były jego 
pasją. August Fenczak (1943–2014), „Nasz Przemyśl”, 
styczeń 2015, s. 18–19, Szeliga Z., Mistrz bez uniwersy-
teckiej katedry, „Gaz. Przemyska”, 2015, nr 1, s. 4; – AP 
w Przemyślu, Teczka osobowa A. F., zesp. 56/589/0 Woje-
wódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu 1951–1999, 
spis Nr 2, poz. 176–177, zesp. 56/884/0 Stowarzyszenie 
Archiwistów Polskich Oddział Wojewódzki w Przemyślu 
1964–2002, spis Nr 1, poz. 7, 9, 10, spis Nr 4, poz. 1, 3, 
AP w Rzeszowie, zesp. 59/1301/0 Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Rzeszowie 1951–1998, sygn. 143, Połu-
dniowo-Wschodni Instytut Naukowy, Materiały osobiste 
A. F., Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu, Teczka osobowa A. F.

Ewa Grin-Piszczek

Filipowicz Irena (1928–2015) histo-
ryczka, archiwistka. Ur. 16 II w miejscowości 
Grodziszczany k. Różanegostoku w pow. sokól-
skim, w rodzinie chłopskiej, córka Antoniego 
Budnika i Marii z d. Czauż. Naukę w szkole 
powsz. przerwała wojna, po jej zakończeniu 
kontynuowała edukację w prowadzonych przez 
zakon salezjanów Gimn. i Lic. Ogólnoksz. typu 
human. w Różanymstoku. W l. 1950–53 ukoń-

czyła studia wyższe I st. na kierunku histo-
ria ze specjalnością pedagog. na Wydz. Nauk 
Human. KUL. Studia II st. ukończyła w 1982 
na UMK w systemie zaocznym, uzyskując dy-
plom magisterski. 

W l. 1953–55 pracowała w Woj. Przed- 
siębiorstwie Hurtu Spożywczego w Bia- 
łymstoku, albowiem z uwagi na ukończoną 
uczelnię katolicką nie mogła podjąć pracy 
pedagogicznej. 1 VIII 1955 została zatrud-
niona w PAP w Suwałkach (formalnie będą-
cego w okresie organizacji), a po jego powoła-
niu 1 X 1955 objęła stanowisko kierownika. 
Pierwszoplanowym zadaniem przed kierow-
nikiem nowo powołanego archiwum było gro-
madzenie zasobu oraz pozyskanie nowych po-
mieszczeń na magazyny archiwalne. Do 1965 
była jedynym pracownikiem PAP w Suwałkach. 
Od 1965 stanowisko kierownika łączyła ze 
stanowiskiem adiunkta archiwalnego (w 1965 
PAP w Suwałkach zostało przekształcone 
w Oddz. Terenowy WAP w Białymstoku), a od 
1966 starszego asystenta naukowo-badawcze-
go WAP w Białymstoku. Po powstaniu woj. su-
walskiego 1 II 1976 została powołana czasowo, 
a od 1 IV 1976 na stałe na stanowisko dyrek-
tora WAP w Suwałkach i funkcję tę pełniła do 
przejścia na emeryturę w czerwcu 1990.

Była aktywna na wszystkich polach dzia-
łalności archiwalnej. W pierwszych latach funk-
cjonowania PAP w Suwałkach przeprowadzała 
rocznie 50–80 wizytacji archiwów (składnic akt) 
na terenie 5 powiatów. Duży wysiłek wkładała 
w przejmowanie z nadzorowanych jednostek 
materiałów archiwalnych w związku z reorga-
nizacją administracji państwa w l. 70. XX w. 
W późniejszym czasie wiele uwagi poświęcała 
edukacji archiwistów zakładowych, poprzez 
organizowanie kursów archiwalnych we współ-
pracy z Zakł. Doskonalenia Zaw. w Poznaniu. 
Dużą uwagę przykładała do opracowywa-
nia zespołów archiwalnych, przejmowanych 
z przedpola archiwalnego oraz pozyskanych 
na drodze rewindykacji z ZSRR, kładąc na-
cisk na dokładne badanie zawartości zespołu, 
historii jego twórcy i procesów aktotwórczych. 
Podejście to znalazło odbicie w wysokim po-
ziomie merytorycznym inwentarzy wraz ze 
wstępami, które do dziś stanowią niezwykle 
cenną pomoc informacyjną dla użytkowni-
ków. Opracowała samodzielnie 68 zespołów, 
brała udział w opracowaniu kolejnych 107 
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zespołów, w tym m.in.: akt m. Suwałki i akt 
m. Augustowa z XIX i pocz. XX w., akt sądów 
z okresu międzywojennego, akt stanu cywilnego 
oraz ksiąg metrykalnych z XIX w., materiałów 
administracji ogólnej okresu międzywojennego, 
akt gmin i gromad z l. 1944–72. W wyniku prac 
archiwalnych, prowadzonych w l. 80. XX w., 
większość zasobu archiwum suwalskiego zo-
stała uporządkowana i zinwentaryzowana. 
Wniosła niezaprzeczalny wkład w dorobek na-
ukowy Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej 
Białostockiego Tow. Nauk. i Inst. Slawistyki 
Uniw. w Lund. Aktywnie uczestniczyła w pra-
cach kom. metodycznych oraz życiu naukowym 
archiwów w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, 
Olsztynie, Suwałkach.

Ważne miejsce w działalności zawodowej 
F. zajmowała popularyzacja archiwum i jego 
zasobu oraz badań regionalistycznych w zróżni-
cowanej formie: odczytów okolicznościowych, fe-
lietonów prasowych, lekcji w szkołach średnich, 
wywiadów prasowych, udziału w Komitecie 
Redakcyjnym suwalskiej rozgłośni radiowej.

Z dorobku naukowego F. wymienić na-
leży prace: Akta miasta Suwałk z lat 1807–
1914 jako źródło historyczne, [w:] Miasta 
północno-wschodniej części Polski (materia-
ły z sympozjum), red. nauk. A. Dobroński 
(Białystok 1982, s. 163–176), Działalność 
KPZB i PPS na Suwalszczyźnie w latach 
1936–1939 w świetle materiałów policyjnych 
(„Rocz. Białostocki”, t. 13, 1976, s. 317–332), 
Augustów, Bakałarzewo, Berżniki, Dąbrowa 
Białostocka, Filipów, Jeleniewo, Krasnopol, 
Lipsk, Przerośl, Puńsk, Raczki, Sejny, Sokółka, 
Suwałki, Sztabin, Wiżajny, [w:] Miasta pol-
skie w Tysiącleciu, t. 1, Wr.–W.–Kr. 1965 
(s. 231, 247–249, 254, 258, 263, 266–267, 
276–277, 279–280, 288–289, 295), oraz prace 
wydane drukiem z H. Majewskim: Materiały 
archiwalne dotyczące ostatniego okresu oku-
pacji niemieckiej na Suwalszczyźnie (listo-
pad 1918–sierpień 1919) („Teki Arch.”, t. 11, 
1968, s. 135–152), Działalność komunistów 
na Suwalszczyźnie w świetle materiałów 
„procesu 53” w r. 1926 (tamże, t. 12, 1970, 
s. 37–65) i Z. Filipowiczem Materiały archi-
walne dotyczące zamieszkania w Suwałkach 
Wasiłowskich, rodziców M. Konopnickiej 
(„Rocz. Białostocki”, t. 12, 1974, s. 391–402).

Działała aktywnie w Białostockim 
Tow. Nauk., oddziałach PTH i TWP w Bia- 

łymstoku i  Suwałkach,  Stow.  Społ . - 
-Kult. „Suwalszczyzna”, w Zesp. Naukowo- 
-Badawczym WAP w Suwałkach.

Została uhonorowana Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1986), odznakami: 1000-lecia Państwa 
Polskiego (1965), „Zasłużony Białostocczyźnie” 
(1971), „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978), 
„Zasłużony Działacz Kultury” (1979) oraz ty-
tułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” (2006).

W 1960 poślubiła Zygmunta Filipowicza, or-
ganizatora i kierownika muzeum w Suwałkach. 
Miała troje dzieci. 

Zmarła w Suwałkach 26 IV 2015; zo-
stała pochowana na miejscowym cmentarzu 
Komunalnym.

– Filonik A., Archiwa państwowe Białostocczyzny 
w latach 1953–1963, „Rocz. Białostocki”, t. 5, 1964, 
s. 247, 250–252; Filipowiczowie I. i Z., Placówki na-
ukowe Suwalszczyzny: archiwum i muzeum suwalskie 
w latach 1955–1964, w: Studia i materiały do dziejów 
Suwalszczyzny, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 
1965, s. 573–579; Filipowicz S., Archiwa państwowe, w: 
Województwo suwalskie, przeszłość, teraźniejszość, per-
spektywy, pod red. J. Kopciała, Suwałki 1995, s. 257–260, 
Sztachelska A., Wspomnienia z lat 1953–1956, w: 50 
lat Archiwum Państwowego w Białymstoku. Księga 
pamiątkowa, Białystok 2003, s. 188; – Irena Filipowicz 
1928–2015, „Dwutyg. Suwalski”, nr 9/55 z 28 IV 2015, 
Pożegnanie Ireny Filipowicz, dostępne online: http://
um.suwalki.pl/pozegnanie-ireny-filipowicz [dostęp: 1 I 
2017], Zmarła Irena Filipowicz (1928–2015), dostępne 
online: http://www.suwalki.ap.gov.pl/art,3,zmarla-irena-
-filipowicz-1928–2015 [dostęp: 1 I 2017]; – NDAP, Akta 
osobowe I. F., AP w Suwałkach, zesp. 63/544/0 PAP 
w Suwałkach 1955–1965, zesp. 63/545/0 Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy 
w Suwałkach 1965–1975; – Dokumenty osobiste Zygmun-
ta i Ireny Filipowiczów w posiadaniu rodziny.

Sławomir Filipowicz

Filonik Adam (1905–1996) filozof, na-
uczyciel, archiwista, żołnierz AK. Ur. 9 V 
w Wólce, par. Waniewo, gm. Kowalewszczyzna, 
pow. Wysokie Mazowieckie, syn Wincentego 
i Julii, właścicieli gospodarstwa rolnego. Szkołę 
powsz. i gimn. ukończył w Waniewie; nast. 
studia na Wydz. Hist. USB. W 1932 obronił 
pracę Michał Pełka Poliński (1785–1848), 
napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława 
Kościałkowskiego, uzyskując tytuł mgr. filozo-
fii w zakresie historii. Przyjaźnił się z Pawłem 
Jasienicą.

Od 1930 pracował jako nauczyciel w szkole 
podst. w Wilnie. W 1933 został mianowany pod-

http://um.suwalki.pl/pozegnanie-ireny-filipowicz
http://um.suwalki.pl/pozegnanie-ireny-filipowicz
http://www.suwalki.ap.gov.pl/art,3,zmarla-irena-filipowicz-1928-2015
http://www.suwalki.ap.gov.pl/art,3,zmarla-irena-filipowicz-1928-2015
http://www.suwalki.ap.gov.pl/art,3,zmarla-irena-filipowicz-1928-2015
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inspektorem szkolnym w Święcianach, w 1937 
przeniesiony na równorzędne stanowisko do 
Wołożyna. Po wkroczeniu sow. w 1939 praco-
wał w sow. dziesięciolatce w Wołożynie. Lata 
okupacji niem. (1941–44) spędził w gospodar-
stwie rodziców, gdzie był formalnie zatrudnio-
ny jako pracownik skupu mleka. W tym czasie 
zaangażował się w działalność konspiracyjną: 
jako żołnierz ZWZ–AK dosłużył się st. por. ps. 
„Leszczyna”, w 1944 pełnił funkcję szefa BIP, 
działał także w tajnym nauczaniu. Po zajęciu 
Białostocczyzny przez wojska sow. w sierp-
niu 1944 współorganizował gimn. ogólnoksz. 
w Łapach. 6 X 1944 Jan Młynarczyk, kurator 
Okręgu Szkolnego w Białymstoku, mianował 
go dyrektorem Państw. Gimn. i Lic. Ogólnoksz. 
w Łapach. Funkcję tę pełnił do 31 VIII 1948. 
Od 1 IX 1948 do 31 VIII 1950 – p.o. naczel-
nika, nast. naczelnik Wydz. Szkół Średnich 
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Od 
1 IX 1950 do 31 X 1952 pracował jako dy-
rektor Bibl. Akad. Med. w Białymstoku. 
Z dn. 1 XI 1952 objął obowiązki dyrektora 
Państw. Szkoły Felczerskiej w Białymstoku. 
Dodatkowo pracował jako nauczyciel historii 
w Państw. Lic. Ogólnoksz. dla Pracujących nr 
2 w Białymstoku. 

1 IX 1953 został mianowany dyrektorem 
WAP w Białymstoku. Funkcję tę pełnił do 30 IX 
1965. Dzięki jego zabiegom WAP w Białymstoku 
oraz jego oddziały w Łomży, Suwałkach Ełku 
i Bielsku uzyskały pomieszczenia na swoje 
siedziby. Dodatkowo pracował jako nauczyciel 
historii w Techn. Gosp. w Białymstoku. Pracę 
zawodową zakończył 1 IX 1967. Podczas pracy 
w WAP w Białymstoku opracował zespoły ar-
chiwalne Białostockiego Tow. Elektryczności, 
Państw. Urzędu Repatriacyjnego. Zajmował 
się także popularyzacją działalności archiwum 
na łamach „Gaz. Białostockiej”, czasopism 
„Przyjaźń”, „Panorama Północy” oraz audycji 
rozgłośni białostockiej Polskiego Radia.

Z dorobku naukowego należy wymienić: 
Herby miast województwa białostockiego („Rocz. 
Ziemi Białostockiej”, t. 1, 1962), Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe w Białymstoku oraz jego 
archiwa powiatowe (W. 1957), Archiwa pań-
stwowe Białostocczyzny w latach 1953–1963 
(Rocz. Białostocki”, t. 5, 1964). Informacje 
o historii miast Białegostoku, Ciechanowca, 
Waniewa, Prostek zamieścił w pracy Miasta 
Polski w Tysiącleciu Państwa Polskiego (t. 1, 

W. 1965) – przew. Komitetu Redakcyjnego Woj. 
Białostockiego. 

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami (1943), Krzyżem Walecznych 
(1944), Złotym Krzyżem Zasługi za działalność 
w okresie okupacji niemieckiej (1955), Medalem 
10-lecia Polski Ludowej (1954), odznaką „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1980). 

Zmarł 4 V 1996 w Białymstoku.
– Cichocki P., Zmarli dyrektorzy, kierownicy i pra-

cownicy bibliotek medycznych (1950–2009), „Forum Bibl. 
Med.”, r. 2, 2009, nr 1 (3), s. 53, Dyrektorzy w 60-leciu 
liceum, dostępne online: http://www.lo-lapy.org/historia/
rad-dyr.htm [dostęp: 1 I 2017]; – Olechnowicz M., Mija 
właśnie 15 lat od śmierci Adama Filonika, założyciela łap-
skiego ogólniaka, dostępne online: http://www.poranny.
pl/wiadomosci/lapy/art/5263092,mija-wlasnie-15-lat-od-
smierci-adama-filonika-zalozyciela-lapskiego-ogolniaka
,id,t.html [dostęp: 1 I 2017], „To już historia” – audycja 
archiwalna Matyldy Pogorzelskiej, 11 XI 2009, dostępne 
online: http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/
id/26274 [dostęp: 1 I 2017].

Tomasz Fiedorowicz

Flis Stanisław Juliusz (1964–2014) ar-
chiwista, historyk. Ur. 11 XII w Gdyni, syn 
Sławomira i Jadwigi z d. Konstanskiej, pocho-
dził z rodziny inteligenckiej. Po ukończeniu 
szkoły podst. uczęszczał do I Lic. Ogólnoksz. 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sopocie 
(1980–84). W l. 1984–89 studiował historię ze 
specjalizacją archiwistyczną na Uniw. Gdań. 
Pod kierunkiem prof. Stanisława Mikosa 
przygotował pracę magisterską Budownictwo 
okrętowe w Gdańsku w latach 1918–1929, któ-
rą obronił 24 XI 1989. Po ukończeniu studiów 
uczestniczył w licznych szkoleniach i stażach 
krajowych i zagr., w tym w Letniej Szkole 
Komputerowej „Komputery w Archiwistyce” 
w Poznaniu (1992), stażu w AN Szwecji – 
Riksarkivet w Sztokholmie (1996), studium po-
dyplomowym Open Society Archives Summer 
University „Management Issues in Archival 
Preservation – Training Course” w Central 
European University w Budapeszcie (1998) 
oraz warsztatach digitalizacji dokumentacji 
„Building a Geospatial Digital Library” na uni-
wersytecie w Pizie (2003). Pod kierunkiem prof. 
Marka Stażewskiego z Uniw. Gdań. przygoto-
wał pracę doktorską Polski Instytut Naukowy 
w Ameryce w latach 1942–2000 – Studium 
działalności naukowej i archiwalnej, której 
niestety nie ukończył.

http://www.lo-lapy.org/historia/rad-dyr.htm
http://www.lo-lapy.org/historia/rad-dyr.htm
http://www.poranny.pl/wiadomosci/lapy/art/5263092,mija-wlasnie-15-lat-od-smierci-adama-filonika-zalozyciela-lapskiego-ogolniaka,id,t.html
http://www.poranny.pl/wiadomosci/lapy/art/5263092,mija-wlasnie-15-lat-od-smierci-adama-filonika-zalozyciela-lapskiego-ogolniaka,id,t.html
http://www.poranny.pl/wiadomosci/lapy/art/5263092,mija-wlasnie-15-lat-od-smierci-adama-filonika-zalozyciela-lapskiego-ogolniaka,id,t.html
http://www.poranny.pl/wiadomosci/lapy/art/5263092,mija-wlasnie-15-lat-od-smierci-adama-filonika-zalozyciela-lapskiego-ogolniaka,id,t.html
http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/26274
http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/26274


78

2 X 1989 został zatrudniony w Oddz. II 
Akt Najnowszych AP w Gdańsku. W pierwszym 
roku pracy uczestniczył w akcji zabezpieczania 
i przejmowania akt b. PZPR. W grudniu 1991 
awansował na stanowisko kierownika Oddz. 
III Ewidencji, Informacji i Udostępniania 
Zbiorów AP w Gdańsku. W l. 2001–04 pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora. Po reorganizacji 
struktury archiwum zajmował samodzielne 
stanowisko specjalisty ds. informatyzacji i kom-
puteryzacji (2004–08). Po objęciu w 1991 kie-
rownictwa Oddz. III zaangażował się w kompu-
teryzację archiwum oraz popularyzację zasobu, 
nawiązując współpracę z regionalnymi ośrodka-
mi kultury i muzeami. Począwszy od 1995 przy-
gotował wiele wystaw prezentujących dzieje 
Gdańska, Sopotu oraz regionu. W l. 1999–2001 
był oddelegowany przez NDAP do Polskiego 
Inst. Nauk. w Ameryce w Nowym Jorku. 
Uporządkował i zewidencjonował znaczną część 
zasobu archiwalnego instytutu, przeprowadził 
również prace modernizacyjne lokalu archi-
wum. Równocześnie pracował nad systemem 
informacji o zbiorach archiwów polonijnych 
na terenie USA (Archival Information Center 
w Nowym Jorku). Wynikiem szeroko zakrojo-
nych prac była publikacja przewodnika Polski 
Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po 
zbiorach archiwalnych (W. 2004). Po powrocie 
ze Stanów Zjednoczonych rozbudował stronę 
internetową AP w Gdańsku oraz przygotował 
jej wersję pol.-ang. Szczególny nacisk kładł na 
udostępnienie jak największej liczby pomocy 
archiwalnych do zasobu archiwum w ogólnopol. 
bazie danych IZA, osobiście nadzorując i kory-
gując wprowadzanie danych. Przez wiele lat był 
opiekunem praktyk studenckich. Brał udział 
w wielu konferencjach naukowych. Tematyka 
jego referatów dot. głównie informatyzacji 
w archiwach oraz możliwości prezentacji ich 
zasobów w Internecie.

Był czł. zespołów naukowych, działających 
w NDAP: Informatyka i Archiwa, Archiwa 
Elektroniczne, Zesp. ds. dokumentu elektro-
nicznego, Zesp. ds. usprawnienia opracowa-
nia zasobu archiwalnego przechowywanego 
w archiwach państwowych oraz Centr. Kom. 
Metodycznej. W l. 2002–06 przewodniczył 
Zesp. ds. terminologii archiwalnej. Udzielał 
się również w pracach Komitetu Techn. Nr 
242 Informacja i Dokumentacja PKN. Był 
doradcą projektu e-RMIONE w ramach pro-

gramu Kom. Europejskiej eTEN, dot. budowy 
platformy technologicznej do nauczania przez 
Internet. W l. 2005–07 koordynował pol. część 
międzynarodowego projektu archiwalnego 
Baltic Connections, obejmującego archiwa-
lia do dziejów żeglugi, handlu i wzajemnych 
kontaktów między państwami basenu Morza 
Bałtyckiego oraz Holandią w l. 1450–1800, 
przechowywane w archiwach: Danii, Estonii, 
Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Holandii, 
Szwecji oraz Polski. W ramach projektu po-
wstała baza danych (http://www.balticcon-
nections.net), opublikowano także 3-tomowy 
przewodnik archiwalny Baltic Connections. 
Archival Guide to the Maritime Relations of 
the Countries around the Baltic Sea (inclu-
ding the Netherlands) 1450–1800, vol. 1–3, 
(Leiden–Boston 2007). Równocześnie był wy-
konawcą części kwerend oraz redaktorem 
informatora sumującego wyniki poszukiwań 
przeprowadzonych w pol. archiwach i biblio-
tekach Miasta Morza Bałtyckiego. Informator 
o źródłach z archiwów i bibliotek polskich do 
dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi 
na Bałtyku (1450–1800) (W. 2007).

Po rezygnacji z pracy w AP w Gdańsku, 
w l. 2008–12 pracował w Oddziałowym Biurze 
Edukacji Publ. IPN w Gdańsku. Zajmował 
się prowadzeniem kwerend i działalnością 
popularyzatorską, m.in. przygotowując wy-
stawy upamiętniające działalność opozycji na 
Wybrzeżu („Elbląg w Grudniu 1970”, „Kościół 
św. Brygidy ks. prałata H. Jankowskiego”, 
„Antoni Browarczyk – pierwsza śmiertelna 
ofiara stanu wojennego w Gdańsku”, „I Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ »Solidarność«”). Był 
jednym z pomysłodawców i głównych organiza-
torów międzynarodowej konferencji naukowej 
„Emigracja a środowiska kultury niezależnej 
w kraju” (marzec 2010). W 2010 był również 
współorganizatorem (IPN, Federacja Młodzieży 
Walczącej i Uniw. Gdań.) konferencji „Wojna 
o akta”, przypominającej burzliwe wydarzenia 
okupacji budynku KW PZPR w Gdańsku pod-
jętej w 1990 w celu ratowania akt PZPR przed 
ich celowym niszczeniem przez b. działaczy 
partyjnych, zakończone ich zabezpieczeniem 
i przekazaniem do AP w Gdańsku.

W l. 2012–14 pracował w Arch. Kom. 
Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku na 
stanowisku kierownika. W tym czasie zreorga-
nizował archiwum historyczne związku, opra-

http://www.balticconnections.net/
http://www.balticconnections.net/
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cował kilkanaście zespołów oraz zorganizował 
samodzielną pracownię naukową. Dodatkowo 
nawiązał współpracę z NDAP, mającą na 
celu umieszczenie informacji o zbiorach Arch. 
„Solidarności” w ogólnopol. bazach SEZAM 
i IZA. Z uwagi na specyfikę akt „Solidarności”, 
szczególnie interesował się zagadnieniem roz-
proszenia tego zasobu. W planach miał zgro-
madzenie w jednym miejscu informacji nt. 
wszystkich akt NSZZ „Solidarność”, przecho-
wywanych w różnych zbiorach. Pierwszym eta-
pem tych prac była przygotowana przez niego 
konferencja naukowa „Rozproszone archiwa 
NSZZ »Solidarność«”, która odbyła się w listo-
padzie 2013 w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Niestety, nie było mu dane konty-
nuować podjętego zadania.

Dorobek naukowy F. obejmuje ponad 20 
prac, wydanych drukiem i publikowanych 
w pol. i zagr. czasopismach. Na uwagę za-
sługują publikacje prezentujące najważniej-
sze kierunki jego zainteresowań badawczych 
i zawodowych. Obejmowały one nast. zagad-
nienia, dot. dziejów AP w Gdańsku i jego za-
sobu: Materiały do dziejów organizacji para-
militarnych na Pomorzu w zasobie Archiwum 
Państwowego w Gdańsku, [w:] Organizacje pa-
ramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przeded-
niu II wojny światowej (Tor. 1996), Mapy 
morskie w zasobie Archiwum Państwowego 
w Gdańsku, [w:] Mapy południowego Bałtyku. 
Z dziejów kartografii (t. 9, Szczecin 1997), Akta 
do dziejów Wolnego Miasta Gdańska w zbio-
rach Archiwum Państwowego w Gdańsku, [w:] 
Gdańsk i Pomorze w XX wieku (Gd. 1997); ar-
chiwaliów pol. i poloników w Ameryce: Polski 
Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po 
zbiorach archiwalnych (W. 2004), Archiwum 
Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, [w:] 
100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. 
Sesja jubileuszowa 8 VI 2001 (Gd. 2001), The 
Path to Polish Archival Collections in the 
USA and Canada („Slavic & East European 
Information Resources”, vol. 1 (4), 2001) 
The Archives of the Polish Institute of Arts 
and Sciences of America („Polish American 
Studies”, 2003, vol. 60, No 1), Analysis 
of PIASA’s Archival Information Center 
Project („Slavic & East European Information 
Resources”, vol. 14, 2013, Issue 4 Hungarian, 
Czech and Polish Diaspora Collections in 
the US and in the Homelands and Guide to 

East European Resources in the New York 
Metropolitan Area); informatyzacji archiwów: 
Polish Archives in the Internet, [w:] Archives 
in the New Age. The Strategic Problems of 
the Automatization of Archives. Papers of the 
International Conference. Warsaw, September 
28–29, 2001 (W. 2002), Archiwa polskie 
a Internet, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie 
społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV 
Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich 
(t. 1, Tor. 2002), Bazy danych archiwum gdań-
skiego – nowe możliwości wyszukiwania infor-
macji, [w:] Historyk – Archiwista – Komputer. 
Historyk a nowoczesny system informacji 
archiwalnej (Tor. 2004); źródeł do dziejów 
opozycji: Kultura niezależna w kraju na ła-
mach pism wydawanych na emigracji w la-
tach 1980–1989, [w:] Emigracja a środowiska 
kultury niezależnej w kraju (Bydgoszcz–Gd. 
2014), Wojna o akta KW PZPR w Gdańsku, [w:] 
Wojna o akta. Studia i materiały źródłowe (Gd. 
2011); historii Gdańska i regionu: Fortyfikacje 
nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej w archiwaliach, 
[w:] Fortyfikacje Gdańska (Gd. 2006), Źródła 
do badań nad rozmieszczeniem pomorskich 
cmentarzy oraz miejsc pamięci, [w:] Nekropolie 
Pomorza (Gd. 2011), Dokumentacja archiwal-
na a eksploracja archeologiczna w kościele 
św. Jana w Gdańsku, [w:] Kościół św. Jana 
w Gdańsku. W kręgu kultury sepulkralnej 
(Gd. 2012), Odbudowa kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku jako przykład stosunków między 
władzą świecką a Kościołem katolickim, cz. 1 
(„Teki Gdań.”, t. 12, 2012).

Przez lata angażował się w działalność 
społeczną, aktywizując i organizując miej-
scowe środowiska archiwistów. Był czł. NZS 
Uniw. Gdań., wiceprzew. Krajowej Sekcji 
Pracowników Archiwów Państw. NSZZ 
„Solidarność” i redaktorem jej pisma „Solar”. 
Aktywnie działał w SAP. W l. 2004–12 pełnił 
funkcję prezesa, a nast. wiceprezesa Zarządu 
Gdań. Oddz. SAP. Inicjował wykłady poświęco-
ne archiwom pomorskim oraz urządzał w ple-
nerze prelekcje historyczne. Działając w SAP, 
organizował warsztaty archiwalne oraz krajo-
we i zagr. wyjazdy do archiwów. Prowadził stro-
nę internetową oddz. w Gdańsku. Uczestniczył 
w Krajowych Zjazdach Delegatów SAP, od 
2007 był czł. ZG SAP. Od 2012 pełnił funkcję 
czł. Rady Redakcyjnej czasopisma „Archiwista 
Polski”. Brał czynny udział we wszystkich 

http://www.tandfonline.com/toc/wsee20/14/4
http://www.tandfonline.com/toc/wsee20/14/4
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edycjach Festiwalu Bałtyckiego (2003–14), 
w ramach którego wspólnie z Nadbałtyckim 
Centrum Kultury przygotowywał i wygłaszał 
prelekcje oraz prowadził wędrówki po mieście. 
W 2009 ukończył kurs przewodników trójmiej-
skich PTTK. Pasjonował się fotografią.

Od I 1990 był w związku małżeńskim 
z Iwoną Ukleją. 

Zmarł nagle 20 VII 2014 w Gdańsku; 
został pochowany 24 VII t.r. na cmentarzu 
Komunalnym w Sopocie przy ul. Malczewskiego. 

W 2015 dla uczczenia pamięci F. zosta-
ła powołana Fundacja im. Stanisława Flisa 
„Archiwa Pomorskie”, której celem jest ochro-
na, kultywowanie i upowszechnianie zasobów 
kulturowych i historycznych, w tym archiwa-
liów oraz obiektów kultury materialnej związa-
nych z tradycją lokalną i regionalną Pomorza 
oraz jego historią.

– Flis I., Stanisław Juliusz Flis (1964–2014), dostęp-
ne online: http://www.archiwapomorskie.pl/o-naszym-
-patronie/ [dostęp: 1 I 2017], Płuciennik M., Stanisław 
Flis (1964–2014), „Archiwista Polski”, 2014, nr 3 (75), 
s. 103–109, Kubicka K., Stanisław Flis (1964–2014), 
„Archeion”, t. 115, 2014, s. 759–767; – Zmarł nasz Kolega 
Stanisław Flis, dostępne online: http://www.solidarnosc.
gda.pl/aktualnosci/zmarl-nasz-kolega-stanislaw-flis/ [do-
stęp: 1 I 2017], Odszedł nasz Przyjaciel Stanisław Flis, 
dostępne online: http://www.fmw.org.pl/index.php?op-
tion=16&action=news_show&news_id=748 [dostęp: 1 I 
2017], Odszedł archiwista „Solidarności”, dostępne online: 
http://czaspomorza.pl/odszedl-archiwista-solidarnosci 
[dostęp: 1 I 2017]; – AP w Gdańsku, Akta osobowe S.J. F.

Katarzyna Kubicka

Frankiewicz Bogdan (1923–2003) histo-
ryk, archiwista. Ur. 3 VIII w Kostrzyniu w pow. 
średzkim, syn Czesława, technika budowla-
nego, i Ireny z d. Pilarczyk. Do wybuchu woj-
ny ukończył 3 klasy Państw. Gimn. w Nakle, 
w czasie okupacji był objęty nakazem pracy 
przymusowej; ze względu na zły stan zdro-
wia, na pocz. 1940 dostał się do firmy budow-
lanej W. Bohlmann jako pracownik biurowy; 
od 26 VIII 1942 pracował w Starostwie Pow. 
w Wyżysku w wydz. społecznym jako pracow-
nik biurowy. W sierpniu 1944 został wysłany do 
Prus Wsch. do pracy przy budowaniu okopów 
i umocnień przed zbliżającym się frontem. Tam 
przebywał aż do chwili oswobodzenia obozu, tj. 
do końca stycznia 1945. Po powrocie do kraju 
zgłosił się do Starostwa Pow. w Wyżysku, po-
magając przy organizowaniu się pol. admini-

stracji, a nast. w początkach reformy rolnej. 
Z powodu przeniesienia się rodziny i przyjęciu 
przez ojca pracy na PKP w Jeleniej Górze, przy-
jął również posadę na kolei, w biurze Odcinka 
Drogowego. W 1945 podjął naukę w Poznaniu 
i w 1946 zdał maturę. W t.r. wstąpił na Uniw. 
Pozn. – Wydz. Human., sekcja języków ob-
cych. Równocześnie w czasie studiów pracował 
jako referent w Wydz. Personalnym Centr. 
Zarządu Wytwórni Materiałów Budowlanych 
w Poznaniu. W 1949 był referentem Wydz. 
Kulturalnego organizacji studenckiej Bratnia 
Pomoc. W styczniu 1950 wyjechał jako stypen-
dysta Min. Oświaty na jednoroczne studia do 
Francji celem przygotowania pracy dyplomo-
wej. Studia ukończył w grudniu 1951 z tytułem 
mgr. filologii franc. Doktorat uzyskał na UAM 
w 1967 na podstawie dysertacji Praca przy-
musowa na Pomorzu Zachodnim w latach II 
wojny światowej.

W 1952 zabiegał z powodzeniem o za-
trudnienie w WAP w Szczecinie. Przez ok. 
rok pracował na stanowisku kierownika PAP 
w Stargardzie Szczec., a nast. obejmował różne 
kierownicze stanowiska w WAP i AP do czasu 
przejścia na emeryturę w 1989. Po uzyskaniu 
emerytury przez 9 lat pozostał w archiwum na 
stanowisku adiunkta na ½ etatu, zajmując się 
głównie pracą naukową oraz upowszechnie-
niem wiedzy o jego zasobie. Zatrudniony był 
na następujących stanowiskach: asystenta, 
archiwisty, starszego archiwisty i adiunkta 
naukowo-badawczego. Opracował dziesiątki ze-
społów akt, głównie związanych z historią pro-
wincji pomorskiej, rejencji szczecińskiej i powo-
jennych władz pol. Napisał do ich inwentarzy 
wstępy, które jeszcze przez dziesiątki lat będą 
stanowiły podstawę kwerendy archiwalnej. 
Wdrożył do pracy archiwalnej wielu młodych 
pracowników, służył też pomocą archiwistom 
z innych regionów. Z niespotykaną aktywnością 
i kompetencją udzielał pomocy i rady setkom 
interesantów, zwracających się do archiwum 
m.in. w sprawach uzyskania zaświadczenia 
do celów emerytalnych lub np. za przymusową 
pracę na rzecz III Rzeszy.

Systematycznie i konsekwentnie podno-
sił swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne 
kursy archiwalne, z których wymienić należy: 
kurs kierowników PAP (1955), kurs specjali-
stów z zakresu konserwacji zabytków papie-
rowych (1960), Międzynarod. Staż Archiwalny 

http://www.archiwapomorskie.pl/o-naszym-patronie
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w AN w Paryżu (1960), kurs archiwizacji ma-
teriałów audiowizualnych (1974). Uczestniczył 
też w niemal wszystkich konferencjach nauko-
wych i szkoleniach specjalistycznych, jakie 
w l. 1953–99 organizowała NDAP lub SAP. 
Reprezentował archiwum w instytucjach spo-
łecznych zajmujących się rozliczeniem i upo-
wszechnianiem wiedzy o II wojnie światowej. 
Współpracował z Gł. Kom. Badania Zbrodni 
Hitler., Obywatelskim Komitetem Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa w Szczecinie 
oraz Kom. Hist. ZBOWiD. W środowisku szcze-
cińskich humanistów był najbardziej rozpozna-
walną postacią z kręgu archiwistów.

Był wybitnym znawcą dziejów robotni-
ków przymusowych – jego monografia Praca 
przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach 
II wojny światowej (P. 1969) ma po dzień dzi-
siejszy fundamentalne znaczenie dla badaczy 
tej problematyki. Był świetnym znawcą hi-
storii Żydów na Pomorzu Zach. oraz historii 
Kościoła w regionie. Przygotował imponującą 
liczbę artykułów i informacji o obozach pracy 
przymusowej i zbrodniach niem. popełnio-
nych w czasie II wojny światowej na terenie 
b. prowincji pomorskiej. Prowadził szkolenia 
zarówno dla archiwistów zakładowych, jak 
i przewodników turystycznych.

Dorobek naukowy F. obejmuje liczne mo-
nografie i artykuły. W haśle biograficznym, 
publikowanym w internetowej Encyklopedii 
Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl (http://
encyklopedia.szczecin.pl) – wymienia się jego 
główne prace naukowe, do których należy 
zaliczyć Szczecińskie cmentarze (Szczecin 
2003) oraz Sydonia (Szczecin 1986). Jest 
autorem ok. 60 artykułów zamieszczonych 
na łamach m.in.: „Archeionu”: „Zap. Hist.”, 
„Przegl. Zachodniopomorskiego”, „Szczec. 
Inf. Arch.” oraz wielu publikacji w pracach 
zbiorowych, m.in.: Zur Lage der auslandi-
schen Zwangsarbeiter wahrend des zweiten 
Weltkrieges in Pommern und ihre Teilnahme 
Am antifaschistichen Widerstandskampf, [w:] 
Befreiung und Neubeginn (1966), Z dziejów 
gospodarczych powiatu łebskiego w okresie II 
wojny światowej, [w:] Z dziejów ziemi łobeskiej, 
praca zbior. pod red. T. Białeckiego (Szczecin 
1971), Das Schicksal der Juden in Pommern 
nach 1933, [w:] Wissenschaftl. Beitrage der 
Ernest-Martiz Universitat Greifswald (1989), 
Namhafte Hugenotten im kulturelllen und 

geistigen Leben Sttetins, [w:] Die Hugenotten 
und das refuge Deutchland und Europa 
(1990). Był współautorem przewodnika archi-
walnego Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Szczecinie. Przewodnik (W. 1964), Stettin 
1945–1946. Dokumente-Erinnerungen. Szczecin 
1945–1946. Dokumenty–wspomnienia (Rostok 
1994), licznych haseł do Encyklopedii Szczecina 
t. 1–2 (1999–2000). Szczególne zasługi poło-
żył w zakresie tłumaczenia na jęz. pol. prac 
wybitnych archiwistów franc., niem. czy wł., 
publikowanych m.in. na łamach „Archeionu”.

Był lektorem jęz. niem. w punkcie konsul-
tacyjnym Uniw. Pozn. oraz jęz. franc. w stu-
dium pomaturalnym w Szczecinie.

Uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
OOP, Złotą Odznaką Honorową Gryfa 
Pomorskiego (1989), Złotą Odznaką Honorową 
Towarzystwa Przyjaciół Szczecina (1995) oraz 
odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”.

Zmarł 2 VII 2003 w Szczecinie; został 
pochowany w grobie rodzinnym w Poznaniu. 
Tablica pamiątkowa poświęcona F. zosta-
ła wmurowana w krypcie pamięci pałacu 
w Trzmielu obok innych wybitnych historyków, 
jak profesorowie Henryk Lesiński i Mieczysław 
Stelmach oraz dr Jerzy Podralski. W 2007 
z inicjatywy Stow. Czas Przestrzeń Tożsamość 
w Szczecinie, na tamtejszym cmentarzu 
Centralnym posadzono Drzewko Pamięci wraz 
z tablicą pamiątkową upamiętniającą F. jako 
postać ważną dla powojennego Szczecina.

– Kubiak T., Publikacje dr. Bogdana Frankiewicza 
(wykaz nie obejmuje recenzji, sprawozdań, omówień 
i tłumaczeń), „Szczec. Inf. Arch.”, 2003, nr 17, s. 13–20, 
Łopuch M., Bogdan Frankiewicz, w: Encyklopedia Po-
morza Zachodniego – pomeranica.pl, dostępne online: 
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Bogdan_Frankiewicz 
[dostęp: 1 I 2017]; – Neuhoff  W., Dr. Bogdan Frankiewicz 
verstorben, „Stettiner Bürgerbrief”, 2004, nr 30; – AP 
w Szczecinie, Akta osobowe B. F.

Kazimierz Kozłowski

Frącki Edward Marian (1931–2009) hi-
storyk. Ur. 5 I w Pruszynie, w woj. siedleckim, 
syn Stanisława i Władysławy z d. Jagiełło. 
W 1966 ukończył studia hist. na Uniw. Warsz.

Pracę zawodową rozpoczął jako pracownik 
tymczasowy Bibl. Uniw. Warsz. w l. 1950–53. 
Od 1 XII 1953 do 31 VIII 1968 był zatrudniony 
w WSiP, początkowo na stanowisku starszego 
redaktora, w redakcji historii, a nast. sekreta-
rza redakcji czasopisma „Mówią Wieki”. W l. 
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1968–77 pracował na stanowisku kierowni-
ka redakcji historycznej w PWN. W 1976 na 
wniosek naczelnego dyrektora archiwów pań-
stwowych Tadeusza Walichnowskiego został 
przeniesiony służbowo z PWN do NDAP. 1 II 
1977 został powołany na stanowisko zastępcy 
naczelnego dyrektora archiwów państwowych 
ds. administracyjnych, pełniąc tę funkcję do 
momentu przejścia na emeryturę 31 XII 1997. 
Dodatkowo, od lipca 1980 do kwietnia 1981 był 
dyrektorem COIA przy NDAP.

Jednym z obszarów działalności zawodo-
wej F. w archiwach państwowych było przy-
gotowanie i wypełnienie porozumień o współ-
pracy archiwów państwowych z partnerami 
europejskimi. Jego doświadczenie redaktorskie 
okazało się szczególnie pomocne przy realizacji 
międzynarodowej współpracy wydawniczej ar-
chiwów. Z ramienia NDAP był czł. międzyna-
rodowych zespołów redakcyjnych edycji źródeł 
archiwalnych, odnoszących się do stosunków 
Polski z najbliższymi sąsiadami. Szczególne 
znaczenie przydawał edycjom odzwierciedla-
jącym losy Polaków w czasie II wojny świa-
towej. Wchodził w skład pol.-czechos. Kom. 

Wydawnictw Źródłowych PAN i Akademii 
Nauk Czechosłowacji, komitetów redakcyjnych 
czasopism: „Archeion” i „Teki Arch.”. 

W l. 1944–48 był czł. OMTUR, od 1966 
należał SD.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1978), 
Medalem KEN (1977), Złotą Honorową Od-
znaką „Za Zasługi dla Warszawy” (1974), 
Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1975). Był laureatem nagród Pol. 
Tow. Wydawnictw Książek. Otrzymał także 
nagrodę min. edukacji narodowej za wkład 
w umożliwienie rewindykacji archiwaliów pol. 
z ZSRR oraz udostępnienie dokumentów dot. 
losów pol. oficerów pomordowanych w ZSRR 
z archiwów ros.

Był żonaty od 1955, miał dwóch synów: 
Wojciecha i Piotra.

Zmarł 23 III 2009 w Warszawie, wsku-
tek urazów powypadkowych; został pocho-
wany w grobie rodzinnym na cmentarzu 
Wawrzyszewskim w Warszawie.

– NDAP, Akta osobowe E.M. F.

Marlena Podsiadły
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G

Gałuszka Marian (1951–2007) historyk, 
archiwista, bibliofil. Ur. 3 II w Chorzowie, 
syn Józefa i Marii z d. Iciek. W 1964 ukoń-
czył Szkołę Podst. nr 10 w Chorzowie, a nast. 
uczęszczał do tamtejszego I Lic. Ogólnoksz. im. 
Juliusza Słowackiego, gdzie w 1968 zdał matu-
rę. W listopadzie 1968 z przyczyn rodzinnych 
podjął pracę zawodową jako pracownik fizycz-
ny w Papierniczej Spółdzielni Pracy „Ogniwo” 
w Chorzowie. Nie przerywając pracy, w 1972 
rozpoczął zaocznie studia na Wydz. Nauk Społ. 
Uniw. Śląskiego w Katowicach. W 1975 uzyskał 
tytuł mgr. historii, broniąc z wyróżnieniem pra-
cy Rozwój przestrzenny, demograficzny i gospo-
darczy Królewskiej Huty (Chorzowa) w latach 
1922–1939, przygotowanej pod kierunkiem 
prof. Kazimierza Popiołka. 

Jeszcze w trakcie studiów zrezygnował 
z pracy w Spółdzielni „Ogniwo” i za porozumie-
niem stron 30 XII 1972 podjął pracę w WAP 
(nast. AP) w Katowicach. W 1976 ukończył pod-
stawowy kurs archiwalny w Sulejówku orga-
nizowany przez NDAP. W archiwum przeszedł 
wszystkie szczeble awansu zawodowego, od 
młodszego archiwisty do starszego kustosza (1 I 
1993); pocz. pracował w Oddz. II Materiałów 
Archiwalnych (z wyjątkiem gospodarczych 
wytworzonych od 1945), w którym zajmował 
się opracowywaniem akt. Do najważniejszych 
opracowanych przez niego zespołów archi-
walnych należą m.in.: Związek Weteranów 
Powstań Śląskich ZG w Katowicach i jednost-
ki podległe 1945–49 [1950], Liga Przyjaciół 
Żołnierza Zarząd Woj. w Katowicach 1945–
62, Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd 
Woj. w Katowicach 1957–70 [1971], Polski 
Czerwony Krzyż Zarząd Woj. w Katowicach 
[1927] 1945–50, Komitet Budowy Pałacu 
Młodzieży w Katowicach 1947–59, Komitet 
Budowy Woj. Parku Kultury i Wypoczynku 
w Katowicach 1950–80. Podejmował również 
działania o charakterze naukowo-badawczym 

i informacyjnym. W 1974 uczestniczył w pra-
cach zespołu naukowego przy NDAP, pracujące-
go nad kryteriami selekcji jednostek organiza-
cyjnych podlegających szczególnemu nadzorowi 
archiwalnemu. W 1980 przeszedł do Oddz. V 
Ewidencji, Informacji i Udostępniania Mat. 
Arch., w którym zajmował się przede wszyst-
kim wykonywaniem kwerend tematycznych 
oraz kwerend dla instytucji i osób prywatnych, 
a także udostępnianiem zasobu i popularyza-
cją. W ramach podnoszenia kwalifikacji na-
ukowych uczęszczał na sem. doktoranckie prof. 
Wacława Długoborskiego. Jako temat badań 
historycznych wybrał dzieje i rozwój przemy-
słu chemicznego na Ziemiach Odzyskanych. 
Zamiaru tego nie zdążył sfinalizować.

Działalność popularyzacyjna G. polega-
ła przede wszystkim na publikowaniu arty-
kułów oraz udziale w audycjach radiowych 
i telewizyjnych lokalnych mediów. Był współ-
organizatorem licznych pokazów i wystaw ar-
chiwalnych, aktywnie uczestniczył w sesjach 
naukowych, konferencjach i spotkaniach po-
święconych historii regionu. Szczególnie chęt-
nie odnosił się do spotkań z młodzieżą, której 
barwnie opowiadał o archiwach i pracy archi-
wisty. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczył 
w ratowaniu archiwaliów przechowywanych 
w Oddz. w Raciborzu, które ucierpiały w czasie 
powodzi w 1997.

Dorobek naukowy i zawodowy G. obej-
muje wiele referatów, komunikatów i opra-
cowań monograficznych oraz dziesiątki ar-
tykułów publikowanych w lokalnej prasie. 
Przez wiele lat był stałym współpracownikiem 
i czł. Rady Redakcyjnej rocznika nauk. „Zesz. 
Chorzowskie”, na łamach którego prezentował 
artykuły. Do jego najważniejszych prac należą: 
Kroniki miasta Chorzowa 1136–1950 (Kat., 
t. 1, 1978, t. 2, 1980),  Materiały źródłowe do 
dziejów Katowic w zasobie Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Katowicach (Kat. 
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1983), Materiały do dziejów śląskiego pra-
wa przeciwpożarowego („Muzealny Rocz. 
Pożarniczy”, t. 2, 1991, s. 71–75), album 
Chorzów wczoraj. Königshütte Gestern (Gliwice 
1996),Archiwalia miasta Siemianowice Śląskie. 
Informator (Siemianowice Śląskie 1998), 
Naczelna Organizacja Techniczna w Chorzowie 
(współaut. R. Kurek, Chorzów 2000). Był też 
współautorem licznych, wydanych drukiem, 
prac naukowych i popularnonaukowych dot. 
Chorzowa.

Aktywnie udzielał się na niwie społecznej. 
W 1973 zaangażował się w działalność katowic-
kiego Oddz. SAP. Pracował w komitecie zało-
życielskim powołanego przy AP w Katowicach 
Tow. Przyjaciół Archiwum, pełniąc funk-
cję jego wiceprezesa do października 2007. 
Współpracował z różnymi instytucjami oraz or-
ganizacjami naukowymi i społecznymi, uczest-
niczył w pracach licznych stowarzyszeń o cha-
rakterze regionalnym. W l. 1977–89 był przew., 
nast. wiceprzew. Stow. Miłośników Chorzowa, 
był czł. Społ. Rady Kultury przy Prezydencie 
miasta Chorzowa (od 1986) oraz Kom. Kultury 
Rady Miejskiej Chorzowa (od 1990). Za działal-
ność na rzecz miasta został wyróżniony przez 
władze miejskie licznymi dyplomami i listami 
pochwalnymi, w 2005 otrzymał prestiżową 
Nagrodę Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie 
Kultury w kategorii upowszechniania kultury.

Uhonorowany Brązowym (1979) i Złotym 
Krzyżem Zasługi (1993), Medalem im. Juliusza 
Ligonia „Zasłużony dla Kultury Miasta 
Chorzowa” (1980), złotą odznaką „Zasłużonemu 
w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1983), 
odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1989).

Z małżeństwa zawartego w 1975 z Ireną 
Kacugą miał syna Grzegorza.

Zmarł nagle w Chorzowie 10 XII 2007; 
został pochowany na miejscowym cmentarzu 
12 XII t.r.

– Grzegorek G., Gałuszka Marian, w: Encyklopedia 
Chorzowa, red. G. Grzegorek, W. Butrym, W. Witaszczyk, 
M. Wzientek, Kat. 2009; – Słysz-Szczucka K., Marian 
Gałuszka (3 lutego 1951–10 grudnia 2007), „Szkice 
Arch.-Hist.”, 2009, nr 5, W naszych czasach tacy ludzie?, 
„Panorama”, 1993, nr 48, Pamięć o rodowodzie. Marian 
Gałuszka archiwista z pasją, „Chorzowianin”, 2002, 
nr 6; – AP w Katowicach, Akta osobowe M. G., sygn. 634, 
tamże, Sprawozdania z działalności WAP w Katowicach 
1973–1983, tamże, Sprawozdania z działalności AP 
w Katowicach 1984–2007.

Elżbieta Matuszek

Gąska Czesława (1940–2009) historyczka, 
archiwistka. Ur. 22 I w Woli Korybutowieckiej 
w pow. krzemienieckim woj. wołyńskiego, córka 
Franciszka Gąski i Marii z Zabłockich. W 1945 
rodzina została repatriowana do Poznania, 
nast. osiedlili się w miejscowości Młynek k. 
Koła. W 1947 rozpoczęła naukę w szkole podst. 
w Osieku Wielkim, w l. 1953–57 uczęszczała do 
lic. ogólnoksz. w Sompolnie. W 1962 ukończyła 
Wydz. Human. UMK na kierunku historia ze 
specjalnością archiwalną.

Pracę w państwowej służbie archiwalnej 
rozpoczęła 5 XI 1962 na stanowisku kierow-
nika Oddz. Terenowego w Płocku AP m.st. 
Warszawy i Woj. Warsz. Od 1 II 1976 objęła 
stanowisko dyrektora WAP w Płocku, a po jego 
ponownym przekształceniu w Oddz. AP m.st. 
Warszawy została 30 XI 1991 przeniesiona do 
ZNA NDAP. 22 VI 1992 przeszła na rentę.

Jako kierownik, a nast. dyrektor archiwum 
płockiego organizowała pracę placówki w bar-
dzo trudnych warunkach lokalowych i orga-
nizacyjnych. Jej zasługą jest uporządkowanie 
płockich zbiorów, sporządzenie właściwej ewi-
dencji (spisu zespołów, kart A i B) oraz opra-
cowanie 25 inwentarzy, w tym tak ważnych 
dla badań nad historią regionalną, jak: Akta 
m. Płocka 1808–67, Rząd Gub., Kancelaria 
Gubernatora Płockiego, Płocka Izba Skarbowa.

Była badaczką źródeł i pozostawiła po so-
bie znaczącą dla lokalnych badań spuściznę 
naukową, dot. głównie zbiorów dokumentów 
administracji ros. z XIX w. Wśród najważniej-
szych prac wymienić należy: Źródła Płockie. 
Akta m. Płocka l. 1808–1967 („Notatki Płockie”, 
1978, nr 1/94, s. 21–25), Archiwa płockie 
(XIV w.–1951 – rys historyczny) (tamże, cz. 1, 
1985, nr 4/125, s. 50–57, cz. 2, 1986, nr 1/126, 
s. 46–53, cz. 3, 1986, nr 2/127, s. 47–52), Źródła 
płockie. Kancelaria Gubernatora Płockiego 
i Rząd Gubernialny Płocki (tamże, 1976, 
nr 2/85, s. 20–23), Źródła płockie. Materiały 
do dziejów szkolnictwa w województwie i gu-
berni płockiej w l. 1819–1914 (tamże, 1980, 
nr 3/104, s. 26–33), Źródła płockie. Materiały 
do dziejów szpitalnictwa i służby zdrowia 
w guberni płockiej w latach 1838–1914 (tamże, 
1982, nr 4/113, s. 50–54), Powstanie styczniowe 
w pow. płockim – charakterystyka materiałów 
archiwalnych (tamże, 1969, nr 1/50, s. 26–29), 
Problemy brakowania akt w polskich urzędach 
w XIX wieku („Archeion”, t. 69, 1979, s. 157), 
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Materiały do dziejów powstania styczniowego 
w Archiwum Państwowym Miasta Warszawy 
i Województwa Warszawskiego i w podległych 
mu archiwach (tamże, 1964, t. 40, s. 73–80), 
Zbiory płockie, [w:] Dziesięć wieków Płocka 
(Płock 1967, s. 173–174, współaut.), Dokumenty 
płockie l. 1237–1939. Informator do wystawy 
(Płock 1987, współaut.).

Była wieloletnim czł. Tow. Nauk. Płockiego 
oraz czł. Kolegium Redakcyjnego wydawanego 
przez towarzystwo kwartalnika nauk. „Notatki 
Płockie”. Prowadziła akcję popularyzacyjną 
zasobu archiwalnego poprzez pogadanki w lo-
kalnych i regionalnych środkach masowego 
przekazu oraz wypożyczanie archiwaliów na 
wystawy organizowane przez Muz. Maz. i Tow. 
Nauk. Płockie.

Uhonorowana: Srebrnym Krzyżem Za- 
sługi (1981), Odznaką 1000-lecia Państwa 
Polskiego (1966), Medalem 40-lecia Polski 
Ludowej (1984), odznakami „Za Zasługi dla 
Województwa Warszawskiego” (1971) oraz „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1978).

Zmarła 6 X 2009 w Młynku k. Koła; została 
pochowana w rodzinnej parafii na cmentarzu 
w Osieku Wielkim.

– Koński W., Bibliografia zawartości kwartalnika 
„Notatki Płockie” za lata 1956–2001. Nr 1 – 189, Płock 
2002, s. 47, Stogowska A.M., Archiwum Państwowe 
w Płocku, Płock 1995, s. 25–26, Franciszkiewicz L., In 
memoriam. Czesława Gąska (1940–2009), „Płockie Zesz. 
Arch.”, 2010, nr 1, s. 153–154; – AP w Płocku, zesp. 
50/752/0 Archiwum Państwowe w Płocku 1919–2003, 
sygn. 45, 87.

Tomasz Piekarski

Gerlach Biruta (1924–2010) konserwa-
torka archiwaliów. Ur. 19 X w Warszawie, 
córka Jerzego i Charlotty z d. Herman. Miała 
starszego o 3 lata brata Olgierda, żołnierza 
AK. Jej życie rodzinne i zawodowe było zwią-
zane z Warszawą. W 1932 rozpoczęła naukę 
w 6-klasowej Żeńskiej Szkole Powsz. Heleny 
Rzeszotarskiej (założonej w 1908), do której 
uczęszczały dziewczęta z rodzin mniej za-
możnych, mieszkające na Pradze. W 1937, po 
ukończeniu 6 klas, zdała egzamin do 4-klaso-
wego Prywatnego Gimn. Żeńskiego. Tu przy-
swoiła sobie podstawy języka franc., co procen-
towało w późniejszym życiu zawodowym. W l. 
1940–42 uczęszczała na tajne komplety, pro-
wadzone w szkole H. Rzeszotarskiej. W tym 

samym czasie pracowała w biurze hurtowni 
papieru „Ostpapier”, mieszczącej się na ul. 
Kredytowej. Po wojnie zatrudniła się jako po-
moc biurowa w Spółdzielni Pracy „Zrzeszenia 
Inżynierów i Cechmistrzów Budowlanych”. 
W maju 1948 zdała maturę w Państ. Lic. 
Wieczorowym dla Dorosłych. Jednocześnie 
pracowała jako przewodnik w Muz. Narod. 
oraz skończyła kurs dla przewodników w PTK 
(1946). Po maturze zapisała się jako wolny 
słuchacz na Wydz. Historii Sztuki Uniw. 
Warsz. Przez 4 lata brała udział w zajęciach 
uczelnianych oraz w pracach Nauk. Obozu 
Studentów Historii Sztuki w Sulejowie. 

Pracę w AGAD rozpoczęła 9 V 1952, jak 
to określono wówczas „przy mikrofilmie”; pocz. 
została zatrudniona na stanowisku kontrak-
towego asystenta naukowego, nast. awanso-
wała na stanowisko konserwatora technicz-
nego w pracowni chemiczno-mikrobiologicznej 
AGAD (1955–62), późn. technika laboranta 
(1962–73), a od 1974 aż do przejścia na eme-
ryturę w 1985 konserwatora archiwalnego 
CLKA. Wykonywała podstawowe, konieczne 
zabiegi konserwatorskie, jak oczyszczanie akt 
oraz ich dezynsekcję. Mając wybitne zdolności 
do prac precyzyjnych i umiejętności manual-
ne, poparte wiedzą z zakresu chemii, z wielką 
starannością zaangażowała się w czyszczenie 
i podklejanie map oraz mycie i dezynfekcję 
pieczęci. Poza tym opiekowała magazynami 
archiwalnymi oraz prowadziła systematycz-
ne szkolenia pracowników. Dzięki umiejętno-
ściom manualnym i szerokiej wiedzy z histo-
rii sztuki brała udział w organizacji wystaw 
i uroczystości okolicznościowych w archiwum. 
Podczas 33 lat pracy w AGAD, systematycznie 
podnosiła kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc 
w kursach laborantów chemicznych, archiwal-
nym i konserwacji akt i pieczęci. Jako prze-
wodnik Warszawy znana była z bardzo dobrej 
znajomości miasta i jego dziejów.

Została uhonorowana Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1948), odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1978) oraz tytułem honorowego 
Przewodnika Turystyki Pieszej (1983).

Zmarła 30 XII 2010 w Warszawie, gdzie 
została pochowana na cmentarzy Komunalnym 
Południowym.

– AGAD, Arch. zakładowe, sygn. 42/ 154.

Małgorzata Osiecka
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Golachowski Kazimierz (1886–1975) 
pedagog, polonista, historyk, archiwista. Ur. 
4 VI w Żabnie w pow. tarnowskim, syn urzęd-
nika sądowego Tadeusza i Rozalii Niemetz. 
Ukończył szkołę ludową w Nowym Sączu, nast. 
uczęszczał do tamtejszego gimn. Świadectwo 
dojrzałości uzyskał w 1909 w Gimn. św. Anny 
w Krakowie, późn. studiował filologię pol. na 
Wydz. Filoz. UJ oraz odbył 3-miesięczne stu-
dia germanistyczne na Uniw. w Jenie jako 
stypendysta rządu austr. W czerwcu 1914 zdał 
egzamin nauczycielski na nauczyciela jęz. pol. 
i niem. Podczas I wojny światowej pełnił służbę 
w 20. pp z Nowego Sącza. W l. 1918–20 praco-
wał jako polonista w gimn. w Bochni, skąd w lu-
tym 1920 został przeniesiony do II Gimn. im. 
Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, w któ-
rym pracował do końca 1932. W 1933, w wieku 
47 lat przeszedł na emeryturę, co mogło wiązać 
się z jego politycznym zaangażowaniem w pra-
wicowym antysanacyjnym Obozie Wielkiej 
Polski. Podjął pracę jako kierownik Katolickiej 
Taniej Kuchni w Nowym Sączu, instytucji do-
broczynnej, prowadzącej własną jadłodajnię, 
sklepy i piekarnię. Funkcję tą sprawował aż 
do pocz. 1945. W lutym 1945 wrócił do naucza-
nia w II Gimn. i Lic. im. Bolesława Chrobrego 
w Nowym Sączu, po reformie systemu oświaty 
zaś, w l. 1948–50 w II Lic. Ogólnoksz. im. Marii 
Konopnickiej. 

Już jako emeryt, 1 XII 1950 został miano-
wany kierownikiem nowo utworzonego PAP 
w Nowym Sączu, podległego WAP w Krakowie. 
Kierowane przez niego archiwum początkowo 
obejmowało swoim zasięgiem terytorialnym 
powiaty nowosądecki i limanowski, a od 1952 
także nowotarski. W 1953 ukończył kurs młod-
szego personelu naukowego archiwów państwo-
wych, zorganizowany przez Prezydium Rady 
Ministrów. 1 X 1958 awansował na starszego 
archiwistę. Pracę w archiwum nowosądeckim 
zakończył 30 VI 1961.

Był bardzo zaangażowany w działalność 
nowosądeckiego PAP. W niedługim czasie 
zgromadził znaczących rozmiarów zasób ar-
chiwalny (ok. 800 m.b.), który udało się umie-
ścić w budynku Sądu Pow. przy ul. Pijarskiej. 
Znalazły się tam ocalałe z wojny wyjątkowo 
ważne akta miejskie Nowego i Starego Sącza, 
akta austr. urzędów od końca XVIII w. Niektóre 
cenne archiwalia odszukiwał na strychach 
i w piwnicach. Prowadził także poszukiwania, 

niestety bezskutecznie, mających wyjątkową 
wartość akt staropol. Nowego i Starego Sącza 
wywiezionych przez okupacyjnego nadzorcę 
bibliotek i archiwaliów pastora dr. Rudolfa 
Kesselringa. W „Rocz. Sądeckim” opublikował 
pracę Inwentarz Archiwum miasta Nowego 
Sącza z lat 1292–1772 (inwentarz idealny) 
(t. 3, 1957, s. 175–315), w której interesują-
co ujął dzieje archiwaliów miejskich Nowego 
Sącza, w tym okoliczności wywiezienia akt 
miasta Nowego i Starego Sącza oraz innych 
instytucji przez Niemców oraz próby ich odna-
lezienia, podejmowane po II wojnie światowej. 
Uporządkował zgromadzony w archiwum za-
sób archiwalny, m.in.: akta m. Nowego Sącza 
z l. 1780–1950, akta m. Starego Sącza z tego 
okresu, akta m. Grybowa z l. 1859–1945, Rady 
Pow. w Nowym Sączu z l. 1871–1945 oraz spo-
rządził do nich inwentarze książkowe i kartko-
we. Zapoczątkował także interesujący i ważny 
zesp. 31/190/0 Sandecjana 1850–2010, w któ-
rym przechowywane są liczne cenne źródła dot. 
dziejów Sądecczyzny oraz zbiór prasy sądeckiej 
z unikatowymi tytułami.

Prowadził ożywioną działalność na niwie 
społecznej i oświatowej, głównie w nowosą-
deckim kole Tow. Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych, w którym w l. 20. XX w. był sekre-
tarzem, nast. w l. 1926–30 prezesem. Działał 
także w nowosądeckim Tow. Gimnastycznym 
„Sokół”. Równocześnie prowadził aktywną 
działalność odczytową. Był bibliotekarzem 
w miejscowym kole Tow. Szkoły Ludowej. 
Był czł. Komitetu Redakcyjnego tomu 1. 
„Rocz. Sądeckiego” wydanego w 1939. W l. 50. 
XX w. z jego inicjatywy reaktywowano czaso-
pismo i dzięki jego wysiłkom został wydany 
tom 3. w 1957, zasiadał także w Komitecie 
Redakcyjnym tomów 3–5. Był współorganiza-
torem i pierwszym prezesem (1955–64) Oddz. 
PTH w Nowym Sączu. W 1964 został odsu-
nięty od pracy w nowosądeckim PTH przez 
ówczesne władze polityczne. Interesował się 
przeszłością Sądecczyzny, był autorem wie-
lu artykułów naukowych i monografii temu 
poświęconych.

Został uhonorowany m.in.: Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę (sierpień 
1938), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (28 
X 1958). W 1959 Prezydium Pow. i Miejskiej 
Rady Narod. w Nowym Sączu przyznało mu 
pierwszą nagrodę historyczną.
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Zmarł 9 IX 1975 w Nowym Sączu; zo-
stał pochowany na tamtejszym cmentarzu 
Komunalnym.

– Golachowski Kazimierz, w: Encyklopedia Sądecka, 
oprac. J. Leśniak, A. Leśniak, Nowy Sącz 2000, s. 100; 
– Duda T., Kazimierz Golachowski (1886–1975), „Rocz. 
Sądecki”, t. 22, 1994, s. 429–431; – AN w Krakowie, Akta 
osobowe K. G., sygn. 60/1.

Sylwester Rękas

Góralski Zbigniew Jan (1928–1997) 
historyk, archiwista, bibliotekarz, pedagog. 
Ur. 8 VII w Lublinie, syn Jana, urzędnika, 
i Edyty z d. Fabiańskiej. Ukończył Szkołę 
Podst. Ćwiczeń przy Pedagogium Męskim 
w Lublinie (1935–42), w okresie okupacji 
niem. przez 2 lata uczęszczał do Prywatnej 
Szkoły Chem., nast. od 1944 do Gimn. i Lic. 
im. Stanisława Staszica w Lublinie, w którym 
19 V 1949 uzyskał świadectwo maturalne. Od 
września 1949 odbywał dwuletnią służbę wojsk. 
w Inowrocławiu i Chełmie (st. kanonier). W l. 
1950–55 studiował historię na KUL, jedno-
cześnie ukończył specjalizację bibliotekarską 
(1953); tytuł mgr. uzyskał 19 II 1955 na pod-
stawie pracy przygotowanej pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Wojtkowskiego Szpitale dawnej 
Rzeczpospolitej w prawodawstwie i działalno-
ści władz kościelnych i świeckich, poświęco-
nej regulacjom prawnym w tym zakresie na 
terenie Lubelszczyzny (praca została uznana 
za jedną z najlepszych przygotowanych pod 
kierunkiem prof. Wojtkowskiego). 3 V 1960 
na Uniw. Warsz. uzyskał st. dr. humanistyki 
rozprawą Szpitale i opieka nad ubogimi na 
Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym, 
przygotowaną pod kierunkiem prof. Stanisława 
Herbsta (druk.: Szpitale na Lubelszczyźnie 
w okresie przedrozbiorowym, W.–Ł. 1982, 
cz. 2, w oprac. D. Wójcik-Góralskiej, L. 1999). 
Pod kierunkiem prof. Herbsta przygotował też 
rozprawę habilitacyjną Austria a trzeci rozbiór 
Polski (W. 1979), za którą w 1980 otrzymał 
nagrodę ministra. Stopień dr. hab. i tytuł doc. 
uzyskał 1 XII 1970. 29 VII 1991 otrzymał no-
minację na prof. nauk human., 1 IV 1997 – na 
prof. zwycz. w WSP w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku 
starszego bibliotekarza w Bibl. KUL (6 II 1957–
15 V 1971). Kontynuował działalność naukową 
dzięki pozyskanym stypendiom ministerial-

nym i zagr. (Uniw. w Wiedniu, Fundacja im. 
Alexandra von Humboldta); m.in. w l. 1967–
70 pracował na uniwersytetach w Moguncji, 
Monachium i Bonn, równocześnie prowadził 
poszukiwania poloników, kontynuowane w la-
tach późniejszych. W roku szk. 1971/72 praco-
wał jako nauczyciel jęz. niem. w Zespole Szkół 
Chem. w Lublinie i tamtejszym Zaocznym 
Techn. Odzieżowym. 1 VIII 1972 został za-
trudniony na stanowisku docenta w WSP 
w Kielcach, gdzie pracował do końca życia. 
W l. 1972–75 zorganizował i kierował Wydz. 
Bibliotekoznawstwa WSP, nast. Zakł. Historii 
Powsz. i Polski XX w.

W AP (nast. WAP) w Lublinie był zatrud-
niony od 1 X 1950 do 30 VI 1956, pocz. na 
stanowisku administracyjnym – rejestratora 
(do 31 I 1951), nast. kontraktowego asystenta 
(1 II 1951–30 IX 1955). Już w chwili przyjęcia 
do pracy wyróżniał się znajomością jęz. niem., 
ang. i wł. oraz wielkim zamiłowaniem do pracy 
naukowej, pocz. ukierunkowanej na zagadnie-
nia historii sztuki. Systematycznie uczestniczył 
w specjalistycznych kursach archiwalnych, 
m.in. w zakresie opracowania kartografików 
(1951), dla pracowników naukowych archiwów 
w Szczecinie (1952), konserwacji akt i pieczęci 
(1953). Doskonalił też znajomość jęz. łac. i ros. 
Znaczne obłożenie pracowni administracyjnymi 
i technicznymi, wizytacjami składnic akt i ma-
kulatury, nie odpowiadające jego zdolnościom 
i zainteresowaniom, powodowały napięcia, 
pogłębione pewnymi trudnościami w ułożeniu 
poprawnych stosunków ze współpracownika-
mi i kierownictwem, choć doceniano jego zdol-
ności i umiejętność własnej pracy badawczej. 
Dodatkowym obciążeniem były prace „ideolo-
giczne” – szkolenia, prasówki, przymusowa 
niekiedy aktywność w różnych organizacjach. 
Sytuację zawodową komplikowały wprowadzo-
ne w 1952 wymagania dot. zezwoleń na łączenie 
studiów z pracą. Tendencja do znoszenia etatów 
pracowników naukowych spowodowała, iż po-
mimo złożenia ustnego i pisemnego egzaminu 
magisterskiego w styczniu 1955, decyzją Kom. 
Weryfikacyjnej w Warszawie został przenie-
siony od 1 X t.r. na etat archiwisty. Z końcem 
1955 uzyskał zgodę na częściowe wykorzysta-
nie czasu pracy na przygotowanie rozprawy 
doktorskiej. W 1956 na skutek narastających 
konfliktów „aktyw społeczno-polityczny” archi-
wum wysunął inicjatywę rozwiązania z nim sto-
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sunku pracy jako źle wykonującym obowiązki 
(m.in. błędy w indeksowaniu akt Kancelarii 
Gubernatora Lub., niechętny stosunek do zleca-
nych prac fizycznych i wytwarzanie złej atmos-
fery w miejscu pracy). W marcu 1956 otrzymał 
3-miesięczne wypowiedzenie. O obronę zwrócił 
się do Terenowej Kom. Rozjemczej Zw. Zaw. 
Pracowników Kultury w Lublinie. Jednakże 
pomyślne dla niego rozstrzygnięcia przekreśliło 
upublicznienie konfliktu i eskalacja oskarżeń, 
m.in. w listach do programu interwencyjnego 
Polskiego Radia „Fala 49”. ZG ZZPK, uznał to 
za niewłaściwe i przekreślające sens powrotu 
do pracy w archiwum. Stanowisko to podzieliło 
również Min. Kultury i Sztuki, które zapropo-
nowało przeniesienie G. do WAP w Olsztynie. 
31 VI 1956 zakończył definitywnie pracę 
w WAP w Lublinie.

Odtworzenie całości prac wykonywanych 
przez G. w archiwum jest dość trudne, z uwagi 
na ich specyfikę: połączenie wysiłku intelek-
tualnego z fizycznym i znaczną ilość prac wy-
konywanych wówczas zespołowo. W zakresie 
naukowego opracowania zasobu archiwalnego 
na pierwszym miejscu jego dorobku należy 
wymienić opracowanie w 1953 Arch. Łosiów, 
porządkowanie tego zespołu, zawierającego 
archiwalia od XVI do XX w. (w l. 70. XX w. 
dopłynęły materiały innej linii rodu) i opraco-
wanie historycznego wstępu, było przerywane 
wieloma innymi obowiązkami, w tym pracą nad 
innymi zespołami archiwalnymi, nie przyniosło 
satysfakcjonującego efektu. Był to też skutek 
braku umiejętności porządkowania archiwów 
rodowych, charakterystyczny w tym czasie dla 
niemal wszystkich pracowników archiwum 
w Lublinie (co znalazło odzwierciedlenie w pro-
tokołach zebrań naukowych). Z prac trudno 
uchwytnych w wymiarze zarówno ilościowym, 
jak i jakościowym, należy wymienić porządko-
wanie i inwentaryzację map i planów, m.in. 
zesp. Arch. Ordynacji Zamoyskich oraz przygo-
towywanie skorowidza do akt zesp. Kancelaria 
Gubernatora Lub. 1866–1917. Ostatnia pra-
ca stała się zaczątkiem wydanego drukiem 
przez J. Tomczyka Przewodnika po zespole akt 
Kancelarii Gubernatora Lubelskiego z lat 1866–
1917 (W. 1966). Do zakresu obowiązków G. na-
leżało też wizytowanie składnic akt i zbiornic 
makulatury (np. w I kwartale 1953 poświęcił 
na to 23 dni pracy), przejmowanie akt, udział 
w pracach Kom. Brakowania Akt, w skontrum 

zasobu, wykonywanie kwerend oraz konser-
wacji archiwaliów. Przejście w 1951 na etat 
merytoryczny nie spowodowało całkowitego 
zwolnienia z obowiązków administracyjnych, 
m.in. rejestracji korespondencji.

W piśmie do Min. Szkolnictwa Wyższego 
z 16 V 1966 G. napisał, że praca w WAP 
w Lublinie zbliżyła go do materiałów źródło-
wych i ich edycje stały się ważnym kierunkiem 
jego zainteresowań naukowych. W efekcie 
tego, wśród ponad 40 opublikowanych przez 
niego prac, z których kilka otrzymało nagrody 
ministerialne, ważne miejsce zajmują edycje 
źródłowe, w tym: Taryfa mostowego i gro-
belnego ziemi chełmskiej i powiatu krasno-
stawskiego z 1767 (KHKM, t. 15, 1967, nr 2), 
Taryfa mostowego i grobelnego województwa 
lubelskiego z 1767 r. (tamże, 1956, nr 3), 
Materiały dotyczące traktów i przepraw od 
1767 roku z zaginionych akt Komisji Skarbu 
Koronnego (tamże, t. 13, 1965, nr 2), Taryfa 
mostowego i grobelnego województwa płockie-
go z 1767 r. („Teki Arch.”, 1963, nr 9), Taryfy 
mostowego i grobelnego Wielkopolski z 1767 
r. Województwo łęczyckie i brzeskokujawskie 
(„Studia i mat. do dziej. Wpol.”, t. 7, 1962, nr 2), 
Taryfa mostowego i grobelnego Wielkopolski 
z 1767 r. Województwo poznańskie i kaliskie 
(tamże, t. 5, 1959, nr 1). Wielokrotnie wysu-
wał postulaty realizacji różnych publikacji 
źródłowych, jego uwagę przyciągała m.in. me-
muarystyka. Przygotował do druku pamiętniki 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwłasz-
cza że w Rosyjskim Państwowym Archiwum 
Akt Dawnych w Moskwie odkrył zapomniane 
2 tomy z okresu insurekcji kościuszkowskiej. 
W jego opracowaniu ukazały się Pamiętniki. 
Stanisław August Poniatowski, t. 1 (W. 1994) 
i t. 3 (W. 1995). W okresie późniejszym skupił 
się na dziejach II poł. XVIII w. Praca w archi-
wum umożliwiła mu wnikliwe badania źródeł, 
współpracował z archiwami przy edycji źródeł, 
w tym z prof. Andrzejem Tomczakiem przy 
opracowaniu do druku taryf mostowych i gro-
belnych. Jedna z najważniejszych jego prac 
źródłowych to Urzędy i godności w Polsce (W. 
1983, i nast. wyd. 1988, 1998). Z prac histo-
rycznych, poza opublikowaną pracą doktorską, 
należy wymienić monografie poświęcone okre-
sowi rozbiorów i powstania kościuszkowskiego, 
m.in. nagrodzone w 1989 nagrodami państwo-
wymi prace Stanisław August w insurekcji 
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kościuszkowskiej (W. 1988) oraz Maria Teresa 
(Wr. 1995). Po jego śmierci żona przygotowała 
do druku niektóre prace lub ich wznowienia, 
w tym Encyklopedię urzędów i godności w daw-
nej Polsce (W. 2000). Jeszcze w toku studiów, 
opierając się na archiwaliach lubelskich, przy-
gotował w 1953 referat Zadanie poddaństwa 
w księgach grodzkich i ziemskich w r. 1775, 
który został zakwalifikowany do druku.

W l. 1944–47 był harcerzem, w okresie pra-
cy w AP w Lublinie należał do TPPR (w 1952 
prezes Koła), od 1980 był czł. NSZZ Solidarność.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Za- 
sługi (1973) oraz Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1989).

Z małżeństwa z Danutą Wójcik-Góralską, 
zawartego w Lublinie 18 III 1958, nie pozosta-
wił potomstwa.

Zmarł 8 IX 1997.
– Kalwat W., Profesor Zbigniew Jan Góralski (8 lip-

ca 1928–8 września 1997), w: ...et quorum par magna fui...
Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi 
Janowi Góralskiemu, pod red. W. Kalwata i A. Penkali, 
Kielce 2003, s. 7–10, Wierzbicka E., Profesor Zbigniew 
Jan Góralski jako archiwista, w: ...et quorum pars magna 
fui…, op.cit., s. 11–14, Iwańczak W., Zatrzymać w pamięci 
[Prof. Zbigniew Jan Góralski], w: ...et quorum pars ma-
gna fui…, op.cit. s.15–19, Bracha K., Prof. zw. dr hab. 
Zbigniew Góralski 1928–1997 [nekr.], „Stud. Kiel. Ser. 
Hist.”, 1998, nr 3, s.130–131; – Kalwat W., Bibliografia 
publikacji Profesora Zbigniewa Góralskiego (1956–2000), 
w:...et quorum pars magna fui…, op.cit., s. 21–25, tenże, 
Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem 
Profesora Zbigniewa Góralskiego (1977–1998), w: ...et 
quorum pars magna fui…, op.cit., s. 27–30; – AP w Lu-
blinie, Akta osobowe Z.J. G., sygn. 45, zesp. 35/2484/0 
Spuścizna prof. Zbigniewa Góralskiego (1928–1997) i Da-
nuty Wójcik-Góralskiej (1924–2010) 1928–2009, sygn. 
1–18, zesp. 35/1562/0 Archiwum Państwowe w Lublinie 
1944–1983 [1984–1987], sygn. 103, 105, 170, 171, 172, 
175, 1592, zesp. 35/80/0 Archiwum Łosiów, Inwentarz 
1953, Arch. KUL, Akta pracownicze Z.J. G., sygn. A/ 572, 
Akta studenckie Z.J. G., sygn. H/11912.

Elżbieta Wierzbicka

Gryckan-Didkowski Konstanty 
(1968–2010) historyk, archiwista. Ur. 7 II 
w Czerniowcach na Bukowinie, syn Wasyla 
i Katarzyny z d. Ostapienko. Jęz. pol. uczył 
się w domu, od swojej babci, a doskonalił go 
przez lata poprzez samodzielną lekturę pol. 
książek. Po ukończeniu szkoły średniej został 
powołany do odbycia służby wojsk. w Armii 
Czerwonej. W l. 1986–88 służył w plutonie 
kompanii samochodowej w Leningradzie. Po 

odbyciu służby wojsk. podjął studia na Uniw. 
Państ. im Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, 
uzyskując 18 VI 1993 dyplom historyka. Studia 
skończył z wyróżnieniem. Zainteresowania ba-
dawcze G.-D. dot. Słowiańszczyźny VIII–IX w. 
i dziejów Ks. Halicko-Wołyńskiego XII–XIII 
w. W l. 1992–93 współtworzył Uniwersyteckie 
Centrum Badań Archeol. Bukowiny, był za-
stępcą kierownika uniwersyteckich ekspedy-
cji archeologicznych (1992–94). W l. 1993–95 
pracował jako wykładowca Katedry Historii 
Starożytnej i Średniowiecza na Wydz. Historii 
macierzystej uczelni, w l. 2004–07 był wykła-
dowcą Katedry Dyscyplin Human. Zach.-Ukr. 
Uniw. Gospodarki i Prawa w Czerniowcach, 
wykładając filozofię, socjologię polityczną i hi-
storię najnowszą. Odczyty i artykuły z tego 
okresu poświęcił tematyce archeologicznej, 
stosunków pol.-mołdawskich oraz wydarze-
niom końca XVII w. W l. 1995–96 współpraco-
wał, jako redaktor, z telewizją. Dwukrotnie był 
stypendystą Kasy im. Mianowskiego (l. 1996–
98). Podczas pobytu w Warszawie pogłębił 
znajomość z pol. historykami (m.in. z prof. 
Januszem Dzięgielewskim), poszerzył krąg 
przyjaciół o Związek Piłsudczyków i Strzelca, 
biorąc udział w Marszach Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej. W 1989 był współzałożycielem w sto-
licy Bukowiny Domu Polskiego im. Adama 
Mickiewicza, tam też w 1997 założył Korporację 
Akademicką „Bukowina”. W 2000 został fili-
strem honoris causa Korporacji Akademickiej 
„Sarmatia” w Warszawie.

W 2007 w związku z założeniem ro-
dziny osiadł na stałe w Polsce, zamieszkał 
w Szymanowie k. Warszawy. W t.r. znalazł 
zatrudnienie w Muz. Historii Polski. Pracował 
nad rozprawą doktorską Południowo-wschodni 
kierunek polityki zagranicznej Jana III 
Sobieskiego, której jednak nie ukończył. 31 III 
2009 rozpoczął pracę w AAN, jednakże moż-
liwości etatowe archiwum nie pozwoliły na 
pełne wykorzystanie jego kwalifikacji i zna-
jomości jęz. obcych: ros., ukr., rum. i biało-
rus. Uczestniczył w opracowaniu dokumen-
tów, związanych z pobytem V DP armii pol-
skiej w Kirgizji podczas II wojny światowej 
(Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz i 5. 
Dywizja Polska w Kirgizji, W. 2009, współaut. 
T. Krawczak). 

W 2001 otrzymał Krzyż Honorowy Austri- 
ackiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią opie-
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kę nad mogiłami z czasów I wojny światowej, 
rozsianymi na Bukowinie. Rok późn. działal-
ność G.-D. doceniły pol. władze, przyznając 
mu Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej. 

Zmarł 13 XII 2010.

– Kasprzyk J.J., Serce na dłoni… Wspomnienie 
o Konstantym Gryckan-Didkowskim (7 lutego 1968–13 
grudnia 2010), „Glaukopis”, 2011, nr 21–22, s. 12–16, 
Krawczak T., Konstanty Gryckan-Didkowski (7 II 1968 
– 13 XII 2010), „Teki Arch.”, t. 11(33), 2011, s. 409–410; 
– Gryckan-Didkowski K., Opowieści wziętego w kama-
sze, czyli Armia Sowiecka od środka, „Glaukopis”, 2011, 
nr 21–22, s. 16–46. – AAN, Akta osobowe K. G.-D.

Tadeusz Krawczak 

Grzebieluch Anna (1972–2010) histo-
ryczka, nauczycielka, archiwistka. Ur. 4 I 
w Warszawie, córka Edwarda i Jadwigi z d. 
Paziewska. Absolwentka Wydz. Hist. Uniw. 
Warsz. (1998). Od 3 XI 1997 do 31 VII 2001 
pracowała w Urzędzie Gminy Warszawa–
Bielany, pocz. na stanowisku referenta, a późn. 
podinspektora. Od 1 IX 2001 do 31 XII 2002 
była nauczycielką historii w Podst. Szkole 
Społ. w Wesołej k. Warszawy. 1 I 2002 zosta-
ła zatrudniona w Arch. PAN w Warszawie 
na stanowisku adiunkta archiwalnego. Od 
1 I 2004 do 31 VIII 2005 pracowała w PAU 
w Krakowie. Jednocześnie, od października 
2005 do czerwca 2009, była pracownikiem Zakł. 
Rękopisów Bibl. Narod., gdzie m.in. opracowała 
archiwum rodziny Gieysztorów oraz prowadziła 
księgę nabytków. W Arch. PAN zajmowała się 
gromadzeniem spuścizn po uczonych, sporzą-
dzaniem spisów przejmowanej dokumentacji 
oraz porządkowaniem zbioru medali. Brała 
udział w wielu konferencjach naukowych, pu-
blikowała, uczestniczyła w przygotowywaniu 
wystaw popularyzujących naukę i kulturę pol. 
W 2003 była autorem modułu poświęconego 
Wisławie Szymborskiej w ramach wystawy 
o pol. noblistach; była także współautorem 
ekspozycji o osiągnięciach uczonych pol. w XIX 
i XX w., w części dot. pol. kryptologów, którzy 
opracowali metody deszyfrowania niem. maszy-
ny szyfrującej Enigma: Mariana Rejewskiego, 
Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Od 
2005 była czł. Kom. Metodycznej Arch. PAN. 
W okresie zatrudnienia w PAU w Krakowie 
brała udział w pracach inwentaryzacyjnych 
i porządkowych zasobu Bibl. Pol. w Paryżu: 

opracowała katalog Wydzielonego Zbioru 
Staropol., przygotowała wstępny inwentarz 
dyplomów XVI i XVII w. oraz wstępne opisy 
katalogowe wybranych dokumentów. W 2009 
i 2010, w ramach wspólnego projektu Stow. 
Inst. Literacki Kultura, Bibl. Narod. i NDAP 
„Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego 
Kultura”, zinwentaryzowała i opisała w bazie 
danych m.in. dokumenty zbioru – Dokumenty 
chwili.

Nieoczekiwana śmierć przerwała jej pra-
cę nad opracowywaniem spuścizny naukowej 
Aleksandra Kamińskiego, a także doktoratem 
z zakresu sfragistyki.

Z publikowanych prac wymienić nale-
ży m.in.: Archiwum Jundziłłów w zbiorach 
Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, [w:] Ta pamięć w nas tkwi… 
Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w krę-
gu tradycji i współczesności (L. 2008, s. 151–
154), Medale w zbiorach Archiwum PAN, 
[w:] Dokumentacja nie aktowa w instytu-
cjach nauki i kultury. Materiały z konferen-
cji Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych 
i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich, Kielce 25–27 maja 2008 (Kielce 2009, 
s. 129–133). 

Była zaangażowana w działalność harcer-
ską. Należała do szczepu 295. Warszawskich 
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. 
Szarych Szeregów w Hufcu Warszawa–Praga 
Połud. W 1988 założyła drużynę zuchową 
Sajszoni. W 1989 uzyskała st. przewodniczki, 
a w 1992 podharcmistrzyni. W l. 1993–2002 
oraz ponownie od 2007 pełniła funkcję komen-
dantki Szczepu 295. Warszawskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Szarych 
Szeregów. Była czł. Kom. Rewizyjnej i Kom. 
Stopni Instruktorskich Hufca Warszawa–
Praga Połud.

Wyróżniona odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (2008) oraz Srebrnym Krzyżem 
„Za Zasługi dla ZHP” (pośmiertnie w 2010).

Zginęła tragicznie 18 XII 2010 w wypadku 
samochodowym w Wiązownie; została pochowa-
na na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

– Arvaniti J., Wspomnienie o Ani Grzebieluch 
(1972–2010), „Biul. Arch. PAN”, 2011, nr 52, s. 7–10, 
Mieszkowska A., Anna Grzebieluch (1972–2010). Wspo-
mnienie, „Gaz. Wyborcza”,  15 XII 2010, 22 i 23 XII 2010; 
– Arch. PAN w Warszawie, Akta osobowe A. G.

Anna Mieszkowska



91

Grzybek Józef (1909–1986) archiwi-
sta, historyk, nauczyciel. Ur. 19 V w Osielcu 
k. Jordanowa, rodzice Stanisław i Maria byli 
rolnikami. Z siedmiorga dzieci wykształcenie 
udało się im zapewnić tylko synowi Józefowi. 
Po ukończeniu 4-klasowej szkoły powsz. w ro-
dzinnej wiosce, trafił do Gimn. oo. Misjonarzy 
w Krakowie na tzw. Nowej Wsi (1922–29). 
Wielki wpływ na jego osobowość wywarł ks. 
Leon Świerczek, który uczył muzyki i prowadził 
chór szkolny. Umiejętność gry na organach zdo-
był dzięki Bolesławowi Wallek-Walewskiemu. 
Lekcje u muzykologa Hieronima Feichta dały 
mu wiedzę o historii muzyki kościelnej. Po ma-
turze wstąpił na Wydz. Filoz.-Hist. UJ. Środki 
na utrzymanie zdobywał, grając jako organista 
w kościele Bożego Ciała. Wtedy też zorganizo-
wał i prowadził 3-głosowy kościelny chór żeński. 
27 VI 1935 obronił pracę magisterską Panowie 
dziedziczni dominium suskiego w wieku XVII 
i XVIII. Bezpośrednio po studiach wyjechał do 
Nowego Targu i został wychowawcą w Bursie 
Gimn. 3 III 1966 obronił, uzyskując st. dr. nauk 
hist., dysertację Latyfundium w Suchej i jego 
rozwój, napisaną pod kierunkiem prof. Jana 
Dobrowolskiego, w której przedstawił dzieje 
państwa suskiego pod Babią Górą od XIV do 
końca XIX w.. Uroczysta promocja odbyła się 
w Auli Collegium Novum UJ.

Praktykę pedagogiczną jako nauczyciel 
historii i dyrygent gimn. chórów rozpoczął 
w gimn. w Nowym Targu. Dzięki jego pra-
cy w krótkim czasie chóry osiągnęły wysoki 
poziom artystyczny. W 1937 zorganizował 
w Nowym Targu Festiwal Pieśni Religijnej 
i Świeckiej, w 1938 Pow. Święto Pieśni. W t.r., 
po odbyciu obowiązkowej praktyki pedagogicz-
nej, zdał państwowy egzamin nauczycielski 
i uzyskał kwalifikacje do nauczania historii 
jako przedmiotu głównego w szkołach średnich 
ogólnoksz. i sem. nauczycielskich państwo-
wych i prywatnych w jęz. wykładowym pol. 
Z chwilą wybuchu II wojny światowej został 
zmobilizowany do wojska i brał udział w kam-
panii wrześniowej. Po powrocie z wojny został 
nauczycielem w szkołach podst. w Makowie 
Podhalańskim, Krośnicy i Osielcu. Do końca 
okupacji niem. pracował też jako organista i dy-
rygent chóru oraz kierował tajnym nauczaniem. 
Od lutego 1945 został ponownie zatrudniony 
jako nauczyciel historii w gimn. nowotarskim, 
w którym w 1949 objął stanowisko dyrektora. 

W 1950 z przyczyn politycznych został przymu-
sowo przeniesiony w stan spoczynku z zakazem 
pracy w szkolnictwie. W 1952 otrzymał posa-
dę organisty w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 

Od 1 VII 1952 został zatrudniony w PAP 
w Nowym Targu na stanowisku kierownika. 
W t.r. ukończył kurs dla pracowników nauko-
wych archiwów państwowych w Szczecinie; 
w roku akad. 1966/67 był słuchaczem studium 
uaktualniania wiedzy administracyjnej i praw-
nej w AP w Krakowie. 1 X 1958 został awan-
sowany na stanowisko starszego archiwisty, 
1 VIII 1961 adiunkta, a 5 V 1966 adiunkta 
naukowo-badawczego. W związku z utworze-
niem w 1976 WAP w Nowym Sączu z siedzibą 
w Nowym Targu, z dn. 1 VI 1976 został powoła-
ny na stanowisko jego dyrektora. 31 VIII 1979 
przeszedł na emeryturę.

W okresie zatrudnienia w archiwum no-
wotarskim opracował wiele zespołów archi-
walnych odnoszących się do dziejów Podhala. 
Do najważniejszych należą m.in.: Arch. 
Staropolskie m. Nowego Targu 1251–1879 
[1933], Magistrat m. Nowy Targ 1788–1918, 
Zarząd Miejski w Nowym Targu 1919–45, Sąd 
Pow. w Krościenku n. Dunajcem [1790] 1867–
1950, Komunalna Kasa Oszczędności pow. 
nowotarskiego w Nowym Targu 1897–1949 
[1953], Wydz. Więziennictwa i Obozów Woj. 
Urzędu Bezpieczeństwa Publ. w Krakowie z l. 
1945–56, Akta m. Dobczyc, Zarząd Miejski 
w Dobczycach i Prezydium Miejskiej Rady 
Narod. w Dobczycach 1945–64, Tatrzański 
Park Narod. w Zakopanem 1701–1957 
[1961], akta gmin wiejskich pow. nowotar-
skiego 1867–1954, Zwierzchność Gminna 
w Zakopanem 1870–1928, Akta m. Zakopanego 
i Gminy Uzdrowiskowej 1929–45 [1949], Kom. 
Klimatyczna w Zakopanem 1893–1935 [1936], 
Ubary Spisko-Orawskie 1905–45.

Aktywnie działał na polu kulturalno-
-oświatowym Podhala i pow. żywieckiego. 
Badania historii tego regionu ugruntowały 
i podniosły rangę archiwum w Nowym Targu 
wśród lokalnej społeczności. Był zaangażowany 
w ewidencjonowanie i zabezpieczanie archiwa-
liów pozostających w rękach osób prywatnych. 
Opublikował m.in.: Organizacja pracy nauko-
wej i działalności inspekcyjnej w archiwach 
powiatowych (W. 1969), Nowy Targ miastem 
murowanym („Podhalanka. Jednodniówka 
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Zw. Podhalan”, 1973), Jan Paweł II w Nowym 
Targu (Nowy Targ 2004).

Jego najważniejsze osiągnięcia zawodo-
we związane są z muzyką Podhala. Był twór-
cą i wieloletnim dyrygentem ponad 10 chó-
rów szkolnych i kościelnych w Nowym Targu, 
Krakowie, Suchej Beskidzkiej. Był odpowie-
dzialny za zorganizowanie i przygotowanie 
500-osobowego chóru podczas występu powital-
nego na nowotarskim lotnisku w czasie podróży 
Jana Pawła II do Polski w 1979.

Był przew. koła PTH w Nowym Targu, 
zajmował się popularyzacją historii zarówno 
poprzez publikacje, jak i prowadzenie spotkań 
z młodzieżą. Za udział w tajnym nauczaniu pod-
czas okupacji niem. uzyskał uprawnienia kom-
batanckie. Był czł. ZBOWiD, Oddz. w Nowym 
Targu Zw. Podhalan, SAP.

Został uhonorowany Złotą Odznaką 
Zjednoczonych Zespołów Śpiewaczych 
i Instrumentalnych (1960). Na wniosek kar-
dynała Franciszka Macharskiego za zasługi dla 
Kościoła Jan Paweł II odznaczył go Medalem 
Pro Ecclesia et Pontifice (1984).

W 1937 zawarł związek małżeński z Emilią 
Liszkiewicz, wówczas nauczycielką w Suchej 
Beskidzkiej. Miał dwoje dzieci: Bogusława (ur.  
1939), muzyka i dyrygenta, pierwszego orga-
nistę Bazyliki Mariackiej w Krakowie, prof. 
Państ. Szkoły Muzycznej im. W. Żeleńskiego 
oraz dyrygenta i kierownika artystycznego chó-
ru „Pro Musica”, oraz c. Wiesławę (ur. 1942).

Zmarł 17 III 1986 w Nowym Targu; zo-
stał pochowany na tamtejszym cmentarzu 
Komunalnym.

– Jarmuła M., Wspomnienie w dwudziestą rocznicę 
śmierci, „U Świętej Katarzyny”, nr 143, III 2006, s. 1, 
8–10, Fryźlewicz M.St., Józef Grzybek (1909–1986) – 
organista, dyrygent, historyk, nauczyciel, zasłużony dla 
Kościoła, „Tyg. Podhalański”, 2012, nr 40, s. 27, Nasi 
artyści. Bogusław Grzybek, dostępne online: http://www.
sskch.pl/nasi_artysci_grzybek.htm [dostęp: 23 X 2014]; – 
AN w Krakowie Oddz. w Nowym Sączu, zesp. 29/3086/0 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym 
Targu [1945] 1950–1975 [1976], Akta osobowe J. G. z l. 
1966–1979, sygn. 79/7, NDAP, Spis akt personalnych 
1959–1979, poz. 1.

Zygmunt Kukulski

Guldon Zenon (1936–2012) historyk, ar-
chiwista, nauczyciel akad. Ur. 24 XI w Osowej 
Górze k. Bydgoszczy, syn Adama i Teresy 

z d. Gwizdały. Szkołę powsz., ukończył w 1949. 
Dalszą naukę kontynuował w Lic. Ogólnoksz. 
im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, gdzie 
złożył egzamin dojrzałości w 1953. W t.r. podjął 
studia hist. na Wydz. Human. UMK. W toku 
nauki specjalizował się w zakresie historii 
średniowiecznej Polski i archiwistyki. Był słu-
chaczem sem. archiwistycznego dr. Franciszka 
Paprockiego oraz sem. historii Polski do poł. 
XV w. prof. Bronisława Włodarskiego. Po odby-
ciu w l. 1953–57 studiów wyższych, 28 VI 1957 
uzyskał tytuł mgr. historii na podstawie pracy 
Walka klasowa chłopstwa polskiego od XII do 
połowy XIV w. ze szczególnym uwzględnieniem 
Małopolski. Jego pracę magisterską, co rzadko 
się wówczas zdarzało, wydano drukiem w cało-
ści w 1958. Praktyki odbywał pod kierunkiem 
prof. Kazimierza Konarskiego, co – jak sam 
wspominał – wysoko cenił. Niedługo po ukoń-
czeniu studiów został zatrudniony w Katedrze 
Historii Polski i Historii Powsz. UMK. Mając 
26 lat, 16 IV 1962 uzyskał st. dr. nauk human. 
rozprawą Struktura i rozmieszczenie własności 
ziemskiej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej 
w drugiej połowie XVI w., przygotowaną pod 
kierunkiem prof. Leonida Żytkowicza, której 
recenzentami byli prof. Marian Biskup i prof. 
Stanisław Herbst. Mając zaledwie 32 lata, 
21 III 1968 uzyskał st. dr. hab. w zakresie 
historii Polski i historii powsz. na podstawie 
rozprawy Związki handlowe dóbr magnac-
kich na prawobrzeżnej Ukrainie z Gdańskiem 
w XVIII wieku. Jej recenzentami byli: prof. 
Bohdan Baranowski, prof. Jerzy Topolski i dr 
hab. Jerzy Wojtowicz. Na jego osiągnięcia zna-
czący wpływ miały wybitne postacie pol. nauki, 
z którymi miał styczność, profesorowie: Marian 
Biskup, Marian Gumowski, Karol Górski, 
Bronisław Włodarski, Stanisław Hoszowski, 
Leonid Żytkowicz. 

W 1970, na skutek starań ówczesnego rek-
tora WSN w Kielcach, wraz z rodziną przepro-
wadził się do Kielc, gdzie stał się współtwór-
cą miejscowego środowiska naukowego. Był 
współorganizatorem Samodzielnego Zakładu 
Historii WSN w Kielcach, który dał początek 
przyszłemu Inst. Historii WSP w Kielcach. 
Pracę w WSN podjął 1 VIII 1970, pocz. na 
stanowisku doc. (do 30 IV 1987), nast. (od 1 V 
1987) prof. nadzwycz. W l. 1977–80 był kie-
rownikiem Zakładu Historii Polski i Powsz. do 
XVIII w. wraz z Pracownią Nauk Pomocniczych 

http://www.sskch.pl/nasi_artysci_grzybek.htm
http://www.sskch.pl/nasi_artysci_grzybek.htm
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Historii i Bibliotekoznawstwa, a w l. 1976–80 
wicedyrektorem Inst. Historii WSP w Kielcach. 
Od 21 I 1982 do 30 IX 1984 obejmował stano-
wisko p.o. dyrektora, a nast. dyrektora Bibl. 
Głównej. Od 15 XII 1989 do 30 VI 1990  był 
kierownikiem Wydawnictwa WSP. 30 VIII 1991 
zakończył pracę na uczelni, lecz nadal służył 
radą badaczom potrzebującym jego merytorycz-
nej pomocy i wiedzy.

Był cenionym wydawcą źródeł, nauczycie-
lem akademickim historii, nauk pomocniczych 
historii i bibliotekoznawstwa, publicystą, orga-
nizatorem życia naukowego środowiska kie-
leckiego, ale za najważniejszy, jak często pod-
kreślał, uznawał zawód historyka-archiwisty.

Dorobek naukowy G. obejmuje 558 prac, 
w tym 29 monografii. Współpracował z wieloma 
historykami, wypromował 5 doktorów, prowa-
dził też prace habilitacyjne. Zainteresowania 
badawcze G. skupiały się głównie na okre-
sie XVI–XVIII w., ale podejmował również 
zagadnienia związane z historią gospodar-
czą Polski i innych krajów od XVI do XX w., 
demografią, historią osadnictwa, dziejami 
Żydów i Szkotów w dawnej Rzeczypospolitej. 
Wydał drukiem wiele prac z dziedziny historii, 
m.in. wspólnie z prof. Adamem Massalskim 
Historię Kielc do 1945 roku (Kielce 2000) 
oraz Świętokrzyski słownik biograficzny (Kielce 
2002) i Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do 
końca XVIII wieku (W.– Kielce 2004) z prof. 
Jackiem Wijaczką jako redaktorem. Dzięki 
jego inicjatywom zorganizowano wiele sesji 
naukowych, w tym kilka o zasięgu między-
narodowym, stanowiących trwały dorobek hi-
storiografii pol. Swoje prace publikował także 
w czasopismach kulturalnych, m.in. w kielec-
kich „Przemianach”.

Blisko współpracował z archiwami zarów-
no jako badacz, jak i wydawca edycji źródło-
wych, w szczególności z AP w Kielcach. Był 
organizatorem spotkań i sesji środowiska na-
ukowego w archiwum kieleckim oraz czł. regio-
nalnego zespołu badawczego WAP w Kielcach 
dla opracowywania i publikacji źródeł archi-
walnych do dziejów Kielc i woj. kieleckiego, 
wykorzystanych późn. do prac nad monografią 
Kielecczyzny. Pod jego kierunkiem wydano ca-
łość publikacji do 1980 nt. tego regionu. Miał 
także znaczny udział w promowaniu zasobu 
archiwum kieleckiego: do poł. l. 80. XX w. 
opracował informacje o wszystkich zespołach 

archiwalnych znajdujących wówczas w jego 
zasobie. O dużym znaczeniu, jakie przyda-
wał archiwom i archiwistyce, świadczą wpisy 
w jego kwestionariuszu osobowym złożonym 
w WSP w Kielcach, w których jako zawód wy-
uczony podał „archiwista” oraz podkreślił rolę 
i wpływ archiwistyki na jego osiągnięcia zawo-
dowe i naukowe.

Angażował się w działalność środowiska 
studenckiego, w plebiscycie studentów w 1979 
został wybrany najlepszym nauczycielem Inst. 
Hist. WSP w Kielcach. W okresie stanu wojen-
nego wspierał działalność NZS. Brał czynny 
udział w pracach wielu organizacji i insty-
tucji naukowych i akademickich: czł. PTH 
(od 1958), w l. 1971–72 prezes i wiceprezes 
Zarządu Oddz. Kieleckiego, a od 1974 czł. ZG 
i Kom. Hist. Regionalnej PTH, czł. Bydgoskiego 
Tow. Nauk. (od 1959), a w l. 1965–66 wice-
przew. i kierownik jego Pracowni Hist., czł. 
Tow. Nauk. w Toruniu (od 1962) oraz Wydz. I 
Hist. (od 1968), w l. 1964–70 współpracownik 
Pracowni Słownika Hist.-Geogr. Ziem Polskich 
w Średniowieczu, od 1971 czł. zespołu do bada-
nia ziemi dobrzyńskiej UMK, czł. Kieleckiego 
Tow. Nauk. (od 1970), jego prezes w l. 1973–
74, w l. 1975–77 czł. Kolegium Redakcyjnego 
„Studiów Kieleckich”, w l. 1976–77 przew. Kom. 
Okręgowej Olimpiady Hist. w Kielcach, w l. 
1976–79 organizator i kierujący Zesp. Nauk.- 
-Badawczym Historii Kielecczyzny, czł. Rady 
Nauk. Tow. Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa 
i Przem. Staropol. (od 1976), czł. Kom. Hist. 
przy Oddz. Krak. PAN (od 1979), czł. Kom. 
Geografii Hist. przy Kom. Nauk Hist. PAN 
(od 1979) i przew. Kom. Hist. w l. 1977–80; 
czł. kom. wydawniczej i przew. Senackiej 
Kom. Bibliotecznej w l. 1978–80, czł. Zarządu 
ds. współpracy z towarzystwami naukowy-
mi i organizacji badań naukowych (od 1980), 
czł. International Commision on Historical 
Demography (od 1987).

Do ważniejszych odznaczeń i nagród mu 
przyznanych należą m.in.: Złoty Krzyż Zasługi 
(26 IX 1979), Krzyż Kawalerski OOP (1989), 
odznaka „Za Zasługi dla Archiwistyki” (26 XI 
1979), nagroda indywidualna III st. MNSWiT 
za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 
(1 X 1979), dyplom i medal przyznane przez 
Zarząd Kieleckiego Tow. Nauk. za wieloletnią 
aktywną działalność społeczną na rzecz rozwo-
ju i upowszechniania nauki w regionie kielec-
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kim (26 X 1978), dyplom honorowy i medal ZG 
PTTK jako wyraz szczególnego uznania za po-
moc i współpracę (2 VIII 1979), medal 20-lecia 
Bydgoskiego Tow. Nauk. (25 XI 1979) i wiele 
wyróżnień za zasługi dla Kielecczyzny.

W 1963 wstąpił w związek małżeński 
z Romaną Hnat, historyczką archiwistką. Miał 
troje dzieci: Łukasza (ur. 1968), archiwistę, 
Teresę (ur. 1970), lekarza, i Wojciecha (ur. 
1972), archiwistę.

Zmarł w Kielcach 24 VII 2012; został 
pochowany na cmentarzu Komunalnym 
w Cedzynie k. Kielc.

– Wijaczka J., Zenon Henryk Guldon (1936–2012), 
„Zap. Hist.”, t. 77, 2012, z. 3, s. 165–169, Kowalski W., 
Profesor Zenon Guldon (24 XI 1936–25 VII 2012), „Święto-
krzyskie Studia Arch.-Hist.”, t. 2, 2013, s. 303–307, Żydzi 
wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej. 
Studia historyczne ofiarowane Zenonowi Guldonowi 
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kowalski, 
J. Muszyńska, Kielce 1996; – Złota Księga Nauk Huma-
nistycznych, Gliwice 2004, Badania regionalne a kultura 
historyczna społeczeństwa, w: Archiwum kieleckie 
w służbie nauki, kultury i gospodarki narodowej, Kielce 
1980, s. 14–25; – Arch. Uniw. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Akta osobowe Z. G.

Łukasz Guldon

Gumprecht Eligiusz (1924–2002) na-
uczyciel, archiwista. Ur. 8 XI w Żyrardowie, 
syn Romana i Elżbiety z d. Strzemiecznej. 
Dzieciństwo i młodość spędził w Żyrardowie, 
gdzie ukończył 3 klasy gimn. ogólnoksz. 
Podczas okupacji niem. pracował w Zakł. 
Włókienniczych w Żyrardowie. Po II wojnie 
światowej wyjechał do Malborka, gdzie praco-
wał pocz. jako magazynier w Państw. Słodowni 
w Malborku. W l. 1946–49 studiował na Wydz. 
Geogr. WSP w Gdańsku. W trakcie nauki pra-
cował jako kancelista, referent i nauczyciel. 
W 1950 związał się z Rozgłośnią Gdańską 
Polskiego Radia, w której pracował jako lektor 
i spiker oraz asystent w Redakcji Programów 
i Reportaży.

W styczniu 1951 został zatrudniony na 
stanowisku kierownika kontraktowego PAP 
w Tczewie, a od września 1951 kierownika 

PAP w Elblągu. Był pomysłodawcą powołania 
archiwum powiatowego w Malborku, a po jego 
powstaniu w 1951 został jego kierownikiem (od 
marca 1952). W sierpniu t.r. ukończył kurs dla 
pracowników naukowych archiwów państwo-
wych w Szczecinie. Od 1964 w związku z pracą 
w PAP w Elblągu był asystentem naukowo-
-badawczym i adiunktem archiwalnym WAP 
w Gdańsku. 1 II 1976 został mianowany dyrek-
torem WAP w Elblągu z siedzibą w Malborku. 
Z funkcji dyrektora zrezygnował w 1979, po-
zostając w archiwum na stanowisku kustosza. 
W 1984 powierzono mu stanowisko kierownika 
Oddz. Materiałów Arch. WAP. W 1980 ukończył 
Podyplomowe Studium Archiwistyki na UMK.

Dzięki jego wysiłkom uratowano dużą licz-
bę archiwaliów rozproszonych w wyniku II woj-
ny światowej, znając bardzo dobrze jęz. niem. 
opracował wiele zespołów z okresu prus. i niem. 
Do jego dorobku zawodowego należą również 
obszerne wypisy źródłowe i tłumaczenia ręko-
pisów XIX-wiecznych historyków niem., dot. 
zakonu krzyżackiego i dziejów malborskiego 
zamku. Poza inwentaryzacją i porządkowa-
niem archiwaliów zajmował się wizytacjami 
archiwów zakładowych. Po osiągnięciu wieku 
emerytalnego pracował w archiwum na ½ eta-
tu w l. 1990–91.

Był regionalistą, popularyzatorem wiedzy 
o archiwaliach, związanym przez długie lata 
z TWP oraz Kołem Przewodników PTTK na 
Zamku w Malborku; czł. SAP (od 1964) oraz 
ZNP (od 1974).

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1973) oraz odznakami „Zasłużony Pracownik 
Państwowy” i „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1978).

Zmarł w Braniewie w kwietniu 2002 po 
ciężkiej chorobie; został pochowany na cmen-
tarzu Komunalnym w Malborku.

– Wełniak A., Sylwetka Eligiusza Gumprechta, w: 
Ex praesenti praeteritum. Księga pamiątkowa jubileuszu 
60-lecia Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą 
w Malborku, Malbork 2012, s. 21–22; – AP w Elblągu 
z siedzibą w Malborku, Akta osobowe E. G., sygn. 5/7.

Joanna Jendrzejewska
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H

Homecki Adam (1922–2008) historyk, ar-
chiwista, muzealnik. Ur. 9 XII w Nowym Sączu. 
Ojciec Józef prowadził zakład introligatorski, 
matka Helena z d. Swoboda była Czeszką. Po 
ukończeniu szkoły powsz. w Nowym Sączu 
podjął naukę w miejscowym gimn. handl., któ-
rą przerwał z chwilą wybuchu wojny w 1939. 
Pracował w warsztacie ojca, a po otwarciu 
szkoły zawodowej w 1940 kontynuował w niej 
naukę. Wkrótce jednak został wraz z kolega-
mi aresztowany przez gestapo pod zarzutem 
propagowania ulotek o treści patriotycznej. 
Po uwolnieniu z więzienia został wcielony 
do Służby Budowlanej w GG (Der Baudienst 
im Generalgouvernement), nast. pracował 
w zakładzie ojca. Po wyzwoleniu w 1945 zdał 
eksternistycznie egzamin z zakresu 4 klas 
gimn. i został przyjęty do Państ. Gimn. i Lic. 
im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. 
Maturę zdał w 1946, a w l. 1947–51 odbył 
studia hist. na UJ, zakończone tytułem mgr. 
W 1951 ukończył roczny kurs archiwistyki, 
prowadzony przez prof. Mariana Friedberga. 
W 1967 doktoryzował się na podstawie dyser-
tacji Gospodarka folwarczna w latyfundium 
Pawła Karola Sanguszki, napisanej pod kie-
runkiem prof. Kazimierza Lepszego.

15 IV 1952 został przyjęty do pracy w WAP 
w Krakowie z myślą objęcia kierownictwa PAP 
w Nowym Targu. Do tego nie doszło i pozostał 
w Oddz. na Wawelu na stanowisku asysten-
ta. W t.r., odbył kurs dla pracowników na-
ukowych archiwów państwowych (od 4 VII 
do 3 VIII), zorganizowany w ośrodku szkole-
niowym w Szczecinie przez Prezydium Rady 
Ministrów. 1 X 1955 otrzymał stanowisko 
archiwisty, a 1 X 1958 stanowisko starsze-
go archiwisty. Od 1 VII 1959 z rekomendacji 
prof. Józefa Mitkowskiego rozpoczął pracę w 
Muz. Narod. w Krakowie, w dziale rękopisów 
Bibl. Czart. W 1962 również prof. Mitkowski 
wystawił mu pozytywne referencje na stanowi-

sko kierownika działu Muz. Narod. w Krakowie 
wraz z rękopisami Bibl. Czart. 1 I 1962 został 
awansowany na stanowisko adiunkta, a 21 II 
t.r. – zastępcy kierownika działu rękopisów 
Muz. Narod. w Krakowie, skupiającego zbiory 
rękopisów Bibl. Czart. i muzeum. 1 III 1962 
powierzono mu kierownictwo działu archiwal-
nego Bibl. Czart. przy ul. św. Marka 17. 1 VIII 
1967 objął etat kustosza, a 1 IX 1974 – starsze-
go kustosza, na którym pozostał do przejścia 
na emeryturę 1 I 1991, łącząc kierownictwo 
dwóch działów: VIII a – zbioru rękopisów Muz. 
Narod. w Krakowie oraz XVII – Arch. Czart. 
i zbioru rękopisów Bibl. Czart. Po przejściu na 
emeryturę pracował na ½ etatu przez I kwartał 
1991, kontynuując inwentaryzację akt Wydz. 
Prawnego Komisariatu Generalnego Dóbr 
Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz komi-
sariatów dóbr ruskich, przemyskich i pomor-
skich. Wcześniej, w trakcie pracy zawodowej 
uporządkował akta Komisariatu Generalnego 
Dóbr Adama Kazimierza Czartoryskiego 
oraz akta komisariatów dóbr mazowieckich, 
podlaskich, wołyńskich, podolskich i litew-
skich. Zainteresowany był archiwami pry-
watnymi rodów i rodzin. W tej dziedzinie 
wyspecjalizował się w AP w Krakowie, po-
rządkując akta Chodkiewiczów z Młynowa, 
Sanguszków z Gumnisk, Tarnowskich 
z Dzikowa i Wolańskich z Rudki. 

Opublikował kilka opracowań, m.in.: 
Rachunki hamerni na Woli Justowskiej 
1658–1666 („Mpol. Studia Hist.”, r. 3, 1960, 
z. 3/4, s. 47–61), Produkcja i handel zbożowy 
w Latyfundium Lubomirskich w drugiej poło-
wie XVII i pierwszej XVIII wieku („Prace Kom. 
Nauk Hist. PAN w Kr.”, nr 27, Wr.–W.–Kr. 
1970), Materiały do dziejów uposażenia profeso-
rów Uniwersytetu Krakowskiego na prebendach 
kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie 
(„Zesz. Nauk. UJ. Prace Hist.”, 1971, z. 35, 
s. 74–80), Rozwój terytorialny Latyfundium 
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Lubomirskich (starszej gałęzi rodu) w latach 
1581–1754 („Studia Hist.”, r. 15, 1972, z. 3, 
s. 417–442), Zbiory rękopiśmienne w muzeach 
polskich, [w:] Materiały sesji Archiwa warsz-
tatem pracy historyka, cz. 2, t. 1972, s. 81–85). 
Jest także autorem dwóch biogramów w PSB: 
Heindel Jan Ferdynand (t. 9, s. 346–347), 
Jahoda Robert (t. 10, s. 325–326). Publikacje 
naukowe wiązały się z jego zainteresowania-
mi badawczymi oraz działalnością naukową 
na UJ (był czł. zespołu badań historii ekono-
miki UJ) oraz stałą współpracą z Ośrodkiem 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie w ra-
mach inwentaryzacji materiałów rękopiśmien-
nych do dziejów obiektów zabytkowych oraz 
mecenatu artystycznego.

W l. 1946–48 należał do SD. Był zaanga-
żowany w działalność ZZPKiSz.

1 III 1954 zawarł związek małżeński 
z Zofią Wenzel, koleżanką z AP w Krakowie. 
Miał syna Krzysztofa.

Zmarł 8 I 2008 po ciężkiej chorobie; zo-
stał pochowany na cmentarzu Opactwa 
Benedyktynów w Tyńcu 14 I t.r.

– AN w Krakowie, zesp. 29/819/0 Archiwum Pań-
stwowe w Krakowie [1818] 1952–1962 [1978], sygn. 365 
(akta osobowe A. H.), Arch. Muz. Narod. w Krakowie, 
sygn. TO 440 (akta osobowe A. H.).

Krystyna Jelonek-Litewka

Hruszka Czesława (1921–2013) archi-
wistka, historyczka. Ur. 17 IX w Kołomyi, 
córka Franciszeka Bohra (zm. 1948) i Józefy 
z d. Pawłowicz; miała troje rodzeństwa: brata 
Stanisława, który zginął w 1939 podczas dzia-
łań wojennych, siostrę Bronisławę Białoskórską 
oraz brata Ryszarda – pracownika naukowego 
UMK. Ukończyła szkołę podst. oraz średnią 
w Kołomyi. 1 VI 1939 zdała egzamin dojrzało-
ści w tamtejszym Państ. Gimn. i Lic. Żeńskim. 
Podczas okupacji niem. pracowała w firmie 
handlowej jako pracownik biurowy. Na przeł. 
1942/43 została aresztowana jako zakładnik 
miasta Kołomyi. Po zajęciu miasta przez woj-
ska sow. w 1944 została zatrudniona na kolei. 
W 1945 wyjechała z rodziną do Torunia, gdzie 
6 VI t.r. podjęła pracę w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Pomorskiego, a ponadto studia hist. 
na UMK. W t.r. przeniosła się do Poznania, kon-
tynuując zatrudnienie w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Poznańskiego. Studia ukończyła 

w 1949; w 1950 obroniła pracę Władysław II 
i uzyskała tytuł mgr. filozofii. 

1 VII 1953 została zatrudniona w WAP 
w Poznaniu. Przez kilka pierwszych lat pra-
cowała na stanowisku archiwisty i starszego 
archiwisty, a od 1 II 1962 do 30 IV 1965 pełni-
ła obowiązki kierownika Oddz. V (Akta Polski 
Ludowej). 1 V 1965 awansowała na stanowi-
sko starszego asystenta naukowo-badawczego, 
a 1 I 1973 – stanowisko adiunkta naukowo-ba-
dawczego. Na emeryturę przeszła 30 XI 1981. 
Nadal była aktywna zawodowo, kontynuując 
pracę w archiwum w niepełnym wymiarze go-
dzin, zajmowała się opracowaniem akt szkol-
nych i administracji państwowej. Ze względu 
na stan zdrowia 31 I 1995 zakończyła pracę 
w AP w Poznaniu.

Przez ponad 40 lat pracy zawodowej zajmo-
wała się na co dzień naukowym opracowaniem 
XX-wiecznych materiałów archiwalnych oraz 
problematyką kształtowania narastającego 
zasobu historycznego w instytucjach kultury. 
Uporządkowała i opracowała bardzo wiele in-
wentarzy zespołów archiwalnych. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje opracowanie akt Dyrekcji 
Lasów Państw. w Poznaniu i Bydgoszczy, 
Urzędu Osadniczego i Prokuratorii w Poznaniu 
oraz Okręgowej Izby Kontroli Państwa 
w Poznaniu. Bardzo wysoko oceniane są 
w środowisku naukowym opracowane przez 
nią inwentarze zespołów akt szkolnych, są-
dowych i więziennych oraz Państw. Urzędu 
Repatriacyjnego. Doświadczenia zdobyte przy 
opracowywaniu akt z okresu XX w. zostały 
zdyskontowane w pracach jednego z zespołów 
naukowych NDAP.

Była autorką artykułów publikowanych 
w czasopismach naukowych i fachowych oraz 
referatów wygłoszonych podczas zebrań nauko-
wych AP w Poznaniu. Spośród prac na uwagę 
zasługują: Działalność Rady Narodowej w za-
borze pruskim w latach 1913–1921 („Studia 
i mat. do dziej. Wpol.”, t. 6, 1960, z. 2, s. 153–
172), Dlaczego chronimy zabytki rękopiśmien-
ne?, [w:] Sprawy oświaty i kultury wojewódz-
twa poznańskiego, t. 3 (P. 1963, s. 149–153), 
Źródła do przemysłu i handlu Wielkopolski 
w latach 1919–1939 w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu („Archeion”, t. 39, 1963, s. 153–
163), Stan archiwów szkół wyższych i instytu-
tów naukowych Poznania („Archiwista”, 1967, 
nr 4, s. 8–14), Skarbnica honoru i majątku 
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(„Nurt”, 1969, nr 10, s. 8–10), Życiorys Leona 
Białkowskiego, [w:] Życiorysy polskich archi-
wistów poznańskich i skład osobowy z dnia 
8 III 1969 roku (P. 1969, s. 7–11), Księgi me-
trykalne i akta stanu cywilnego w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu („Archeion, t. 54, 
1970, s. 59–78), Materiały audiowizualne 
w Poznaniu i w archiwach zakładowych (tamże, 
t. 60, 1974, s. 195–210, współaut. E. Scholtz), 
Zasób aktowy teatrów w Poznaniu i wojewódz-
twie. (Stan dotychczasowy, propozycje metod 
selekcji i opracowania) (tamże, t. 68, 1979, 
s. 69–85), Centralne Państwowe Archiwum 
Literatury i Sztuki ZSRR w Moskwie (tamże, 
t. 69, 1979, s. 317–323).

Aktywnie uczestniczyła w życiu społecz-
nym środowiska archiwalnego. Była czł. za-
łożycielem SAP i czł. Oddz. w Poznaniu PTH. 

Została uhonorowana Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1969), Odznaką Honorową „Za Zasługi 
w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1969), 
Odznaką Honorową miasta Poznania (1975), 
odznakami „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978) 
oraz „Zasłużony Działacz Kultury” (1979).

1 III 1949 zawarła związek małżeński; mąż 
Włodzimierz (ur. 1 III 1929) pracował jako re-
ferendarz w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państw. 
Miała syna Przemysława (ur. 1960), dr. inż., 
absolwenta Politechn. Pozn.

Zmarła 26 I 2013 w Poznaniu, gdzie zo-
stała pochowana na cmentarzu Komunalnym 
Miłostowo.

– Krystek H., Czesława Hruszka (1921–2013), 
„Pozn. Rocz. Arch.-Hist.”, 2013, nr 16, s. 269–271; – AP 
w Poznaniu, Teczka personalna Cz. H., sygn. 272.

Henryk Krystek

Husarska Maryna (1914–2004) chemicz-
ka, konserwatorka materiałów archiwalnych 
i bibliotecznych. Ur. 13 V w Konstantynówce 
w Rosj i ,  w majątku matki Praksedy 
Maslennikow i inżyniera górniczego Juliana 
Husarskiego. Do Polski przyjechała w 1920 
wraz z rodzicami i bratem. W 1931 ukończy-
ła Gimn. Mat.-Przyr. im. Emilii Plater. W t.r. 
rozpoczęła studia na Wydz. Chem. Politechn. 
Warsz. Od 1 III 1938 do 1 VII 1939 prowadzi-
ła laboratorium fabryczne w warsz. Fabryce 
Monopolu Tytoniowego. Podczas II wojny 
światowej, od listopada 1939 do 1 VIII 1944, 
pracowała w Dziale Techn. tejże fabryki. Po 
powstaniu warszawskim znalazła pracę w cu-

krowni Guzów k. Żyrardowa, a po zakończeniu 
wojny kierowała pracą laboratorium Biura 
Badań i Norm Dyrekcji Państw. Monopolu 
Tytoniowego (do 31 I 1948 ). W lutym 1948 
powróciła do Warszawy, aby uzyskać dyplom 
Wydz. Chem. Politechn. Warsz. i zakończyć 
formalnie studia (jej przedwojenna praca dy-
plomowa zaginęła podczas powstania warszaw-
skiego). Dyplom napisała pod kierunkiem prof. 
Marcelego Struszyńskiego, pracując w Inst. 
Chemii Przemysłowej. W 1948 otrzymała ty-
tuł mgr. inż. nauk chem. Z rekomendacji prof. 
Struszyńskiego została zatrudniona od 1 I 
1949 w Pracowni Chem.-Mikrobiologicznej 
AGAD (od listopada 1959 CLKA), będąc jej or-
ganizatorką i pierwszą kierowniczką. W CLKA 
pracowała do 1975, od 1964 jako samodzielny 
pracownik naukowo-badawczy, nast. od 1973 
na stanowisku doc. 

Jest autorką licznych prac z dziedziny 
chemii konserwatorskiej, konserwacji zapo-
biegawczej oraz publikacji popularyzujących 
wiedzę o konserwacji, zabezpieczaniu i ochro-
nie materiałów archiwalnych. Jej dorobek i do-
świadczenia był doceniony przez międzynaro-
dowe organizacje konserwatorskie (IFLA, ICA, 
UNESCO, IIC) oraz instytuty badawcze (m.in. 
Narod. Centrum Badań Nauk. w Paryżu). Była 
współautorką projektu pierwszej pol. komory 
próżniowej do dezynfekcji archiwaliów, w 1956 
wprowadziła do praktyki konserwatorskiej 
metodę wzmacniania i laminacji papieru na 
zimno za pomocą acetylocelulozy. Zmontowała 
wzorowane na aparacie używanym w Bibl. 
im. Sałtykowa Szczedrina w ówczesnym 
Leningradzie urządzenie do wzmacniania akt 
masą papierową. Doceniając znaczenie pro-
filaktyki konserwatorskiej, zwracała uwagę 
na zasady przechowywania akt i zapobiega-
nie zniszczeniom. Była współautorką pro-
jektów 3 norm branżowych: Przechowywanie 
i zabezpieczanie materiałów archiwalnych 
w archiwach państwowych, Wytyczne do pro-
jektowania nowych budynków archiwalnych 
i Przechowywanie, zabezpieczania i konser-
wacja materiałów archiwalnych w archiwach.

Organizowała pierwsze pracownie konser-
watorskie w woj. archiwach państwowych, w l. 
1967–72 była konsultantem NDAP w zakresie 
wizytacji archiwów. Z jej wiedzy i doświadcze-
nia w dziedzinie ochrony zbiorów korzystały 
też liczne biblioteki. Prowadziła szeroką dzia-
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łalność szkoleniową i edukacyjną. Była wy-
kładowczynią i współorganizatorką kursów 
szkoleniowych organizowanych w l. 1953–71 
przez NDAP.

Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi 
(1956), Krzyżem Kawalerskim OOP (1973), 

Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955) oraz 
odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978).

Zmarła 20 VII 2004.
– AGAD, Akta osobowe M. H.

Anna Czajka
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I

Igielski Jan Andrzej (1932–2006) hi-
storyk, statystyk, archiwista. Ur. 25 IX 
w Warszawie, syn Piotra i Jadwigi z d. Ku- 
blińskiej. Uczęszczał do Lic. Ogólnoksz. im. ks. 
Józefa Poniatowskiego w Warszawie, maturę 
zdał w 1952. W t.r. wstąpił na Wydz. Human. 
(Sekcja Historii) UMCS. W l. 1953–56 konty-
nuował studia na Wydz. Hist. Uniw. Warsz., 
gdzie w 1956 uzyskał dyplom mgr. historii. 
W 1986 na UMK otrzymał st. dr. na podsta-
wie rozprawy Użytkownicy materiałów archi-
walnych w Polsce Ludowej i zarys ich potrzeb 
informacyjnych, przygotowanej pod kierunkiem 
prof. Zygmunta Kolankowskiego. Podczas stu-
diów pracował dorywczo w Bibl. Inst. Hist. 
Uniw. Warsz. przy udostępnianiu zbiorów oraz 
skontrum księgozbioru. Od 1 X 1956 do 31 VII 
1957 był zatrudniony w Prezydium Pow. Rady 
Narod. w Otwocku na stanowisku instruktora 
bibliotek publicznych.

1 VIII 1957 został przyjęty do pracy 
w CAW, na stanowisko archiwisty w dziale akt 
wojsk. z l. 1910–39. Po awansie na starszego ar-
chiwistę kierował kilkuosobowym nieetatowym 
zespołem archiwistów. W 1963 awansował na 
stanowisko adiunkta archiwalnego. 7 VI 1967 
otrzymał nominację na stanowisko adiunk-
ta naukowo-badawczego CAW. W l. 1957–66 
wykonywał kwerendy archiwalne do celów 
naukowo-badawczych dla różnych instytucji 
archiwalnych i muzealnych. Na podstawie ar-
chiwaliów CAW, w l. 1968–72 opracował ponad 
1200 biogramów uczestników rewolucji 1905 do 
Słownika biograficznego działaczy polskiego 
ruchu robotniczego. Był czł. Kom. Metodycznej 
CAW. Pracę w CAW zakończył 31 X 1972, a od 
1 XI t.r. podjął pracę w GUS na stanowisku 
starszego radcy. Początkowo był pracownikiem 
Samodzielnego Wydz. Statystyki Nauki i brał 
udział w opracowaniu publikacji Nauka pol-
ska w liczbach, przygotowanej specjalnie na 
II Kongres Nauki Polskiej (1973). Uczestniczył 
też w opracowaniu publikacji Działalność na-

ukowo-badawcza. Niektóre dane statystycz-
ne (W. 1974). Równolegle z pracą zawodową 
w GUS, z inicjatywy Inst. Badań Pedagog., 
został zaangażowany w 1973 przez ZG TPD 
do archiwalnego opracowania i inwentaryza-
cji zbioru dokumentów, obejmującego spuści-
znę naukową i literacką Janusza Korczaka. 
Po reorganizacji GUS, oraz związanych z tym 
zmianach w programach badań statystycznych, 
od 1 VII 1974 do 1 XII 1975 był zatrudniony 
w Zakł. Badań Statyst.-Ekon., w dziale pu-
blikacji i dokumentacji. 1 I 1976 podjął pracę 
w Arch. PAN, z którym był związany zawodowo 
do 20 VIII 1993, pocz. na stanowisku kustosza, 
a nast. starszego kustosza. W 1990 objął funk-
cję kierownika Działu Ewidencji, Informacji, 
Opracowania i Udostępniania Zasobu i prze-
wodnictwo Kom. Brakowania Akt. 1 VII 1991 
powierzono mu stanowisko p.o. dyrektora (po-
wołanie otrzymał 15 XI 1991). Był także czł. 
Centr. Kom. Metodycznej przy NDAP w ka-
dencji 1991–93 i wykładowcą w Polic. Studium 
Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie. 

Był autorem ponad 25 artykułów z dziedzi-
ny archiwistyki, źródłoznawstwa i informacji 
naukowej ogłaszanych w wielu periodykach 
specjalistycznych: „Archeion”, „Archiwista”, 
„Zesz. Nauk. Wojsk. Akademii Polit.”, „Biul. 
Hist. Dowództwa Wojsk Lotniczych”, „Biul. 
Wojsk. Służby Arch.”, „Przegl. Pedagog.” 
i „Rocz. Warsz.”, „Biul. Arch. PAN”. Ostatnia 
ogłoszona ważna praca to Użytkownicy 
i wykorzystanie materiałów archiwalnych 
w Polsce na tle innych krajów, [w:] Pamiętnik 
I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. 
Przemyśl, 27–29 sierpnia 1986 roku. Referaty 
i dyskusja (W. 1991, s. 168–175). 

Od 1961 pracował społecznie w SAP.
Za pracę zawodową i społeczną został uho-

norowany wieloma odznaczeniami. Otrzymał 
m.in.: brązowy (1968) i srebrny (1970) Medal 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, odznakę 
„Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978), Medal 
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40-lecia Polski Ludowej (1984), Srebrny Krzyż 
Zasługi (1985).

Od 1961 był żonaty z Barbarą Mirosławą, 
miał trzech synów (Macieja, Ludwika i To- 
masza). 

Zmarł w Warszawie 17 IX 2006; zo-
stał pochowany na cmentarzu Komunalnym 
Północnym.

– Szymczyk H., Bibliografia prac pracowników Ar-
chiwum Polskiej Akademii Nauk na podstawie „Biuletynu 
Archiwum PAN”, nr 1–43, „Biul. Arch. PAN”, 2003, 
nr 44, s. 91; – Stasiak J., Działalność Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w latach 1953–2013, tamże, 2013, nr 54, 
s. 149–150; – „Gaz. Wyborcza”, 20 i 22 IX 2006 [nekr.]; 
– Archiwum PAN, Akta osobowe J.A. I.

Anna Mieszkowska
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J

Janicka Stanisława (1928–2013) bi-
bliotekarka, archiwistka, esperantystka. Ur. 
1 I w Korcu na Wołyniu, gdzie po I wojnie 
światowej jej ojciec założył restaurację. Tam 
ukończyła 5 klas szkoły powsz. Po wkroczeniu 
Rosjan w 1939 ukończyła V i VI klasę sow. 
dziesięciolatki. W 1945 rodzina została prze-
siedlona do Wałcza, gdzie jej rodzice zajęli się 
rolą i handlem warzywami. Kontynuowała 
naukę w lic. ogólnoksz., które ukończyła 1949. 
W t.r. rozpoczęła studia na Wydz. Filologii 
Romańskiej KUL. Dyplom ukończenia studiów 
I st. ze specjalnością bibliotekarską otrzymała 
16 XII 1952.

Pracę zawodową rozpoczęła 1 XI 1952 
w Wałczu. Do końca grudnia 1953 pracowała 
najpierw w Sądzie Pow., późn. w Państw. Biurze 
Notarialnym, a także w Zespole Adwokackim 
jako sekretarz Wydz. Cywilnego. W 1954 wraz 
z rodziną przeniosła się do Gorzowa Wlkp., gdzie 
15 XI t.r. rozpoczęła pracę w Miejskiej Bibl. Publ., 
pełniąc obowiązki zastępcy kierownika, a od 1 IX 
1957 do 31 VIII 1959 była zatrudniona w księ-
garni „Dom Książki”. 15 IX 1959 została zatrud-
niona w ówczesnym PAP w Gorzowie Wlkp., 
gdzie pracowała do 2012. W październiku 1968 
wzięła udział w podstawowym kursie archiwal-
nym w Sulejówku, zorganizowanym przez NDAP. 
25 VI 1975 ukończyła Podyplomowe Studium 
Archiwistyki (kurs wyższy) w Inst. Historii 
i Archiwistyki UMK. W l. 70. XX w. opanowała, 
podczas 6-tygodniowego kursu w Międzylesiu, 
rzadką umiejętność odczytywania rękopisów 
neogotyckich i paleografii łac. 1 I 1985 otrzyma-
ła nominację na stanowisko kustosza. Od 16 II 
1990 do 28 II 1991 pełniła obowiązki kierownika 
archiwum. Opracowała samodzielnie lub współ-
uczestniczyła w opracowaniu inwentarzy wielu 
zespołów archiwalnych. Najważniejsze z nich to: 
akta miast Brójce (1982), Pszczew (1993), Trzciel 
(1994), Skwierzyna (1996). Dla kilku pokoleń 
archiwistów gorzowskich była wzorem i nauczy-
cielką zawodu.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji po-
pularyzujących zasób archiwum gorzowskiego 
oraz wiedzę o dziejach regionu. Na uwagę za-
sługują prace prezentujące jej szczególne za-
interesowania: Dzieje poczty w dokumentach. 
Najstarsze edykty i zarządzenia regulujące prace 
Urzędu Poczty Książęcej i Królewskiej znajdu-
jące się w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Gorzowie Wlkp. Obwieszczenie z dnia 8 kwiet-
nia 1694 r. Regulamin ekstrapoczty i sztafety 
dla miasta Gorzowa z dnia 23 lutego 1757 r. 
Jej Majestat Cesarzowa Rosji w Gorzowie, 
[w:] Droga – Znaki – Nazwy. Witnickie spotka-
nia na starym trakcie, pod red. Z. Czarnucha 
(Gorzów Wlkp. 1998, s. 106–128), Katalog wy-
stawy zorganizowanej z okazji „Drzwi otwar-
tych archiwów państwowych” pod hasłem 
„Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczy-
zny”, 10–11 października 2003 roku (współaut., 
Gorzów Wlkp. 2003), Przydział poniemieckich 
gospodarstw rolnych na terenie tzw. ziem od-
zyskanych na przykładzie powiatu gorzow-
skiego w świetle akt Starostwa Powiatowego 
(„Nadwarciański Rocz. Hist.-Arch.”, 2004, nr 11, 
s. 257–263), Zmiany imion i nazwisk u osie-
dleńców na Ziemiach Odzyskanych w latach 
1945–1950 w świetle akt Starostwa Powiatowego 
Gorzowskiego (tamże, 2010, nr 17, s. 313–317), 
750 lat Gorzowa Wielkopolskiego (Landsberg 
an der Warthe) w dokumentach archiwalnych. 
Katalog wystawy 1–8 lipca 2007 (współaut., 
Gorzów Wlkp. 2007). Opublikowała także wspo-
mnienia z okresu dzieciństwa i wojny Moje 
dzieciństwo w Korcu na Wołyniu (1930–1945) 
(„Nadwarciański Rocz. Hist.-Arch.”, 2005, nr 12, 
s. 317–326).

Była wieloletnim sekretarzem Oddz. PTH 
w Gorzowie Wlkp. Pełniła funkcję skarbnika 
Tow. Przyjaciół Arch. i Pamiątek Przeszłości od 
momentu jego powołania w 1990. Była czł. SAP, 
Polskiego Związku Esperantystów oraz sekre-
tarzem gorzowskiego oddz. Chrześcijańsko- 
-Demokratycznego Stronnictwa Pracy.
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Została uhonorowana: odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” (5 V 1973), odznaką „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (5 XII 1979), Srebrną 
Odznaką „Za zasługi dla ZDZ”, nadawaną 
przez Zarząd Główny Związku Zakładów 
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (18 
IV 1980), oraz odznaką honorową „Zasłużony 
Pracownik Państwowy” (22 VI 1988).

Zmarła 17 VI 2013 w Gorzowie Wlkp.; 
została pochowana na tamtejszym cmentarzu 
Komunalnym.

 – Zysnarski J., Encyklopedia Gorzowa, Bydgoszcz 
2007, s. 241, Sikorski J., Stanisława Janicka, 
„Nadwarciański Rocz. Hist.-Arch.”, t. 2, 1999, nr 6, 
s. 203–206; – Sikorski J., Wspomnienie o Pani Steni 
[Stanisławie Janickiej], tamże, 2013, nr 20, s. 497–498, 
Frątczak D., Biała wrona. Ile kosztowało ścięcie gło-
wy?, „Arsenał Gorzowski”, 1996, nr 1, s. 21–23; – AP 
w Szczecinie, Akta osobowe S. J. 

Juliusz Sikorski

Janosz-Biskupowa Irena Kazimiera 
Maria (1925–2011) archiwistka, historycz-
ka, nauczycielka akad. Ur. 1 II w Wilnie, 
córka Bronisława, dyplomowanego leśnika 
(zm. 31 XII 1940 w Oświęcimiu), i Henryki 
z d. Geissler. W 1934 rozpoczęła naukę w trój-
oddziałowej Szkole Powsz. nr 16 w Wilnie, a od 
1937 uczęszczała do Państ. Gimn. Ogólnoksz 
im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. Po 
strajku szkolnym w grudniu 1939 opuściła 
gimn. Dalszą naukę kontynuowała na tajnych 
kompletach, na których w 1944 zdała egza-
min maturalny z wynikiem bardzo dobrym. 
We wrześniu 1945 wraz z matką przybyła do 
Torunia. Po zweryfikowaniu egzaminu doj-
rzałości, zapisała się na studia hist. na Wydz. 
Human. UMK. W 1949 zdobyła tytuł mgr. za 
pracę Z dziejów szpitalnictwa w Polsce w wie-
kach średnich. W 1951 na podstawie dysertacji 
Stosunek Kazimierza Jagiellończyka i Polski 
do Torunia w okresie wojny trzynastolet-
niej uzyskała st. dr. Habilitację otrzymała 
w 1971 na podstawie razprawy Archiwum 
Ziem Pruskich.

Podczas II wojny światowej, aby uniknąć 
wywiezienia na roboty do Niemiec, w lipcu 
1942 podjęła pracę jako nauczycielka i robot-
nica w majątku prywatnym Aleksandrowiczów 
w Żoślach (pol. hist. Zoszle) k. Koszedar na 
Litwie, nast. od października 1943 pracowała 
w Szwalni Wojsk. w Wilnie. Po zajęciu mia-

sta przez wojska sow. od lipca do październi-
ka 1944 była zatrudniona jako sanitariuszka 
w Inst. Patologicznym przy Miejskim Szpitalu 
św. Jakuba w Wilnie, od listopada 1944 do 
kwietnia 1945 – goniec w Biurze Budowy 
i Studiów przy Elektrowni w Wilnie, a od maja 
do sierpnia 1945 jako zakrystianka w kościele 
potrynitarskim. Po przyjeździe do Torunia, od 
października 1945 do kwietnia 1946, pracowa-
ła jako sekretarka w stołówce ZNP, a od 1 XII 
1946 zatrudniono ją na stanowisku zastępcy 
asystenta na UMK. Pracę na uniwersytecie 
kontynuowała do 31 VIII 1951, awansując 
stopniowo do stanowiska starszego asystenta. 
Od 1 IX 1949 do 31 VIII 1950 pracowała rów-
nież jako nauczycielka w II Lic. Ogólnoksz im. 
Królowej Jadwigi w Toruniu. 

1 XI 1951 została przyjęta na stanowisko 
asystenta w Oddz. Terenowym w Toruniu 
WAP w Bydgoszczy. 1 V 1952 awansowała na 
stanowisko archiwisty, na którym pozosta-
wała do 31 VII 1954, po czym od 1 VIII t.r. 
przeniesiono ją na etat starszego archiwisty. 
Od 1 X 1958 została powołana na stanowisko 
kustosza. Od 1 VII 1961 do końca 1965 kiero-
wała archiwum w Toruniu. 1 V 1965 otrzyma-
ła stanowisko adiunkta naukowo-badawcze-
go. W ramach pracy w archiwum zajmowała 
się przede wszystkim opracowaniem zasobu 
oraz pracą naukową. Wiele uwagi poświęci-
ła odpowiedniemu wyposażeniu kierowanego 
przez siebie oddziału. Aktywnie uczestni-
czyła w pracy popularyzatorskiej oddziału. 
Współpracowała m.in. przy opracowaniu sce-
nariuszy wystaw „Toruń w dokumencie archi-
walnym” (1954), „500-lecie powrotu Pomorza 
do Polski w książce i dokumencie” (1954) oraz 
„Archiwum o Ratuszu” (1958). 

W 1964, jeszcze jako pracownik archiwum, 
rozpoczęła działalność naukowo-dydaktyczną 
na UMK. Po ustaniu zatrudnienia w archi-
wum państwowym, 1 I 1966 podjęła pracę 
jako adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych Historii UMK. W ramach obo-
wiązków objęła także stanowisko kierownika 
archiwum uniwersyteckiego, na którym pozo-
stawała do 31 IX 1976. W 1973 została powo-
łana na stanowisko doc. 1 X 1980 przeszła na 
wcześniejszą emeryturę.

Zainteresowania badawcze J.-B. koncen-
trowały się przede wszystkim na zagadnie-
niach dziejów miast pomorskich w XV w., źró-
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dłoznawstwa oraz archiwów szkół wyższych. 
Wśród jej najważniejszych prac z dziedziny 
archiwistyki wymienić można publikacje 
archiwoznawcze, m.in.: Historia Archiwum 
w Toruniu w latach 1945–1965 („Archeion”, 
t. 47, 1967, s. 71–84), Archiwa uniwersyteckie 
w Polsce Ludowej 1945–1966 (tamże, t. 48, 
1968, s. 99–110), Archiwum Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1948–1968) 
(„Zesz. Nauk. UMK. Historia”, 1969, z. 5, 
s. 69–91), Archiwa Stanowe w Polsce i niektó-
rych krajach ościennych („Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Nauki Human.-Społ. 
Historia”, 1973, z. 8, s. 123–128), Organizacja 
archiwów uniwersyteckich w Gryfii i Rostoku 
(„Archiwista”, r. 10, 1974, nr 4, s. 39–45), 
Archiwum Ziem Pruskich. Studium archi-
woznawcze (W.–P. 1974); kształcenia archi-
wistów, m.in.: Kształcenie archiwistów na 
uniwersytetach polskich („Archeion”, t. 67, 
1979, s. 25–39) Znaczenie seminarium ma-
gisterskiego w uniwersyteckim kształceniu 
archiwistów, [w:] Problemy kształcenia archi-
wistów na uniwersytetach (red. A. Tomczak, 
t. 1982, s. 40–46). Opracowała również 
Inwentarz idealny Archiwum Ziem Pruskich, 
[w:] Archiwum Ziem Pruskich („Roczniki Tow. 
Nauk. w Toruniu”, r. 77, 1974, z. 3, s. 135–250) 
oraz współtworzyła 1. tom Słown. archiwistów.

Działała aktywnie w organizacjach spo-
łecznych i naukowych. W l. 1965–81 współ-
pracowała z NDAP jako czł. Rady Redakcyjnej 
Wydawnictw Arch. oraz czł. Rady Arch.

Należała do PTH, wchodziła m.in. w skład 
Kom. Archiwistyki i Nauk Pomocniczych ZG 
(od 1971 pełniąc rolę sekretarza), Wydz. I 
Tow. Nauk. w Toruniu oraz SAP (czł. zarządu 
i przew. oddz.). W 1956 była przedstawicielką 
archiwum toruńskiego w Sekcji Arch. przy ZG 
ZZPKiSz. Była także czł. PTTK i ZNP, udzielała 
się społecznie, m.in. w Obywatelskim Komitecie 
Obchodu 500-lecia Nieszawy przy Prezydium 
MRN w Nieszawie.

Została uhonorowana odznaką „Za zasługi 
dla Archiwistyki” (1978), medalem UMK „Za 
zasługi położone dla rozwoju Uczelni” (1980).

W 1951 zawarła związek małżeński z prof. 
Marianem Biskupem, z którym miała trójkę 
dzieci: Krzysztofa, Michała oraz Zofię.

Zmarła w Toruniu 10 XI 2011; została 
pochowana na cmentarzu parafialnym św. 
Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

– Janosz-Biskupowa Irena, w: Pracownicy nauki 
i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–
2004. Materiały do biografii, red. S. Kalembka, t. 2006, 
s. 296; – Tandecki J., Irena Janosz-Biskupowa (1 II 
1925–10 XI 2011), „Archeion”, t. 113, 2012, s. 399–401; 
– Archiwum UMK, zesp. nr 309/92/0 Spuścizna Ireny 
Janosz-Biskupowej 1925–1980, Bunkowska P., Wstęp 
do inwentarza zespołu.

Hadrian Ciechanowski

Jastrzębowski Jan Ryszard (1950–2006) 
historyk, archiwista. Ur. 16 VI w Strzeczonej 
w woj. pomorskim (b. woj. słupskim), syn 
Bronisława i Julii z d. Kosiedowskiej. Oboje ro-
dzice byli nauczycielami. W 1969 ukończył Lic. 
Pedagog. w Szczecinku i po uzyskaniu świadec-
twa dojrzałości podjął pracę nauczyciela historii 
w szkole podst. w Domisławiu (pow. człuchow-
ski). W 1970 rozpoczął studia hist. na Wydz. 
Human. Uniw. Gdań., które ukończył w 1975, 
uzyskując tytuł mgr. historii ze specjalizacją 
archiwalną. Wykształcenie uniwersyteckie 
uzupełniał przez cały okres pracy zawodowej. 
W 1984 ukończył Studium Podyplomowe na 
Uniw. Warsz. ze specjalizacją – dokumentacja 
audiowizualna. Ponadto odbył studia podyplo-
mowe na UMK w zakresie gromadzenia i opra-
cowania dokumentacji kartograficznej (1989) 
oraz komputeryzacji archiwów (2003). Jeszcze 
w trakcie studiów, w 1974 został zatrudniony 
w Akademii Med. w Gdańsku jako archiwista 
zakładowy.

1 IX 1980 rozpoczął pracę w WAP 
w Gdańsku na stanowisku adiunkta archi-
walnego, realizując zadania z zakresu pracy 
naukowo-badawczej, a także archiwizując ma-
teriały archiwalne. W 1982 został przeniesiony 
do działalności podstawowej na stanowisko 
kustosza. W 1991 objął kierownicze stano-
wisko Oddz. Akt Najnowszych, wykonując 
zadania w zakresie opracowania archiwaliów 
oraz nadzoru nad narastającym zasobem ar-
chiwalnym. Zajmował się porządkowaniem 
akt, sporządzał inwentarze archiwalne, nad-
zorował narastający zasób archiwalny, opi-
niował normatywy kancelaryjno-archiwalne 
oraz przeprowadzał kwerendy archiwalne. 
Ze względu na doświadczenie zawodowe oraz 
wykonywane obowiązki zasiadał w Kom. Arch. 
Oceny Dokumentacji. Przez wiele lat prowa-
dził praktyki zawodowe dla studentów archi-
wistyki, dzieląc się swoją wiedzą i doświad-
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czeniem. Na pocz. l. 90. XX w. wraz z innymi 
pracownikami archiwum gdańskiego był bar-
dzo zaangażowany w ratowanie i zabezpie-
czanie przed zniszczeniem akt b. PZPR. W l. 
1997–2002 zajmował kierownicze stanowisko 
w nowo powstałym Oddz. II – opracowania 
materiałów archiwalnych powstałych po za-
kończeniu działań wojennych w 1945, który 
utworzono w 1997, rozdzielając zadania opra-
cowania materiałów archiwalnych i nadzoru 
archiwalnego. W Oddz. II był zatrudniony aż 
do śmierci w 2006. Owocem jego wieloletnich 
prac archiwalnych nad zasobem akt najnow-
szych są m.in. inwentarze zespołów KW PZPR 
w Gdańsku oraz licznej grupy organizacji par-
tyjnych niższego szczebla.

Opublikował kilka artykułów, będących 
wynikiem zdobytych doświadczeń: Archiwa 
samorządowe województwa pomorskie-
go, [w:] Archiwa samorządowe. II Krajowe 
Sympozjum Archiwalne 28–29 września 
1999 r. (W. 1999), Uwagi do projektu Ustawy 
(„Archiwista Polski”, 1999, nr 2), Naczelny 
Sąd Administracyjny. Ośrodek Zamiejscowy 
w Gdańsku. Archiwum zakładowe i jego za-
sób (tamże, 2002, nr 4). Przez wiele lat zaan-
gażowany był w prace działającego w NDAP 
Zespołu naukowego ds. kształtowania na-
rastającego zasobu archiwalnego w zakre-
sie dokumentacji technicznej i geologicznej; 
w 2004 został jego ekspertem. Problematykę 
wartościowania dokumentacji geologicznej 

przedstawił w publikacji Ocena wartości archi-
walnej dokumentacji geologicznej („Archeion”, 
t. 100, 1999).

Był wieloletnim prezesem Oddz. SAP 
w Gdańsku oraz czł. ZG. W jego ramach 
prowadził aktywną działalność: dzielił się 
doświadczeniem z archiwistami zakładowy-
mi, podejmował przedsięwzięcia w celu inte-
gracji środowiska zawodowego, organizował 
kursy kancelaryjno-archiwalne, na których 
także wykładał. Podsumowanie działalno-
ści gdańskiego Oddz. SAP zawarł w arty-
kule Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Oddział w Gdańsku w latach 1997–2001 
(„Archiwista Polski”, 2002, nr 3). W czasie 
pracy w AP w Gdańsku sprawował funkcję 
Społecznego Inspektora Pracy. Był aktyw-
nym działaczem NSZZ „Solidarność”; w 1980 
uczestniczył w zakładaniu Kom. Zakł. NSZZ 
„Solidarność” w AP w Gdańsku i został jej 
pierwszym przew.

Był żonaty, miał troje dzieci.
Zmarł po ciężkiej chorobie 12 IX 2006 

w Bielkowie; został pochowany na cmentarzu 
w Lublewie.

– Bławat-Obin J., Jan Jastrzębowski (1950–2006), 
„Archiwista Polski”, 2006, nr 4, s. 96–97, tejże, Jan 
Ryszard Jastrzębowski (1950–2006), w: Pół wieku Stowa-
rzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965–2015. 
Dzieje – ludzie – praca w archiwach, Gd. 2015, s.44–46; 
– AP w Gdańsku, Akta personalne J.R. J.

Joanna Bławat-Obin
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K

Kaliszuk Ryszard Adam (1946–2002) 
archiwista. Ur. 22 I w Bielsku Podlaskim, syn 
Józefa i Jadwigi z d. Andrzejewskiej. W 1955 
ukończył szkołę podst., w l. 1955–60 uczęszczał 
do Lic. Ogólnoksz. im. Tadeusza Kościuszki 
w Bielsku Podlaskim. W l. 1960–65 studiował 
historię na KUL. 29 VI 1965 uzyskał tytuł mgr. 
historii pracą Nadzór policyjny nad przestępca-
mi politycznymi w guberni lubelskiej w latach 
1869–1874.

15 IX 1965 został zatrudniony w AP 
w Lublinie na stanowisku archiwisty, od 1 VI 
1966 do 30 XI 1971 zajmował stanowisko asy-
stenta naukowo-badawczego, od 1 XII 1971 
starszego asystenta naukowo-badawczego. 24 V 
1980 objął stanowisko adiunkta archiwalnego 
w Oddz. Akt PRL. W 1981 w związku z cięż-
ką chorobą zrezygnował z pracy w archiwum 
i przeszedł na rentę inwalidzką. 

Podczas pracy w AP w Lublinie zajmował 
się opracowaniem zasobu. Zinwentaryzował 
m.in. zespoły: Związku Samopomocy Chłop- 
skiej, akta do dziejów rolnictwa i prze-
mysłu na Lubelszczyźnie w okresie PRL, 
Poczty Polskiej Okręgu Lub. z l. 1944–59, 
Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w Lublinie, Wydz. Budżetowo-
Gospodarczego i Wodno-Melioracyjnego Urzędu 
Woj. Lub. z l. 1944–50. Wygłosił referaty 
na zebraniach naukowych WAP w Lublinie: 
Administracja rolna na Lubelszczyźmie w la-
tach 1949–1959 (1973), Dokumentacja do hi-
storii postępu technicznego w rolnictwie lubel-
skim w latach 1949–1960 (1977). Wykonywał 
także prace w zakresie nadzoru archiwalnego: 
przeprowadzał wizytacje archiwów zakłado-
wych i uzgadnianie normatywów kancelaryj-
no-archiwalnych, analizy wykazów akt admi-
nistracji państwowej, prowadził rejestrację akt 
Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, 
wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego urzę-
du statystycznego w Lublinie; uczestniczył 
w pracach Kom. Oceny Mat. Arch. W l. 1973–

75 brał udział w pracach zespołu „Kryteria 
oceny materiałów z zakresu zatrudnienia 
i płac”. W 1974 brał także udział w kweren-
dzie materiałów archiwalnych dot. źródeł do 
dziejów Ziem Zachodnich i Północnych w za-
sobach archiwów państwowych. Uczestniczył 
w przygotowaniu wystaw archiwalnych 
w ramach „Tygodnia Archiwistów”: „Rok 
1918 i 1944 ma Lubelszczyźnie” (1968) oraz 
„Z dziejów oświaty na Lubelszczyźnie” (1973). 
W l. 1977–78 i 1980 był wykładowcą i se-
kretarzem Korespondencyjnego Kursu Arch. 
w Lublinie szkolącego archiwistów zakłado-
wych. Uczestniczył też w kursie dla archi-
wistów państwowych organizowanym przez 
NDAP (2–25 IX 1968) oraz w kursie z zakre-
su archiwizacji materiałów audiowizualnych 
(10–20 XII 1975). 

Opublikował w „Rocz. Lub.” pracę Rok 
1918 i 1944 na Lubelszczyźnie (t. 12, 1969, 
s. 232–235).

Był czł. ZZPKiSz.
Został wyróżniony odznaką „Za Zasługi dla 

Archiwistyki” (24 IX 1979).
14 VII 1965 w Lublinie zawarł związek 

małżeński z Jadwigą Bryk, nauczycielką po-
lonistką, miał dwoje dzieci: Krzysztofa Adama 
(ur. 1966) i Beatę Jadwigę (ur. 1967).

Zmarł 9 VII 2002 w Lublinie; został po-
chowany na tamtejszym cmentarzu przy ul. 
Unickiej.

– AP w Lublinie, Akta osobowe R. K., sygn. 234.

Tomasz Rodziewicz

Kania Aleksander (1903–1969) histo-
ryk, archiwista. Ur. w Złoczowie w Małopolsce 
Wsch., syn Władysława, nauczyciela śpiewu, 
i Karoliny z d. Kotowicz. Do szkoły powsz. 
i średniej uczęszczał we Lwowie, uzyskując 
w 1925 świadectwo dojrzałości. W t.r. wstą-
pił na Wydz. Human. UJK. Pocz. były to stu-
dia filol. – filologia klasyczna, które przerwał 
w 1931, by po kilku latach w 1938 wznowić je 
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na kierunku historia. Studia kilkakrotnie za-
rzucał ze względu na zły stanu zdrowia, brak 
środków materialnych, a także działania wo-
jenne. Naukę podjął na nowo we Wrocławiu, 
gdzie w 1946 zapisał się na studia hist. na 
Wydz. Human. Uniw. Wrocł., które ukończył 
30 VIII 1950, uzyskując dyplom mgr. filozofii 
w zakresie historii na podstawie pracy Polonica 
i Slavica w Kodeksie dyplomatycznym branden-
burskim A.F. Riedla (1809–1872). St. dr. nauk 
human. nadany przez Radę Wydz. Filoz.-Hist. 
otrzymał 10 III 1965 na podstawie dysertacji 
Studia uniwersyteckie członków Towarzystwa 
Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w la-
tach 1836–1886. Jego protektorem był wybit-
ny historyk UJK prof. Teofil Modelski, pro-
motor jego pracy magisterskiej, pod którego 
wpływem zainteresował się i prowadził ba-
dania nad Polonią wrocławską II poł. XIX w. 
Podczas studiów uczęszczał na wykłady profe-
sorów wywodzących się ze środowiska history-
ków lwowskich: Teofila Modelskiego,  Karola 
Maleczyńskiego, Stefana Inglota, Kazimierza 
Majewskiego i Henryka Wereszyckiego.

Pracę zawodową rozpoczął we Lwowie, 
pocz. jako robotnik w kooperatywie zabaw-
karskiej (1940–41), w czasie okupacji niem. 
pozostawał bezrobotny, po wkroczeniu zaś 
Armii Czerwonej do Lwowa zatrudniony był 
jako urzędnik spedycyjny w firmach trans-
portowych (1944–46). Po przyjeździe do 
Wrocławia w 1946, równolegle ze studia-
mi na Uniw. Wrocł. pracował jako nauczy-
ciel w Techn. Budowy Wagonów (1950–53), 
w Stow. Stenografów i Maszynistek PRL 
(1952–54), w Państw. Lic. Bibliotekarskim 
(1955–58). Równocześnie odbywał bezpłatną 
praktykę w Arch. Uniwersyteckim (1950–51). 
Od 1 XII 1956 został zatrudniony na stano-
wisku asystenta w Katedrze Historii Powsz. 
Wydz. Filoz.-Hist. z jednoczesnym oddelego-
waniem do pracy w archiwum uczelni, nast. od 
1 VII 1959 do 30 VI 1962 pracował jako starszy 
asystent. Po przejściu na emeryturę dyrektora 
Arch. Uniwersyteckiego prof. Modelskiego objął 
od 22 II 1961 stanowisko jego kierownika z rów-
noczesnym pozostaniem na poprzednim stano-
wisku w Katedrze Historii Powsz., które piasto-
wał do 30 IX 1965. Po uzyskaniu st. dr. nauk 
human. (10 III 1965), 1 X 1968 otrzymał sta-
nowisko adiunkta w Katedrze Historii Polski 
i Powsz. XVI–XVIII w. na Wydz. Filoz.-Hist. 

W pracy zawodowej zajmował się badania-
mi archiwalnymi, poznając zasób dokumenta-
cyjny uczelni z okresu przed II wojną światową 
jak i po 1945. Przeprowadził szeroką kwerendę 
źródłową na potrzeby zespołu doc. dr Mirosławy 
Chamcówny, przygotowującego Kronikę Uniw. 
Wrocł. w l. 1956–59. Jest autorem 2 tomów 
Albumu życiorysów profesorskich oraz Albumu 
fotografii profesorskich, wykonanych w 1965 
na 20-lecie Uniw. Wrocł. Zebrał w nich 353 
życiorysy oraz 333 fotografii uczonych wro-
cławskich, związanych z uczelnią w l. 1945–65. 
Albumy zawierają życiorysy, napisane wła-
snoręcznie piórem, na specjalnym papierze 
(sprowadzonym z NRD), w oprawie graficznej 
prof. Norberta Wieschalli, wówczas pracownika 
Państw. Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu. Swą formą, kształtem i oprawą na-
wiązują do albumów sprzed 1945, znajdujących 
się w zasobie archiwum. Stanowią niezwykle 
cenne źródło do badań nad dziejami uczelni 
wrocławskich po II wojnie światowej, a także 
w zakresie historii nauki.

Jest autorem normatywów kancelaryjno-
-archiwalnych, opracował instrukcję dot. prze-
kazywania akt studenckich z wydziałów do 
archiwum uczelnianego za l. 1945–60, zarzą-
dzenie Nr 9/1967 Rektora Uniw. Wrocł. z 6 VII 
1967 w sprawie unormowania obiegu akt i spo-
sobu wykonywania czynności kancelaryjnych 
w Uniw. Wrocł. oraz zasad przekazywania akt 
do Arch. Uniwersyteckiego. Przeprowadził 
setki kwerend dla użytkowników zagr. dot. 
działalności Uniw. im. Fryderyka Wilhelma. 
Wydawał także liczne zaświadczenia studenc-
kie i pracownicze na podstawie akt. Znaczącą 
część pracy poświęcał na inwentaryzację ar-
chiwaliów pozostałych po Królewskim Śląskim 
Uniw. im. Fryderyka Wilhelma z l. 1811–1945, 
Królewskiej Wyższej Szkole Techn. z l. 1910–
45, a także porządkowanie narastającego za-
sobu Uniw. Wrocł. po 1945.

Dorobek naukowy K. oparty jest na mate-
riałach źródłowych. Na uwagę zasługuje roz-
prawa doktorska, przygotowana na podstawie 
archiwaliów uniwersyteckich, przedstawiająca 
genezę powstania uniwersytetu we Wrocławiu 
w XIX w., warunki studiowania młodzieży 
(w tym młodzieży pol.) oraz dzieje organizacji 
młodzieżowej. Praca zawiera słownik biogra-
ficzny 907 studentów, członków Tow. Literacko- 
-Słowiańskiego we Wrocławiu.
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W 1928 zawarł związek małżeński z Ja- 
dwigą Łabędź.

Zmarł nagle 11 II 1969 podczas pełnienia 
obowiązków zawodowych; został pochowany 
we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Bujwida.

– Archiwum Uniw. Wrocł., sygn. WII-5200 Kania 
Aleksander, WII-4000 Kania Aleksander, sygn. RK-120 
Kania Aleksander, sygn. o60 Przepisy kancelaryjne 
i archiwalne.

Ewa Kłapcińska

Kaput Wanda Wincentyna (1924–2004) 
historyczka, archiwistka. Ur. 5 IV w Wy- 
gnance Dolnej k. Czortkowa, córka Władysła- 
wa, urzędnika kolejowego, i Stanisławy z d. 
Krzaczkowskiej. Edukację na poziomie podsta-
wowym i średnim pobierała w Siedmioklasowej 
Publ. Szkole Powsz. w Chodaczkowie Wielkim 
(1930–33), Żeńskiej Siedmioklasowej Szkole 
Publ. im. św. Jadwigi w Tarnopolu (1933), 
Siedmioklasowej Publ.  Szkole Powsz. 
w Gwoźdźcu (1933–37), Państw. Gimn. 
Żeńskim (1937–38) oraz Średniej Szkole nr 4 
(1939–40) w Kołomyi. Po zakończeniu II woj-
ny światowej uczyła się w Państw. Lic. i Gimn. 
w Bielsku k. Krakowa, natomiast egzamin 
dojrzałości zdała w I Państw. Lic. Ogólnoksz. 
w Gdańsku w 1947. W l. 1947–52 studiowała 
na Wydz. Human. UJ, tytuł mgr. uzyskała na 
podstawie pracy Osadnictwo Ziemi Sanockiej 
za Jagiełły i Warneńczyka.

Po wybuchu wojny niem.-sow. w czerw-
cu 1941 rodzina przeniosła się z Gwoźdźca 
do Horodenki, gdzie K. pracowała w Fabryce 
Cukru jako pomoc kierownika punktu sani-
tarnego, a nast. pomocnik kasjera biletowego 
na stacji kolejowej. W 1944 rodzina zdecydo-
wała się na wyjazd w okolice Brzeska. Pocz. 
zatrzymali się w Bielczy, a nast. w Słotwinie k. 
Brzeska, gdzie ojciec K. podjął pracę na kolei. 
W 1950, jeszcze w czasie studiów, została za-
trudniona jako praktykantka w Kierownictwie 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego na 
Wawelu, a nast. awansowała na stanowisko 
młodszego asystenta. W 1952 brała udział 
w pracach archeologiczno-konserwatorskich 
ekspedycji wykopaliskowej w Wietrznie–Bóbrce 
i Sanoku–Trepczy. W t.r. została skierowana 
do Muz. w Przemyślu, gdzie pracowała jako 
instruktor społeczno-oświatowy.

6 II 1953 rozpoczęła pracę w WAP w Rze-
szowie z siedzibą w Przemyślu na stanowisku 

asystenta. W 1953 ukończyła kurs dla młod-
szego personelu nauko we go archiwów pań-
stwowych w Ośrodku Szkoleniowym Urzędu 
Rady Ministrów w Szczecinie, a także kurs 
konserwatora archi wal nego w Warszawie. 
W 1955 przydzielono jej stanowisko archiwisty, 
a nast. – kustosza. Po ukończeniu w 1955 kursu 
kierowników powiatowych archiwów państwo-
wych w Warszawie objęła stanowisko kierowni-
ka Oddz. II Akt miej skich, prywatnych i wyzna-
niowych. W 1958 została zakwa lifikowana na 
stanowisko adiunkta, natomiast w 1962 awan-
sowano ją do st. adiunkta naukowo-badawcze-
go. W 1971 siedziba WAP została przeniesio-
na z Przemyśla do Rzeszowa. W Przemyślu 
utworzono Oddz. Terenowy podlegający WAP 
w Rzeszowie, którego kierownictwo objęła. Poza 
pracami, związanymi ze stanowiskiem kierow-
niczym, zajmowała się opracowaniem zespołów, 
głównie instytucji wyznaniowych i akt miej-
skich, popularyzacją wiedzy o archiwach i wi-
zytacjami składnic akt. Pełniła funkcję przew. 
Woj. Kom. Bra ko wa nia Mat. Arch. (od 1961) 
oraz przew. Kom. Oceny Mat. Arch. przy WAP 
w Rzeszowie (od 1967). Prowadziła również 
kursy archiwalne I i II st. dla pra cowników 
archiwów zakładowych. W 1972 zwróciła się 
do NDAP z prośbą o przeniesienie jej do AP 
w Krakowie, motywując ją względami osobisty-
mi (choroba matki mieszkającej w Krakowie). 
Pracę w archiwum krakowskim rozpoczęła 1 V 
1972, gdzie była za trud niona do czasu przejścia 
na emeryturę w październiku 1984 na stanowi-
sku adiunkta naukowo-badawczego. W okre sie 
październik–grudzień 1985 została zatrudnio-
na na czas określony w celu zakończenia prac 
nad zesp. Centr. Zarządu Przem. Naftowego 
w Krakowie. W AP w Krakowie zajmowała 
się opracowaniem akt oraz nadzoro waniem 
archiwów zakładowych. Uczestniczyła także 
w przygoto wy waniu materiałów na obchody 
100-lecia archiwum. W l. 1979–84 była kon-
sultantem Kom. Metodycznej oraz czł. Kom. 
Oceny Mat. Arch.

W trakcie pracy w archiwum przemy-
skim opracowała akta następujących in-
stytucji: Izby Przem.-Handl. w Rzeszowie, 
Kapituły Greckokatolickiego Biskupstwa 
w Przemyślu, par. rzymsko- i grecko kato-
lickich, a także izra elickich gmin wyznanio-
wych, III Państw. Gimn. w Prze myś lu, Szkoły 
Handl. w Przemyślu, Komendy Woj. Powsz. 
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Organizacji „Służ ba Polsce” w Rzeszowie, Akt 
m. Brzozowa, Akt m. Krosna, Apostolskiej 
Administracji Łemkowszczyzny. Prace te 
wykonywała z pomocą i udziałem pracow-
ników archiwum. Uczestniczyła także w po-
rząd ko waniu zespołów: Magistrat m. Sanoka, 
Starostwo Pow. w Sanoku, Akta m. Jarosławia 
i Akta m. Prze my śla. Niewątpliwie najbardziej 
pracochłonnym i najwięk szym ob ję to ściowo 
zespołem archiwalnym, którego opra cowywa-
niem kiero wa ła, było Arch. Greckokato lic kie go 
Biskupstwa w Prze myślu (1291–1946).

W AP w Krakowie opracowała zespoły: Gł. 
Dyrekcja Za kładów Górniczych i Hutniczych 
w Warszawie, Generalna Dyrekcja Monopoli 
Monopol Solny, Głosowanie Ludowe, Gł. 
Komitet Kościuszkowski, Społ. Komitet 
Odbudowy Kraju i Stolicy – Komitet Woj. oraz 
komitety powiatowe. Wzięła udział w pra-
cach nad aktami Urzędu Woj. w Krakowie 
(z l. 1945–50) oraz Okręgu Krakowskiego Pol. 
Czerwonego Krzyża. Zajmowała się proble-
matyką kancelarii instytucji wyznaniowych 
okresu księgi wpisów w ramach zespołu badaw-
czego pod kierownictwem doc. dr hab. Janiny 
Bieleckiej. Zamierzała także obronić na UJ pra-
cę doktorską dot. dziejów kancelarii miejskiej 
Przemyśla w XV–XVIII w.

Przygotowała informatory o zasobie 
archiwum przemyskiego: Wojewódzkie Ar-
chiwum Państwowe w Rzeszowie z siedzibą 
w Przemyślu oraz jego archiwa powiatowe 
(wspólnie z K. Arłamowskim, Cz. Pieluszczak, 
M. Mendys, W. 1955, seria: Archiwalny Biu-
letyn Informacyjny), Informator o materiałach 
archiwalnych przechowywanych w archiwach 
państwowych województwa rzeszowskiego 
(wspól nie z K. Arłamowskim, Rzeszów 1968) 
oraz Materiały do dziejów Rzeszowszczyzny 
w archiwach, biblio te kach i muzeach pań-
stwowych spoza województwa rzeszowskie-
go (Przemyśl 1960). Jest autorką artykułów 
omawiających materiały źródłowe znajdujące 
się w zasobach archiwów przemyskiego i kra-
kowskiego: Akta dotyczące działalności Polskiej 
Rady Narodowej w Prze myślu listopad 1918–
luty 1919 („Przemyskie Zap. Hist.”, r. 1, 1974, 
s. 99–159), Księgi i akta biskupstwa grecko-ka-
tolickiego w Przemyślu okresu księgi wpisów. 
Metody opracowania, [w:] Działalność kance-
larii urzędów i instytucji okresu księgi wpisów 
(biul. nr 4, Poznań 1974, s. 118–145), Księgi 

i akta parafii z okresu księgi wpisów przecho-
wywane w AP w Lublinie i Przemyślu (komuni-
kat) (tamże, biul. nr 5, Poznań 1976, k. 57–66), 
Źródła do dziejów przemysłu solnego w WAP 
w Krakowie (1918–1950) („Archeion”, t. 72, 1981, 
s. 143–160). Jest autorką biogramów archiwi-
stów przemyskich publikowanych na łamach 
„Archeionu”: Franciszka Młynka i Kazimierza 
Arłamowskiego, oraz w tomie 1. i 2. Słown.  
archiwistów: Mieczysława Błażowskiego, 
Franciszka Młynka, Heleny Polaczkówny, 
Jana Smołki, Tadeusza Troskolańskiego, 
Kazimierza Arłamowskiego. Opracowała 
też notę do Słown. pol. tow. nauk. Wspólnie 
z Kazimierzem i Emilią Arłamowskimi wyda-
ła drukiem Lustracje województwa ruskiego 
1661–1665 (cz. 1, Wr. 1970, cz. 3, Wr. 1976). 
Przygotowała materiały do edycji źródeł ar-
chiwalnych do dziejów partii robotniczych 
w Krakowie i woj. krakowskim w l. 1945–1948 
(wraz A. Baronem i T. Filipczak), gromadziła 
materiały dot. historii swoich rodzinnych miej-
scowości (Gwoźdzca i Kołomyi), kontynuowała 
prace Arłamowskiego nad opracowaniem edycji 
inwentarzy klucza rybotyckiego.

W 1952 została czł. Oddz. PTH w Prze- 
myślu, pełniąc do 1958 funkcję sekretarza. 
W t.r. została przew. sekcji archiwistów, a do 
1972 była czł. Zarządu Oddz. PTH. W stycz-
niu 1964 rozpoczęła pracę w Stacji Nauk. PTH 
w Przemyślu. Została w niej za trudniona na  
stanowisku asystenta na ⅓ etatu. Działała 
w SAP – w l. 1968–70 była przew. Oddz. 
w Przemyślu, a w l. 1970–72 – zastępczy-
nią przew. Działała także w Tow. Przyjaciół 
Nauk w Prze myślu, będąc jego czł. od 1962 
(w l. 1962–64 czł. Zarządu). Była aktywna 
w organizacjach społecznych: Lidze Kobiet 
Dzielnicy VI w Krakowie (1949–52 – czł.), 
Pol. Komitecie Obrońców Pokoju Blok 11/I 
(marzec 1951–1 IX 1952 – prelegent i sekre-
tarz), komórce ZZPK działającej przy WAP 
w Przemyślu (od 1 IV 1953 – czł.), RZ ZZPKiSz 
przy WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu 
(w l. 1963–72 pełniła funkcję przew.), Od dz. 
w Przemyślu Pol. Tow. Archeol. (od paździer-
nika 1952 była czł. Kom. Rewizyjnej, a w l. 
1962–68 pełniła funkcję wiceprzew.), Stow. 
Absolwentów UJ (w l. 1964–1972), RZ ZNP 
przy WAP w Krakowie (czł. od maja 1972, od 
1976 zastępczyni przew. Kom. Rewizyjnej), 
Kole TPPR przy WAP w Krakowie (od maja 
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1972 przew.), Komitecie Obwodowym nr 44 
Społ. Kom. Pojednawczej (od kwietnia 1976 
jako se kre tarz). W l. 1982–86 była ławnikiem 
Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo ł. 
w Krakowie.

Zajmując się działalnością edukacyjną i po-
pularyzatorską, wygłaszała odczyty poświęcone 
materiałom archiwum przemyskiego na zebra-
niach organizowanych przez Tow. Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu i PTH. Przygotowała także 
artykuły w wydawnictwie Tysiąc lat Przemyśla 
– Kalendarz 1961–1965, (Przemyśl 1961).

Została uhonorowana Złotym Krzyżem 
Zasługi (1979), odznakami: „Za służony dla 
Województwa Rzeszowskiego” (1968), „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1978), „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1979), „Za Pracę Społeczną 
dla Miasta Krakowa” (1983).

Rodziny nie założyła.
Zmarła 2 X 2004 w Krakowie; zosta ła 

pochowana na cmentarzu Rakowickim obok 
grobów rodziców i Kazimierza Arłamowskiego.

– Grin-Piszczek E., Wanda Kaput, Przemyśl 2010, 
tejże, Wanda Kaput, w: Przemyski słownik biograficzny, 
t. 2, red. L. Fac, T. Pudłocki, A. Siciak, Przemyśl 2011, 
s. 34–38; – Baron A., Wanda Kaput (5 kwietnia 1924–2 
października 2004), „Krak. Rocz. Arch.”, t. 13, 2007, 
s. 11–15, Bobusia B., Wanda Kaput (1924–2004). Ad 
Memoriam, „Rocz. Hist.-Arch., t. 18, 2004, s. 313–320 
[bibliogr.], Felczyński Z., Kronika Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu 1909–1979, w: Siedemdziesiąt lat 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1909–1979, 
Przemyśl 1979, s. 263–264, Konieczny Z., Dzieje ar-
chiwum przemyskiego i jego zasobu, Przemyśl 1989, 
Kubrak Z., Służba społeczna historyków. Polskie Towa-
rzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu 1928–2003, 
Przemyśl 2006; – AP w Przemyślu, zesp. 56/1774/0 
Materiały Wandy Kaput [1832–1922] 1924, 1931–2004, 
zesp. 56/589/0 Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Przemyślu 1951–1999, sygn. 11, AN w Krakowie, 
Teczka osobowa W. K.

Ewa Grin-Piszczek

Karcz Helena (1909–2002) historycz-
ka, archiwistka. Ur. 5 I w Stanisławowie, 
córka Stefana Szumskiego, inżyniera, 
przedwojennego urzędnika lwowskiej Izby 
Skarbowej, a po wojnie pracownika Urzędu 
Woj. w Katowicach. Naukę rozpoczęła w szko-
le powsz. w Stanisławowie i kontynuowa-
ła ją w tamtejszym gimn. Studia, na Wydz. 
Human. UJK, ukończyła w 1934 z tytułem 
mgr. filozofii, broniąc razprawy Ks. Izabella 
Czartoryska rola jej w domu i w kraju. 

W marcu 1934 rozpoczęła pracę w  Zakładzie 
Ubezpieczeń Społ. we Lwowie jako referentka 
ds. organizacyjnych, gdzie zatrudniona była 
do grudnia 1939. Należała także do Zw. Zaw. 
Pracowników Ubezpieczeń Społ. Niemal całą 
II wojnę światową spędziła we Lwowie. W tym 
czasie pracowała w Bibl. Pedagog. (1940–41) 
i Szkole Głuchoniemych (1941–42). W 1944 
uciekła przed zbliżającą się Armią Czerwoną 
do Barcic (obecnie w pow. nowosądeckim). Po 
zakończeniu wojny zamieszkała w Sopocie. 
Pracowała kolejno jako buchalter w aptece 
we Wrzeszczu w Gdańsku (1947–48) i fabry-
ce konserw rybnych „Zorza” w Gdyni (1948–
49). W 1950 przeniosła się wraz z rodziną do 
Warszawy, gdzie mieszkała aż do śmierci. 

W 1951 została zatrudniona w NDAP na 
stanowisko radcy. Od 1956 zajmowała się re-
jestracją, mikrofilmowaniem i katalogowaniem 
poloników z archiwów zagr. W 1961 rozpoczęła 
pracę w ADM jako adiunkt naukowo-badaw-
czy i kierownik Oddz. Nagrań Dźwiękowych; 
w okresie 1 V–31 X 1975 pełniła funkcję dy-
rektora ADM. W 1979 przeszła na emeryturę; 
pozostała w archiwum do 1981 na ¼ etatu na 
stanowisku adiunkta naukowo-badawczego.

Była faktyczną twórczynią Oddz. Nagrań 
Dźwiękowych ADM. Opracowała projekt in-
strukcji porządkowania i ewidencjonowania do-
kumentów dźwiękowych w archiwach państwo-
wych oraz dostosowała do potrzeb archiwum 
schemat katalogu rzeczowego Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej. Uporządkowała 
i skatalogowała zbiór płyt Radia Niem. z okre-
su okupacji (zesp. nr 3/33/0 Zbiór Nagrań 
Dźwiękowych 1889–2008). W ramach obowiąz-
ków służbowych zajmowała się bieżącą pra-
cą archiwalną – ewidencją, porządkowaniem 
i brakowaniem dokumentów zasobu ADM. 
Brała udział w wizytacjach i konsultacjach 
metodycznych fonotek zakładowych. W krót-
kim czasie stała się ekspertem w dziedzinie 
opracowywania i archiwizowania dokumentacji 
dźwiękowej. Znała literaturę zagr. przedmio-
tu dzięki biegłej znajomości jęz. franc. i niem. 
Rozległa wiedza umożliwiła jej pracę w wielu 
gremiach i instytucjach odpowiedzialnych za 
teorię i praktykę archiwizacji źródeł wizual-
nych i fonicznych. Kierowała międzyarchi-
walnym zespołem ds. kształtowania narasta-
jącego zasobu materiałów audiowizualnych 
przy ADM, realizującego zadania centralnego 
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planu naukowo-badawczego państwowej służ-
by archiwalnej na l. 1976–80 „Kształtowanie 
narastającego zasobu materiałów audiowizual-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem filmów 
i fotografii”. W ramach prac zespołu przygoto-
wano m.in. instrukcję porządkowania filmów 
w archiwach państwowych, projekt wytycz-
nych w sprawie zasad kwalifikacji fotografii 
do trwałego przechowywania w archiwach 
państwowych i instrukcję w sprawie przygo-
towania materiałów archiwalnych do mikrofil-
mowania oraz ewidencji mikrofilmów. W ADM 
przewodniczyła Kom. Oceny Mat. Arch., była 
także czł. Centr. Kom. Oceny Mat. Arch. przy 
NDAP jako kierowniczka sekcji ds. dokumen-
tacji audiowizualnej. Z ramienia NDAP wcho-
dziła w skład kom. Arch. Sejmu, kwalifikującej 
nagrania dźwiękowe posiedzeń do trwałego 
przechowywania. Brała udział w pracach ze-
społu ds. norm archiwalnych, jak również peł-
niła funkcję konsultantki NDAP w zakresie 
problemów dot. dokumentacji audiowizualnej. 
Przyczyniła się do aktywnej polityki ADM na 
przedpolu archiwalnym, m.in. do przejęcia do-
kumentacji dźwiękowej Centr. Rozgłośni Pol. 
Radia i rozgłośni regionalnych, a także nagrań 
wielu instytucji i osób prywatnych. W l. 70. XX 
w., jako jedna z nielicznych specjalistek w za-
kresie dokumentacji audiowizualnej w kraju, 
prowadziła wykłady na UMK.

Jej dorobek publikacyjny obejmuje in-
formatory i przewodniki archiwalne, a także 
prace poświęcone problemom opracowania do-
kumentów dźwiękowych. Do najważniejszych 
należą: Katalog inwentarzy dóbr ziemskich 
XVI–XVIII wieku sporządzony na podstawie 
ksiąg grodzkich i ziemskich (W. 1960), Katalog 
mikrofilmów i poloniców z archiwów zagra-
nicznych (W. 1965), Muzeum Słowa i fono-
teka Narodowa w Paryżu. Historia, zbiory 
i zakres działania (W. 1966), Niektóre pro-
blemy archiwizacji materiałów dźwiękowych 
(„Archiwista”, 1967, nr 1(8)), Niektóre teore-
tyczne i praktyczne zagadnienia oceny i archi-
wizacji materiałów filmowych i dźwiękowych 
(W.–Ł. 1971), Płytoteka Rozgłośni Centralnej 
Polskiego Radia w Warszawie z lat [1919] 
1945–1951. Informator (W. 1972), Rozwój 
form kancelaryjnych i współczesne rodzaje 
dokumentów archiwalnych. Dokumentacja 
wizualna i audialna (fotografie, filmy, na-
grania) (Toruń 1979), Taśmoteka Archiwum 

Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. 
Dokumentacja dźwiękowa dotycząca lat 1901–
1972. Przewodnik (W.–Ł. 1989).

Jej mężem był Szczepan Karcz (zm. 1985), 
prawnik i historyk, wicedyrektor RSW „Prasa- 
-Książka-Ruch” i dyrektor wydawnictwa Ars 
Polona; miała dwóch synów – Andrzeja, z za-
wodu chirurga, i Macieja pracującego w admi-
nistracji rządowej.

Zmarła 2 X 2002 w wyniku powikłań po 
udarze mózgu; została pochowana na cmenta-
rzu parafialnym w Warszawie–Pyrach.

– NAC, Akta osobowe H. K., Boniecki J., Pracownicy 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie 
1955–2000, W. 2001 (mps.), NDAP, Akta zespołów nauko-
wych; – Informacje członków rodziny udzielone autorowi.

Szymon Modzelewski

Karwasińska Jadwiga (1900–1986) ar-
chiwistka, mediewistka. Ur. 6 I w Radomsku 
w rodzinie inteligenckiej, córka Walerego 
i Marii z d. Pytlewskiej. W 1918 uzyska-
ła świadectwo dojrzałości w gimn. Wacławy 
Chrzanowskiej (późn, państ.) w Częstochowie. 
W t.r. wstąpiła na Wydz. Filoz. Uniw. Warsz., 
gdzie studiowała historię i filologię klasyczną, 
późn. porzuciła te ostatnie studia, poświęcając 
się głównie historii, zwłaszcza naukom pomoc-
niczym historii. W 1920 brała udział w wojnie 
pol.-bolsz. Od 1 VII do listopada 1920 praco-
wała jako sanitariuszka w szpitalu polowym, 
prowadząc zarazem notatki w kalendarzy-
ku ze swojej działalności i pobytu na froncie 
(Dziennik – kalendarzyk z pobytu w szpitalu 
polowym 701, [w:] J. Karwasińska, Wybór 
pism. Źródła archiwalne, W. 1998, s. 213–219). 
Jako studentka aktywnie działała w Kole 
Historyków Studentów Uniw. Warsz., należa-
ła również (1921–25) do Chrześcijańskiego Zw. 
Młodzieży Akademickiej. W 1924 ukończyła na 
sem. Jana Karola Kochanowskiego pracę dok-
torską Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235–
1343, która ukazała się drukiem w ramach 
Rozpraw Hist. Tow. Nauk. Warsz. (W. 1927). 

Po studiach została zatrudniona w AGAD, 
pocz. jako praktykantka, w 1927 została asy-
stentką, w grudniu 1939 zaś awansowała na 
stanowisko archiwisty. W l. 1925–26 przebywa-
ła na 10-miesięcznym urlopie naukowym, od-
bywając uzupełniające studia hist. w Wiedniu 
i Paryżu. Podczas studiów prowadziła kweren-
dę w archiwach i bibliotekach wiedeńskich. 
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Zapoznała się m.in. ze zbiorami Centr. Arch. 
Zakonu Niemieckiego oraz Arch. Domu, Dworu 
i Państwa (Haus-, Hof- und Staatsarchiv). 
W tym ostatnim pracowała nad zestawieniem 
dokumentów z pol. Arch. Koronnego, które 
wówczas tam się jeszcze znajdowało. Ponownie 
do Wiednia wyjechała w 1933, gdzie przez 
3 miesiące pracowała nad publikacją źródłową 
dot. procesów Polski z zakonem krzyżackim. 
W 1935 nakładem Bibl. Kórnickiej ukazała 
się jej cenna edycja źródłowa Lites ac res ge-
stae inter Polonos Ordinemque Crucifferorum, 
zawierająca akta procesu pol.-krzyżackiego 
odbywającego się w Budzie od 12 V do 13 VI 
1414. W 1938 wzięła udział w Międzynarod. 
Kongresie Nauk Hist. w Zurychu, gdzie przed-
stawiła problematykę stosowania w prakty-
ce zasady pertynencji terytorialnej oraz jej 
znaczenia dla Polski w procesie rewindykacji 
archiwaliów. W t.r. ukazała się jej rozprawa 
Szpital świętego Ducha w Warszawie. Dzieje 
fundacji Anny Bolesławowej księżny mazowiec-
kiej początkowe (1444–1544), oparta na mate-
riałach źródłowych przechowywanych głównie 
w zasobach archiwów warszawskich. Z uwagi 
na fakt, że zbiory po dawnym archiwum kole-
giaty warszawskiej uległy zniszczeniu w cza-
sie II wojny światowej praca ta ma ogromne 
znaczenie dla badań nad dziejami Warszawy 
i Mazowsza w XV w. Wartościowe są recenzje 
zamieszczone przed wojną m.in. z publika-
cji Hermana Himpla o kancelarii Zygmunta 
Luksemburskiego (Aus der Kanzlei Kaisers 
Sigismunds, „Archiv für Urkundenforschung”, 
t. 12, 1932, s. 111–180, „Kwart. Hist.”, t. 47, 
1933, s. 637–641) i Emanuela Ringelbluma 
o dziejach gminy żyd. w Warszawie do 1527 
(Żydzi w Warszawie, cz. 2. Od czasów najdaw-
niejszych do ostatniego wygnania w r. 1527, 
W. 1932, „Rocz. Dziej. Społ. i Gosp.”, t. 3, 1934, 
s. 577–581).

W AGAD w okresie międzywojennym 
współpracowała z dyrektorem Józefem Sie- 
mieńskim przy opracowaniu inwentarza ide-
alnego Arch. Koronnego Krakowskiego, wy-
konując prace m.in. przy sporządzaniu tablic 
inwentarza. Jednak głównym jej zadaniem 
było opracowanie akt skarbowych, m.in. ra-
chunków królewskich i rachunków poselstw 
stanowiących jedną z serii ogólnych ksiąg wy-
datków dworu i państwa. Prowadziła również 
badania w Bibl. Czart. (delegowana w tym celu 

z AGAD przez dyr. Siemieńskiego) w celu ze-
brania danych do idealnego inwentarza archi-
wum podskarbińskiego krakowskiego. Podczas 
tych pobytów inwentaryzowała rękopisy znaj-
dujące się w Bibliotece, pochodzące z archiwum 
podskarbińskiego. Brała także aktywny udział 
w prowadzonych przez archiwistów warszaw-
skich kursach i pokazach oraz uczestniczyła 
w pracach, których celem było popularyzowanie 
zasobu archiwalnego, m.in. przygotowała foto-
grafie najcenniejszych archiwaliów na Powsz. 
Wystawę Krajową w Poznaniu (1929). W 1930 
powierzono jej prowadzenie zajęć z paleografii 
łac. i innych nauk pomocniczych historii w Inst. 
Hist. Uniw. Warsz. Brała udział w Powsz. 
Zjazdach Historyków Polskich. W 1930 wy-
głosiła na V Powsz. Zjeździe Historyków 
Polskich w Warszawie referat Odtworzenie 
archiwów dawnej Rzeczypospolitej (Pamiętnik 
V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Warszawie, cz. 1. Referaty (Lw. 1930, 
s. 169–179). Uczestniczyła również w sekcji II 
„Historia dawnej Rzeczypospolitej”, gdzie wy-
głosiła referat Pretensje książąt polskich do 
Prus w XIII w. (tamże, t. 2, s. 162–167).

Z przedwojennych prac naukowych z za-
kresu historii i archiwistyki na szczególną 
uwagę zasługują jej publikacje poświęcone 
skarbowości, m.in.: O najdawniejszych księ-
gach tzw. „Rachunków dworu królewskiego”, 
(„Archeion”, t. 1, 1927, s. 155–175), Rachunki 
żup solnych w XIV i XV wieku. Z Archiwum 
Podskarbińskiego (tamże, t. 3, 1928, s. 39–45). 
Dziejom skarbowości staropol. poświęciła od-
dzielną publikację Archiwa Skarbowe Koronne 
i Obojga Narodów („Rocz. Kom. Hist. Tow. 
Nauk. Warsz.”, t. 1, z. 2, W. 1929). W 1939 
opublikowała Rachunki żupne bocheńskie z lat 
1394–1421 w serii: Archiwum Kom. Hist. PAU 
(seria 2, t. 3, Kr. 1939, s. 123–226).

W okresie okupacji hitler. pracowała 
w Arch. Głównym (w l. 1939–44). Dzięki jej 
wiedzy i nieustępliwości udało się uchronić 
przed wywiezieniem przez okupacyjny Zarząd 
Arch. wiele dokumentów pochodzących m.in. 
z Arch. Koronnego. Uczestniczyła w tajnym 
nauczaniu, prowadziła zajęcia z nauk pomoc-
niczych historii oraz historii Polski XIV w. 
Przeżyła powstanie warszawskie i w związ-
ku z akcją zabezpieczania ocalałych archiwa-
liów przybyła w grudniu 1944 do Piotrkowa 
Tryb. wraz z innymi archiwistami warszaw-



112

skimi. W Piotrkowie przebywała do końca 
lutego 1945. 4 III 1945 zgłosiła się do pracy 
w AGAD i od 15 III t.r. rozpoczęła faktycznie 
pracę w archiwum. Wraz z nielicznym perso-
nelem archiwum wykonywała naglące prace 
polegające na gromadzeniu ocalałych resztek 
zasobu, odtwarzaniu zniszczonych pomocy ar-
chiwalnych oraz rejestracji olbrzymich strat. 
Chociaż po wojnie tymczasową siedzibą AGAD 
był Pałac pod Blachą (przy placu Zamkowym 
2), to jednak pracownicy archiwum wiele 
czasu spędzali w zniszczonym gmachu przy 
ul. Długiej 24, inwentaryzując dokumenty 
i akta wydobywane z piwnic spalonego bu-
dynku. W 1945 awansowała na kustosza. 
Pomimo pełnego zaangażowania po wojnie 
w prace stricte archiwalne, nie zaniedbywała 
działalności naukowej. W 1946 uzyskała ha-
bilitację na Uniw. Warsz. z historii średnio-
wiecznej Polski i nauk pomocniczych historii. 
W 1948 ukazało się jej wspomnienie o prof. 
Józefie Siemieńskim („Archeion”, t. 17, 1948, 
s. 27–53). Natomiast w jubileuszowym tomie 
„Archeionu” wspólnie z K. Kaczmarczykiem 
i A. Wolffem opublikowała artykuł poświę-
cony opracowaniu dokumentów pergamino-
wych i papierowych w archiwach („Archeion”, 
t. 19/20, 1951, s. 139–177). Na łamach PSB 
ukazały się przygotowane przez nią biogramy: 
Filip, kanclerz wielkopolski (t. 6, 1948, s. 45–
451), Florian z Kościelca, biskup płocki (t. 7, 
1948–58, s. 38–40). W AGAD pracowała do 
31 VII 1951. Decyzją ówczesnego naczelnego 
dyrektora archiwów państwowych dr. Rafała 
Gerbera została zwolniona z pracy z powodów 
politycznych. Nast. (od 1 VIII 1951) pracowa-
ła w Kierownictwie Badań nad Początkami 
Państwa Polskiego, jako zastępca kierow-
nika pracowni edytorskiej. W 1954 funkcje 
Kierownictwa Badań przejął IHKM PAN, 
gdzie od 1 I t.r. została zatrudniona na sta-
nowisku kierownika pracowni edytorskiej. Po 
2 latach pracy w instytucie przeniosła się do 
pracowni nauk pomocniczych historii i edytor-
stwa IH PAN, gdzie zajęła się przygotowaniem 
do publikacji źródeł wczesnośredniowiecznych.

Mimo odejścia z AGAD nie zrezygnowała 
z działalności archiwalnej, utrzymywała kon-
takt z archiwistami, dzieląc się swoją wiedzą 
zawodową. Została redaktorem Przewodnika 
po zespołach Archiwum Głównego Akt 
Dawnych, t. 1 (W. 1957), do którego napisała 

przedmowę, wprowadzenie do rozdziałów po-
święconych zespołom akt miejskich i akt po-
wstania kościuszkowskiego oraz omówiła akta 
Kom. Skarbowej Koronnej i Kom. Skarbowej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1764–94). 
W opublikowanej na 150-lecie AGAD księdze 
pamiątkowej zamieściła artykuł poświęcony 
dziejom tego archiwum w l. 1920–39. W 1957 
ukazał się t. 1. Straty archiwów i bibliotek 
warszawskich (red. A. Stebelski, W. 1957), 
obejmujący straty Arch. Głównego w wyniku 
II wojny światowej. Zamieściła w tym wydaw-
nictwie cenne opracowania poświęcone stra-
tom w zasobie, m.in. Arch. Koronnego i ar-
chiwów skarbowych dawnej Rzeczypospolitej. 
W tym czasie wydała również Rachunki z prac 
budowlanych na zamku w Nowym Mieście 
Korczynie w latach 1403–1408 („Kwart. 
Hist. Kult. Mater.”, t. 4, 1956, nr 2, z. dod., 
s. 409–490). 

Była wybitną archiwistką i edytorką źró-
deł historycznych. Jej kilkunastoletnie studia 
w pracowni nauk pomocniczych historii i edy-
torskiej IH PAN przyniosły znakomity plon 
w postaci studiów krytycznych nad tekstami 
z przeł. X i XI w., w szczególności nad żywota-
mi św. Wojciecha, które się ukazały w ramach 
nowej serii: Mon. Pol. Hist. Najpierw wydała 
Św. Wojciecha, biskupa i męczennika żywot 
pierwszy (Mon. Pol. Hist. (S. N.), W. 1962, t. 4, 
z. 1), a nast. Św. Wojciecha żywot drugi pióra 
Brunona z Kwerfurtu (tamże, W. 1969, t. 4, 
z 2). Na kanwie edycji żywotów św. Wojciecha, 
bp. praskiego, ukazały się również jej wni-
kliwe rozprawy poświęcone życiu, studiom 
kapłaństwu, misjom i męczeństwie patrona 
Polski. W serii: Mon. Pol. Hist. (S. N.) wyda-
ła również w 1973 Żywot pięciu braci pustel-
ników Brunona z Kwerfurtu i List Brunona 
z Kwerfurtu do cesarza Henryka (tamże, t. 4, 
z. 3). W 1966 ukazała się cenna publikacja 
źródłowa Piśmiennictwo czasów Bolesława 
Chrobrego, do której przygotowała wstęp i ko-
mentarz (W. 1966). Dzięki jej komentarzom 
i przekładowi Kazimierza Agbarowicza naj-
starsze piśmiennictwo udostępniono szersze-
mu ogółowi czytelników.

Po wojnie spod jej pióra wyszły biogra-
my archiwistów zamieszczone w PSB, m.in. 
Andrzeja Gulińskiego (t. 9, 1960–61, s. 144) 
i Walentego Huberta (t. 10, 1962–1964, s. 80). 
Publikowała także w Słowniku starożytności 
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słowiańskich, przygotowując dla tego wydaw-
nictwa biogramy, m.in. Sławnika, księcia na 
Libicach, ojca św. Wojciecha (t. 5, Wr. 1975, 
s. 239–240), oraz św. Wojciecha, bp. praskie-
go, patrona Polski i Czech (t. 6, Wr. 1977, 
s. 549–551). Współpracowała również z re-
dakcją Słown. archiwistów, w tomie 1. uka-
zały się opracowane przez nią biogramy: 
Wacława Granicznego, Janiny Kozłowskiej-
-Studnickiej, Adolfa Erazma Mysłowskiego 
oraz Wojciecha Zaremby. W nast. latach 
(kontynuując zainteresowania) przystąpiła 
do nowego zadania, jakim miało być przygo-
towanie krytyczne bulli i innych dokumen-
tów odnoszących się do stosunków Polski 
z papiestwem do 1198. Pracy nad „Polonia 
pontificia” nie zdołała jednak ukończyć, po-
zostawiając jednak sporo cennego materiału. 
W jej dorobku znajdowały się również opraco-
wania dot. Warszawy, miasta, w którym spę-
dziła całe swoje dorosłe życie. We wrześniu 
1961 otrzymała tytuł prof. nadzw. Jej wkład 
w dorobek środowiska hist. został doceniony 
przyznaniem jej honorowego czł. PTH. Na 
emeryturę przeszła 1 I 1971.

Przed wojną była aktywną czł. Tow. 
Miłośników Historii (Warsz. Oddz. PTH), do 
którego wstąpiła w 1926; od 1945 należała do 
Zw. Bibliotekarzy i Archiwistów Pol., będąc 
przez wiele lat przew. Sekcji Arch.

Zmarła 31 X 1986 w Warszawie; została 
pochowana na cmentarzu Czerniakowskim 
w Warszawie.

– Biogramy uczonych. Suplement, oprac. A. Śródka, 
W. 1993, s. 74–75, Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX 
stulecia, t. 2, W. 1995, s. 169–170, Karwasińska Jadwiga, 
w: Sz. Brzeziński, K. Fudalej, Pracownicy naukowo-dy-
daktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu War-
szawskiego 1930–2010. Słownik biograficzny, W. 2012, 
s. 55–56; – Kuczyński S.K., Jadwiga Karwasińska 
(1900–1986), „Archiwista”, t. 22, 1986, nr 82, s. 55–58, 
tenże, Jadwiga Karwasińska (6 I 1900–30 X 1986), „Kron. 
Warszawy”, 1987, t. 18, nr 3–4, s. 223–226, Wójcik Z., 
Wspomnienie o prof. Jadwidze Karwasińskiej, „Tyg. 
Powszechny”, r. 41, 1987, nr 4, s. 3., Sułkowska-Kura-
siowa I., Jadwiga Karwasińska (6 I 1900–31 X 1986), 
„Archeion”, t. 55, 1988, s. 324–326, Gieysztor A., Jadwiga 
Karwasińska (1900–1986), „Studia Źródłozn.”, t. 34, 1993, 
s. 137–138, Ciara S., Jadwiga Karwasińska (1900–1986) 
kustosz Archiwum Głównego Akt Dawnych, badaczka 
polskiego średniowiecza, edytorka źródeł, w: Wkład ar-
chiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, 
red. A. Kulecka, W. 2012, s. 314–322; Grabowski J., 
Jadwiga Karwasińska i jej wkład w rozwój nauk dających 

poznawać źródła historyczne, „Miscellanea Hist.-Arch.”, 
t. 21, 2014, s. 197; – AGAD, Akta osobowe J. K., IH PAN, 
Akta osobowe J. K., Spuścizna J. K.

Janusz Grabowski

Kazimierski Józef (1925–2008) historyk, 
archiwista, varsavianista, nauczyciel akad. Ur. 
14 XII w Łomnej w pow. sokołowskim, syn Jana 
i Bolesławy. Po ukończeniu w 1941 Publ. Szkoły 
Powsz. w Kosowie Lackim, przez kolejnych 5 lat 
kontynuował naukę w Lic. Human. Nast. pod-
jął studia na Wydz. Hist. Uniw. Warsz. Pracę 
magisterską obronił w 1950. St. dr. nauk hu-
man. w zakresie historii uzyskał w IH PAN 30 
V 1979 dysertacją Dzieje zakładów żyrardow-
skich w latach 1829–1884, napisaną pod kie-
runkiem prof. Ryszarda Kołodziejczyka. St. dr. 
hab. nauk human. w zakresie historii – historii 
nowożytnej uzyskał na Wydz. Human. UMCS 
23 XI 1994 rozprawą Miasta i miasteczka na 
Podlasiu (1808–1914): zabudowa – ludność 
– gospodarka.

W 1949, skierowany przez Wydz. Nauki 
Min. Oświaty, pracował jako stypendysta archi-
walny w AGAD, od 1 VIII 1950 objął stanowi-
sko asystenta, nast. Od 1 XI 1952 – archiwisty. 
Od 16 IV 1953 do 31 V 1955 był zatrudniony 
w CAW na stanowisku zastępcy szefa ds. na-
ukowych. 16 VI 1955 rozpoczął pracę w WAP 
w Warszawie na stanowisku kustosza i kierow-
nika Oddz. I. Od 1 VI 1957 objął stanowisko p.o. 
dyrektora AP m.st. Warszawy i Woj. Warsz., 
a 1 I 1958 został dyrektorem (do 31 XII 1995). 
W tym czasie angażował się w sprawy rozbu-
dowy mazowieckiej i podlaskiej sieci archiwal-
nej. W czasie jego działalności jako dyrektora 
archiwum powstał Oddz. w Pułtusku oraz kil-
ka zlikwidowanych w okresie późn. oddziałów, 
m.in. w Rawie Maz. i Górze Kalwarii.

Na łamach czasopism (gł. „Rocz. Warsz.”, 
„Archeionu” i „Kron. Warszawy”) opublikował 
wiele artykułów, dot. historii i funkcjonowania 
archiwów państwowych, w szczególności AP 
m.st. Warszawy, w tym: Piętnaście lat pra-
cy Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 
i Województwa Warszawskiego („Rocz. Warsz.”, 
1960), Personel archiwów państwowych w la-
tach 1945–1964 („Archeion”, t. 41, 1964, 
s. 31–39), Zarys historii Archiwum Miejskiego 
Warszawy 1643–1951 (tamże, t. 46, 1967, s. 65–
83), Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 
i Województwa Warszawskiego w latach 1960–
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1968 (tamże, 1971), Archiwa i archiwalia war-
szawskie („Kultura Warszawy” 1979). Jednym 
z podstawowych kierunków jego zainteresowań 
było Mazowsze i Podlasie, zwłaszcza badania 
dziejów Warszawy i regionalnych miast, tzw. 
małych Ojczyzn. Jego liczne prace badawcze, 
obejmujące kilkadziesiąt pozycji, ukazały się 
drukiem jako samodzielne pozycje książkowe 
i artykuły. Wśród nich wymienić należy: Dzieje 
północno-wschodniego Mazowsza 1525–1854, 
[w:] Dzieje ziem województwa ostrołęckiego 
(W. 1984), Dzieje Grodziska Mazowieckiego 
(W. 1989), Dzieje miasta Pułtuska do końca 
XVIII w., [w:] Dzieje miasta Pułtuska (współ-
aut. R. Kołodziejczyk, J. Szczepański, Pułtusk 
1992), Miasta i miasteczka na Podlasiu 
(1808–1914): zabudowa – ludność – gospodar-
ka (W. 1994), Mława – jej dzieje, t. 1 (do 1863 
roku) (Mława 2004). Pełnił funkcję redaktora 
bądź współredaktora prac zbiorowych, w tym: 
Łosice 1264–1964 (W. 1969), Otwock 1407–1967 
(W. 1972), Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421–
1971 (W. 1976), Dzieje Sokołowa Podlaskiego 
i jego regionu (W. 1981), Brok i Puszcza Biała. 
Przeszłość – środowisko geograficzne, kultural-
ne i przyrodnicze (W. 1989), Exodus Warszawy. 
Ludzie i miasto po Powstaniu 1944 (t. 3, 
W. 1994, t. 4, W. 1994). W kręgu jego zainte-
resowń badawczych były także dzieje i rozwój 
ruchu robotniczego. Opublikował m.in.: Ruch 
strajkowy w Warszawie w latach 1921–1938 
(„Rocz. Warsz.”, 1966), Źródła do historii wiel-
kich zakładów przemysłowych Warszawy – stan 
i potrzeby, [w:] Wielkie zakłady przemysłowe 
Warszawy (W. 1978), Pierwszy powszechny 
strajk w Żyrardowie (23–28 IV 1883 r.), [w:] 
Żyrardów 1829–1945 (red. nauk. I. Pietrzak- 
-Pawłowska, W. 1980), Dzieje zakładów ży-
rardowskich i ich załogi w latach 1829–1885 
(W. 1984). Jest autorem wielu edycji źródeł 
historycznych, m.in.: Rejestr pomiarowy mia-
sta Suraża z roku 1562 („Teki Arch.”, t. 2–3, 
1954), Inwentarz pozostałości po księciu Józefie 
Poniatowskim z 1814 roku (tamże, t. 9, 1963), 
Źródła do dziejów Warszawy, t. 2. Wykaz nieru-
chomości miasta Warszawy z 1819 r. (W. 1966), 
Aleksander Wejnert. Wiadomość o mostach 
na Wiśle pod Warszawą (1376–1864) („Rocz. 
Warsz.”, 1970), Dzieje Mazowsza i Warszawy. 
Wybór źródeł (W. 1973), Odbudowa Warszawy 
w dokumentach z roku 1945 („Teki Arch.”, t. 15, 
1975), Opis miasta Pułtuska z 1782 r., czyli ko-

notacja kamienic i placów, [w:] Pułtusk. Studia 
i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 3 
(Pułtusk 1997), Z pamiętnika Józefa Kniazia 
z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska 
polskiego w powstaniu 1831 roku (22 I–3 V 
1831 r.), cz. 1 („Rocz. Maz.”, 1998).

W 1967 uczestniczył aktywnie w stara-
niach Maz. Tow. Kultury (w którym pełnił funk-
cję czł. Prezydium Zarządu) o powołanie Maz. 
Ośrodka Badań Nauk. Miał znaczący udział 
w powołaniu w t.r. „Rocz. Maz.”, periodyku na-
ukowego poświęconego dziejom i czasom współ-
czesnym Warszawy i Mazowsza. Był czł. Rady 
Redakcyjnej i Kolegium Redakcyjnego czasopi-
sma. W l. 1971–83 pełnił funkcję prezesa Oddz. 
Wola Tow. Przyjaciół Warszawy. Uczestniczył 
w obchodach 1000-lecia państwa polskiego, or-
ganizując liczne konferencje, sesje popularno-
-naukowe oraz wystawy. Uhonorowano go za 
tę działalność „Odznaką 1000-lecia Państwa 
Polskiego”.

Otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnie-
nia: odznakę „Za Zasługi dla Województwa 
Warszawskiego” (1964), Złoty Krzyż Zasługi 
(1966), Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi 
dla Warszawy” (1970), odznakę „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1973), Krzyż Kawalerski 
OOP (1976), odznakę „Za Zasługi dla Archi- 
wistyki” (1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej 
(1984).

Był żonaty, miał dwoje dzieci.
Zmarł 25 III 2008 w Warszawie, gdzie zo-

stał pochowany na cmentarzu Bródnowskim.
– Skorwider D., Wieczorek B., Bibliografia prac prof. 

dr. hab. Józefa Kazimierskiego za lata 1953–2004, „Rocz. 
Maz.”, t. 18, 2006, s. 9–15, Szczepański J., Józef Kazimier-
ski – regionalista, historyk Mazowsza i Podlasia, tamże, 
s. 16–23; – Wojtkowski R., Józef Kazimierski 1925–2008, 
„Kron. Warszawy”, 2008, nr 1(136), s. 5–6; – AGAD, Akta 
personalne J. K., AP w Warszawie, Akta personalne J. K.

Anna Wajs

Kiełbicka Aniela (1914–2009) histo-
ryczka, archiwistka, żołnierz AK. Ur. 11 IV 
w Budach Łańcuckich, w ówczesnym woj. 
lwowskim (obecnie woj. podkarpackie), córka 
Tomasza (rolnika, zginął na froncie I wojny 
światowej) i Marii z d. Hejnosz. Miała troje ro-
dzeństwa. Ukończyła szkołę podst. w Budach 
Łańcuckich oraz Państ. Gimn. Human. im. 
Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. W l. 
1936–39 studiowała na kierunku historia na 
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UJK, egzaminy zdawała już w czasie wojny na 
tajnym UJK (1943). Podczas okupacji niem. 
była zaangażowana w działalność podziemną 
w szeregach AK oraz w tajne nauczanie w ro-
dzinnej miejscowości. Po wojnie, dzięki pomo-
cy rodziny, zamieszkała na stałe w Krakowie, 
kontynuując na UJ rozpoczęte we Lwowie stu-
dia hist. Ukończyła je 31 V 1946, uzyskując ty-
tułu mgr. filozofii na podstawie pracy Rozwój 
gospodarczy wsi galicyjskiej od 1894 do 1914, 
napisanej pod kierunkiem prof. Franciszka 
Bujaka (na którego sem. uczęszczała jeszcze 
we Lwowie i który zaszczepił jej zamiłowa-
nie do historii gospodarczej). St. dr. filozofii 
otrzymała 6 VII 1949 na UJ, po przedłożeniu 
dysertacji Położenie społeczno-gospodarczo-
-prawne włościan w królewszczyznach w XVI 
wieku w Polsce, przygotowanej u prof. Romana 
Grodeckiego. W 1951 ukończyła studia geogr. 
na Wydz. Mat.-Przyr. UJ, finalizując tym 
samym naukę na tym kierunku, rozpoczętą 
jeszcze na UJK. Jesienią 1949 odbywała staż 
asystencki w Zakł. Historii Społ.-Gosp. Polski 
UJ, prowadzonym przez prof. Grodeckiego, 
z którego została jednak usunięta w 1950 ze 
względów politycznych. 

1 VI 1951 podjęła pracę w AP w Krakowie 
na stanowisku asystenta kontraktowego, prze-
chodząc kolejne szczeble kariery zawodowej: 1 I 
1952 awansowała na stanowisko archiwisty, 
1 X 1955 przyznano jej st. starszego archiwisty, 
11 XI 1958 zaś – st. adiunkta archiwalnego. 
Od 1 IV 1964 została powołana na stanowi-
sko adiunkta naukowo-badawczego. 1 V 1973 
mianowano ją samodzielnym pracownikiem 
naukowo-badawczym w archiwum krakow-
skim, 1 IX 1973 otrzymała st. doc. na podsta-
wie całokształtu dorobku naukowego. Od 1 V 
do 30 IX 1977 pełniła funkcję p.o. dyrektora, 
a od 1 X 1977 do 31 XII 1984 była zastępcą dy-
rektora AP w Krakowie. 31 XII 1984 przeszła 
na emeryturę.

Zakres jej prac archiwalnych obejmował 
porządkowanie i inwentaryzowanie zespołów 
archiwalnych bądź ich poszczególnych czę-
ści, m.in. archiwów podworskich Potockich 
z Krzeszowic (1391–1926), Sanguszków 
z Gumnisk (1284–1945) ,  Tarnowskich 
z Dzikowa (1310–1948), akt Arcybractwa 
Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie 
(1584–1960) i Starosty M. Krakowa (der 
Stadthauptmann der Stadt Krakau) (1939–

45). Opracowała samodzielnie m.in.: inwen-
tarz akt Urzędu Gospodarczego w Tyńcu 
(K.K. Cameral-Wirtschaftasamt in Tyniec) z l. 
[1791] 1849–73, inwentarz akt Inspektoratu 
Więzień Kryminalnych, wyłączonych z zesp. 
akt Trybunału I Instancji Wolnego M. Krakowa 
(1816–67), inwentarz akt Izby Przem.-Handl. 
w Krakowie (1945–51), oraz inwentarz akt 
Powsz. Organizacji „Służba Polsce” w woj. 
krakowskim z l. [1946] 1948–56. Brała udział 
w kwerendach i opracowaniu kartotek archi-
waliów do dziejów wsi pol. (na podstawie kra-
kowskich ksiąg ziemskich i grodzkich z XV–
XVIII w.), dziejów wojny szwedz. (na podstawie 
ksiąg ziemskich i grodzkich, depozytowych, ple-
nipotencji krakowskich z poł. XVII w.), zbrodni 
hitler. na narodzie pol. (akta Stadthauptmanna 
w Krakowie z czasów okupacji). Zajmowała się 
także indeksowaniem akt, m.in. ksiąg pleni-
potencji krakowskich z l. 1650–60, współpra-
cowała przy sporządzaniu repertoriów doku-
mentów pergaminowych oraz depozytowych 
Arch. Aktów Dawnych m. Krakowa z XII–XV w.

Jako badaczka pozostała wierna swoim 
zainteresowaniom historią gospodarczą wsi. 
Jej dorobek naukowy, dot. zagadnień sytuacji 
włościan w XVI–XVIII w. w woj. krakowskim, 
obejmuje liczne publikacje i artykuły recen-
zyjne. Na uwagę zasługują m.in. prace: Czy 
w dobrach królewskich było chłopom lepiej? (Ze 
studiów nad położeniem włościan w królewsz-
czyznach województwa krakowskiego w XVI 
i początkach XVII wieku), [w: ] Prace z dzie-
jów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi 
Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin (W. 1960), 
Studia nad sołectwami w województwie kra-
kowskim w XVI–XVIII wieku (monografia) 
(„Rocz. Tow. Nauk. w Toruniu”, r. 70, z. 2, 
1964), Zbiegostwo chłopów w województwie 
krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku 
(Wr.– Kr. 1989, seria: Mat. Kom. Hist. – PAN. 
Oddz. w Krakowie, nr 31).

Prace archiwalne prowadzone przez nią, 
przede wszystkim porządkowanie i opraco-
wywanie inwentarzy zespołów archiwalnych 
oraz prowadzenie kwerend tematycznych, za-
owocowały wieloma publikacjami z dziedziny 
archiwistyki i archiwoznawstwa, edycjami 
źródłowymi i biogramami w PSB. Wśród nich 
wymienić należy cykl artykułów, ogłoszonych 
drukiem w czasopismach historycznych, a od-
noszących się do tematyki m.in.: kameralnych 
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urzędów gospodarczych w zach. Galicji, drob-
nej wytwórczości w polityce władz autonomicz-
nych Galicji, losów stowarzyszeń krakowskich, 
w tym żyd. w czasie okupacji hitler., dziejom 
Krakowskiej Izby Przem.-Handl. i jej akt po 
1945, działalności Powsz. Organizacji „Służba 
Polsce” na terenie woj. krakowskiego w l. 
1948–56. Jako jedna z pierwszych archiwistek 
w Polsce zgłębiała w II poł. l. 70. i pocz. l. 80. 
XX w. nową dziedzinę – informatykę w zasto-
sowaniu do archiwalnego zasobu aktowego (na 
ten temat opublikowała 3 artykuły).

Działalność naukowa nabrała szerokiego 
rozmachu po jej przejściu na emeryturę. Została 
wówczas autorką 2 monografii z zakresu ar-
chiwistyki: Archiwum Państwowe w Krakowie 
1951–1980 (W.–Ł. 1989) oraz Archiwa krakow-
skie na tle polskiej nauki historycznej 1878–
1951 (Kr. 1993, w serii: Bibl. Krak., nr 130). 
Jest autorką prac wybitnych i znaczących dla 
historiografii, m.in. opracowania Osiągnięcia 
galicyjskiej szkoły historycznej i jej wpływ na 
modernizację warsztatu pracy historyka, [w:] 
„Celem nauki jest człowiek”. Studia z historii 
społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie 
Madurowicz-Urbańskiej (t. 1, Kr. 2000) oraz 
monografii Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Krakowie 1850–1950 (Kr. 2003, w serii: Bibl. 
Krak., nr 145). 

Wśród edycji źródłowych należy wymie-
nić współautorstwo (wraz z A. Kamińskim 
i S. Pańków) tomu Inwentarze dóbr ziemskich 
województwa krakowskiego 1576–1700. Wybór 
z ksiąg relacyi grodu krakowskiego (W. 1956, 
w serii: Źródła hist., t. 1), wydanie drukiem 
Ustawy wsi Zederman starostwa rabsztyń-
skiego z r. 1694, [w:] S. Kuraś, Ordynacje 
i ustawy wiejskie z Archiwów Metropolitalnego 
i Kapitulnego w Krakowie, 1451–1689 (Kr. 
1960, w serii: Mat. Kom. Hist. – PAN. Oddz. 
w Krakowie, nr 3), a także Materiałów do 
dziejów przemysłu żelaznego w Księstwie 
Siewierskim w roku 1758 („Rocz. Muz. 
Okręgowego w Częstochowie. Historia”, 1985, 
z. 1). Na szczególne podkreślenie zasługuje wy-
danie, wspólnie ze Z. Wojasem, 2 tomów Ksiąg 
przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie, t. 1. 
Libri iuris civilis Cracoviensis 1507–1572 
(Kr. 1993), t. 2. Libri iuris civilis Cracoviensis 
1579–1611 (Kr. 1994), otwierających serię 
naukowych edycji źródeł historycznych do 
dziejów Krakowa „Fontes Cracovienses”, pu-

blikowaną przez Tow. Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa. 

Dorobek naukowy K. obejmuje ponad 100 
publikacji. W 2004 ukazał się w Krakowie 
jej popularnonaukowy esej historyczno-pa-
triotyczny Historia 123-letniej niewoli Polski 
1795–18 XI 1918.

Czynnie angażowała się w życie i proble-
my archiwów pol. Była jedną z głównych orga-
nizatorów obchodów 100-lecia AP w Krakowie 
w 1978, m.in. 27 X t.r. podczas uroczystej 
sesji w auli UJ wygłosiła referat Z dziejów 
Archiwum Państwowego w Krakowie – rys 
historyczny, opublikowała też w prasie kil-
ka artykułów rocznicowych i udzieliła kil-
ku wywiadów. Brała czynny udział w wielu 
ogólnopol. sesjach naukowych poświęconych 
archiwom i ich roli, była uczestnikiem Powsz. 
Zjazdach Historyków organizowanych przez 
PTH. Przez kilkanaście lat prowadziła zajęcia 
dydaktyczne i praktyki dla studentów histo-
rii i archiwistyki UJ, UMK, uczelni krakow-
skich i in. W l. 1977–79 wykładała historię 
średniowiecznej Polski na WSP w Kielcach, 
prowadziła ćwiczenia z zakresu analizy i in-
terpretacji źródeł oraz metod badawczych 
historii. W kwietniu i maju 1984 przebywała 
we Włoszech w celu zapoznania się z archi-
wami i archiwistyką światową, co znalazło 
odbicie w kilku jej publikacjach. W l. 80. 
XX w. pełniła funkcję sekretarza Rady Nauk. 
AP w Krakowie, od 1 X 1978 do 30 IX 1981 
była czł. Odwoławczej Kom. Dyscyplinarnej 
dla mianowanych pracowników naukowo-
-badawczych zatrudnionych w instytucjach 
podległych MNSWiT.

Była wieloletnim czł. władz PTH, Tow. 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, SAP 
oraz kilku stowarzyszeń religijnych.

Została uhonorowana Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, 
złotą odznaką „Za pracę Społeczną dla Miasta 
Krakowa” oraz odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki”. 

Zmarła w 11 VI 2009 w wieku 95 lat, 
w Krakowie; została pochowana 22 VI t.r. na 
cmentarzu Rakowickim.

– Jelonek-Litewka, K., Stoksik J., Jubileusz 50-lecia 
pracy doc. dr Anieli Kiełbickiej, wicedyrektora Archiwum 
Państwowego w Krakowie („Krak. Rocz. Arch.”, t. 8, 2002, 
Pożegnanie Pani doc. dr Anieli Kiełbickiej [od Redakcji], 
tamże, t. 15, s. 218; – AN w Krakowie, Kiełbicka A., 
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Życiorys, szczegółowy przebieg działalności archiwalnej 
i naukowej oraz zestawienie publikacji [rkps], Akta 
osobowe A. K.

Janina Stoksik

Kincel vel Küntzel Ryszard (1933–2004) 
archiwista, nauczyciel, muzealnik, dziennikarz, 
publicysta, tłumacz, bibliotekarz. Ur. 8 XI 
w Orłowie, w pow. lipnowskim na Kujawach, 
syn Teodora, nauczyciela, i Olgi Rossol. Podczas 
okupacji niem. Kinclowie utrzymywali się z ma-
łego gospodarstwa rolnego. W 1948 rodzina 
wyjechała na Mazury, osiedlając się w pow. 
mrągowskim, pocz. w Wojnowie, Sorkwitach, 
wreszcie w samym Mrągowie, gdzie ojciec pod-
jął pracę w szkolnictwie. Szkołę podst. ukończył 
w Mrągowie w 1949, nast. kontynuował naukę 
w tutejszej 11-latce. Maturę zdał w Toruniu na 
Uniwersyteckim Studium Przygotowawczym 
UMK w 1953. W t.r. podjął studia na kierunku 
filologia orientalna (turkologia) na UJ. W 1954 
przeniósł się na Wydz. Filoz.-Hist., podejmując 
studia hist. Wiosną 1957 brał udział w straj-
ku studenckim, zorganizowanym w obronie 
zamkniętego tygodnika „Po Prostu”, za co 
został aresztowany przez służbę bezpieczeń-
stwa i spędził blisko 3 miesiące w więzieniu 
w Krakowie przy ul. Montelupich. Usunięto go 
także z uczelni i wystawiono tzw. wilczy bilet. 
Jego sprawa trafiła do Sądu Woj. w Krakowie, 
który 24 VI 1958 wydał postanowienie o jej 
umorzeniu. Po wielu staraniach w 1961 został 
ponownie wpisany na III rok studiów hist. na 
UJ. Kształcenie utrudniała mu choroba, w wy-
niku której często przebywał w Akademickim 
Sanatorium Przeciwgruźliczym w Zakopanem. 
Ostatecznie studia ukończył 29 VI 1965, bro-
niąc pracy magisterskiej Mocarstwa europej-
skie wobec sprawy zjednoczenia Niemiec w la-
tach 1848–1849, napisanej pod kierunkiem 
doc. Anny Owsińskiej. Pod jej promotorstwem 
10 XII 1974 otworzył przewód doktorski na 
Wydz. Filoz.-Hist. UJ, a 6 I 1977 obronił roz-
prawę doktorską Przewodnictwo turystyczne 
w śląskich Sudetach w XVIII i XIX wieku. 21 I 
t.r. Rada Wydz. nadała mu st. dr. nauk human.

Jego życie zawodowe było bogate i różno-
rodne. Po relegowaniu z uczelni w 1957 długo 
nie mógł znaleźć zatrudnienia. W 1958 wyje-
chał do Olsztyna, gdzie w maju t.r. podjął pracę 
w Komendzie Chorągwi ZHP jako instruktor 
Wydz. Młodzieży Starszej, a nast. jego kierow-

nik. Jednocześnie rozpoczął działalność publi-
cystyczną na łamach miejscowej prasy: „Głosu 
Olsztyńskiego” oraz „Warmii i Mazur”. Z ZHP 
odszedł 1 I 1959 ze znakomitą opinią, podkre-
ślającą jego wybitną inteligencję, zdolności 
i skłonność do pracy badawczej, a także sympa-
tię, jaką cieszył się ze strony młodzieży i współ-
pracowników. 23 III 1959 został zatrudniony na 
stanowisku p.o. kierownika PAP w Mrągowie, 
dokąd przeniósł się z Olsztyna. Na nowym sta-
nowisku wykonywał typowe prace archiwal-
ne, takie jak udostępnianie i opracowywanie 
akt oraz prowadzenie nadzoru archiwalnego. 
Zajmował się także działalnością badawczą 
i popularyzatorską; m.in. opublikował wraz 
z K. Andruszkiewiczem i J. Nowickim informa-
tor Szlaki turystyczne Mrągowa i Mikołajek – 
Informator turystyczny o powiecie mrągowskim 
(Mrągowo 1960). Umowa z archiwum została 
rozwiązana 31 VIII 1959.

W czasie studiów rozpoczął starania 
o pracę, lecz dla osoby niepewnej politycz-
nie, wobec której toczyła się sprawa sądowa, 
było to sprawą niełatwą. Udało mu się otrzy-
mać posadę w Rudawach Janowickich na 
Dolnym Śląsku. W okresie od sierpnia 1964 
do lipca 1968 (gdy szkoła została zlikwido-
wana) był kierownikiem i jedynym nauczy-
cielem wszystkich przedmiotów szkoły podst. 
w niewielkiej wsi Czarnów. 16 II 1967 zło-
żył egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela. 
Prowadził również badania w PAP w Jeleniej 
Górze, poszukując informacji do dziejów re-
gionu. Dzięki biegłej znajomości jęz. niem. 
badał archiwalia wcześnie niewykorzystane 
w opracowaniach naukowych. Na podstawie 
materiałów archiwalnych archiwum jelenio-
górskiego, a także archiwum we Wrocławiu 
i tamtejszej Bibl. Uniwersyteckiej opublikował 
w l. 60. i 70. XX w. kilkadziesiąt populary-
zatorskich artykułów historycznych w lokal-
nych czasopismach: „Trybunie Wałbrzyskiej” 
i „Now. Jeleniogórskich”. Po likwidacji szkoły 
w Czarnowie pracował na stanowiskach m.in.: 
kierownika Muz. Regionalnego w Jaworze 
(1 IX 1968–28 II 1969), etatowego publicy-
sty „Now. Jeleniogórskich” (1 V 1969–31 X 
1971), starszego asystenta Muz. Regionalnego 
w Jeleniej Górze (1 XI 1971–31 I 1973). 
Prowadził nadal własne badania historyczne, 
których wyniki popularyzował w lokalnej pra-
sie. Położył zasługi w upowszechnieniu wcze-
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śniej nieznanych kart przeszłości Karkonoszy, 
szczególnie wszelkich poloników. Zdobył zasłu-
żone uznanie i autorytet ustaleniem autorstwa 
pierwszego pol. przewodnika turystycznego po 
Karkonoszach z 1850, a także odkryciem do-
kumentów i opisaniem działalności powstałego 
w 1817 karkonoskiego Korpusu Przewodników 
i Tragarzy Lektyk. 

1 III 1973 został zatrudniony w PAP 
w Kłodzku na stanowisku starszego archi-
wisty – kierownika tej placówki. Podjął się 
zabezpieczenia i przejęcia dokumentacji po-
zostającej na przedpolu archiwalnym, m.in. 
akt miast: Lewina, Lądka Zdrój, Nowej Rudy, 
Ząbkowic Śląskich, Ziębic i Złotego Stoku, 
akt sądowych, ksiąg hipotecznych i grunto-
wych XVIII i XIX w. (ok. 140 m.b.), a także 
materiałów gminnych rad narodowych (ponad 
20 m.b.). Opracował ważne zespoły archiwalne: 
kolekcję Kłodzkiego Tow. Krajoznawczego z l. 
1331–1923, akta Wydz. Budownictwa Miasta 
Duszniki Zdrój z XVIII–XX w., księgi Urzędu 
Katastralnego w Nowej Rudzie oraz akta po-
wojennych pol. urzędów administracyjnych. 
Zajmował się nadzorem archiwalnym: przepro-
wadził ok. 90 wizytacji archiwów zakładowych. 
W archiwum podjął się bardzo ważnego zada-
nia – uporządkowania ewidencji PAP, m.in. 
po raz pierwszy opracował karty wszystkich 
zespołów archiwum kłodzkiego. Podjął też pra-
ce nad opracowaniem przewodnika po zasobie 
archiwum, sporządzając w tym celu stosowne  
notki o wszystkich zespołach wchodzących 
w jego skład. W archiwum pracował do 30 IX 
1975.

Poza pracą zawodową prowadził szero-
ką działalność badawczą i popularyzatorską. 
Przygotował kilka obszernych opracowań dla 
lokalnych instytucji kulturalnych i krajoznaw-
czych, dot. m.in.: dziejów turystyki w hrabstwie 
kłodzkim, nazw ulic miasta Kłodzka przed 
i po 1945, dziejów barokowego domu przy ul. 
Z. Stryjeńskiej w Kłodzku, historii pobytu 
Chopina w Dusznikach, początków turysty-
ki na ziemi kłodzkiej. Był autorem licznych 
audycji nadanych przez kłodzki radiowęzeł, 
m.in. cyklu szkiców Słynne ucieczki z twier-
dzy kłodzkiej. Prowadził też szeroko zakrojoną 
akcję odczytową, m.in. w ramach IV Tygodnia 
Archiwów (1973) i Dni Kłodzka (1975). Założył 
i prowadził zajęcia w Kole Miłośników Historii 
przy kłodzkim lic. ogólnoksz.

Po zakończeniu pracy w PAP w Kłodzku, 
przeniósł się ze względów rodzinnych do 
Raciborza. Pracował w miejscowym muzeum, 
pocz. na stanowisku adiunkta muzealnego 
(1975–76), nast. kustosza kierownika Działu 
Historii (1977–79). Ostatnim miejscem pracy 
była Bibl. Publ. w Raciborzu, gdzie w l. 1979–
2000 sprawował funkcję dyrektora.

Przez cały okres pracy zawodowej, a także 
na emeryturze, prowadził badania naukowe, 
których efektem jest przeszło 400 prac, artyku-
łów i edycji źródeł archiwalnych. Pisał artykuły 
do prasy regionalnej („Gaz. Robotnicza”, „Now. 
Jeleniogórskie”, periodyki śląskie „Poglądy”, 
„Kalendarz Wrocł.” i „Odra”) oraz czasopism 
ogólnopol. („Polityka”, „Światowid”). Spośród 
dorobku publikatorskiego należy wymienić 
prace krajoznawcze: Początki przewodnic-
twa turystycznego w Karkonoszach (Jelenia 
Góra 1972), Świątynia Wang (Wr. 1972), mo-
nografię poświęconą odwiedzinom Polaków 
w Karkonoszach i Cieplicach Śląskich Zdroju 
od XVI do poł. XIX w. Sarmaci na Śnieżce 
(Wr.–W.–Kr.–Gd. 1973), opracowania dot. 
dziejów regionalnych: Z dziejów konwisar-
stwa raciborskiego (Racibórz 1978), „Strzecha” 
ognisko kultury polskiej 1911–1981 (Racibórz 
1981), Kłopotliwy książę Sułkowski (Kat. 1984), 
U szląskich wód (z dziejów śląskich uzdrowisk 
i ich tradycji polskich) (Racibórz–Kat.1994). 
Wydał drukiem dokumenty źródłowe, m.in. 
tłumaczenie i opracowanie pamiętników wro-
cławskiego Żyda Waltera Tauska, z okresu 
jego bytności w hitler. Wrocławiu (1933–1944) 
Dżuma w mieście Breslau (W. 1973), relacje 
pol. podróżników z pobytu w Karkonoszach 
O sudeckim wędrownictwie polskich studen-
tów Wrocławia w pierwszej połowie XIX wie-
ku (Jana z Jasieńca wspomnienia „Wycieczka 
w góry”) („Wierchy”, r. 53, 1984, s. 121–128), 
listy Gerharta Hauptmanna Oprócz mych dzieł 
nie posiadam kapitału („Opole”, 1987, nr 10, 
s. 11–13, 26), korespondencję A. Weltzla Listy 
Augustyna Weltzla do Vincenca Praska 1875–
1897 (Racibórz 1999), pamiętniki Arkadiusza 
Bożka Londyńskie Pamiętniki Arki Bożka 
(„Now. Raciborskie”, 2001–2003). Opublikował 
kilka prac poświęconych życiu i twórczości 
Josepha von Eichendorffa, m.in.: Wielki poeta 
z Łubowic – Joseph von Eichendorff (fragmen-
ty większej całości) (Racibórz 1989), Joseph 
von Eichendorff – wielki poeta spod Raciborza 
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(Kat. 1991), a także przetłumaczył i opra-
cował jego baśnie (Joseph von Eichendorff, 
Górnośląskie baśnie i podania, Racibórz 
1991). W l. 1982–89 był redaktorem „Zesz. 
Raciborskich »Strzecha«”, współpracownikiem 
wielu periodyków naukowych i regionalnych.

Przed aresztowaniem w 1957, aktywnie 
uczestniczył w życiu społecznym i politycz-
nym. W październiku 1949 wstąpił do ZMP. 
W l. 1953–54 kierował Wydz. Organizacyjnym 
Komitetu Uczelnianego ZSP UJ, w l. 1954–56 
był jego wiceprzew. Od 1952 do października 
1957 był czł. PZPR. Od czasu aresztowania 
przestał angażować się politycznie. Od końca 
l. 70. XX w. był czł. ZLP, a w l. 2000–2002 pre-
zesem Oddz. ZLP w Opolu. Był jednym z zało-
życieli Górnośląskiego Tow. Literackiego. Po 
przejściu na emeryturę był nieetatowym czł. 
Kom. Oświaty i Kultury Rady Miasta Racibórz. 
Współdziałał z tutejszymi szkołami podstawo-
wymi i gimnazjami jako ekspert w dziedzinie 
edukacji regionalnej i współpracy z czes. szko-
łami w Opawie.

Był laureatem licznych nagród. W 1990 
otrzymał Nagrodę „Trzech Powstańczych 
Skrzydeł”, w 1992 Nagrodę Artystyczną 
Wojewody Opolskiego za osiągnięcia w prozie 
i eseistyce historycznej. W 1996 został pierw-
szym laureatem nagrody Prezydenta Miasta 
Raciborza, przyznanej za działania zmierzają-
ce do zbliżenia społeczności pol. i czes. W 2001 
otrzymał nagrodę Starosty Raciborskiego 
w dziedzinie kultury. W 2002 uhonorowano go 
nagrodą im. Karola Miarki, nadawaną przez 
Zarząd Woj. Śląskiego w Katowicach. W uzna-
niu zasług dla Raciborza, 31 V 2006, Miejska 
i Pow. Bibl. Publ. przy ul. Kasprowicza otrzy-
mała jego imię, odsłonięto także poświęconą 
mu tablicę pamiątkową.

Mieszkając w Kłodzku, poznał swoją żonę 
Krystynę, prawniczkę. Mieli dwoje dzieci: Olgę 
i Adama.

Zmarł 4 VIII 2004 w wyniku nieuleczalnej 
choroby; urnę z prochami złożono 7 VIII t.r. 
w rodzinnym grobie w Nierodzimiu.

– Snoch B., Górnośląski Leksykon Biograficzny. 
Suplement do wydania drugiego, Kat. 2006, s. 57; – Dr. 
Ryszard Kincel, „Jesenicko. Vlastivědný sborník”, 2005, 
nr 6, s. 67, Łaborewicz I., Ryszard Kincel (1933–2004), 
„Archeion”, t. 108, 2005, s. 558–563, Łaborewicz I., Su-
checka M., Ryszard Kincel (8.11.1933–4.08.2004), „Rocz. 
Jeleniogórski”, t. 36, 2004, s. 207–210, Suchecka M., Nie 

ma Ryszarda Kincla, „Skarbiec Ducha Gór”, 2004, nr 3, 
s. 5–7, Šefčík E., Ryszardu Koncelovi k. 70. narozeninám, 
„Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy”, t. 29, 
2003, č. 2, s. 41.

Ivo Łaborewicz

Kisiel Helena Weronika (1925–2015) 
archiwistka, historyczka, regionalistka. Ur. 
4 II w Lublinie w rodzinie kolejarzy. Była 
trzecim, najmłodszym dzieckiem Stanisława 
Kisiela i Karoliny z d. Rybackiej. W 1935 ro-
dzina przeniosła się do Radomia. Maturę zda-
ła w 1943 na tajnych kompletach III Gimn. 
i Lic. Żeńskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego 
w Radomiu. W 1943 rozpoczęła pracę kasjerki 
w Kasie Stacyjnej w Radomiu. Na tym stano-
wisku pracowała do 15 I 1945, do ewakuacji 
instytucji niem. 14 VIII 1945 została zatrud-
niona na stanowisku dyżurnej ruchu w DOKP 
w Lublinie, nast. przeniesiono ją do DOKP we 
Wrocławiu. W 1948 została kierowniczką pa-
wilonu Mini. Komunikacji na Wystawie Ziem 
Odzyskanych we Wrocławiu. Pracując we wro-
cławskiej dyrekcji kolei, rozpoczęła w 1946 stu-
dia na Uniw. Wrocł. W 1952 obroniła pracę ma-
gisterską, przygotowaną pod kierunkiem prof. 
Stanisława Inglota Rejony gospodarcze Śląska 
w XIX wieku, w 1979 uzyskała st. dr. nauk 
human. rozprawą Publiczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej i Społecznej w Radomiu w latach 
1815–1914 (druk, Radom 1980). W 1968 ukoń-
czyła Studium Prawa i Administracji. Znała 
jęz. niem., ros. i łac.

W 1951 podjęła pracę w Arch. M. Wrocławia 
i Woj. Wrocł. W 1953 przeniosła się do archi-
wum w Radomiu (wówczas Oddz. Terenowego 
WAP w Kielcach). Po śmierci dotychczasowego 
kierownika, powierzono jej we wrześniu 1959 
funkcję kierownika archiwum. Na jej barkach 
spoczął ciężar przeniesienia zasobu do nowej 
siedziby. Brała udział w pracach Okręgowej 
Kom. Badania Zbrodni Hitler. Uczestniczyła 
w pracach CKM i Centr. Kom. Arch. Oceny 
Dokumentacji oraz zespołów naukowych 
NDAP (m.in. zespołu pod przewodnictwem 
prof. Franciszki Ramotowskiej, zajmującego 
się opracowaniem akt kancelarii pol. i ros. 
XIX–XX w.). Opiniowała normatywy kancela-
ryjno-archiwalne, ze szczególnym uwzględnie-
niem dokumentacji technicznej. W 1964 pełniła 
czasowo funkcję dyrektora WAP w Kielcach. 
W 1976 objęła stanowisko dyrektora WAP 
w Radomiu.
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W działalności archiwalnej zajmowała 
się kontrolami archiwów zakładowych, opra-
cowaniem akt oraz przygotowaniem pomocy 
archiwalnych (m.in. Zarządu Rolnictwa i Dóbr 
Państw. Guberni Radomskiej, Kieleckiej, 
Lubelskiej, Siedleckiej, Sądu Specjalnego 
w Radomiu, Gubernatora Dystryktu Ra-
domskiego i AP w Radomiu). Aktywnie uczest-
niczyła w ze braniach, konferencjach i sympo-
zjach naukowych, podczas których prezento-
wała referaty z zakresu archiwistyki i źródło-
znawstwa. Była inicjatorką i organizatorką 
sesji naukowych poświęconych m.in. 50-leciu 
AP w Radomiu, jego zbiorom kartograficz-
nym. Współorganizowała także ogólnopol. sesję 
„Archiwa warsztatem pracy historyka”. Była 
autorką i współautorką wystaw archiwalnych, 
m.in. wystawy w siedzibie Muz. Miejskiego 
z okazji I Tygodnia Archiwów Państw. 1958 
„Dzieje Radomia i Ziemi Radomskiej w do-
kumencie archiwalnym”. Była autorką wielu 
artykułów publikowanych w czasopismach 
„Archeion”, „Teki Arch.” i „Biul. Kwartalny 
Radomskiego Tow. Nauk.”. Pod jej redak-
cją wyszedł drukiem przewodnik Archiwum 
Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie 
(W. 1996). Ponadto opracowała 68 biogramów 
w wielotomowym wydawnictwie nekropolital-
nym Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu 
przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obec-
nie ul. B. Limanowskiego (pod. red. nauk. 
R. Brykowskiego, Radom 1997–2010).

Na emeryturę przeszła 30 VI 1986 po 35 
latach pracy zawodowej, jednakże nadał pra-
cowała w archiwum na stanowisku kustosza.

Była czł. i założycielką Oddz. PTH w Ra- 
domiu, Społ. Komitetu Ratowania Zabytków 
Radomia i Społ. Komitetu Ochrony Zabyt- 
kowego Cmentarza Rzymskokatolickiego 
w Radomiu. Od momentu powstania w 1963 
Radomskiego Tow. Nauk. pełniła funkcję 
jego sekretarza niemal nieprzerwanie do 
2001; należała do Oddz. SAP w Radomiu. 
Była mentorem i wychowawcą wielu pokoleń 
archiwistów radomskich.

Została uhonorowana wieloma odzna-
czeniami państwowymi i resor towymi, m.in.: 
Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”, 
nagrodą im. Jana Kochanowskiego w dziedzi-
nie nauki, oświaty i kultury oraz medalem 
„Bene Merenti – Civitas Radomiensis”.

Zmarła 4 I 2015 w Radomiu.
– Boniecki J., Nauczyciele, mistrzowie, koledzy 

znajomi, W. 2007; – Zmarła Helena Kisiel, nestorka 
środowiska naukowego i kulturalnego Radomia, dostępne 
online: http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/
radom/art/8101674,zmarla-helena-kisiel-nestorka-sro
dowiska-naukowego-i-kulturalnego-radomia,id,t.html 
[dostęp: 27 II 2017], Helena Kisiel (1925– 2015), dostępne 
online: http://sap.waw.pl/dzialalnosc_statutowa/radom 
[dostęp: 27 II 2017]; – AP w Radomiu, Akta osobowe 
H. K., Akta rodzinne H. K. przekazane AP w Radomiu.

Anna Jankowska

Kobierska-Motas Elżbieta Natalia 
(1941–2003) historyczka, archiwistka. Ur. 23 
IV w Brzezinach k. Kielc. Ojciec Jan Kobierski 
był leśniczym, matka Janina, z rodziny 
Wittychów, zajmowała się wychowywaniem 
trójki dzieci i gospodarstwem. Po ukończe-
niu szkoły średniej (1959) w Kielcach, zosta-
ła studentką kierunku historii KUL. Studia 
kontynuowała i ukończyła w 1964 na Wydz. 
Filoz.-Hist. UJ. Pracę magisterską Geneza po-
wstania państwa litewskiego w świetle histo-
riografii polskiej napisała pod kierunkiem doc. 
dr. Antoniego Podrazy. 

1 VII 1964 rozpoczęła pracę w WAP 
w Kielcach (na stanowisku młodszy archiwista). 
W 1966 awansowała na stanowisko asystenta 
naukowo-badawczego. W archiwum zdobywa-
ła wiedzę i kwalifikacje do zawodu archiwisty. 
Opracowała zespoły archiwalne twórców działa-
jących przed i po roku 1945: Urząd Woj. Kielecki 
1944–50, Wydziały: Opieki Społ., Handlu, 
Aprowizacji, Odbudowy, Woj. Kom. Kontroli 
Społ. 1944–50, Woj. Pełnomocnik Akcji Siewnej 
w Kielcach 1945–49, Starostwo Pow. Kieleckie 
1945–50 (wspólnie z H. Kowalczykiem), 
Okręgowy Urząd Górniczy 1945–53, Sądy 
grodzkie pow. miechowskiego – grupa zespołów 
1915–48, Sądy pokoju – grupa zespołów 1915–
21, Woj. Urząd Rozjemczy 1933–48, Komisarz 
Ludowy w Kielcach 1918–19. Brała udział w wi-
zytowaniu archiwów zakładowych urzędów i in-
stytucji, udostępniała materiały archiwalne. Od 
1965 kierowała pracownią naukową archiwum. 
Uczestniczyła w zebraniach naukowych archi-
wum; wygłosiła na jednym z nich referat Echa 
rewolucji październikowej w świetle materiałów 
źródłowych znajdujących się w WAP i placów-
kach terenowych woj. kieleckiego. Jesienią 1967, 
w związku z zamążpójściem, przeniosła się do 
Warszawy. Od 1968 pracowała w Wydz. Arch. 
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Gł. Kom. Badania Zbrodni Hitler. w Polsce 
(radca, starszy radca). W 1970 została za-
stępcą naczelnika tego Wydziału. W dalszym 
ciągu doskonaliła swe kwalifikacje archiwal-
ne. Sporządziła 20 inwentarzy archiwalnych 
dot.: Najwyższego Trybunału Narod. 1946–50, 
Dziennika Hansa Franka, Tribunal General de 
Gouvernement Militaire pour la Zone Française 
d’Occupation en Allemagne 1948, War Crimes 
Trial 1949, Amer. Trybunału Wojsk. (proces 
załogi obozu koncentracyjnego w Ravensbrück) 
1945–47, Amer. Trybunału Wojs. (proces zało-
gi obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie) 
1947, Ankiet Sądów Grodzkich 1945, Min. 
Kultury i Sztuki. Wydz. Muzeów i Pomników 
Martyrologii Polskiej 1945–46, Archiwum Jana 
Sehna (1938–45) 1946–65, Polskiego Zw. Zach. 
Obwód Toruń [1940–44] 1945–49, Okręgowych 
Kom. Badania Zbrodni Niem. w Częstochowie, 
Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Radomiu, Tarnowie–
Rzeszowie, Siedlcach, Warszawie i Wrocławiu 
oraz Miejskiej Kom. Badania Zbrodni Niem. 
w Lublinie 1945–51. Uczestniczyła w opra-
cowywaniu archiwalnych pomocy wyższego 
rzędu. Brała udział w organizowaniu wystaw 
okolicznościowych. Aktywnie uczestniczyła 
w konferencjach naukowych, organizowanych 
przez Główną Komisję. W l. 1975–81 była pra-
cownikiem NDAP, pocz. pełniła funkcję p.o. 
kierownika Działu Ewidencji Biura Prac Nauk. 
Po reorganizacji NDAP kierowała Działem 
Udostępniania, nast. Koordynacji. W 1977 zo-
stała powołana na stanowisko starszego asy-
stenta naukowo-badawczego. Do jej obowiązków 
należało m.in. współdziałanie w wypracowywa-
niu zasad udostępniania archiwaliów użytkow-
nikom krajowym i zagranicznym, koordyno-
wanie badań genealogicznych, wykonywanych 
dla odbiorców zagr., prowadzenie prac zwią-
zanych z rejestracją poloników w archiwach 
i zbiorach zagr. oraz z bezdewizową wymianą 
mikrofilmów. Brała również udział w organi-
zowaniu wystaw, wspólnie z archiwami rum. 
i franc. Uczestniczyła w pracach Komitetu 
Redakcyjnego „Dokumentów i materiałów do 
stosunków polsko-bułgarskich”, przygotowywa-
nych przez PAN i Bułgarską Akademię Nauk. 
Była współautorką, oczekiwanego przez bada-
czy, Katalogu inwentarzy archiwalnych, t. 2 
(1977). W tym okresie przedmiotem jej szczegól-
nego zainteresowania było udostępnianie ma-
teriałów archiwalnych w archiwach państwo-

wych. Jej dorobek w tym zakresie ilustrują 
referaty, opinie, notatki zachowane w formie 
maszynopisów i rękopisów, odnoszących się 
m.in. do okresu międzywojennego. W 1981 po-
wróciła do pracy w Gł. Kom. Badania Zbrodni 
Hitler. w Polsce – IPN, a nast. przekształconej 
w 1991 w Gł. Kom. Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Pol. IPN. Pracowała tam do przej-
ścia na emeryturę (1997), nast., w niepełnym 
wymiarze godzin, do końca 1998. Zatrudniona 
była kolejno w: Wydz. Dokumentacyjnym, 
Dziale Wydawnictw, Zakł. Nauk.-Badawczym 
oraz (w l. 1997–98) w Wydz. Śledztw i Nadzoru 
ds. Zbrodni Hitler. Była mianowanym urzęd-
nikiem państwowym, awansując ze stanowi-
ska specjalisty na starszego, a nast. głównego 
specjalistę. Opracowała m.in. 14 referatów, 
wiele opinii oraz ekspertyz dot. zbrodni prze-
ciwko narodowi pol. Była współautorką przy-
gotowywanych do publikacji rotulusów do 
dzienników Hansa Franka. Spisała też do-
kumentację z arch. Czesława Pilichowskiego 
z l. 1946–84. Prowadziła również prace nad 
scalaniem i uzupełnianiem kartotek zbrod-
niarzy wojennych. Przez cały okres pracy 
zawodowej pozostawała pracownikiem na-
ukowym. Do jej najważniejszych prac z za-
kresu archiwistyki i historii należą: Z badań 
nad problematyką zbrodni hitlerowskich 
na Ziemi Kieleckiej, [w:] Stan i perspekty-
wy badań w zakresie zbrodni hitlerowskich. 
Materiały z konferencji naukowej w dniach 
27–28 kwietnia 1970 r., t. 2 (W. 1973, 
s. 143–147), Katalog inwentarzy archiwal-
nych, t. 2, oprac. R. Piechota przy współpracy 
E. Motas (W. 1977), Działalność Specjalnego 
Pełnomocnika do Spraw Zabezpieczenia Dzieł 
Sztuki i Zabytków Kultury w GG, [w:] Zbrodnie 
i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed są-
dem ludzkości (W.  1980, s. 713–720), Procesy 
b. członków załogi SS KL Auschwitz–Birkenau 
przed sądami polskimi, [w:] Mieszkańcy 
Warszawy w KL Auschwitz–Birkenau w la-
tach 1940–1945 (materiały z sesji popularno- 
-naukowej – referaty) (W. 1985, z. 1, s. 67–75), 
Ściganie sprawców zbrodni hitlerowskich przez 
polski aparat wymiaru sprawiedliwości w la-
tach 1944–1950, [w:] W czterdziestolecie powo-
łania Najwyższego Trybunału Narodowego. 
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 
20 stycznia 1986 r. (W. 1986, s. 23–36), 
Ekstradycja przestępców wojennych do Polski 



122

z czterech stref okupacyjnych Niemiec 1946–
1950, cz. 1–2 (W. 1991).

W 1990 obroniła rozprawę doktorską 
Dorobek Polskiej Misji Wojskowej. Badania 
niemieckich zbrodni wojennych, napisa-
ną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza 
Walichnowskiego. Rada Nauk. WIH na tej 
podstawie oraz po złożeniu egzaminów nada-
ła jej st. dr. nauk human. w zakresie historii.  
K.-M. kontynuowała tematykę podjętą w pracy 
doktorskiej, co zaowocowało opublikowaniem 
w l. 1991–92 2-tomowej pracy poświęconej 
ekstradycji przestępców wojennych do Polski 
z czterech stref okupacyjnych Niemiec w l. 
1946–50. W ostatnich latach żywo intereso-
wała się problematyką historyczną regionu 
warm.-maz. W 2001 przekazała Muz. im. K.I. 
Gałczyńskiego w Praniu notatkę dot. powrotu 
poety do kraju, opracowaną na podstawie od-
nalezionych przez nią źródeł. 

Udzielała się społecznie. Do zw. zaw. nale-
żała od czasu podjęcia pracy zawodowej w 1964. 
Była mężem zaufania, czł. rad zakł. Aktywnie 
uczestniczyła w pracach SAP; w l. 1965–67 
przewodniczyła Oddz. Kieleckiemu SAP. W l. 
1965–67 należała do SD. W ostatnich latach 
była czł. Tow. Ziemi Nidzickiej. 

Wyróżniona za pracę zawodową i społecz-
ną: Srebrnym (1975) i Złotym (1984) Krzyżem 
Zasługi, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej (1975), Złotą Odznakę Honorową 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(1977), odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1978), Medalem Pamiątkowym Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce (1980), odznakami „Zasłużony 
Pracownik Państwowy” (1983) oraz „Za Zasługi 
dla Warszawy” (1989).

16 XI 1967 zawarła związek małżeński 
z Mieczysławem Motasem. Ich córka Monika 
(ur. 1969) jest prawnikiem. 

Zmarła 24 I 2003; została pochowa-
na na cmentarzu Komunalnym Północnym 
w Warszawie.

– Lewandowska M., Motas M., Elżbieta Natalia 
Kobierska-Motas, „Archeion”, t. 105, 2003, s. 396–400 
[bibliogr.].

Maria Lewandowska i Mieczysław Motas

Kolak Wacław (1923–2007) histo-
ryk, archiwista, nauczyciel akad. Ur. 20 
IX w Krakowie, syn Ludwika, mgr. praw, 

i Anny z d. Wideł. W 1937 rozpoczął naukę 
w III Gimn. im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie, którą przerwał wybuch II wojny 
światowej; kontynuował ją na tajnych komple-
tach. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1946 
w Prywatnym Lic. Ogólnoksz. oo. Pijarów 
im. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 
W l. 1946–52 studiował na Wydz. Human. UJ, 
pocz. historię sztuki, nast. podjął studia na kie-
runku historia. W 1952 uzyskał tytuł mgr. filo-
zofii w zakresie historii, broniąc pracy Traktat 
kaliski 1343, napisanej pod kierunkiem prof. 
Jana Dąbrowskiego. W 1982 otrzymał st. dr. 
nauk human. na podstawie rozprawy Klasztor 
Augustianów przy kościele św. Katarzyny 
w Krakowie do połowy wieku XVI. Fundacja, 
rozwój uposażenia i rola kulturalna, pisanej 
pod kierunkiem prof. Józefa Mitkowskiego, a po 
jego śmierci – prof. Zbigniewa Perzanowskiego.

1 V 1952 został zatrudniony w WAP 
w Krakowie. Przeszedł drogę awansu zawo-
dowego, począwszy od stanowiska asystenta 
(1952–55), archiwisty (1955–56), starszego 
archiwisty (1956–62), adiunkta archiwalne-
go (1962–66), adiunkta naukowo-badawcze-
go (od 1966). Pracował najpierw w Oddz. Akt 
Miejskich, a od 1979 był kierownikiem Oddz. 
IV – ewidencji, informacji i udostępniania ma-
teriałów archiwalnych. Przewodniczył pracom 
Kom. Brakowania Mat. Arch. (1967–77). Od 
września 1977 nieprzerwanie był czł. Kom. 
Metodycznej archiwum krakowskiego. Z po-
wodu choroby w lipcu 1985 przeszedł na rentę 
inwalidzką, potem na emeryturę. Po przejściu 
na emeryturę nadal był częstym gościem w ar-
chiwum i pracował nad kolejnymi tematami.

Podczas swej długoletniej pracy w archi-
wum krakowskim wykonywał prace porządko-
we, inwentaryzacyjne i badawcze. Ich owocem 
jest wiele uporządkowanych zespołów i opraco-
wanych zarówno samodzielnie, jak i wspólnie 
z innymi archiwistami, inwentarzy akt samo-
rządowych miast i wsi (m.in. w 1955: Inwentarz 
gmin przyłączonych do Krakowa 1348–1912, 
oprac. wspólne; w 1968: Inwentarz jurydyk 
krakowskich 1412–1794), instytucji miej-
skich i towarzystw (m.in. w 1954: Inwentarz 
akt teatrów krakowskich 1845–1932; w 1978: 
Inwentarz akt Tow. Upięknienia M. Krakowa 
i okolicy 1888–1914) oraz akt szkolnych. Jego 
zainteresowania koncentrowały się jednak 
głównie na zbiorach ikonograficznych (Zbiór 
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Ambrożego Grabowskiego, Zbiór ikonogra-
ficzny) oraz na aktach instytucji kościelnych 
i klasztornych. Kontynuował rozpoczęte przez 
prof. Mariana Tyrowicza, nast. prowadzone 
przez Z. Żulińską, katalogowanie rycin z kolej-
nych tek (nr 119–161) znajdujących się w zbio-
rze Ambrożego Grabowskiego i doprowadził 
tę pracę do końca. Opracował historię zbioru, 
a także opublikował kilka artykułów przybli-
żających badaczom zarówno tę wspaniałą ko-
lekcję, jak i sylwetkę jej twórcy (Zbiór ikono-
graficzny w tekach Ambrożego Grabowskiego, 
„Archeion”, t. 44, 1966, s. 145–172, Ikonografia 
Krakowa w zbiorze rycin A. Grabowskiego, 
„Rocz. Krak.”, t. 40, 1970, s. 77–89, Polska 
grafika religijna w zbiorze rycin Ambrożego 
Grabowskiego, „Krak. Rocz. Arch.”, 1999, nr 5, 
s. 103–138). Kilka lat żmudnej pracy archiwal-
nej poświęcił na uporządkowanie zespołu akt 
i opracowywanie w 1976 Inwentarza Arch. oo. 
Augustianów przy kościele św. Katarzyny na 
Kazimierzu w Krakowie (wspólnie z K. Jelonek-
-Litewką, która oprac. dokumenty pergamino-
we). Dzięki nabytemu doświadczeniu, posze-
rzonemu o wiedzę zdobytą podczas pracy nad 
dysertacją doktorską, stał się wybitnym znawcą 
kwestii związanych z archiwami klasztornymi 
i kościelnymi. Duże zainteresowanie badaczy 
zachęciło autorów do uzupełnienia, poprawie-
nia, opracowania indeksów i wydania dru-
kiem Katalogu Archiwum oo. Augustianów 
w Krakowie 1299–1950 (dokumenty pergami-
nowe oprac. K. Jelonek-Litewka) (Kr. 1996). 
Prowadził też wraz z J. Mareckim badania nad 
heraldyką zakonną, których owocem było wy-
danie w 1994 Leksykonu godeł zakonnych, ilu-
strowanego rysunkami K. Wiśniaka. Ponadto 
opracował do PSB kilka biogramów przedsta-
wicieli duchowieństwa zakonnego i świeckie-
go (m.in.: Piotr (zm. 1465), przeor klasztoru 
św. Augustyna w Krakowie, t. 26, Wr. 1981, 
s. 382–383, Ranotowicz Stefan (zm. 1694), ka-
nonik laterański, kronikarz, t. 30, Wr. 1987, 
s. 560–561, Stanisław ze Stolca Stolcensis (zm. 
1660), karmelita, kantor, iluminator, t. 42, 
W.–Kr. 2003–2004, s. 82–83) oraz noty do Enc. 
Katol. (hasło: Karmelici w Polsce, t. 8, L. 2000, 
s. 808–813). Jego bogaty dorobek naukowy 
obejmuje też wydawnictwa źródłowe, jak opra-
cowane: Władysław Polkowski. Listy z Sybiru 
z lat 1867–1869 (oprac. źródłowe) („Krak. 
Rocz. Arch.”, t. 2, 1996, s. 91–106), Rachunki 

klasztoru oo. Augustianów w Krakowie z okre-
su okupacji szwedzkiej 1655–1657 (tamże, 
t. 8, 2000, s. 105–131) oraz wydane wspól-
nie z K. Jelonek-Litewką, Cz. Pirożyńską 
i Z. Wojasem Dochody i wydatki konwentu 
Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele 
św. Katarzyny w Kazimierzu, t. 1, 1502–1505 
(Kr. 2002) t. 2, 1506–1508 (Kr. 2004).

Znajomość jęz. wł. zaowocowała wyjazdem 
do Włoch na zlecenie NDAP (1970) w celu reje-
stracji poloników w archiwach państwowych we 
Florencji oraz w Mediolanie. W l. 1968–75 był 
stałym recenzentem wł. periodyku archiwalne-
go „Rasegna degli Archivi di Stato” w czasopi-
śmie „Archeion”.

Jego związkom ze środowiskiem „Piwnicy 
pod Baranami”, szczególnie zaś długoletniej 
przyjaźni z Piotrem Skrzyneckim i Janiną 
Garycką, archiwum krakowskie zawdzięcza 
pozyskanie dwóch cennych spuścizn (obecnie 
tworzą jeden zesp. 29/1958/0 „Piwnica pod 
Baranami” i jej ludzie, 1926–2002). Wiedza 
i doświadczenie w pracach archiwalnych zo-
stały wykorzystane także podczas porządko-
wania i opracowywania dwóch kilkusetletnich 
archiwów przyklasztornych. Przez 20 lat, 
od 1985 prowadził archiwum krakowskiego 
klasztoru oo. Karmelitów „na Piasku”, opra-
cował klasztorne zbiory i opublikował Katalog 
Archiwum oo. Karmelitów w Krakowie 
„na Piasku” 1398–1945 (1988) (Kr. 1997). 
Podobnie w 1986 wraz z dr. S. Radoniem 
rozpoczął prace nad uporządkowaniem, ze-
widencjonowaniem i opracowaniem nauko-
wym archiwum opactwa ss. Benedyktynek 
w Staniątkach, które zakończyły się wyda-
niem Inwentarza Archiwum Benedyktynek 
w Staniątkach (oprac. W. Kolak, J. Marecki 
OFMCap., S. Radoń, Kr. 2003). 

Od 1982, kiedy powstał Wydz. Historii 
Kościoła Papieskiej Akademii Teolog. 
w Krakowie, K. przez blisko 20 lat był z nim 
związany. Zdobyte w archiwum doświadczenie 
w zakresie archiwistyki chętnie przekazywał 
młodzieży, pocz. jako prowadzący zajęcia na 
kursach archiwalnych dla archiwistów insty-
tucji kościelnych, nast. jako wykładowca nauk 
pomocniczych historii i archiwistyki. Uważał, 
że ważny jest bezpośredni kontakt studen-
tów ze źródłami historycznymi, a także znajo-
mość zasobu różnych archiwów, dlatego zajęcia 
odbywały się w siedzibie AP w Krakowie przy 
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ul. Siennej (z wykorzystaniem oryginalnych 
dokumentów, rękopisów, ikonografii) oraz w in-
stytucjach kościelnych (archiwum kapitulne, 
metropolitalne, archiwa klasztorów krakow-
skich i podkrakowskich). Jako znawca histo-
rii Kościoła zaangażowany był w prace kom. 
historycznych do procesów beatyfikacyjnych, 
m.in. Świętosława Milczącego, mansjonarza 
Kościoła Najświętszej Marii Panny (zm. 1489), 
Izajasza Bonera, augustianina (zm. 1471), Zofii 
z Maciejowskich Czeskiej, założycielki zgro-
madzenia Sióstr Prezentek w Krakowie (zm. 
1650), beatyfikowanej 9 VI 2013, i kanoniza-
cyjnych, m.in. bł. Bronisławy Norbertanki (zm. 
1259), bł. Hilarego Januszewskiego (zm. 1945) 
i bł. Szymona z Lipnicy OFM (zm. 1482), dziś 
już świętego. 

Publikował również artykuły w prasie 
o charakterze popularyzatorskim, w tym 
w „Źródle”, zwierzynieckim piśmie „Salwator 
i Świat” oraz żywieckim „Karta Groni”. W pu-
blikacjach tych dominowały tematy z zakre-
su dziejów Kościoła, historii sztuki, heral-
dyki kościelnej i symboliki chrześcijańskiej. 
Przygotował ponadto kilka wystaw zarówno 
w archiwum krakowskim, jak i w klasztorze oo. 
Karmelitów (m.in. Świętosław Milczący – wy-
stawa w Archiwum Państwowym w Krakowie 
(15 kwietnia–16 lipca 1998), „Krak. Rocz. 
Arch.”, t. 6, 2000, s. 151, Wystawa – Szkaplerz 
Karmelitański. Historia arcybractwa. Kult 
i ikonografia, Kr. 2001). Wygłosił wiele 
referatów naukowych. 

Należał do PTH (od 1952), Tow. Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa (od 1952), ZNP 
(od 1974), SAP, Pol. Tow. Teolog. – Sekcji 
Historii, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej, 
Stow. Wychowanków Lic. im. Stanisława 
Konarskiego oo. Pijarów w Krakowie.

Za działalność wyróżniono go odzna-
kami „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978) 
oraz „Zasłużony dla Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie” (1997).

Rodziny nie założył.
Zmarł w Krakowie 14 X 2007; został po-

chowany 18 X t.r. na cmentarzu Rakowickim.
– Marecki J. OFMCap., „Pan Profesor”, „Krak. Rocz. 

Arch.”, t. 9, 2003, s. 11–12, Curriculum vitae, tamże, 
s. 13–15, Wykaz zespołów archiwalnych uporządkowa-
nych i opracowanych przez dr. Wacława Kolaka, tamże, 
s. 16–17, Wykaz publikacji dr. Wacława Kolaka, tamże, 
s. 18–24, Radoń S., Słowo wstępne, tamże, s. 9–10, 

Sułecki Sz., Krakowski archiwariusz, „Alma Mater. 
Miesięcznik UJ”, nr 98, Kr. 2007, s. 74–75; Radoń S., 
Wacław Kolak (1923–2007), „Krak. Rocz. Arch.”, t. 14, 
2008, s. 271–272; – AN w Krakowie, Akta osobowe W. K.

Bożena Lesiak-Przybył

Korcz Władysław (1913–1997) nauczy-
ciel, zesłaniec, archiwista, muzealnik, wy-
kładowca akad. Ur. 4 I w Samborze w woj. 
lwowskim, syn Macieja, robotnika w Zarządzie 
Miasta w Samborze, i Anny z d. Baherycz. 
Miał troje rodzeństwa: braci Józefa i Jana 
oraz siostrę Karolinę; wszyscy byli nauczy-
cielami. W l. 1919–22 uczęszczał do Szkoły 
Powsz. im. Adama Mickiewicza w Samborze, 
nast. (1927–32) do tamtejszego Państw. 
Sem. Nauczycielskiego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, które ukończył maturą z dyplo-
mem nauczyciela szkół powszechnych. 1 X 1935 
podjął studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie, pocz. na Wydz. Prawa i Nauk 
Ekon.-Społ., a nast. (od 1938 do 30 VII 1939) na 
kierunku historia Wydz. Human. Studia, które 
przerwała II wojna światowa, kontynuował na 
UMK, gdzie od stycznia do czerwca 1949 był 
słuchaczem kierunku hist., dojeżdżając na zaję-
cia z Bydgoszczy, gdzie zamieszkiwał u siostry. 
W t.r. przeniósł się na Uniw. Pozn., skąd miał 
bliżej do domu w Zielonej Górze. W Poznaniu 
studiował od października 1949 do końca czerw-
ca 1950. Jednak już w roku nast. przeniósł się 
na Uniw. Wrocł., gdzie 22 XI 1950 rozpoczął 
studia na Wydz. Filoz.-Hist. Pracę magisterską 
Zagadnienie przemysłu w polskiej literaturze 
polityczno-ekonomicznej epoki stanisławowskiej 
napisał pod kierunkiem prof. Stefana Inglota. 
Przez promotora oraz przez prof. Henryka 
Wereszyckiego została ona oceniona jako bar-
dzo dobra. Jej obrona 24 X 1951 zakończyła 
się wynikiem bardzo dobrym, a ogólny wynik 
studiów oceniono na dobry. Kończąc studia, 
otrzymał, zgodnie z ówczesną praktyką, tytuł 
mgr. filozofii. Od lutego 1955 do końca t.r. za 
udział w konkursie „Myśli Filozoficznej” otrzy-
mał stypendium Oddz. PAN we Wrocławiu. 
W 1956 zajmował się pracą naukową w Zielonej 
Górze, nie będąc związanym umową z żadną 
instytucją. W tym czasie przystąpił do pracy 
nad rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. 
Józefa Chałasińskiego Pamiętniki historyczno-
-polityczne P. Świątkowskiego z XVIII wieku, 
której jednakże nie ukończył, gdyż ze względów 
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ekonomicznych zmuszony był podjąć pracę. 
Doktorat uzyskał 17 XI 1969 rozprawą z za-
kresu odmiennej tematyki Początki władzy 
ludowej na byłym pograniczu wielkopolsko-lu-
buskim w latach 1945–1950, której promoto-
rem był prof. Jan Wąsicki. Pracę habilitacyjną 
Poglądy na pracę w społeczno-ekonomicznej 
myśli polskiego Oświecenia, przygotowywaną 
pod kierunkiem prof. Jerzego Topolskiego na 
UAM, zwieńczył st. dr. hab. 1 VI 1981.

W 1932 rozpoczął pracę zawodową jako 
praktykant-nauczyciel bez wynagrodzenia 
w pow. samborskim. W 1934 został powo-
łany do służby wojsk., którą odbył w Szkole 
Podchorążych Rezerwy we Lwowie od 1 IX 1934 
do 10 IX 1935, kończąc ją w st. plut. pchor. 
Nast. zamieszkał w Warszawie, gdzie zatrud-
nił się jako nauczyciel kontraktowy i kierownik 
świetlicy w jednej ze szkół podst. Wiosną 1939 
przeprowadził się do Otwocka. Dalsze studia 
w Wolnej Wszechnicy Polskiej przerwał wy-
buch wojny, w której czynnie nie uczestniczył 
ze względu na spóźnioną mobilizację. Pierwsze 
lata okupacji niem. spędził w Warszawie, 
Otwocku, Białej Podlaskiej, pozostając bez pra-
cy. Pod koniec 1941 powrócił do Sambora, gdzie 
od 10 I 1942 do 15 VII 1944 pracował jako kre-
ślarz w Urzędzie Ziemskim (Landinspektion). 
Po wkroczeniu wojsk sow. do miasta, 20 VIII 
1944, zatrudnił się w tutejszym Miejskim 
Teatrze Dramatycznym jako aktor-śpiewak. 
10 I 1945 został aresztowany przez NKWD za 
przynależność do AK, a nast. skazany na 8 lat 
łagrów i wywieziony do Permu na Uralu, w oko-
licach którego jako więzień przebywał do 17 X 
1948. Po powrocie z zesłania do Polski wraz 
z żoną osiedlił się 27 X 1948 w Zielonej Górze. 
Podczas studiów na Uniw. Wrocł. utrzymywał 
się z prac dorywczych, m.in. pracując w Zakł. 
Narod. im. Ossolińskich (2 I–30 V 1951).

3 VII 1951 został zatrudniony w PAP 
w Jeleniej Górze jako pracownik kontrakto-
wy, po odbyciu 1-dniowego kursu archiwalne-
go (14 VII 1951). 16 VIII t.r. objął stanowisko 
kierownika archiwum, będąc jego jedynym 
pracownikiem. Wraz z nim do Jeleniej Góry 
sprowadziła się żona z dwójką dzieci; rodzi-
na zamieszkała na strychu budynku archi-
walnego w trudnych warunkach bytowych. 
Najpilniejszym zadaniem K. po objęciu ar-
chiwum jeleniogórskiego była inwentaryzacja 
majątku Arch. Miejskiego w Jeleniej Górze, 

niezbędna do jego przejęcia, nast. wydziele-
nie materiałów archiwalnych z dokumentacji 
zgromadzonej na strychu miejskiego ratusza. 
W okresie późniejszym zajmował się kontro-
lami archiwów zakładowych, przeprowadza-
jąc miesięcznie od 10 do 30 kontroli, niekiedy 
w odległych miejscowościach (teren działania 
archiwum obejmował 6 powiatów: jeleniogórski, 
kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorze-
lecki i złotoryjski). Poza kontrolami prowadził 
szkolenia dla personelu składnic akt. Ponadto, 
do jego zadań należało poszukiwanie i zabez-
pieczanie materiałów archiwalnych, m.in. 
18 IX 1951 w zbiornicy makulatury w Jeleniej 
Górze odnalazł księgi rachunków kościelnych 
z Łomnicy i Staniszowa z l. 1690–1848, w paź-
dzierniku t.r. przejął do zasobu archiwum ma-
teriały, znajdujące się w muzeach w Cieplicach, 
Jeleniej Górze, Karpaczu i Kamiennej Górze. 
Wykonywał ponadto inne prace archiwalne, 
takie jak porządkowanie, zgromadzonego pod-
czas wojny w archiwum dużego księgozbioru 
i wydzielenie pozycji naukowych, inwenta-
ryzacja i porządkowanie materiałów archi-
walnych, prace administracyjne związane 
z utrzymaniem budynku. 7–15 X 1951 odbył 
kurs dla kierowników archiwów państwowych 
w Jelitkowie. Ze sprawozdań pokontrolnych 
jeleniogórskiej placówki archiwalnej wynika, 
iż działalność jego była pozytywnie oceniana, 
a wszystkie zalecenia powizytacyjne były wy-
konywane poprawnie i w wyznaczonych termi-
nach. W marcu 1952 złożył wypowiedzenie, jako 
powód podając brak możliwości znalezienia 
w Jeleniej Górze mieszkania. Na stanowisku 
kierownika PAP w Jeleniej Górze pozostawał 
do 31 V t.r. Do rezygnacji z pracy w archiwum 
przyczynił się także konflikt z kierownic-
twem WAP we Wrocławiu, powstały głównie 
na tle braku zgody na jego udział w turnieju 
szachowym w grudniu 1951 (był doskonałym 
szachistą), a także zakazu podejmowania ba-
dań i kwerend naukowych dla instytucji ze-
wnętrznych. Po ustaniu zatrudnienia w PAP 
w Jeleniej Górze, wraz z rodziną powrócił do 
Zielonej Góry, gdzie podjął pracę w Wydz. 
Kultury WRN na stanowisku wizytatora (1 IX 
1952–31 I 1955). Włączył się aktywnie w życie 
kulturalno-naukowe miasta i regionu, m.in. 
w 1953 rozpoczął publikację cyklu artykułów 
popularnonaukowych w miejscowej prasie, był 
wykładowcą historii w miejscowym TWP. Od 
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września do listopada 1956 pracował w „Gaz. 
Zielonogórskiej”, od stycznia do sierpnia 1957 
zatrudnił się jako nauczyciel w Lic. Ogólnoksz. 
dla Pracujących w Zielonej Górze, od lute-
go 1958 do lipca 1967 kierował Stacją Nauk. 
PTH w Zielonej Górze. W l. 1961–64 pracował 
jako nauczyciel w szkołach średnich i Studium 
Nauczycielskim, od lipca 1967 do sierpnia 
1971 był kierownikiem Działu Historii w Muz. 
Okręgowym Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
We wrześniu 1971 jako adiunkt podjął pracę 
dydaktyczną i naukową w tamtejszej WSP, od 
1 IV 1974 na stanowisku docenta. Wykładał 
historię średniowieczną Polski oraz historię po-
wsz., prowadził zajęcia z dziejów historiografii 
oraz seminaria magisterskie. Wraz z ogłosze-
niem stanu wojennego 13 XII 1981 został zwol-
niony, jak sam wyznał „represyjnie za niepra-
womyślność”, m.in. za wykłady o tzw. białych 
plamach w historii Polski. 30 IX 1982 przeszedł 
na emeryturę. Utrzymywał bardzo dobre kon-
takty z AP w Zielonej Górze jako jego użytkow-
nik i przyjaciel wielu tamtejszych pracowników.

Dorobek publikacyjny K. obejmuje 
270 pozycji, w tym 35 książkowych, po-
nadto liczne artykuły zamieszczone m.in. 
w: „Gaz. Zielonogórskiej”, „Nadodrzu”, „Przegl. 
Lubuskim”, „Rocz. Lubuskim”, „Wiedzy 
i Życiu”, „Mówią Wieki”, „Przegl. Zach.”. 
Przeważają prace dot. przeszłości Zielonej Góry 
i ziemi lubuskiej. Zajmował się zagadnieniami 
dziejów rzemiosła pol., sylwetkami wybitnych 
nauczycieli i historyków pol. Był autorem wielu 
przewodników turystyczno-krajoznawczych po 
ziemi lubuskiej. Wydał Zarys dziejów Lwowa 
(Zielona Góra 1994), a ostatnią pracą wydaną 
już pośmiertnie była Odra w dziejach Polski 
(Zielona Góra 1998). 

Aktywnie działał w organizacjach społecz-
nych. W l. 1938–39 należał do Sekcji Młodych 
Klubu Demokratycznego w Warszawie. Od 
1951 był czł. TWP, wykładowcą, a także pre-
zesem Zarządu Woj. TWP w Zielonej Górze. 
Od 1953 należał do PTH, był honorowym 
prezesem Oddz. w Zielonej Górze. 18 II 1963 
wstąpił do PZPR, wystąpił w 1981. W 1964 zo-
stał czł. Lubuskiego Tow. Nauk. Był czł. Inst. 
Zach. w Poznaniu, przew. Kom. Hist. przy 
Izbie Rzemieślniczej w Zielonej Górze. Od 
1989 aktywnie działał w Zw. Sybiraków, Tow. 
Miłośników Lwowa (pełniąc funkcję wicepre-
zesa), Tow. Miłośników Henryka Sienkiewicza 

i Światowego Zw. Żołnierzy AK. Znał jęz. niem., 
ros., ang. oraz łac.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, 
m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1959 i 1967), Krzyż 
Kawalerski OOP, Medal KEN, medal „Armia 
Krajowa 1939–1945”, odznakę „Zasłużony 
Działacz Kultury”, Złotą Odznakę „Zasłużony 
Działacz Turystyki” i odznakę „Za Zasługi 
w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”. 
W 1974 został uhonorowany nagrodą kultural-
ną miasta Zielonej Góry. Za osiągnięcia w dzia-
łalności pedagogicznej i naukowej otrzymał in-
dywidualną nagrodę min. nauki, szkolnictwa 
wyższego i techniki, Rada Państwa przyzna-
ła mu tytuł „Zasłużonego Nauczyciela PRL”, 
był również laureatem Lubuskiej Nagrody 
Kulturalnej (1957), Lubuskiej Nagrody 
Naukowej (1988), Nagrody Kulturalnej re-
dakcji „Nadodrza”. W 1993 otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Zielonej Góry. 

Ożenił się w Samborze 12 VIII 1942 
z Heleną Jadwigą Pelzer (1914–1988), na-
uczycielką historii, z którą miał dwoje dzieci: 
Jadwigę (ur. 1943) i Władysława Kazimierza 
(ur. 1951).

Zmarł 8 VII 1997; został pochowany na 
cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze. 
W 1999 przed budynkiem Muz. Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze odsłonięto tablicę z brązu po-
święconą jego pamięci, a jego imieniem nazwa-
no jedno z rond w mieście.

– Korcz W., Dzień pierwszy i następne, „Studia 
Zielonogórskie”, cz. 1, t. 4, 1998, s. 205–217, cz. 2, t. 5, 
1999, s. 215–227, cz. 3, t. 6, 2000, s. 161–176, cz. 4, t. 7, 
2001, s. 249–255, cz. 5., t. 9, 2003, s. 231–238, cz. 6, t. 10, 
2004, s. 193–199; cz. 7, t. 12, 2006, s. 251–258, cz. 8, t. 13, 
2007, s. 219–226, cz. 9, t. 14, 2008, s. 231–238, cz. 10, 
t. 15, 2009, s. 259–265, cz. 11, t. 16, 2010, s. 269–275; – 
Benyskiewicz J., Władysław Korcz (1913–1997). Historyk, 
pionier badań nad dziejami ziemi lubuskiej, nauczyciel 
akademicki, w: Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane 
szkice biograficzne (XII–XX wieku), praca zbior. pod 
red. K. Bartkiewicza, Zielona Góra 1998, s. 115–117, 
Łaborewicz I., Władysław Korcz (4 I 1913–8 VII 1997), 
„Archeion”, t. 101, 2000, s. 353–355, tegoż, Wspomnie-
nia Władysława Korcza z pracy w archiwum w Jeleniej 
Górze (1951–1952), „Rocz. Jeleniogórski”, t. 33, 2001, 
s. 131–138, Muszyński J., Władysław Korcz (1913–1997), 
„Studia Zielonogórskie”, t. 4, 1998, s. 223–227, tegoż, 
Władysław Korcz 1913–1997, „Przegl. Zach.”, 1998, nr 1, 
s. 183–186, Toczewski A., Pożegnanie Profesora Włady-
sława Korcza (1913–1997), „Studia Zielonogórskie”, t. 5, 
1999, s. 255–261.

Ivo Łaborewicz
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Kozłowski Jan (1919–2012) archiwista. 
Ur. 20 IV w Krajęczynie w pow. płońskim, 
syn Władysława i Marianny z d. Wiktorowicz. 
Pochodził z rodziny chłopskiej. Szkołę powsz. 
ukończył w stronach rodzinnych. W 1937 
wyjechał do Wilna. Od 1 IX 1938 do 28 III 
1942 pracował w Księgarni Ostrobramskiej 
J. Jurkiewicza i K. Szalkiewicza. Jednocześnie 
ukończył 3-letnią zawodową szkołę handlową 
w Wilnie. Od 2 X 1943 do 1 VIII 1944 pracował 
jako sanitariusz w szpitalu. Przez kilka mie-
sięcy się ukrywał. W 1945 przybył do Łodzi, 
gdzie pracując w księgarni kontynuował na-
ukę w gimn. dla pracujących. Nast. znalazł 
zatrudnienie na stanowisku wychowawcy 
w internacie Warsztatów Rzemieślniczych 
Tow. „Przyszłość” w Łodzi (1 VII 1947–30 VI 
1949) oraz w Państw. Młodzieżowym Zakł. 
Wychowawczym w Łodzi (1 VII 1949–30 IX 
1952, 1 IX 1953–30 XI 1955). W l. 1950–53 od-
był studia wyższe I st. na Wydz. Hist. Uniw. 
Warsz. na kierunku historia, studia II st. kon-
tynuował w l. 1961–65 na Wydz. Filoz.-Hist. 
Uniw. Łódz., uzyskując tytuł mgr. historii.

2 XI 1955 został zatrudniony w WAP w Łodzi 
na stanowisku kierownika PAP w Pabianicach. 
W grudniu 1955 ukończył kurs archiwalny dla 
kierowników powiatowych archiwów państwo-
wych. 1 II 1956 objął stanowisko kierownika PAP 
w Łęczycy. Pod koniec 1956 został przeniesiony 
na stanowisko archiwisty do WAP w Łodzi. 1 VIII 
1961 awansował na starszego archiwistę AP M. 
Łodzi i Woj. Łódz. oraz kierownika nowo powoła-
nego PAP w Łodzi. 1 V 1966 objął etat asysten-
ta naukowo-badawczego, a 1 VI 1966 starszego 
asystenta naukowo-badawczego. W związku 
z likwidacją 1 III 1976 PAP w Łodzi i utworze-
nia w jego miejsce Oddz. IV, powierzono mu jego 
kierownictwo. W wyniku kolejnej reorganizacji 
i zmiany statutu WAP w Łodzi, 1 XII 1979 zo-
stał powołany na stanowisko kierownika Oddz. 
w Pabianicach, w skład którego wszedł dotych-
czasowy Oddz. IV i PAP w Pabianicach. W 1975 
ukończył Studium Podyplomowe Archiwistyki 
UMK. W l. 1979–80 był słuchaczem podyplomo-
wego Studium Neolatynistycznego Inst. Filologii 
Pol. Uniw. Łódz.

Jego zainteresowania badawcze związane 
były z archiwaliami, które opracował – kan-
celarią urzędów municypalnych miast śred-
niej wielkości z l. 1808–1914 łódzkiego okręgu 
przemysłowego. Opracował i napisał wstępy 

do inwentarzy zespołów archiwalnych m.in.: 
Akta m. Aleksandrowa 1819–44, Starostwo 
Pow. Łódzkie 1918–39, Starostwo Pow. 
Łódzkie 1945–50, Prokuratura przy Sądzie 
Specjalnym w Piotrkowie 1939–45, Więzienie 
Piotrkowskie 1808–1914, Drugi Rejonowy 
Urząd Likwidacyjny w Łodzi 1945–51. Był 
autorem wystaw archiwalnych, dot. dziejów 
Lutomierska, Rzgowa, Tuszyna i Zgierza. Znał 
dobrze problematykę i specyfikę archiwów po-
wiatowych. Organizował PAP w Łodzi. Przez 
wiele lat był czł. Kom. Oceny Mat. Arch. i Kom. 
Metodycznej AP w Łodzi. Od 1969 prowadził 
szkolenia archiwistów zakładowych. Był kie-
rownikiem łódzkiej filii Zakł. Doskonalenia 
Zaw. w Poznaniu. Na emeryturę odszedł 
w styczniu 1985; nadal aktywnie udzielał się 
w organizacjach społecznych.

Był zaangażowany w pracę społeczną 
w archiwum łódzkim. W l. 1960–73 pełnił róż-
ne funkcje w radzie zakł., w l. 1974–78 był 
społecznym inspektorem pracy. Na pocz. l. 
80. XX w. został przew. kom. rewizyjnej NSZZ 
„Solidarność”. Od 1 IV 1976 do 30 IV 1996 kie-
rował Gospodarstwem Pomocniczym „Usługi 
Archiwalne” przy AP w Łodzi. W l. 1974–88 
prowadził Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 
pracowników archiwum. Do przejścia na eme-
ryturę aktywnie działał w Oddz. SAP w Łodzi 
(w l. 1980–83 przew.). Od 1950 należał do ZNP.

Wyróżniono go Złotą Odznaką ZNP (1976), 
odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1979), 
Honorową Odznaką Miasta Łodzi „Za Zasługi 
dla Województwa Miejskiego Łódzkiego” 
(1986).

7 IV 1955 zawarł związek małżeński 
z Kazimierą Soczyńską z zawodu nauczycielką. 
Miał dwie córki – Małgorzatę Marię i Dorotę.

Zmarł po krótkiej chorobie 4 III 2012; zo-
stał pochowany na cmentarzu rzymskokato-
lickim pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Łodzi.

– Drakoniewicz A., Jan Kozłowski (1919–2012), 
„Archeion”, t. 114, 2013, s. 505–507; AP w Łodzi, Akta 
osobowe J. K.

Andrzej Drakoniewicz

Kręgiel Tadeusz (1936–2005) historyk, 
archiwista. Ur. 5 I we wsi Tarnawa Góra, w gm. 
Moskorzew pow. włoszczowskiego. Rodzice 
Jan i Bronisława byli rolnikami. Ukończył 5 
klas szkoły podst. w Tarnawej Górze, nast. VI 
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i VII klasę w Szkole Ćwiczeń przy Państw. Lic. 
Pedagog. w Szczekocinach. Klasę VIII ukończył 
w Państw. Lic. Ogólnoksz. w Szczekocinach. Po 
rozwiązaniu lic. naukę kontynuował w Państw. 
Lic. Ogólnoksz. im. Henryka Sienkiewicza 
w Częstochowie. W l. 1955–60 studiował histo-
rię na Wydz. Human. KUL, nast. w l. 1961–70 
kontynuował studia II st. na kierunku pedago-
gika na Wydz. Psychologii i Pedagogiki Uniw. 
Warsz., gdzie 29 VI 1970 uzyskał dyplom mgr. 
pedagogiki. W l. 1976–77 uczęszczał na Studia 
Podyplomowe Archiwistyki UMK.

1 VIII 1960 rozpoczął pracę w PAP 
w Starachowicach na stanowisku młodsze-
go archiwisty, jednocześnie pełniąc obowiąz-
ki kierownika. Od 1 V 1966 do 31 III 1974 
był asystentem naukowo-badawczym WAP 
w Kielcach, a od 1 IV 1974 adiunktem na-
ukowo-badawczym, jednocześnie kierując 
starachowicką placówką. 1 XII 1984 miano-
wano go na stanowisko kierownika Oddz. 
w Starachowicach AP w Kielcach. Na emery-
turę odszedł 1 I 2001. Przez ponad 40 latach 
pracy zawodowej kierował archiwum stara-
chowickim, stopniowo poszerzając jego zasób 
i poprawiając warunki lokalowe. Dużą wagę 
przywiązywał do zabezpieczania materiałów 
archiwalnych i do sukcesywnego przejmowa-
nia ich do zasobu Oddz. Dzięki jego staraniom 
wiele cennych archiwaliów zostało przejętych 
z przedpola archiwalnego, w tym akta szkół, za-
kładów przemysłowych. Wykonując ekspertyzy 
akt w archiwach zakładowych i składnicach 
akt, niejednokrotnie uchronił je od bezpowrot-
nego zniszczenia. Opracował kilkadziesiąt ze-
społów archiwalnych, wraz z obszernymi wstę-
pami, i notatkami informacyjnymi. Napisał 
i wygłosił podczas zebrań naukowych archi-
wum, sesjach i konferencjach kilkadziesiąt re-
feratów z dziedziny archiwoznawstwa, archiwi-
styki i historii. Jego zainteresowania badawcze 
obejmowały szeroko rozumianą problematykę 
historyczną, w tym dzieje szkolnictwa, prze-
mysłu itp. Prace publikował m.in.: w „Studiach 
Kieleckich”, „Zesz. Starachowickich”, „Biul. 
Kwartalnym Radomskiego Tow. Nauk.” Jest 
autorem opracowania Archiwum Państwowe 
w Starachowicach. Informator (Starachowice 
1988) oraz współautorem przewodnika 
Archiwum Państwowe w Kielcach i jego od-
działy. Przewodnik po zasobie archiwalnym 
(W.–Ł. 1993).

Był czł. Regionalnego Zespołu Badawczego 
przy WAP w Kielcach, zaangażował się w dzia-
łalność społeczną w SAP, PTH, ZNP, Tow. 
Przyjaciół Starachowic. Był lektorem ZSL, 
często przygotowywał odczyty o tematyce 
historycznej. 

W uznaniu za pracę zawodową i społecz-
ną został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1975), Medalem 10-lecia Polski 
Ludowej (1984), odznakami „Za Zasługi 
dla Kielecczyzny” (1973) i „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1978).

Zmarł 8 V 2005 w Starachowicach; został 
pochowany 12 V t.r. na cmentarzu parafialnym 
w Goleniowach.

– Rutkowska W., Tadeusz Kręgiel (1936–2005), 
„Świętokrzyskie Studia Arch.-Hist.”, t. 3, 2014, s. 363–
365, Mazur H., Działalność naukowa i wydawnicza 
Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1984–2011, 
tamże, t. 1, 2012, s. 82, 83 [bibliogr.], Derdowska-Szcze-
paniak E., Działalność naukowo-badawcza pracowni-
ków archiwów województwa kieleckiego, Kielce 1973 
[bibliogr.]; – AP w Kielcach, Akta osobowe T. K., sygn. 
269, Guldon R., Działalność naukowo-badawcza i infor-
macyjna państwowej służby archiwalnej województwa 
kieleckiego (1974–1983), mps.

Wiesława Rutkowska

Królak-Modzelewska Marianna (Maria) 
(1925–1997) konserwatorka archiwalna. Ur. 
26 X w Wilanowie, gdzie jej ojciec był zatrud-
niony na stanowisku odźwiernego w pałacu 
Branickich. Formalną edukację ukończyła na 
VII klasie szkoły podst. 27 VI 1958 złożyła 
z wynikiem bardzo dobrym egzamin z zakre-
su praktycznej konserwacji akt i dokumen-
tów przed komisją, której przewodniczył doc. 
Romuald Kowalik, kierownik pracowni mi-
krobiologicznej w Inst. Przem. Organicznego 
i wykładowca z zakresu konserwacji na Wydz. 
Sztuk Pięknych UMK; czł. komisji oceniającej 
wiedzę i umiejętności K.-M. była również mgr 
inż. Maryna Husarska, kierownik Pracowni 
Chemiczno-Mikrobiologicznej AGAD. Zdany 
egzamin otworzył jej drogę awansu oraz za-
pewnił uchylenie w 1973 przez NDAP wyma-
gań dot. wykształcenia na stanowisku techni-
ka-laboranta. W 1974 została awansowana na 
stanowisko konserwatora archiwalnego. Pocz. 
wykonywała prace podstawowe z zakresu profi-
laktyki konserwatorskiej, takie jak czyszczenie 
oraz dezynfekcja archiwaliów. Dzięki wybitnym 
zdolnościom manualnym, stopniowo powierza-
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no jej zabiegi konserwatorskie: wzmacnianie 
kart, laminację mechaniczną i ręczną oraz 
uzupełnianie ubytków kart. Prowadziła szko-
lenia oraz pokazy stosowanych wówczas tech-
nik konserwatorskich. Uznanie zyskała także 
ze względu na umiejętność organizacji pracy 
zespołu. Po przejściu na emeryturę w 1986 
nadal pracowała w AGAD (do 30 IX 1992). 
Swoją 40-letnią pracę zawodową rozpoczęła na 
stanowisku laborantki, a zakończyła w CLKA 
przy AGAD na stanowisku konserwatora ar-
chiwalnego; była pierwszą techniczką Pracowni 
Chemiczno-Mikrobiologicznej na terenie Oddz. 
w Wilanowie. 

W 1978 przyznano jej odznakę „Za Zasługi 
dla Archiwistyki” (1978) oraz Złoty Krzyż 
Zasługi (1982).

W 1946 poślubiła Stefana Modzelewskiego 
pochodzącego z rodziny, której członkowie byli 
zatrudnieni w dobrach wilanowskich. Mieli 
dwie córki – Wiesławę i Krystynę.

Zmarła 29 I 1997.
– AGAD, Akta osobowe M. K.-M.

Anna Czajka

Królikowska Zdzisława Józefa (1934–
2013) archiwistka, historyczka, regionalistka. 
Ur. 18 II w Ożarowie, w rodzinie inteligenckiej 
Józefa i Marii Magdaleny z d. Kargulewicz. 
W Ożarowie ukończyła szkołę podst., ma-
turę zdała w Lic. Ogólnoksz. im. Stefana 
Czarnieckiego w Nisku w 1951. Po szkole 
średniej pracowała na poczcie w Ożarowie, 
nast. w Kopalni Fosforytów w Annopolu 
(1952–54). Pracę zawodową na pewien czas 
przerwała ze względu na wychowanie córek. 
W 1972 została zatrudniona w Woj. Urzędzie 
Telekomunikacji. W 1974 rodzina przeniosła 
się na stałe do Sandomierza. W 1976 została 
zatrudniona w WAP w Tarnobrzegu z siedzi-
bą w Sandomierzu na stanowisku archiwisty. 
W archiwum sandomierskim pracowała do 
1988. Dała się poznać jako sumienna archiwist-
ka i badaczka historii regionu. Zdobyta wiedza 
oraz znajomość historii Sandomierza spowodo-
wały, że włączyła się w działalność organizacji 
i stowarzyszeń popularyzujących przeszłość 
miasta. Była autorką wielu artykułów publiko-
wanych w czasopismach naukowych, popular-
nonaukowych i prasie lokalnej, m.in. w „Echu 
Dnia”, „Przemianach”, „Sandomierskim 
Gościu Niedzielnym”, „Sandomierzaninie”, 

„Studiach Sandomierskich”, „Ożarowie”, 
„Zesz. Sandomierskich”, poświęconych dzie-
jom Sandomierszczyzny i wybitnym postaciom 
regionu. Była współorganizatorką sesji histo-
rycznych nt. rodzinnego miasta Ożarowa oraz 
inicjatorką powstania samorządowego pisma 
społeczno-kulturalnego „Ożarów” (1999).

Należała do Koła Przewodników PTTK 
w Sandomierzu (od 1976), pełniąc funkcję pre-
zesa (1980–82) i czł. Zarządu Koła (1979–80 
i 1993–94). Była również czł., a późn. preze-
sem Koła Grodzkiego Przyjaciół Sandomierza 
przy PTTK oraz współzałożycielką i czł. KIK 
w Sandomierzu (od 1981). Współtworzyła Społ. 
Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego 
w Sandomierzu (1992), pełniąc funkcję sekreta-
rza Zarządu (1996). Należała też do założycieli 
Tow. Nauk. Sandomierskiego (1994), będąc czł. 
jego Kom. Rewizyjnej (1994–98).

Za działalność w PTTK otrzymała tytuł 
Zasłużonego Przewodnika PTTK i została od-
znaczona Złotą Honorową Odznaką PTTK. Za 
zasługi w popularyzacji dziejów Sandomierza 
była dwukrotnie nominowania do nagrody 
„Sandomierzanin Roku” (2004 i 2010).

W 1953 zawarła związek małżeński 
z Zenonem Królikowskim. Mieli 4 córki. 
Mieszkali w Ożarowie, w Annopolu (od 1954), 
a nast. Sandomierzu.

Zmarła 14 IV 2013 w Sandomierzu; zo-
stała pochowana na tamtejszym cmentarzu 
Katedralnym.

– 50-lecie Koła Przewodników PTTK w Sandomie-
rzu, pod red. P. Sławińskiego, Sandomierz 2006, 90 lat 
Sandomierskiego Oddziału PTK–PTTK 1910–2000. 45 lat 
Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu 1955–2000, 
pod red. P. Sławińskiego, Sandomierz 2000; – Burek K., 
Pięknym przymiotem jej osobowości była życzliwość. 
Pożegnanie śp. Zdzisławy Królikowskiej, „Zesz. Sando-
mierskie”, 2013, nr 35, s. 77–78, Publikacje Zdzisławy 
Królikowskiej na łamach „Zeszytów Sandomierskich”, 
„Zesz. Sandomierskie”, 2013, nr 35, s. 80, M. Kwieciń-
ski M., Pro memoria. Zdzisława Józefa Królikowska 
(1934–2013), „Ożarów”, 2013, nr 2, s. 62.

Piotr Pawłowski 

Krzos Kazimierz (1931–2003) oficer WP, 
nauczyciel akad., historyk, archiwista. Ur. 
16 IX w Spławie, syn Antoniego i Stanisławy 
z d. Ciesielskiej. W 1959 ukończył Wydz. Hist. 
Uniw. Warsz. St. dr. nauk human. uzyskał 
w 1964.

W l. 1949–73 był oficerem zawodowym 
WP, w tym 13 lat pracował na stanowiskach 
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od asystenta do docenta w Katedrze Historii 
Polski Wojsk. Akademii Polit., a przez 4 lata 
był komendantem WIH. Od 1 V 1973 do 31 X 
1976 był dyrektorem BPN NDAP. Od 1 XI 1976 
do 3 I 1979 pracował jako adiunkt naukowo-
-badawczy i p.o. dyrektora AGAD. 1 II 1979 
został zatrudniony w Arch. PAN na stanowi-
sku adiunkta; od 1 I 1984 do 30 VI 1991 peł-
nił funkcję jego dyrektora. W 1988 brał udział 
w Konferencji Dyrektorów Archiwów Akademii 
Krajów Socjalistycznych w Berlinie, gdzie wy-
stąpił z referatem nt. publikacji źródłowych ze 
zbiorów archiwów PAN.

Autor publikacji Archiwum Główne Akt 
Dawnych, [w:] Skarby kultury polskiej w AGAD 
(W. 1979) oraz Konferencja dyrektorów 
Archiwów Akademii Nauk krajów socjalistycz-
nych, „Biul. Arch. PAN”, 1988, nr 31, s. 1–3.

Należał do PZPR (od 1949), był także czł. 
PTH (od 1959) oraz SAP (1975). 

Został odznaczony Brązowym (1955), 
Srebrnym (1960) i Złotym (1965) Medalem 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowym 
(1968) i Srebrnym (1972) Medalem „Za zasługi 
dla obronności kraju”, Złotym Krzyżem Zasługi 
(1968) i Medalem 40-lecia Polski Ludowej 
(1984), Krzyżem Kawalerskim OOP (1989).

Był żonaty z Janiną Stanisławą, miał cór-
kę Lidię.

Zmarł w Warszawie 5 III 2003; został 
pochowany na cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

– Szymczyk H., Bibliografia prac pracowników Ar-
chiwum Polskiej Akademii Nauk na podstawie „Biuletynu 
Archiwum PAN”, nr 1–43, „Biul. Arch. PAN”, 2003, 
nr 44, s.101, Stasiak J., Działalność Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w latach 1953–2013, tamże, 2013, nr 54, 
s. 145–146; – „Gaz. Wyborcza”, 12 III 2003 [nekr.]; – Ar-
chiwum PAN, Akta osobowe K. K., sygn. 111/45.

Anna Mieszkowska

Kuczyński Stefan Krzysztof (1938–
2010) historyk, archiwista, wybitny sfragi-
styk i heraldyk, nauczyciel akad. Ur. 13 I 
w Starachowicach, syn Jana, inżyniera 
w Starachowickich Zakładach Górniczych, 
i Krystyny z d. Wołodarskiej. Okres okupa-
cji spędził wraz z rodzicami w Warszawie. 
W 1944 po wybuchu powstania warszawskiego 
i ewakuacji z Warszawy przebywał czasowo 
m.in. w Pruszkowie i Brwinowie. Po powro-
cie do stolicy, wiosną 1945 rozpoczął naukę 

w szkole podst., nast. kontynuował ją w Lic. 
im. Mikołaja Kopernika. W 1954 wstąpił na 
Wydz. Hist. Uniw. Warsz., gdzie uczęszczał na 
sem. prof. Aleksandra Gieysztora. Studia hist. 
ukończył w 1959 pracą magisterską Symbolika 
władzy królewskiej i książęcej w Polsce za 
pierwszych Piastów, napisaną pod kierun-
kiem prof. Gieysztora, która ukierunkowała 
jego zainteresowania badawcze mediewistyką. 
Pod kierunkiem promotora podjął też wkrótce 
prace nad pieczęciami książąt mazowieckich, 
znajdującymi się w zbiorach sfragistycznych 
AGAD.

Jeszcze w czasie studiów, ze względu na 
trudną sytuację materialną po śmierci ojca, 
podjął pracę (1957) w „Przegl. Hist.” jako korek-
tor, a nast. redaktor techniczny. W tym samym 
czasie od marca do października 1957 był za-
trudniony również w tygodniku „Ekran” na sta-
nowisku redaktora technicznego. 18 VIII 1958 
został zatrudniony w AGAD, pocz. na ½ etatu 
na stanowisku młodszego archiwisty. Po zapo-
znaniu się z zasobem sfragistycznym AGAD, 
opracował właściwą metodę inwentaryzacji pie-
częci i zgodnie z ustalonymi zasadami, w ciągu 
kilku lat wykonał inwentaryzację niemal całe-
go staropol. zasobu sfragistycznego archiwum. 
Pokłosiem tej pracy są zachowane do dzisiaj 
kartoteki obejmujące m.in. pieczęcie królew-
skie Piastów, Andegawenów i Jagiellonów z l. 
1320–1590. Opracował także instrukcję inwen-
taryzacji pieczęci obowiązującą w archiwach 
państwowych, na podstawie której rozpoczęto 
prace nad centralnym inwentarzem pieczęci 
pol. W związku z utworzeniem oddzielnej pra-
cowni sfragistycznej AGAD, objął jej kierownic-
two (od 1 X 1959); wkrótce awansował na stano-
wisko archiwisty w AGAD, od 1 V 1965 – star-
szego asystenta naukowo-badawczego i na tym 
stanowisku pracował do 1968. Pracę w AGAD 
zakończył 1 XII 1968 w związku z powołaniem 
na stanowisko starszego asystenta w IH PAN. 
Prace archiwalne łączył z badaniami nauko-
wymi z zakresu nauk pomocniczych historii, 
zwłaszcza heraldyki i sfragistyki. Wygłaszał 
referaty na zebraniach naukowych w AGAD, 
na Uniw. Warsz., w Tow. Miłośników Historii 
i TWP. Jako pracownik AGAD systematycznie 
podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 1959 
otrzymał stypendium szkoleniowe w Spoleto 
(Włochy). Od 6 I do 20 III 1964 przebywał 
na międzynarodowym stażu archiwalnym 
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w Archives Nationales w Paryżu. 29 IV 1960 
naczelny dyrektor archiwów państwowych 
powołał go na przedstawiciela archiwów pol. 
w Komitecie Sfragistycznym MRA w Paryżu 
(Comité International de Sigillographie).

W okresie pracy w AGAD (1958–68) powsta-
ły jego liczne publikacje naukowe, zamieszczo-
ne m.in. w „Przegl. Hist.”, „Zesz. Nauk. Uniw. 
Warsz.”, „Studiach Źródłozn.”, „Archeionie”, 
„Wiad. Numizm.”, oraz popularnonaukowe 
w „Mówią Wieki” i „Nowych Książkach”. Na 
szczególną uwagę zasługują prace nauko-
we: Barwy biało-czerwone, [w:] Godło, barwy 
i hymn Rzeczypospolitej (W. 1963, s. 69–184) 
oraz Indeks „Przeglądu Historycznego” wyda-
wanego przez Towarzystwo Miłośników Historii 
w Warszawie za lata 1926–1959 (T. XXVI–L) 
(dod. do „Przegl. Hist.”, 1960, nr 2). Cenne są 
również jego recenzje z pol. i zagr. wydaw-
nictw poświęconych zagadnieniom sfragistyki 
i heraldyki. Na szczególną uwagę zasługują 
uzupełnienia do publikacji poświęconych pie-
częciom II pokoju toruńskiego. Na dorobek 
z okresu pracy w AGAD składają się także 
opracowania, recenzje, sprawozdania i komu-
nikaty, dot. zagadnień archiwalnych, drukowa-
ne m.in. w „Studiach Źródłozn.” i „Archeionie”. 
W tym ostatnim periodyku zamieszczał recen-
zje i omówienia z franc.- i angielskojęzycznych 
czasopism archiwalnych, m.in. „La Gazette 
des Archives”, „Archives et Bibliotheques de 
Belgique”, „Journal of the Society of Archivists” 
i „The American Archivist”.

Odchodząc z pracy w AGAD w 1968, miał 
już bardzo bogaty dorobek naukowy, na który 
złożyły się prace z zakresu sfragistyki, heral-
dyki, archiwistyki, archiwoznawstwa, źró-
dłoznawstwa, a także publikacje popularno-
naukowe. Wśród nich wymienić należy m.in.: 
Rzekoma pieczęć Kazimierza Siemomysłowica 
księcia kujawskiego z pierwszej połowy XIV w. 
(„Zap. Hist.”, t. 31, 1961, z. 1, s. 45–51) oraz 
O polskim mieczu koronacyjnym („Przegl. 
Hist.”, t. 52, 1961, z. 3, s. 562–577). Na jego 
cenny dorobek zawodowy składają się również 
niepublikowane inwentarze kartkowe pieczęci 
przechowywanych w I Oddz. AGAD. Są to in-
wentarze pieczęci: książęcych (XIII–XVI w.), 
królewskich (XIV–XVIII w.), miast polskich 
(XIV–XIX w.), kościelnych (XII–XVIII w.), 
cechowych. Ponadto, opracował kartotekę fo-
tografii pieczęci ze zbiorów AGAD i archiwów 

wojewódzkich. Cenną pomocą, do czasu uka-
zania się oddzielnej monografii, był inwentarz 
pieczęci książąt mazowieckich (XIII–XVI w.) ze 
zbiorów krajowych (archiwalnych, muzealnych 
i bibliotecznych), który sporządził, pracując 
w archiwum.

Po odejściu z AGAD w 1968 jego życie za-
wodowe związane było z IH PAN, gdzie uzyskał 
kolejne st. naukowe: adiunkta, docenta i pro-
fesora. W 1997 został kierownikiem Pracowni 
Nauk Pomocniczych Historii. W l. 1991–94 peł-
nił obowiązki zastępcy dyrektora, a w kadencji 
1999–2002 był przew. Rady Nauk. Inst. W 2002 
z okazji 65. urodzin ukazała się księga pamiąt-
kowa dedykowana profesorowi przez kolegów, 
przyjaciół i uczniów (Heraldyka i okolice, red. 
A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, 
W. 2002). Pomimo pracy w IH PAN nadal 
utrzymywał ożywione kontakty z archiwami 
państwowymi. Był wieloletnim czł. Rady Arch. 
przy NDAP, naczelnym redaktorem i czł. re-
dakcji „Archeionu”. Jednak szczególne więzi 
łączyły go z AGAD. Do końca życia interesował 
się działalnością archiwalną i naukową archi-
wum, zwłaszcza pracami z dziedziny sfragi-
styki. Będąc czł. Rady Nauk. przy dyrektorze 
AGAD, wspierał swoją wiedzą i doświadcze-
niem inicjatywy archiwum, zwłaszcza w dzie-
dzinie wydawniczej oraz przy organizowaniu 
wystaw archiwalnych.

Jako znakomity znawca zasobu sfragi-
stycznego AGAD najpełniej ze wszystkich do-
tychczasowych badaczy wykorzystał i opisał 
tamtejsze zbiory pieczęci. W 1972 na łamach 
„Wiad. Numizm.” (r. 16, 1972, z. 4, s. 235–
246) przedstawił obszerną syntezę poświęco-
ną zbiorom sfragistycznym AGAD, dzieląc je 
na grupy właścicieli opartych na kryterium 
prawno-ustrojowym. Był również autorem 
prac monograficznych poświęconych herbom 
ziemskim (Polskie herby ziemskie. Geneza, 
treści, funkcje, W. 1993) oraz pieczęciom (róż-
nych wystawców) przechowywanych w AGAD. 
Na szczególną uwagę zasługuje pomnikowe 
opracowanie sigillów książąt mazowieckich 
(Pieczęcie książąt mazowieckich, Wr. 1978) 
oraz prace dot. sfragistyki królewskiej (Pieczęć 
wielka litewska Jana III w zbiorach AGAD 
w Warszawie, „Wiad. Numizm.”, r. 7, 1963, z. 3, 
s. 126–129) i miejskiej. Wśród tych ostatnich 
należy wymienić publikacje omawiające m.in.: 
pieczęcie Inowrocławia (Nieznana najstarsza 
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pieczęć Inowrocławia, tamże, r. 12, 1968, z. 1, 
s. 19–32), Łęczycy (Pieczęcie i herby miasta 
Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej, Łęczyca 1985), 
Olkusza (Najstarsza pieczęć miasta Olkusza, 
„Wiad. Numizm.”, r. 10, 1966, z. 3, s. 181–183), 
Płocka (Pieczęcie i herb Płocka oraz wojewódz-
twa płockiego, Płock 1979), Pułtuska (Pieczęcie 
i herb Pułtuska, [w:] Pułtusk. Studia z dzie-
jów miasta i regionu, t. 2, 1975, s. 97–118), 
Sierpca (Pieczęcie i herb Sierpca, Sierpc 1981) 
i Warszawy (Herb Warszawy, W. 1977).

Mimo wielu obowiązków, znajdował 
czas na zajęcia dydaktyczne ze studentami. 
Okresowo był związany z Inst. Hist. Uniw. 
Warsz., gdzie wykładał nauki pomocnicze hi-
storii (1976–90). Pracował również w Wyższej 
Szkole Human.-Przyr. w Sandomierzu (1996–
98), w Maz. Wyższej Szkole Human.-Pedagog. 
w Łowiczu (1998–2003) oraz prowadził wykła-
dy w Polskim Uniw. na Obczyźnie w Londynie. 
Był uczonym w pełnym tego słowa znaczeniu 
– wybitnym znawcą nauk pomocniczych histo-
rii oraz wspaniałym wychowawcą młodszego 
pokolenia historyków. Jego warsztat naukowy 
charakteryzował się umiejętnością wnikliwej 
interpretacji i wysokim kunsztem pisarskim. 
Był niekwestionowanym „ambasadorem” 
polskiej heraldyki na Zachodzie. Będąc czł. 
Międzynarod. Akademii Heraldyki (od 1971), 
uczestniczył w kongresach i kolokwiach z dzie-
dziny genealogii i heraldyki.

Wielką zasługą K. było reaktywowanie 
w 1987 Pol. Tow. Herald., którego został pre-
zesem. Także z jego inicjatywy zaczął się po-
nownie ukazywać (po kilkudziesięciu latach) 
„Rocz. Pol. Tow. Herald.”. W 2000 został po-
wołany na funkcję przew. Kom. Herald. przy 
MSWiA, był także czł. i czł. honorowym innych 
organizacji społeczno-naukowych, m.in.: Tow. 
Nauk. Płockiego, Włocławskiego Tow. Nauk., 
Tow. Miłośników Historii w Warszawie. Pełnił 
funkcje sekretarza ZG PTH (1982–85), skarb-
nika (1980–82) i czł. Prezydium (1985–88). 
W 2009 otrzymał członkostwo honorowe PTH.

W 2009 za wybitne zasługi w pracy nauko-
wo-badawczej i dydaktycznej został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim OOP.

W 1961 zawarł związek małżeński z Marią 
Ireną Barbarą Ładą. W 1964 urodził im się syn 
Jerzy Aleksander.

Zmarł w Warszawie 3 I 2010; został pocho-
wany na cmentarzu Powązkowskim. 

– Chłapowski K., Działalność Prof. Stefana Ku-
czyńskiego w Polskim Towarzystwie Heraldycznym, 
„Notatki Płockie”, 2010, nr 1, s. 8, Karpiński R., Stefan 
Krzysztof Kuczyński (13 I 1938–3 I 2010), „Kwart. Hist.”, 
t. 117, 2010, nr 3, s. 191–196, Koczerska M., Rachuba A., 
Stefan Krzysztof Kuczyński (13 I 1938–3 I 2100, „Studia 
Źródłozn.”, t. 48, 2010, s. 7–10, Grabowski J., Stefan 
Krzysztof Kuczyński (1938–2010), „Archeion”, t. 111, 
2010, s. 515–519, tenże, Stefan Krzysztof Kuczyński 
(13 stycznia 1938–2 stycznia 2010), „Archiwista Polski”, 
2010, nr 2 (58), s. 105–108, Dacka-Górzyńska I., Profesor 
Stefan Krzysztof Kuczyński i jego dorobek archiwalny 
(1938–2010), w: Wkład archiwistów warszawskich w roz-
wój archiwistyki polskiej, W. 2012, s. 345–354; – AGAD, 
Archiwum zakładowe, Akta osobowe pracowników, sygn. 
39/276, NDAP, Akta osobowe S.K. K., sygn. 124/1.

Janusz Grabowski

Kunisz Jan Andrzej (1932–1998) ar-
chiwista, historyk. Ur. 12 VIII w  Przemyślu. 
Ojciec Tadeusz, mjr WP, zginął podczas kam-
panii wrześniowej w 1939. Do szkoły powsz. 
uczęszczał w Wilnie, którą ukończył 1945. 
W t.r. podjął naukę w I Gimn. im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie, jednak ze wzglę-
du na trudną sytuację materialną, od stycz-
nia 1946 do lata 1947 uczył się w Gimn. im. 
Oswalda Balzera w Zakopanem, mieszkając 
w internacie Centr. Komitetu Opieki Społ. 
Po powrocie do Krakowa kontynuował na-
ukę w Lic. im. Bartłomieja Nowodworskiego, 
gdzie w 1951 zdał maturę. Po ukończeniu 
szkoły rozpoczął studia magisterskie na UJ 
na kierunku historia. Studia ukończył z wy-
różnieniem w 1955, specjalizując się w histo-
rii starożytnej, a pracę magisterską poświęcił 
powstaniu Spartakusa. W grudniu 1965 uzy-
skał st. dr. nauk human. na podstawie pracy 
Chronologia napływu pieniądza rzymskiego 
na ziemie Małopolski. St. dr. hab. otrzymał 
w listopadzie 1971, przedstawiając rozprawę 
Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w la-
tach 214/215–238 n.e. Od reform Karakalli do 
przywrócenia emisji antoniniana. W lipcu 1982 
otrzymał tytuł prof. nadzwycz. nauk human., 
a w czerwcu 1989 tytuł prof. zwycz.

Pracę zawodową rozpoczął w 1956 jako 
wychowawca w Państw. Domu Dziecka 
w Tarnowie. Ponadto od 1955 wykonywał pra-
ce zlecone dla Zakł. Numizmatyki w Krakowie 
IHKM, a w l. 1955–57 dla Muz. Diec. 
w Tarnowie. Od 1 VIII 1957 do 30 IX 1970 
pełnił funkcję kierownika PAP w Tarnowie. 
Zajmował tam od 1 X 1958 stanowisko archi-
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wisty, od 1 IV 1964 starszego asystenta na-
ukowo-badawczego, a od 1 VI 1966 adiunkta 
naukowo-badawczego. W 1966 odbył 4-mie-
sięczny staż w Archives Nationales w Paryżu. 
W l. 1958–70 był czł. Kom. Metodycznej ów-
czesnego AP M. Krakowa i Woj. Krak. Podczas 
pracy w archiwum uporządkował i sporządził 
inwentarze dla grupy zespołów gmin wiej-
skich pow. tarnowskiego z l. [1866] 1934–54, 
grupy zespołów gmin wiejskich pow. dą-
browskiego z l. [1928] 1934–54, Prokuratury 
Sądu Okręgowego w Tarnowie z l. [1918] 
1920–39 oraz Prokuratury Sądu Okręgowego 
w Tarnowie z l. 1939–44. W 1969 rozpo-
czął pracę w Inst. Historii Uniw. Śląskiego 
w Katowicach, pocz. w formie godzin zleco-
nych, a od 1 X 1970 na stałym etacie w Zakł. 
Historii Starożytnej i Średniowiecznej, zosta-
jąc w 1975 kierownikiem tego Zakł. Na Uniw. 
Śląskim pełnił również funkcje prodziekana 
Wydz. Human. oraz wicedyrektora i dyrekto-
ra Inst. Historii.

W swojej karierze naukowej zajmował się 
przede wszystkim problematyką gospodar-
czą Cesarstwa Rzymskiego, mając w swoim 
dorobku ponad 160 publikacji naukowych, 
w tym 13 książek. Najważniejsze prace po-
święcił dziejom starożytnego Rzymu, w szcze-
gólności zagadnieniom pieniądza i gospodarki 
pieniężnej Cesarstwa oraz numizmatyki an-
tycznej. Wymienić należy m.in. publikacje: 
Armia powstańcza Spartakusa i jej wodzowie 
(„Meander”, 1958, nr 1, s. 1–14, nr 2–3, s. 63–
80), Chronologia napływu pieniądza rzymskiego 
na ziemie Małopolski (Wr. 1969), Geneza ustro-
ju monetarnego Cesarstwa Rzymskiego (Kat. 
1975), Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim 
w I wieku n.e. (Kat. 1978), Obieg monetar-
ny na obszarach Mezji i Tracji w I i II w n.e. 
(Kat. 1992), Obieg monetarny w Cesarstwie 
Rzymskim w latach 214/215–238 n.e. Od re-
form Karakalli do przywrócenia emisji anto-
niniana (Kat. 1971), Pieniądz zastępczy i jego 
rola w ekonomice państwa rzymskiego w po-
czątkach Cesarstwa (27 r. p.n.e.–68 r. n.e.) 
(Kat. 1984), Pieniądz Republiki Rzymskiej 
(W. 1973), Wojny a pieniądz. Z badań nad 
obiegiem srebrnej monety na wschodnim pogra-
niczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów 
(193–235) (Kat. 1998), Znaleziska monet rzym-
skich z Małopolski. Finds of Roman coins in 
Little Poland (Wr. 1985). Z dziedziny archi-

wistyki na uwagę zasługują prace: Dziesięć 
lat pracy i doświadczeń powiatowych archi-
wów państwowych województwa krakowskiego 
(„Archeion”, t. 36, 1962, s. 103–119), Materiały 
źródłowe do dziejów powstania styczniowego 
w zbiorach Archiwum Państwowego Miasta 
Krakowa i Województwa Krakowskiego (tam-
że, t. 40, 1964, s. 33–42), a także Udział Ziemi 
Tarnowskiej w powstaniu styczniowym (Kr.–
Tarnów 1990). Był redaktorem prac, m.in.: 
Pieniądz i gospodarka pieniężna w starożyt-
ności i średniowieczu (Kat. 1979), Problemy 
schyłku świata antycznego (tamże, 1978), Rzym 
antyczny. Polityka i pieniądz (cz. 1, tamże, 
1993, cz. 2, tamże, 1997), Studia z dziejów 
starożytnego Rzymu (tamże, 1988), Z zagad-
nień historiografii od czasów antyku do XVI 
wieku (tamże, 1982), W 2500-lecie powstania 
Republiki Rzymskiej. Studia historyczne (tam-
że, 1995).

W l. 1960–70 był czł. Zarządu Woj. TWP 
w Krakowie, w l. 1959–64 przew. Zarządu Pow. 
Tow. w Tarnowie, w l. 1958–65 przew. Koła 
PTH w Tarnowie. Ponadto był czł. Zarządu 
Tow. Opieki nad Zabytkami M. Tarnowa oraz 
czł. Kom. Oświaty i Kultury Miejskiej Rady 
Narod. w Tarnowie. Jako pracownik Uniw. 
Śląskiego był w l. 1975–87 czł. ZG Pol. Tow. 
Archeol. i Numizm., w l. 1988–94 wiceprzew. 
ZG PTH, a w l. 1993–95 wiceprzew. Komitetu 
Nauk o Kulturze Antycznej PAN. W 1998 zo-
stał czł. korespondentem PAU.

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. 
Otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1979), 
Medal KEN (1979), Złoty Medal Francuskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego (1989), Krzyż 
Kawalerski OOP (1990).

W 1954 zawarł związek małżeński z Ireną 
z d. Mleczko, z którą miał dzieci: Annę Barbarę, 
Kazimierza i Aleksandrę.

Zmarł 25 XI 1998 w Katowicach.

– Bibliografia prac Profesora dr. hab. Andrzeja 
Kunisza. Na podstawie skrupulatnych notatek Profesora, 
oprac. A. Tokarska, w: Studia z dziejów antyku. Pamięci 
profesora Andrzeja Kunisza, pod red. W. Kaczanowskie-
go, Kat. 2004, s. 21–32; – Krzyżanowska A., Suchodolski 
S., Odszedł Profesor Andrzej Kunisz (1932–1998), „Wiad. 
Numizm.”, 1998, z. 1/2, s. 1–4, Kaczanowicz W., Prof. dr 
hab. Andrzej Kunisz (12 VIII 1932–25 XI 1998), „Eos”, 
1998, fasc. 2, s. 354–356 [nekr.], tenże, Profesor dr 
hab. Andrzej Kunisz (1932–1998), w: Studia z dziejów 
antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza, pod red. 
W. Kaczanowicza, Kat. 2004, s. 7–13, tenże, Żegnając 
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Profesora Andrzeja Kunisza, „Gaz. Uniwersytecka UŚ”, 
nr 5 (61), luty 1999, tenże, Profesor Andrzej Kunisz jako 
numizmatyk, „Notae Numismaticae. Zap. Numizm.”, t. 5, 
2004 [portr.], Aleksandrowicz T., Le Prof. Andrzej Kunisz 
(1932–1998) – fondateur du premier centre d’etudes sur 
l’Antiquite a Katowice, „Scripta Classica”, 2007, vol. 4, 
s. 96–104; – AN w Krakowie, Akta osobowe J.A. K. 

Jan Chmura

Kuwałek Robert Jerzy (1966–2014) hi-
storyk, pedagog, archiwista, muzealnik. Ur. 7 X 
w Lublinie, syn Zbigniewa i Janiny. Edukację 
w szkole podst. rozpoczął w 1973 w Lublinie. 
Od 1981 do 1985 kontynuował naukę w VI 
Lic. Ogólnoksz. w klasie o profilu biol.-chem. 
W 1985 podjął wyższe studia hist. na Wydz. 
Nauk Human. KUL. Tytuł mgr. historii uzy-
skał pracą Organizacja Ogólnych Syjonistów 
w Lublinie 1926–1939, napisaną pod kierun-
kiem prof. Ryszarda Bendera, a opartą na źró-
dłach historycznych z zasobu AP w Lublinie. 
Badania poświęcone ludności żyd. w Lublinie 
w l. 1918–39 zamierzał kontynuować w ramach 
pracy doktorskiej.

Od 1 VIII do 31 X 1990 był referentem ds. 
organizacyjnych w Fundacji Pomocy Szkołom 
Polskim z ZSRR im. T. Goniewicza. Od 1 XI 
1990 został zatrudniony w AP w Lublinie 
na stanowisku młodszego archiwisty. 14 V 
1992 odszedł z archiwum za porozumieniem 
stron. Od 18 V do 30 X 1992 pracował na 
stanowisku archiwisty w Banku Depozytowo-
Kredytowym w Lublinie S.A. 11 XI t.r. po-
nownie podjął pracę w AP w Lublinie na 
stanowisku archiwisty, na którym pozo-
stał do 30 IX 1995. W l. 1995–99 pracował 
jako nauczyciel historii w Prywatnym Lic. 
Ogólnoksz. im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Lublinie oraz Społ. Lic. Ogólnoksz. 
w Bychawie. W tym czasie podjął studia 
doktorskie na UMCS. W 2002 otrzymał sty-
pendium Fundacji Kościuszkowskiej na pro-
wadzenie badań w United States Holocaust 
Memorial Museum w Waszyngtonie oraz 
National Archives w College Park. Podczas 
pobytu w USA zdobył doświadczenie i wie-
dzę, które odegrały znaczną rolę w jego dal-
szej działalności. W l. 2004–07 pełnił obo-
wiązki kierownika Muz. – Miejsca Pamięci 
w Bełżcu, oddz. terenowego Państw. Muz. na 
Majdanku. Dzięki jego staraniom nastąpiło 
otwarcie tej placówki, która stała się waż-

nym miejscem pamięci o Zagładzie Żydów na 
Lubelszczyźnie. K. rozwijał swoją działalność 
poprzez realizację projektów edukacyjnych 
i współpracę ze szkołami w Bełżcu i okolicz-
nymi miejscowościami. Nawiązał dobre rela-
cje z miejscową społecznością, która aktywnie 
uczestniczyła w jego projektach. W 2005 opu-
blikował pierwszą pracę dot. nazistowskie-
go obozu zagłady w Bełżcu. W późniejszym 
czasie ukazała się rozszerzona publikacja 
Obóz zagłady w Bełżcu z przekładem na jęz. 
franc. i niem. (Majdanek 2010). Monografię 
oparto na bogatych archiwaliach niem., żyd. 
i pol. Równocześnie była to pierwsza praca 
naukowa, w której została poruszona tema-
tyka tego obozu. W 2007 powrócił do pracy 
w Dziale Nauk. Państw. Muz. na Majdanku. 
W ostatnich latach życia zajmował się ba-
daniem zagadnień związanych z Zagładą 
Żydów na terenie Lubelszczyzny w ramach 
Akcji Reinhardt. W związku z pracą dot. hi-
storii obozu zagłady w Sobiborze przygotował 
studium podejmujące problem liczby ofiar, 
które opublikowano w „Zesz. Majdanka”.

Zainteresowania naukowe K. od początku 
jego kariery zawodowej dot. historii społeczno-
ści żyd. W trakcie pracy w AP w Lublinie pod-
jął tematykę losów Żydów na Lubelszczyźnie 
na przeł. XIX i XX w. Opierając się na mate-
riałach archiwalnych, opublikował kilka prac, 
poświęconych dziejom ludności żyd. w aspekcie 
społecznym, religijnym, ekonomicznym, oświa-
towym, a także w aspekcie działalności insty-
tucji samorządu żyd. W l. 1994–95 ukazały się 
m.in.: Spór o łęczyńskiego rabina („Merkuriusz 
Łęczyński”, 1994, nr 7, s. 5–7), Pomiędzy tra-
dycją a asymilacją – walka o wpływ i władzę 
w lubelskiej gminie żydowskiej pomiędzy orto-
doksją a asymilatorami w latach 1862–1915, 
[w:] Żydzi i judaizm we współczesnych ba-
daniach polskich. Materiały z konferencji, 
Kraków, 21–23 XI 1995, red. K. Pilarczyk (t. 1, 
Kr. 1995, s. 227–247), Urzędowi rabini lubel-
skiego Okręgu Bożniczego 1821–1939 (przyczy-
nek do dziejów Gminy Żydowskiej w Lublinie), 
[w]: Żydzi w Lublinie. Materiały do dzie-
jów społeczności żydowskiej w Lublinie, red. 
T. Radzik (L.1995, s. 27–66), Źródła do dzie-
jów społeczności żydowskiej w Lublinie w XIX–
XX w. w zasobie Archiwum Państwowego 
w Lublinie, [w:] tamże, (s. 13–26), Żydowskie 
Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim 
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w latach 1918–1939, „Rocz. Chełmski”, t. 1, 
1995, s. 20–39. Był czł. Rady Redakcyjnej „Zesz. 
Majdanka”.

Utrzymywał bliskie kontakty z wielo-
ma stowarzyszeniami i ośrodkami kultury. 
Pełnił funkcje wiceprezesa Tow. Przyjaźni 
Pol.-Izraelskiej w Lublinie oraz prezesa 
Stow. Środkowoeuropejskiego „Dziedzictwo 
i Współczesność”. Był również czł. Stow. 
„Studnia Pamięci”, wiele lat współpracował 
z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

W 2008 za wkład w upowszechnienie kul-
tury i historii żyd. został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim OOP II klasy. W 2014 Stow. 
Żydów Kombatantów i Poszkodowanych 
w II Wojnie Światowej przyznało mu medal 
„Powstanie w Getcie Warszawskim”.

Z małżeństwa z Anną Capek (od 1 VIII 
1994 do 25 V 1996 pracownicą AP w Lublinie) 
miał córkę Idę (ur. 1996).

Zmarł nagle 6 VI 2014 we Lwowie. 
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 23 VI t.r. 
w kaplicy cmentarza Wojskowo-Komunalnego 
przy ul. Lipowej w Lublinie. 1 VII 2014 przy 
kolumbarium cmentarza została odsłonięta 
tablica upamiętniająca jego pamięć.

– Dymmel P., Jakóbczak Z., Bibliografia publika-
cji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 
1918–2008, L. 2008, s. 97, Robert Kuwałek (1966–2014), 
oprac. J. Chmielewski, I. Czumak, D. Majuk, dostępne 
online: http://teatrnn.pl/leksykon/node/1714/robert_ku-
wałek [dostęp: 1 I 2017], „Zesz. Majdanka”, t. 26, 2014, 
s. 11–14; – AP w Lublinie, Akta osobowe, Mgr. R.J. K. 
1990–1995, sygn. 267.

Ida Kłak

http://teatrnn.pl/leksykon/node/1714/robert_kuwałek
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1714/robert_kuwałek
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L

Leliński Stanisław Klemens (1937–
2009) historyk, archiwista, wydawca. Ur. 
10 VIII w Wałdykach, w pow. Nowe Miasto 
Lubawskie (woj. pomorskie) w rodzinie chłop-
skiej, syn Bolesława. Edukację rozpoczął 
w szkole podst. w rodzinnej wsi. Ukończył 
Sem. Duchowne Collegium Marianum 
w Pelplinie. Maturę zdał eksternistycznie 
w Olsztynie w 1957, a w 1958 rozpoczął stu-
dia na Wydz. Hist. UMK. W 1960 przeniósł 
się na Wydz. Hist. Uniw. Warsz., gdzie pod 
kierunkiem prof. Stanisława Herbsta napisał 
i obronił w 1966 pracę magisterską Działanie 
Grupy Operacyjnej gen. bryg. Mieczysława 
Boruty-Spiechowicza w kampanii wrześnio-
wej 1939 r. Jego zainteresowania naukowe 
koncentrowały się wokół historii II wojny 
światowej, na studiach zajmował się też hi-
storią starożytną. 

Pierwszą pracą zawodową L. było stano-
wisko inspektora kryminalno-dochodzeniowe-
go w Komendzie Stołecznej MO. W 1969 zo-
stał zatrudniony w WIH na stanowisku star-
szego asystenta naukowo-badawczego. W l. 
1969–73, jako pracownik naukowy instytutu, 
zaangażował się w ankietowanie b. członków 
AK. Począwszy od l. 70. XX w. związał się 
na stałe z branżą wydawniczą. W l. 1973–74 
pracował w LSW, w l. 1975–77 w PWN, gdzie 
kierował Redakcją Skryptów Human. W 1977 
podjął pracę w NDAP, pocz. na stanowisku 
starszego radcy przy opracowaniu redakcyj-
nym „Archeionu”, nast. (od 1 VI 1977) po-
wierzono mu obowiązki kierownika Sekcji 
Wydawnictw Zakł. Naukowo-Badawczego, 
a po utworzeniu Działu Wydawniczego, jego 
kierownictwo (od 16 VII 1980). Po kolejnych 
zmianach organizacyjnych NDAP, od 1 III 
1985 objął stanowisko naczelnika Wydz. 
Wydawnictw, piastując je do 31 VIII 2000. 
Nast. na stanowisku głównego specjalisty 
nadal zajmował się samodzielną pracą wy-
dawniczą. Obok zadań polegających na przy-

gotowaniu do druku, nadzorze i kontroli pro-
cesu produkcyjnego wydawnictw, zajmował 
się także kierowaniem skomputeryzowanym 
procesem wydawniczym. Na emeryturę prze-
szedł 27 XII 2002. 

Okres kierowania przez L. Wydz. Wy- 
dawnictw NDAP był ważny dla rozwoju 
działalności edytorskiej NDAP. Głównym 
zadaniem wydziału było opracowanie do 
druku i druk periodyków specjalistycznych: 
„Archeionu” (w l. 1977–2000 wydano tomy 
66–102), „Tek Arch.” oraz przewodników, 
informatorów, bibliografii i monografii archi-
walnych. Od l. 90. XX w. rozszerzano syste-
matycznie zakres działalności wydawniczej 
archiwów: uruchomiono serię informatorów 
o zasobach archiwów, nowe czasopisma ar-
chiwalne, cykl materiałów z konferencji mię-
dzynarodowych „Colloquia Jerzy Skowronek 
dedicata”. Drukowano też liczne katalogi 
wystaw, indywidualne prace naukowe, prze-
wodniki, inwentarze, informatory, publi-
kacje źródłowe (pomnikowa edycja Katyń. 
Dokumenty zbrodni, licząca 4 tomy), a także 
trudne edytorsko albumy, stanowiące wizy-
tówkę archiwów. Przykładowo, w l. 1997–99 
Wydz. Wydawnictw NDAP opublikował 59 
tytułów. Zrezygnowano także ze ścisłej współ-
pracy z PWN, drukując część pozycji w wy-
dawnictwach prywatnych, a od 2000 głównie 
w drukarni AP w Przemyślu. 

L. był wieloletnim czł. redakcji „Ar-
cheionu”, a także sekretarzem Komitetu 
Redakcyjnego „Nowych Miscellaneów Histo- 
rycznych” – Seria Polska Ludowa. Był m.in. 
redaktorem publikacji Jana Ciechanowskiego 
(Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla Pow- 
stania Warszawskiego. Raport pułkownika 
H.M. Threlfalla, W. 1994); wspierał swoim 
doświadczeniem i wiedzą edytorską wielu 
autorów w przygotowaniu prac do druku.

W listopadzie 1981 przebywał w Arch. 
IPiM Sikorskiego w Lonynie, prowadząc ba-
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dania archiwaliów dot. działającej w l. 1945–
47 organizacji „Wolność i Niezawisłość”. 
Przywiózł wówczas do Polski i udostępnił 
badaczom wiele prohibitów, interesował się 
dorobkiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
Aleksandra Sołżenicyna i prof. Stanisława 
Swianiewicza. 

Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1979), odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1980) , Medalem 40-lecia 
Polski Ludowej (1984), Złotym Krzyżem 
Zasługi (1987) oraz srebrnym medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1987). 

W 1966 poślubił Krystynę Nowak, socjo-
lożkę. Miał syna Wojciecha (ur. 1967). 

Zmarł 16 IV 2009 po ciężkiej przewle-
kłej chorobie; został pochowany w grobie 
rodzinnym na cmentarzu Komunalnym 
Południowym w Warszawie.

– Rdzanek I., Stanisław Klemens Leliński 
(1937–2009), „Teki Arch.”, t. 10(32), 2009, s. 427–431, 
Kossakowska H.B., Stanisław Leliński, „Archeion”, 
t. 111, 2010, s. 496–498. 

Hanna B. Kossakowska i Izabella Rdzanek

Leszczyński Stefan (1939–2009) archi-
wista. Ur. 22 VI w Falborku w pow. włocław-
skim. W 1977 ukończył WSNS (1977), uzy-
skując tytuł mgr. ekonomii pracą Organizacja 
produkcji rolnej w Kętrzyńskim Zjednoczeniu 
Rolno-Przemysłowym. Odbył studia podyplo-
mowe na Akademii Rolniczej w Szczecinie 
(1984) oraz na UMK (1991) z zakresu archiwi-
styki (praca dyplomowa Archiwum KW PZPR 
w Gorzowie Wlkp.). W początkowym okresie 
kariery zawodowej pracował w państwowych 
i spółdzielczych przedsiębiorstwach rolnych: 
w cukrowni w Brześciu Kujawskim (1957–59), 
w Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we 
Włocławku na stanowisku instruktora (1959–
60), w Pow. Związku Kółek Rolniczych we 
Włocławku – instruktora rolnego (1960–61), 
w PGR w Lipowie (1961) oraz w Budwitach 
(1961–64) – zastępcy kierownika. Nast. pra-
cował w aparacie PZPR na stanowiskach 
pracownika aparatu partyjnego w Komitecie 
Pow. w Morągu (1964–73) i w Gorzowie 
Wlkp. (od 1973) oraz kierownika archiwum 
KW PZPR w Gorzowie Wlkp. (1975–90). Po 
rozwiązaniu PZPR, od 1 V 1990 do przejścia 
na emeryturę 31 X 2007, był zatrudniony 

w Oddz. w Gorzowie AP w Szczecinie (nast. 
AP w Gorzowie Wlkp.). W archiwum zajmo-
wał kolejno stanowiska archiwisty, starszego 
archiwisty oraz kustosza. Wspólnie z D.A. 
Rymarem opracował zasób b. archiwum KW 
PZPR w Gorzowie Wlkp., zajmując się przede 
wszystkim porządkowaniem dokumenta-
cji w obrębie zespołów akt popartyjnych. 
Wykonywał także zadania gospodarcze.

Został uhonorowany: Odznaką 1000-le-
cia Państwa Polskiego (1966), Złotą Odznaką 
„Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1970), 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1979), srebrną odznaką 
„Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego” 
(1979), Medalem 40-lecia Polski Ludowej 
(1984), Krzyżem Kawalerskim OOP (1988).

Zmarł po długiej chorobie 11 II 2009 
w Gorzowie Wlkp.; został pochowany na tam-
tejszym cmentarzu.

– Rymar D.A., 50 lat Archiwum Państwowego 
w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wlkp., Szczecin–Go-
rzów 2000, s. 39; – Rymar D.A., Pożegnanie Stefana 
Leszczyńskiego, „Nadwarciański Rocz. Hist.-Arch.”, 
2009, nr 16, s. 431; – AP w Gorzowie Wlkp., Akta 
osobowe S. L.

Dariusz Aleksander Rymar

Lewicki Roman Rudolf (1912–2004) 
prawnik, zesłaniec, archiwista Rządu RP 
na Uchodźstwie. Ur. 25 V w rodzinie in-
teligenckiej o tradycjach ziemiańskich, 
w Kosowie Huculskim, syn Rudolfa i Herminy 
z d. Tymcik. Miał pięcioro rodzeństwa. Naukę 
w szkole powsz. rozpoczął w Nowym Sączu, 
dokąd rodzice uciekli przed wojskami bolsz. 
Kontynuował ją w szkole im. Grzegorza 
Piramowicza w Kołomyi, a nast. w tam-
tejszym Gimn. Human. im. Kazimierza 
Jagiellończyka, gdzie uzyskał świadectwo 
maturalne. Należał do ZHP, brał udział w zlo-
tach w Warszawie (1930) i Spale (1935), prze-
szedł także przeszkolenie artyleryjskie z za-
kresu szkoły kanoniera obsługi dział i jazdy 
konnej. Studiował prawo na UJK, jednocze-
śnie przynależąc do korporacji „Znicz”. Studia 
przerwał po III roku zmuszony do prowadze-
nia odziedziczonych majątków w Prerowie 
i Zahajpolu w pow. kołomyjskim. Przystąpił 
do Zw. Szlachty Zagrodowej Podkarpacia, or-
ganizując koła i obejmując prezesurę Związku 
w Matyjówce.
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Po wkroczeniu armii sow. na Kresy 
Wschodnie w 1939 i nieudanej ucieczce zo-
stał aresztowany przez NKWD. Więziony był 
w Kołomyi wespół z przedstawicielami tam-
tejszej inteligencji i oficerami 49. pp, został 
skazany na karę śmierci, którą zamieniono 
na wyrok 25 lat ciężkich robót w syberyj-
skich łagrach. Ostatnie miesiące przed ze-
słaniem spędził w wiezieniu w Charkowie, 
skąd w maju 1940 został wywieziony do 
obozu pracy przy budowie linii kolejowej 
Kotłas–Workuta. Zwolniony w grudniu 1941 
w wyniku amnestii dotarł do Buzułuku, 
skąd trafił do Szkoły Podchorążych Artylerii 
Armii Pol. w ZSRR w Kara-Suk-Dżałał-
Abadu. Po 5-miesięcznym przeszkoleniu (15 
III–10 VIII 1942) dostał przydział do 5. pal. 
Na ochotnika zgłosił się na przeszkolenie do 
Oddz. Specjalnego Naczelnego Wodza. Trafił 
do Ośrodka Wyszkolenia Cichociemnych, 
gdzie poznał i zaprzyjaźnił się z Leopoldem 
Okulickim. Wybuch i klęska powstania war-
szawskiego zastały go w bazie oczekiwań 
przed zrzutem do kraju. Po ich wstrzymaniu 
trafił do służby w 13. pac.

Po zakończeniu działań wojennych w gru-
pie 180 Polaków pod opieką K. Lanckorońskiej 
podjął naukę w Rzymie. Dokończył studia 
prawnicze i zdobył doktorat. Po przyjeź-
dzie do Anglii osiadł w Londynie. Ukończył 
kursy kreślarskie i został zatrudniony jako 
nauczyciel w szkole im. św. Tomasza More. 
Po przejściu w 1977 na emeryturę pracował 
w niej jeszcze kilka lat na ½ etatu.

Prowadził aktywną działalność spo-
łeczno-polityczną. Należał do licznych or-
ganizacji pol. w Wielkiej Brytanii, w tym 
kombatanckich: Stow. b. Żołnierzy 13. pac, 
Koła Oficerów Artylerii na Obczyźnie, Koła 
Cichociemnych Spadochroniarzy AK, które-
go został honorowym sekretarzem. Był czł. 
zarządów: Koła Lwowian, IPiM Sikorskiego, 
Inst. Piłsudskiego. Należał także do Zw. 
Polskich Korporacji Akademickich, do ZSP za 
granicą, do Polskiego Zw. Ziemian w Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 
Był czł. Ligi Niepodległej Polski i z ramie-
nia tej partii uczestniczył w pracach Rządu 
RP na Uchodźstwie i jego agendach. Był 
m.in. sekretarzem Inst. Badania Zagadnień 
Krajowych (do 1991), sekretarzem w Min. 
Spraw Krajowych Rządu RP w okresie pre-

mierostwa Kazimierza Sabbata. W 1986 zo-
stał podsekretarzem stanu w Min. Spraw 
Krajowych w rządzie Edwarda Szczepanika.

Brał udział w uroczystości przekazania 
insygniów II RP Lechowi Wałęsie 22 XII 
1990 na Zamku Królewskim w Warszawie. 
W imieniu Rządu RP na Uchodźstwie wrę-
czał odznaczenia przyznane przez Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego członkom opozy-
cji w Krakowie (31 VIII 1991), działaczom 
„Solidarności” w Warszawie (VII 1992). We 
wrześniu 1994 uczestniczył w warszawskim 
sympozjum organizowanym przez Tow. Nauk. 
na Obczyźnie i IH PAN „Nauka polska wobec 
totalitaryzmów”.

Działając w Inst. Badania Zagadnień 
Krajowych, aktywnie uczestniczył w two-
rzeniu statutu instytutu (1981) i w pracach 
naukowo-badawczych dot. sytuacji w Polsce 
i spraw pol. po 1939, a także w utrzymaniu 
kontaktów z Polską i rozdziału funduszy 
pomocowych. W l. 1981–91 tworzył Kronikę 
Wydarzeń Krajowych, publikowaną co mie-
siąc w „Rzeczypospolitej”. Upowszechniał 
zgromadzoną wiedzę podczas posiedzeń rzą-
du, w trakcie wykładów i spotkań. Czynnie 
uczestniczył w ważnych wydarzeniach emi-
gracji pol. w Wielkiej Brytanii, a także 
je dokumentował za pomocą protokołów, 
sprawozdań, robionych przez siebie zdjęć, 
nagrań, filmów, stając się z czasem kro-
nikarzem i archiwistą środowisk komba-
tanckich, Rządu RP na Uchodźstwie i Rady 
Narod. Zarejestrował m.in. uroczystość od-
słonięcia londyńskiego pomnika katyńskie-
go w 1976 na cmentarzu Gunnesbury, Zjazd 
Jedności z Wolnym Krajem w 1979, tajny 
zjazd opozycji niepodległościowej w Ramsey 
w Anglii w 1988, Światowy Zjazd Wolnych 
Polaków w Londynie w 1989. Rejestrował 
spotkania i odczyty organizowane przez Inst. 
Zagadnień Krajowych w POSK w l. 1981–91 
(m.in. L. Moczulskiego, W. Ziembińskiego, 
J. Karskiego, Z. Najdera, W. Bartoszewskiego, 
P. Naimskiego, J. Lityńskiego, J. Zawodnego, 
W. Frasyniuka, Z. Kuratowskiej), spotkania 
religijno-patriotyczne, uroczystości z udzia-
łem prezydentów RP, życie kulturalno-spo-
łeczne Polaków na emigracji. Swoje obszerne 
archiwum przekazał do AAN.

Na dorobek publikacyjny L. składają się 
oprcowania losów ludności pol. na Kresach 
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Wschodnich w okresie II wojny światowej 
(m.in. Polscy studenci żołnierze we Włoszech 
1945–1947, Londyn 1996), a przede wszystkim 
filmy dokumentalne i reportaże, obrazujące 
życie powojennej emigracji pol. w Wielkiej 
Brytanii. Spośród nich wymienić należy: 54. 
rocznica Powstania Wielkopolskiego (Londyn 
1972), Odsłonięcie pomnika w Londynie 
(tamże, 1976), Demonstracja pod ambasadą 
Czech w Londynie (tamże, 1979), Zjazd SPK 
w 1979 (tamże, 1979), Uroczystości Katyńskie 
w 1981 r. (tamże, 1981), 60. rocznica Sejmu 
(tamże, 1979).

W 1999 został wyróżniony odznaką „Za 
zasługi dla Archiwistyki”.

W 1948 zawarł związek małżeński 
z Janiną Michorecką, córką przedwojennego 
oficera WP. Ich córka Joanna ukończyła stu-
dia medyczne i podjęła praktykę lekarską.

Zmarł 4 V 2004; prochy złożono w ka-
takumbach przy londyńskim kościele św. 
Andrzeja Boboli.

– AAN, zesp. 2/1960/0 Akta Romana Lewickiego 
1934–2001.

Tadeusz Krawczak
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Ł

Łyszkowska-Żebrowska Alojza (1923–
2009) archiwistka. Ur. 2 VII w Pabianicach, 
córka Ignacego i Marianny z d. Gębalskiej. 
Uczęszczała do szkoły powsz. w Pabianicach, 
nast. do tamtejszego Państw. Gimn. im. 
Królowej Jadwigi, w którym do wybuchu II 
wojny światowej ukończyła 2 klasy. Podczas 
okupacji początkowo ukrywała się przed przy-
musowym wywiezieniem na roboty do Rzeszy, 
nast. od 1941 pracowała w kilku zakładach 
szwalniczych na terenie Pabianic. Przez ostat-
nie pół roku okupacji niem. została wywiezio-
na w okolice Poznania do kopania okopów. 
Po wojnie kontynuowała przerwaną naukę 
w szkole średniej, uzyskując świadectwo ma-
turalne w marcu 1947. W t.r. wstąpiła na 
Wydz. Human. Sekcja Hist. Uniw. Łódz. Z po-
wodu trudnych warunków materialnych 1 I 
1948 podjęła pracę w Oddz. w Łodzi Państw. 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zelowie. 
Dzięki stypendium, uzyskanemu w 1950, zre-
zygnowała z pracy zarobkowej i reaktywowała 
studia. 31 X 1952 uzyskała magisterium z fi-
lozofii w zakresie historii na podstawie roz-
prawy Rada Koronna Władysława Jagiełły, 
napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława 
Zajączkowskiego. W czasie studiów uczęszczała 
na wykłady i kolokwia prowadzone przez dr. 
Adama Stebelskiego.

1 II 1952 została zatrudniona w WAP 
w Łodzi jako pracownik naukowy na stanowi-
sku asystenta. Systematycznie podnosiła swoje 
kwalifikacje w zawodzie archiwisty. W sierpniu 
1952 ukończyła kurs dla pracowników nauko-
wych archiwów państwowych, w nast. roku 
odbyła kurs konserwacji akt i pieczęci. W ar-
chiwum pracowała w Oddz. V obejmującym 
zbiory i kolekcje. Dzięki pracowitości i zaan-
gażowaniu szybko awansowała: 1 X 1955 na 
stanowisko starszego archiwisty, 1 VIII 1957 
zaś kustosza i kierownika Oddz., zwolnione 
przez Andrzeja Tomczaka, który powrócił na 
UMK, a u boku którego rozpoczynała pracę 

w archiwum. 1 VIII 1959 awansowała na sta-
nowisko adiunkta archiwalnego, a od 1 III 1966 
adiunkta naukowo-badawczego. Po zmianach 
organizacyjnych, do których doszło w 1972, po-
wierzono jej obowiązki kierownika Oddz. IV AP 
M. Łodzi i Woj. Łódz.; do zadań tego Oddz. nale-
żało m.in. prowadzenie pracowni naukowej i bi-
blioteki. Po kolejnej reorganizacji, pod koniec 
1976, objęła kierownictwo Oddz. V Ewidencji 
i Udostępniania AP w Łodzi.

W ciągu długoletniej pracy w archiwum 
powierzano jej liczne zadania, przede wszyst-
kim dot. konserwacji akt. Od 1953 sprawowała 
nadzór nad konserwacją materiałów archi-
walnych oraz opiekę nad introligatornią, a od 
1954 nad wszystkimi pracami związanymi 
z mikrofilmowaniem akt dla AP w Gdańsku, 
wykonywanym wówczas w Łodzi. W 1960 
powierzono jej zadanie zorganizowania pra-
cowni konserwatorskiej, a po jej utworzeniu 
nadzór i koordynację prac konserwatorskich 
z zakresu konserwacji chemicznej. Od 1963 
nadzorowała powstałą w t.r. pracownię foto-
graficzną. Jako kierownik, któremu podlegało 
udostępnianie akt w pracowni naukowej, wy-
korzystując bogate doświadczenie i zdobytą 
wiedzę, udzielała informacji i wskazówek użyt-
kownikom, w zakresie kwerend naukowych 
i do celów urzędowych. Prowadziła wykłady 
i konwersatoria z zakresu archiwistyki i ar-
chiwoznawstwa dla studentów Uniw. Łódz., 
Politechn. Łódz. oraz Wojsk. Akademii Med. 
w Łodzi. Kierowała praktykami studenckimi. 
Znała paleografię łac. Do powierzonych jej prac 
archiwalnych należało też opracowywanie ma-
teriałów archiwalnych. Porządkowała zespoły 
tzw. trudne, m.in. zbiory druków i pism ulot-
nych, materiałów ikonograficznych, liczne ar-
chiwa rodzinno-majątkowe, a także archiwum 
rodziny Bartoszewiczów.

Opublikowała m.in.: Trzy inwentarze 
dóbr szlachty łęczyckiej z lat 1674–1727 („Teki 
Arch.”, t. 1, 1953, wspólnie z A. Tomczakiem), 
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Rozwój przestrzenny Sieradza w XVIII–XX 
wieku, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, red. 
nauk. J. Śmiałowski (Ł. 1977, s. 645–663) oraz 
rozdział o rozwoju przestrzennym Pabianic 
w XIX i XX w. w monografii Dzieje Pabianic, 
pod red. G. Missalowej (Ł. 1968). Opracowała 
również mapę osadnictwa przemysłowego 
w okręgu łódzkim oraz przygotowała do druku, 
wydany w 1979, informator o zasobie archiwal-
nym WAP w Łodzi. Była czł. Kom. Metodycznej 
i Kom. Zakupów archiwum łódzkiego, uczestni-
czyła w jego życiu naukowym i organizacyjnym.

Z powodów rodzinnych odeszła na wcze-
śniejszą emeryturę 31 XII 1979.

Aktywnie działała społecznie w ZNP 
i Okręgowej Kom. Badania Zbrodni Hitler. 
w Łodzi.

Została wyróżniona Złotym Krzyżem 
Zasługi  (1968) ,  Z łotą  Odznaką ZNP 
(1976), Odznaką Honorową „Za Zasługi 
dla Województwa Miejskiego Łódzkiego” 
(1978), Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej (1978) oraz odznaką „Za Zasługi 
dla Archiwistyki” (1978).

W 1957 wyszła za mąż za Jerzego Że-
browskiego, z którym miała córkę Marię.

Zmarła 30 I 2009 w Łodzi; została po-
chowana w grobie rodzinnym na Starym 
Cmentarzu w Pabianicach.

– Drakoniewicz A., Alojza Łyszkowska-Żebrowska 
(1923–2009), „Archeion”, t. 111, 2010, s. 524–525; – AP 
w Łodzi, Akta osobowe A. Ł.-Ż.

Andrzej Drakoniewicz



142

M

Majecki Henryk (1932–2009) historyk, 
archiwista. Ur. 19 XII w Jędrzejowie w woj. kie-
leckim, syn Adama i Marii. Edukację rozpoczął 
1 IX 1945 w Państw. Gimn. Koedukacyjnym 
i Lic. Ogólnokszt. w Jędrzejowie, które ukoń-
czył z wyróżnieniem, uzyskując świadectwo 
dojrzałości w 1952. Z rekomendacji dyrekto-
ra lic. został zakwalifikowany na studia na 
Wydz. Hist.-Filolog. Uniw. Kazańskiego, jed-
nej ze starszych uczelni w Rosji, założonej 
przez Aleksandra I w tym samym czasie co 
uniwersytety w Sankt Petersburgu, Dorpacie, 
Charkowie. W Kazaniu zainteresował się nowo-
żytną historią Francji. Studia kontynuował od 
IV roku na Wydz. Hist. Moskiewskiego Uniw. 
Państw. im. M.W. Łomonosowa, ukończywszy 
je z wyróżnieniem. Pracę magisterską, poświę-
coną konfliktowi we wł. partii komunistycznej 
w l. 1908–12, przygotował pod kierunkiem doc. 
Karoliny Misano, Włoszki z pochodzenia, córki 
emigranta politycznego. Po powrocie do Polski 
przez rok pracował w Państw. Lic. Pedagog. 
w Lubsku, na etacie wychowawcy w interna-
cie męskim oraz prowadząc dodatkowe zaję-
cia z jęz. ros. Od marca 1958 rozpoczął pracę 
w KW PZPR w Białymstoku, gdzie powie-
rzono mu funkcję instruktora Wydz. Agitacji 
i Propagandy. Przejściowo pełnił też funkcję 
kierownika Wieczorowego Uniw. Marksizmu- 
-Leninizmu, a nast. Referatu Historii Partii. 
Latem 1961 otrzymał stypendium naukowe 
na 3-letnie studia doktoranckie w WSNS. 
Uczęszczał na sem. prof. Stanisława Arnolda. 
W 1967 obronił rozprawę doktorską Pierwsze 
lata władzy ludowej na Białostocczyźnie w la-
tach 1944–1947 i otrzymał st. dr. nauk human.

W październiku 1965 objął stanowisko 
dyrektora WAP w Białymstoku. Podjął sta-
rania o przekazanie do archiwum białostoc-
kiego kilkudziesięciu zespołów akt wytworzo-
nych przez instytucje działające na terenie 
późn. woj. białostockiego, przechowywanych 
w AGAD. Spośród nich na szczególną uwagę 

zarówno ze względu na rozmiar, jak i wartość 
naukową, zasługiwały akta Kamery Wojny 
i Domen w Białymstoku z l. 1795–1807 oraz 
akta urzędów administracji państwowej szcze-
bla powiatowego i gubernialnego z terenu gu-
berń augustowskiej, łomżyńskiej i suwalskiej 
z XIX w. do I wojny światowej. Materiały 
przejęte z AGAD bardzo wydatnie wzbogaciły 
zasób nie tylko WAP w Białymstoku, a także 
podległych mu wówczas archiwów w Łomży, 
Ełku i Suwałkach. W działalności zawodowej, 
poza kierowaniem archiwum, zajmował się 
również opracowaniem archiwaliów. Sporządził 
samodzielnie bądź we współpracy inwentarze 
książkowe licznych zespołów archiwalnych, 
m.in. okręgowych komisji wyborczych do Sejmu 
i Senatu RP w Białymstoku z l. 1922, 1927–28, 
organów administracji państwowej szczebla 
miejskiego, gromadzkiego, gminnego i powia-
towego z okresu powojennego z terenu woj. 
białostockiego, Komunalnej Kasy Oszczędności 
Pow. Białostockiego z l. 1945–51, Urzędu Woj. 
Białostockiego z l. 1920–39 oraz z l. 1944–50, 
Woj. Urzędu Informacji i Propagandy z l. 1944–
47, oddziałów w Sokółce i Białymstoku Państw. 
Urzędu Repatriacyjnego z l. 1944–50, Komendy 
Woj. w Białymstoku Powsz. Organizacji 
„Służba Polsce” z l. 1948–56, Zarządu Woj. 
w Białymstoku Zw. Samopomocy Chłopskiej 
z l. 1944–57, Chorągwi Białostockiej ZHP z l. 
1945–50, Pow. Urzędu Ziemskiego w Sokółce 
z l. 1944–47, PRON w Białymstoku z l. 1982–
89, komitetów FJN w Białymstoku z l. 1953–84.

W kwietniu 1998 odszedł na emeryturę. 
Ze względu na utratę wzroku rzadko wycho-
dził z domu, ale nadal interesował się życiem 
naukowym toczącym się w Białymstoku i pra-
cą archiwum.

Prowadził aktywną działalność naukowo-
-badawczą, która pocz. koncentrowała się wokół 
zagadnienia funkcjonowania władzy ludowej 
na obszarze woj. białostockiego w l. 1944–47. 
W 1972 podjął badania nad problematyką 
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podziemia na Białostocczyźnie, które stanowić 
miały podstawę jego rozprawy habilitacyjnej. 
Praca nie uzyskała akceptacji ówczesnych de-
cydentów, ze względu na odejście autora od 
obowiązującej w owym czasie doktryny, uzna-
jącej wszystkie oddziały podziemia po 1947 za 
bandy terrorystyczne. Nie uzyskał także zgody 
cenzury na publikację rozprawy. Po długich 
zabiegach udało mu się w 1980 opublikować 
przygotowaną monografię Z działalności reak-
cyjnego podziemia na Białostocczyźnie (1947–
1954) w wydawnictwie Filii Uniw. Warsz. 
w Białymstoku, w nakładzie 100 egz. z dopi-
skiem „Do użytku wewnętrznego”. Innym polem 
zainteresowań naukowych było życie politycz-
ne woj. białostockiego w okresie międzywojen-
nym (1918–39). Efektem badań historycznych 
na ten temat są 43 artykuły naukowe, wyda-
ne drukiem w „Rocz. Białostockim” (kwart. 
Białostockiego Tow. Nauk.), „Białostocczyźnie”, 
„Studiach Podlaskich” (wyd. Inst. Hist. Uniw. 
w Białymstoku) oraz „Studiach Łomżyńskich” 
(wyd. Łomżyńskiego Tow. Nauk. im. Wagów). 
Zajmował się także problematyką historii 
Polski i krajów sąsiednich w XIX–XX w.; 
liczne recenzje i informacje w tym zakresie 
publikował w „Rocz. Białostockim” i „Actach 
Baltico-Slavica”.

Z bogatego dorobku naukowego, obejmują-
cego ponad 100 prac, wymienić należy: Początki 
władzy ludowej na Białostocczyźnie, 1944–1947 
(L. 1969), Białostocczyzna w pierwszych la-
tach władzy ludowej 1944–1948 (W. 1977), 
Reakcyjne podziemie na Białostocczyźnie w la-
tach 1944–1956 (Białystok 1979), Materiały 
archiwalne dotyczące ostatniego okresu 
okupacji niemieckiej na Suwalszczyźnie 
(listopad 1918–sierpień 1919) (współaut. 
I. Filipowicz, „Teki Arch.”, t. 11, 1968, s. 135–
152), Sprawozdania delegatów z pobytu na 
Białostocczyźnie w pierwszych dniach po wy-
zwoleniu spod okupacji niemieckiej („Rocz. 
Białostocki”, t. 9, 1970, s. 371–382), Materiały 
źródłowe do dziejów organizacji młodzieżo-
wych okresu PRL w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Białymstoku, [w:] Ruch mło-
dzieżowy w praktyczno-społecznym rozwoju 
Białostocczyzny (Białystok 1978), Materiały 
źródłowe do dziejów białostockiego wojewódz-
twa w latach 1918–1939 („Rocz. Białostocki”, 
t. 15, 1981, s. 169–191), Źródła do dziejów 
oświaty na Białostocczyźnie w okresie między-

wojennym w zasobie Archiwum Państwowego 
Obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi 
(„Białostocczyzna”, 1996, z. 4), Materiały źró-
dłowe, stan badań i perspektywy badań nad 
dziejami Białostocczyzny okresu PRL („Acta 
Baltico-Slavica”, suplement do t. 7, 1971), 
Obóz narodowy w okręgu łomżyńskim w latach 
1918–1928 („Studia Łomżyńskie”, t. 2, 1989). 
Jest redaktorem i współautorem wielotomowe-
go wydawnictwa Studia i materiały do dziejów 
miasta Białegostoku (t. 4, Białystok 1985, t. 5, 
Białystok 2001). Publikował także liczne arty-
kuły na łamach „Białostocczyzny”, m.in.: Gen. 
Sławoj Składkowski na Białostocczyźnie (1990, 
z. 2), Chrześcijańska Demokracja w Grodnie 
w okresie międzywojennym (1992, z. 2), 
Działalność Bundu w Białymstoku w okresie 
międzywojennym (1994, z. 3), Orientacje po-
lityczne ludności żydowskiej Białostocczyzny 
w okresie międzywojennym (1994, z. 4).

Odgrywał ważną rolę w środowisku na-
ukowo-historycznym Białegostoku. Należał 
do grona inicjatorów i współorganizatorów 
Białostockiego Tow. Nauk., w którym pełnił 
wiele funkcji: czł. Zarządu, sekretarza i wice-
prezesa. Do jego ważnych zasług należy również 
wydawanie kwartalnika „Białostocczyzna”, któ-
rego był redaktorem naczelnym nieprzerwanie 
w l. 1986–2001, a który zdobył ważną pozycję 
w życiu naukowym kraju i regionu. Był czł. 
redakcji „Rocz. Białostockiego” (1971–80), or-
ganu Białostockiego Tow. Nauk. „Acta Baltico- 
-Slavica”, Komitetu Redakcyjnego kwartalni-
ka Ośrodka Badań Nauk. „Nauka i Praktyka” 
(1975–77). Pełnił funkcję przew. Kom. Hist. 
Białostockiego Tow. Nauk., wchodził w skład 
prezydium TWP w Białymstoku (1965–68). 
Prowadził także działalność popularyzator-
ską. Udzielał licznych wywiadów prasowych, 
radiowych, telewizyjnych dot. zarówno funkcjo-
nowaniu archiwum, jak i historii regionu. Był 
twórcą i głównym organizatorem Międzynar. 
Konferencji Źródłozn., które w l. 1996–2007 
odbywały się corocznie w Białymstoku we 
współpracy AP w Białymstoku z NDAP, Inst. 
Hist. Uniw. w Białymstoku oraz Katedry Filol. 
Nauk Społ. Politechn. Białostockiej.

Był czł. Rady Arch. przy NDAP w kadencji 
1969–71, Rady Nauk. Ośrodka Badań Nauk. 
w Białymstoku w kadencji 1972–74 oraz 1975–
77, Nauk. Rady Techn.-Ekon. przy wojewodzie 
białostockim w kadencji 1974–77.
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Za swoją działalność społeczną nagra-
dzany był wieloma odznakami honorowy-
mi, m.in.: „Zasłużony Białostocczyźnie”, 
„Zasłużony Działacz Kultury”, „Za zasługi dla 
Archiwistyki”; został odznaczony Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 12 I 2009; został pochowany na 
cmentarzu miejskim w Białymstoku.

– Tomczonek Z., Henryk Majecki. Badacz i popu-
laryzator dziejów najnowszych regionu białostockiego, 
w: Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX 
wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza 
polsko-litewsko-białoruskiego, red. M. Kietliński, W. Śle-
szyński, Białystok 2004, s. 9–11, Bagińska E., Wykaz 
prac Henryka Majeckiego, „Białostocczyzna”, 1998, 
z. 1, s. 98–105, Bagińska E., Kietliński M., Wykaz prac 
Henryka Majeckiego, w: Repatriacje i migracje ludności 
pogranicza w XX wieku, op.cit., s. 11–15; – Bagińska E., 
Kietliński M., Henryk Majecki (1932–2009), „Archeion”, 
t. 111, 2009, s. 505–514.

Marek Kietliński

Marciniak Anna (1941–2007) archiwist-
ka, historyczka nauki. Ur. 26 III w Warszawie, 
córka nauczycieli Henryka Błażewskiego 
i Emilii z d. Przytulskiej. Ojciec pochodził ze 
Lwowa, matka zaś z Warszawy; obydwoje ro-
dzice prowadzili podczas okupacji tajne kom-
plety. W 1945 rodzina przeprowadziła się do 
Bydgoszczy. M. w wieku 5 lat rozpoczęła edu-
kację, najpierw jako wolny słuchacz, a wkrót-
ce jako uczennica szkoły podst. W l. 1953–
57 uczęszczała do Lic. Ogólnoksz. nr 62 
w Bydgoszczy. Maturę zdała w czerwcu 1957, 
w wieku 16 lat, za specjalnym zezwoleniem 
ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Toruniu. W roku akad. 1957/58 rozpoczęła 
studia hist. na Wydz. Human. UMK. Po zali-
czeniu I roku, jesienią 1958 przeniosła się na 
UAM, gdzie na ówczesnym Wydz. Filoz.-Hist. 
kontynuowała studia hist. W okresie studiów 
należała do ZSP. Była zaangażowana w działal-
ność Sekcji Kulturalnej, m.in. prowadziła kurs 
jęz. esperanto. Od III roku studiów uczęszczała 
na sem. magisterskie prof. Gerarda Labudy, 
pod którego kierunkiem przygotowała pracę 
Ustrój polityczny Związku Wieleckiego do końca 
XI wieku. Po jej obronie i złożeniu egzaminu 
magisterskiego uzyskała 22 VI 1962 dyplom 
mgr. historii. 

Już na III roku studiów (w 1959) rozpo-
częła pracę (najpierw w formie prac zleconych) 
w Oddz. Arch. PAN w Poznaniu. Na stałe zo-

stała zatrudniona od 1 IV 1962 jako technik, 
a w l. 1962–63 – asystent. We wrześniu 1965 
zdała egzamin na dyplomowanego pracownika 
dokumentacji naukowej przed komisją, której 
przewodniczył prof. Tadeusz Manteuffel. W li-
stopadzie t.r. otrzymała awans na stanowisko 
asystenta dokumentacji naukowej w Arch. 
PAN. W styczniu 1969 awansowała na ad-
iunkta dokumentacji naukowej. We wrześniu 
1974 otrzymała stanowisko dyplomowanego 
adiunkta dokumentacji naukowej. W styczniu 
1977 – etat dokumentalisty dyplomowanego, 
a w styczniu 1983 – starszego dokumentalisty 
dyplomowanego. 1 II 1972 przejęła obowiązki 
kierownika archiwum i pełniła je aż do 30 VI 
2006, kiedy z powodu złego stanu zdrowia prze-
szła na emeryturę.

W l. 1971–78 uczęszczała na sem. doktor-
skie prof. Zdzisława Grota, pod którego kie-
runkiem przygotowała dysertację Rola Tytusa 
i Jana Działyńskich w rozwoju ośrodka na-
ukowego w Wielkopolsce, poświęconą ich roli 
w powstaniu i rozwoju Pozn. Tow. Przyjaciół 
Nauk. 5 V 1978 uzyskała st. dr. nauk human. 
w zakresie historii. Dysertacja pod tym samym 
tytułem została opublikowana przez PWN 
w serii: Prace Oddz. PAN w Poznaniu (1980). 
W Arch. PAN opracowała i zinwentaryzowała 
kilka spuścizn rękopiśmiennych po uczonych 
wielkopolskich: Edwarda Schechtla, Wiktora 
Schramma, Antoniego Peretiatkowicza, 
Aleksandra Kozikowskiego. Opracowane in-
wentarze tych spuścizn były opublikowane 
w „Biul. Arch. PAN”. Prowadziła działalność 
popularyzującą Oddz. Arch. PAN w Poznaniu 
oraz zgromadzone w nim zbiory. W czasopi-
smach specjalistycznych i regionalnych publi-
kowała artykuły o spuściznach m.in. Wiktora 
Schramma, Adama Wrzoska, Stanisława 
Helsztyńskiego oraz organizowała wystawy ar-
chiwaliów. Swoje artykuły ogłaszała w „Pozn. 
Rocz. Arch.-Hist.”, „Przegl. Wpol.”, „Biul. Arch. 
PAN”. Uczestniczyła w pracach redakcyjnych 
wyd. I, II i III Przewodnika po zespołach i zbio-
rach Archiwum PAN (Wr. 1965). Jest autor-
ką biogramów naukowców do Wielkopolskiego 
słownika biograficznego (W.–P. 1981) oraz haseł 
w PSB. Opracowała 34 biogramy nieżyjących 
naukowców różnych specjalności, związanych 
z ośrodkiem poznańskim. Łącznie jej dorobek 
naukowy obejmuje ok. 120 opublikowanych 
pozycji z zakresu archiwistyki, biografistyki, 
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dziejów nauki ze szczególnym uwzględnie-
niem tradycji nauki w Wielkopolsce w XIX 
i XX w. Była autorką wielu referatów poświę-
conych wielkopol. naukowcom, wygłoszonych 
na różnych sesjach, konferencjach naukowych 
lub spotkaniach organizowanych przez Oddz. 
w Poznaniu SAP. W ciągu 40 lat pracy pozy-
skała dla poznańskiego Oddz. Arch. PAN około 
100 kolekcji i spuścizn rękopiśmiennych. Brała 
udział w licznych kongresach i konferencjach 
naukowych – krajowych i zagr. – poświęconych 
problematyce archiwalnej (np. w Bratysławie 
w 1984, w Wiedniu w 2004). Ostatnią publika-
cją było Wspomnienie o doktorze Janie Szajblu 
(1926–1973) ogłoszone w 48. nr. „Biul. Arch. 
PAN” (2007). 

Aktywnie udzielała się w instytucjach 
naukowych i społecznych. Od 1993 była czł. 
Kom. Hist. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk. Od 
1965 należała do SAP, w którym działała m.in. 
w Sekcji Archiwów Instytucji Nauk. i Kult., 
uczestniczyła w Krajowych Zjazdach Delegatów 
SAP (1984, 1990), a także w spotkaniach, pre-
lekcjach, wykładach. 

Za działalność kulturalną i naukową otrzy-
mała m.in.: w 1978 odznakę „Za Zasługi dla 
Archiwistyki”, w 1985 Srebrny Krzyż Zasługi, 
w grudniu 2003 Złoty Krzyż Zasługi; w grudniu 
2004 otrzymała nagrodę zespołową I st., przy-
znaną przez Rektora UAM za udział w pracach 
nad publikacją Poczet rektorów Almae Matris 
Posnaniensis (P. 2004).

Od 12 V 1962 była żoną Ryszarda Marci- 
niaka (1939–2009), historyka, długoletniego 
dyrektora Bibl. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk. 
Mieli dwoje dzieci: Joannę, germanistkę, 
i Krzysztofa, dr. matematyki.

Zmarła 12 VIII 2007 w Poznaniu, po cięż-
kiej chorobie; została pochowana na cmentarzu 
przy ul. Bluszczowej.

– Marciniak A., Autobiografia i bibliografia prac 
za lata 1965–2006, „Biul. Arch. PAN”, 2007, nr 48, 
s. 206–221, Szymczyk H., Bibliografia prac pracowników 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk na podstawie „Biule-
tynu Archiwum PAN” nr 1–43, „Biul. Arch. PAN”, 2003, 
nr 44, s. 106–110; – Laszuk A., Anna Marciniak 1941–
2007, „Archeion”, t. 110, 2010, s. 324–329, Wilczyński L. 
ks., Pożegnanie dr Anny Marciniak (1941–2007), „Gaz. 
Wyborcza” (P.), 30 VIII 2007, Matysiak J., Wspomnienie 
o dr Annie Marciniak (1941–2007), „Przegl. Wpol.”, 
r. 22, 2007, nr 3, s. 99–101, tenże, Dr Anna Marciniak 
(1941–2007), „Pozn. Rocz. Arch.-Hist.”, r. 15, 2012, 
s. 271–278, „Gaz. Wyborcza” (P.), 14–15 VIII 2007, „Gaz. 

Wyborcza” (W.), 16 VIII 2007; „Głos Wpol.”, 16 i 18–19 
VIII 2007; – Archiwum PAN, Akta osobowe A. M, sygn. 
111/109, Arch. PAN Oddz. w Poznaniu, Spuścizna A. M., 
sygn. P. III-125.

Anna Mieszkowska

Margas Danuta Józefa (1933–2003) 
nauczycielka, archiwistka. Ur. 16 VI w Przy- 
gradowie w pow. włoszczowskim woj. kie-
leckiego, w rodzinie nauczyciela miejscowej 
szkoły Stefana Dziubka (zm. 1956) i Heleny 
z d. Drozdowskiej. Ukończyła szkołę podst. 
oraz lic. ogólnoksz. we Włoszczowej, gdzie 
w 1951 uzyskała świadectwo dojrzałości. W t.r. 
ukończyła specjalistyczny kurs nauczycielski 
w Poznaniu dla wychowawczyń internatów, 
zdobywając kwalifikacje pedagogiczne. Została 
skierowana przez Wydz. Oświaty w Kielcach 
do pracy w Jeleniej Górze, gdzie objęła stano-
wisko wychowawcy w internacie tamtejszego 
Techn. Ekon. (od 1 IX 1951 do 31 VII 1955). 
Po powrocie z kolejnego urlopu macierzyń-
skiego nie przedłużono z nią umowy o pracę. 
Chcąc zapewnić rodzinie należyte warunki 
materialne, zatrudniła się jako szwaczka ma-
szynowa w Jeleniogórskich Zakł. Przemysłu 
Odzieżowego „Confex”, gdzie pracowała od 1 I 
1957 do 15 IX 1959; nast. była księgową w Pow. 
Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Jeleniej Górze (od 18 IX 1959 do 
30 VI 1960). 

Od 12 X 1964 podjęła pracę na stanowisku 
kierownika i jedynego pracownika merytorycz-
nego PAP w Lubaniu Śląskim, podległym AP 
M. Wrocławia i Woj. Wroc. Przez blisko 12 lat, 
do 31 V 1976, codziennie dojeżdżała pociągiem 
z Jeleniej Góry do archiwum lubańskiego, 
mieszczącego się wówczas w adaptowanym 
lokalu mieszkalnym starej kamienicy przy ul. 
Brackiej 10, składającego się z 3 magazynów 
i pokoju biurowego. Warunki pracy były bar-
dzo ciężkie: magazyny nie miały ogrzewania, 
w biurze znajdował się jeden piec. Zasób aktowy 
nie był uporządkowany. Rozpoczynając pracę 
w lubańskim PAP, nie miała specjalistyczne-
go wykształcenia archiwalnego, jednak dzięki 
mężowi archiwiście miała sporą wiedzę na ten 
temat. Szybko zdobyła niezbędne umiejętności. 
Kolejne lata pracy oraz samodzielnego rozwią-
zywaniu poszczególnych problemów sprawiły, 
iż osiągnęła odpowiedni poziom wiedzy i do-
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świadczenia archiwalnego. W 1974 została 
awansowana na starszego archiwistę. W ciągu 
swojej pracy w archiwum w Lubaniu Śląskim 
opracowała i sporządziła inwentarze książko-
we do znacznej części jego zasobu. Na bieżąco 
dokonywała wizytacji archiwów zakładowych 
i składnic akt, przeprowadzała poszukiwa-
nia i kwerendy archiwalne oraz załatwiała 
wszelkie czynności administracyjno-biurowe. 
Podejmowała także działania popularyzują-
ce zasób archiwum. We współpracy z Pow. 
i Miejską Bibl. Publ. przygotowała w sali ry-
cerskiej ratusza miejskiego w Lubaniu Śląskim 
wystawę „Powiatowe Archiwum Państwowe 
w Lubaniu Śląskim źródłem wiadomości do 
okresu pionierskiego oraz historii 30-lecia 
powiatu lubańskiego”, zainaugurowaną 5 V 
1974. Za inicjatywę i wkład pracy przy jej or-
ganizacji otrzymała nagrodę dyrektora AP we 
Wrocławiu. Za wzorową pracę otrzymała też 
nagrodę dyrektora w 1972.

W rezultacie reorganizacji sieci archiwów 
państwowych, związanej z reformą administra-
cyjną w 1975, archiwum w Lubaniu Śląskim 
zostało przekształcone w ekspozyturę nowo 
utworzonego WAP w Jeleniej Górze. Zmiany te 
pociągnęły za sobą również zmianę zatrudnie-
nia M. Od 1 VI 1976 została przeniesiona na 
stanowisko archiwisty WAP w Jeleniej Górze. 
Zajmowała się głównie opracowywaniem akt 
z okresu po 1945 (m.in. akta prezydiów pow. 
rad narod.), udostępnianiem zasobu oraz kwe-
rendami. 20 XII 1990 przeszła na emeryturę. 
Nadal żywo interesowała się działalnością 
archiwum i podtrzymywała kontakt z jego 
pracownikami.

23 IV 1953 zawarła związek małżeński 
z Czesławem Margasem (ur. 1925), kierowni-
kiem jeleniogórskiego oddz. AP we Wrocławiu. 
Małżeństwo zamieszkało w służbowym lo-
kalu znajdującym się w budynku archiwum. 
Pracę zawodową przerywała w związku z na-
rodzinami kolejnych dzieci: Anny (ur. 1954), 
Małgorzaty (ur. 1956), Urszuli (ur. 1958), 
Aldony (ur. 1960), Ignacego (ur. 1965). Dwoje 
z nich: Anna i Ignacy pracują obecnie jako 
archiwiści w Oddz. w Jeleniej Górze AP we 
Wrocławiu.

Zmarła 9 I 2003 po długotrwałej i nieule-
czalnej chorobie; została pochowana 11 I t.r. 
na nowym cmentarzu Komunalnym w Jeleniej 
Górze przy ul. Sudeckiej.

– Margas Cz., Autobiografia, Jelenia Góra 2014; 
– Łaborewicz I., Danuta Margas (16 VI 1933–9 I 2003), 
„Archeion”, t. 105, 2003, s. 394–395, tegoż, Danuta 
Margas (16.06.1933–09.01.2003), „Rocz. Jeleniogórski”, 
t. 35, 2003, s. 319–320; – AP we Wrocławiu, Akta oso-
bowe D.J. M.

Ivo Łaborewicz

Michniewicz Zbisław Roman (1909–
1970) historyk, sfragistyk, archiwista, mu-
zealnik. Ur. 31 VII we Lwowie, syn Romana 
(zm. 1919), asystenta kolejowego, i Janiny 
z d. Neczer, urzędniczki bankowej. Całą edu-
kację szkolną odbył w rodzinnym Lwowie. 
Najpierw w 4-klasowej szkole powsz. (1917–20), 
nast. w 8-klasowym Gimn. Human. nr IX im. 
Jana Kochanowskiego (1920–27), ukończonym 
egzaminem dojrzałości. W 1928 zapisał się na 
UJK, pocz. na kierunek historia sztuki, aby po 
pewnym czasie przenieść się na historię, gdzie 
specjalizował się w naukach pomocniczych 
historii. W czasie studiów pogłębiał swoje wy-
kształcenie także w innych dziedzinach: ukoń-
czył 2-letnie studium plastyki przy lwowskiej 
Szkole Przemysłowej, a także naukę rysunku 
na kursach uniwersyteckich. Zwieńczeniem 
studiów stała się obrona w 1937 pracy ma-
gisterskiej z dziedziny sfragistyki Tłoki pie-
czętne w zbiorach lwowskich. Blisko 10-letni 
okres studiów wynikał z ich kilkakrotnego za-
rzucania, głównie dla podratowania zdrowia, 
a także z konieczności podejmowania pracy 
zarobkowej.

W l. 1937–39 został zatrudniony w AAD 
m. Lwowa (na ryczałcie) oraz w Zakł. Nauk 
Pomocniczych Hisorii UJK. Jednocześnie roz-
począł badania naukowe w ramach przygotowa-
nia rozprawy doktorskiej nt. gmerków miesz-
czan lwowskich. Brał aktywny udział w organi-
zacji wystaw w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych 
we Lwowie. W archiwum poznał Eugenię 
Triller, młodszą o rok archiwistkę, z którą los 
zetknął go później w Jeleniej Górze. Pracę na-
ukową przerwała w 1939 II wojna światowa, 
a materiały zebrane do doktoratu i duża część 
gotowej już pracy uległy zniszczeniu. W czasie 
wojny podejmował różne zajęcia zarobkowe. 
Pod okupacją sow. pracował jako rysownik 
w Spółdzielni Artystów Zach. Ukrainy (1940–
41). Podczas okupacji niem., od listopada 1941 
do maja 1942, zatrudnił się w Zbiornicy Arch. 
Bankowych we Lwowie jako archiwista, jedno-
cześnie uczestnicząc w specjalistycznym kursie 
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zawodowym dla księgowych, dzięki któremu 
otrzymał etat magazyniera w majątku rolnym 
Nadycze k. Lwowa, gdzie pracował do 1944.

W 1945 został repatriowany do Polski. 
W lipcu t.r. zamieszkał w Rzeszowie, gdzie 
przez miesiąc był pracownikiem naukowym 
Muz. Ziemi Rzeszowskiej, ukończył również 
miesięczny kurs kierowników szkół rolni-
czych. W sierpniu t.r. wyjechał na Dolny 
Śląsk. Osiedlił się w Cieplicach Śląskich 
Zdroju w Karkonoszach. Temu regionowi 
poświęcił resztę swojego życia zawodowe-
go. Pocz. zatrudnił się jako rewident księ-
gowy w Woj. Urzędzie Ziemskim (od sierp-
nia 1945 do marca 1946), nast. w Państw. 
Nieruchomościach Ziemskich (do czerwca 
1948) i Spółdzielni „Ceramika” na stanowisku 
kierownika finansowego (do września 1949). 
Jednocześnie, na Państw. Kursach Rządców 
i Administratorów Gospodarstw Rolnych, 
organizowanych w Sobieszowie przez Min. 
Rolnictwa, prowadził zajęcia z rachunkowo-
ści rolnej dla pracowników administracyj-
nych PGR-ów (1947–49). Aby kontynuować 
rozpoczęte przed wojną badania naukowe, 
podjął starania o zatrudnienie we Wrocławiu. 
Od 1 X 1949 został pracownikiem nauko-
wym tamtejszego archiwum państwowego. 
Pierwszym zadaniem były wstępne prace 
porządkowe niezwykle cennego zbioru akt 
majątku Schaffgotschów z Cieplic, przywie-
zionego z Sobieszowa, które zaowocowały wie-
loma ważnymi doświadczeniami, wykorzysta-
nymi w późn. badaniach dziejów Karkonoszy. 
Podjął też prace naukowo-badawcze z dzie-
dziny sfragistyki, które planował zakończyć 
dysertacją doktorską pod kierunkiem prof. 
Teofila Emila Modelskiego. W 1952 w Tow. 
Nauk w Poznaniu przedstawił, liczącą 240 
stron, rozprawę Sprawa orła polskiego w do-
bie Piastów, ale z nieznanych powodów nigdy 
doktoratu nie ukończył. W 1950 przygotował 
w archiwum wrocławskim cenną wystawę hi-
storyczną „Polskość Śląska w dokumencie”.

31 VIII 1950 przestał pracować w AP we 
Wrocławiu z powodu braku możliwości osie-
dlenia się we Wrocławiu, a także z powodu 
długotrwałej rozłąki z rodziną, pozostającą 
w Cieplicach Śląskich Zdroju, oraz z przy-
czyn zdrowotnych. W październiku 1950 objął 
stanowisko kierownika Muz. Regionalnego 
w Jeleniej Górze. Pierwszym jego zadaniem 

było dokładne zewidencjonowanie i uporządko-
wanie miejscowych zbiorów. W 1953 opracował 
scenariusz i otworzył pierwszą stałą ekspozycję 
muzealną. W l. 50. XX w. przygotował wiele 
wystaw czasowych, m.in.: „Z dziejów turystyki 
w Karkonoszach w pierwszej połowie XIX w.” 
(1955), „Zabytki architektury i budownictwa 
w okręgu jeleniogórskim” (1957), „Dzieje Ziemi 
Jeleniogórskiej” (1958). Stanowczo przeciw-
stawiał się, trwającemu od 1948, wywożeniu 
zbiorów jeleniogórskich do innych muzeów, co 
udało mu się osiągnąć dopiero w 1952. Dzięki 
pracy i wielkiemu zaangażowaniu doprowadził 
niewielką placówkę muzealną do rangi jednej 
z czołowych na Dolnym Śląsku. Wychował też 
grono wybitnych muzealników, którzy konty-
nuowali jego pracę. Z przyczyn zdrowotnych od 
24 V 1968 pozostawał na długotrwałym zwol-
nieniu lekarskim, nast. w czerwcu t.r. rozpoczął 
starania o rentę inwalidzką. Z pracy w muzeum 
odszedł 28 XI 1968.

Prowadził rozległe badania nad prze-
szłością Karkonoszy i regionu jeleniogór-
skiego, opierając się przede wszystkim na 
materiałach znajdujących się w archiwum 
jeleniogórskim. Współpracował w tym za-
kresie z E. Triller, dawną archiwistką lwow-
ską, która w l. 1945–51 kierowała archiwum 
w Jeleniej Górze, a także z kolejnymi jego kie-
rownikami: Władysławem Korczem (1951–52) 
i Czesławem Margasem (1952–90). Efektem 
jego badań archiwalnych było wiele przedsię-
wzięć wystawienniczych i edukacyjnych, m.in. 
wystawy: „Na sudeckich szlakach w pierwszej 
połowie XIX w.” (otwarcie 7 V 1955), „Dzieje 
Ziemi Jeleniogórskiej” (otwarcie 31 VIII 1958); 
„Dzieje herbu Jeleniej Góry” (otwarcie 10 IX 
1961), „Śląsk skarbnica polskości” (otwarcie 
10 VI 1962), „Pieczęcie Piastów Śląskich” 
(otwarcie 1 III 1967).

Dzięki możliwości dokładnego studiowa-
nia dokumentów pergaminowych i ich pieczęci, 
opracował wysoko cenioną monografię herbu 
miasta Jeleniej Góry, która stała się dla władz 
miejskich podstawą do dokonania w 1958 
jego zmiany. Praca ukazała się w druku już 
po jego śmierci (Herb jeleniogórski w świetle 
dziejów i zabytków kultury, „Sobótka”, t. 30, 
1975, nr 1, s. 41–58). Jest autorem cennych 
artykułów z zakresu heraldyki i sfragistyki, 
opartych na szczegółowych kwerendach źró-
dłowych w zasobie AP we Wrocławiu. Spośród 
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nich wymienić należy: Biały orzeł w grobow-
cu Henryka IV we Wrocławiu („Rocz. Sztuki 
Śląskiej”, t. 1, 1959, s. 34–45), Zjawiska feu-
dalizmu w symbolice heraldycznej miast ślą-
skich („Zaranie Śląskie”, 1960, s. 355–368), Ze 
studiów nad symboliką niektórych wyobrażeń 
w kulturze doby Piastów („Wiad. Numizm.”, 
t. 9, 1965, z. 1, s. 1–22), Ze studiów nad sym-
boliką feudalizmu w heraldyce miast śląskich 
(„Rocz. Sztuki Śląskiej”, t. 6, 1968, s. 7–31), 
Węzłowe problemy symboliki w sfragistyce 
i heraldyce Piastów („Wiad. Numizm.”, t. 14, 
1970, z. 2, s. 65–89). Jednym z kierunków 
badań M. były dzieje turystyki karkono-
skiej. Jest autorem pionierskiej pracy Szlaki 
Karkonoszy w dawnej grafice („Wierchy”, r. 26, 
1957, s. 180–190) oraz ważnego opracowania 
o miejscowych polonikach Z dziejów turystyki 
polskiej w Karkonoszach (na początku XIX w.) 
(„Wierchy”, r. 25, 1956, s. 42–56). Opublikował 
też wiele innych cennych prac naukowych na 
łamach czasopism warszawskich, wrocław-
skich, krakowskich, katowickich oraz miejsco-
wych, w tym w „Rocz. Jeleniogórskim”, w któ-
rym ogłosił drukiem rozprawę O najstarszym 
wizerunku Rzepióra z roku 1561 (t. 1, 1963, 
s. 100–118).

Po 1945 aktywnie zaangażował się w dzia-
łalność społeczną. W 1958 uczestniczył w pra-
cach Komitetu Organizacyjnego uroczystości 
850-lecia Jeleniej Góry. W t.r. został czł. zało-
życielem Tow. Przyjaciół Ziemi Jeleniogórskiej, 
w którym pełnił funkcję sekretarza. Stał 
się jednym z inicjatorów powołania „Rocz. 
Jeleniogórskiego” i czł. jego zespołu redakcyj-
nego. Wiedzę o regionie popularyzował w for-
mie licznych prelekcji i popularnych artykułów, 
zamieszczanych głównie w tygodniku „Now. 
Jeleniogórskie”, którego był stałym współpra-
cownikiem. Uczestniczył w pracach samorządu, 
będąc przez dwie kadencje (l. 1961–68) radnym 
Miejskiej Rady Narod. w Jeleniej Górze i ak-
tywnym czł. jej Kom. Kultury.

W 1955 został odznaczony Medalem 10-le-
cia Polski Ludowej.

8 I 1947 poślubił w Jeleniej Górze Wandę 
Marię Banach z d. Timler (ur. 16 III 1911 
w Bochni – zm. 31 XII 1974), z wykształce-
nia ekonomistkę. Małżonkowie zamieszkali 
w Cieplicach Śląskich Zdroju. Mieli syna Marka 
(ur. 1947), z poprzedniego małżeństwa Wanda 
Banach miała syna Jerzego (ur. 1942). 

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 31 I 
1970; został pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Cieplicach przy ul. Jagiellońskiej.

– Gumiński T., Roman Zbisław Michniewicz, „Rocz. 
Jeleniogórski”, t. 8, 1970, s. 166–167, Łaborewicz I., 
Zbisław Michniewicz (1909–1970), „Skarbiec Ducha 
Gór”, 2008, nr 2, s. 3; – Mgr Zbisław Roman Michniewicz 
nie żyje, „Now. Jeleniogórskie”, r. 13, 5 II 1970, nr 6 
(609), s. 2; – AP we Wrocławiu, Teczka osobowa Z.R. M. 
1949–50; – Dolnośląski Urząd Woj. we Wrocławiu, Akta 
osobowe pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narod. 
w Jeleniej Górze, Teczka Z.R. M.

Ivo Łaborewicz

Miedzianowska Jadwiga (1954–2013) 
archiwistka, historyczka. Ur. 28 IX w Kłecku. 
Matka Anna z d. Hoffman była księgową, oj-
ciec Czesław Miedzianowski – rzemieślnikiem. 
Maturę zdała w II Lic. Ogólnoksz. w Gnieźnie 
w 1973, nast. podjęła studia na Wydz. Hist. 
UMK, gdzie wybrała specjalizację archiwi-
stykę. 29 VI 1977 obroniła pracę magisterską 
Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej w la-
tach 1919–1922, napisaną pod kierunkiem 
prof. Bohdana Ryszewskiego. W 1980 i 1993 
ukończyła na UMK studia podyplomowe II st. 
z zakresu kancelarii prus. i stosowania opisów 
archiwalnych z zastosowaniem technik kompu-
terowych. Kwalifikacje zawodowe podnosiła na 
szkoleniach z zakresu metod porządkowania 
różnych rodzajów dokumentacji i materiałów 
archiwalnych oraz na kursach językowych. 
Kilka lat spędziła na opracowaniu dysertacji 
doktorskiej dot. kancelarii urzędów administra-
cji państwowej w l. 1950–72, pod kierunkiem 
naukowym prof. Andrzeja Tomczaka. Pracy tej 
nie ukończyła.

Od 1 X 1977 została zatrudniona w WAP 
w Poznaniu na stanowisku młodszego archi-
wisty. Od 1 V 1979 otrzymała etat archiwisty, 
od 1 I 1981 – starszego archiwisty. 1 X 1989 
awansowała na stanowisko kustosza, a 1 I 
1996 – starszego kustosza. W l. 1977–99 pra-
cowała w Oddz. Opracowania i Gromadzenia 
Zasobu archiwum poznańskiego. Opracowała 
wiele tysięcy j.a. z okresu XIX i XX w., wy-
konywała kwerendy naukowe, zajmowała się 
kartoteką zespołów zarówno centrali archiwum 
poznańskiego, jak i jego oddziałów zamiejsco-
wych. Brała aktywny udział w pracach Kom. 
Metodycznej i innych zespołów tematycznych. 
Zajmowała się równolegle ewidencją zasobu, 
w tym wprowadzeniem do stosowania w ewi-
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dencji archiwalnej baz danych SEZAM (System 
Ewidencji Zasobu Archiwalnego) i KANAPA 
(Księga Nabytków Archiwum Państwowego). 
Aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu 
„Informatyka i archiwa”, przez wiele lat była 
zaangażowana w tworzenie obu baz. Była czł. 
grona ambitnych i zaangażowanych archiwi-
stów, którzy w owym czasie ukierunkowali 
rozwój archiwistyki oraz wypracowali metody 
optymalnego wykorzystania technik kompu-
terowych w różnych aspektach działalności 
archiwów. W marcu 1999 objęła samodzielne 
stanowisko ds. ewidencji zasobu. Była odpo-
wiedzialna za nadzór, instruktaż i koordyna-
cję prac ewidencyjnych oddziałów podległych 
AP w Poznaniu, udzielała informacji o zasobie, 
współpracowała z Oddz. Opracowania w zakre-
sie weryfikacji i aktualizowania pomocy ewi-
dencyjnych i informacyjnych, współpracowała 
także z NDAP w tym zakresie. Służyła radą 
i pomocą wielu instytucjom w zorganizowaniu 
oraz sprawnym prowadzeniu ewidencji i sys-
temu informacji o zasobie dokumentacyjnym.

Przygotowała i wygłosiła podczas zebrań 
naukowych archiwum kilka referatów z zakre-
su metodyki archiwalnej i archiwoznawstwa, 
m.in.: Podziały administracyjno-terytorialne 
obszarów obecnego województwa pilskiego 
w latach 1772–1975 (1980), Akta prezydiów 
miejskich rad narodowych miast nie stano-
wiących powiatów w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu – metody porządkowania, zawar-
tość źródłowa (1984), Struktura oraz podstawy 
organizacyjno-prawne działania związków za-
wodowych w województwie poznańskim (1985), 
Zawartość źródłowa akt administracji z lat 
1919–1939 (dopływ z MSW) (1989), System ewi-
dencyjno-informacyjny w archiwach państwo-
wych na przykładzie AP w Poznaniu – teoria 
i praktyka archiwalna (1996).

Miała wyjątkowo szeroką wiedzę zawo-
dową. Wyróżniała się znakomitą znajomością 
historii ustroju, funkcjonowania i organizacji 
systemów kancelaryjnych na przestrzeni dzie-
jów. W swojej pracy posługiwała się kilkoma 
jęz. obcymi. Biegle posługiwała się nowymi 
i często zmieniającymi się narzędziami infor-
matycznymi. Była wybitną archiwistką, wysoko 
cenioną za nieprzeciętną wiedzę i nowatorskie 
rozwiązania problemów nowoczesnej archiwi-
styki. Włożyła znaczący wkład w rozwój współ-
czesnej archiwistyki pol.

Wiele lat pracy poświęciła kwerendom 
naukowym i archiwoznawczym. Wyniki 
większości z nich stanowiły cząstkowy wy-
bór źródeł do szerzej zakrojonych projektów 
i tylko niektóre zostały wydane drukiem. 
Spośród nich wymienić należy: Województwo 
poznańskie 1950–1972, [w:] Wojewódzkie or-
gany administracji państwowej w Poznaniu 
1945–1985. Struktury organizacyjne i zarys 
kompetencji (oprac. zbior. pod red. S. Kłysa, 
P. 1986, s. 205–246), Informacja o judaikach 
w zasobie aktowym Archiwum Państwowego 
w Poznaniu i Oddziału Terenowego w Koninie 
(„Pozn. Rocz. Arch.-Hist.”, r. 1, 1993, s. 53–64), 
Oddział Wojewódzki SAP w Poznaniu w latach 
1965–1995 („Archiwista Polski”, 1995, nr 1(96), 
s. 31–36), Źródła do dziejów Żydów w zaso-
bie Archiwum Państwowego w Poznaniu, [w:] 
Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce 
(oprac. zbior. pod red. B. Woszczyńskiego 
i V. Urbaniak, W. 2001, s. 269–291). Jest au-
torką noty o aktach braci czeskich w zasobie 
AP w Poznaniu na potrzeby Listy Światowej 
Programu UNESCO Pamięć Świata (opubl. [w:] 
Pamięć Polski – Pamięć Świata [CD-ROM], red. 
W. Fałkowski, W. 2002). Była wieloletnim czł. 
zespołu redakcyjnego „Pozn. Rocz. Arch.-Hist.”.

Angażowała się w pracę społeczną. W hi-
storię AP w Poznaniu wpisała się jako założy-
cielka i przew. NSZZ „Solidarność”. Aktywnie 
uczestniczyła w działalności SAP, w którym 
pełniła funkcję skarbnika Oddz. w Poznaniu 
oraz reprezentowała środowisko poznańskich 
archiwistów jako czł. Prezydium ZG i ZG SAP.

W 2005 została odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Zmarła niespodziewanie po krótkiej cho-
robie 30 IV 2013 w Poznaniu, gdzie została 
pochowana 2 V t.r. na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Nowina.

– Niezborała J., Jadwiga Miedzianowska (28 IX 
1954–30 IV 2013), „Archeion”, t. 115, s. 741–745; – AP 
w Poznaniu, Akta osobowe J. M.

Jolanta Niezborała

Mika Stanisława Helena (1931–2014) hi-
storyczka, archiwistka. Ur. 22 II w Wojnarowej 
w gm. Korzenna pow. nowosądeckiego, córka 
Stanisława, rolnika, miejscowego działacza SL, 
i Heleny z d. Stawiarskiej. Miała pięcioro ro-
dzeństwa. Ukończyła 4-klasową szkołę powsz. 
w Wilczyskach, nast. l. 1938–45 uczęszczała do 
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szkoły podst. w Bobowej. W l. 1945–48 uczyła 
się w Gimn. Zarządu Gminnego w Bobowej, na-
tomiast w l. 1948–50 w Państw. Lic. Pedagog. 
w Bochni. W l. 1950–53 studiowała na Wydz. 
Hist. UJ (sekcja historii, specjalizacja archi-
wistyka), uzyskując dyplom ukończenia stu-
diów I st. 26 VI 1953; nast. podjęła studia 
eksternistyczne na kierunku historia Wydz. 
Filoz.-Hist. UJ (l. 1957–58, 1968–69). Tytuł 
mgr. historii uzyskała 3 II 1970 na podsta-
wie pracy Charakterystyka zespołu akt Sądu 
Krajowego Karnego w Krakowie 1855–1918, 
napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa 
Perzanowskiego w Zakł. Nauk Pomocniczych 
Historii i Archiwistyki UJ.

Od 1 II do 30 VI 1954 pracowała 
w Krakowskim Domu Kultury „Pałac pod 
Baranami” jako bibliotekarka. Od 1 VIII 1954 
do 31 VII 1957 była zatrudniona na stanowi-
sku kierownika PAP w Tarnowie, nast. 1 VIII 
1957 została przeniesiona do Oddz. II AP M. 
Krakowa i Woj. Krak. na stanowisko archi-
wisty. Pracując w Oddz. II, gromadzącym 
akta władz i urzędów administracji ogólnej 
i niezespolonej oraz wymiaru sprawiedliwo-
ści z okresu zaboru austr. (1772–1918), II RP 
(1919–39) i okupacji niem. (1939–44), przeszła 
kolejne szczeble awansu zawodowego. 1 I 1958 
otrzymała stanowisko starszego archiwisty, 
1 I 1965 – adiunkta archiwalnego, 1 VI 1966 
– starszego asystenta naukowo-badawczego, 
1 IV 1974 zaś adiunkta naukowo-badawczego. 
Od 1 X 1976 powierzono jej stanowisko kie-
rownika Oddz. II WAP w Krakowie, na którym 
pozostawała do przejścia na emeryturę 31 III 
1991. W pracy archiwalnej zajmowała się głów-
nie opracowaniem materiałów archiwalnych. 
Jeszcze w okresie kierowania PAP w Tarnowie 
uporządkowała i opracowała inwentarze kil-
ku zespołów, z których należałoby wymienić 
przede wszystkim cenne archiwum akt pod-
worskich rodziny Konopków z Brnia z l. 1758–
1945 oraz akta gminy Mościce z l. 1848–1954 
i Otfinów z l. 1917–54. W Oddz. II archiwum 
w Krakowie uporządkowała i samodzielnie spo-
rządziła inwentarze akt Starostwa w Białej z l. 
1783, 1869–1918 i z l. 1919–39, Starosty Pow. 
w Krakowie (Der Kreishauptmann Krakau 
– Land) z l. 1940–45, Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Krakowie z l. 1872–1939, Arch. 
Urzędu Woj. Krakowskiego z l. 1887–1930, 
Starostwa Grodzkiego Krakowskiego z l. 1919–

39, Sądu Krajowego Karnego w Krakowie z l. 
1855–1918.

Przygotowała i wygłosiła na zebraniach 
naukowych archiwum kilka referatów i komu-
nikatów naukowych na tematy związane z po-
rządkowanymi archiwaliami. Współpracowała 
w opracowywaniu wielu innych zespołów 
aktowych, m.in. akt notariuszy okręgu są-
dowego krakowskiego z l. 1810–1936, Kom. 
Ministerialnej dla zniesienia ciężarów grun-
towych w Krakowie z l. 1851–57, Sądu 
Okręgowego w Krakowie z l. 1919–50, zespo-
łów z okresu okupacji niem. (Urzędu Okręgu 
Kraków, Zarządu Głównego Powierniczo 
Zarządzanych Nieruchomości w Krakowie) i in. 
Uczestniczyła w problemowych kwerendach 
archiwalnych, m.in. nt. historii emigracji na 
zlecenie Inst. Badań Polonijnych, dziejów ru-
chu robotniczego i zbrodni hitler. w Polsce. Była 
aktywnym czł. zespołów naukowych NDAP ds. 
opracowania akt sądowych XIX i XX w. oraz 
ds. kancelarii austr. Brała udział w trwającej 
wiele lat selekcji i typowaniu do przejęcia przez 
archiwum w Krakowie archiwaliów dawnych 
sądów krakowskich wszystkich szczebli oraz 
w przejmowaniu pozostałości materiałów ka-
tastru galicyjskiego z poł. XIX w., przechowy-
wanych w urzędach geodezyjnych na obszarze 
ówczesnego woj. krakowskiego.

Z dorobku naukowego M. wymienić nale-
ży prace poświęcone porządkowanym i opra-
cowanym zespołom archiwalnym: Okręgowy 
Urząd Górniczy w Krakowie i jego spuścizna 
aktowa 1872–1939 („Archeion”, t. 38, 1962), 
Inwentarz akt Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Krakowie [1854] 1872–1939 [1943] (W. 1965), 
Starostwo Grodzkie Krakowskie i jego akta 
z lat [1854] 1919–1939 („Archeion”, t. 59, 
1973), Pamiętnik i korespondencja Eustachego 
Petiona uczestnika powstania styczniowego 
(tamże, t. 67, 1978) oraz „Wyprawa igołomska” 
– Pamiętnik Eustachego Petiona (współaut. 
J. Stoksik, „Krak. Rocz. Arch.”, t. 10, 2004). 
Ponadto opublikowała wspomnienie o swojej 
poprzedniczce na stanowisku kierownika Oddz. 
II – Helena Zającowa (1922–1981) („Krak. 
Rocz. Arch.”, t. 4, 1998) oraz jej biogram (Słown. 
archiwistów, t. 2, W. 2002).

Była zaangażowana w życie społeczno-za-
wodowe środowiska archiwalnego Krakowa. 
Kierowała sekcją wydawniczą Kom. Obchodów 
100-lecia AP w Krakowie w 1978, wnosząc za-
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sadniczy wkład autorski w publikację, przy-
gotowanego z tej okazji, Informatora o zaso-
bie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Krakowie (Kr. 1978). Przez wiele lat spra-
wowała funkcję opiekuna metodycznego dwóch 
(spośród siedmiu) powiatowych archiwów pań-
stwowych (nast. oddziałów zamiejscowych) 
podległych archiwum w Krakowie – w Nowym 
Sączu i w Nowym Targu. Prowadziła także co-
roczne praktyki i pokazy dla studentów historii 
i archiwistyki UJ, UMK i innych uczelni, a tak-
że szkolenia archiwistów zakładowych na kur-
sach organizowanych m.in. przez Spółdzielnię 
Inwalidów im. Jarosława Dąbrowskiego. W poł. 
l. 70. XX w. przez 1 kadencję przew. Kom. 
Oceny Mater. Arch. archiwum krakowskiego.

Pełniła wiele funkcji w Radzie Zakł. zw. 
zaw., kolejno istniejących przy archiwum kra-
kowskim, m.in. przez dwie kadencje była jej 
przew. Była czł. PTH i SAP.

Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, 
Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla 
Miasta Krakowa”, odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” oraz Złotą Odznaką ZNP.

Zmarła, po długiej chorobie, 10 XI 2014 
w Krakowie; została pochowana 18 XI t.r. na 
cmentarzu Rakowickim.

– AN w Krakowie, Akta osobowe S.H. M.

Janina Stoksik

Milczarek Jan (1926–2014) archiwista, 
publicysta. Ur. 23 V w Mikołajewicach w gm. 
Wodzierady, w rodzinie Józefa i Stanisławy 
z d. Szymańskiej. W l. 1940–45 przebywał z oj-
cem w folwarku w Charbicach Dolnych w gm. 
Puczniew, gdzie pracował jako robotnik rolny. 
W 1945 ojciec otrzymał 5-hektarową działkę 
z tytułu reformy rolnej. M. rozpoczął naukę 
w szkole powsz. w 7. roku życia. Od jesieni 1945 
uczęszczał do XIX Państw. Gimn. i Lic. w Łodzi. 
W 1949 otrzymał świadectwo dojrzałości i wstą-
pił na Wydz. Human. Uniw. Łódz. (sekcja hist.). 
Po 2 latach przeniósł się na Uniw. Warsz. ze 
względu na zainteresowanie archiwistyką. 
Studia ukończył w 1952. W 1953 odbył kurs 
dla młodszego personelu naukowego archiwów 
państwowych zorganizowany w Szczecinie i zdał 
egzamin z wynikiem dobrym. W l. 1955–58 był 
studentem Studium Eksternistycznego II st. 
Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. Łódz. 24 VI 1958 przy-
stąpił do egzaminu dyplomowego, który złożył 
z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł 

mgr. historii. St. dr. nauk human. uzyskał na 
tym samym wydziale w maju 1972 na podstawie 
złożonych egzaminów i przedstawionej rozprawy 
doktorskiej Gospodarstwo chłopskie i folwarcz-
ne w północno-zachodniej części województwa 
sieradzkiego (1772–1830).

Od 3 XI 1952 został zatrudniony na sta-
nowisku kierownika PAP w Sieradzu, od 31 V 
1955 objął dodatkowo obowiązki kierownika 
PAP w Pabianicach (po odejściu Stanisławy 
Idczak), dzieląc przez pewien czas pracę za-
wodową pomiędzy placówkami w Pabianicach 
i Sieradzu. 3 XI 1958 awansował na stanowi-
sko starszego archiwisty, 1 V 1965 – starszego 
asystenta naukowo-badawczego, a 1 V 1973 – 
adiunkta naukowo-badawczego AP m. Łodzi 
i Woj. Łódz. Na emeryturę przeszedł 31 XII 
1991, jednakże pracował nadal w archiwum na 
umowę o pracę na czas określony: od 1 I 1992 
do 31 III 1992 jako kierownik, a nast. kustosz 
archiwum w Sieradzu (1–30 IV 1992). Po osta-
tecznym przejściu na emeryturę zajmował się 
publicystyką.

Na stanowisku kierownika PAP w Sieradzu 
i Pabianicach prowadził wizytacje zbiornic ma-
kulatury i składnic akt urzędów i instytucji na 
terenie 4 powiatów. Pracował przy organizacji 
tych placówek, gromadzeniu akt, opracowaniu 
zasobu, sprawował opiekę nad wydzielonymi 
archiwami zakładowymi, przeprowadzał eks-
pertyzy i instruktaż dla archiwistów zakłado-
wych, rozpatrywał wnioski instytucji pod szcze-
gólnym nadzorem archiwalnym o przekazanie 
dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę. 
W l. 1975–76 rozwinął energiczne działania 
przeciwko tzw. dzikim archiwistom, którzy 
odpłatnie, porządkując akta, dopuszczali się 
nadużyć finansowych, zawyżając stawki za wy-
konaną pracę oraz niszczyli akta gromadzkich 
i miejskich rad narodowych, mające wartość 
naukową i praktyczną (m.in. akta niektórych 
urzędów stanu cywilnego i część akt personal-
nych pracowników rad narodowych).

W roku szk. 1972/73 podjął dodatkową 
pracę w szkolnictwie w wymiarze 6 godz. ty-
godniowo, a w 1977 został powołany na czł. 
Obwodowej Kom. Wyborczej nr 9 w Sieradzu.

Miał znaczny dorobek publikacyjny w dzie-
dzinie historii społeczno-gospodarczej, uczest-
niczył w życiu naukowym regionu wieluńsko-
-sieradzkiego. Ogłosił drukiem kilkadziesiąt 
prac poświęconych dziejom regionalnym ziem 
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sieradzkiej i wieluńskiej. Spośród nich wymie-
nić należy m.in.: Dominium złoczewskie na 
przełomie XVIII i XIX wieku (Sieradz 1984), 
Dzieje Złoczewa (tamże, 1988), Eksterminacja 
ludności polskiej i ruch oporu w Sieradzu 
w okresie okupacji hitlerowskiej (tamże, 1988), 
Powstanie styczniowe w Sieradzkiem (tamże, 
1983), Sieradz 1918–1939 (tamże, 1984), Sieradz 
i okolice (wraz z A. Marcem, Z. Neymanową, 
Ł. 1974), Sieradzkie cmentarze (Sieradz 2001), 
Powiat sieradzki w latach okupacji hitlerow-
skiej, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego (Ł. 1977, 
s. 497–524). Opublikował na łamach „Łódz. 
Studiów Etnogr.”, „Rocz. Łódz.”, „Sieradzkiego 
Rocz. Muz.”, magazynu „Nad Wartą” i kwartal-
nika „Na Sieradzkich Szlakach” liczne artykuły 
nt. dziejów regionów sieradzkiego, wieluńskiego 
i łęczyckiego. Kilka komunikatów i informacji 
o działalności archiwum sieradzkiego opubli-
kował w „Archeionie”.

Prowadził szeroką działalność kulturalno-
-społeczną i partyjną w Sieradzu. Sprawował 
liczne funkcje partyjne i społeczne. Był m.in. 
prelegentem KW PZPR, prezesem Zarządu 
Miejskiego TWP w Sieradzu oraz Tow. Przyjaciół 
Bibl. w Sieradzu, czł. Rady Odczytowej KW 
PZPR, Kom. Woj. Rady Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa, Rady Ochrony Zabytków 
przy Konserwatorze Zabytków w Sieradzu, 
Komitetu FJN, Okręgowej Kom. Badania 
Zbrodni Hitler. w Sieradzu, PTH i PTTK, wi-
ceprezesem RZ ZNP przy WAP w Łodzi. Był czł. 
ZMW „Wici” (1945–46), ZWM (1946–48), ZMP 
(1948–49, 1950–52), ZMP „Życie” (1949–50), 
PZPR (1954–90). W 1955 został delegowany 
przez POP PZPR przy Prezydium Pow. Rady 
Narod. w Sieradzu do prac przy organizowaniu 
spółdzielni produkcyjnej w Kamionce.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem 
Zasługi (1974), Honorową Odznaką Wo- 
jewództwa Łódzkiego (1966), Srebrną Odznaką 
TWP (1974), Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej (1978). W lipcu 1985 przy-
znano mu Nagrodę Woj. Sieradzkiego.

7 IV 1956 w Sieradzu ożenił się z Walentyną 
Niną Rogucką, z którą miał syna Zbigniewa. 
Z drugą żoną Anną miał córkę Monikę.

Zmarł 8 X 2014; został pochowany 11 X 
t.r. na cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

– AP w Łodzi, Akta osobowe J. M.

Adam Lajdenfrost i Adriana Bryk

Milczarek Longin (1922–2003) urzędnik, 
archiwista. Ur. 26 VII w Łodzi, syn Bolesława, 
robotnika w fabryce filcu, i Magdaleny 
z d. Jakubowskiej. W l. 1935–39 uczęszczał do 
Państw. Szkoły Techn.-Przem. w Łodzi, w któ-
rej naukę przerwał z powodu wybuchu II wojny 
światowej. W l. 1941–45 pracował jako robotnik 
przymusowy na terenie III Rzeszy, pocz. w oko-
licach Neustrelitz, a nast. w Dortmundzie. 

W 1946 razem z rodzicami przeprowa-
dził się do Szprotawy w owym czasie w pow. 
żagańskim woj. lubuskiego. Od 18 IX 1946 
do 10 II 1949 pracował w Szpitalu Pow. 
w Szprotawie na stanowisku kancelisty-in-
tendenta, a nast. w l. 1949–55 w lokalnej 
administracji jako referent podatkowy, ka-
sjer, kierownik referatu, sekretarz Zarządu 
Miejskiego w Szprotawie, sekretarz Prezydium 
MRN w Szprotawie, przew. Pow. Kom. Kultury 
Fizycznej przy Prezydium PRN w Szprotawie. 
W 1949 ukończył półroczny Kurs Admi- 
nistracji Samorządowej przy Min. Ziem 
Odzyskanych w Chorzowie–Batorym, a w 1967 
roczne Studium Uaktualnienia Wiedzy 
w Poznaniu.

1 II 1955 został zatrudniony na stanowisku 
kierownika PAP w Szprotawie, od 1976 Oddz. 
w Szprotawie WAP w Zielonej Górze (w miej-
sce zlikwidowanego PAP). W l. 1981–89 kie-
rował Oddz. w Żarach (po przeniesieniu tam 
siedziby Oddz. ze Szprotawy). Po przejściu 
na emeryturę 1 VIII 1989 objął stanowisko 
kustosza w Ekspozyturze w Szprotawie archi-
wum zielonogórskiego, na którym pracował do 
30 III 1996.

Mimo braku średniego wykształcenia 
przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodo-
wego od praktykanta archiwalnego (1955–68), 
młodszego archiwistę (1968–70), archiwistę 
(1970–73), starszego archiwistę (1973–85) do 
stanowiska kustosza, które otrzymał 1 II 1985. 
Kierując przez kilkanaście lat lokalnym archi-
wum o jednoosobowej obsadzie, z konieczności 
zajmował się wszelkimi aspektami działalności 
archiwalnej zabezpieczaniem zasobu na przed-
polu archiwalnym, jego przejmowaniem, po-
rządkowaniem, inwentaryzacją, opracowaniem 
oraz udostępnianiem i popularyzacją. Dzięki 
dobrej znajomości jęz. niem. porządkował 
i opracowywał liczące po kilka tys. jedn. zespoły 
akt miejskich, powiatowych i sądowych sprzed 
1945, głównie z terenu Szprotawy, Żagania, Żar 
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i Głogowa. W 1966 opracował przewodnik po ze-
społach PAP, uczestniczył także w pracach nad 
opracowaniem Katalogu materiałów archiwal-
nych. Budownictwo lądowe (t. 2, pod. red. J. P. 
Majchrzaka, Zielona Góra 1985). Publikował 
artykuły popularyzujące zasób archiwum 
szprotawskiego w periodyku SAP (Kilka uwag 
o pracy Powiatowego Archiwum Państwowego 
w Szprotawie, „Archiwista”, 1971, nr 2 (25), 
s. 15–18) oraz w pracach zbiorowych wyda-
wanych np. z okazji ogólnopol. „Tygodnia 
Archiwów” (1979). Był autorem kilkunastu re-
feratów naukowych poświęconych takim zagad-
nieniom, jak kancelaria powojennych urzędów 
administracji ogólnej, akta miejskie i sądowe 
w zasobie PAP w Szprotawie, problemy przej-
mowania narastającego zasobu archiwalnego 
oraz historia, organizacja i działalność archi-
wów państwowych w krajach skandynawskich.

Angażował się w działalność na rzecz 
lokalnej społeczności oraz środowiska ar-
chiwistów. Był wieloletnim i aktywnym czł. 
Tow. Miłośników Ziemi Szprotawskiej, Sekcji 
Historii Szprotawskiego Tow. Kult. oraz ZNP, 
z ramienia którego pełnił przez wiele lat funk-
cję społecznego inspektora pracy. W l. 90. XX w. 
był opiekunem merytorycznym Amatorskiego 
Klubu Archeol. w Szprotawie.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi  (27 VII 1975) oraz Krzyżem 
Kawalerskim OOP (1986). W 1980 otrzymał 
odznakę „Za Zasługi dla Archiwistyki”.

Był dwukrotnie żonaty: w 1950 z Heleną 
z d. Francuz oraz w 1976 z Ewą. Miał córkę 
Izabelę (ur. 1969).

Zmarł 11 IV 2003 w Szprotawie, gdzie zo-
stał pochowany na cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Warszawskiej.

– Wachowiak K., Dekada TBD w służbie dla regionu, 
Szprotawa 2011, s. 4–5; – AP w Zielonej Górze, Akta 
osobowe L. M.

Krzysztof Koleda

Milewski Czesław (1896–1966) archi-
wista. Ur. 20 VII we wsi Mosaki–Łyszkowo 
w pow. ciechanowskim w rodzinie drobnych 
rolników. Po ukończeniu gimn. w Pułtusku 
pracował dorywczo w tamtejszej kancelarii 
adwokackiej i w szkołach powsz. w Klukowie 
i Mazewie w pow. pułtuskim. W lipcu 1920 zo-
stał powołany do wojska; służbę wojsk. zakoń-
czył w styczniu 1921. Jesienią 1920 rozpoczął 

studia prawnicze na Uniw. Warsz., z których 
zrezygnował po 2 latach (nie składając egza-
minów), nie mogąc pogodzić pracy zarobko-
wej z nauką. W styczniu 1923 rozpoczął pra-
cę w archiwach państwowych, z którymi był 
związany do emerytury. Został zatrudniony 
w AAD w Warszawie, skąd po kilku miesią-
cach oddelegowano go na 3 i pół miesiąca do 
Delegacji Polskiej w Specjalnej Kom. Mieszanej 
i Mieszanej Kom. Reewakuacyjnej w Moskwie. 
Podczas pobytu w Moskwie wykonywał prace 
pomocnicze, głównie polegające na przygoto-
waniu archiwaliów do transportu do Polski. 
W AAD pracował do 1944 na stanowisku 
urzędniczym jako pracownik stały z trzema 
kilkumiesięcznymi przerwami w 1926, 1936 
i 1938, kiedy był oddelegowany do prac w AP 
w Radomiu i Kielcach. 

Po upadku powstania warszawskiego wy-
wieziony z Warszawy powrócił do niej już w lu-
tym 1945 i rozpoczął pracę w AGAD, w którym 
znalazły się ocalałe fragmenty zasobu archiwal-
nego z AAD. Specjalizował się w XIX-wiecznych 
materiałach archiwalnych. W ciągu wieloletniej 
pracy w archiwum poznał bardzo dobrze orga-
nizację instytucji i urzędów ros. w Król. Pol. 
i ros. system kancelaryjny; pracę ułatwiała 
mu doskonała znajomość jęz. ros. Nabył wpra-
wy przede wszystkim w opracowaniu ros. akt 
partykularnych. W okresie międzywojennym 
inwentaryzował m.in. akta naczelników wojen-
nych w Król. Pol., po wojnie zajmował się akta-
mi 15 zespołów w tym zarządów powiatowych 
z terenu Mazowsza z II poł. XIX w. W l. 50. 
XX w. uczestniczył w pracach nad edycją do-
kumentów źródłowych Audytoriatu Polowego 
z l. 1863–64 dot. Rządu Narod. z czasów po-
wstania styczniowego. Znana i doceniana była 
jego dokładność, skrupulatność i sumienność 
w pracach inwentaryzacyjnych. Jednocześnie, 
jak określił go jego przedwojenny zwierzch-
nik, dyrektor AAD prof. Kazimierz Konarski, 
był to „Człowiek, który nie umie się sprzedać, 
wart więcej, niż się wydaje”. Brak wyższego 
wykształcenia utrudniał mu awans; dopie-
ro w 1948 otrzymał stanowisko archiwisty, 
w 1952, po uzyskaniu pozytywnej oceny Kom. 
Kwalifikacyjnej przy NDAP, został zaszere-
gowany w poczet pracowników naukowych, 
a w 1956 awansowany na stanowisko kustosza.

Brał udział w opracowaniu publikacji 
Straty archiwów i bibliotek warszawskich w za-
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kresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, 
t. 2. Archiwa porozbiorowe i najnowsze (red. 
K. Konarski, W. 1956) oraz wydawnictwa źró-
dłowego Proces Romualda Traugutta i człon-
ków Rządu Narodowego. Akta Audytoriatu 
Polowego z lat 1863/1864 (pod red. E. Halicza, 
t. 1–4, W. 1960–1961).

W uznaniu zasług był odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi 
i Medalem 10-lecia Polski Ludowej.

Był żonaty z Lucyną z Kondysów.
Zmarł 8 III 1966 w Warszawie, po długo-

trwałej i ciężkiej chorobie; został pochowany 
na cmentarzu Bródnowskim.

– Wąsowicz M., Czesław Milewski 1896–1966, w: 
„Archeion”, t. 45, 1966, s. 265–266, Konarski K., Dalekie 
a bliskie. Wspomnienia szczęśliwego człowieka, Wr.–W.–
Kr. 1965, s. 235, 337, 346, 352, [nekr.] „Życie Warszawy”, 
nr 59 (6963), nr 60 (6964), 10 i 11 III 1966; – AGAD, Akta 
osobowe Cz. M., sygn. 39/264.

Maria Sierocka-Pośpiech

Miller Konstanty (1819 lub 1820–1892) 
archiwista. Uczył się w Łukowskiej Szkole 
Powsz. 25 II 1839 podjął pracę jako aplikant 
w Warsz. Składowej Izbie Celnej. Od 1842 
był kancelistą w Tomaszowskiej Izbie Celnej. 
Od 1848 do 1851 pracował jako kontroler 
handlu w Tomaszowie. Od stycznia do lip-
ca 1851 pełnił funkcję pisarza w Izbie Celnej 
w Tomaszowie, a od lipca 1851 tłumacza Izby 
Celnej w Tomaszowie. Był dwukrotnie awanso-
wany w hierarchii rang. W 1856 sekretarz kole-
gialny, a w 1860 radca tytularny. W 1863 decyzją 
Namiestnika Król. Pol. został zwolniony z funk-
cji z powodu „niepewnego” stosunku do władz. 
W 1875 otrzymał zgodę Generał-Gubernatora 
Król. Pol. na powrót do służby. W 1876 ob-
jął stanowisko kancelisty w Magistracie M. 
Lublina. 9 XI 1888 został wyznaczony archiwistą 
Magistratu M. Lublina. 29 IV 1891 na własną 
prośbę zwolniono go ze służby.

Odznaczony ciemnobrązowym Medalem na 
Pamiątkę Wojny 1853–1856 na wstążce Orderu 
św. Andrzeja.

Dwukrotnie żonaty. Drugą żoną była 
Teofila Kossowska. Ojciec 8 dzieci, z pierw-
szego małżeństwa ze Stanisławą miał sy-
nów Stanisława i Adama, z drugiego Józefa, 
Władysława, Aleksandra, Ignacego oraz córki 
Helenę i Stefanię.

Zmarł 27 XI 1892.

– AP w Lublinie, zesp. 35/116/0 Rząd Gubernialny 
Lubelski 1867–1918, sygn. os. 1185, zesp. 35/22/0 Akta 
miasta Lublina 1317–1950 [1951–1960], sygn. 8857.

Marek Matraszek

Mitkowski Józef (1911–1980) histo-
ryk, mediewista, nauczyciel akad., archi-
wista. Ur. 15 X w Krakowie, syn Józefa 
(1885–1939), zduna, mistrza kaflarskiego, 
i Władysławy z d. Szymoniak (1887–1948). 
Wychował się w wielodzietnej rodzinie, miał 
dwie siostry i dwóch braci. Po ukończeniu 
Szkoły Powsz. im. Jana Kantego w Krakowie 
uczęszczał do I Państw. Gimn. im. Bartłomieja 
Nowodworskiego tamże. W 1930 ukończył je 
z wyróżnieniem „Wzorowego Kolegi” i zdał 
egzamin dojrzałości z wynikiem bardzo do-
brym. Studiował na UJ, uzyskując w 1935 
absolutorium, a w 1937 otrzymał dyplom 
mgr. filozofii w zakresie historii na podstawie 
pracy Nieznany kopiarz sulejowski i kwestia 
autentyczności najstarszych sulejowskich do-
kumentów. W maju 1939 ukończył i złożył, 
napisaną pod kierunkiem prof. Władysława 
Semkowicza, dysertację doktorską Studia nad 
dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia 
klasztoru cystersów w Sulejowie w XII i XIII 
wieku. Wybuch II wojny światowej uniemożli-
wił mu przeprowadzenie w normalnym trybie 
przewodu doktorskiego (termin obrony pracy 
wyznaczono na wrzesień). Rygorosum skła-
dał w czasie wojny (1944) przed Kom. Tajnego 
Uniw. (egzamin w 3 częściach, w obecności 
prof. Jana Dąbrowskiego, prof. Władysława 
Semkowicza, prof. Władysława Szafera i doc. 
Józefa Szaflarskiego), a promocję odbył po wy-
zwoleniu 21 III 1945 jako jeden z trzech pierw-
szych, w nowo otwartej Auli UJ.

Po uzyskaniu absolutorium, jeszcze w lu-
tym 1935, został kontraktowym młodszym 
asystentem przy Sem. Nauk Pomocniczych 
Historii na UJ, a w lutym 1938 objął stano-
wisko kontraktowego starszego asystenta 
przy tymże seminarium. Wojna przerwała 
jego karierę uniwersytecką i przyniosła wiele 
tragicznych wydarzeń w  życiu. We wrześniu 
od ran odniesionych podczas bombardowania 
w Kowlu zmarł ojciec, ofiarami okupacji niem. 
byli też dwaj bracia: Władysław (1914–42) 
i Stanisław (1922–44); on sam, dwukrotnie 
aresztowany w 1940 przez gestapo, był przesłu-
chiwany i przetrzymywany w więzieniu przy ul. 
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Montelupich. Jako niezdolny do służby wojsk. 
z powodu słabego zdrowia pozostał w okupowa-
nym Krakowie. Nie przerwał pracy naukowej, 
aktywnie włączył się też w działalność kon-
spiracyjną (m.in. współredagował podziemne 
gazetki, uczestniczył w tworzeniu tajnego na-
uczania uniwersyteckiego). Podejmował różne 
prace zarobkowe (1939–41). Późn. znalazł się 
w grupie młodych naukowców, którzy za zgodą 
pozostałych w Krakowie władz zdelegalizowa-
nej uczelni, a także po konsultacji z metropolitą 
krak. ks. arcybp. Adamem Stefanem Sapiehą, 
podjęli pracę w utworzonym przez Niemców 
Inst. Niem. Pracy na Wschodzie (niem. Institut 
für Deutsche Ostarbeit – Ostinstitut) (1 IV 
1941–15 X 1943). Polacy mogli tam wykonywać 
jedynie prace pomocnicze, ale mieli też możli-
wość prowadzenia zakonspirowanych własnych 
prac naukowych oraz kontrolowania poczynań 
Niemców. 16 X 1943 został zatrudniony w Arch. 
Aktów Dawnych M. Krakowa na stanowisku 
kontraktowego pracownika naukowego. Miał 
bardzo dobre przygotowanie do pracy archi-
walnej, zwłaszcza w zakresie znajomości pale-
ografii, dyplomatyki i łaciny średniowiecznej. 
Aktywnie uczestniczył w tajnej działalności 
archiwum (m.in. ukrywanie zagrożonych wy-
wiezieniem do Rzeszy archiwaliów, udostępnia-
nie zasobu archiwalnego pol. badaczom wbrew 
zakazowi władz niem., gromadzenie tajnych 
druków konspiracyjnych), a od marca do lip-
ca 1944 brał czynny udział w akcji zabezpie-
czania najcenniejszych krakowskich zbiorów 
archiwalnych przed zniszczeniami wojennymi 
i przed wywozem do Niemiec w klasztorze oo. 
Benedyktynów w Tyńcu. W tym czasie pod-
jął też badania poświęcone problematyce pol. 
ziem zach. 

Od 1 I 1946 został zatrudniony w archi-
wum krakowskim na etacie archiwariusza. Od 
jesieni 1946, mimo braku formalnego nadania, 
sprawował funkcję zastępcy dyrektora, którym 
w tym czasie był doc. Marian Friedberg, wspo-
magając go w trudnych powojennych latach. 
25 V 1950 Zarząd Miejski Krakowa, któremu 
podległo archiwum miejskie, oficjalnie zatwier-
dził M. na stanowisku kustosza Arch. Aktów 
Dawnych M. Krakowa. 31 III 1952 zakończył 
pracę w WAP, powstałym parę miesięcy wcze-
śniej z połączenia 2 archiwów krakowskich. 
Przez kilka powojennych lat łączył pracę 
w archiwum z obowiązkami uniwersyteckimi. 

Praca archiwalna umożliwiła mu bezpośrednie 
badania źródeł do historii Krakowa i wywarła 
wpływ na zainteresowanie się badaniami nad 
średniowiecznymi dziejami miasta.

Po wyzwoleniu Krakowa, w 1945 powró-
cił do zajęć na UJ, gdzie jako asystent wolon-
tariusz prowadził zajęcia z paleografii łac. dla 
studentów historii w Sem. Nauk Pomocniczych 
Historii. Od 1 IX 1946, za zgodą Zarządu 
Miejskiego i dyrektora archiwum, przez 4 lata 
jako starszy asystent prowadził zajęcia w kie-
rowanym przez prof. Romana Grodeckiego Sem. 
Historii Gosp. i Społ. UJ, wkrótce przekształco-
nym w Katedrę Historii Gosp. i Społ. We wrze-
śniu 1950 został mianowany kontraktowym ad-
iunktem, a w 1955 Centr. Kom. Kwalifikacyjna 
dla Pracowników Nauki przyznała mu st. doc., 
min. szkolnictwa wyższego zaś powołał go na 
stanowisko samodzielnego pracownika nauki 
(doc. etatowego) przy tejże katedrze, która 
została przekształcona na Katedrę Historii 
Polski Feudalnej, a w 1957 na Katedrę Historii 
Polski do XV w. W l. 1960–65 pełnił obowiązki 
kierownika katedry, a w 1966 oficjalnie prze-
jął po prof. Grodeckim kierownictwo. Rada 
Państwa 23 IX 1971 nadała mu tytuł naukowy 
prof. nauk human. Jako prof. i kierownik Zakł. 
Historii Polski Średniowiecznej pracował aż do 
swojej śmierci. Miał niewątpliwy talent peda-
gogiczny, w pracy dydaktycznej cechowała go 
duża wyrozumiałość i cierpliwość. Od poł. l. 60. 
XX w. jego wykłady monograficzne, prace pi-
sane przez uczniów w ramach seminariów ma-
gisterskich oraz liczne artykuły i opracowania 
poświęcone były tematyce średniowiecznego 
Krakowa. Wiele do zawdzięczenia ma mu także 
Bibl. Czart., będąca wówczas oddz. Muz. Narod. 
w Krakowie, gdzie 1 X 1957 rozpoczął pracę 
jako kustosz. Do 28 II 1962 był tam zatrudniony 
na stanowisku kierownika Działu Rękopisów. 
Uczestniczył też w pracach przy wznoszeniu 
nowej siedziby biblioteki przy ul. św. Marka. 

Zainteresowania naukowe M. były wielo-
stronne, stąd jego dorobek jest bogaty i różno-
rodny. Obejmuje blisko 400 prac naukowych 
i popularnonaukowych, recenzji, komunika-
tów i artykułów prasowych. Pierwszą publi-
kację, Nieznane dokumenty Leszka Białego 
z lat 1217 i 1223, ogłosił w jeszcze w 1938 
na łamach „Kwart. Hist.” (r. 52, s. 645–658). 
Była ona efektem prac badawczych, podjętych 
na sem. prof. Semkowicza, koncentrujących 
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się wokół szeroko pojętej dyplomatyki. W tym 
nurcie zainteresowań mieści się również wy-
dana w 1949 jego obszerna praca doktorska 
Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. 
Studia nad dokumentami, fundacją i rozwo-
jem uposażenia do końca XIII wieku (P. 1949), 
polemika z Karolem Maleczyńskim nt. au-
tentyczności bulli gnieźnieńskiej z roku 1136 
(„Rocz. Hist.”, 1948, r. 17, s. 486–493), artykuł 
Dwie emendacje w Kronice Thietmara („Zesz. 
Nauk. UJ. Prace Hist.”, 1955, z. 1, s. 131–135) 
oraz praca Sprawa interpolacji w dokumentach 
Konrada Mazowieckiego dla biskupstwa płoc-
kiego z r. 1231 ([w:] Medievalia w 50. rocznicę 
pracy naukowej J. Dąbrowskiego, W. 1960, 
s. 31–51). Wymienić tu także należy opubliko-
wane w 1968 studium Kancelaria Kazimierza 
Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego 
(1233–1267) (Wr.–W.–Kr. 1968), stanowiące 
jedną z ważniejszych prac, gdyż w znaczący spo-
sób skorygowało panującą w pol. historiografii 
opinię nt. kancelarii kujawskiej XIII w. Jeszcze 
podczas wojny podjął, w owym czasie zanie-
dbane, badania nad dziejami Ziem Zachodnich 
i Północnych. Ich owocem była wydana w 1946 
książka Pomorze Zachodnie w stosunku do 
Polski (P. 1946), odnośne rozdziały w mono-
grafiach Ziem Odzyskanych (m.in. Ziemia 
Gorzowska. Historia, [w:] Ziemia Lubuska, 
pod red. M. Sczanieckiego i S. Zajchowskiej, 
P. 1950, s. 277–289, 536–537) oraz recenzje i ar-
tykuły popularnonaukowe poświadczające wie-
lowiekową aktywność Polski na tych terenach.

Trzecim polem jego zainteresowań nauko-
wych były dzieje miast i wsi, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii Krakowa. Wymienić 
tu warto pracę Uście Zielone – miasteczko pry-
watne, ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
w XVIII wieku („Zesz. Nauk. UJ. Prace Hist.”, 
1956, z. 2, s. 113–163), artykuł Olszówka, wieś 
beskidzka i jej dawne dzieje („Wierchy”, r. 33, 
1964, s. 172–183) i ważne polemiczne omówie-
nie z zakresu demografii historycznej Uwagi 
o zaludnieniu Polski na początku panowa-
nia Kazimierza Wielkiego („Rocz. Dziej. Społ. 
i Gosp.”, t. 10, 1948, s. 121–129). Krakowowi, 
swemu rodzinnemu miastu, poświęcił wiele 
lat pracy badawczej. Pozostawił w swoim do-
robku studia o Krakowie przedlokacyjnym, 
o warunkach geograficznych, na których roz-
winął się zespół osad krakowskich, o lokacji 
miasta ([w:] Studia nad rozwojem miasta, pod 

red. J. Dąbrowskiego, Kr. 1957) oraz wydaw-
nictwa źródłowe (Księga zmarłych bractwa 
kościoła Panny Marii w Krakowie (wiek XIV–
XVIII), „Studia Hist.”, r. 11, 1968, s. 71–95). 
Nie zdołał ukończyć historii Krakowa, która 
miała stanowić podsumowanie jego badań 
nad średniowiecznym miastem. Był jednym 
z inicjatorów i współtwórcą koncepcji, a tak-
że współredaktorem (wraz z J. Bieniarzówną 
i J.M. Małeckim) wielotomowej serii wydaw-
niczej: Dzieje Krakowa. Był też wieloletnim 
współpracownikiem PSB, autorem blisko 
50 biogramów. Wniósł istotny wkład do pol. 
kartografii historycznej. W l. 1955–69 opra-
cował przeznaczone dla szkół mapy ścien-
ne: Królestwo Polskie Kazimierza Wielkiego 
i współczesne mu księstwa Piastów, Królestwo 
Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie 1320–1370 
(obydwie kilkakrotnie wznawiane). Był też 
autorem kilkudziesięciu map dot. średniowie-
cza, opublikowanych w Atlasie historycznym 
Polski (red. W. Czapliński i T. Ładogórski, 
wyd. 1, W. 1967) oraz w Atlasie historycz-
nym świata (red. J. Wolski, wyd. 1, W. 1974). 
Opublikował ponadto wiele artykułów w prasie, 
m.in. „Tyg. Powsz.” (od 1 I 1955 czł. Kolegium 
Redakcyjnego) i „Echu Krakowa”.

Był czł. założycielem Inst. Zach. w Po- 
znaniu (1948), czł. Kom. Hist. (1948–52) oraz 
Kom. Atlasu Hist. Polski PAU (1950–52), 
a nast. Kom. Nauk Hist. oraz Kom. Urbanistyki 
i Architektury Oddz. PAN w Krakowie (od 
1957), czł. Kom. Hist. Pozn. Tow. Przyjaciół 
Nauk (od 1948) i czł. nadzwycz. towarzystwa 
(od 1957), czł. Zarządu Oddz. PTH w Krakowie. 
Należał do Tow. Miłośników Historii i Zabyt- 
ków Krakowa i Zw. Bibliotekarzy i Archiwistów 
Pol. (wiceprzew. Oddz. Krak.). Pracę naukową 
umiejętnie łączył z dużym zaangażowaniem 
społecznym. Jego przynależność do każdego 
towarzystwa była aktywna. Z wielkim zami-
łowaniem prowadził rozległą działalność po-
pularyzatorską w Tow. Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa (od 22 V 1957 jako czł. 
Zarządu, od 6 X 1964 drugi wiceprezes, od 
12 IV 1973 pierwszy wiceprezes) zarówno or-
ganizując odczyty, jak i wygłaszając je. Starał 
się o wznowienie (po przerwie wojennej) i utrzy-
manie serii wydawniczych: Bibl. Krak. oraz 
Kraków Dawniej i Dziś. Był także pierwszym 
przew. Rady Nauk. Muz. Historii M. Krakowa 
i redaktorem naczelnym wydawanego od 1974 
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czasopisma naukowego „Krzysztofory. Zesz. 
Nauk. Muz. Hist. M. Krakowa”.

Był zapalonym turystą, wieloletnim pre-
zesem Koła PTTK Pracowników UJ, a także 
opiekunem Studenckiego Koła PTTK przy UJ.

Był człowiekiem prawego charakteru i nie-
złomnych zasad. Odznaczał się wielką kulturą 
osobistą, skromnością, pogodą ducha i życzliwo-
ścią wobec innych. Wierność ideałom, głęboka 
wiara i przywiązanie do Kościoła spowodowały, 
że niejednokrotnie doświadczał szykan i naci-
sków. W 1964 rozpoczęła się jego wieloletnia 
współpraca naukowa z biskupem, później kar-
dynałem ks. Karolem Wojtyłą.

Za swą działalność uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim OOP (1973), Złotą Odznaką „Za 
Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” (1968) 
oraz odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury”, 
„Za Zasługi dla Archiwistyki” i „Zasłużony 
Działacz Instytutu Zachodniego”. Otrzymał też 
indywidualną nagrodę min. oświaty i szkolnic-
twa wyższego III st. za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie badań naukowych (1969).

Żonaty od 19 III 1941 z Ireną Modelską 
(1914–97). Miał dwóch synów: Stanisława (ur. 
1944) i Wojciecha (ur. 1946) oraz córkę Annę 
(ur. 1949). Wszyscy troje są profesorami zwycz., 
synowie pracownikami naukowymi AGH, córka 
– Politechn. Krak.

Zmarł w Krakowie 15 VI 1980; został po-
chowany 24 VI t.r. na cmentarzu Rakowickim. 
Uroczystości pogrzebowe zostały odprawione 
przez metropolitę krakowskiego ks. kardynała 
Franciszka Macharskiego, który podczas mszy 
w kolegiackie św. Anny i pogrzebu na cmenta-
rzu odczytał zebranym tekst telegramu z kon-
dolencjami nadesłanymi przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

– Józef Mitkowski, w: Relacje pracowników Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach 
uczelni w czasie drugiej wojny światowej, oprac. J. Mi-
chalewicz, Kr. 2005, s. 650–661, Perkowska U., Corpus 
Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis 
Iagellonicae 1850–1945, Kr. 2007, s. 247, Profesor Józef 
Mitkowski (1911–1980). W 25. rocznicę śmierci, pod red. 
G. Lichończak-Nurek, Kr. 2005, Wyrozumski J., Józef 
Mitkowski, w: Słownik historyków polskich, W. 1994, 
s. 355, Szczur S., Bibliografia prac prof. dra Józefa Mit-
kowskiego za lata 1938–1980, „Zesz. Nauk. UJ. Prace 
Hist.”, 1985, z. 74, s. 9–19; – Szczur S., Józef Mitkowski 
(15 X 1911–15 VI 1980), „Studia Hist.”, r. 23/4, 1980, 
s. 683–686, Biernacki A., Józef Mitkowski – autor kon-
kretu, w: Prawda i pojednanie. W 80. rocznicę urodzin 

Władysława Bartoszewskiego, W. 2002, s. 430–439, 
Lichończak-Nurek G., Wojenne losy i konspiracyjne 
publikacje profesora Józefa Mitkowskiego (1911–1980), 
„Krak. Rocz. Arch.”, t. 17, 2011, s. 135–156; – AN w Kra-
kowie, zesp. 29/819/0 Archiwum Państwowe w Krakowie 
[1818] 1952–1962 [1978], sygn. 176 (akta osobowe J. M.).

Bożena Lesiak-Przybył

Mizera Stefan (1924–2002) ks., archi-
wista. Ur. 2 VI w miejscowości Masłońskie 
w par. Przybynów, syn Stanisława i Stanisławy 
z d. Maladyn. Do szkoły powsz. uczęszczał 
we wsi Gęzyn (w niewielkiej odległości od 
Masłońskich), po ukończeniu której, z uwagi na 
trudne warunki materialne, jako 14-letni chło-
pak podjął pracę zarobkową w fabryce tektury. 
W 1944 wstąpił do AK. Po zakończeniu II wojny 
światowej, w obawie przed represjami przepro-
wadził się na Ziemie Odzyskane i podjął pracę 
jako urzędnik na terenie b. obozu koncentra-
cyjnego w Łambinowicach. Tam też ukończył 
roczny kurs księgowych, po czym powrócił w ro-
dzinne strony. Pracując w różnych zakładach, 
uczęszczał jednocześnie do Miejskiego Gimn. 
i Lic. dla Dorosłych w Częstochowie, w któ-
rym 4 II 1950 uzyskał świadectwo maturalne. 
W t.r. rozpoczął studia filoz.-teolog. na Wydz. 
Teolog. UJ jako kleryk w częstochowskim Sem. 
Duchownym w Krakowie. 26 VI 1955 przyjął 
święcenia kapłańskie w katedrze częstochow-
skiej z rąk bp. pomocniczego diec. częstochow-
skiej Stanisława Czajki, po czym został mia-
nowany wikariuszem par. Koziegłówki, gdzie 
pracował do 28 XI 1956, tj. do czasu przeniesie-
nia do par. Sączów, skąd nast. 27 VI 1958 trafił 
do par. św. Lamberta w Radomsku. 27 VI 1961 
został wikariuszem par. św. Piotra i Pawła 
w Zawierciu. Od 1962 studiował na KUL, gdzie 
24 VI 1965 uzyskał tytuł mgr. filozofii chrześci-
jańskiej na podstawie pracy Rozwój społeczno-
-gospodarczy parafii Przybynów w latach 1518–
1864, napisanej pod kierunkiem prof. Czesława 
Strzeszewskiego. W l. 1967–70 pracował jako 
wikariusz par. Św. Rodziny w Częstochowie, 
prowadząc jednocześnie (od 1 X 1968) wykłady 
z zakresu katolickiej nauki społecznej w koście-
le akademickim w Częstochowie. 27 V 1969 
obronił pracę doktorską Przemiany społeczno-
-gospodarcze w dobrach Klucza Lisinieckiego 
w latach 1815–1864, napisaną, podobnie jak 
pracę magisterską, pod kierunkiem prof. 
Strzeszewskiego. Od 6 VIII 1970 do 22 XII 1971 
był wikariuszem par. św. Józefa w Dąbrowie 
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Górniczej. W 1972 wstąpił do zakonu paulinów, 
odbył nowicjat w Leśniowie. Powrócił jednak 
do diecezji i 20 XI 1972 został mianowany wi-
kariuszem, a od 1 III 1985 proboszczem par. 
w Kamienicy Polskiej. W l. 1985–87 pełnił obo-
wiązki proboszcza we Wrzosowej i dziekana de-
kanatu porajskiego. 25 VIII 1987 został miano-
wany dyrektorem Arch. Diec. w Częstochowie, 
a 21 IX 1989 czł. Kom. ds. Sztuki Sakralnej 
i kustoszem Muz. Diec. w Częstochowie. Z tej 
ostatniej funkcji zrezygnował 9 X 1997. Od 
22 IX 1989 był sędzią diecezjalnym w Sądzie 
Biskupim w Częstochowie, a od 5 II 1992 pełnił 
obowiązki kapelana Okręgu Częstochowskiego 
Światowego Zw. Żołnierzy AK oraz prowadził 
wykłady z zakresu katolickiej nauki społecznej 
w Archidiec. Kolegium Teolog. w Częstochowie. 
Dzięki staraniom ks. M. w 1994 Arch. Archi- 
diec. Częstochowskiej przeniesiono do nowo 
wybudowanego budynku Wyższego Sem. 
Duchownego, mieszczącego się przy ul. Św. 
Barbary 41 w Częstochowie.

W ramach swojej bogatej działalności pu-
blikował artykuły naukowe i popularnonauko-
we na łamach takich periodyków, jak „Studia 
Claromontana”, „Częstochowskie Studia 
Teolog.”, „Almanach Częstochowy”, w tym 
m.in. prace: Udział klasztoru jasnogórskiego 
w przemianach gospodarczo-społecznych XIX-
wiecznej Częstochowy (1815–1865), Studia 
nad starostwem olsztyńskim, Materiały karto-
graficzno-statystyczne do dziejów regionu czę-
stochowskiego na początku XIX w., Z badań 
nad przywilejami Iwo Odrowąża z roku 1220, 
Zamki i ich właściciele – rody – na terytorium 
diecezji częstochowskiej w granicach od 1926 r.

Zmarł 23 IV 2002 w Częstochowie; został 
pochowany na cmentarzu w Żarkach–Letnisku.

– Urbański St. ks., Mizera Stefan, w: Słownik 
polskich teologów katolickich 1994–2003, vol. 9: O–Z, 
pod red. ks. J. Mandziuka, W. 2006, s. 421–422; Wlaźlak 
Wł. ks., Ksiądz Stefan Mizera (1924–2002). Dyrektor 
Archiwum Archidiecezjalnego i Kustosz Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Częstochowie, „Arch. Ecclesiastica. 
Biul. Stow. Arch. Kościelnych”, 2014, nr 7, s. 45–48, 
Związek J. ks., Ks. dr Stefan Mizera (1924–2002), „Ziemia 
Częstochowska”, 2002, s. 177–181, tegoż, Śp. Ks. Stefan 
Mizera (1924–2002), „Wiad. Archidiec. Częstochowskiej”, 
r. 77, 2003, s. 89–95.

Elżbieta Surma-Jończyk

Modelski Teofil Emil (1881–1967) hi-
storyk, mediewista, archiwista, bibliograf. Ur. 

16 XI we Lwowie w rodzinie rzemieślniczej, syn 
powstańca z 1863 Teofila Piotra (1840–1922) 
i Rozalii z Widackich (1853–1935). Spośród 
czterech braci dwaj, Zygmunt (1886–1942, 
zginął w Oświęcimiu) oraz Izydor (1888–
1962) byli wojsk., przy czym drugi z nich do-
służył się stopnia generalskiego. Najstarsza 
z trzech sióstr, Joanna Rudeńska, była matką 
Wandy, żony Henryka Kuronia i matki Jacka. 
W l. 1904–09 studiował historię na Wydz. 
Filoz. Uniw. Franciszka I we Lwowie. W 1909 
obronił doktorat i złożył egzamin nauczyciel-
ski dla szkół średnich, co umożliwiło mu pracę 
w gimn. lwowskich aż do 1924. Ponadto, w l. 
1909–24 pracował w archiwum uniwersytec-
kim jako asystent pod kierunkiem Ludwika 
Finkla, przygotowując zarazem rozprawę 
habilitacyjną. Poszukiwania badawcze w ar-
chiwach wiedeńskich i berlińskich umożliwi-
ły mu stypendia naukowe (fundacji Probusa 
Barczewskiego w 1911 oraz 1913). Habilitację 
z historii powsz. średniowiecza i historii krajów 
naddunajskich uzyskał w 1917, dzięki czemu 
został zatrudniony jako docent na UJK (1917–
24). Równocześnie od jesieni 1918 do 1924 peł-
nił obowiązki kierownika Zarządu Arch. przy 
DOK VI we Lwowie, ratując i chroniąc cenne 
dokumenty. W 1924 został mianowany prof. 
nadzwycz. historii średniowiecznej powsz. oraz 
nauk pomocniczych historii na USB i przepro-
wadził się do Wilna. Obok intensywnej pracy 
naukowej prowadził również ożywioną dzia-
łalność popularyzatorską, a w 1929 objął re-
dakcję „Ateneum Wil.”. W okresie wileńskim 
współpracował z rodziną Potockich z Łańcuta, 
dla których w czasie rodzinnego wakacyjnego 
wypoczynku porządkował dworskie archiwalia. 
W październiku 1930 powrócił do Lwowa, by ob-
jąć po śmierci Jana Ptaśnika Katedrę Historii 
Średniowiecznej Powsz. W 1930 objął stano-
wisko kierownika Arch. UJK, a w roku akad. 
1933/34 dziekana Wydz. Human. Od 1931 wraz 
z F. Bujakiem i S. Zakrzewskim redagował 
„Kwart. Hist.”, by w rok później przejąć cał-
kowitą odpowiedzialność za redakcję pisma. 
Współpracował z PTH, był ponadto kuratorem 
studenckiego Koła Historyków. 

Podczas II wojny światowej przebywał we 
Lwowie do 1944, pozostając do czerwca 1941 
na Uniw. Iwana Franki. Po zajęciu miasta 
przez Niemców zapadł na groźną depresję, 
która uniemożliwiła mu zatrudnienie. Latem 
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1944 rodzina Modelskich, korzystając z za-
proszenia hr. Potockiego, przeprowadziła się 
do majątku w Potoku, gdzie pozostała do je-
sieni 1945. Po krótkim pobycie w Krakowie, 
od 15 I 1946 związał się z Uniw. Wrocł., 
obejmując kierownictwo Katedry Historii 
Średniowiecznej oraz funkcję prodziekana 
Wydz. Human. Po objęciu przez dziekana 
Jerzego Kowalskiego stanowiska prorektora, 
M. przejął jego funkcję, którą pełnił w l. 1946–
50. 30 IX 1950 dekretem min. szkół wyższych 
i nauki został przeniesiony w stan spoczynku 
ze względu na przekroczenie granicy wieku. 
Był to powód formalny, w rzeczywistości była 
to szykana ze strony władz z powodu jego bra-
ta, Izydora, attaché wojsk., który zagrożony 
aresztowaniem odmówił powrotu z USA. Ze 
względu na fakt, że od 1946 społecznie zajmo-
wał się ratowaniem i porządkowaniem archi-
waliów poniem., rektor Stanisław Kulczyński 
zatrudnił go w Arch. Uniw. Wrocł. Od paź-
dziernika 1950 objął funkcję dyrektora ar-
chiwum, kierując nim do przejścia na emery-
turę w 1960. Zasłużył się przede wszystkim 
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i roz-
proszeniem poniem. zasobu archiwalnego 
z l. 1811–1945. W 1956 został przywrócony 
do pracy naukowo-dydaktycznej. Po przejściu 
na emeryturę przeprowadził się do rodziny 
w Krakowie. Zainteresowania naukowe M. 
obejmowały geografię historyczną wczesnego 
i późnego średniowiecza, stosunki pol.-rus. 
i pol.-litew.-krzyżackie w XV w. oraz poli-
tyczne dzieje powszechne i Polski. Zajmował 
się także badaniami z zakresu bibliografii 
historycznej. Pozostawił rozprawy dot. histo-
rii Spiszu, biografii Maurycego Beniowskiego 
i Joachima Lelewela, a także wiele prac źró-
dłowych, związanych z dziejami Galicji (m.in. 
dot. powstania chochołowskiego).

Był czł. PTH (sekretarzował jego lwowskie-
mu oddz.) i Wrocł. Tow. Nauk.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1922), Medalem za Długoletnią Służbę 
(1938), Złotym Krzyżem Zasługi (1954) oraz 
Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955).

W 1910 ożenił się ze Stefanią Torańską 
(1887–1976), doczekał się siódemki dzie-
ci: Ludmiły (ur. 1911), Bogumiły (ur. 1912), 
Bożeny (ur. 1916), Mieczysława (ur. 1921) 
i Krystyny (ur. 1925), we wczesnym dzieciń-
stwie zmarli synowie, Przemysław i Bronisław.

Zmarł 5 III 1967 w Krakowie, gdzie został 
pochowany na cmentarzu Rakowickim.

W czerwcu 2011 z inicjatywy pracowników 
Arch. Uniw. Wrocł. została odsłonięta tablica 
pamiątkowa poświęcona M. Tablica przyozdo-
biła patio budynku archiwum.

– Śreniowska K., Modelski Teofil Emil, w: Słownik 
historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, W. 1994, 
s. 358, Haisig M., Prof. Teofil Modelski (1881–1967), 
„Acta Univ. Wratisl.”, t. 33, 1980, s. 5–10, Nowodworski 
W., Bibliografia prac Teofila Emila Modelskiego i pi-
śmiennictwa o nim, „Acta Univ. Wratisl.”, t. 33, 1980, 
s. 11–21, Haisig M., Modelski Teofil Emil (1881–1967), 
w: PSB, t. 21, 1976, s. 519–520; – Galińska K., Wspo-
mnienia o Ojcu Prof. Teofilu Emilu Modelskim, Gliwice 
2007, Haisig M., Teofil Emil Modelski (16 XI 1881–5 III 
1967), „Studia Hist.”, r. 11, 1968, z. 2(41), s. 291–294, 
tenże, Teofil Emil Modelski, „Kwart. Hist.”, 1968, nr 1, 
s. 257–260, Łapczyńska E., Profesor Teofil Emil Model-
ski (1881–1967). Organizator Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego i jego pierwszy dyrektor, „Sobótka”, t. 65, 
2010, nr 4, s. 565–576; – Arch. Uniw. Wrocł., Rk-120 
Modelski Teofil, teczka osobowa.

Teresa Suleja

Morawska Klementyna Maria Teresa 
(1923–2007) historyczka, archiwistka. Ur. 2 IX 
w miejscowości Mała Wieś, w gm. Belsk, córka 
Tadeusza i Julii z d. Lubomirskiej. Uczęszczała 
do gimn. ogólnoksz. w Rabce, nast. na tajne 
komplety w szkole Jadwigi Kowalczykównej 
i Jadwigi Jawurkównej w Warszawie, w której 
złożyła egzamin dojrzałości w czerwcu 1941. 
Ukończyła Wydz. Hist. Uniw. Warsz. (1945–
52); była uczennicą prof. Stefana Kieniewicza, 
pod kierunkiem którego napisała i obroniła 
4 XI 1952 pracę magisterską Napoleon III 
a powstanie styczniowe. 

W trakcie studiów, od 15 VI 1951, rozpo-
częła pracę na stanowisku asystenta w AGAD, 
w którym przepracowała 28 lat, przechodząc 
kolejne szczeble kariery archiwalnej: archiwi-
sty (od 1955), starszego archiwisty (od 1958), 
starszego asystenta naukowo-badawczego (od 
1 V 1965), adiunkta naukowo-badawczego (od 
1968). Początki działalności zawodowej M. 
przypadły na trudne lata powojenne, kiedy 
prace archiwalne rozpoczynano od wydobywa-
nia akt spod gruzów, segregowania i wstępnego 
uporządkowania. W jej bogatym dorobku ar-
chiwalnym na uwagę zasługują prace porząd-
kowo-inwentaryzacyjne nad liczącym 1992 j.a. 
zesp. akt Centr. Władz Wyznaniowych Król. 
Pol. z l. 1815–71. Jest autorką zachowanych 
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w maszynopisach prac, opartych na materia-
łach zespołu: Dzieje akt władz centralnych wy-
znaniowych Królestwa Polskiego (1816–1871) 
oraz Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa 
Polskiego (1796–1888) jako źródło historyczne. 
Opracowała także (ok. 1965) inwentarz książ-
kowy ze wstępem zespołu akt Kom. Rządowej 
Spraw Wewn. i Policji z l. 1815–68, liczącego 
7858 j.a. W l. 1958–62 regestowała protokoły 
Rady Admin. z l. 1815–67, wydane drukiem 
pod red. K. Konarskiego i F. Ramotowskiej jako 
Sumariusz Protokołów Rady Administracyjnej 
Królestwa Polskiego z lat 1815–1867 (cz. 1, 
t. 1–4, W. 1958–1962). Wchodziła w skład 
Zespołu do Opiniowania i Zakupu Archiwaliów 
przy AGAD (1969) oraz Kom. Oceny Mater. 
Arch. AGAD (1975–76), w l. 1973–76 pełniła 
obowiązki kierownika Oddz. akt XIX w.

Jest autorką rozdziałów, poświęconych 
opracowanym przez siebie archiwaliom w prze-
wodniku po zasobie AGAD (Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po 
zasobie, t. 2. Epoka porozbiorowa, pod red. 
F. Ramotowskiej, W. 1998). Z innych publi-
kacji naukowych, których była współautorką, 
należy wymienić: Dwa raporty o stanie orga-
nizacji powstańczej w sandomierskim i płoc-
kim, październik 1863–styczeń 1864 (współ-
aut. F. Ramotowska, „Teki Arch.”, t. 3, 1953), 
Proces Romualda Traugutta i członków Rządu 
Narodowego. Akta Audytoriatu Polowego 
z lat 1863–1864 (pod. red. E. Halicza, t. 1–4, 
W. 1960), Ruch rewolucyjny 1861 w Królestwie 
Polskim. Manifestacje na prowincji (pod. red. 
S. Kieniewicza i I. Millera, Wr. 1963).

Cechowało ją nieprzeciętne zaangażowa-
nie w pracy; znała jęz. franc., niem., łac. i  ros. 
W związku z pogarszającym się stanem zdrowia 
przeszła na wcześniejszą emeryturę 30 VI 1979.

Była przew. Rady Zakł. przy AGAD. 
Zmarła w Warszawie 16 III 2007; została 

pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu 
w Belsku Dużym.

– „Gaz. Wyborcza”, 19 III 2007 [nekr.]; – AGAD, 
Akta osobowe K.M.T. M.

Elżbieta Sęczys

Moskała Aleksander Konstanty (1935–
1978) archiwista, publicysta, redaktor. Ur. 30 I, 
syn Stanisława i Aleksandry z d. Bańkowskiej. 
W okresie okupacji niem. od 1941 uczęszczał do 
szkoły powsz. w Kalwarii Zebrzydowskiej, nast. 

pracował w spółdzielni szewsko-cholewkar-
skiej. W 1947 wraz z ojcem przeprowadził się do 
Białej Krakowskiej (od 1951 – Bielsko-Białej). 
W tamtejszej Szkole Podst. im. Królowej 
Jadwigi w 1948 ukończył 7-klasową edukację 
st. podst. W l. 1948–52 uczęszczał do Państw. 
Szkoły Ogólnoksz. Stopnia Lic. im. Adama 
Asnyka w Bielsku-Białej, w której w 1952 zdał 
egzamin maturalny. W czerwcu 1952, po po-
czątkowych staraniach o przyjęcie na studia na 
UJ, w l. 1952–56 studiował historię na Wydz. 
Human. UMCS. Pracę magisterską Polityka 
gospodarcza i społeczna Ordynacji Zamojskiej 
w latach 1815–1864 napisał pod kierunkiem 
prof. Juliusza Willaume’a.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów, we 
wrześniu 1956, został przyjęty do pracy w WAP 
w Lublinie, pocz. na stanowisku młodszego ar-
chiwisty, od października 1958 – archiwisty, 
od stycznia 1962 – starszego archiwisty. Od 
listopada 1961 do 31 VIII 1964 zajmował sta-
nowisko kierownika Oddz. Akt przedsiębiorstw 
i instytucji gospodarczych oraz akt podwor-
skich, zbiorów i kolekcji.

Podczas ponad 8-letniej pracy w archi-
wum opracował samodzielnie lub we współ-
pracy z innymi pracownikami kilkanaście ze-
społów akt – głównie władz i urzędów z okresu 
20-lecia międzywojennego. W pracach archi-
walnych wykazał bardzo dobre opanowanie 
teorii i praktyki archiwalnej oraz ogromną 
pracowitość. Opracowane przez niego inwen-
tarze archiwalne cechują się skrupulatno-
ścią i szczegółowością treści. Do najważniej-
szych zespołów opracowanych przez niego 
należą akta Chełmsko-Warsz. Duchownego 
Konsystorza Prawosławnego z l. 1875–1908, 
Urzędu Woj. Lubelskiego 1919–39, starostw 
powiatów z okresu międzywojennego: bialskie-
go, janowskiego, konstantynowskiego, kra-
snostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, 
puławskiego, tomaszowskiego, a także wy-
działów powiatowych w Lubartowie, Puławach 
i Radzyniu.

Od 1 IX 1964 do kwietnia 1966 praco-
wał na stanowisku kierownika sekcji wy-
dawniczej w Lub. Wydawnictwie Prasowym 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”. W latach nast. 
pracował w Wydawnictwie Lub. na stanowi-
sku kierownika Redakcji Literatury Społ.- 
-Polit., nast. zastępcy dyrektora i redaktora 
naczelnego (1971–1973). W l. 1974–75 był 
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redaktorem w Inst. Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświat. w Lublinie, w 1976 objął sta-
nowisko specjalisty ds. wydawniczych w Muz. 
Okręgowym w Lublinie. Ostatnim miejscem 
pracy był lubelski Oddz. KAW, w którym był 
sekretarzem redakcji od 1 XII 1977.

Zainteresowania naukowe M. obejmowały 
problematykę historii ruchu ludowego i robotni-
czego w l. 1918–39 oraz dziejów Lubelszczyzny. 
Znalazły one odzwierciedlenie w działalności 
publicystycznej i redaktorskiej. Spośród pu-
blikacji, których był redaktorem bądź współre-
daktorem wymienić należy: Wojewódzki Sejmik 
Kultury w Lublinie (L. 1969), 400 lat Biłgoraja 
1578–1978 (L. 1979), Zamojszczyzna. Kronika 
walki i pracy 1939–1969 (L. 1970), Działalność 
Oddziału Lubelskiego PTH w latach 1957–
1959, „Z Otchłani Wieków. Pismo poświęcone 
pradziejom Polski”, 1959, z. 2, s. 220–223.

Brał czynny udział w działalności różnych 
instytucji i organizacji społecznych i politycz-
nych w Bielsku-Białej i Lublinie. W l. 1951–57 
należał do ZMP, nast. ZSP. Od 1956 był czł. 
ZZPK, w którym pełnił funkcję wiceprzew. 
Zarządu Okręgowego w Lublinie (1959–61), 
a w l. 1961–62 przew. lubelskiego Zarządu 
Okręgu ZZPKiSz. Od 25 III 1964 należał do 
PZPR. W l. 1970–72 pełnił funkcję I sekretarza 
POP w Wydawnictwie Lub., w l. 1974–75 – II 
sekretarza POP w Inst. Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświat. w Lublinie. Podobną funk-
cję sprawował od 1977 w Muz. Okręgowym 
w Lublinie.

15 V 1960 w Lublinie zawarł związek mał-
żeński z Wandą Marią Kowalczyk (ur. 1936), 
z którą miał dwoje dzieci – Artura (ur. 1963) 
oraz Ewę (ur. 1967).

Zmarł 27 IX 1978; został pochowany na 
cmentarzu Komunalnym przy ul. Białej 3 
w Lublinie.

– Cieślak F., 60 lat działalności Archiwum Pań-
stwowego w Lublinie, w: Problemy historii i archiwi-
styki, red. T. Mencel, L. 1986, s. 165–186; – [nekr.] 
Aleksander Moskała, dostępne online: www.nekropole.
info/pl/Aleksander-Moskała [dostęp: 9 IX 2014]; – AP 
w Lublinie, Akta osobowe A.K. M. z l. 1956–64, sygn. 
76, Arch. UMCS, Akta studenckie A.K. M., sygn. 11/14, 
Archiwa Opolskie sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie, Akta 
Lubelskiego Wyd. Prasowego RSW PRASA w Lublinie, 
Akta osobowe A.K. M.

Roman Maćkowski

Musioł Ludwik Stefan (1892–1970) 
archiwista, historyk, nauczyciel. Ur. 19 XII 
w Mikołowie, syn Ludwika i Albiny z d. Słupik. 
Rodzina pochodziła z Zazdrości na Górnym 
Śląsku (obecnie dzielnica Orzesza) i była 
właścicielami gospodarstwa rolnego, po któ-
rego sprzedaży w marcu 1892 osiedliła się 
w Mikołowie. Miał sześcioro rodzeństwa (trzech 
braci i trzy siostry). W l. 1899–1907 uczęsz-
czał do miejskiej, katolickiej szkoły powsz. 
w Mikołowie, a nast. do gimn. klasycznego 
w Katowicach, które opuścił po ukończeniu 
6 klas w 1911 z powodu trudnej sytuacji ma-
terialnej rodziny. W sierpniu 1911 zatrudnił 
się w Urzędzie Skarbowym w Katowicach 
i pracował tam do kwietnia 1912. Nast. 
wstąpił do Pruskiego Sem. Nauczycielskiego 
w Mysłowicach, w którym w 1914 zdał maturę 
i otrzymał dyplom nauczyciela szkół podst. I st. 
W 1916 odbył 3-miesięczny kurs dla nauczy-
cieli rysunków w Düsseldorfie przy tamtejszej 
akademii malarstwa. W l. 1915–18 walczył 
w szeregach armii niem. na froncie zach. we 
Francji. W 1915 walczył w Szampanii, w 1916 
brał udział w bitwie pod Verdun, po czym w l. 
1917–18 bił się w Pikardii. Zdemobilizowany 
w st. kpr. i odznaczony Krzyżem Żelaznym II 
klasy, 9 XII 1918 powrócił na Górny Śląsk. 
W styczniu 1920 złożył egzamin nauczycielski 
II st. w Opolu. 13 XII 1923 w Krakowie, zda-
jąc egzamin przed Kom. Egzaminacyjną, uzy-
skał patent nauczyciela szkół wydziałowych 
z jęz. wykładowym pol. oraz prawo wykłada-
nia jęz. franc. i niem. 8 VI 1927 uzyskał na 
Uniw. Warsz. dyplom nauczyciela szkół śred-
nich i seminariów nauczycielskich z jęz. niem. 
W 1930 rozpoczął studia na Wydz. Filoz. UJ, 
jednak w 1931 przerwał naukę po ukończeniu 
3 semestrów.

Od chwili ukończenia sem. nauczycielskie-
go związany był z zawodem nauczyciela. Od 
16 XI do 16 XII 1914 formalnie był zatrudniony 
w Ortowicach (pow. kozielski), jednak w prak-
tyce pracy nie podjął, gdyż jako poborowy zna-
lazł się w głębi Niemiec. W 1915, po powrocie 
objął posadę w szkole w Stebłowie (pow. koziel-
ski), jednak prawie natychmiast został powoła-
ny do wojska. Po zakończeniu wojny, w styczniu 
1919 rozpoczął pracę w 2-klasowej szkole po-
wsz. we wsi Koty (Kottenlust) w pow. toszec-
ko-gliwickim. W 1920 wstąpił do propol. Zw. 
Nauczycieli Górnoślązaków. Współpracował 

http://www.nekropole.info/pl/Aleksander-Moskała
http://www.nekropole.info/pl/Aleksander-Moskała
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także z Pol. Komisariatem Plebiscytowym 
w Bytomiu jako członek komisji podręczników 
szkolnych i współorganizator kursów jęz. pol. 
dla dorosłych. W l. 1920–22 pracował w Rudzie 
Śląskiej, w tamtejszej szkole powsz.

Po utworzeniu autonomicznego woj. ślą-
skiego w II RP, w 1922 wraz z T. Przysieckim 
został organizatorem i wykładowcą Państw. 
Sem. Nauczycielskiego Męskiego w Pszczynie, 
w którym uczył rysunków, jęz. niem. i przed-
miotów pedagog. do 1931, formalnie pozostając 
na etacie do 28 II 1937. W l. 1926–27 był eks-
pertem pol. przy weryfikacji przeprowadzonej 
pod nadzorem Górnośląskiej Kom. Mieszanej, 
mającej na celu ustalenie przynależności naro-
dowej dzieci szkolnych zapisywanych do niem. 
szkół mniejszościowych. Jako nauczyciel sem. 
państw. był pracownikiem Wydz. Oświecenia 
Publ. Urzędu Woj. Śląskiego. W l. 1929–30 
został skierowany przez władze oświatowe 
na stanowisko zastępcy inspektora szkolnego 
w Pszczynie i Mikołowie. 15 IX 1931 objął funk-
cję p.o. okręgowego wizytatora szkół w Wydz. 
Oświecenia Publ. w Katowicach. Podlegały 
mu obwody wizytacyjne: rybnicki, tarnogór-
ski i lubliniecki. W 1934 przeprowadził się 
do Katowic–Ligoty, gdzie zamieszkał na sta-
łe. Nie zerwał jednak kontaktu z Pszczyną, 
a w 1935 został czł. PTTK, zaangażowanym 
w prace sekcji regionalno-historycznej Oddz. 
w Pszczynie.W 1934 został oddelegowany, 
w ramach płatnego urlopu, do pracy w nowo 
powstałym Inst. Śląskim – instytucji naukowo-
-badawczej o statusie stowarzyszenia naukowe-
go. W l. 1937–38 był formalnie zatrudniony na 
stanowisku nauczyciela w Państw. Gimn. i Lic. 
w Katowicach (obecnym III Lic. Ogólnoksz. im. 
Adama Mickiewicza).

Postać M. jest szczególnie bliska archi-
wistom śląskim, był jednym z organizatorów 
i pracownikiem AAD Woj. Śląskiego, miał także 
szeroką wiedzę o stanie górnośląskich archi-
waliów przed 1939. W l. 1934–35, w ramach 
akcji prowadzonej z ramienia Inst. Śląskiego, 
zajmował się rejestracją materiałów archiwal-
nych znajdujących się na terenie woj. śląskie-
go. Akcja obejmowała instytucje państwowe 
i samorządowe oraz archiwa parafialne, pry-
watne i in. Wyniki badań opublikował w pracy 
Archiwa i archiwalia w województwie śląskim 
(Kat. 1936), zaznaczając, że badania będą pro-
wadzone dalej, a wydana pozycja zawiera tylko 

ogólny przegląd archiwaliów. Praca ta do dziś 
stanowi fundament wiedzy o zasobie archi-
wów w woj. śląskim w l. 1922–39. Angażował 
się także w wiele spraw związanych z zabez-
pieczeniem śląskich archiwaliów. W 1928 od-
nalazł i zabezpieczył protokolarz m. Pszczyny 
z l. 1466–1544, w l. 30. XX w. zaangażował 
się w sprawę odzyskania (niestety, nieudaną) 
z Wrocławia dokumentów m. Tarnowskie Góry. 
W l. 1936–38 opracował archiwalia miejskie 
Tarnowskich Gór, Katowic i Chorzowa, jed-
nakże sporządzone przez niego spisy i omówie-
nia się nie zachowały.W 1938 rozpoczął pracę 
w AAD Woj. Śląskiego, z którym związany był 
do września 1939.

Po wybuchu II światowej nie opuścił 
Górnego Śląska i Katowic. Był przesłuchiwa-
ny przez gestapo w sprawie jego pracy w ar-
chiwum oraz na stanowisku wizytatora. Nie 
mając stałej pracy, podejmował się dorywczych 
zleceń. W l. 1940–42 na zlecenie landrata 
pszczyńskiego opracował materiały archiwalne 
do dziejów miejscowości w pow. pszczyńskim, 
co spowodowało reakcję miejscowego NSDAP 
w postaci pisma informującego landrata o pro-
pol. nastawieniu. W 1940 opublikował w niem. 
czasopiśmie „Deutsche Monatshefte in Polen. 
Zeitschrift für Geschichte und Gegenwart des 
Deutschtums in Polen” artykuł Z dziejów osad-
nictwa ziemi pszczyńskiej, do czego namówili 
go znajomi Niemcy. W 1941 Bibl. Krajowa 
(Oberschlesische Landesbibliothek Beuthen- 
-Kattowitz) zaproponowała mu współpracę 
w zakresie spisania i wycenienia biblioteki 
zamkowej w Suchej Beskidzkiej. 2 I 1942 został 
zatrudniony w bibliotece na etacie. 1 IX 1942 
przeniesiono go do pracy w Inst. Badań nad 
Górnym Śląskiem (Institut für Oberschlesische 
Landesforschung) w Katowicach. W tym okre-
sie zajmował się tłumaczeniem tytułów ksią-
żek z jęz. pol. i czes. na jęz. niem. 5 VI 1944 
został wraz z całym instytutem przeniesiony do 
Cieszyna, gdzie przebywał do końca okupacji.

W styczniu 1945 w trakcie ewakuacji insty-
tutu zbiegł, przekroczył linię frontu w okolicy 
Żor i 8 II 1945 zgłosił się do pracy w Urzędzie 
Woj. W lutym 1945 stanął na czele referatu 
historycznego Inst. Śląskiego, jednak na sku-
tek oskarżeń dot. okresu okupacji został po 
4 miesiącach zwolniony. Zatrudnił się wtedy 
jako kierownik szkolenia zawodowego w Izbie 
Rzemieślniczej w Katowicach. 28 XII 1948 
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został aresztowany pod zarzutem współpracy 
z Niemcami podczas wojny. Sprawa była roz-
patrywana przez Sąd Okręgowy w Katowicach. 
W akcie oskarżenia zarzucono mu działanie na 
szkodę państwa polskiego poprzez publikację 
artykułu, w którym niezgodnie z rzeczywistym 
stanem rzeczy i postulatami obiektywnej nauki 
historycznej przedstawił tendencyjnie i wyol-
brzymił siłę oraz znaczenie niem. elementu 
osadniczego na terenie ziemi pszczyńskiej, 
nast. w 1942, jako pracownik niem. bibliote-
ki krajowej, brał osobisty udział w niszczeniu 
książek, których autorami byli Żydzi oraz bę-
dąc obywatelem pol. dopuścił się odstępstwa od 
narodowości pol. przez to, że zgłosił przynależ-
ność do narodowości niem. Sam historyk bronił 
swojego postępowania w okresie okupacji, tłu-
macząc, że motywem jego działań była próba 
uchronienia się przed prześladowaniami niem. 
Sąd jednak nie uwzględnił tych wyjaśnień 
i w 1949 został skazany na 6 lat więzienia wraz 
z pozbawieniem praw publicznych. W więzieniu 
spędził ponad 3 lata, został zwolniony warun-
kowo 16 I 1952. Bezrobotny i pozbawiony praw 
publicznych do 1956 znalazł się na granicy 
nędzy. Nie udało mu się, pomimo podjętej pró-
by, wrócić do pracy w archiwum katowickim. 
W tym okresie utrzymywał się z opracowań 
monografii parafii, dodatkowo porządkował 
archiwa kościelne i zakładowe. Sytuacja uległa 
zmianie we wrześniu 1956, gdy zatrudnił się 
w Bibl. Śląskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych 
i Pracowni Śląskiej na stanowisku biblioteka-
rza i pracował tam do przejścia na emeryturę 
30 VI 1958.

Dorobek naukowy M. liczy ponad 300 po-
zycji, w tym ponad 100 monografii miejscowo-
ści śląskich. Jego zainteresowania naukowe 
obejmowały wszystkie aspekty historii Śląska, 
od rolnictwa, rzemiosła, historii poszczegól-
nych wsi, po dzieje miast, przemysłu, górnic-
twa i hutnictwa, Kościoła na Śląsku, a nawet 
dzieje motoryzacji. Zachowały się fragmenty 
spisywanego przez niego słownika gwary ślą-
skiej. Rozwijał pasje kolekcjonerskie i zain-
teresowania zagadnieniami krajoznawczymi. 
Sporządzał bardzo szczegółowe notatki nt. 
górnośląskich miejscowości i malował kolo-
rowe akwarele obiektów architektonicznych 
i przyrody, wiernie odwzorowując wszelkie 
szczegóły. W okresie plebiscytu współpraco-
wał z pol. czasopismami wydawanymi w jęz. 

niem. „Der Weisse Adler” i „Die Brücke”. Od 
1927 był stałym współpracownikiem periody-
ków historycznych: „Minerwy Polskiej”, „Szkoły 
Śląskiej”, „Zarania Śląskiego”, „Rocz. Tow. 
Nauk na Śląsku”. Z bogatego międzywojennego 
dorobku naukowego na uwagę zasługują prace 
prezentujące jego szczególne zainteresowania: 
Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie 
pszczyńskim (Kat. 1933), Pszczyna. Monografia 
historyczna (Pszczyna 1936), Zniemczone na-
zwy miejscowe na Śląsku (Kat.–W. 1936), 
Materiały do dziejów Wielkich Katowic (1299–
1799) (K. 1936), Staropolskie teksty z protoko-
larza miasta Woźniki w województwie śląskim 
1521–1570 (tamże, 1936), Archiwa i archiwalia 
w Województwie Śląskiem (tamże, 1936), a tak-
że Język urzędowy archiwaliów na Górnym 
Śląsku („Inst. Śląski w Kat. Komun.”, seria II, 
1937, nr 35) oraz Język polski w archiwaliach 
śląskich (tamże, 1937, nr 38). 

Po 1945 roku współpracował ze Śląskim 
Inst. Nauk. i PAN, a także przez wiele lat 
z „Gościem Niedzielnym”, „Zaraniem Śląskim” 
i „Biul. Bibl. Śląskiej” oraz PSB.Współpracując 
z PAN, m.in. recenzował w zakresie wiadomo-
ści historycznych kolejne zeszyty serii: Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4. Woj. Katowickie 
(W. 1960–1974), obejmujących zabytki Górnego 
Śląska. Był także współautorem kilku zeszy-
tów: Pow. lubliniecki (z. 7, 1960), Pow. wo-
dzisławski (z. 13, 1960), Pow. będziński (z. 1, 
1961), Pow. rybnicki (z. 10, 1964), Pow. tyski 
(z. 12, 1964), Pow. gliwicki (z. 5, 1966), Pow. 
tarnogórski (z. 11, 1968). Spośród prac wyda-
nych drukiem już po jego śmierci, wymienić 
należy m.in.: Woźniki. Dzieje miasta od cza-
sów najdawniejszych do połączenia z Macierzą 
w roku 1922 (Opole 1971), Protokólarz mia-
sta Woźnik (Wr. 1972), Dokument sprzedaży 
Księstwa Pszczyńskiego z dn. 21 lutego 1517 r. 
(„Rocz. Tow. Przyjaciół Nauk na Śląsku”, t. 2, 
1930, wyd. późn.: Pszczyna 1987), Zabytkowa 
mapa pszczyńskiego wolnego państwa sta-
nowego Andreasa Hindenberga z 1636 roku 
(Pszczyna 1994). W l. 1989–2010 ukazały się 
liczne monografie śląskich miejscowości, m.in.: 
Bujakowa, Mokrego, Raszczyc, Wyr, Bierunia, 
Kobióra, Studzienic, Michałkowic, Lędzin, 
Chorzowa Starego, Kochłowic, Halemby, 
Bykowiny, Kłodnicy oraz Starej Kuźnicy.

Został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi (1934), Srebrnym Wawrzynem Polskiej 
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Akademii Literatury (1934), Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę (1938).

15 II 1947 zawarł związek małżeński 
z Hildegardą Gajdą (1923–1973), w 1948 przy-
szło na świat jego jedyne dziecko – Renata 
Musioł-Koziełowa, mgr filol. słowiańskiej 
serbochorwackiej.

Zmarł 28 III 1970 w Katowicach; został po-
chowany na cmentarzu przy ul. Panewnickiej 
w Katowicach–Ligocie.

– Matuszek E., Musioł Ludwik Stefan, w: Cho-
rzowski Słown. Biogr. Ed. nowa, red. Z. Kapała, t. 3, 
Chorzów 2011, s. 158–160, Nocoń H., Inteligencja polska 
w powiecie pszczyńskim w latach 1922–1939, Pszczyna 
2005, Zasłużeni dla Śląska, red. L. Szaraniec, Kat. 1994, 
s. 13–14, Jarosz A., Musioł Ludwik Stefan, PSB, t. 22, 
s. 288–290, Stasiński H., Ludwik Musioł – śląski histo-
ryk i archiwista (w setną rocznicę urodzin), Pszczyna 
1992 [bibliogr.], tenże, Musioł Ludwik Stefan, w: Słown. 
Biogr. Ziemi Pszczyńskiej, red. A. Lysko, Pszczyna 1995, 
s. 190–192, Targ A., Ludwik Musioł (1892–1970), „Biul. 
Informacyjny Bibl. Śląskiej”, 1970, nr 1/4, s. 205–210, 
Krupa S., Ludwik Musioł (1892–1970) – szkic do portre-
tu, „Szkice Arch.-Hist.”, 2008, nr 4, s. 48–69, Snoch B., 
Musioł Ludwik, w: Górnośląski Leksykon Biogr., Kat. 
2004, s. 231; – Bierówka R., Spuścizna po śląskim histo-
ryku Ludwiku Stefanie Musiole, Kat. 1995, Bibl. Śląska 
w Kat., sygn. R 3814 mps., von Igálffy L., Ludwig Musioł, 
ein unbestechlicher Historiker – ein Beitrag zur Ortsna-
menskunde Oberschlesiens und insbesondere des Plesser 
Landes, „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und 
Museumsvereins”, Bd. 49, 1989, s. 163–172, von Igálffy 
L., Der oberschlesische Historiker und Topograph Ludwik 
Musioł, w: Beiträge zur Geschichte Schlesiens im 19 und 
20 Jahrhundert, Dülmen 1988, s. 113–117, Plucińska S., 
Musioł jakiego nie znaliśmy, „Echo Pszczyńskie”, nr 14 
(2006), 5–11 IV 1995, s. 24; – AP w Katowicach, zesp. 
12/15/0 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego 
Śląska w Bytomiu [1918] 1920–1921 [1923], sygn. 152; 
zesp. 12/27/0 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach 
[1927] 1945–1950, sygn. 396, 398, M 987, zesp. 12/118/0 
Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach 
[1877] 1942–1945, sygn. 1207/B50, zesp. 12/541/0, Izba 
Rzemieślnicza w Katowicach [1918] 1945–1985, sygn. 
492, zesp. 12/1441/0 Akta miasta Tarnowskich Gór 
1528–1945 [1981], sygn. 121–122/dopływ, zesp. 12/2650, 
III Liceum Ogólnoksz. im A. Mickiewicza w Katowicach 
1898–1953, 1971, sygn. 1, 53, AP w Katowicach Oddz. 
w Pszczynie, zesp. 17/26/0, Akta miasta Pszczyny 
1466–1944 [1950], sygn. 2205–2208, Muz. Prasy Śląskiej 
w Pszczynie, Spuścizna L.S. M., IPN Oddz. w Katowicach, 
sygn. IPN Ka 564/507.

Sławomira Krupa

Muszyński Adam (1932–2012) archi-
wista, historyk. Ur. 15 XII w Poznaniu, syn 
Kazimierza i Anny z d. Ciesielskiej. W l. 1951–

55 studiował historię na Wydz. Filoz.-Hist. 
Uniw. Pozn., uzyskując tytuł mgr. historii pra-
cą napisaną pod kierunkiem prof. Kazimierza 
Tymienieckiego. W 1967 ukończył kurs neo-
grafii gotyckiej pod kierunkiem prof. Karola 
Górskiego w ramach studiów podyplomowych 
Inst. Hist. UMK.

Pracę zawodową rozpoczął w szkole pod-
stawowej w Elblągu (16 VIII 1955–30 XI 1956), 
nast. odbył asystenturę w Muz. Okręgowym 
w Gorzowie Wlkp. (1 XII 1956–31 X 1958). 
Dalszą karierę zawodową związał na sta-
łe z Pomorzem Zach. Współtworzył archiwa 
w Słupsku i Koszalinie: od 1 XII 1958 pracował 
na stanowisku kierownika Oddz. Terenowego 
w Słupsku WAP w Szczecinie. Od 1 I 1961 
rozpoczął pracę w nowo utworzonym WAP 
w Koszalinie, pocz. na stanowisku archiwisty, 
nast. od 1 I 1964 – asystenta, a od 1 V 1965 
starszego asystenta naukowo-badawczego WAP 
w Koszalinie, od 15 I 1969 – kierownika Oddz. I 
(zajmującego się opracowaniem materiałów 
archiwalnych powstałych przed 1945), od 1 I 
1970 – adiunkta naukowo-badawczego, jedno-
cześnie pełniąc obowiązki kierownika Oddz. I. 
Krótko – od 1 IX do 31 XII 1978 – pełnił także 
obowiązki dyrektora koszalińskiego WAP. Od 
1 XII 1982 awansował na stanowiska kusto-
sza, a 1 VIII 1988 starszego kustosza, pełniąc 
w dalszym ciągu obowiązki kierownika Oddz. 
I archiwum. Na emeryturę przeszedł 31 XII 
1997, jednakże nadal z niestrudzoną energią 
poświęcał się pracy archiwalnej i służył wiedzą 
i doświadczeniem pracownikom archiwum ko-
szalińskiego, dla których był i pozostaje wybit-
nym autorytetem. Od 1 I 1998 do 30 IX 2005 
pracował w niepełnym wymiarze godzin, pocz. 
jako kierownik Oddz. I, nast. starszy kustosz.

Opracował większość najtrudniejszych 
zespołów archiwalnych z zasobu archiwum ko-
szalińskiego, m.in.: akta Rejencji Koszalińskiej 
z l. (1579) 1816–1945, miast Koszalina z l. 
1555–1945 i Złotowa z l. 1766–1942, landra-
tur w Złotowie z l. 1780–1935, Wałczu z l. 
1773–1934 i Człuchowie z l. 1816–1923, nota-
riuszy powiatów złotowskiego i wałeckiego oraz 
wiele innych. W pracy archiwalnej zajmował 
się w merytorycznym zakresie gromadzeniem 
zasobu archiwum koszalińskiego, w owym 
czasie rozproszonego w innych zbiorach ar-
chiwalnych i zasobach dokumentacyjnych 
urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, a także 
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w zakresie przechowywania i naukowego opra-
cowania tego zasobu. Jako kierownik Oddz. 
zasobu niemieckojęzycznego wykazał się wy-
sokimi kwalifikacjami i znajomością jęz. niem. 
i łac., umiejętnością odczytywania rękopisów, 
opanowaniem wiedzy o ustroju i organizacji 
twórców materiałów archiwalnych z różnych 
epok, co znalazło odzwierciedlenie we wzoro-
wym opracowaniu ich archiwaliów. Jest auto-
rem opracowania spuścizny aktowej Rejencji 
Koszalińskiej – największego i najciekawsze-
go zespołu archiwum koszalińskiego, wysoko 
cenionego przez badaczy pol. i zagr. Był przez 
długi czas jedynym specjalistą na Pomorzu 
Środk. potrafiącym odczytać archiwalia niem. 
zapisane pismem gotyckim. Podobnie biegle 
odczytywał dokumenty łac. Wielokrotnie wystę-
pował z referatami poświęconymi teorii i meto-
dyce archiwalnej na konferencjach krajowych 
i zebraniach naukowych. Posiadał znaczący 
dorobek naukowy w dziedzinie archiwistyki 
i historii regionalnej, nie tylko Koszalina, lecz 
całego Pomorza. Był inicjatorem serii wydaw-
niczej: Źródła do historii Koszalina, współauto-
rem wydania drukiem pierwszej XVIII-wiecznej 
kroniki Koszalina Johanna Davida Wendlanda. 
Miał istotny wkład w popularyzację zasobu ar-
chiwalnego w lokalnych środkach masowego 
przekazu, udzielając wielu wywiadów, wypo-
wiedzi i komentarzy.

Spośród opublikowanych prac M. wymie-
nić należy: Z pobytu gen. Nobilego w Słupsku 
w roku 1928, [w:] Szkice słupskie, praca zbior. 
pod red. A. Benesz (P.– Słupsk 1960, seria: Bibl. 
Słupska, t. 6, s. 40–43), Pod rządami władców 
Brandenburgii i Prus (współaut. H. Lesiński), 
[w:] Dzieje Koszalina, pod red. B. Drewniaka 
i H. Lesińskiego (P. 1967, s. 131–175), 
Eksterminacja polskiej ludności rodzimej, [w:] 
Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Koszalińskiej 
w latach 1939–1945, pod red. A. Czechowicza 
(Koszalin 1968, s. 11–41), Historyczne związ-
ki miast Pomorza Środkowego z Polską, 
[w:] Materiały z ogólnopolskiej Konferencji 
Konserwatorskiej w Kołobrzegu w 1968 r. 
(Koszalin 1969, s. 8–17), Zmiany w podziałach 
administracyjnych rejencji koszalińskiej w la-
tach 1816–1945, [w:] Podziały administracyjne 
Pomorza Zachodniego w latach 1800–1970, pod 
red. T. Białeckiego (Szczecin 1970, s. 32–71), 
Materiały archiwalne powstałe do zakończenia 
działań wojennych w 1945 r., [w:] Wojewódzkie 

Archiwum Państwowe w Koszalinie, 1961–
1981, pod red. J. Górskiego (Koszalin 1981, 
s. 19–41), Eine Sammlung unterschiedlicher 
die Historie der Stadt Cöslin betreffende 
Sachen, czyli Zbiór rzeczy rozmaitych historii 
Miasta Koszalin dotyczących pióra Johanna 
Wendlanda, pod red. J. Chojeckiej (Koszalin 
2006). Jest autorem przygotowania do druku 
najstarszych dokumentów dziejów Koszalina: 
Źródła do historii Koszalina (z. 1, Koszalin 
2006), a także prac z zakresu dziejów regio-
nalnych Wielkopolski i Pomorza, m.in. ziem 
złotowskiej (Podstawowe informacje o osie-
dlach powiatu złotowskiego, [w:] Ziemia 
Złotowska, pod red. W. Wrzesińskiego, Gd. 
1969, s. 268–285) i miasteckiej (Pod panowa-
niem elektorów brandenburskich i królów pru-
skich, [w:] Dzieje Ziemi Miasteckiej, pod red. 
H. Rybickiego, P. 1971, s. 79–105), Koszalina 
(Koszalin w ciągu wieków, [w:] T. Gasztold, 
A. Muszyński, H. Rybicki, Koszalin – Zarys 
dziejów, P. 1974, s. 7–89), Jamna (Rys histo-
ryczny wsi Jamno, [w:] Z problemów ratowa-
nia kultury jamneńskiej, pod red. E. Buczaka, 
T. Gasztolda, R. Lachowicza, Koszalin 1978, 
s. 15–33) i Sławna (W dobie rozdrobnienia 
feudalnego i zjednoczonego księstwa pomor-
skiego (1317–1648), [w:] Dzieje Sławna, pod 
red. J. Lindmajera, Słupsk 1994, s. 91–142).

Publikował liczne prace poświęcone pro-
blematyce archiwistycznej, m.in.: Wykaz 
akt. Sposób opracowywania i jego znacze-
nie dla narastającego zasobu archiwalne-
go („Archiwista”, r. 2, 1966, nr 3, s. 1–14), 
Registratury w zakładzie pracy na terenie 
województwa koszalińskiego („Archeion”, 
t. 58, 1973, s. 41–56), Rola wykazu akt 
w kształtowaniu narastającego zasobu ak-
towego (tamże, t. 60, 1974, s. 23–44), Rola 
wojewódzkiego archiwum państwowego 
w opracowywaniu i wprowadzaniu w ży-
cie normatywów kancelaryjno-archiwalnych 
(„Archiwista”, 1977, nr 3–4 (50–51), s. 1–20), 
Wykorzystanie materiałów archiwalnych 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Koszalinie dla potrzeb naukowych i spo-
łeczno-gospodarczych („Koszalińskie Studia 
i Mat.”, r. 8, 1980, nr 3, s. 226–233), Materiały 
do gospodarki wodnej w aktach domen i lasów 
Rejencji Koszalińskiej („Rocz. Koszaliński”, 
1981, nr 17, s. 123–137), Poniemiecki za-
sób archiwalny w Wojewódzkim Archiwum 
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Państwowym w Koszalinie („Koszalińskie 
Studia i Mat.”, r. 9, 1981, nr 3, s. 135–149), 
Materiały archiwalne do gospodarki leśnej 
w aktach domen i lasów Rejencji Koszalińskiej 
(1816–1929) („Rocz. Koszaliński”, 1985, 
nr 20, s. 115–127), Ruch polski w złotow-
skim w świetle akt Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Koszalinie (tamże, 1978, 
nr 14, s. 89–102), Struktura społeczno-zawo-
dowa mieszkańców Kołobrzegu w 1720 roku 
(„Zesz. Nauk. Wydz. Human. Uniw. Gdań. 
Hist.”, 1985, nr 15, s. 73–90), Materiały ar-
chiwalne do gospodarki komunalnej w aktach 
biura Prezydialnego i Wydziału Prezydialnego 
Rejencji Koszalińskiej („Koszalińskie Studia 
i Mat.”, r. 13, 1985, nr 1–2, s. 139–155), 
Tradycje historyczne i układ przestrzenny mia-
sta Koszalina do początków XX wieku (tamże, 
r. 14, 1986, nr 3–4, s. 52–76). Jest autorem 
artykułów z zakresu pomorzoznawstwa, pu-
blikowanych w czasopismach historycznych 
i regionalistycznych, m.in.: Wśród starych akt 
i cennych dokumentów („Zap. Koszalińskie”, 
1962, nr 3 (11), s. 44–48), Osada portowa 
nad Dzierżęcinką („Litery”, 1963, nr 5, s. 28–
29), Początki przemysłu manufakturowego 
w Koszalinie („Rocz. Koszaliński”, 1965, nr 1, 
s. 171–186), Z przeszłości nadmorskich ośrod-
ków wczasowych powiatu koszalińskiego (tam-
że, 1968, nr 4, s 119–129). Popularyzował za-
sób archiwum koszalińskiego i dzieje regional-
ne na łamach „Głosu Koszalińskiego” (nr 254 
z 1963, nr 4 z 1964, nr 114 i nr 127 z 1966), 
„Wiad. Zach.” (nr 36 i  nr 40 z 1968, nr 5, 
nr 24 i nr 36 z 1969), „Głosu Pomorza” (nr 258 
z 1977, nr 40 z 1993, nr 87, nr 130 i nr 244 
z 1993, nr 269 z 1978), „Gaz. Wyborczej” i in. 
Jego recenzje prac historycznych drukowały 

m.in. „Zap. Koszalińskie” (nr 4 z 1962, nr 5 
i nr 8 z 1963, nr 9 z  1964).

Był czł. i działaczem Oddz. PTH w Ko-
szalinie, Koszalińskiego Tow. Społ.-Kult., 
Oddz. SAP w Koszalinie oraz Okręgowej 
Kom. Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Pol. Współpracował z Muz. Okręgowym 
w Koszalinie i jego oddziałami oraz urzędami 
stanu cywilnego. Ponadto był aktywnym czł. 
Kom. Metodycznej archiwów państwowych 
w Słupsku i Koszalinie. Był wysoko cenionym 
specjalistą w zakresie kwerend genealogicz-
nych dla użytkowników zagr. Brał udział jako 
ekspert w uzgadnianiu i wprowadzaniu prze-
pisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Został uhonorowany m.in.: Krzyżem 
Kawalerskim OPP (1989), Srebrnym (1970) 
i Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Odznaką 
1000-lecia Państwa Polskiego (1966), odzna-
kami: „Za Zasługi w Rozwoju Województwa 
Koszalińskiego” (1968), „Za opiekę nad zabyt-
kami” (1977) i „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1978) oraz medalem pamiątkowym „Za Zasługi 
dla Koszalina” (2001).

W archiwum koszalińskim poznał przyszłą 
żonę – Krystynę (mgr historii, archiwistkę), 
z którą zawarł związek małżeński 19 IX 1964. 
Miał córkę Katarzynę (ur. 1967).

Zmarł 17 VI 2012 w Koszalinie; zo-
stał pochowany na tamtejszym cmentarzu 
Komunalnym.

– Źródła do historii Koszalina, z. 2, Koszalin 2007, 
s. 6–7, Kultura Koszalińska. Almanach 2012, red. J. Pod-
laszewski, Koszalin 2013, s. 184–185; – Adam Muszyński, 
„Rocz. Koszaliński”, 2011, nr 39, s. 228, Adam Muszyński 
(1932–2012), „Archeion”, t. 114, 2013, s. 508–510.

Joanna Chojecka i Anna Bułka
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O

Okoniewska Józefa (1892–?) urzędnicz-
ka, archiwistka. Ur. 21 III w Poznaniu, jako 
czwarte z pięciorga dzieci Stanisława i Marii 
z d. Jankowskiej. Ojciec był właścicielem ma-
łego przedsiębiorstwa w Poznaniu, starsze ro-
dzeństwo (Ignacy, Antoni oraz Władysława) 
zmarło przed jej urodzeniem. W 1897 wraz 
z rodzicami i młodszą siostrą Bronisławą prze-
prowadziła się do Berlina, gdzie ojciec pracował 
jako urzędnik. Od śmierci ojca w 1922 ze swych 
skromnych zarobków utrzymywała matkę 
i siostrę w Poznaniu. W wieku 6 lat rozpoczę-
ła naukę w 8-klasowej szkole średniej. Po jej 
ukończeniu kontynuowała przez kilka lat na-
ukę w Inst. Nauk. ss. Urszulanek w Berlinie, 
z zamiarem obrania w przyszłości zawodu na-
uczycielki. W obawie przed germanizacją rodzi-
ce oddali O. na roczny kurs w akademii handl. 
H. Strahlendorffa w Berlinie. Tu zapoznała się 
teoretycznie z przedmiotami z dziedziny han-
dlu i prac biurowych (księgowością, stenografią 
niem., korespondencją, pisaniem na maszynie). 
Przez cały okres edukacji pobierała prywatne 
lekcje jęz. pol.

Po ukończeniu szkoły handl. pracowała naj-
pierw w Berlinie, późn. w „Gaz. Grudziądzkiej”, 
wydawanej przez senatora Wiktora Kulerskiego 
w Grudziądzu, nast. ponownie w Berlinie, 
m.in. w Pol. Biurze Korespondencyjnym po-
sła Wojciecha Korfantego. W 1919 objęła po-
sadę referentki w Komisariacie do Spraw 
Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu u dr. 
Kazimierza Kaczmarczyka, późn. dyrekto-
ra AP w Poznaniu. W 1924 została urzędni-
kiem VIII st. w Wydz. Dobrowolnej Likwidacji 
Komisariatu. W l. 1930–34 kierowała działem 
korespondencji pol.-niem. w wydawnictwie 
Artura Gustowskiego „Kupiec” w Poznaniu. Od 
1935 związała się na blisko 4 lata z pracą ar-
chiwalną, pocz., od stycznia do kwietnia 1935, 
jako archiwistka w AP w Poznaniu, nast. od 
maja 1935 objęła posadę inwentarystki akt ar-
chiwum ks. von Plessa w Pszczynie, gdzie pra-

cowała do lutego 1939. W trakcie pracy w AP 
w Poznaniu zajmowała się inwentaryzacją 
dóbr krotoszyńskich. W okresie zatrudnienia 
w Pszczynie miała za zadanie inwentaryza-
cję Archi. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, 
uznanego w 1936 za zabytek. Porządkowania 
wymagało ponad 11,5 tys. ksiąg i luźnych do-
kumentów: akt procesowych, recesowych, ksiąg 
gospodarczych, ksiąg i akt luźnych odnoszą-
cych się do historii poszczególnych miejscowo-
ści, spraw kościelnych, górniczych, leśnych. 
Zinwentaryzowania wymagała również biblio-
teka, licząca ponad 1200 tomów. Całość prac 
przebiegała pod nadzorem dr. Kaczmarczyka, 
udzielającego wskazówek i kontrolującego po-
stępy. W tym czasie współpracowała również 
z ówczesnym wizytatorem szkolnym, autorem 
monografii historycznych wielu lokalnych miej-
scowości, Ludwikiem Musiołem. Po zakończe-
niu kolejnych etapów inwentaryzacji przesyła-
ła sprawozdania i spisy dr. Kaczmarczykowi. 
Przełożeni doceniali fachowość archiwistki i jej 
zaangażowanie w pracy, jednakże w związ-
ku z reorganizacją dóbr pszczyńskich, w lu-
tym 1939 otrzymała przeniesienie do Spółki 
Akcyjnej Książęce Kopalnie Pszczyńskie 
w Katowicach. Od 6 II 1939 została oddelego-
wana do sporządzenia bilansu Dyrekcji Dóbr 
w Pszczynie, gdzie mogła wykazać się wiedzą 
nabytą w szkole handl. Oznaczało to jednak-
że odsunięcie od pracy w archiwum i będącej 
w toku inwentaryzacji jego zasobu. Zachowane 
karty inwentaryzacyjne, opracowane przez nią, 
znajdują się w zesp. Arch. Książąt Pszczyńskich 
w Pszczynie, przechowywanym w Oddz. 
w Pszczynie AP w Katowicach.

Od chwili wyjazdu z Pszczyny na urlop 
w sierpniu 1939 dalszych jej losów nie udało 
się ustalić.

– AP w Katowicach Oddział w Pszczynie, zesp. 
nr 17/53/0 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 
1287–1945, sygn. I 135–140, XIV 12–15, XVII 3131, 3132, 
p. O8, AP w Poznaniu, zesp. 53/1926/0 Urząd Stanu 
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Cywilnego Poznań – obwód miejski 1874–1914, sygn. 
260, zesp. 53/474/0 Akta miasta Poznania 1254–1945, 
sygn. 14800, 16710.

Joanna Szczepańczyk

Olejarczuk Andrzej (1945–2010) archiwi-
sta, historyk, tłumacz. Ur. 16 I w Nowym Sączu, 
syn Tomasza i Klementyny z d. Paszkowskiej. 
Szkołę podst. ukończył w Józefowie pod 
Warszawą, maturę zdał w XXVI Lic. Ogólnoksz. 
im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” 
w Warszawie. W 1968 ukończył studia na 
Wydz. Hist. Uniw. Warsz. i rozpoczął tam stu-
dia doktoranckie. Specjalizował się w historii 
gospodarczej i społecznej Polski XVI w. Pracę 
doktorską Produkcja towarowa wsi małopol-
skiej. Próba rejonizacji obronił w 1976, pod 
opieką naukową prof. Henryka Samsonowicza, 
uzyskując st. dr. nauk human. 

W 1973 rozpoczął pracę w Inst. Kształcenia 
Nauczycieli w Warszawie jako starszy asy-
stent i adiunkt. Prowadził zajęcia dydaktycz-
ne z pedagogami z problematyki historii no-
wożytnej i najnowszej. W l. 1976–90 pracował 
w Gł. Kom. Badania Zbrodni Hitler. w Polsce 
na stanowisku adiunkta. Od 13 IV 1990 był 
zatrudniony w Oddz. I Opracowania Zasobu 
AAN na stanowisku starszego archiwisty. 
Zajmował się głównie opracowaniem akt KC 
PZPR. Zarchiwizował materiały pionu rolnego 
KC PZPR, kilkanaście mniejszych zespołów 
archiwalnych oraz dopływy do zespołów opra-
cowanych wcześniej. Opracował kilkanaście 
dokumentów z zasobu AAN dla Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej. Brał 
udział w pracach Kom. Zakupów AAN. W 1995 
rejestrował polonika w Państw. Arch. Federacji 
Ros. w Moskwie. Był tłumaczem podczas wizyt 
archiwistów ros. 1 IV 2004 przeszedł na ren-
tę inwalidzką ze względu na pogarszający się 
stan zdrowia.

Poza pracą archiwalną zajmował się re-
dakcją naukową i tłumaczeniem literatu-
ry ros. Przełożył na jęz. pol. pracę Borysa 
Rybakowa – Pierwsze wieki historii Rusi. 
Razem z żoną przetłumaczył kilka książek 
Wiktora Suworowa, m.in. Ostatnia republi-
ka, Oczyszczenie, Samobójstwo (używając ps. 
zbiorowego). Jest autorem redakcji naukowej 
pol. edycji prac ros. historyków i dziennikarzy, 
m.in. Od Rusi do Rosji Lwa Gumilowa. Jako re-
daktor naukowy współpracował z PWN i PIW. 

Pisał recenzje do „Kwart. Hist.”, „Przegl. Hist.” 
i „Zap. Hist.”. Był czł. redakcji „Wiad. Hist.”.

W 1974 zawarł związek małżeński z Ewą 
Rojewską.

Zmarł 10 VIII 2010 w Warszawie; został 
pochowany w grobie rodzinnym w Józefowie.

– Ogonowski J.,  Andrzej Olejarczuk (16 I 1945–10 
VIII 2010), „Teki Arch.”, t. 11(33), 2010, s. 413–414.

Jakub Ogonowski

Orzechowski Jan Stefan (1933–2014) 
archiwista, historyk regionalista. Ur. 30 VIII 
w Sławkowie w pow. olkuskim woj. kieleckiego. 
Był trzecim z pięciorga dzieci Franciszka, kole-
jarza, i Antoniny z d. Dziedzic. W 1948 w rodzin-
nej miejscowości ukończył szkołę powsz., a w l. 
1948–52 uczęszczał do gimn. i lic. w Olkuszu. 
Nast. rozpoczął studia filoz. w Kielcach, któ-
re ukończył z wyróżnieniem w 1958. Po ich 
ukończeniu rozpoczął pracę w duszpasterstwie 
kieleckim jako nauczyciel religii w parafiach 
w Busku Zdroju, Jędrzejowie, Dzierzgowie 
i Skalbmierzu. W 1968 ukończył historię na 
Uniw. Warsz., broniąc pracy magisterskiej 
Świadomość narodowa w Polsce w pierwszej 
połowie XIV wieku w świetle źródła Lites ac res 
gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum; 
w 1985 odbył studia podyplomowe na UMK 
w zakresie edytorstwa źródeł historycznych. 
Rozpoczął również studia doktoranckie u prof. 
Aleksandra Gieysztora. Biegle władał jęz. łac.

W sierpniu 1961 podjął pracę w AP 
w Radomiu. W kwietniu 1974 otrzymał sta-
nowisko adiunkta naukowo-badawczego, po-
wierzono mu jednocześnie obowiązki kierow-
nika Oddz. II, zajmującego się gromadzeniem 
i opracowaniem akt wytworzonych po 1945 
oraz nadzorem nad archiwami zakładowymi. 
Pełnił również obowiązki zastępcy dyrektora 
AP w Radomiu i przewodniczył Kom. Arch. 
Oceny Dok. Brał udział w pracach CKM, 
Centr. Kom. Arch. Oceny Dok. oraz w ze-
społach opracowujących przepisy metodycz-
ne, m.in. w zespole prof. Czesława Biernata 
i prof. Aleksandra Gieysztora. Kierując Oddz. 
II, przeprowadzał kontrole archiwów zakła-
dowych. Ważnym polem jego działalności za-
wodowej było opracowanie materiałów archi-
walnych. Jest autorem inwentarzy zespołów 
akt miast Radomia (razem z J. Bonieckim) 
i Kozienic. Opracował akta Starostwa Pow. 
w Kozienicach oraz zespoły organów admi-
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nistracji państwowej szczebla powiatowego 
i gminnego (gromadzkiego). Zajmował się 
również opracowaniem materiałów archiwal-
nych instytucji oświatowych, związków i or-
ganizacji dobroczynnych, w tym m.in. szkół 
radomskich: Państw. Lic. Pedagog., Państw. 
Kursu Nauczycieli, Studium Nauczycielskiego, 
Państw. Żeńskich Szkół Zaw., a także Państw. 
Lic. Rachunkowości Rolnej w Wośnikach, 
Kom. Szkolnej Ziemi Radomskiej, inspektora-
tów szkolnych w Radomiu, ZNP, Miejskiego 
Komitetu Opieki Społ., Centr. Komitetu Opieki 
Społ. w Radomiu oraz tamtejszych komite-
tów Rady Gł. Opiekuńczej. Sporządził pomo-
ce ewidencyjno-informacyjne do zespołów akt 
przedsiębiorstw i instytucji gosp.: akt cechów, 
gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych, 
Powsz. Spółdzielni Spożywców w Pionkach, 
Radomskich Zakł. Garbarskich, Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Młynów Gospodarczych 
w Radomiu. Opracowane przez niego pomo-
ce archiwalne zostały opublikowane w prze-
wodniku Archiwum Państwowe w Radomiu. 
Przewodnik po zasobie (pod red. H. Kisiel, 
W. 1996).

Na emeryturę przeszedł po 37 latach pra-
cy w AP w Radomiu 31 VIII 1998. Będąc na 
emeryturze, zajmował się tłumaczeniem z jęz. 
łac. akt metrykalnych, opublikowanych w po-
szczególnych tomach wielotomowej serii wy-
dawniczej RTN: Księgi metrykalne Kościołów 
Radomskich z lat 1591–1795. Aktywnie uczest-
niczył w zebraniach, konferencjach i sesjach 
naukowych, podczas których prezentował refe-
raty z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

Był autorem i współautorem wielu ar-
tykułów poświęconych archiwum radom-
skiemu i dziejom regionalnym, m.in.: Źródła 
do dziejów PRL w Archiwum Państwowym 
w Radomiu (współaut., „Biul. Kwartalny 
RTN”, t. 7, 1970, z. 1–2, s. 69–92), Archiwa 
radomskie w XIX i początkach XX wieku, [w:] 
Materiały na sesję naukową z okazji 50-lecia 
Archiwum Państwowego w Radomiu, pod. red. 
B. Zwolanowskiej (współaut., Radom 1971), 
Administracja i ustrój szkolny na Kielecczyźnie 
(1778–1950) (współaut., „Biul. Kwartalny 
RTN”, t. 12, 1975, z. 3–4, s. 1–21), Protokoły 
posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu z lat 
1917–1918 (tamże, t. 15, 1978, z. 1, s. 73–85), 
Struktura zasobu aktowego w WAP w Radomiu 
(tamże, t. 15, 1978, z. 2–4, s. 85–97), Protokoły 

posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu z lat 
1917–1939 źródłem do dziejów gospodarczych 
miasta (tamże, t. 17, 1980, z. 4, s. 47–60), 
Źródła do „Wydarzeń Radomskich 1976 r.” 
w zespole akt KW PZPR w Radomiu (tam-
że, t. 31, 1996, s. 63–82), Dokumenty parafii 
Wieniawa z lat 1458–1746 (tamże, t. 33, 1998, 
z. 2–4, s. 31–81), Archiwa zakładowe resortu 
przemysłu ciężkiego w województwie kieleckim 
(„Archiwista”, r. 9, 1973), Materiały archiwal-
ne dotyczące odzyskania niepodległości przez 
Polskę przechowywane w zasobie Archiwum 
Państwowego w Radomiu (współaut.), [w]: 
70. rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę 1918–1988. Materiały pokonferencyjne 
(Radom 1989).

Był czł. Oddz. w Radomiu PTH, RTN, ZNP 
i Oddz. SAP w Kielcach i Radomiu, pełniąc 
w nich funkcje, m.in. sekretarza i wiceprezesa.

Za zasługi i aktywność zawodową został 
uhonorowany wieloma odznaczeniami państwo-
wymi i resortowymi.

W 1961 w Radkowie zawarł związek mał-
żeński z Janiną Magdaleną Frej, pielęgniarką 
(zm. 1999), z którą miał córkę Patrycję Urszulę 
(ur. 1962) z zawodu psychologa.

Zmarł 18 III 2014 w Radomiu; został pocho-
wany na tamtejszym cmentarzu Komunalnym 
na Firleju.

– Boniecki J., Nauczyciele, mistrzowie, koledzy 
znajomi, W. 2007; – AP w Radomiu, Akta osobowe J.S. O., 
Akta własne AP w Radomiu; – Akta rodzinne J.S. O. 
udostępnione autorce przez córkę Patrycję, relacja ustna 
H. Kisiel złożona autorce.

Anna Jankowska

Owsiewski Miron (1920–2013) archi-
wista. Ur. 26 VIII w Magnuszewie Dużym 
w gm. Szelków w rodzinie chłopskiej Feliksa 
i Filomeny z d. Papiernik. W 1930 rodzina prze-
prowadziła się do Pułtuska, gdzie rodzice nabyli 
niewielkie, 3-hektarowe gospodarstwo rolne. 
W 1935 ukończył 7-oddziałową szkołę powsz. 
w Pułtusku, jednak z braku odpowiednich środ-
ków finansowych nie mógł kontynuować nauki 
i rozpoczął pracę jako malarz pokojowy. Maturę 
uzyskał dopiero w l. 50. XX w. w Techn. Ekon. 
w Makowie Maz. Na przeł. lat 70. i 80. ukończył 
Zawodowe Studium Admin. Uniw. Warsz. oraz 
Podyplomowe Studium Archiwistyki.

W pierwszych latach okupacji niem. pra-
cował jako malarz. W 1943 został wywiezio-
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ny na przymusowe roboty do Peyse (obecnie 
Komsomolski) pod Królewcem, skąd zbiegł 
jesienią 1944. Od lutego 1945 organizował 
Komendę Pow. MO w Makowie Maz., nast. 
objął w niej funkcję kierownika sekcji śled-
czej. W 1949 na własną prośbę odszedł z mili-
cji i rozpoczął pracę w Starostwie Pow. (późn. 
Prezydium PRN) w Makowie. W 1958 powrócił 
do Pułtuska, gdzie podjął pracę w tamtejszym 
Prezydium PRN, nast. Prezydium MRN jako 
sekretarz (1959–65) oraz przew. (1965–73). 
W tym okresie wykazał się jako sprawny or-
ganizator przeprowadzonych na ogromną 
skalę obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego 
w Pułtusku. Przyczynił się także do powołania 
pułtuskiego archiwum powiatowego, m.in. po-
przez przekazanie przez władze miasta budyn-
ku d. kościoła Najświętszej Marii Panny na cele 
archiwalne, a także pozyskanie pomieszczeń 
zastępczych, w których mieściło się archiwum 
do momentu zakończenia prac archeologicz-
nych i remontowych w budynku kościoła. Od 
1 I 1975 objął stanowisko kierownika PAP 
w Pułtusku (nast. Oddz. AP m.st. Warszawy). 
W 1980 przeszedł na emeryturę, jednakże obo-
wiązki kierownika pełnił do 31 X 1983 (z prze-
rwą od 5 XI 1981 do 1 V 1982). W archiwum 
pracował na ½ etatu do 30 III 1987.

W pracy archiwalnej zajmował się zabez-
pieczeniem akt po zlikwidowanych urzędach 
powiatowych, m.in. ratując przed zniszcze-
niem część akt Prezydium PRN w Pułtusku, 
znajdujących się w b. siedzibie Urzędu Pow. 
w Pułtusku, przebudowanej na Dom Polonii. 
Nadzorował prace adaptacyjne w budynku ko-
ścielnym, zajmował się również opracowaniem 
materiałów archiwalnych, przede wszystkim 
akt administracji ros. sprzed 1916. Był współ-
autorem (z A. Gryciuk) pierwszego Informatora 
o zasobie archiwalnym Oddziału w Pułtusku 
(Pułtusk 1982), a także autorem i współau-
torem kilku prac historycznych dot. dziejów 
Pułtuska (m.in. społeczności żyd. miasta, cmen-
tarza żołnierzy sow. i miejsc pamięci narodowej, 
ochotniczych straży pożarnych i towarzystw 
społeczno-kulturalnych).

Od 1975 stał na czele Stacji Nauk. 
w Pułtusku Maz. Ośrodka Badań Nauk. 
w Warszawie. Z jego inicjatywy powstało 
Studium Wiedzy o Regionie, które organizowa-
ło odczyty i spotkania z historykami, literata-
mi i ludźmi kultury, a od 1979 w jego ramach 

prowadzono sem. doktorskie. Stacja objęła też 
nadzorem wykonywane wówczas w Pułtusku 
wykopaliska archeologiczne. W l. 1980–89 był 
prezesem Pułtuskiego Tow. Społ.-Kult., a w l. 
1985–87 wiceprezesem tamtejszego Oddz. 
PTH. Z jego inicjatywy odsłonięto pamiątko-
we tablice i upamiętniono kilkanaście miejsc 
pamięci narodowej w mieście. Przez wiele lat 
był przew. Zarządu Miejskiego PKPS i pre-
zesem Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, 
a także aktywnym czł. ZBOWiD, LOK i OSP 
w Pułtusku. W l. 2000–09 popularyzował histo-
rię miasta, prowadząc na łamach „Pułtuskiej 
Gaz. Powiatowej” stałą rubrykę Z notatnika 
archiwisty.

Był czł. PPR, nast. PZPR.
Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawa- 

lerskim OOP, Brązowym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, a także odznaką „Za Zasługi dla 
Województwa Ciechanowskiego”.

Z małżeństwa zawartego w 1947 z Kazi- 
mierą Grabowską, z zawodu księgową, miał 
córki: Leonardę oraz Anicetę. Po śmierci 
żony poślubił w 2000 ekonomistkę Barbarę 
Chrzanowską.

Zmarł po długiej chorobie 20 VI 2013; 
został pochowany na cmentarzu Św. Krzyża 
w Pułtusku.

– Wiśniewski K., Miron Owsiewski (1920–1913), 
„Pułtuska Gaz. Powiatowa”, 2013, nr 26; – AP w War-
szawie Oddz. w Pułtusku, zesp. nr 79/187/0 Archiwum 
Powiatowe w Pułtusku 1973–1975, sygn. 1–3, Kronika 
Oddziału w Pułtusku APW; – AP w Warszawie, Akta 
osobowe M. O.

Krzysztof Wiśniewski

Oziemblewski Stefan (1942–2000) hi-
storyk, archiwista. Ur. 2 IV w Warszawie, 
w rodzinie inteligenckiej Józefa (urzędnika) 
i Stefanii z d. Kuźniarskiej (nauczycielki). Po 
ukończeniu w 1959 lic. ogólnokszt. rozpoczął 
studia na Wydz. Hist. UMCS. W 1965 obronił 
pracę magisterską Polska a Watykan w okre-
sie międzywojennym na tle konkordatu z 1925 
r., uzyskując 25 VI t.r. tytuł mgr. historii. 
W l. 1989–90 ukończył studia podyplomowe 
w zakresie archiwistyki na UMK.

Karierę zawodową rozpoczął 15 VIII 
1965 od stanowiska kierownika Wydz. Kult. 
Prezydium PRN w Drawsku Pomorskim. Od 
grudnia 1971 przeszedł do pracy w aparacie 
PZPR, na stanowisku starszego inspektora ko-
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mitetów powiatowych w Drawsku Pomorskim 
i Złotowie, nast. od połowy 1975 – KW PZPR 
w Pile. W listopadzie 1979 objął funkcję dyrek-
tora Woj. Domu Kultury w Pile, którą spra-
wował do końca sierpnia 1982; nast. 2 lata 
pracował na stanowisku głównego specjali-
sty Nadnoteckiego Tow. Społ.-Kult. w Pile. 
Od 1 VIII 1984 objął stanowisko kierownika 
pilskiego Oddz. AP w Poznaniu, pozostając 
nim przez cały okres pracy w archiwach pań-
stwowych. Pracę w archiwum zakończył 31 I 
2000. Największym sukcesem jako kierownika 
pilskiego oddziału było pozyskanie nowej sie-
dziby archiwum przy ul. Śniadeckich 31. Był 
czł. i jednym z najważniejszych animatorów 
Nadnoteckiego Tow. Społ.-Kult., będącego plat-
formą działań kulturalnych i naukowych w b. 
woj. pilskim. Zaangażował się także w wydawa-

nie „Rocz. Nadnoteckiego”, na którego łamach 
publikowano prace z zakresu dziejów regionu.

Od 1968 należał do PZPR.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, a także odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury”.

Żona Zofia pełniła kierownicze funkcje w pil-
skiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Córka 
Agata została biologiem, mieszka w Austrii.

Zmarł 1 XI 2000 w Pile; został pochowany 
na tamtejszym cmentarzu Komunalnym.

– Marciniak D., Dzieje i zasób pilskiej placówki 
archiwalnej w latach 1951–2011, mps. pracy magister-
skiej, Inst. Hist. UAM, Poznań 2011; – Kamiński M., In 
memoriam – Stefan Oziemblewski (1942–2000), „Pozn. 
Rocz. Arch.-Hist.”, r. 8–9, 2002; – AP w Poznaniu, Akta 
osobowe S. O.

Maciej Kamiński
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P

Palarczykowa Anna Maria (1918–
2013) prawniczka, archiwistka. Ur. 21 VII 
w Krakowie, w rodzinie kupca Tadeusza 
Szyllera oraz Kamilli z d. Janeczek. Rodzice 
rozwiedli się po kilku latach małżeństwa 
i matka w 1924 ponownie wyszła za mąż za 
dr. Zdzisława Reubenbauera, w tym czasie 
asystenta na Wydz. Rolnictwa UJ, właścicie-
la majątku ziemskiego Kaliszany w woj. po-
znańskim, gdzie rodzina zamieszkała w 1927. 
Odebrała pocz. wykształcenie domowe, zdając 
corocznie egzaminy w szkole publ. Od V klasy 
uczęszczała do Gimn. Human. ss. Urszulanek 
w Poznaniu (1932–36). W l. 1936–39 zaliczy-
ła 3 lata studiów wyższych na Wydz. Prawa 
UJ. Podczas okupacji niem. była zaangażo-
wana w działalność konspiracyjną ZWZ–AK. 
W nocy z 23 na 24 VI 1942 została aresztowana 
i osadzona w więzieniu przy ul. Montelupich 
w Krakowie. 17 VIII t.r. wywieziono ją do 
niem. nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz–Birkenau, gdzie otrzymała numer 
obozowy 17524. W styczniu 1945 została ewa-
kuowana wraz z innymi więźniarkami (słyn-
ny „Marsz śmierci”) najpierw do Wodzisławia, 
skąd odkrytymi wagonami kolejowymi prze-
transportowano je w głąb Niemiec, pocz. do obo-
zu w Ravensbrück, a nast., wobec zbliżania się 
Armii Czerwonej, do obozu w Neustadt–Glewe 
pod Hamburgiem. Obóz ten został wyzwolony 
3 V 1945 przez armię amer.

Po powrocie do Polski w 1945, kontynu-
owała naukę na UJ, uzyskując tytuł mgr. praw 
14 V 1946. W marcu 1947 wyjechała na Wydz. 
Prawa Uniw. w Paryżu na 2-letnie stypendium 
doktoranckie rządu franc. za pośrednictwem 
pol. Min. Oświaty. Zapoznała się tam m.in. 
z zagadnieniami franc. prawa konstytucyjnego.

Pracę zawodową rozpoczęła we wrześniu 
1948 jako korektor stylistyczny w redakcji or-
ganu Komitetu Słowiańskiego w Polsce „Życia 
Słowiańskiego”, ukazującego się w Krakowie. 
W redakcji pracowała do poł. 1949, kontynu-

ując jednocześnie przygotowanie pracy dok-
torskiej pod kierunkiem prof. Konstantego 
Grzybowskiego w Zakł. Teorii Prawa i Prawa 
Państw. UJ. Zarówno pracę zawodową, jak 
i naukową zmuszona była jednak przerwać 
z powodu narodzin, ciężkiej choroby (białacz-
ka) i śmierci pierwszego dziecka Andrzeja 
(1949–1952).

Od 1 IX 1952 została zatrudniona na etacie 
asystenta kontraktowego w AP w Krakowie. 
Przeszła kolejne szczeble kariery zawodowej: 
od 1 X 1955 objęła stanowisko archiwisty, od 
1 XI 1956 – starszego archiwisty, od 1 I 1962 
– adiunkta, od 1 V 1966 – adiunkta naukowo-
-badawczego. Od 5 VII 1958 do 1 VII 1971 była 
zatrudniona na ½ etatu. Po przejściu ponownie 
na pełny etat otrzymała stanowisko kierowni-
ka, mieszczącego się na Zamku Wawelskim, 
Oddz. I Akt Staropolskich, Zbiorów i Kolekcji 
archiwum krakowskiego, zwolnione przez 
dotychczasowego kierownika doc. Adama 
Kamińskiego w związku z jego przejściem na 
emeryturę. Na emeryturę przeszła 30 VI 1980, 
jednakże od 15 IX 1980 do 31 VII 1982 praco-
wała nadal w Oddz. I na Wawelu w niepełnym 
wymiarze godzin.

W działalności archiwalnej, wykorzystując 
swoje zainteresowania historyczne oraz biegłą 
znajomość jęz. obcych (franc., niem., łac.), zaj-
mowała się porządkowaniem i inwentaryza-
cją cennych zespołów akt podworskich. Do jej 
dorobku zawodowego należą prace archiwal-
ne m.in. nad: Arch. Wolańskiego z Rudki z l. 
1513–1837 (wspólnie ze S. Skrzyńskim), Arch. 
Siedliszowickim Załuskich z l. 1524–1904, 
Arch. Chorzelowskiego Tarnowskich z l. 1807–
1931, Arch. Krzeszowickiego Potockich z l. 
1391–1926. Ponadto, współpracowała przy po-
rządkowaniu Arch. Dzikowskiego Tarnowskich 
z l. 1310–1948 i Arch. Młynowskiego Chod- 
kiewiczów z l. 1494–1932. Jest autorką in-
deksu do księgi Castriensia Cracoviensia 
Inscriptiones nr 297 z 1671, opisów 28 zespo-
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łów staropol. ksiąg sądownictwa szlacheckiego 
z terenu woj. krakowskiego i księstw oświęcim-
skiego i zatorskiego z XIV–XVIII w. do zeszy-
tu 1. przewodnika po zasobie AP w Krakowie.

Wieloletnia praca archiwalna nad ar-
chiwami podworskimi zaowocowała licznymi 
pracami wydanymi drukiem, opartymi na 
materiałach źródłowych, przechowywanych 
w tych zespołach. Dorobek naukowy P. obej-
muje ponad 30 prac, artykułów i biogramów, 
spośród których wymienić należy: Listy K.C. 
Mrongowiusza do Jana Feliksa Tarnowskiego 
(„Rocz. Gdań.”, t. 19/20 1960/61), Archiwum 
Siedliszowickie Załuskich („Archeion”, t. 32, 
1960, s. 57–77), Józef Załuski. Wspomnienia 
(wstęp i oprac., Kr. 1976), Dzieje Archiwum 
Potockich z Krzeszowic („Archeion”, t. 79, 1985, 
s. 93–117), Artur Potocki i jego pałac „Pod 
Baranami” w Krakowie (seria: Bibl. Krak., 
nr 134, Kr. 1995), Archiwum Wincentego 
Potockiego z Brodów („Miscellanea Hist.-Arch.”, 
t. 8, 1997, s. 21–25). Swojemu poprzednikowi na 
stanowisku kierownika Oddz. I AP w Krakowie 
– Adamowi Kamińskiemu (1905–1981) poświę-
ciła dwa biogramy („Archeion”, t. 76, 1983, 
s. 323–330, Słown. archiwistów, t. 1, 1988, 
s. 97–99). Ważne miejsce w jej dorobku nauko-
wym zajmuje współautorstwo edycji dziennika 
Adama Kamińskiego (A. Kamiński, Diariusz 
podręczny 1939–1945, przedm. S. Radoń, 
wstęp i oprac. A. Palarczykowa i J. Stoksik, 
W. 2001). Ta ostatnia pozycja wpisuje się 
w jej drugi nurt zainteresowań, dot. II wojny 
światowej. Znalazł on odzwierciedlenie w kil-
ku artykułach poświęconych problematyce 
obozów nazistowskich i ich ofiar, opublikowa-
nych m.in. w „Archeionie”: Władze hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
ich kancelarie i pozostała po nich spuścizna 
aktowa (t. 40, 1964, s. 227–249), Archiwum 
Międzynarodowego Ośrodka Poszukiwań Osób 
w Arolsen (NRF) (t. 47, 1967, s. 177–182).

Doświadczenie, nabyte w toku prac archi-
walnych w zakresie archiwów podworskimi 
oraz staropol. ksiąg sądów ziemskich i grodz-
kich krakowskich, pozwoliło P. na opracowanie, 
na potrzeby NDAP, projektów instrukcji, opinii 
i recenzji wewnętrznych, dot. metodyki postę-
powania z tymi archiwaliami. Spośród nich 
wymienić należy opinie i projekty: Uwagi do 
projektu Instrukcji o opracowywaniu archiwów 
podworskich, przygotowane w 1973 wspólnie 

ze S. Pełeszową, projekt instrukcji o opraco-
wywaniu archiwów podworsko-przemysłowych 
(1973) oraz projekt wytycznych o brakowaniu 
archiwów podworskich. Ponadto była autorką 
wnikliwej recenzji dot. instrukcji o porządko-
waniu ksiąg ziemskich i grodzkich, przygoto-
wanej przez doc. J. Bielecką z AP w Poznaniu. 
Pokłosiem jej prac metodycznych jest artykuł 
Dokumenty pergaminowe, druki, ikonografia, 
kartografia w archiwach prywatnych, ich ewi-
dencja i przechowywanie („Archeion”, t. 59, 
1973, s. 15–30). W 1973 weszła w skład CKM.

Czynnie angażowała się w życie społeczno-
ści archiwalnej oraz działalność edukacyjno-po-
pularyzacyjną. Wniosła znaczący wkład w przy-
gotowanie obchodów 100-lecia AP w Krakowie 
w 1978. Była m.in. współtwórczynią, zorgani-
zowanej z tej okazji, okolicznościowej wysta-
wy „Archiwalia zabytkami historii i kultury”, 
w artykułach prasowych i audycjach radiowych 
popularyzowała zasób archiwum, 27 X t.r. wy-
głosiła podczas jubileuszowej sesji w Auli UJ 
referat Materiały publiczne w archiwach pry-
watnych Archiwum Państwowego w Krakowie. 
Prowadziła pokazy, wykłady oraz praktyki dla 
studentów szkół wyższych zarówno krakow-
skich, jak i poza krakowskich. Prowadziła też 
cykliczne wykłady „Archiwum odbiorcy i okres 
księgi wpisów” dla słuchaczy Inst. Historii 
Prawa UJ. Była także współorganizatorką 
wielu wystaw archiwalnych, w tym, zorgani-
zowanej z okazji Tygodnia Archiwów w 1973 
na Zamku Królewskim na Wawelu, wystawy 
„Zamki i miasta Ziemi Krakowskiej”. Wygłosiła 
liczne odczyty (m.in. w Tow. Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa) nt. prowadzo-
nych przez siebie prac archiwalnych bądź 
też przygotowywanych do druku publikacji, 
prezentowała zbiory archiwum krakowskiego 
wielu gościom krajowym i zagr. W 1969 prze-
bywała, z ramienia NDAP, we Włoszech. Przez 
kilka lat pełniła funkcję przew. Rady Zakł. zw. 
zaw. w archiwum w Krakowie.

Od 1945 należała do Zw. b. Więźniów Polit. 
(późn. ZBoWiD) i aktywnie działała (do 1948) 
w Kom. Weryfikacyjnej i Sekcji Oświatowej. 
W październiku 1963 zeznawała jako świadek 
w tzw. drugim procesie oświęcimskim przed 
sądem we Frankfurcie n. Menem, ponownie 
zaś w 1964 także przed sądem we Frankfurcie 
– w procesie Josefa Erber (Josefa Houstka), sze-
fa Politische Abteilung SS obozu w Birkenau. 



174

Od l. 70. XX w. wielokrotnie występowała 
w niem., a późn. także i pol. telewizji, opowia-
dając o koszmarze życia i tragedii więźniów  
obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau. 
Równocześnie też, na zaproszenie strony niem., 
przez wiele lat wygłaszała prelekcje na ten 
temat dla uczniów starszych klas licealnych 
w RFN. W 1997 nagrała w Muz. Holocaustu 
w Waszyngtonie wspomnienia obozowe poświę-
cone żyd. więźniarkom, prostując przy okazji 
błędne stereotypy, utrwalone w świadomości 
amer. społeczności żyd.

Należała do Tow. Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa oraz SAP.

Została uhonorowana Krzyżem Ka- 
walerskim OOP, Krzyżem Oświęcimskim, 
odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”, Złotą 
Odznaką ZNP.

W lipcu 1948 zawarła związek małżeń-
ski z poznanym w Paryżu b. więźniem niem. 
obozu jenieckiego, prawnikiem, absolwentem 
UJ, Alfredem Palarczykiem (1911–1977), po-
chodzącym z Goleszowa ze znanej na Śląsku 
Cieszyńskim pol. rodziny (jego ojciec Karol 
zginął w niem. obozie koncentracyjnym 
Sachsenhausen Oranienburg w 1940). Mąż 
pracował jako adwokat. Miała dwóch synów: 
Michała (ur. 1955), dr. fizyki, oraz Jana (ur. 
1960), prawnika.

Zmarła w wieku 95 lat 18 V 2013 w Kra-
kowie; została pochowana 29 V t.r. na cmen-
tarzu Rakowickim.

– Stoksik J., Jubileusz 90-lecia urodzin Anny Pa-
larczykowej [bibliogr.], „Krak. Rocz. Arch.”, t. 15, 2009, 
s. 11–23, tejże, Anna Palarczykowa, „ Tyg. Salwatorski”, 
r. 20, nr 28(969), z 14 VII 2013; – A. Palarczykowa, 
Wspomnienia, rkps w zbiorach autorki; – AN w Krakowie, 
Akta osobowe A.M. P.

Janina Stoksik

Patykiewicz Walenty (1903–1980) ks., 
historyk, archiwista. Ur. 11 II w Praszce 
w pow. wieluńskim, jako najstarszy syn Piotra 
i Elżbiety z d. Bielawskiej. Ojciec prowadził 
zakład szewski, matka zajmowała się domem 
i wychowywaniem sześciorga dzieci. Do szkoły 
początkowej oraz gimn. uczęszczał w rodzin-
nej Praszce. Świadectwo dojrzałości otrzy-
mał w Szkole Realnej Męskiej im. Tadeusza 
Kościuszki w Wieluniu 27 V 1924. W t.r. 
wstąpił do Sem. Duchownego we Włocławku. 
Studia przerwał w związku z powołaniem 

do odbycia służby wojsk. Po jej zakończeniu 
kontynuował naukę w sem., które ukończył 
w 1929. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 VI 
1929 z rąk bp. Teodora Kubiny w katedrze 
częstochowskiej. Przez 2 lata pracował jako 
wikariusz w par. Borowno w dekanacie mstow-
skim. Od 1 X 1931 pełnił funkcję prefekta 
w Sem. Duchownym diec. częstochowskiej 
w Krakowie, jednocześnie kontynuował stu-
dia na Wydz. Teolog. UJ. Tytuł mgr. teolo-
gii uzyskał 20 XII 1932 na podstawie pracy 
Eugenika w świetle nauki moralności kato-
lickiej. 14 II 1933 został mianowany wika-
riuszem par. św. Barbary w Częstochowie, 
a 5 XII 1937 ekspozytem w nowej placówce 
duszpasterskiej we Wrzosowej w dekanacie 
częstochowskim, gdzie przypadło mu w udzia-
le organizowanie pracy parafialnej od pod-
staw. W 1938 został mianowany cenzorem 
ksiąg treści religijnej. W sierpniu 1939 zo-
stał wyznaczony prefektem w Państw. Sem. 
dla Wychowawczyń Przedszkoli im. Narcyzy 
Żmichowskiej w Częstochowie, jednak wybuch 
II wojny światowej uniemożliwił realizację 
tych obowiązków. Powrócił do Wrzosowej, 
skąd jednak, obawiając się aresztowania przez 
władze okupacyjne, musiał uciekać. Od 20 VII 
1941 aż do końca okupacji ukrywał się w róż-
nych miejscowościach na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego, a nast. we wsi Wola Wiewiecka 
w GG. Odprawiał tam nabożeństwa, udzielał 
posługi kapłańskiej partyzantom, po upadku 
powstania warszawskiego organizował pomoc 
dla uchodźców z Warszawy. Po zakończeniu 
wojny, przez kilka miesięcy, pracował w par. 
Wiewiec, do czasu powołania go na stanowi-
sko notariusza i archiwariusza w Kurii Diec. 
w Częstochowie. Pełnił jednocześnie funkcję 
prefekta w kilku tamtejszych szkołach śred-
nich. W tym okresie podjął dalsze studia teo-
log., których zwieńczeniem było uzyskanie 
14 II 1949 st. dr. teologii na Wydz. Teolog. 
UJ na podstawie rozprawy z zakresu historii 
Kościoła Archidiakonat rudzki zwany póź-
niej wieluńskim, napisanej pod kierunkiem 
ks. prof. Tadeusza Glemmy. W 1950 powrócił 
do pracy duszpasterskiej w par. św. Barbary 
w Częstochowie. Bp Zdzisław Goliński mia-
nował go w 1951 sędzią prosynodalnym, 
w 1952 archiwariuszem diec., a w 1953 kano-
nikiem honorowym w kapitule katedralnej. 
W l. 1953–55 pełnił obowiązki oficjała Sądu 
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Biskupiego. W 1965 został odznaczony godno-
ścią prałata-dziekana w kapitule kolegiackiej 
w Wieluniu. 

W ciągu kilkudziesięciu lat pracy w Arch. 
Diec. udało mu się zgromadzić łac. księgi me-
trykalne oraz akta konsystorskie, dziekańskie 
i parafialne. Jego działalność sprowadzała się 
do systematycznego powiększania zbiorów 
archiwalnych oraz ich katalogowania. Przy 
Arch. Diec. zgromadził podręczny księgozbiór, 
stanowiący dużą pomoc przy opracowywaniu 
materiałów aktowych. Przez wiele lat groma-
dził materiały do dziejów parafii i miejscowo-
ści diec. częstochowskiej. Dorobek naukowy 
ks. P. obejmuje ponad 70 prac, poświęconych 
dziejom diec. częstochowskiej. Znaczną ich 
cześć stanowią biogramy zmarłych kapłanów 
(38 biogramów opublikowanych w l. 1962–67). 
W l. 1928–78 ogłosił drukiem wiele artyku-
łów na łamach periodyków katolickich, m.in.: 
„Przedświtu. Kwartalnika młodzieży duchow-
nej”, „Rocz. Teolog.-Kanonicznych”, „Wiad. 
Diec. Organu urzędowego Częstochowskiej 
Kurii Diec.”, „Częstochowskich Wiad. Diec.”, 
„Zesz. Nauk. KUL”, poświęconych dziejom 
Sem. Duchownego we Włocławku, historii 
Kościoła na ziemiach wieluńskiej i rudzkiej, 
dziejom archidiakonatu wieluńskiego, para-
fiom w Krzyworzece, Przyrowie in. Publikował 
także prace źródłoznawcze, dot. m.in. statutów 
kolegiaty rudzko-wieluńskiej, dokumentom 
bp. Władysława Wrocławskiego z 1267, księgi 
sądowej–kopiarzowi krzepickiemu i in. Był re-
daktorem i współredaktorem wielu publikacji.

Zmarł 25 XII 1980 w Częstochowie; został 
pochowany na cmentarzu w Praszce.

– Związek J. ks., Patykiewicz Walenty (1903–1980), 
w: Wieluński słownik biograficzny, red. Z. Szerbik, Z. Wło-
darczyk, t. 1–2, Wieluń 2014, s. 235–237, tegoż, Patykie-
wicz Walenty, w: Słownik polskich teologów katolickich, 
vol. 3, s. 615–617; – Związek J. ks., Ks. prałat dr Walenty 
Patykiewicz (1903–1980), „Arch., Bibl. i Muz. Kościelne”, 
t. 43, 1981, s. 260–267, tegoż, Ks. dr Walenty Patykiewicz 
pierwszy archiwariusz diecezji częstochowskiej, „Arch. 
Ecclesiastica”, 2005, nr 2, s. 73–79, tegoż, Ks. prałat 
dr Walenty Patykiewicz (1903–1980) – archiwariusz 
i rodak praszkowski, „Wiad. Archdiec. Częstochowskiej”, 
2009, nr 83, s. 144–145, Olejnik T., Walenty Patykiewicz 
(1903–1980), w: Nad górną Prosną. Monografia Praszki, 
red. T. Krzemiński, Ł. 1999, s. 534–535, Kapuściński J. 
ks., Stan badań nad Tekami Patykiewicza w Archiwum 
Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Paty-
kiewicza w Częstochowie, „Veritati et Caritati”, 2016, 
nr 6, 273–286; – AP w Częstochowie, zesp. 8/266/0 Akta 

stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Praszce 
1857–1915 [1947–1995], 1857–1913, Księga urodzeń, 
małżeństw, zgonów z 1903.

Elżbieta Surma-Jończyk

Pawłowska Anna Teresa (1929–2008) 
archiwistka, kartografka, nauczycielka. Ur. 
16 XII w Nałęczowie, córka Mariana, kierow-
nika administracji ośrodka zdrowia, i Wiktorii 
z d. Bobrzyk. Miała troje rodzeństwa. W rodzin-
nym mieście ukończyła szkołę powsz. i gimn. 
ogólnokszt. w zakresie 4 klas (1947). Maturę 
zdała w 1949 w III Państw. Gimn. i Lic. im. 
Unii Lubelskiej w Lublinie. Nast. w l. 1949–53 
studiowała geografię gosp. Polski na Wydz. 
Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, kończąc dyplo-
mem studiów wyższych I st. Dalszą edukację 
kontynuowała jako ekstern w l. 1961–65, otrzy-
mując dyplom mgr. geografii z oceną bardzo 
dobrą (13 VII 1965). Na tym samym wydziale 
obroniła dysertację, napisaną pod kierunkiem 
prof. Franciszka Uhorczaka, uzyskując 29 IX 
1976 st. dr. nauk geogr.

Pracę zawodową podjęła 1 X 1953 na 
stanowisku referendarza w Prezydium WRN 
w Lublinie, skąd przeniosła się w t.r. do Biura 
Zbytu Drewna w Lublinie na stanowisko refe-
renta, a od marca do września 1956 była księgo-
wą w Woj. Przedsiębiorstwie Handlu Meblami 
w Lublinie. W roku akad. 1965/66 była zatrud-
niona na stanowisku asystenta technicznego 
w Katedrze Kartogr. UMCS, skąd odeszła na 
własną prośbę.

W WAP w Lublinie rozpoczęła pracę 1 IX 
1956, pocz. na stanowisku młodszego archiwi-
sty, nast. awansując na stanowisko archiwisty 
(od 1 VIII 1958), starszego archiwisty (od 1 I 
1962) i kierownika Oddz. – akt gospodarczych 
i zbiorów podworskich (od 1 IX 1964). Po prze-
rwie, związanej z pracą na uczelni, od 1 VIII 
1966 ponownie została zatrudniona w archi-
wum lubelskim na stanowisku adiunkta ar-
chiwalnego i kierownika Oddz. Od 1 I 1970 
awansowała na stanowisko starszego asy-
stenta, nast. adiunkta naukowo-badawczego 
i kierownika Oddz. IV, zajmującego się ewi-
dencją i udostępnianiem akt, informacją oraz 
konserwacją archiwaliów, reprografią, filmote-
ką, biblioteką i – pocz. także – nadzorem nad 
narastającym zasobem archiwalnym. Na tym 
stanowisku znacząco zmodyfikowała funkcjo-
nowanie pracowni naukowej, wprowadzając 
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książki ewidencyjne archiwaliów wydawanych 
z magazynu i zwracanych po wykorzystaniu 
oraz księgę obecności w pracowni i udostęp-
nionych akt. Dzięki tym zmianom zwiększono 
bezpieczeństwo archiwaliów w pracowni na-
ukowej i usprawniono obsługę użytkowników. 
Niezwykle odpowiedzialnie podchodziła do 
kwestii prawidłowej konserwacji akt (w 1960 
ukończyła kurs konserwacji zabytków papie-
rowych). Od 1 IX 1978 objęła funkcję zastęp-
cy dyrektora AP w Lublinie, pozostając nadal 
kierownikiem Oddz IV. Od 1 I 1985 przeszła 
na wcześniejszą emeryturę.

Była aktywnym dydaktykiem: w roku 
akad. 1980/81 prowadziła na Studium Pody- 
plomowym Archiwistyki UMK wykłady i kon-
wersatoria z zakresu opracowania archiwa-
liów kartograficznych, w szczególności planów 
miast i wsi z terenu zaboru austr. i ros. Od 
1 IX 1981 do 31 VIII 1982 prowadziła zajęcia 
w Polic. Studium Zaw. przy Zespole Szkół Ekon. 
im. A. i J. Vetterów w Lublinie z przedmiotów 
zawodu technika archiwalnego. Od 1971 była 
ekspertem NDAP w zakresie materiałów kar-
tograficznych, m.in. opiniowała i recenzowała 
katalogii map i planów oraz innych pomocy 
archiwalnych, przygotowanych w AGAD, AP 
m.st. Warszawy, woj. archiwów państwowych 
w Koszalinie i Radomiu, a także na UMK. Jest 
autorką opracowania tematu cząstkowego, dot. 
oceny materiałów kartograficznych, wytworzo-
nych po 1944 w ramach tematu kompleksowe-
go nr 2 „Kształtowanie narastającego zasobu 
archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu dokumentacji projektowej i audio-
wizualnej”, pod kierunkiem prof. Czesława 
Biernata. Od 1973 nadzorowała prace realizo-
wane w archiwum lubelskim na rzecz COIA. 
Od początku działalności zawodowej w WAP 
w Lublinie prowadziła wizytacje składnic akt, 
kontrole zbiornic makulatury, przeprowadzała 
ekspertyzy akt. Przez kilkanaście lat była wi-
ceprzew. Kom. Oceny Mater. Arch., opiniując 
normatywy zakładowe. Przygotowywała rów-
nież referaty na zebrania naukowe.

Do jej dorobku zawodowego należy opra-
cowanie inwentarzy wraz ze wstępami kil-
kunastu zespołów akt banków, zakładów 
i przedsiębiorstw gospodarczych, instytucji 
kredytowych i spółdzielczych, m.in.: Lub. 
Oddz. Ziemskiego Banku Włościańskiego z l. 
1890–1920, Państw. Banku Rolnego Oddz. 

w Lublinie z l. 1884, 1928–51, Drożdżowni 
i Gorzelni „Lublin” Stanisława Wrzodaka 
w Lublinie z l. 1910–45, Lub. Fabryki Maszyn 
i Narzędzi Roln. „Plon” z l. 1892–1948, Zakł. 
Przem. K.R. Vetter w Lublinie z l. 1927–49, 
Lub. Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych 
w Lublinie z l. 1929–54, Giełdy Zbożowo- 
-Towarowej w Lublinie z l. 1930–51. Głównym 
przedmiotem jej zainteresowań były jednak 
kartografika – mapy i plany przynależne do 
zespołów aktowych lub tworzące ewidencyj-
nie odrębne zbiory. Zinwentaryzowała nie-
mal wszystkie fizycznie odrębne jednostki 
z zasobu AP w Lublinie. Do najważniejszych, 
opracowanych przez nią katalogów i inwen-
tarzy kartkowych należą: plany włościańskie 
i uwłaszczeniowe guberń lubelskiej, siedleckiej 
i chełmskiej z l. 1864–1914 (ok. 1800 j.a.), pla-
ny Państw. Banku Rolnego Oddz. w Lublinie 
z l. 1884–1949 (ponad 1200 j.a.), zbiór planów 
różnych urzędów XIX–XX w. (514 j.a.), plany 
m. Lublina z l. 1802–1947 (ponad 300 j.a.), 
zbiór map topograficznych. Opracowała także 
książkę inwentarzową dla map Wojsk. Inst. 
Geogr. Jest autorką inwentarzy wydanych 
drukiem: Inwentarz materiałów kartogra-
ficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze 
Zwierzyńca 1786–1914 (W. 1971) oraz Plany 
i mapy Zamościa z XVII–XX w. Katalog planów 
i map Zamościa, [w:] Zamość miasto idealne. 
Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i ar-
chitektury, pod red. J. Kowalczyka (L. 1980, 
s. 243–278).

Po ustaniu zatrudnienia w archiwum lu-
belskim nadal związana była z działalnością 
archiwalną i archiwistyką. W okresie 4–25 
VIII 1986 przeprowadziła kwerendę poloników 
kartograficznych w AN Szwecji (Riksarkivet) 
w Sztokholmie. Od 1987 zaangażowała się 
w prace porządkowe zasobu Arch. Diec. 
(Archidiec.) w Lublinie, do których zachęciła 
także emerytowanych pracowników archiwum 
lubelskiego: cenionego archiwistę Wojciecha 
Zyśko oraz specjalistkę w zakresie konserwa-
cji archiwaliów. Uporządkowali oni, liczący 
blisko 6 tys. j.a. zespół Kurii Diec. w Lublinie 
z l. 1944–82. Cieszyła się pełnym zaufaniem 
kolejnych księży dyrektorów Arch. Diec. i jego 
pracowników. Współuczestniczyła w opracowa-
niu normatywów kancelaryjno-archiwalnych 
Kurii, brała czynny udział w konferencjach 
organizowanych na KUL dla archiwistów 
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archiwów kościelnych i zakonnych. Nadal – 
mimo pogłębiającej się wady wzroku – sporo 
pisała, publikowała, podtrzymywała kontak-
ty ze środowiskiem historyków i kartografów 
UMCS i innych ośrodków naukowych, a także 
AP w Lublinie. 

Opracowała 80 notek informacyjnych dot. 
zespołów i zbiorów archiwów podworskich, ar-
chiwów instytucji gospodarczych, bankowych, 
spółdzielczych oraz map i planów, wykorzysta-
nych w wydawnictwie Archiwum Państwowe 
w Lublinie i jego oddziały. Przewodnik po 
zasobie (t. 1, L. 1997). Ogłosiła drukiem 
streszczenie swojej pracy doktorskiej (Zbiory 
kartograficzne Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Lublinie i ich znaczenie dla 
badań naukowych geograficzno-gospodarczych, 
„Biul. Lub. Tow. Nauk., Sectio D, Geografia”, 
t. 20, 1978, s. 97–102), jest współautorką infor-
matora o zasobie WAP w Lublinie Informator. 
Spis zespołów, pod red. F. Cieślaka (L. 1973) 
oraz publikacji Druga wojna światowa 1939–
1945. Informator o materiałach źródłowych 
przechowywanych w archiwach PRL, po red. 
I. Koberdowej (W.–Ł. 1972). Opublikowała 
kilkanaście artykułów o zasobie archiwalnym, 
zwłaszcza o materiałach kartograficznych 
i problemach związanych z ich opracowaniem, 
m.in.: Mapy katastralne w archiwach pań-
stwowych w Polsce („Archeion”, t. 67, 1979, 
s. 147–164), Aktualne problemy gromadze-
nia kartografików przez archiwa państwo-
we, [w:] Z dziejów kartografii, t. 2, pod red. 
J. Janczaka i Z. Rzepy (Wr. 1980, s. 120–129), 
Materiały do zagadnień etnograficznych w za-
sobie Archiwum Państwowego w Lublinie 
(„Archeion”, t. 90, 1992, s. 47–53), Materiały 
kartograficzne do dziejów miast. Problem roz-
proszenia na przykładzie Zamościa i Lublina 
(„Archeion”, t. 72, 1981, s. 315–318), Karol 
Ściegienny – geometra w Ordynacji Zamojskiej 
(„Rocz. Zamojski”, t. 2, 1985–1986, s. 197–202), 
Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Lublinie i jego znaczenie dla potrzeb go-
spodarki narodowej, [w:] Problemy historii 
i archiwistyki, pod red. T. Mencla (L. 1986, 
s. 187–202), Metoda kartograficzno-statystycz-
na zastosowana do opracowania map archi-
walnych, [w:] Metody Badań Kartograficznych. 
Materiały ogólnopolskich konferencji karto-
graficznych, t. 16 (L. 1991, s. 47–51), Mapy 
Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca w zbio-

rach Archiwum Państwowego w Lublinie („Pol. 
Przegl. Kartogr.”, 1994, nr 3, s. 140–149, współ-
aut. M. Sirko), Przyczynek do dziejów map to-
pograficznych w Polsce (na przykładzie map 
dóbr rodu Zamoyskich w XVIII–XX wieku), 
[w:] Kartografia wojskowa krajów strefy bał-
tyckiej XVI–XX wieku (Tor. 1996), Materiały 
do historii województwa chełmskiego. Na przy-
kładzie planów miast XIX i połowy XX wie-
ku („Rocz. Chełmski”, t. 2, 1996, s. 321–325). 
Publikowała także artykuły historyczno-infor-
macyjne: Pozostałość aktowa rodziny Vetterów 
i ich spadkobierców w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Lublinie („Archeion”, t. 62, 
1975, s. 95–104), Diecezja chełmska rzym-
skokatolicka 1359–1807 („Rocz. Chełmski”, 
t. 3, 1997, s. 65–79), Źródła do dziejów ko-
ściołów i parafii rzymskokatolickich na zie-
mi chełmskiej od XVII do XX wieku (tam-
że, s. 437–439), Archiwalia z czasów Galicji 
Zachodniej w Archiwum Archidiecezjalnym 
Lubelskim (1795–1809), [w:] W kręgu zain-
teresowań naukowych Profesora Tadeusza 
Mencla, pod red. A. Koprukowniaka (L. 1999). 
Jest autorką kilkunastu haseł biograficznych 
i biogramów, opublikowanych w „Archeionie” 
(M. Stankowej, J. Tomczyka, S. Wróblowej), 
Słown. archiwistów, t. 1 (J. Kunickiego, 
B. Maińskiego), Słownika. biograficznego 
m. Lublina (M. Stankowej, J. Tomczyka), 
„Regionie Lub.” (J. Stelmaszczyka), „Wiad. 
Archidiec. Lub.” (ks. dr. Cz. Nowickiego, ks. 
prałata Z. Starnawskiego). Efektem współ-
pracy z towarzystwami regionalnymi i PTH 
był czynny udział w sesjach naukowych, pod-
czas których prezentowała referaty archiwo-
znawcze i źródłoznawsze z zakresu regiona-
listyki, m.in.: Statut Towarzystwa Rolniczego 
Hrubieszowskiego („Biul. Tow. Regionalnego 
Hrubieszowskiego”, r. 8, 1970, nr 3, s.14–19), 
Materiały do dziejów regionu grabowieckie-
go w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Lublinie (tamże, r. 10, 1972, nr 2, s. 1–15, 
współaut. S. Paulow), Materiały kartograficz-
ne XIX w. i I poł. XX w. do dziejów parafii 
hrubieszowskich w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Lublinie (tamże, 1980, nr 2, 
s. 25–29), Materiały kartograficzne XIX–XX 
wieku do dziejów Międzyrzecczyzny („Rocz. 
Międzyrzecki”, t. 6, 1974, s. 198–200), Dobra 
Kozłowieckie Zamoyskich, [w:] Lubartów. 
Z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Tworka 
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(L. 1977, s. 296–302). Interesowała się szcze-
gólnie szeroko dziejami i współczesnością ro-
dzinnego Nałęczowa; publikowała często na 
łamach lokalnych czasopism „Głosu Nałęczowa” 
i „Regionu Lub.”.

Należała do lubelskiego oddz. PTH, 
PCK (przez 10 lat prezesowała kołu w WAP 
w Lublinie), ZZPKiSz. Była także wielolet-
nią przew. Kom. Rewizyjnej RZ ZNP i Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej w archiwum.

Została uhonorowana Złotym Krzyżem 
Zasługi (1978) oraz odznakami: „Za Zasługi 
dla Archiwistyki” (1979), „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1983), „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” 
(1984).

Była zamężna z Edwardem Wielgusem 
(14 I 1960), jednak małżeństwo w krótkim 
czasie zostało rozwiązane. W związku z tym 
opublikowane prace podpisywała w róż-
nych okresach kolejno nazwiskami: Wielgus, 
Pawłowska-Wielgus, Pawłowska-Wielgusowa, 
od 1980 – Pawłowska.

Zmarła 4 I 2008 w Lublinie, pogrzeb odbył 
się 8 I t.r. w Nałęczowie; została pochowana 
w grobie rodzinnym.

– AP w Lublinie, Akta osobowe A.T. P., Arch. 
Archidiec. w Lublinie, Księga zgonów parafii Nałęczów.

Maria Trojanowska

Pełka Bolesław Stanisław (1931–2006) 
archiwista, historyk. Ur. 7 IX we wsi Ostrołęka 
w pow. łowickim, w rodzinie chłopskiej, syn 
Franciszka i Katarzyny z d. Wielec. W l. 1939–
45 uczęszczał do szkoły powsz., nast. do gimn. 
ogólnoksz. w Głownie, w którym w 1951 otrzy-
mał świadectwo dojrzałości. W 1952 podjął stu-
dia histor. na Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. Łódz., 
zakończone w 1956 tytułem mgr. Pracując już 
w AP w Łodzi, 20 I 1972 uzyskał st. dr. nauk 
human. Uniw. Łódz., na podstawie dyserta-
cji Działalność francuskiego przedsiębiorstwa 
Allart, Russeau i Ska w przemyśle wełnianym 
w Łodzi w latach 1879–1944. W 1975 ukończył 
Studium Podyplomowe Archiwistyki na UMK.

Cały okres pracy zawodowej, poza 5-mie-
sięcznym zatrudnieniem na podstawie nakazu 
pracy w Państw. Muz. na Majdanku, związany 
był z AP w Łodzi. Pracę w archiwum rozpoczął 
1 XI 1957 na stanowisku archiwisty, od 1 I 1966 
objął stanowisko starszego asystenta naukowo-
-badawczego, od 1 I 1970 – adiunkta naukowo-
-badawczego. Odwołany ze stanowiska adiunk-

ta na własną prośbę 1 VIII 1975, od 1 I 1976 
otrzymał etat kustosza, nast. starszego kusto-
sza, na którym pozostał do zakończenia pracy 
w archiwum 7 IX 1996. Przez krótkie okresy 
pełnił funkcje kierownicze: kierownika Oddz. I 
(1977–1980), zastępcy dyrektora (21 I 1980–14 
XI 1982) i dyrektora (15 XI 1982–15 III 1983).

W archiwum zajmował się pocz. opraco-
waniem akt fabrycznych, bankowych i prze-
mysłowych, pod koniec l. 60. XX w. powierzono 
mu porządkowanie zespołów akt administra-
cji państwowej i samorządowej. Opracował 
i opatrzył wstępem do inwentarza kilkanaście 
dużych zespołów archiwalnych, spośród któ-
rych wymienić należy zespoły spółek łódzkich: 
Giełdy Pieniężnej 1898–1937, Widzewskiej 
Manufaktury Spółki Akcyjnej 1889–1950, 
Włókienniczej Spółki Akcyjnej N. Eitingon 
i Spółka 1919–45, Franc. Spółki Akcyjnej 
Generalna Kompania Przem. Przędzalniczego 
Tow. Anonimowe Zakł. Allart Rousseau 
i Spółka 1882–1945, instytucji finanso-
wych i przemysłowych: Łódz. Oddz. Banku 
Państwa 1885–1919, Spółdzielczego Banku 
Przemysłowców Łódz. 1907–49, Zw. Przem. 
Włókienniczego w Państwie Polskim 1913–39, 
Izby Przem.-Handl. w Łodzi 1930–40, 1944–
51, administracji ros.: Starszego Inspektora 
Fabrycznego Gub. Piotrkowskiej 1891–1914, 
Kancelarii Gubernatora Kaliskiego 1866–1918, 
Policmajstra M. Łodzi 1862–1914 oraz zespo-
ły getta łódzkiego: Przełożony Starszeństwa 
Żydów w Getcie Łódz. 1939–44 i Akta m. Łodzi 
Zarząd Getta (Gettoverwaltung) 1939–45. Do 
wielu opracowanych akt sporządził indeksy 
osobowe, geograficzne i przedmiotowe. Do 
najważniejszych należą skorowidze imienny 
i geograficzno-przedmiotowy do materiałów 
Wydz. Admin. Rządu Gub. Piotrkowskiego 
1867–1917.

W działalności archiwalnej wiele czasu 
poświęcał problematyce narastającego zasobu 
archiwalnego. Opracował jednolity wykaz akt 
dla przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego, 
brał udział w pracach związanych z zatwierdza-
niem instrukcji kancelaryjnych i wykazów akt. 
Był aktywnym czł. oraz pełnił funkcję sekreta-
rza Kom. Metodycznej AP Łodzi, a także przew. 
Kom. Oceny Mat. Arch. (29 XI 1975–21 I 1982). 
W l. 1971–75 był czł. zespołu NDAP ds. metod 
opracowania akt administracji państwowej, 
kierowanego przez prof. Czesława Biernata.
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Prace nad zasobem aktowym archiwum 
łódzkiego były dla niego inspiracją do podjęcia 
badań regionalnych. Opublikował prace źró-
dłoznawcze i regionalistyczne w czasopismach 
regionalnych i archiwalnych oraz w monogra-
fiach historycznych. Z dorobku naukowego 
wymienić należy: Źródła do dziejów polskiego 
ruchu robotniczego w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Łodzi, [w:] Stan źródeł do dzie-
jów polskiego ruchu robotniczego. Materiały 
sympozjum zorganizowanego przez Centralne 
Archiwum KC PZPR 18 lutego 1983 r., pod 
red. F. Tycha (W. 1985, s. 162–174), Kapitał 
krajowy i obcy oraz pierwsze spółki akcyjne 
w przemyśle włókienniczym Królestwa Polskiego 
w latach 1878–1886 („Rocz. Łódz.”, t. 15, 1967, 
s. 13–22), Organizacja i historia Łódzkiej Giełdy 
Pieniężnej i jej akta (1988–1939) („Archeion”, 
t. 40, 1967, s. 155–169), Archiwa gospodarcze 
w krajach kapitalistycznych (tamże, t. 53, 1970, 
s. 173–184), Akta rosyjskich władz policyjnych 
w Łodzi do 1914 roku (tamże, t. 75, 1983, s. 125–
149), Archiwa departamentów Rodanu i Loary 
(tamże, t. 93, 1994, s. 137–147), Kształtowanie 
się zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi 
(„Rocz. Łódz.”, t. 37, 1987, s. 59–72), Chaim 
Mordechaim Rumkowski (PSB, t. 33, s. 89–
90), Lata zaborów i Uniejów w okresie II 
Rzeczypospolitej, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, 
pod red. J. Szymczaka (Ł.–Uniejów 1995, s. 155–
265), Ostrołęka. Zarys dziejów wsi od początku 
wieku XV do roku 1945 (Ostrołęka 1997), Grand 
Hotel 1888–1988 (Ł. 1988, współaut.).

Z pracą zawodową i naukową wiązała się 
jego działalność społeczna. Od maja 1972 do 
lutego 1976 pełnił funkcję przew. RZ ZNP przy 
WAP w Łodzi. Brał aktywny udział w pracach 
łódzkiego oddz. PTH, w którym w l. 1970–96 
nieprzerwalnie był czł. Kom. Rewizyjnej. 
Należał do SAP.

Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1979), odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1978) i Honorową Odznaką 
Miasta Łodzi „Za Zasługi dla Województwa 
Miejskiego Łódzkiego” (1980).

Rodziny nie założył.
Zmarł 8 XII 2006; został pochowany na 

cmentarzu katolickim w Głownie.
– Baranowski J., Bolesław Pełka (1931–2006), 

„Rocz. Łódz.”, t. 54, 2007, s. 299–300; – AP w Łodzi, akta 
osobowe B.S. P.

Andrzej Drakoniewicz

Penkalla Adam Roman (1944–2003) 
historyk, dziennikarz, archiwista, dokumen-
talista zabytków, nauczyciel akad. Ur. 17 XI 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rodzinie inte-
ligenckiej Ludwika i Marii z d. Lipy. W rodzin-
nym Ostrowcu Świętokrzyskim ukończył szkołę 
podst. i lic. ogólnoksz. W l. 1963–68 studiował 
historię na Wydz. Nauk Human. KUL. Studia 
wyższe ukończył, napisaną pod kierunkiem 
prof. Jerzego Kłoczowskiego, pracą magisterską 
Reforma duchowieństwa świeckiego w rapor-
tach nuncjusza apostolskiego Jana Andrzeja 
Caligariego (1578–1581), ocenioną jako bardzo 
dobra. W 1984 na podstawie rozprawy dok-
torskiej Ludność żydowska na Kielecczyźnie 
w połowie XIX wieku (1815–1862) uzyskał st. 
dr. nauk human. w zakresie historii w IH PAN. 
Promotorem pracy był znawca problematyki 
dziejów Żydów w Polsce prof. Artur Eisenbach. 
W 1974 ukończył studia podyplomowe z za-
kresu dziennikarstwa na UJ pracą dyplomo-
wą Dziennikarz historykiem czasu krótkiego. 
W 1993 rozpoczął przygotowanie rozprawy ha-
bilitacyjnej Asymilacja i akulturyzacja ludno-
ści żydowskiej mieszkającej na terenie guberni 
radomskiej w latach 1867–1914.

W l. 1968–72 był pracownikiem nauko-
wym w Katedrze Historii Kultury KUL. 
W 1969 przebywał na stypendium naukowym 
na uniwersytetach w Groningen i Louvain. 
W 1972 przeprowadził się do Kielc, gdzie w l. 
1972–75 pracował jako dziennikarz w redakcji 
kieleckiego oddz. gazety „Słowo Powszechne”. 
W l. 1975–76 został zatrudniony na stanowi-
sku archiwisty w Oddz. – opracowania akt 
do 1945 WAP w Kielcach. Do opracowanych 
przez niego archiwaliów należą m.in. akta 
Urzędu Planowania Przestrzennego Dystryktu 
Radomskiego z okresu okupacji niem. Był au-
torem referatów, komunikatów i artykułów 
prezentowanych podczas zebrań naukowych 
archiwum. Publikował także w czasopismach 
regionalnych i ogólnopol. Uczestniczył w posie-
dzeniach Kom. Metodycznej oraz w wizytacjach 
archiwów zakładowych. W 1976 podjął pracę 
w Oddz. w Kielcach Państw. Przedsiębiorstwa 
Pracownie Konserwacji Zabytków (prze-
kształconym nast. w Pracownię Konserwacji 
Zabytków Spółka z.o.o. w Kielce), pocz. na 
stanowisku starszego konsultanta w Pracowni 
Nauk.-Hist., a od 1991 – głównego specjalisty 
w Pracowni Hist.-Etnogr. W l. 1988–93 pełnił 
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również obowiązki kierownika działu w Biurze 
Badań i Konserwacji Zabytków w Radomiu. 
Jako pracownik tej instytucji w 1983 prze-
bywał na stypendium naukowym w Pradze, 
gdzie prowadził badania stanu i dokumenta-
cji tamtejszych zabytków żyd. W 1987 odbył 
staż w École Pratique des Hautes Études 
w Paryżu, gdzie zajmował się historią społeczną 
Żydów w Europie w XIX i XX w. W l. 1989–90 
podczas pobytu w Rydze prowadził poszuki-
wania dokumentacji historycznej Konwentu 
Świętego Ducha, restaurowanego wówczas 
przez Pracownię Konserwacji Zabytków. 
Zajmował się również dokumentowaniem za-
bytków kultury materialnej ze szczególnym 
uwzględnieniem zabytków kultury judaistycz-
nej oraz układu przestrzennego zabytkowych 
cmentarzy różnych wyznań ziem kieleckiej 
i radomskiej. W roku akad. 1991/92 rozpoczął 
pracę na Wydz. Hist. WSP w Kielcach (późn. 
Akademii Świętokrzyskiej, obecnie Uniw. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach) na stanowisku ad-
iunkta. Wykładał historię powsz. XIX w. oraz 
dzieje ludności żyd. w Polsce w XIX w., prowa-
dził sem. magisterskie z regionalnej historii 
społeczno-gospodarczej, dziejów mniejszości 
narodowych i wyznaniowych w b. guberniach 
radomskiej i kieleckiej. Prowadził też zajęcia 
na Politechn. Radomskiej.

Szczególne miejsce w dorobku publika-
cyjnym P. zajmuje Katalog rysunków archi-
tektonicznych z akt Dyrekcji Ubezpieczeń 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kielcach, pod red. B. Lenard (W. 1993, 
współaut. J. Szczepański). Jednakże, głównym 
polem jego zainteresowań badawczych były 
dzieje ludności żyd. Pierwszym artykułem po-
święconym tej tematyce była Kwestia żydow-
ska w Polsce w dobie Sejmu Wielkiego („Więź”, 
1967, nr 11–12, s. 130–147). Kolejne publika-
cje dot. problematyki życia ludności żyd. na 
ziemiach kieleckiej i radomskiej. Opublikował 
wiele prac odnoszących się do historii i sta-
nu zachowania synagog i cmentarzy żyd. 
w Ożarowie, Kozienicach, Kielcach, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Przytyku, Bodzentynie, 
Nowym Korczynie, Busku Zdroju, Klimontowie, 
Sandomierzu, Iłży, Tarłowie, Ciepielowie i in. 
Jest także autorem opracowań dot. zabytków 
z l. 1914–18 (m.in. Mauzoleum Legionistów 
w Laskach, nekropolii I wojny światowej z te-
renu woj. radomskiego) oraz znaczących dla 

ziemi radomskiej budowli historycznych, m.in. 
pozostałości zamków w Iłży, Solcu nad Wisłą, 
Drzewicy i Kozienicach.

Był cenionym znawcą problematyki 
żyd. Współpracował z wieloma organizacja- 
mi i towarzystwami naukowymi: ŻIH, Pol. Tow. 
Studiów Żyd., Stow. Historyków Sztuki, PTH, 
Społ. Komitetem Opieki nad Cmentarzami 
i Zabytkami Kultury Żyd. w Polsce, Ogólnopol. 
Tow. Inicjatyw Kult. im. C.K. Norwida, 
Tow. Przyjaźni Pol.-Izraelskiej, PTTK, RTN 
i Kieleckiego Tow. Nauk. W zakresie ba-
dań nad historią Żydów, a w szczególności 
nad źródłami archiwalnymi, współpracował 
z Centre d`Etudes Juives Studies (Francja), 
Department of Eastern and Judaica Studies 
(USA), Institute for Polish-Jewish Studies 
(Wielka Brytania), The Central Archives for 
the History of the Jewish People (Izrael), Yad 
Vashem The Holocaust Martyrs and Heroes 
Remembrance Authority (Izrael), The United 
States Holocaust Memorial Museum (USA). 
Uczestniczył także w pracach związanych 
z organizacją Muz. Żydów Pol. w Warszawie. 
Był także czł. korespondentem Obscestva 
„Evrejskoe nasledie” w Moskwie i Tow. Studiów 
Żyd. w Krakowie oraz International Survey of 
Jewish Monuments Jewish Heritage Research 
Center w Syracuse (USA).

Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1988) oraz odznakami: „Za Opiekę 
nad Zabytkami” (1985) i „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1986). Otrzymał również nagrodę 
Generalnego Konserwatora Zabytków za do-
kumentację konserwatorską cmentarza żyd. 
w Przytyku (1984), nagrodę indywidualną II 
st. im. Jana Kochanowskiego nadaną przez 
wojewodę radomskiego za dorobek naukowy 
i badawczy w zakresie inwentaryzacji zabytków 
sztuki oraz historii społecznej Żydów, a także za 
całokształt dorobku naukowego w tej dziedzinie 
(1988), nagrodę min. kultury i sztuki za pra-
cę Żydowskie ślady w województwie kieleckim 
i radomskim (1993) oraz dyplom uznania „Za 
zasługi dla ochrony zabytków kultury żydow-
skiej w Polsce” przyznany przez ambasadora 
Izraela w Polsce Yigala Antebi (1998).

W 1978 zawarł związek małżeński z Do- 
rotą, z którą miał syna Dawida (ur. 1979).

Zmarł w Radomiu 25 VII 2003.
– Bednarek Z., Bibliografia prac doktora Adama 

Penkalli z lat 1967–2005, w: Czas daleki, czas bliski, 



181

Kielce 2007, s. 11–19, Szczepański J., Adam Penkalla 
(1944–2003), tamże, s. 9–10, Kisiel H., Adam Penkalla 
(1944–2003), „Biul. Kwartalny RTN”, t. 39, 2004, z. 1–4, 
s. 153–156; – Uniw. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Akta personalne A.R. P. z lat 1991–2003, Polskie Pra-
cownie Konserwacji Zabytków SA w Warszawie, Akta 
personalne A.R. P. z lat 1976–1993, AP w Kielcach, zesp. 
21/717/0 Archiwum Państwowe w Kielcach 1922–2011, 
sygn. 147, 281, 282, 1321, 1322.

Iwona Pogorzelska

Perlińska Anna (1921–2005) historycz-
ka, archiwistka. Ur. 11 XI w Bydgoszczy, cór-
ka Feliksa Sarnowskiego, stolarza, i Józefy 
z d. Dymińskiej. Rodzice byli reemigran-
tami z Niemiec, którzy w 1920 osiedlili się 
w Bydgoszczy. Przed II wojną światową 
ukończyła I klasę lic. w prywatnym Gimn. 
i Lic. Żeńskim im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Bydgoszczy. W okresie wojny i okupacji 
przebywała w rodzinnym mieście. Po jej zakoń-
czeniu, przez kilka miesięcy przygotowywała 
się do egzaminu dojrzałości, który złożyła 20 
VII 1945. Jesienią t.r. podjęła studia hist. na 
UMK, które ukończyła magisterium w 1949, 
broniąc pracy Gimnazjum Chełmińskie w la-
tach 1837–1882. Od 1958 była słuchaczką sem. 
doktoranckiego prof. Witolda Łukaszewicza 
na UMK, nast. 11 III 1964 obroniła rozprawę 
doktorską Działalność Komunistycznej Partii 
Polski w województwie pomorskim w latach 
1920–1938, napisaną pod jego kierunkiem. 
W 1966 znalazła się w grupie osób stanowią-
cych trzon przyszłej kadry naukowej mającej 
powstać WSP w Bydgoszczy. Jej zatrudnienie 
w wymiarze ½ etatu miało na celu również za-
gwarantowanie dostępu do archiwaliów trak-
towanych jako źródła historyczne. Projekt nie 
został zrealizowany. Kilka lat późn. podjęła 
przygotowanie rozprawy habilitacyjnej nt. 
więziennictwa na Pomorzu Gdańskim w la-
tach okupacji hitler. (1939–45). Uczęszczała na 
sem. habilitacyjne prof. Jerzego Danielewicza 
z UMK. Ostatecznie zrezygnowała z tego za-
mierzenia. Również nieukończona pozostała 
rozprawa habilitacyjna dot. sytuacji ekono-
micznej okręgu Rzeszy Gdańsk–Prusy Zach. 
w l. 1939–45, której patronował prof. Czesław 
Łuczak z UAM.

W roku szk. 1947/48 pracowała jako na-
uczycielka w Szkole Podst. nr 1 w Bydgoszczy. 
Była absolwentką pierwszego rocznika kierun-
ku historia na UMK. 1 I 1949 podjęła pracę jako 

asystentka w AP w Bydgoszczy. Pierwsze kroki 
stawiała pod nadzorem Tadeusza Esmana, za-
służonego kierownika archiwum bydgoskiego 
jeszcze sprzed wojny. 7 VIII 1950 otrzymała 
stanowisko prowizorycznego archiwisty, 1 IX 
1952 awansowała najpierw na stanowisko 
prowizorycznego kustosza, a 1 IX 1955 otrzy-
mała stały etat kustosza. W 1958 powierzono 
jej stanowisko kierownika Oddz. II, obejmują-
cego samorząd terytorialny, szkolnictwo, sto-
warzyszenia, akta miast i gmin. Od 1960 uzy-
skała status adiunkta naukowo-badawczego. 
Wyróżniała się aktywnością na posiedzeniach 
Kom. Metodycznej i podczas zebrań nauko-
wych. Pełniła funkcję kierownika prac zespoło-
wych, np. kwerendy dot. dziejów ruchu robotni-
czego, dziejów wsi. W 1966 wróciła na krótko do 
nauczania, prowadząc zajęcia z historii i nauki 
o świecie współczesnym w Korespondencyjnym 
Lic. Ogólnoksz. w Bydgoszczy. 16 III 1978 zo-
stała powołana na stanowisko pocz. zastępcy 
dyrektora, a nast. 1 V 1980 – dyrektora WAP 
w Bydgoszczy. 11 XI 1981 osiągnęła wiek eme-
rytalny. Na jej prośbę umowę przedłużano dwu-
krotnie, ostatecznie do 31 XII 1982. 1 I 1983 
przeszła na emeryturę.

Przez ponad 33 lata pracy zajmowała się 
wieloma dziedzinami działalności archiwalnej. 
Należały do nich m.in. czynności służbowe z za-
kresu pomocy metodycznej i instruktażowe dla 
archiwów zakładowych i składnic akt, a także 
obsługa pracowni naukowej, upowszechnia-
nie informacji o zasobie i zasad udostępniania 
archiwaliów. Bezwzględny prymat w jej dzia-
łalności zawodowej miało jednak archiwalne 
opracowanie zasobu. Opracowanych przez nią 
zespołów archiwalnych jest bardzo wiele. Za 
szczególnie interesujące uznała akta będące 
wytworem kancelarii prus. Wśród opracowa-
nych przez nią archiwaliów znalazła się więk-
szość zespołów akt urzędów prus. administracji 
państwowej ogólnej i samorządowej szczebla 
powiatowego, tj. starostw i wydziałów powia-
towych. Opracowała także kilka zespołów akt 
miast, m.in. akta m. Bydgoszczy. Zajmowała się 
porządkowaniem akt pookupacyjnych, zwłasz-
cza akt sądów specjalnych, sądów i prokuratur 
krajowych i obwodowych, a także akt okupacyj-
nych starostw powiatowych i zarządów miast. 
Nieoceniona okazała się jej świetna znajomość 
jęz. niem. Wiele uwagi poświęciła również 
opracowaniu archiwów rodzinnych, m.in. arch. 
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Sikorskich z Wielkich Chełmów. Różnorodne 
doświadczenia zdobyte podczas pracy nad ze-
społami archiwalnymi często przybierały po-
stać sprecyzowanych ocen z zakresu metody-
ki opracowania lub selekcji porządkowanych 
akt. Gruntowna znajomość wielu zagadnień 
archiwalnych, zwłaszcza dogłębna znajomość 
kancelarii prus. oraz niem. okupacyjnych akt 
sądowych spowodowała, że była zapraszana 
do udziału w pracach specjalistycznych ko-
misji i zespołów badawczych funkcjonujących 
w NDAP. Brała udział w pracach Centr. Kom. 
Oceny Mater. Arch. Innym obszarem jej aktyw-
ności zawodowej było przygotowanie i opraco-
wanie scenariuszy wielu wystaw archiwalnych, 
organizowanych w rocznicę ważnych wydarzeń 
historycznych, np. wybuchu II wojny światowej, 
powstań narodowych lub też prezentujących 
archiwalia jako źródła historyczne do dzie-
jów regionu. Do ważniejszych należały m.in. 
wystawa „Bydgoszcz w dokumencie, książce 
i obrazie” oraz poświęcona tragicznym okupa-
cyjnym dziejom miasta ekspozycja „Bydgoszcz 
oskarża”. Stale podnosiła swoje kwalifikacje 
zawodowe w dziedzinie historii i archiwistyki. 
Uczestniczyła w kilku kursach archiwalnych, 
m.in. z zakresu paleografii i neografii gotyckiej, 
kartografii, a także konserwacji archiwaliów.

Integralną częścią jej dorobku naukowego 
są publikacje. Jest współautorką monografii 
historycznych kilku miast, m.in.: Grudziądza, 
Kruszwicy, Mroczy, Solca Kujawskiego i Żnina. 
Artykuły o tematyce metodyczno-archiwalnej 
zostały zamieszczone na łamach „Archeionu”. 
O wiele liczniejsze są artykuły popularyzujące 
dzieje i zasób archiwum bydgoskiego oraz szki-
ce o treści historycznej, najczęściej poświęcone 
okupacyjnym formom eksterminacji Polaków. 
Niektóre z nich stanowią rozdziały w pracach 
zbiorowych, np. szkic poświęcony archiwum 
bydgoskiemu oraz muzeom i bibliotekom: 
Archiwa i muzea, [w:] Nauka i szkolnictwo 
wyższe w Bydgoszczy, red. nauk. S. Michalski 
(Bydgoszcz 1980, s. 47–56). Publikowała pra-
ce w regionalnych czasopismach naukowych 
i popularnonaukowych, najczęściej na łamach: 
„Prac Kom. Hist. Bydgoskiego Tow. Nauk.”, 
„Bydgostianów” i „Kron. Bydgoskiej” (wyda-
wanej przez Tow. Miłośników M. Bydgoszczy). 
Jej dorobek naukowy dopełniają wygłoszone 
referaty, komunikaty i głosy w dyskusjach na 
okolicznościowych sesjach, sympozjach i konfe-

rencjach, organizowanych przez lokalne ośrod-
ki badawcze, władze i urzędy oraz instytucje 
kulturalne. Odrębną cześć dorobku stanowią 
liczne referaty, m.in. Bydgoszcz podczas wo-
jen szwedzkich, Bydgoska „krwawa niedziela” 
oraz Gospodarka Bydgoszczy podczas okupacji 
hitlerowskiej.

Obszarem aktywności była także dzia-
łalność w organizacjach i stowarzyszeniach 
zawodowych, naukowych, politycznych i spo-
łecznych. W 1949, tuż po podjęciu pracy w ar-
chiwum, została czł. bydgoskiego koła Zw. 
Bibliotekarzy i Archiwistów Pol., a od 1951 
pełniła funkcję przew. sekcji archiwalnej. 
Nast. znalazła się w szeregach SAP. W 1965 
została wybrana przew. Zarządu Oddz. SAP 
w Bydgoszczy. Była również wieloletnim czł. 
i prezesem Oddz. PTH w Bydgoszczy. Niezwykle 
aktywnie działała w Bydgoskim Tow. Nauk., 
pełniąc wiele funkcji, m.in. przew. Kom. Hist., 
czł. Kom. Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
Przez wiele lat współpracowała zarówno z Gł. 
Kom. Badania Zbrodni Hitler. w Warszawie, 
jak i Okręgową Kom. w Bydgoszczy. W 1954 
wstąpiła do PZPR i przez wiele lat była sekre-
tarzem POP w archiwum. Ostatnie lata dzia-
łała w bydgoskim oddz. NOT.

Za swoją działalność została uhonorowa-
na Srebrnym Krzyżem Zasługi (1955), Złotym 
Krzyżem Zasługi (15 VII 1964) i Krzyżem 
Kawalerskim OOP (1979).

Była żoną kpt. Edmunda Perlińskiego, ofi-
cera Zarządu Finansowego POW w Bydgoszczy. 
Miała synów Mariana (ur. 1954) i Jana (ur. 1956).

Zmarła 28 XI 2005 w Bydgoszczy; została 
pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu 
par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przy ul. Ludwikowo.

– Romaniuk M., Doktor Anna Perlińska (1921–
2005), „Archiwista Polski”, 2006, nr 1, s. 93–95, tenże, 
Dr Anna Perlińska (1921–2005), „Kron. Bydgoska”, 
t. 27, 2006, s. 429–432, Woszczyński B., Stowarzyszenie 
Archiwistów Polskich (1965–2005), w: Stowarzyszenie Ar-
chiwistów Polskich 1965–2005. Tradycje i współczesność, 
W. 2005, s. 18; – AP w Bydgoszczy, Akta osobowe A. P., 
sygn. 2/342, zesp. 6/2927/0 Archiwum dr Anny Perlińskiej 
dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy [1903] 
1921–2005, sygn. 166, 423–424.

Marek Romaniuk

Perzanowski Zbigniew (1922–1999) 
historyk, archiwista, nauczyciel akad. Ur. 
23 X w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej 
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Michała i Marii z d. Ziąbek. Po ukończeniu 
szkoły powsz. rozpoczął naukę w Gimn. i Lic. 
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, 
przerwaną po I klasie w związku z wybuchem 
II wojny światowej. Nast. kontynuował naukę 
w szkole handlowej, jedynej dozwolonej dla 
Polaków, w której w 1942 ukończył specjalny 
kurs spółdzielczy. Jednocześnie na tajnych 
kompletach przygotowywał się do matury, 
którą uzyskał w 1943 i od 1944 uczęszczał na 
studia prawnicze na Tajnym UJ. Od kwietnia 
1945 studiował historię na UJ. Studia ukończył 
w 1949 z tytułem mgr. historii na podstawie 
pracy Trzynastowieczne dokumenty klasztoru 
benedyktynów w Lubiniu, napisanej pod kie-
runkiem prof. Władysława Semkowicza. Z tej 
samej tematyki napisał dysertację doktorską 
Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Studia nad 
dokumentami, fundacją i uposażeniem, pod 
kierunkiem prof. Sylwiusza Mikuckiego. St. dr. 
nauk human. otrzymał 23 VI 1961. Habilitował 
się 2 V 1968 na podstawie rozprawy Dokument 
i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do 
połowy XV w., a 2 XII 1968 otrzymał stanowi-
sko doc. nauk pomocniczych historii. Tytuł prof. 
nadzwycz. uzyskał 12 IV 1979, a tytuł prof. 
zwycz. nauk human. 15 XII 1988. W l. 1946–48 
był słuchaczem 2-letniej Szkoły Nauk Polit. 
przy Wydz. Prawa UJ. W l. 1959–65 pracował 
(w ramach godzin zleconych) w krakowskiej 
pracowni Słown. Hist.-Geogr. Ziem Pol. PAN 
pod kierunkiem prof. Karola Buczka. W okresie 
od 1 X 1960 do 30 IX 1961 był zatrudniony do-
datkowo na stanowisku adiunkta (na ½ etatu) 
w WSP w Krakowie, a od roku akad. 1961/62 do 
końca roku akad. 1976/77 prowadził tamże za-
jęcia z nauk pomocniczych historii na studiach 
stacjonarnych i zaocznych w ramach godzin 
zleconych. Na jego przyszłym życiu naukowym 
zaważyły wybitne osobistości humanistyki, 
profesorowie: Władysław Semkowicz, Witold 
Taszycki, Jan Dąbrowski, Roman Grodecki, 
Sylwiusz Mikucki, Zofia Kozłowska-Budkowa, 
zaszczepiając w nim miłość do nauk pomocni-
czych historii i edytorstwa źródeł.

Jeszcze przed zdaniem egzaminu ma-
gisterskiego, 7 V 1949, po śmierci prof. 
Semkowicza i za poręczeniem prof. Mikuckiego 
został przyjęty do Arch. Aktów Dawnych M. 
Krakowa na stanowisko urzędnika kontrak-
towego. Z pracy tej zrezygnował 31 V t.r., 
ponieważ został przyjęty do Katedry Nauk 

Pomocniczych Historii i Archiwistyki UJ, 
gdzie pełnił zastępczo obowiązki asystenta 
od 1 VI do 31 VIII 1949. Od 1 IX 1949 został 
młodszym asystentem, a 1 IX 1951 asystentem 
tejże katedry. Od 1 V 1970 objął kierownictwo 
Zakł. (dawnej Katedry) Nauk Pomocniczych 
Historii i Archiwistyki. Z tą jednostką zwią-
zał całe swoje życie zawodowe. Nie rezygnując 
z pracy uniwersyteckiej, powrócił do służby 
archiwalnej. Od 1 VI 1981 objął stanowisko 
dyrektora WAP w Krakowie (nast. od 1 I 1984 
AP). Dyrekcję archiwum krakowskiego przyjął 
po wielkim wahaniu i głębokim zastanowieniu, 
na prośbę archiwistów krakowskich i naczel-
nego dyrektora archiwów państwowych prof. 
Mariana Wojciechowskiego. Dla archiwum był 
to okres wzmożonej pracy nad uporządkowa-
niem spraw statutu i regulaminu archiwal-
nego. Związane z tym były pewne posunię-
cia reorganizacyjne. Jako dyrektor zabiegał 
o lepsze warunki materialne dla archiwistów 
i o możliwość szerszych prac naukowych, za-
mierzał także wydawać rocznik archiwalny, 
czasopismo naukowe archiwum, by stworzyć 
łamy dla archiwistów z trudem znajdujących 
miejsce w różnych wydawnictwach historycz-
nych. Stan wojenny z 13 XII 1981 w dużej 
mierze zniweczył te zmiany. Za czasów jego 
dyrekcji w archiwum krakowskim uporząd-
kowano wiele cennych zespołów i zbiorów ak-
towych. Do najważniejszych należy zaliczyć 
zakończenie prac porządkowych i opracowa-
nie inwentarzy olbrzymich zespołów Urzędu 
Woj. Krak. z l. 1945–50 i Zarządu Miejskiego 
w Krakowie z l. 1945–50. Do równie ważnych 
należy zaliczyć zakończenie i przyjęcie inwen-
tarza archiwum historycznego rodu Potockich 
z Krzeszowic. Kontynuowano opracowywa-
nie zbiorów dokumentów pergaminowych, 
zbiorów sfragistycznych, ikonograficznych, 
audiowizualnych, plakatów i afiszy. Dużą 
wagę przykładał do wyjazdów zagr., o które 
było wówczas trudno. Dzięki jego staraniom 
pracownicy archiwum odbyli kurs paleografii 
łac. we Włoszech oraz staże archiwalne we 
Francji. Najwięcej jednak czasu i energii po-
święcił poprawie warunków lokalowych dla 
archiwistów i zbiorów archiwalnych. W 1989 
ponownie przystąpiono do adaptacji na potrze-
by archiwum Zamku w Spytkowicach, otrzy-
manego przez archiwum od miasta w 1969 
za czasów dyrekcji Henryka Dobrowolskiego 
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w zamian za oddanie piwnicy pod magazynem 
w oficynie od ul. św. Krzyża na kotłownię dla 
całego Małego Rynku. Nie szczędził wysiłków, 
by renowacja zamku postępowała zgodnie 
z planem, aby jak najszybciej przenieść tutaj 
zagrożone archiwalia i materiały przechowy-
wane dotychczas w archiwach zakładowych, 
od lat czekające na przejęcie (szczególnie 
akta m. Krakowa z Magistratu). Za czasów 
jego dyrekcji do zasobu archiwum przejęto 
cenne zespoły: Zbiór Gilczyńskiego, spuści-
znę po Marii i Marianie Friedbergach, akta 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Krak., a przede 
wszystkim akta z Urzędu Spraw Wewn., wię-
zienia Fordon, AK, NSZ, WiN, PPS–WRN, 
PSL i akta zlikwidowanego Komitetu Krak. 
PZPR wraz z lokalem przy ul. Smoleńsk oraz 
akta ZSMP. Zorganizowano także wiele wy-
staw patriotycznych z okazji rocznic powstań 
narodowych 1794, 1830 i 1863, z okazji dzia-
łalności bractw i towarzystw, np. 400-lecia 
Arcybractwa Miłosierdzia, 90-lecia Tow. 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
Archiwiści włączyli się do ogromnej wystawy 
„Do Ciebie Polsko”, organizowanej przez Muz. 
Hist. w Krakowie, związanej z odzyskaniem 
niepodległości w 1918.

Pracę w archiwum zakończył 31 III 
1991, przechodząc w związku z chorobą na 
emeryturę.

Od 1974 był czł. Kom. Nauk Hist. 
i Kom. Archeol. (sekcji numizm.) Oddz. PAN 
w Krakowie. W maju 1976 został powołany 
przez Prezydium Oddz. PAN w Krakowie na 
stanowisko sekretarza Komitetu Reedycji 
Annalium Jana Długosza. Był czł. Oddz. Krak. 
PTH, w l. 1975–77, wchodząc w skład jego 
Zarządu, a od 1977 w skład Kom. Rewizyjnej. 
Od 1974 był czł. Kom. Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych Historii ZG PTH, od 1979 czł. 
Rady Nauk. przy Stacji Nauk. PTH w Nowym 
Sączu, a od 1983 wchodził w skład Kom. 
Geneal. i Herald. ZG PTH. Od 1988 był czł. za-
łożycielem reaktywowanego Pol. Tow. Herald. 
i przew. Kom. Rewizyjnej Oddz. Krak. Od 
1979 był czł. Rady Nauk. Inst. Architektury 
i Konserwacji Zabytków Wydz. Architektury 
Politechn. Krak. W l. 1978–89 był czł. Rady 
Arch. AP w Krakowie, a od 1982 czł. Rady 
Arch. przy NDAP. Od 1983 był czł. Komitetu 
Redakcyjnego „Rocz. Hist.-Arch.”, wydawanego 
przez AP w Przemyślu. W 1985 został przew. 

CKM. Za jego kadencji przyjęto wytyczne do 
opracowywania dokumentów pergaminowych 
(1981), akt miejskich staropol. (1984), akt ce-
chowych, akt sądowych itp.

Był cenionym wydawcą źródeł. Z jego 
bogatego dorobku w tej dziedzinie wymie-
nić należy m.in. opublikowane wspólnie 
z M. Karasiem w „Zesz. Nauk. UJ”: Teksty 
polskie z XIV-wiecznych ksiąg sądowych ziem-
skich krakowskich (1957), Nieznane czter-
nastowieczne roty polskie z ksiąg sądowych 
ziemskich krakowskich (1958), Roty polskie 
z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich z po-
czątku XV wieku (1960), Roty polskie z ksiąg 
sądowych ziemskich pilzneńskich z XV w. 
(1965), Statuty kapituły norbertańskiej z r. 
1340 w tłumaczeniu polskim z r. 1541 („Zesz. 
Nauk. UJ. Prace Językoznawcze”, 1970, z. 30). 
Z A. Strzelecką i S. Gawędą wydał rachunki 
wyprawy Władysława Jagiellończyka do Czech 
w l. 1471–1472 i rachunki dworu Kazimierza 
Jagiellończyka z l. 1476–1477 (Rachunki kró-
lewskie z lat 1471–1472 i 1476–1478, „Mat. 
Kom. Nauk Hist.”, 1960, nr 2). Zainteresowanie 
księgami ziemskimi krakowskimi zaowocowało 
wydawnictwem źródłowym Dokumenty sądu 
ziemskiego krakowskiego 1302–1453 („Mat. 
Kom. Nauk Hist.”, 1971, nr 20). Do bardzo 
cennych wydawnictw źródłowych należy zali-
czyć opublikowane w „Analecta Cracoviensia” 
Cuda św. Stanisława (t. 11, 1979, s. 47–141) 
i wybór tekstów z dzieł Długosza Kanonik 
krakowski Jan Długosz o Królowej Jadwidze 
(t. 12, 1980, s. 193–267), stanowiące cenny 
przyczynek do procesu kanonizacyjnego kró-
lowej. Był czł. Komitetu Redakcyjnego reedy-
cji dzieł Jana Długosza, w ramach którego 
opracował komentarze historyczne do ksiąg: 
9. (1978) i 10. (Jana Długosza Roczniki czy-
li Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 
10, 1370–1405, red. S. Gawęda, W. 1981). 
Głównym nurtem zainteresowań naukowych 
P. były nauki pomocnicze historii: dyplomaty-
ka, sfragistyka, paleografia itp. Interesował 
się również geografią historyczną, onomasty-
ką, topografią i historią miast i miasteczek. 
Niektóre z nich doczekały się monografii, np. 
Bielsko-Biała, Kłobuck, Lanckorona, Nowy 
Wiśnicz, Oświęcim, Wadowice, Wojnicz, Zator. 
Dla wielu miast i wsi opracował wnikliwe stu-
dia dot. wyobrażenia herbu na zapotrzebowanie 
władz miejskich.
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P. był przede wszystkim wychowawcą od-
danym młodzieży; umiał zyskać sobie jej sym-
patie poprzez swoją skromność i bezpośred-
niość. Jego wykłady i konwersatoria z nauk 
pomocniczych historii i z archiwistyki cieszyły 
się zainteresowaniem studentów. Sem. magi-
sterskie, które prowadził, było przepełnione. 
Przez wiele lat (1978–85) był opiekunem Koła 
Nauk. Historyków Studentów UJ, w ramach 
którego organizował obozy naukowe połączo-
ne z akcją inwentaryzacyjną inskrypcji w ko-
ściołach krakowskich i miasteczkach małopol. 
Niektóre z nich zostały wydane w serii: Corpus 
Inscriptionum Poloniae pod jego redakcją. 
Doceniał pracę archiwistów, wykazywał wiel-
ką znajomość źródeł przechowywanych w ar-
chiwach. W celu kształcenia archiwistów UJ 
opracował szczegółowy program nauczania 
w zakresie archiwistyki. Wraz z kustosz AP 
w Krakowie Stanisławą Pańków wydał skrypt 
dla studentów Nauki pomocnicze historii wraz 
z archiwistyką i archiwoznawstwem (Kr. 1957).

Działał w ZNP od 1949, a od 1980 w NSZZ 
„Solidarność”.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem 
Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1980) i odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1978).

W 1951 ożenił się z Ireną z d. Jurek, 
z którą miał trójkę dzieci: Kajetana (ur. 1952), 
Agnieszkę (ur. 1955) i Joannę (ur. 1950).

Zmarł 3 II 1999 po długiej chorobie; został 
pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie 13 II t.r.

– Rokosz M., Bibliografia prac profesora Zbigniewa 
Perzanowskiego, w: Tradycje i perspektywy nauk pomoc-
niczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum na Uni-
wersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 
roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskienu przypisa-
ne, red. M. Rokosz, Kr. 1995, s. 7–14, Jelonek-Litewka K., 
Zbigniew Perzanowski 1922–1999, „Krak. Rocz. Arch.”, 
t. 6, 2000, s. 133–135; Piech Z., Prof. dr hab. Zbigniew 
Perzanowski 1922–1999, „Acta Universitatis Jagelloni-
cae”, r. 16, 1999, nr 8(236), s. 12–13, Wyrozumska B., 
Zbigniew Perzanowski (1922–1999), „Rocz. Hist.-Arch.”, 
t. 13, 1999, s. 243–244, tejże, Zbigniew Perzanowski 
(1922–1999), „Studia Hist.”, 1999, z. 3, s. 473–475, tejże, 
Zbigniew Perzanowski (22 X 1922–3 II 1999), „Studia 
Źródłozn.”, t. 37, 2000, s. 257–258, Piotrowicz J., Zbigniew 
Perzanowski 1922–1999, „Studia Mater. Dziej. Żup”, 
t. 21, 2001, s. 353–355; – AN w Krakowie, zesp. 29/819/0 
AP w Krakowie [1818] 1952–1962 [1978], sygn. 176 [akta 
osobowe Z. P.]; – Wyrozumska B., Prof. dr hab. Zbigniew 
Perzanowski 1922–1999 [Materiały z sesji Krak. Oddz. 

Pol. Tow. Herald. w Krakowie, referaty wygłoszone w dn. 
11 X 1999], mps. w zbiorach autorki, K. Jelonek-Litewka, 
Zbigniew Perzanowski 1922–1999 [Materiały z sesji 
Krak. Oddz. Pol. Tow. Herald., op.cit.], mps.

Krystyna Jelonek-Litewka

Pieszko Henryk (1937–2005) nauczyciel, 
archiwista. Ur. 29 III w Niemenczynie w pow. 
wileńskim, syn Andrzeja i Felicji z d. Surel. 
W 1947 przybył z rodzicami do Malborka, gdzie 
skończył szkołę podst. i lic. ogólnoksz. W 1963 
ukończył Wydz. Hist. WSP w Gdańsku, w 1981 
Studium Podyplomowe Archiwistyki na Uniw. 
Warsz.

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 jako 
pracownik administracyjny Wydz. Zdrowia 
Prezydium PRN w Malborku. W l. 1963–70 
pracował jako nauczyciel w Szkole Podst. 
nr 6 i 5 oraz w lic. ogólnoksz. w Malborku. 
W l. 1970–72 objął stanowisko podinspektora 
szkolnego w Wydz. Oświaty Prezydium PRN, 
w l. 1972–75 był dyrektorem Lic. Ogólnoksz. 
dla Pracujących, Korespondencyjnego Lic. 
Ogólnoksz. i Średniego Studium Zaw. w Mal- 
borku. Od roku 1975 związany był z Komitetem 
Miejskim PZPR w Elblągu, w którym pełnił 
funkcję sekretarza, a od 1979 pracował w KW 
PZPR. 

W l. 1980–97 był dyrektorem WAP (nast. 
AP) w Elblągu z siedzibą w Malborku. 

Przez wiele lat związany był z Oddz. PTTK 
w Malborku, w którym w l. 1957–59 pełnił 
funkcję prezesa. Od 1990 był radnym Rady 
Miasta Malborka, w której działał w Kom. 
Rewizyjnej.

Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Ziemi 
Gdańskiej” (1975) oraz Srebrny Krzyż Zasługi 
(1979).

Zmarł 14 VII 2005 po ciężkiej i długiej cho-
robie w Gdańsku; został pochowany na cmen-
tarzu Komunalnym w Malborku.

– NDAP, Akta osobowe H. P., sygn. 299/12.

Joanna Jendrzejewska 

Płaza Stanisław (1927–2006) historyk, 
archiwoznawca, nauczyciel akad. Ur. 8 XI 
w Jarosławicach k. Zborowa w woj. tarnopol-
skim, w rodzinie chłopskiej Błażeja i Antoniny. 
Przeżył deportację na Syberię, do Polski po-
wrócił w 1945. W 1949 złożył egzamin matu-
ralny w Lic. im. króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie. Bezpośrednio po maturze rozpo-
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czął studia mat. na Wydz. Mat.-Przyr. UJ, które 
po roku porzucił dla studiów prawn. na Wydz. 
Prawa i Administracji. Studia ukończył w 1954. 

W sierpniu 1953 rozpoczął miesięczny wo-
lontariat w WAP w Krakowie, a od 1 IX 1953 – 
będąc jeszcze studentem – podjął w nim pracę. 
W archiwum pracował do 30 IX 1957, najpierw 
na stanowisku asystenta, późn. archiwisty 
i starszego archiwisty. W 1957 objął asysten-
turę na UJ, od 1959 – otrzymał etat starszego 
asystenta. 17 II 1964 obronił rozprawę doktor-
ską Sądy wójtowskie we wsiach Sądecczyzny 
od XVI do XVIII wieku. W 1965 uzyskał etat 
adiunkta na UJ. W 1969 napisał pracę habi-
litacyjną Próby reform ustrojowych w czasie 
pierwszego bezkrólewia (1572–1574). Od 1970 
otrzymał stanowisko doc., a od 1977 prof. nad-
zwycz. UJ. W 1986 uzyskał tytuł prof. zwycz. 
W l. 1981–98 kierował najpierw Zakł., a późn. 
Katedrą Hist. Prawa Pol. uczelni jagiellońskiej. 
Był uczniem prof. Adama Vetulaniego.

W trakcie wolontariatu w WAP w Krakowie 
pod kierunkiem Mariana Friedberga praco-
wał nad zespołem akt Lic. im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie. Jako pracownik 
archiwum współpracował z Komitetem Nauk 
Prawnych PAN przy wydaniu drukiem ksiąg 
sądowych wiejskich oraz miejskich. Zajmował 
się inwentaryzowaniem zesp. Starostwa Pow. 
w Oświęcimiu oraz katalogowaniem druków, 
brał również udział w wizytacjach składnic 
akt. Czynnie uczestniczył w życiu naukowym 
archiwum. W AN w Krakowie zachowały się 
maszynopisy jego referatów: Metoda porządko-
wania akt starostw i wydziałów powiatowych 
okresu międzywojennego, Akta skarg i zażaleń, 
Starostwa Galicyjskie oraz zagadnienie po-
rządkowania ich akt na przykładzie Starostwa 
Oświęcimskiego. 

Zainteresowania badawcze P. koncentro-
wały się wokół historii parlamentaryzmu, hi-
storii źródeł prawa oraz historii wsi pol. Wśród 
najważniejszych publikowanych prac należy 
wymienić: Księga sądowa wsi Iwkowej, 1581–
1809 (Wr. 1969), Próby reform ustrojowych 
w czasie pierwszego bezkrólewia (1572–1574) 
(Kr. 1969), Źródła drukowane do dziejów wsi 
w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źró-
dłoznawcze (tamże, 1974), Źródła rękopiśmien-
ne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium 
archiwoznawcze (W.–Ł. 1976), Warsztat nauko-
wy historyka wsi Polski feudalnej (W. 1980), 

Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa po-
znańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowa-
nie (1572–1632) (Kr. 1984), Sejmiki i zjazdy 
szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój 
i funkcjonowanie (1572–1632) (cz. 1, tam-
że,  1987), Wielkie bezkrólewia (tamże, 1988), 
Rokosz Lubomirskiego (tamże, 1994), Historia 
prawa w Polsce na tle porównawczym (t. 1–4, 
tamże, 1997–2003). 

W 1956 został powołany do Kom. Śro- 
dowiskowej dla muzeów i archiwów przy 
Zarządzie Okręgowym ZZPK w Krakowie.

W 2002 otrzymał Laur Jagielloński, nagro-
dę Rektora przyznawaną z okazji święta UJ za 
wybitne osiągnięcia naukowe.

Zmarł 13 II 2006; został pochowany 
na cmentarzu Prądnik Czerwony (zwanym 
Batowickim) w Krakowie 22 II t.r.

– Malec D., Prof. dr hab. Stanisław Płaza (1927–
2006), „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, nr 3–4, 
2006, dostępne online: http://palestra.pl/old/index.
php?go=artykul&id=1915 [dostęp: 4 IV 2017], Uruszczak 
W., Pożegnanie uczonego i wychowawcy młodzieży (mowa 
pogrzebowa), „Krak. Studia z Hist. Państwa i Prawa”, 
t. 2, 2008, s. 13–16; – AN w Krakowie, zesp. 29/819/0 
Archiwum Państwowe w Krakowie [1818] 1952–1962 
[1978], sygn. 233, 262, 271, 346, 348.

Grażyna Spyrka

Podralski Jerzy (1929–2001) historyk, 
archiwista. Ur. 25 XII w Trzebiełuchu w pow. 
chełmińskim woj. bydgoskiego, syn Józefa 
i Anieli z d. Malewskiej. W 1940, za patrio-
tyczną postawę ojca, hitlerowcy wywieźli całą 
rodzinę do obozu pracy w Toruniu, a w 1942 
do karnego obozu pracy w Potulicach, gdzie 
przebywał do lutego 1945. Po wojnie ukończył 
szkołę średnią w Grudziądzu i w 1953 rozpo-
czął studia filoz.-teolog. w sem. duchownym 
w Nysie, a nast. w Pieniężnie (woj. olsztyń-
skie), przerwane w 1958. Nast. w 1968 ukończył 
Wydz. Filoz.-Hist. UAM, a także Podyplomowe 
Studium Archiwistyki na UMK. St. dr. nauk 
human. w zakresie historii uzyskał w 1982 
na podstawie dysertacji Działalność Polskiego 
Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji w la-
tach 1818–1937, napisanej pod kierunkiem 
prof. Antoniego Czubińskiego.

Pierwszą pracę zawodową jako bibliote-
karz podjął w Szczecinie w 1959 w Szkole Podst. 
i Lic. Ogólnoksz. TPD. W l. 1960–69 zatrudnio-
ny był w Przedsiębiorstwie Państw. „Polcargo” 
Rzeczoznawstwo i Kontrola Ładunków na sta-

http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=1915
http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=1915
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nowisku kierownika magazynu. W 1969 zwią-
zał się zawodowo z WAP w Szczecinie, począt-
kowo jako referent, a od 1971 kierownik Oddz. 
Akt najstarszych do 1800, nast. akt do 1945. 
Od 1973 prowadził dodatkowo lektorat jęz. łac. 
w WSP w Szczecinie, od 1985 wykładał nauki 
pomocnicze historii i łacinę średniowieczną na 
Uniw. Szczec.

W trakcie 25 lat pracy w archiwum szcze-
cińskim uporządkował ponad 40 zespołów 
archiwalnych akt wytworzonych do 1945, 
a także z okresu powojennego. Spośród nich 
wymienić należy jeden z najcenniejszych 
zespołów – Arch. Książąt Szczec., a także 
akta Sądu Kameralnego Rzeszy, Kamery 
Wojenno-Skarbowej, Franc. Gminy Kościoła 
Zreformowanego w Szczecinie, zbiory Bohlena, 
Loepera, Lutscha i Loewego oraz liczne akta 
podworskie. Opracował także odznaczające się 
wysokim poziomem naukowym wstępy do in-
wentarzy 24 zespołów i zbiorów archiwalnych, 
które – choć nie zostały opublikowane – stano-
wią ważną pomoc informacyjną w codziennej 
pracy archiwum. Do dorobku zawodowego za-
liczyć należy także liczne kwerendy archiwalne 
i bibliograficzne, m.in. na zlecenie PAN, pracę 
w zespołach badawczych NDAP, udział w wielu 
konferencjach i sympozjach naukowych.

Działalność naukowa P. obejmowała pro-
blematykę archiwalną oraz dzieje Pomorza 
Zach., w tym Kościoła. Jest autorem nie-
zwykle cennego 2-tomowego wydawnictwa 
Archiwum Książąt Szczecińskich. Przewodnik 
po zespole (Szczecin 1991). Jest współautorem 
pierwszego opracowania Regestów dokumen-
tów miasta Szczecina z lat 1243–1856 (współ-
aut. R. Gaziński, J. Grzelak, Szczecin 1993) 
oraz Gryfici. Książęta Pomorza Zachodniego 
(współaut. K. Kozłowski, Szczecin 1985). 
Współpracował przy wydaniu drukiem pracy 
zbiorowej Skarby szczecińskiego archiwum, 
pod red. K. Kozłowskiego (Szczecin 1979) 
oraz monografii regionalnych, m.in. Z dziejów 
Ziemi Łobeskiej, pod red. T. Białeckiego (tam-
że, 1971), Z dziejów Ziemi Wolińskiej, pod red. 
T. Białeckiego (tamże, 1973).

Opublikował ponad 30 artykułów z dziedzi-
ny archiwoznawstwa i źródłoznawstwa w czaso-
pismach naukowych ogólnopol. i regionalnych: 
„Archeionie”, „Przegl. Zachodniopomorskim”, 
„Mat. Zachodniopomorskich”, „Szczec. Inf.
Arch.” (wcześniej „Inf. Arch.”), „Bibliotekarzu 

Zachodniopomorskim”, „Zesz. Pyrzyckich”. 
Spośród tych publikacji do najważniejszych 
należą: Akta Archiwum książąt Szczecińskich 
przejęte z Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
w roku 1962 („Archeion”, t. 60, 1974, s. 125–
141), Zasada pertynencji terytorialnej w świe-
tle materiałów Archiwum w Szczecinie (tamże, 
t. 71, 1981, s. 29–48), Akta dotyczące miasta 
Szczecina w Archiwum Książąt Szczecińskich 
(„Przegl. Zachodniopomorski”, 1977), Materiały 
źródłowe do dziejów Pomorza Zachodniego 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych („Inf.
Arch.”, 1980), Materiały źródłowe dotyczą-
ce dziejów stosunków zachodniopomorskich 
z Królestwem Szwecji w XVI–XIX w. (tamże, 
1983). Dobrą znajomość jęz. łac. i staroniem. 
wykorzystał m.in. w publikacjach zamieszcza-
nych na łamach „Zesz. Pyrzyckich” i w serii: 
Ziemia Gryficka. Publikował także prace dot. 
dziejów najnowszych Pomorza Zach., w szcze-
gólności problematyki rozwoju administracji 
pol. po 1945 oraz zagadnień gospodarki ko-
munalnej regionu. Dorobek ten cechuje wy-
soki poziom warsztatu naukowego archiwisty 
oraz znakomita znajomość procesu dziejowego 
Pomorza Zach. Po przejściu na emeryturę roz-
począł pracę nad tłumaczeniem kilkuset listów 
książąt pomorskich do królów pol. Zdążył prze-
tłumaczyć kilkanaście.

Był wybitnym popularyzatorem archi-
wum i jego zasobu. Jest autorem artykułów 
popularnonaukowych, zamieszczanych w pra-
sie codziennej. Uczestniczył w przygotowa-
niu 25 audycji radiowych oraz kilkunastu 
programów telewizyjnych. Należał do auto-
rów bądź współautorów kilkudziesięciu wy-
staw przybliżających szczecińskie archiwalia 
i dzieje Pomorza Zach., w tym m.in. wystaw: 
„Historyczne związki Pomorza Zachodniego 
z Polską” (1988), „Skarby archiwum szcze-
cińskiego” (1989), „Skarby archiwum gorzow-
skiego” (1990), „Szczecin i Pomorze Zachodnie 
w dziełach kartograficznych, dokumentach 
i pieczęciach” (1993). Uczestniczył w opraco-
waniu albumów i przewodników turystycz-
nych dot. Szczecina. Badał dzieje archiwistów 
książąt pomorskich, gromadził i upowszechniał 
o nich informacje źródłowe.

Był wieloletnim czł. i skarbnikiem Szczec. 
Oddz. PTH. Od 1959 należał do ZBoWiD. 
Aktywnie uczestniczył w działaniach Zw. 
Potuliczan, organizował spotkania i sesje 
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upamiętniające martyrologię więźniów obozu 
w Potulicach.

Został uhonorowany Gryfem Pomorskim, 
odznaką „Za zasługi dla Archiwistyki”, Meda- 
lem 50-lecia Szczecina oraz Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.

Miał żonę Iwonę, córki Ewę i Agnieszkę.
Zmarł 31 X 2001; został pochowany na 

cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
– Frankel M., Doktor Jerzy Podralski (1929–2001) 

archiwista i historyk, „Szczec. Inf. Arch.”, 2002, nr 14/15, 
s. 149–150.

Maria Frankel

Polak Henryk (1939–2004) historyk, 
archiwista, bibliotekarz, nauczyciel. Ur. 17 V 
w Gdyni, syn Józefa i Stefanii z d. Kaiser. Ojciec 
walczył w obronie Gdyni w 1939, nast. dostał 
się do niewoli niem. (do 1945). Wraz z matką 
okres wojny spędził w Starej Kiszenie w pow. 
kościerskim. Tam rozpoczął edukację szkol-
ną, którą kontynuował w Gdańsku–Letnicy, 
dokąd wraz z rodzicami przeprowadził się 
w 1947. W l. 1953–57 uczęszczał do I Lic. 
Ogólnoksz. w Gdańsku. Po maturze podjął 
studia na Wydz. Human. WSP w Gdańsku, 
które ukończył w 1961 tytułem mgr. W 1974 
uzyskał st. dr. nauk human. na podstawie roz-
prawy Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym 
Mieście Gdańsku 1920–1939, wydanej drukiem 
4 lata późn.

Pracę zawodową rozpoczął we wrze-
śniu 1961 na stanowisku kierownika Pow. 
i Miejskiej Bibl. Publ. w Wejherowie; nast., 
w listopadzie t.r. został zatrudniony na stano-
wisku kierownika PAP w Wejherowie, prze-
kształconego rok późn. w Ekspozyturę WAP 
w Gdańsku. Od czerwca 1966 objął stanowi-
sko asystenta, a w 1971 – starszego asystenta 
naukowo-badawczego archiwum gdańskiego. 
Z pocz. września 1977 awansował na zastępcę 
dyrektora WAP w Gdańsku, odpowiedzialnego 
m.in. za sprawy organizacyjne, administra-
cyjno-gospodarcze i finansowe. 1 XII 1991 zo-
stał przeniesiony do Ekspozytury w Gdyni. Ze 
względu na zły stan zdrowia w grudniu 1994 
zrezygnował z pracy.

W czasie pracy w archiwum gdańskim ak-
tywnie uczestniczył w dyskusjach dot. nadzoru 
nad narastającym zasobem archiwalnym. Wiele 
uwagi poświęcał również zagadnieniu opraco-
wania dokumentacji projektowej i audiowizual-

nej. Był uczestnikiem kursów i szkoleń NDAP, 
poświęconych opiece nad narastającym zaso-
bem archiwalnym, w szczególności w zakresie 
dokumentacji technicznej oraz jej archiwalne-
go opracowania. Wiele uwagi poświęcał tema-
tyce opracowania akt administracji lokalnej. 
Swoje propozycje w tym zakresie prezentował 
na forum lokalnym i podczas organizowanych 
przez NDAP konferencji oraz posiedzeń Centr. 
Kom. Oceny Mater. Arch. Uczestniczył w pra-
cach zespołu naukowego kierowanego przez 
prof. Czesława Biernata, opracował wspólnie 
z dr Anielą Przywuską wytyczne dot. porząd-
kowania akt terenowych organów władzy 
i administracji państwowej stopnia powiato-
wego i gromadzkiego z l. 1950–75 i 1954–72. 
Opracował kilkanaście inwentarzy zespołów 
archiwalnych, wśród nich m.in.: akt powiato-
wych, miejskich i osiedlowych rad narodowych 
w Kartuzach, Wejherowie, Lęborku, Łebie, 
Pucku, Rumii, Jastarni, akt banków i kas ko-
munalnych w Wejherowie, Lęborku, Pucku, 
Zarządu Policji w Lęborku, kancelarii nota-
riuszy powiatów lęborskiego i puckiego, Pow. 
Urzędu Ziemskiego w Wejherowie, kościołów 
ewangelickich pow. lęborskiego, Inspektoratu 
Szkolnego w Kartuzach; jego dorobek zawodo-
wy obejmuje ponadto kilkanaście inwentarzy 
akt prezydiów powiatowych, miejskich i gro-
madzkich rad narodowych.

Zainteresowania naukowe P. skupia-
ły się na problematyce dziejów oświaty pol. 
w Wolnym Mieście Gdańsku. Spośród prac 
opublikowanych na ten temat wymienić na-
leży: Podstawy prawne szkolnictwa polskiego 
w Wolnym Mieście Gdańsku 1919 („Przegl. 
Zachodni”, t. 2, 1964, nr 4), Młodzież polska 
na Politechnice Gdańskiej w latach 1920–
1939 („Gdań. Zesz. Human.”, 1966, nr 13), 
Bibliografia szkolnictwa i oświaty polskiej 
w Wolnym Mieście Gdańsku. Materiały i opra-
cowania (tamże, 1970, z. 4), I. Stankiewiczowa, 
Nauczycielki w walce o utrzymanie polskości 
w Wolnym Mieście Gdańsku – recenzja (tam-
że, 1965, nr 12), Działalność oświatowo-wycho-
wawcza Związku Polaków w Wolnym Mieście 
Gdańsku 1933–1937 („Przegl. Hist.-Oświat., 
1968, nr 2). 

Dużą wagę przywiązywał do kształcenia 
archiwistów. W l. 1975–79 wykładał archi-
wistykę na Uniw. Gdań. Angażował się tak-
że w popularyzację działalności archiwalnej, 
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wygłaszając referaty poświęcone dziejom 
Ziem Zachodnich i Północnych. Brał udział 
w spotkaniach z użytkownikami materiałów 
archiwalnych, organizowanych w ramach 
„Tygodnia Archiwów”. Uczestniczył w kweren-
dach tematycznych.

Był czł. Zarządu Woj. Tow. Rozwoju Ziem 
Zach. w Gdańsku, Kom. Hist. Pow. Komitetu 
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
w Wejherowie, Kom. Hist. ZNP, Oddz. SAP 
w Gdańsku.

26 XI 1966 zawarł związek małżeński 
z Małgorzatą Zofią Czerniewską, bibliotekarką. 
Miał córkę Ewę Marię (ur. 1968).

Zmarł 20 V 2004 w Gdańsku i tam został 
pochowany na cmentarzu Łostowickim.

– Pilichowski Cz., Dwadzieścia lat pracy narodu pol-
skiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945–1965, 
W. 1965, 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. 
Sesja jubileuszowa 8 V 2001, red. A  Przywuska, I. Rdza-
nek, Gd. 2001; – AP w Gdańsku, Akta osobowe H. P.

Jolanta Musiał

Poloczkowa Barbara (1921–1994) et-
nolożka, historyczka, archiwistka. Ur. 25 XII 
w Warszawie, córka urzędnika pocztowego 
Pawła Szczurka i Marii z d. Kolaczek. W 1939 
ukończyła X Państw. Gimn. i Lic. Human. 
im. Królowej Jadwigi w Warszawie. W czasie 
okupacji niem. przeprowadziła się na Śląsk 
Cieszyński, gdzie osiadła na stałe; praco-
wała wówczas na stanowisku maszynistki 
w Nadleśnictwie w Ustroniu. W 1954 ukończyła 
roczny Państw. Zaoczny Kurs Bibliotekarski, 
a nast., w 1965, Studium Oświaty i Kultury 
w Katowicach. Od 1967 kontynuowała studia 
o specjalności etnogr. na Wydz. Filoz.-Hist. UJ, 
gdzie w 1971 uzyskała tytuł mgr., a w 1977, na 
podstawie rozprawy Ubiór ludności na Śląsku 
Cieszyńskim w XVI–XVIII wieku, jako odbicie 
zachodzących procesów kulturowych, st. dr. 
nauk human.

W 1960 podjęła pracę w Muz. w Cieszynie, 
pocz. na stanowisku pracownika oświatowego, 
a od 1961 jako młodszy asystent, nast. asystent 
w nowo utworzonym Dziale Etnogr. W związ-
ku z przeniesieniem Działu Etnogr. z Muz. 
w Cieszynie do Muz. Beskidzkiego w Wiśle 
w 1969 przejęła kierownictwo muzeum, któ-
re prowadziła do 1974. Do pracy zawodo-
wej powróciła w poł. 1976, obejmując funk-
cję samodzielnego inspektora ds. archiwum 

w Fabryce Zamków Błyskawicznych „Zampol” 
w Cieszynie.

1 X 1977 rozpoczęła pracę w WAP 
w Katowicach na stanowisku kierowni-
ka Ekspozytury (nast. Oddz.) w Cieszynie. 
Placówką tą kierowała aż do przejścia na eme-
ryturę 30 IX 1987. Pełniąc funkcję kierownika 
archiwum w Cieszynie, wykonywała zadania 
z zakresu kształtowania narastającego zaso-
bu archiwalnego, gromadzenia i opracowania 
zasobu oraz prowadziła działalność naukową 
i popularyzatorską; m.in. uporządkowała zesp. 
akt m. Strumienia, spuściznę Wiktora Kargera 
oraz kilka zespołów akt szkół cieszyńskich. 
Naukowe zainteresowania P. były związane 
z pracą zawodową. Zajmując się etnografią histo-
ryczną jako podstawą do badania mechanizmów 
kulturowych kształtujących zjawiska społeczne 
w określonych regionach i środowiskach, wyko-
rzystywała zarówno informacje zdobyte w czasie 
badań terenowych, jak i źródła archiwalne, dot. 
kultury materialnej i społecznej ludności Śląska 
Cieszyńskiego z XVI–XX w. Jej dorobek nauko-
wy obejmuje ponad 130 rozpraw i artykułów 
publikowanych m.in.: w „Pol. Sztuce Ludowej” 
(W.), „Kwart. Hist. Nauki i Techniki PAN” 
(W.), „Rocz. Etnografii Śląskiej” (Wr.), „Zaraniu 
Śląskim” (Kat.), „Slezským Sborniku” (Opava).

Prowadziła szeroką działalność popu- 
laryzatorską w zakresie archiwistyki. Zorga- 
nizowała wiele wystaw archiwalnych ze zbio-
rów archiwum cieszyńskiego, wygłaszała od-
czyty i pogadanki oraz publikowała artyku-
ły popularnonaukowe w prasie regionalnej. 
Utrzymywała stałe kontakty z towarzystwami 
i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Była czł. Kom. Etnogr. Oddz. PAN w Kra- 
kowie, Pol. Tow. Ludoznawczego, Oddz. w Cie- 
szynie PTH, SAP.

Zamężna od 1946 z Teodorem Poloczkiem, 
z którym miała dwoje dzieci: Dorotę i Piotra.

Zmarła w Cieszynie po ciężkiej chorobie 
8 II 1994; została pochowana na cmentarzu 
Komunalnym w Cieszynie.

– Gojniczek W., Barbara Poloczkowa (1921–1994), 
„Pamiętnik Cieszński”, t. 9, 1994, s. 9–12, tegoż, Biblio-
grafia prac Barbary Poloczkowej, tamże, s. 13–19, Machej 
A., Barbara Poloczkowa, „Kalendarz Cieszyński 1996”, 
1995, s. 244; – AP w Katowicach Oddz. w Cieszynie, zesp. 
14/205/0 Spuścizna Barbary Poloczkowej 1702–2000.

Anna Machej
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Południak Ewa (1939–1988) archiwistka, 
filolożka klasyczna. Ur. 9 VI w Toruniu, córka 
Bolesława Biernakiewicza, oficera WP, uczest-
nika walk obronnych Warszawy we wrześniu 
1939, i Janiny z d. Dąbrowskiej. Ukończyła 
szkołę podst. i X Lic. Ogólnoksz. im. KEN 
w Krakowie. W l. 1957–64 studiowała filologię 
klasyczną na Wydz. Filol. UJ.

Od 1 IX 1964 do 31 VIII 1968 pracowała 
w lic. ogólnoksz. w Skale k. Ojcowa jako na-
uczycielka jęz. łac.

Od 1 IV 1978, po przerwie w pracy zawo-
dowej związanej z opieką nad dziećmi, została 
zatrudniona na stanowisku starszego pomoc-
nika archiwalnego WAP w Krakowie; nast. 
zajmowała stanowiska archiwisty, dokumenta-
listy i starszego dokumentalisty. W archiwum 
krakowskim pracowała do śmierci 4 II 1988. 
W pracy archiwalnej zajmowała się opracowy-
waniem, katalogowaniem oraz sporządzaniem 
indeksów osobowych i rzeczowych zbioru iko-
nograficznego, obejmującego grafiki, fotogra-
fie, karty pocztowe. Ponadto, przygotowywała 
indeksy do XVI-wiecznych ksiąg miejskich 
krakowskich, ksiąg stanu cywilnego parafii 
krakowskich oraz do ewidencji kobiet pol. prze-
bywających w obozie w Płaszowie w okresie II 
wojny światowej. Uczestniczyła w przygotowy-
waniu licznych wystaw archiwalnych; prowa-
dziła kwerendy materiałów archiwalnych na 
potrzeby filmów dokumentalnych popularyzu-
jących archiwum i jego zasób. Wraz z innymi 
pracownikami archiwum uczestniczyła w gro-
madzeniu zbioru „Solidarności”, zawierającego 
materiały drugiego obiegu z l. 1981–89.

31 XII 1962 wyszła za mąż za Tadeusza 
Południaka, inżyniera metalurga. Miała córki 
Dorotę (ur. 1967) i Magdalenę (ur. 1972).

Zmarła 4 II 1988 w Krakowie, po ciężkiej 
chorobie; została pochowana na cmentarzu 
Rakowickim.

– AN w Krakowie, Akta osobowe E. P.

Magdalena Marosz

Pustuła Zbigniew Ludwik (1933–2013) 
archiwista, historyk. Ur. 15 VIII w Chełmnie, 
syn zawodowego podoficera WP. Dzieciństwo 
spędził wraz z rodziną w Chełmnie. Podczas 
II wojny światowej przebywał we wsi Kałdus, 
gdzie pracował jako robotnik rolny u grossbau-
era. Po ukończeniu szkoły powsz. podjął naukę 
w Lic. Pedagog., które ukończył w 1952. W t.r. 

został skierowany na studia na Wydz. Hist.-
Filol. Uniw. w Rostowie nad Donem, a nast. 
przeniósł się na Wydz. Hist. Moskiewskiego 
Uniw. Państw. im. M. Łomonosowa. Studia 
ukończył w 1957, broniąc pracy dyplomowej 
nt. stosunków gospodarczych Król. Pol. i Rosji. 
Rozprawa ta została opublikowana w czasopi-
śmie AN ZSRR „Исторические записки”.

Po powrocie do Polski został zatrudniony 
w IH PAN, prowadząc pod kierunkiem prof. 
Stanisława Kolabińskiego, prof. Ryszarda 
Kołodziejczyka i prof. Witolda Kuli badania 
z zakresu historii gospodarczej i społecznej 
Polski XIX i XX w. Uczestniczył w przygoto-
waniu wielotomowej edycji źródeł do dziejów 
klasy robotniczej i chłopstwa. W 1967 obronił 
dysertację doktorską, której promotorem był 
prof. Kula. Doktorat Początki kapitału mono-
polistycznego w przemyśle hutniczo-metalowym 
Królestwa Polskiego (1882–1900) (W. 1968) 
ukazał się drukiem w serii IH PAN: Badania 
nad Dziejami Przemysłu i Klasy Robotniczej 
w Polsce. W l. 1965–67 był sekretarzem 
Komitetu Nauk Hist. PAN. Z PAN rozstał się 
po 21 latach pracy. W 1978 objął kierownic-
two Maz. Ośrodka Badań Nauk., działającego 
w ramach Maz. Tow. Kult. Był czł. rady nauko-
wej ośrodka oraz sekretarzem redakcji „Rocz. 
Maz.”. W l. 1980–83 powrócił do PAN, obejmu-
jąc stanowisko zastępcy dyrektora Biura Społ. 
Działalności Nauk. Sekretariatu Admin. PAN. 
Przez krótki czas pracował na stanowisku re-
daktora w wydawnictwie „Książka i Wiedza”. 

Od 16 VI 1984 został zatrudniony w NDAP 
na stanowisku głównego specjalisty Wydz. 
Organizacji i Planowania. Do jego obowiązków 
należały prace analityczne w obszarze zarzą-
dzania państwowym zasobem archiwalnym, 
a zwłaszcza tzw. przedpolem archiwalnym, 
realizacja polityki NDAP w tym obszarze, kwe-
stie rozwiązań prawnych w zakresie jednostek 
organizacyjnych, pozostających pod nadzorem 
archiwów państwowych. W szczególności miał 
istotny wkład w rozwiązywanie ważnych, często 
zawiłych problemów zarządzania narodowym 
zasobem archiwalnym w okresie transforma-
cji ustrojowej Polski. Poza podstawowymi obo-
wiązkami działał społecznie, m.in. w l. 1990–92 
był czł. Rady Pracowniczej NDAP, podejmują-
cym aktywnie starania o różne formy pomocy 
dla pracowników znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej czy rodzinnej. Okresowo 
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był także opiekunem studentów odbywających 
praktyki w NDAP. Z końcem 1998 przeszedł 
na emeryturę, jednakże po kilku latach został 
ponownie zatrudniony jako specjalista przecho-
walnictwa dokumentacji niearchiwalnej. Przez 
kilka miesięcy w 2003 pełnił funkcję doradcy 
prof. Darii Nałęcz, naczelnej dyrektor archiwów 
państwowych.

Od poł. l. 90. XX w. zainteresowania za-
wodowe P. skupione były na rozwoju SAP. 
W 1994 został pełnomocnikiem ds. działalno-
ści gospodarczej ZG SAP, skupiając aktywność 
w stowarzyszeniu na zapewnieniu mu środków 
finansowych na działalność, w sytuacji gdy 
większość organizacji społecznych w Polsce 
w tym okresie była pozbawiona państwowych 
dotacji. W 1997, podczas III Powsz. Zjazdu 
Archiwistów Pol. w Toruniu była to organiza-
cja, dzięki inicjatywom P., samofinansująca się. 
Był inicjatorem najważniejszych ówczesnych 
przedsięwzięć stowarzyszenia w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, takich jak wkroczenie na 
rynek usług archiwalnych, budowa własnych 
magazynów archiwalnych, odpłatne przecho-
wywanie i obsługa dokumentacji likwidowa-
nych przedsiębiorstw. Aktywnie działał także 
w sferze działalności statutowej SAP, był m.in. 
założycielem Krajowego Centrum Edukacji 
Arch. SAP, autorem nowej kocepcji kwartalni-
ka „Archiwista Polski”, w dziedzinie działalno-
ści naukowej SAP zainicjował organizację tzw. 
sympozjów archiwalnych, które z czasem prze-
kształciły się w sekcje problemowe działające 
w ramach SAP w okresach między zjazdami 
powszechnymi i wielu innych. W l. 1997–2001 
pełnił funkcję sekretarza generalnego ZG SAP, 
a w l. 2002–07 – wiceprezesa.

Dorobek naukowy i publikacyjny P. obej-
muje ponad 200 pozycji. Jest autorem przeszło 
50 biogramów opublikowanych w PSB oraz 
encyklopediach, z których wymienić należy 
Encyklopedię historii Drugiej Rzeczyspolitej 
1918–1939 (W. 1999), a także licznych eks-
pertyz o charakterze ekonomicznym i praw-
nym, zamieszczanych regularnie na łamach 
„Archiwisty Polskiego”. Jest autorem i współ-

autorem prac historycznych i edycji źródło-
wych poświęconych dziejom przemysłu w Król. 
Pol. na przeł. XIX i XX w., m.in.: Typy zakła-
dów i przedsiębiorstw w przemyśle metalo-
wym Warszawskiego Okręgu Przemysłowego 
(1870–1913) (Wr. 1967), Warszawskie zakła-
dy hutnicze w latach 1867–1889 (współaut. 
J. Łukasiewicz, „Rocz. Warsz.”, 1962, nr 3, 
s. 212–237), Deutsche Kapitalanglagen in 
der Schwerindustrie des Königreichs Polen, 
die Oberschlesischen Direktinvestitionen 
1856–1914 (Wiesbaden 1992), Z dziejów war-
szawskiego przemysłu budowy maszyn (1818–
1939) (W. 1989), Udział Towarzystwa „Lilpop, 
Rau i Loewenstein” w realizacji dostaw dla 
Armii Carskiej (1900–1910) („Rocz. Warsz.”, 
1962, nr 3, s. 135–163), Raporty warszaw-
skich oberpolicmajstrów (1892–1913) (współ-
aut. H. Kiepurska, Wr. 1971), Zarys dziejów 
Związku Zawodowego Metalowców w Polsce 
Ludowej 1944–1949, pod red. Ż. Kormanowej 
(współaut. Z. Iwańczuk, Ż. Kormanowa, 
W. 1967, cz. 2, 1949–1960, tamże, 1972). Jest 
redaktorem podręcznika Kancelaria i archi-
wum zakładowe. Podręcznik (W. 2001) oraz 
opracowań: Porządkowanie zasobu archiwów 
zakładowych państwowych jednostek organi-
zacyjnych (tamże, 1989), Archiwa samorzą-
dowe w służbie mieszkańców i administracji 
publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum 
Archiwalnego 28–29 września 1999 r. (współ-
red. J. Poraziński, tamże, 1999).

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.

Zmarł 10 XI 2013; został pochowany na 
cmentarzu Komunalnym Północnym w War- 
szawie.

– Poraziński J., W 70. rocznicę urodzin Zbigniewa 
Pustuły, „Archiwista Polski.”, 2003, nr 3 (31), s. 81–83, 
Stryjkowski K., O Zbyszku Pustule prawie prywatnie, 
tamże, 2008, nr 3 (51), s. 27–32 [autobiogr.], Poraziński 
J., Zbigniew Pustuła (1933–2013), tamże, 2013, nr 4 (72), 
s. 7–11, Kossakowska H.B., Zbigniew Pustuła (15 VIII 
1933–10 XI 2013), „Archeion”, t. 115, 2014, s. 746–748; 
– NDAP, Akta osobowe Z.L. P.

Hanna B. Kossakowska
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R

Radoń Sławomir (1957–2011) archiwista, 
historyk, naczelny dyrektor archiwów państwo-
wych. Ur. 8 I we wsi Biertowice w pow. myśle-
nickim woj. małopolskiego. Od 1966 mieszkał 
w Krakowie, gdzie ukończył szkołę podst. oraz 
XIV Lic. Ogólnoksz. im. Mikołaja Kopernika. 
W 1975 rozpoczął studia histor. na UJ, które 
ukończył z wyróżnieniem w 1979, broniąc pracy 
magisterskiej Samuel Zborowski – prawda i le-
genda. W l. 1977–80 studiował także nauki po-
lit. na UJ. W 1980 rozpoczął studia doktoranc-
kie w Inst. Religioznawstwa UJ. W 1989 uzy-
skał st. dr. nauk human. w zakresie historii na 
podstawie dysertacji Polemika chrystologiczna 
Mikołaja Ciechowskiego z Socynianami na tle 
polskiego piśmiennictwa antyariańskiego, pi-
sanej pod kierunkiem prof. Ireny Kaniewskiej. 
W 1990 wyjechał na 3-miesięczne stypendium 
do Inst. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

W okresie 1 X 1984–30 IX 1989 pracował 
w AP w Krakowie jako archiwista. 1 XI 1991 ob-
jął stanowisko dyrektora AP w Krakowie. 26 IX 
2006 został powołany na stanowisko naczelnego 
dyrektora archiwów państwowych. Funkcję te 
pełnił do swojej śmierci w 2011.

W czasie pracy w archiwum krakow-
skim na stanowisku archiwisty zajmował 
się porządkowaniem akt Kom. Porządkowej 
Cywilno-Wojskowej Woj. Krak. (1790–1792) 
oraz inwentaryzowaniem akt Zbioru Zygmunta 
Glogera (1515–1907). Uczestniczył w kursie pa-
leografii i dyplomatyki łac. w Archivio di Stato 
w Trapani oraz w międzynarodowym stażu ar-
chiwalnym w Archives Nationales w Paryżu. 
Jako dyrektor AP w Krakowie przeprowa-
dził zmiany w jego strukturze organizacyjnej 
(m.in. powołał oddz. ds. działalności naukowej 
i wydawniczej oraz pracownię konserwacji 
materiałów archiwalnych). Prowadził prace 
remontowe i adaptacyjne budynków archiwum 
w Krakowie, na Zamku w Spytkowicach oraz 
nowo pozyskanych siedzib oddziałów w Bochni 
i Nowym Sączu. Powodzeniem zakończył wielo-

letnie starania o pozyskanie działki pod budowę 
nowej siedziby archiwum w Krakowie. W 1995 
założył i został pierwszym redaktorem naczel-
nym „Krak. Rocz. Arch.”.

Jako naczelny dyrektor archiwów pań-
stwowych podjął prace nad zmianą ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
z 1983. Zabiegał też o wzrost środków finan-
sowych na potrzeby archiwów państwowych. 
Z jego inicjatywy przygotowano założenia do 
wieloletniego programu rządowego, w ramach 
którego zaplanowano budowę i rozbudowę sie-
dzib archiwów. Doprowadził do przekształcenia 
ADM w NAC.

W dorobku naukowym R. do ważniej-
szych publikacji należą: Kilka uwag w spra-
wie Samuela Zborowskiego („Zesz. Nauk. UJ. 
Prace Hist.”, 1985, z. 77, s. 37–51), Zniesienie 
Święta 3 Maja (współaut. B. Czajecka, J. Cisek 
„Kult. Niezależna”, 1986, nr 24/25, s. 113–
124), Katyń w XVII wieku. Archiwalia (tam-
że, 1988, nr 37, s. 109–111), Wspomnienia 
gen. Czesława Jarnuszkiewicza o jego poby-
cie na Łubiance 1939–1941 („Niepodległość”, 
t. 24, 1991, s. 43–92), Listy Marii Piłsudskiej 
z roku 1915 (oprac., tamże, t. 25, 1992, s. 1–5), 
Zagadnienie „diabła ariańskiego” w piśmien-
nictwie Mikołaja Cichowskiego („Zesz. Nauk. 
UJ. Studia Religiologica”, 1992, z. 25, s. 67–80), 
Stosunek do braci polskich. Obraz zboru w pi-
śmiennictwie antyariańskim XVI–XVII wieku, 
[w:] Współistnienie religii i wyznań w Polsce 
dawnej i współczesnej, pod red. J. Drabiny 
(tamże, 1994, z. 27, s. 33–48), Z dziejów po-
lemiki antyariańskiej w Polsce XVI–XVII 
wieku (Kr. 1993), Dr Erich Randt w opinii 
archiwistów polskich, „Krak. Rocz. Arch.”, 
t. 1, 1995, s. 159–165, Instrukcja archiwalna 
z 1796 r. (tamże, t. 8, 2002, s. 147–153), „Za 
króla Sasa...”. Zainteresowania opinii publicz-
nej w czasach saskich w świetle „gazet pisa-
nych” (tamże, t. 9, 2003, s. 96–107), Inwentarz 
Archiwum Benedyktynek w Staniątkach 
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(współaut. W. Kolak, J. Marecki, Kr. 2003), 
Mord katyński. Dokumenty zbrodni (wybór do-
kumentów) [dokument dźwiękowy] (W. 2010).

W l. 1984–89 był zaangażowany w dzia-
łalność związku NSZZ „Solidarność” w AP 
w Krakowie, pocz. w okresie niejawnej dzia-
łalności związku, późn. także w okresie jego 
jawnej działalności. Uczestniczył, wraz z inny-
mi pracownikami, w gromadzeniu tzw. Zbioru 
„Solidarności” (materiały drugiego obiegu oraz 
z wyborów 1989).

W l. 1994–2005 był czł. Rady Arch. przy 
NDAP (w l. 2002–05 jej wiceprzew.). Od 2002 
wchodził w skład Rady Nauk. Arch. Nauki PAN 
i PAU w Krakowie. Należał do komitetów re-
dakcyjnych czasopism „Archeion” i „Archiwista 
Polski”. W l. 1999–2011 był czł. Kolegium IPN, 
pełniąc także funkcję przew. Kolegium w l. 
2000–01 i 2004–05.

Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), 
Krzyżem Komandorskim OOP (2008), Odznaką 
Honoris Gratia, nadaną przez prezydenta 
M. Krakowa (2008), Brązowym Medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”.

10 IV 1980 zawarł związek małżeński 
z Krystyną z d. Ludwikowską, z zawodu ma-
tematyczką. Mieli troje dzieci: Annę (ur. 1982), 
Adama (ur. 1985) i Wojciecha (ur. 1993).

Zmarł 15 II 2011 w Krakowie, po długiej 
i ciężkiej chorobie; został pochowany tamże na 
cmentarzu Salwatorskim.

– Marosz M., Sławomir Radoń (1957–2011), „Krak. 
Rocz. Arch.”, t. 17, 2011, s. 13–21; – AN w Krakowie, Akta 
osobowe S. R., NDAP, Akta osobowe S. R.

Magdalena Marosz

Radtke Irena Monika (1923–2014) histo-
ryczka, archiwistka, wykładowczyni akad. Ur. 
17 X w Rzeżęcinie, w pow. tczewskim, w rodzi-
nie Jana i Moniki z d. Trochowskiej, właścicieli 
małego gospodarstwa rolnego. 2-klasową (4-od-
działową) szkołę powsz. w Rzeżęcinie ukoń-
czyła w 1937, t.r. rozpoczęła naukę w Państw. 
Żeńskim Gimn. i Lic. Human. w Tczewie, 
przerwaną przez wybuch II wojny światowej. 
Podczas okupacji pracowała pocz. w gospodar-
stwie rolnym, a od 1942 jako pomoc biurowa 
w młynie w miejscowości Olszówka. W l. 1945–
47 kontynuowała naukę w lic. w Tczewie, w któ-
rym w 1947 uzyskała maturę. W t.r. otrzymała 
stypendium PRN w Tczewie i rozpoczęła stu-

dia na kierunku historii, a w 1948 – filologii 
klasycznej Uniw. Pozn. Egzamin magisterski 
z zakresu historii zdała w grudniu 1951, filo-
logię klasyczną ukończyła w 1952. 27 V 1963 
otrzymała st. dr. nauk human. na podstawie 
dysertacji Kancelaria Miasta Poznania do 1570 
roku (druk. W. 1967), przygotowanej pod kie-
runkiem prof. Gerarda Labudy.

Od 1 X 1951 została zatrudniona w Arch. 
Miejskim w Poznaniu na stanowisku na-
ukowym asystenta. 3 VIII 1952 ukończyła 
w Szczecinie kurs dla pracowników nauko-
wych archiwów państwowych. Od 1 VIII 1954 
została przyjęta do pracy w WAP w Poznaniu, 
pocz. na stanowisko archiwisty, nast. od 20 X 
1955 – starszego archiwisty, od 1 VIII 1959 – 
adiunkta, a od 1 V 1965 – adiunkta naukowo-
-badawczego. Od 1 X 1970 objęła stanowisko 
kierownika Oddz. Opracowania Zasobu Arch. 
Od 1 I 1971 otrzymała stanowisko samodziel-
nego pracownika naukowo-badawczego, a od 
1 IX 1973 – doc.

Do dorobku zawodowego R. w AP w Poz- 
naniu zaliczyć należy przede wszystkim opra-
cowanie wielu zespołów archiwalnych, inwen-
taryzację kilkudziesiąt tys. j.a. Jest autorką 36 
wstępów do zespołów o znacznych rozmiarach 
oraz grup zespołów, takich jak: Prezydium 
Policji w Poznaniu, starostw powiatowych 
(landratur), wydziałów i kas powiatowych 
w Rawiczu, Środzie, Wrześni, Krotoszynie, 
Pleszewie. Ponadto, akt Ministerstwa b. 
Dzielnicy Pruskiej, Starostwa Krajowego 
w Poznaniu, Naczelnego Prezydium w Pile, 
Urzędu Woj. Poznańskiego z l. 1919–39 oraz 
z l. 1945–50. Poza pracami związanymi z opra-
cowaniem zasobu, zajmowała się nadzorem 
nad narastającym zasobem archiwalnym, była 
także odpowiedzialna za instrukcje archiwal-
ne, przejmowanie materiałów archiwalnych, 
prowadziła ewidencję oraz typowała akta do 
konserwacji i mikrofilmowania.

Prowadziła szkolenia dla archiwistów za-
kładowych, była czł. Kom. Metodycznej i Kom. 
Zakupu Mat. Arch. AP w Poznaniu. Od 1970 
wchodziła w skład CKM, w l. 1994–97 była 
jej przew. Od 1973 aktywnie uczestniczyła 
w pracach zespołu problemowego Informatyka 
i Archiwa, kierowanego przez prof. Stanisława 
Nawrockiego. W l. 1976–82 stała na czele ze-
społu ds. kancelarii prus., zajmującego się ba-
daniami akt urzędów administracji państwo-
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wej i samorządowej. W 1982 została powołana 
w skład kom. ds. przeglądu kwalifikacji pra-
cowników naukowo-badawczych zatrudnio-
nych w archiwach państwowych. W l. 1975–88 
była wykładowczynią specjalizacji archiwalnej 
Wydz. Hist. UAM. Prowadziła wykłady i kon-
wersatoria z tematyki rozwoju form kance-
laryjnych, metodyki archiwalnej i wstępu do 
archiwistyki. Opiekowała się studentami od-
bywającymi praktyki w AP w Poznaniu. Była 
cenionym promotorem kilkudziesięciu prac 
magisterskich z zakresu archiwistyki, roz-
woju form kancelaryjnych i źródłoznawstwa. 
Ostatnie 3 prace magisterskie, powstałe pod 
jej kierunkiem, zostały obronione 1 VIII 1989. 
W l. 1980–88 była kuratorem Arch. UAM. 
Zasiadała w redakcji „Archeionu” oraz „Pozn. 
Rocz. Arch.-Hist.”. W 1988 przeszła na eme-
ryturę, jednakże od 1 X 1988 do 31 XII 1996 
pracowała nadal w archiwum na części etatu. 
W tym czasie kontynuowała opracowanie in-
wentarza akt m. Poznania z okresu staropol., 
uczestniczyła także w działalności CKM.

Badania naukowe R. z zakresu archi-
wistyki zaowocowały wydaniem klarownych 
i zasadnych wskazówek metodycznych do spo-
rządzania inwentarzy archiwalnych zespołów 
i zbiorów akt wytworzonych w okresie kance-
larii akt spraw (XIX i XX w.). Zachowują one 
nadal aktualność. Była współautorką podręcz-
nika akademickiego Metodyka pracy archiwal-
nej, wznawianego 5-krotnie w l. 1992–2004, 
stanowiącego do dnia dzisiejszego podstawowe 
repetytorium dla kolejnych roczników studen-
tów archiwistyki.

Wygłosiła wiele referatów na zebraniach 
naukowych archiwum poznańskiego, a także 
podczas konferencji i zjazdów, w tym m.in.: 
Porządkowanie akt administracji państwowej 
z lat 1945–1950, Życie naukowe w Archiwum 
Państwowego w Poznaniu w latach 1869–1969, 
Dzieje Archiwum Państwowego w Poznaniu 
(1869–1999). Wniosła istotny wkład w przy-
gotowanie pod redakcją ówczesnego dyrektora 
archiwum w Poznaniu Czesława Skopowskiego 
Przewodnika po zasobie Archiwum Miasta 
Poznania i Województwa Poznańskiego 
(P. 1969).

Jej dorobek naukowy obejmuje 53 pozycje, 
poświęcone głównie problematyce archiwi-
stycznej. Jest redaktorem monografii M. Miki 
Dzieje Archiwum Miejskiego w Poznaniu 

(W.–P. 1975), wstępu ustrojowego do publi-
kacji Miasta polskie. Dokumentacja archi-
walna (oprac. R. Piechota, W.–Ł. 1981), pracy 
Kancelaria miasta Poznania w latach 1570–
1793, [w:] Historia prawa – Historia kultury. 
Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, 
red. E. Borkowska-Bagieńska, H. Olszewski, 
t. 1 (P. 1994, s. 99–111) oraz współautorką edy-
cji dokumentów archiwalnych Demokracja pol-
ska w powstaniu styczniowym. Wybór źródeł 
(współaut. E. Halicz, I. Koberdowa, Wr. 1961). 
Do najważniejszych studiów z dziedziny ar-
chiwistyki należą opublikowane na łamach 
„Archeionu”: Zagadnienie zespołów złożonych 
i sukcesji akt w aktach administracji państwo-
wej XIX i XX w. (Artykuł dyskusyjny) (t. 33, 
1960, s. 3–19), Przemiany administracyjno-
-ustrojowe b. Rejencji w Pile i powikłania 
zespołowe jej spuścizny (t. 46, 1967, s. 7–27), 
Narastanie zespołu akt w zakładach pracy 
w świetle obowiązujących przepisów kancela-
ryjnych (t. 48, 1968, s. 269, 7–23), Pojęcie ze-
społu w praktyce archiwalnej. (Granice współ-
czesnych zespołów akt) (t. 56, 1971, 89–109), 
Metody opracowywania akt popruskich (t. 58, 
1973, s. 229, 7–28), Akta spraw w systemie 
kancelarii pruskiej (t. 78, 1984, s. 163–192), 
Sygnatura archiwalna (t. 79, 1985, s. 39–61), 
Dzieje i metody porządkowania akt miasta 
Poznania z okresu staropolskiego (t. 97, 1997, 
s. 21–42) i in. Także na łamach „Archeionu” 
prezentowała wyniki badań archiwoznaw-
czych i źródłoznawczych, odnoszące się do za-
sobu archiwum poznańskiego. Spośród nich 
wymienić należy: Akta organizacji sokolich 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu (t. 89, 
1991, s. 61–78), Błażej Winkler, pisarz i kroni-
karz miasta Poznania w XVI w. (1535–1569) 
(t. 37, 1962, s. 153–172), Materiały dotyczą-
ce powstania listopadowego w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Poznaniu (t. 75, 
1983, s. 87–92), Źródła do dziejów powsta-
nia styczniowego w Archiwum Państwowym 
Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego 
(t. 40, 1964, s. 65–72), Akta Okręgowej Komisji 
Historycznej Zarządu Okręgu ZBoWiD 
w Poznaniu. Charakterystyka materiałów, 
metody porządkowania i wartość źródłowa 
(współaut. T. Salamon, t. 74, 1982, s. 81–101), 
a także prac Akta organizacji kupieckich 
działających w Poznaniu w latach 1429–
1939 („Rocz. Arch.-Hist.”, 1993, s. 53–64), 
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Kancelaria miasta Poznania od XII–XV wieku 
(„Rocz. Hist.”, t. 27, 1961, s. 161–189). Ważną 
część jej dorobku stanowią recenzje publikacji 
z zakresu archiwistyki, ogłoszone na łamach 
„Archeionu” oraz biografistyka (jest autorką 
haseł Słown. archiwistów, a także biogra-
mów Kazimierza Kaczmarczyka, Franciszka 
Paprockiego, Józefa Paczkowskiego, Witolda 
Maisla, drukowanych w różnych edycjach).

Aktywnie uczestniczyła w życiu środo-
wiska archiwalnego. Była czł. PTH, Kom. 
Archiwistów ZNP, SAP (w 2002 otrzymała tytuł 
czł. honorowego); udzielała się w pracach Rady 
Zakł. AP w Poznaniu.

Została uhonorowana odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1965), Złotym Krzyżem 
Zasługi (1968), Odznaką Honorową miasta 
Poznania (1969), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1979).

Zmarła 30 III 2014 w Sopocie; zosta-
ła pochowana na tamtejszym cmentarzu 
Komunalnym przy ul. Malczewskiego 31.

– Stryjkowski K., Rogal E., Irena Radtke (17 X 
1923–30 III 2014) [bibliogr.], „Archeion”, t. 115, 2014, 
s. 750–759, Mamczak-Gadkowska I., Irena Radtke 
(1923–2014), „Archiwista Polski”, 2014, nr 74, s. 104–116; 
AP w Poznaniu, Akta osobowe I.M. R., sygn. 353.

Elżbieta Rogal

Radziszewska Maria (1924–1979) ar-
chiwistka. Ur. 20 VIII w Zawierciu w woj. 
katowickim, córka Zygmunta Roka i Ireny. 
Przed wybuchem II wojny światowej uczęsz-
czała do Gimn. Kupieckiego w Zawierciu 
do chwili zamknięcia szkoły przez wła-
dze okupacyjne w 1940. W l. 1943–44 
pracowała jako pomoc biurowa w Biurze 
Mieszkaniowym w Zawierciu oraz robotnica 
w hucie w Zawierciu. Po wojnie uczęszczała 
do Lic. Handl. w Chorzowie, w którym uzy-
skała maturę w 1946. Nast. przeprowadziła 
się do Szczecina, gdzie ukończyła 2 lata stu-
diów w tamtejszej Akademii Handl. 

Od 1952 była zatrudniona w WAP 
w Szczecinie, pocz. na stanowisku kierownika 
rachuby, nast. archiwisty. Od 1 XI 1953 objęła 
kierownictwo PAP w Stargardzie Szczec. (zwol-
nione po odejściu dr. Bogdana Frankiewicza), 
a w l. 1976–79 kierowała ekspozyturą star-
gardzką podległą WAP w Szczecinie (po likwi-
dacji PAP). Dzięki systematycznemu uczest-
nictwu w kursach archiwalnych NDAP oraz 

wieloletniej praktyce zawodowej zdobyła wy-
magane kwalifikacje archiwalne.

Jako kierownik archiwum w Stargardzie 
opracowała kilkadziesiąt zespołów akt, z któ-
rych za szczególnie istotne uznać należy zespoły 
starostw pow. i pow. rad narod. w Choszcznie, 
Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie, 
akta z l. 1945–50 zarządów miejskich i miej-
skich rad narod. w Barlinku, Chociwlu, 
Choszcznie, Dobrzanach, Drawnie, Lipianach, 
Łobzie, Myśliborzu, Pełczycach, Pyrzycach, 
Reczu, Stargardzie Szczecińskim, Suchaniu 
i Węgorzynie. Opracowała niemal całą doku-
mentację archiwalną z l. 1945–54 wytworzo-
ną przez gminne rady narod. w półn. części 
woj. szczecińskiego, a także materiały in-
spektoratów szkolnych w Łobzie, Myśliborzu 
i Stargardzie Szczecińskim oraz Inspektoratu 
Statystycznego w Łobzie. Rozpoczęła też pra-
cę nad zespołami prezydiów pow. rad narod. 
i urzędów pow. w Choszcznie i Łobzie. Około 
⅓ czasu pracy zawodowej poświęcała wizytacji 
archiwów zakładowych, wykazując duże zainte-
resowanie i troskę o zabezpieczenie materiałów 
archiwalnych na terenie podległym archiwum. 
Współpracowała też z władzami i instytucja-
mi kulturalnymi i oświatowymi Stargardu, 
głównie ze środowiskiem przewodników tu-
rystycznych. Za jej kadencji w 1970 uzyskano 
gotycki budynek arsenału miejskiego, który po 
przeprowadzeniu prac adaptacyjnych stał się 
nową siedzibą archiwum w Stargardzie Szczec.

Zmarła po krótkiej i ciężkiej chorobie 
13 IV 1979.

– Franciszkiewicz B., Maria Radziszewska (20 VIII 
1924–13 IV 1979), „Archeion”, t. 77, 1984, s. 277; AP 
w Szczecinie, Akta osobowe M. R.

Kazimierz Kozłowski

Ramotowska Franciszka (1922–2003) 
archiwistka, historyczka, żołnierz AK. Ur. 
16 II w Wagach Gnatach na Podlasiu w pow. 
łomżyńskim, w rodzinie Jana Ramotowskiego, 
właściciela niewielkiego gospodarstwa rolne-
go, i Anny z d. Chrostowskiej. W oficjalnych 
dokumentach z okresu powojennego okre-
ślała swoje pochodzenie jako „chłopskie” lub 
„włościańskie”. W 1936 ukończyła szkołę po-
wsz. w Jedwabnem, a w 1939 IV klasę Gimn. 
Ogólnoksz. im. Marii Konopnickiej w Łomży, 
zdając tzw. małą maturę. Egzamin dojrzałości 
złożyła w 1941, po ukończeniu IX i X klasy 
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sow. dziesięciolatki w Łomży, w okresie nie-
spełna 2-letniej okupacji tych terenów przez 
ZSRR. Przyjęta na Uniw. Wil. bez egzami-
nu wstępnego, nie podjęła nauki w związku 
z wybuchem wojny niem.-sow. W l. 1941–44 
nauczała dzieci w rodzinnej wsi, a w 1943 
sama uczęszczała na tajne komplety lic. ogól-
noksz. w Łomży. W czasie okupacji posługi-
wała się fałszywymi dokumentami na nazwi-
sko Antonina Rutkowska, stąd zdrobnienie 
imienia Tola, którego używała w codziennym 
życiu. Od 1940 działała w podziemiu (ZWZ–
AK), ps. „Iskra”, pocz. pod dowództwem na-
uczycielki Marii Turlińskiej. W marcu 1944 
kpt. Jan Taborowski, ps. „Bruzda”, powie-
rzył jej funkcję łączniczki przy Komendzie 
Inspektoratu III Łomżyńskiego AK; była 
także sanitariuszką oraz prowadziła nasłuch 
radiowy. Po rozbrojeniu oddz. „Bruzdy” i in-
ternowaniu dowódcy przez Rosjan, w II poł. 
1944 znalazła się w Białymstoku i tam kon-
tynuowała naukę. Tam też została zadenun-
cjowana przez jednego z członków swojego 
oddz., współpracującego z NKWD, i aresz-
towana w nocy z 14 na 15 I 1945. Poddana 
brutalnemu śledztwu, podczas próby uciecz-
ki (wyskoczyła z okna budynku NKWD) 
została ciężko ranna; znalazła się w stanie 
śmierci klinicznej. Leczona m.in. w szpitalu 
garnizonowym w Białymstoku, została odbi-
ta 20 IV 1945 przez grupę b. dowódcy mjr. 
Taborowskiego „Bruzdy”. Została przewiezio-
na w Łomżyńskie, ukrywała się w różnych 
kwaterach obwodu Łomża, a nast., w czerwcu 
t.r. w Warszawie, gdzie do 1946 kontynuowała 
leczenie. W rodzinnych stronach znalazła się 
ponownie, aby ujawnić się w Pow. Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publ. w Łomży w 1947; była 
już wtedy (od jesieni 1945) studentką Wydz. 
Human. (sekcja hist.) Uniw. Warsz. Egzamin 
magisterski zdała w grudniu 1950, uzysku-
jąc 9 I 1951 tytuł mgr. filozofii. St. dr. nauk 
human. otrzymała 5 IV 1966 na tymże wy-
dziale rozprawą Rząd carski wobec ruchu 
narodowego w Królestwie Polskim w okresie 
manifestacji 1861/1862 r., przygotowaną 
pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza, 
za którą w t.r. otrzymała nagrodę im. Emila 
Kipy. 11 XII 1976 uzyskała st. dr. hab. nauk 
human. w zakresie historii nadany uchwałą 
Rady Nauk. IH PAN, na podstawie dysertacji 
Rząd Narodowy Polski w latach 1863–1864. 

13 II 1986 Rada Państwa nadała jej tytuł 
prof. nadzwycz. nauk human.

Już w trakcie studiów, w roku akad. 
1948/49 podjęła pracę w AGAD na zasadzie 
wolontariatu, zajmując się głównie czyszcze-
niem wydobytych spod gruzów materiałów ar-
chiwalnych. W 1949 ukończyła kurs archiwal-
ny, uczestnicząc w cyklu wykładów w AGAD, 
prowadzonych m.in. przez doc. Jadwigę 
Jankowską, prof. Kazimierza Konarskiego, doc. 
Antoniego Walawendera i prof. Adama Wolffa. 
1 III 1951 uzyskała stałą pracę w tym archi-
wum jako asystentka w VII st. służbowym. 
Przez ponad 50 lat pracy w AGAD (1951–2001) 
zatrudniona była na pełnym etacie, z wyjąt-
kiem krótkich okresów w l. 1963/64, 1973/74, 
1975/75, kiedy w związku z finalizowaniem 
rozpraw naukowych przechodziła na ½ etatu 
i okresu 1992–2001, kiedy pracowała, będąc 
już na emeryturze. W 1954 otrzymała awans 
na stanowisko archiwisty, rok późn. – starszego 
archiwisty, w 1958 została adiunktem nauko-
wo-badawczym. Od 1 V 1970 objęła funkcję kie-
rownika Oddz. II AGAD – akt władz, urzędów 
i instytucji publicznych okresu porozbiorowe-
go. 1 V 1971 otrzymała stanowisko samodziel-
nego pracownika naukowo-badawczego, a 2 
lata późn. (1 IX 1973) – docenta. W kwietniu 
1983 została zwolniona z kierowania Oddz. 
II i otrzymała funkcję kierownika Oddz. VI – 
edycji źródeł. 1 III 1986 została mianowana 
prof. nadzwycz. AGAD. 28 XII 1992 przeszła 
na emeryturę, składając jednocześnie prośbę 
o zatrudnienie w archiwum na etacie cząst-
kowym w celu kontynuowania i zakończenia 
podjętych prac archiwalnych i naukowo-ba-
dawczych. Została zatrudniona na ½ etatu (od 
1 III 2000 na ¼ etatu) na stanowisku starsze-
go kustosza. 31 VIII 2001 po ponad 50-letniej 
pracy w AGAD przeszła w stan spoczynku, 
będąc pierwszym archiwistą w całej historii 
tego archiwum, który przechodząc wszystkie 
szczeble kariery zawodowej i pracując tylko 
w nim, otrzymał tytuł prof.

W trakcie studiów koncentrowała swoje 
zainteresowania wokół kwestii włościańskiej 
i stosunków społecznych w XIX w., czemu dała 
wyraz w pracy magisterskiej nt. polityki wło-
ściańskiej Stronnictwa Ruchu w l. 1861–62. 
Pracując w AGAD ponad pół wieku, uczestni-
czyła w różnych czynnościach archiwalnych, 
od magazynowo-porządkowych po opracowy-
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wanie pomocy najwyższego rzędu. Początkowo 
zajmowała się inwentaryzacją i sumaryzacją 
zespołów akt z okresu staropol., m.in. Arch. 
Koronnego Warsz., Rady Nieustającej. Po przej-
ściu do Oddz. II wyspecjalizowała się w tematy-
ce XIX-wiecznych powstań narodowych, głów-
nie powstania styczniowego, któremu poświę-
ciła znaczną część swego dorobku archiwalnego 
i naukowego. Inwentaryzowała zbiory i zespoły 
akt Zarządu Wojenno-Policyjnego w Król. Pol. 
(w tym naczelników wojennych) i Organizacji 
Narodowej Powstania Styczniowego, wyko-
rzystując archiwalne opracowanie tych źródeł 
(inwentarze, sumariusze) w pracy naukowo-
-badawczej i wydawniczej. Już w l. 1955–57 
pracowała w zespole przygotowującym do 
druku wydawnictwo akt: Proces Romualda 
Traugutta i członków Rządu Narodowego. 
Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864 
(t. 1–4, W. 1960–61), pisząc obszerną część 
wstępu do tej publikacji. Znaczący był jej wkład 
w prace Kom. Pol.-Radz., która w l. 1962–86 
wydała 25 tomów materiałów źródłowych do 
dziejów powstania styczniowego (Powstanie 
Styczniowe. Materiały i dokumenty, t. 1–25, 
W.–Moskwa 1962–86). Inwentaryzowała 
i opracowywała także inne źródła archiwal-
ne: porządkowała m.in. akta komend etapo-
wych austr. czy akta Wydz. Paszportowego 
Kancelarii Namiestnika Król. Pol., uczestni-
czyła w zbiorowym opracowaniu Sumariusza 
protokołów Rady Administracyjnej Królestwa 
Polskiego 1815–1867, który zredagowała wraz 
z K. Konarskim (cz. 1, t. 1–4, W. 1958–62). 
Sporządziła także inwentarze akt I, II i III 
Rady Stanu Król. Pol. z lat 1815–67, wyda-
ne drukiem (Inwentarz akt I Rady Stanu 
Królestwa Polskiego, W. 1973, Inwentarz akt 
II Rady Stanu Królestwa Polskiego, W. 1976, 
Inwentarz akt III Rady Stanu Królestwa 
Polskiego, W. 2007). Korzystając ze źródeł 
zgromadzonych w AGAD, wydała także z rę-
kopisu Traktat o wiecznym przymierzu między 
narodami cywilizowanymi. Konstytucja dla 
Europy (1831), autorstwa Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego, uczestnika powstania listo-
padowego, określany jako projekt pierwszej 
w historii konstytucji zjednoczonej Europy 
(W.–Ł. 1985), W 1983 powierzono jej redak-
cję opracowania zbiorowego przewodnika po 
XIX-wiecznym zasobie archiwalnym AGAD, 
nad którym pracowano bez rezultatu od wielu 

lat. Przedstawiając nową koncepcję i założenia 
tej pracy, także jako autorka znacznej części 
tekstów, postawiła współpracownikom wyso-
kie wymagania, jednocześnie biorąc na siebie 
odpowiedzialność za każdy opis i ostateczny 
kształt publikacji. Prace sfinalizowała w 1998 
(Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik 
po zasobie, t. 2. Epoka porozbiorowa, W. 1998), 
oddając opracowanie uważane za jedno z naj-
ważniejszych i największych w historii AGAD, 
będące ukoronowaniem jej dorobku archiwal-
nego. Przez pewien czas (od 1967) była także 
konsultantem NDAP w sprawach kancelarii 
pol. i ros. XIX w. oraz prowadziła międzyarchi-
walny zespół naukowo-badawczy do spraw tych 
kancelarii przy Zakł. Naukowo-Badawczym 
Archiwistyki NDAP. Od 1970 była czł. Kom. 
Metodycznej AGAD, a także (od 1973) CKM, 
występując zdecydowanie przeciwko inicjaty-
wie władz archiwalnych, mającej na celu roz-
dzielenie między archiwa państwowe znacznej 
części XIX-wiecznego zasobu AGAD.

Była autorką ok. 150 publikacji, artykułów 
i książek, wśród których do najważniejszych 
należy swego rodzaju trylogia poświęcona 
organizacji tajnej administracji pol. w czasie 
powstania 1863–64: Rząd Narodowy Polski 
w latach 1863–1864 (W. 1978), Narodziny ta-
jemnego państwa polskiego 1859–1864 (tamże, 
1990) oraz Tajemne państwo polskie. Struktura 
organizacyjna (cz. 1–2, tamże, 1999–2000), 
pierwsze całościowe opracowanie struktury 
organizacyjnej „tajemnego” państwa polskiego 
okresu powstania styczniowego wraz z opisem 
przebiegu działań zbrojnych. Jest też autor-
ką licznych artykułów w „Archeionie” (m.in. 
Akta władz centralnych powstania 1830–1831 
przechowywane w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych, t. 73, 1983, Dokumentacja kancela-
ryjna władz polskich w okresach ruchów i po-
wstań narodowych (1833–1864), t. 92, 1993); 
współpracowała z „Przegl. Hist.”, „Studiami 
Źródłozn.” i „Tekami Arch.”. Od 1964 syste-
matycznie opracowywała życiorysy działaczy 
niepodległościowych dla PSB. Była także czł. 
Rady Wydawniczej NDAP, a w l. 1994–2002 
redaktorką wydawnictwa AGAD „Miscellanea 
Hist.-Arch.” (t. 4–14), w którym również pu-
blikowała. Przez wiele lat uczestniczyła w ze-
społach badawczych IH PAN w pracowniach 
Stefana Kieniewicza, Janiny Leskiewiczowej 
i Mariana Drozdowskiego.
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Zły stan zdrowia, będący pokłosiem tra-
gicznych wydarzeń wojennych, nie pozwalał 
jej na czynne uczestniczenie w konferencjach, 
sesjach czy zjazdach poza terenem Warszawy. 
Dwukrotnie jednak podjęła kwerendę zagr. 
w archiwach Moskwy i Petersburga, rejestru-
jąc zgromadzone tam polonika (znalazła m.in. 
rkps pamiętnika Waleriana Łukasińskiego). 
Włączała się także w działalność popula-
ryzatorską, m.in. przygotowując wspólnie 
z K. Morawską archiwalną część wystawy 
w Muz. Hist. m. Warszawy, organizowanej 
w 100. rocznicę wybuchu powstania stycz-
niowego (1963) oraz w Arsenale na 150-lecie 
powstania listopadowego (1980). Była kon-
sultantem historycznym wystawy – żywego 
obrazu, przygotowanej na 100-lecie powstania 
styczniowego w Muz. im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie przez Zbigniewa Herberta. 
Prowadziła także zajęcia ze studentami i prak-
tykantami oraz wygłaszała referaty o tema-
tyce powstaniowej na zebraniach naukowych 
w AGAD. W ostatnich latach życia pracowała 
nad monografią poświęconą roli organizacji 
warszawskiej w okresie przed powstaniem 
styczniowym i w trakcie jego trwania (praca 
pozostała nieukończona).

Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1959), Krzyżem Walecznych i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami za walkę z hitler. 
okupantem (służbę w ZWZ–AK, odznaczenia te 
otrzymała już w 1944 z rąk dowódcy AK, ich 
weryfikacji dokonał ZBOWiD w 1974), Krzyżem 
Kawalerskim OOP (1983), Krzyżem Armii 
Krajowej (1994), Krzyżem Komandorskim 
OOP (1999). Otrzymała także odznakę „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1978) oraz nagro-
dę indywidualną III st. min. nauki i szkol-
nictwa wyższego, z tytułu osiągnięć nauko-
wych (1986). W 1994 Komitet Organizacyjny 
50-lecia Powstania Warszawskiego uhonoro-
wał ją Odznaką Pamiątkową „Akcji Burza”, 
a w 1995 Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych przyznał Odznakę 
Weterana Walk o Niepodległość.

W okresie powojennym należała do 
ZZPKiSz, Ligi Kobiet i TPPR. Była czł. 
Światowego Zw. Żołnierzy AK. W legitymacji 
tej organizacji figuruje jako łączniczka-sanita-
riuszka Okręgu AK Białystok, z ostatnim st. 
w AK: ppor. czasu wojny.

Nie założyła rodziny. 

Ostatnie lata życia, ciężko chora, spędzi-
ła u bliskich krewnych w Białymstoku, gdzie 
zmarła 25 X 2003; została pochowana na miej-
scowym cmentarzu Komunalnym.

– Nowak A., Bibliografia prac Franciszki Ramotow-
skiej, „Miscellanea Hist.-Arch.”, t. 14, 2002, s. 249–255; 
– Ostrowska A., Franciszka Ramotowska (1922–2003), w: 
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki 
polskiej, pod red. A. Kuleckiej, W. 2012, s. 407–413; – 
Ramotowska F., Ze wspomnień archiwisty, „Miscellanea 
Hist.-Arch.”, t. 14, 2002, s. 237–248, tejże, W szponach 
NKWD (fragment wspomnień), tamże, t. 15–16, 2010, 
s. 225–233; – Górski K., Postscriptum. Tola nieznana, 
tamże, t. 15–16, 2010, s. 235–238, Poleszak S., Jan Tabo-
rowski „Bruzda”, 1906–1954, W. 2012, tenże, Podziemie 
antykomunistyczne w łomżyńskim i grajewskim 1944–
1957, W. 2004; – Zielińska T., Wspomnienie pośmiertne. 
Franciszka Ramotowska 1922–2003, „Archeion”, t. 110, 
2007–2008, s. 319–323, Śliwowska W., In memoriam. 
Franciszka Ramotowska (1922–2003), „Kwart. Hist.”, 
t. 111, 2004, z. 1, s. 177–179; – AGAD, Akta osobowe 
F. R., teczka nr 91/22, zesp. 1/464/0 Spuścizna Franciszki 
Ramotowskiej 1952–1996, Inwentarz (oprac. M. Kośka, 
2006), Arch. Rodziny Górskich, Arch. Uniw. Warsz., 
Teczka studencka F. R., nr albumu 3071, sygn.: Inst/
kier./historia KEM 9623/10097.

Dorota Lewandowska

Rappaport Herman (1899–1978) ps. 
„Jelinek”, „H. R.”, „Herman”, „H. Raort”, 
„Henryk Radziewicz”, historyk, archiwista, 
działacz komunistyczny i związkowy. Ur. 28 
VIII w Hutarze k. Skola, syn Samuela i Sary. 
W wieku 11 lat stracił ojca, a 2 lata późn. 
zmarła jego matka. Hermanem i młodszym ro-
dzeństwem opiekowała się najstarsza siostra. 
Szkołę średnią ukończył w Skolem w 1919. 
Już jako uczeń szkoły średniej rozpoczął dzia-
łalność polityczną, należąc do kółka socjal-
demokratycznego. Był czł. Komunistycznej 
Partii Zach. Ukrainy, uczestnikiem kongresu 
Komunistycznej Partii Galicji Wsch. (odbywają-
cego się w cerkwi św. Jura we Lwowie, jesienią 
1921), a także współorganizatorem miejskiego 
kółka socjalistycznego w Skolem. Kilkakrotnie 
aresztowany za działalność komunistyczną. 
W l. 1920–21 internowany w obozie Dąbie pod 
Krakowem, a na przeł. 1922/23 sądzony w tzw. 
procesie świętojurskim został osadzony w wię-
zieniu brygidek we Lwowie. Po zwolnieniu 
z więzienia zamieszkał w Stryju, gdzie ożenił 
się i uczył w żyd. szkole mechan. (1924). Był 
jednym ze współzałożycieli miejskiej organi-
zacji komunistycznej w Stryju oraz drugim se-
kretarzem Komitetu Miejskiego i Okręgowego 
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Komunistycznej Partii Zach. Ukrainy w tym 
mieście. Za tę działalność został wydalony 
z pracy. Na utrzymanie rodziny dorabiał kore-
petycjami. W l. 1922–26 studiował na Wydz. 
Hist. UJK, a w 1934 uzyskał st. dr. filozofii 
na tymże uniwersytecie, na podstawie rozpra-
wy Walka o Jezuitów. Echa kasaty zakonu 
Jezuitów w Polsce, pisanej pod kierunkiem 
prof. Stanisława Łempickiego. We wrześniu 
1930 został zatrudniony w pol.-żyd. gimn. pry-
watnym w Kowlu, w którym pracował 2 lata. 
Za aktywną działalność polityczną został od-
dany pod nadzór policji. Do 1936 pozostawał 
bez pracy; w 1936 zatrudniono go w szkole 
w Kowlu, a nast. w Ratnej. W tej ostatniej 
uczył do 1939. Po zajęciu wsch. ziem pol. przez 
Armię Czerwoną początkowo zatrudnił się jako 
inspektor szkolny Wydz. Oświaty w Kowlu 
(październik 1939–styczeń 1940), a nast. jako 
kierownik rejonowy Wydz. Oświaty w Zabłociu. 
Od lata 1940 pełnił funkcję kierownika ds. pe-
dagog. w szkole średniej w Stryju, jednocze-
śnie wykładając historię w Inst. Doskonalenia 
Nauczycieli w Drohobyczu. W czerwcu 1941 
został ewakuowany do miejscowości Tormosino 
w obwodzie stalingradzkim, gdzie pracował 
jako nauczyciel i kierownik naukowy w szko-
le średniej. Rok późn. jako ochotnik wstąpił 
do Armii Czerwonej. Ranny w jednej z bitew 
w okolicach Stalingradu został przewiezio-
ny do szpitala w Barnaule. Tu w l. 1943–45 
pracował jako lektor w Komitecie Miejskim 
Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bol-
szewików). W maju 1945 powrócił do Lwowa, 
gdzie przez rok pracował jako starszy pracow-
nik naukowy w Arch. Hist. 23 X 1946 otrzymał 
st. kandydata nauk hist. na Uniw. im. Iwana 
Franki we Lwowie. W grudniu 1946, po przy-
jeździe do Polski, wstąpił do PPR (późn. PZPR) 
i został skierowany na Śląsk w związku z wy-
borami do Sejmu Ustawodawczego PRL. Po 
zakończeniu akcji powrócił do Warszawy i roz-
począł pracę w Wydz. Historii Partii przy KC 
PZPR, na stanowisku kierownika archiwum 
tego wydziału (do 1952). Jednocześnie wykładał 
historię w Inst. Nauk Społ. i Inst. Kształcenia 
Kadr Nauk. przy KC PZPR w Warszawie, 
Wyższej Szkole Partyjnej w Łodzi i Szkole 
Dyplomatyczno-Konsularnej MSZ. Pod koniec 
1952 został zwolniony z pracy w Zakł. Historii 
Partii i wydalony z partii (1952–56) za, jak to 
określono, zerwanie związków z partią w l. 

1930–38. Główną przyczyną było opublikowa-
nie artykułu Przyczynek do historii szkolnictwa 
jezuickiego na Wołyniu („Ziemia Wołyńska”, 
1938), w którym pozytywnie ocenił rolę jezuitów 
w szerzeniu oświaty. W l. 1952–53 zatrudnił się 
jako kierownik techniczny w Spółdzielni Przem. 
Skórzanego w Żyrardowie. 

W maju 1953 został zatrudniony w AGAD 
na stanowisku kustosza, a od 1964, po wprowa-
dzeniu w archiwach państwowych siatki nauko-
wo-badawczej, w wyniku przeprowadzonej we-
ryfikacji, otrzymał tytuł samodzielnego pracow-
nika naukowo-badawczego. W l. 1961–69 pełnił 
funkcję kierownika Oddz. III AGAD. W 1965 
na pół roku został oddelegowany do Arch. Gł. 
Kom. Badania Zbrodni Hitler. w celu opracowy-
wania zbiorów. W l. 1969–70 był kierownikiem 
Oddz. V AGAD – akt prowincjonalnych poroz-
biorowych. W 1970 przeszedł na emeryturę. 
W AGAD pełnił funkcję zastępcy przew. Kom. 
Brakowania Mat. Arch. (1965), był także czł. 
Kom. Metodycznej (1968–70).

Specjalizował się w historii Polski okresu 
międzywojennego i historii ruchu robotnicze-
go. Prowadził prace wydawnicze i archiwalne. 
Opublikował 70 pozycji, wśród których były 
inwentarze archiwalne (Inwentarz materiałów 
źródłowych do dziejów rewolucji 1905–1907 
na ziemiach polskich, t. 1–3, W. 1956–62), 
wydawnictwa źródłowe (Narastanie rewo-
lucji w Królestwie Polskim w latach 1900–
1904, W. 1960; Wypadki majowe 1891 roku 
w Żyrardowie, tamże, 1973; Reakcja stołypi-
nowska w Królestwie Polskim 1907–1910, tam-
że, 1974; Anarchizm i anarchiści na ziemiach 
polskich do 1914 roku, tamże, 1981 [wyd. po-
śmiertne]) oraz recenzje i artykuły pomiesz-
czane w „Kwart. Hist.” (O roli PPS w kształ-
towaniu II Rzeczypospolitej, r. 72, 1965, z. 1, 
s. 65–80), „Tekach Arch.” (Statystyka strajków 
w Krakowie w latach 1894–1912, t. 9, 1963,  
s. 285–339) i „Archeionie” (Akta c.k. Komendy 
XI Korpusu we Lwowie, t. 68, 1972, s. 131–
148; Akta Zarządu Warszawskiego Okręgu 
Komunikacyjnego z lat 1835–1918, t. 65, 1977, 
s. 125–135; Warszawska Izba Sądowa. Urząd 
i jego akta, t. 61, 1974, s. 165–179; Akta pro-
kuratora Izby Sądowej Warszawskiej z lat 
1876–1917, t. 65, 1961, s. 161–176). Doskonałą 
znajomość jęz. ros. i niem. wykorzystał przy re-
jestracji poloników w archiwach moskiewskich. 
Wyniki tej kwerendy opublikował na łamach 
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„Archeionu” (t. 41, 1964, s. 233–252; t. 42, 
1965, s.147–162; t. 43, 1966, s.123–138). Brał 
też czynny udział w sesjach naukowych, m.in. 
sesji poświęconej 50-leciu rewolucji 1905–07, 
wygłaszając referat nt. źródeł archiwalnych do 
jej dziejów (W. 1955) czy wcześniej I Konferencji 
Metodologicznej Historyków Pol. (Otwock, 
1951/52), na której wygłosił referat Klasowy 
charakter polsko-radzieckiej wojny 1920 r. 

Obok pracy archiwalnej prowadził też 
działalność społeczno-polityczną i związkową. 
Był kilkakrotnym czł. egzekutywy POP PZPR 
przy archiwach warszawskich oraz przez jed-
ną kadencję I sekretarzem. W l. 1956–70 peł-
nił funkcję przew. Krajowego Zarządu Sekcji 
Arch. przy ZG ZZPKiSz oraz był honorowym 
czł. Kom. Arch. przy Sekcji Nauki ZG ZNP 
(1974–78).

Został uhonorowany: Medalem za zwy-
cięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie 
Ojczyźnianej w latach 1941–1945 (1952), 
Krzyżem Kawalerskim OOP (1959), Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945 (1976), Odznaką 
Grunwaldzką (1976), odznaką „Zasłużony 
Działacz ZNP” (1967), odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1970).

Żona Amalia (ślub w 1924), nauczyciel-
ka w żyd. domu sierot, i córka Sonia zginęły 
w czasie II wojny światowej. Ponownie ożenił 
się z Anną z d. Weinberg w 1948.

Zmarł 15 VII 1978 w Warszawie; został 
pochowany na cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

– Dmowska-Grabiasowa H., Herman Rappaport 
(1899–1978), PSB, t. 30, 1987, s. 589–590; – tejże, Her-
man Rappaport (28 VIII 1899–15 VII 1978), „Archeion”, 
t. 69, 1979, s. 385–390; – AGAD, Archiwum zakładowe, 
sygn. 39/295, zesp. 1/502/0, Spuścizna Hermana Rappa-
porta XIX–poł. XX w., Arch. PAN, Spuścizna H. Rappa-
porta, sygn. III-255.

Małgorzata Osiecka

Rączka Zofia (1927–2010) nauczycielka, 
historyczka, archiwistka. Ur. 9 VII w Lesznie k. 
Kutna, córka Leona Rączki, zarządcy majątku 
w Lesznie, i Genowefy z d. Pawlus. Oboje ro-
dzice pochodzili z Żywiecczyzny. W 1939 ukoń-
czyła Publ. Szkołę Powsz. nr 2 w Kutnie. Od 
6 XI 1939 do 17 II 1940 kontynuowała naukę 
w Państw. Gimn. w Łęczycy, a nast. na tajnych 
kompletach. W l. 1940–44 pracowała jako ro-
botnica rolna. W 1946 zdała egzamin dojrza-

łości przed Państw. Kom. Egzaminacyjną Lic. 
Ogólnoksz. im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. 
W 1947 rozpoczęła studia hist. na Wydz. 
Human. UJ; w 1952 uzyskała tytuł mgr. filo-
zofii. Od maja do września 1946 była nauczy-
cielką w Publ. Szkole Powsz. w Nałęczowie (gm. 
Grabowo, pow. bystrzycki), a od września 1946 
do 31 VIII 1947 w szkole powsz. w Grabowie.

7 I 1952 została zatrudniona na stanowi-
sku kierownika PAP w Będzinie, podległego 
WAP w Katowicach. W 1953 objęła stanowisko 
kierownika PAP w Bielsku-Białej. 1 X 1959 
przeszła do pracy w AP M. Krakowa i Woj. 
Krak. na stanowisko kierownika PAP w Żywcu. 
Była jego organizatorem i pierwszym, długo-
letnim kierownikiem. W związku z reorgani-
zacją podziału terytorialnego kraju, od 1975 
PAP w Żywcu podlegało WAP w Katowicach, 
najpierw jako jego ekspozytura, a nast. oddz. 
Pozostała na stanowisku kierownika Oddz. 
w Żywcu do przejścia na emeryturę w 1982. 
Była czł. Kom. Metodycznej AP M. Krakowa 
i Woj. Krak. (od 15 II 1971).

W toku pracy archiwalnej zabiegała 
o systematyczne gromadzenie i opracowanie 
materiałów archiwalnych związanych z histo-
rią Żywiecczyzny. Opracowała i zaopatrzyła 
w obszerne pomoce naukowe cenne zespoły 
archiwalne, do których należały m.in. akta 
miast Żywca z l. 1804–1950 oraz Jordanowa 
z l. 1576–1950, materiały Odlewni Rur i Żelaza 
w Węgierskiej Górce z l. 1839–1945, Dyrekcji 
Dóbr Żywieckich w Żywcu z l. 1758, 1808–1945 
oraz akta cechów rzemieślniczych pow. żywiec-
kiego z l. 1779–1951.

Uczestniczyła w zagr. stażach archiwal-
nych: w AN w Paryżu (1962), w AN w Brukseli 
(1976) i w Arch. MSZ Hiszpanii w Madrycie 
(1981), gdzie rejestrowała polonika. W czasie 
3-miesięcznego stażu w Paryżu odnalazła cen-
ne dokumenty dot. Mikołaja Komorowskiego 
i Żywiecczyzny. Dzięki jej staraniom prze-
prowadzono wymianę mikrofilmową między 
Polską i Francją, w jej rezultacie archiwum 
w Krakowie pozyskało mikrofilmy takich do-
kumentów, jak listy Mikołaja Komorowskiego 
do królowej Konstancji z 1624 oraz Terminata 
żywieckich munimentów, które J.M. Pan 
Komorowski pokazawszy in Anno 1622 tym, co 
na rewidowanie Żywca zesłani byli obiecował 
oddać do skarbu, gdzieby doszedł z nim kon-
trakt o kupno Żywca z 1622.
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Rezultatem jej wieloletnich badań w za-
kresie historii i archiwistyki były liczne arty-
kuły i wydawnictwa zwarte. Publikowała na 
łamach czasopism ogólnopol. i regionalnych: 
„Archeion”, „Zaranie Śląskie”, „Mpol. Studia 
Hist.”, „Karta Groni”, „Gaz. Żywiecka”. Z jej 
obszernego dorobku wymienić należy m.in. pra-
ce: Archiwum Państwowe w Żywcu 1959–1979. 
Informator (Żywiec 1979), liczne artykuły opu-
blikowane w „Archeionie”: Gwarectwo Braci 
Renard w Sosnowcu i jego akta w Powiatowym 
Archiwum Państwowym w Będzinie (t. 24, 
1955, s. 193–211, współaut. S. Poprawska), 
Kilka uwag o dziejach i organizacji Archives 
nationales w Paryżu (t. 40, 1964, s. 251–
267), Żywieckie Archiwum Komorowskich, 
Wielopolskich i Habsburgów i jego losy (t. 47, 
1967, s. 107–130), Potrzeby archiwów powiato-
wych (t. 51, 1969, s. 69–70), Materiały do straj-
ków w latach 1917–1922 w aktach Gwarectwa 
Hrabia Renard w Powiatowym Archiwum 
Państwowym w Będzinie (t. 27, 1957, s. 187–
191), Bielska linia Sułkowskich i jej archiwum 
(t. 77, 1984, s. 135–153), Archiwa belgijskie 
i polonica w ich zasobie (t. 69, 1979 s. 285–295), 
Polonica w Archiwum Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Madrycie (t. 78, 1984, s. 231–
239). Jest autorką opracowań dot. historii 
Żywca i Żwiecczyzny: Żywiec. Rys historyczny 
od powstania miasta do 1918 r. (Żywiec 1996), 
Archiwa dóbr ziemskich Żywiecczyzny (tamże, 
1998), Żywiec. Rys historyczny okres międzywo-
jenny od 1918 do 1939 r. (tamże, 2005), Żywiec. 
Rys historyczny Zabłocie od powstania osady do 
1950 roku (tamże, 2005), Przewodnik po zamku 
i parku żywieckim (tamże, 1990), Przewodnik 
po kościołach żywieckich (tamże, 1992), a także 
liczne artykuły, poświęcone historii regionalnej, 
publikowane na łamach „Karty Groni”.

W 1960 podjęła działalność w Tow. 
Miłośników Ziemi Żywieckiej, w którym przez 
30 lat pełniła funkcję sekretarza Zarządu. Od 
1968 była czł. Kolegium Redakcyjnego wydaw-
nictwa społeczno-kulturalnego „Karty Groni”, 
a w 1990 została redaktorem naczelnym tego 
periodyku. Była przew. sekcji wydawniczej 
Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej, pracowała 
w Społ. Komitecie Odbudowy Zamku i Parku, 
Radzie Muzealnej, była współzałożycielką 
powstałej w 1988 „Gaz. Żywieckiej”. W Tow. 
Miłośników Ziemi Żywieckiej zorganizowa-
ła serię odczytów o tematyce regionalnej pn. 

Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie, częstokroć 
wygłaszając prelekcje związane z historią 
Żywiecczyzny. Była czł. Społ. Inst. Hist. oraz 
Tow. Nauk. Żywieckiego, a także działającej 
przy Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej Grupy 
Literackiej „Gronie”. Jest autorką 2 tomików 
poezji: Kiedy maluję (Żywiec 2000), Po której 
orbicie krążysz (tamże, 2002). Inreresowała się 
malarstwem i poezją. Znane były jej reproduk-
cje renesansowego i średniowiecznego malar-
stwa wł., a także reprodukcje czołowych postaci 
malarstwa franc.

W l. 1965–73 była radną, czł. Prezydium 
MRN oraz Kom. Kultury MRN w Żywcu.

Otrzymała wiele odznaczeń państwowych 
i regionalnych, m.in.: Brązowy, Srebrny i Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, odznakę 
„Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”, Złotą 
Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, medal 
„Za Zasługi dla Miasta Żywca”. Została wpisa-
na do Złotej Księgi Miasta Żywca.

Rodziny nie założyła.
Zmarła w Żywcu 22 X 2010; została po-

chowana na cmentarzu parafialnym w Żyw- 
cu–Zabłociu.

– Szczelinowa J., Pamięci magister Zofii Rączki, 
(1927–2010) „Gronie”, 2010, s. 111–124, Husar B., Zo-
fia Rączka (1927–2010), „Kalendarz Żywiecki”, 2011, 
s. 106–109, tejże, Zofia Rączka – historyk, archiwista, 
pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach i Ar-
chiwum Państwowego w Krakowie, „Szkice Arch.-Hist.”, 
2011, nr 7, s. 197–201; – Teczka akt osobowych Z. R. 
udostępniona autorce przez siostrzenicę H. Kalachurską.

Bożena Husar

Redeł Maria Julita (1947–2008) biblio-
tekarka, archiwistka. Ur. 7 IX w Łodzi, córka 
Jerzego i Władysławy z d. Bartczak. W 1965 
ukończyła XXI Lic. Ogólnoksz. im. Bolesława 
Prusa w Łodzi. W l. 1972–75 studiowała zaocz-
nie pedagogikę pozaszkolną na Wydz. Filoz.- 
-Hist. Uniw. Łódz. 

Pracę zawodową rozpoczęła 1 XII 1966 
w Komendzie Chorągwi Ziemi Łódz. ZHP.

1 XII 1973 podjęła pracę w AP M. Łodzi 
i Woj. Łódz., pocz. w ówczesnym Oddz. I, a nast. 
Oddz. IV. Od 13 IV 1978 powierzono jej prowa-
dzenie biblioteki archiwum, którą zajmowała 
się aż do śmierci. W jej zakresie działania było 
gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie 
księgozbioru, liczącego ok. 30 tys. druków zwar-
tych oraz tomów czasopism i prasy codziennej. 
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Ponadto, jako pracownik Oddz. Ewidencji, 
informacji archiwalnej i udostępniania, wy-
konywała kwerendy, udostępniała materiały 
archiwalne w pracowni naukowej, brała udział 
w oprowadzaniu wycieczek po archiwum i za-
jęciach z uczniami i studentami oraz populary-
zacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Na 
zebraniach naukowych archiwum wygłaszała 
referaty dot. księgozbioru i jego opracowania.

Należała do SAP.
Została odznaczona Brązowym Krzyżem 

Zasługi oraz odznaką „Za Zasługi dla Archi- 
wistyki”.

Rodziny nie założyła.
Zmarła w Poddębicach 14 III 2008, gdzie 

została pochowana na tamtejszym cmentarzu 
w grobie rodzinnym.

– Drakoniewicz A., Maria Redeł 1947–2008, „Ar-
cheion”, t. 110, 2010, s. 329; – AP w Łodzi, Akta osobowe 
M.J. R.

Andrzej Drakoniewicz

Relis Florian (1941–2011) nauczyciel, 
archiwista. Ur. 8 VIII w Rogoźnie Wlkp. Był 
absolwentem WSP w Krakowie, tytuł mgr. 
uzyskał w 1966 na podstawie pracy Tajne spi-
ski w Wielkim Księstwie Poznańskim w okre-
sie rządów Flottwella (1830–1840). W 1982 
na UAM otrzymał st. dr. socjologii dysertacją 
Wpływ polityki społecznej na wzrost produkcji 
(na przykładzie przemysłu tekstylnego woj. zie-
lonogórskiego w latach 1971–1975). 

Od 1964 mieszkał w Gorzowie Wlkp. 
Do 1968 pracował jako nauczyciel w Techn. 
Elektro-Mechan., a nast. w Zakł. Przem. 
Jedwabniczego „Silwana” w Gorzowie (1968–
76). 16 III 1976 został zatrudniony na sta-
nowisku kierownika Oddz. w Gorzowie WAP 
w Szczecinie. Na tym stanowisku pracował do 
przejścia na rentę 17 VIII 1990. Przez krótki 
czas pełnił obowiązki dyrektora WAP w Zielonej 
Górze (od 1 IX do 1 XII 1978).

Opublikował kilka opracowań, poświę-
conych dokumentacji technicznej, m.in.: 
Dokumentacja Nadzoru Budowlanego mia-
sta Gorzowa Wlkp. 1810–1945. Informator 
(Szczecin, 1986), Dokumentacja Nadzoru 
Budowlanego miasta Międzyrzecza 1887–1944. 
Informator (tamże, 1988, współaut. T. Kuciak). 
Ogłosił drukiem kilka prac (m.in. na łamach 
„Przegl. Lubuskiego”, „Ziemi Gorzowskiej” 
i „Gaz. Lubuskiej”), poświęconych powojennym 

dziejom przemysłu włókienniczego ziemi lubu-
skiej oraz wynalazczości pracowniczej. 

Zmarł 5 X 2011 w Gorzowie Wlkp.
– Zysnarski J., Florian Relis, w: Encyklopedia 

Gorzowa, Bydgoszcz 2007, s. 512, Rymar D.A., 50 lat 
Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w Gorzo-
wie Wlkp., Szczecin–Gorzów 2000, s. 39; – Zysnarski J., 
Nekrolog gorzowski 2011, „Nadwarciański Rocz. Hist.-
-Arch.”, 2012, nr 19, s. 456.

Dariusz Aleksander Rymar

Riabinin Jan (1878–1942) archiwista, 
historyk. Ur. 22 VIII w Lublinie, w rodzinie 
o korzeniach franc.-niem.-ros. Ojciec Sergiusz 
Riabinin był ros. urzędnikiem Lub. Urzędu 
Gub. ds. Włościańskich, matka Paulina 
z d. Goetz – nauczycielką domową. Edukację 
rozpoczął w ros. gimn. w Lublinie. By uczniem 
prof. Hieronima Łopacińskiego, wybitnej po-
staci życia kulturalnego ówczesnego Lublina, 
który zaszczepił mu umiłowanie literatury 
klasycznej oraz trwałe i szerokie zaintereso-
wania historią. Z powodu choroby związanej 
z postępującą utratą słuchu, w 1894 rodzice 
wysłali go na leczenie do Moskwy, które nie 
przyniosło rezultatu, co skutkowało całkowi-
tą głuchotą. W Moskwie kontynuował naukę 
w gimn. klasycznym. W l. 1901–04 studiował 
historię na Uniw. Moskiewskim, uzyskując dy-
plom z odznaczeniem.

Całe życie zawodowe związany był z pracą 
w archiwum, poza l. 1919–21, gdy po rewolu-
cji bolsz. wyjechał do Mariupola na Ukrainie, 
gdzie pracował w Biurze Statystystycznym. 
W l. 1904–18 był archiwistą w Arch. Głównym 
MSZ w Moskwie. Do Polski powrócił w 1921. 
Po krótkim epizodzie w archiwum kieleckim, 
od 1 XII 1921 do zakończenia kariery zawodo-
wej był pracownikiem AP w Lublinie, najpierw 
jako urzędnik kontraktowy, a od 1 I 1928 na 
stanowisku kustosza. W stan spoczynku prze-
szedł 31 VIII 1938 z powodów zdrowotnych.

W Moskwie pracował nad aktami władz 
i urzędów pol. wywiezionymi do Rosji po za-
jęciu Warszawy przez Suworowa w 1795. 
Podsumowaniem 10-letnich prac było opu-
blikowanie katalogu do pierwszej części 
zbioru Архивъ Царства Польскаго. Часть I: 
Внутреннiя Дѣла Польши (Moskwa 1914). Po 
wojnie pol.-bolsz. katalog stał się źródłem in-
formacji dla delegacji pol. archiwistów, którzy 
w l. 1922–35 podejmowali starania o rewin-
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dykację archiwów pol. z ZSRR. Katalog do 
2. części zbioru pozostał w rękopisie. W AP 
w Lublinie opracował księgi miejskie lubelskie, 
czego efektem był osobowy i rzeczowy katalog 
kartkowy do ksiąg, w którym odnotował m.in. 
informacje dot. ustroju miasta, klasztorów, 
kościołów, kaplic, bractw, szpitali, cechów, 
ulic, kamienic, majątków i gruntów miejskich, 
testamentów, inwentarzy ruchomości i ksiąg, 
procesów sądowych, najazdów wojsk obcych. 
Kolejną grupą akt, które opracował, była do-
kumentacja pol. i ros. administracji tereno-
wej XIX i XX w. Po uporządkowaniu serii akt 
administracyjnych opublikował pracę Lublin 
i lubelskie w przededniu powstania stycz-
niowego (na podstawie źródeł archiwalnych) 
(L. 1925). W l. 1926–31 wydał liczne pomoce 
archiwalne i prace z zakresu archiwoznaw-
stwa, z których wymienić należy: Archiwum 
Państwowe w Lublinie (W. 1926), Dawne 
księgi miejskie lubelskie („Region Lub.”, 1928, 
nr 1) oraz Archiwum Państwowe w Lublinie. 
Inwentarz ksiąg dawnych (W. 1931) – pierwszy 
przewodnik po zasobie archiwum lubelskiego. 
W l. 1928–34 ukazało się drukiem 5 jego prac 
składających się na cykl Materiały do monogra-
fii miasta Lublina: Lublin w księgach wójtow-
sko-ławniczych XVII–XVIII w. (L. 1928), Rada 
Miejska Lubelska w XVII w. (L.–W. 1931), 
Lekarze w księgach miejskich lubelskich XVI–
XVIII w. (L. 1933), Rada Miejska Lubelska 
w XVIII w. (L. 1933), Lauda miejskie lubelskie 
XVII w. (L. 1935). Ich wysoka wartość wynikała 
przede wszystkim z faktu, że były to edycje nie-
znanych dotychczas źródeł archiwalnych wraz 
z omówieniami. Ostatnią pracą Riabinina wy-
daną drukiem był dyplomatariusz Materiały do 
historii miasta Lublina 1317–1795 (L. 1938), 
zawierający regesty i omówienia dokumentów 
przechowywanych wówczas w Arch. Miejskim 
oraz Bibl. im. Hieronima Łopacińskiego, w któ-
rym wykorzystał również lustracje z XVI–
XVIII w. oraz sumariusze z II poł. XVIII w. 
i I poł. XIX w.

Był czł. Kom. Nauk. Pol. Tow. Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości i Kultury Pol. w Mos- 
kwie oraz Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie. Był 
jednym z najbardziej uznanych znawców archi-
woznawstwa i bibliotekoznawstwa w okresie 
międzywojennym. W poglądach historiozoficz-
nych związany był z ruchem pozytywistycz-
nym. Naukę historyczną łączył z patriotyzmem, 

chęcią kształtowania społeczeństwa w duchu 
miłości ojczyzny i świadomości narodowej. Był 
także pionierem działalności, która kilka dekad 
późn. zostanie określona mianem popularyza-
cji zasobu archiwalnego i archiwów oraz edu-
kacją archiwalną. W pracach jego zauważalna 
jest chęć propagowania zasobu AP w Lublinie 
oraz przybliżania szerszemu odbiorcy skarbów 
kultury narodowej. Był niestrudzonym miłośni-
kiem i popularyzatorem dziejów Lublina. Jest 
autorem 69 publikacji naukowych i popularno-
naukowych wydanych w l. 1905–38, w których 
poruszał tematy z przeszłości miasta, m.in. 
z zakresu historii książki i cenzury, rzemiosła 
i cechów, teatru, prawa małżeńskiego, medycy-
ny, sądownictwa, nazwisk i przezwisk, czarów 
i guseł, mniejszości narodowych, obyczajowości, 
zabytków. Występował przeciwko zmienianiu 
charakteru miasta w zakresie architektury 
oraz tradycyjnych nazw ulic, upominał się o za-
chowanie w stanie nienaruszonym zabytków. 
Niektóre artykuły publicystyczne na łamach lu-
belskiej prasy oraz prace o tematyce społecznej 
podpisywał ps. „Eugeniusz Barroux”.

Za zasługi na niwie archiwalnej i populary-
zatorskiej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1932), 
nagrodę Rady Miasta Lublina „dla najlepsze-
go znawcy przeszłości Lublina” (1937) oraz 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938).

W 1922 otrzymał pol. obywatelstwo i trak-
tował Polskę jak drugą ojczyznę, choć czuł się 
Rosjaninem i w tradycji ros. wychowywał dzie-
ci. Żona Taisa Krapiwin była nauczycielką. 
Związek małżeński w obrządku prawosławnym 
zawarł w 1914 w Lublinie. Mieli dwoje dzieci: 
Eudoksję (ur. 1915), nauczycielkę, i Sergiusza 
(ur. 1918) – prof. nauk przyrodniczych. 
Kamienica rodziny Rabininów znajdowała się 
w Lublinie na Starym Mieście przy ul. Złotej 3. 
W 1997 rodzina przekazała ją na rzecz miasta, 
od 2012 swoją siedzibę ma tu Oddz. Literatury 
im. Józefa Czechowicza Muz. Lub. w Lublinie.

Zmarł 20 VII 1942 w Lublinie; został po-
chowany na tamtejszym cmentarzu prawosław-
nym przy ul. Lipowej.

– Adamczyk W., J. Riabinin historiograf Lublina, 
„Dziennik Zarządu m. Lublina, 1937, nr 9, Mencel T., 
Riabinin Jan, PSB, t. 31/2, s. 265–266, Wachowicz B., 
Riabinin Jan, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, 
t. 1, red. T. Radzik, J. Skarbek, A.A. Witusik, L. 1993, 
s. 232–233, Bibliografia publikacji pracowników Ar-
chiwum Państwowego w Lublinie 1918–2008, red. 
P. Dymmel i Z. Jakóbczak, L. 2008, s. 145–150, Gawarec-



204

ka K., Jan Riabinin – kustosz Archiwum Państwowego 
w Lublinie w 16. rocznicę zgonu, „Archeion”, t. 29, 1958, 
s. 209–219, Konstankiewicz A., 70. rocznica śmierci Jana 
Riabinina, z aneksem: Bibliografia prac Jana Riabinina, 
„Archiwista Polski”, 2012, nr 2 (66), s. 95–101, Olszewicz 
B., Lista strat kultury polskiej, W. 1947, s. 268, Magier 
D., Archiwistyka Jana Riabinina, „Historia i Świat”, 
2012, nr 1, s. 163–178, tegoż, Jan Riabinin – historyk 
i archiwista, L. 1995, mps., praca magisterska napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. K. Wróbel-Lipowej, Arch. 
UMCS, sygn. H 267/48, tegoż, Jan Riabinin (1878–1942), 
„Archiwista Polski”, 1996, nr 4, s. 87–93; – Dudkiewicz J., 
Dawne pałace na Korcach w Lublinie, „Pamiętnik Lub.”, 
t. 3, 1938, s. 363–371, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
na kamienicy Riabininów, „Apla. Biul. AP w Lublinie”, 
czerwiec 2012, nr 1 (6), s. 6; – AP w Lublinie, Akta 
osobowe J. R., zesp. 35/627/0 Spuścizna Jana Riabinina 
(1878–1942), Markowska E., Wstęp do inwentarza, 
mps., tamże, sygn. 66, 69, 71, 72, Woj. Bibl. Publ. im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Materiały Jana 
Riabinina i jego rodziny, sygn. 2233, 2234, 2236, 2237, 
2238, 2239, 2240, 2242.

Dariusz Magier

Rostocki Władysław (1912–2004) ar-
chiwista, historyk prawa, żołnierz AK. Ur. 
12 III w Żytomierzu w rodzinie inteligenckiej 
Aleksandra, adwokata, i Zofii z d. Pohoskiej. 
W l. 1920–36 uczył się w Gimn. Państ. im. 
Tadeusza Kościuszki w Łucku na Wołyniu, 
gdzie w 1936 uzyskał świadectwo dojrzałości. 
W t.r. rozpoczął studia hist. na Wydz. Human. 
Uniw. Warsz., a rok późn. ukończył prosem. 
z historii nowożytnej Polski, prowadzone 
przez prof. Wacława Tokarza. W l. 1937–39 
studiował prawo na Uniw. Warsz. (I i II kurs). 
Podczas okupacji niem. mieszkał w Warszawie. 
Pracował honorowo w Stołecznym Komitecie 
Samopomocy Społ., a nast. w l. 1941–42 jako 
urzędnik w Pol. Żegludze Rzecznej. W okre-
sie 1 IX 1942–1 VIII 1944 został zatrudniony 
w AGAD jako dietariusz praktykant. Latem 
1943 wszedł do konspiracyjnej służby w re-
feracie narodowościowym Biura Informacji 
i Propagandy KG AK, a w czasie powstania 
warszawskiego działał w komórce Biura przy 
pułku „Baszta” na Mokotowie i został stałym 
współpracownikiem pisma „Baszta”. Po kapi-
tulacji Mokotowa znalazł się w końcu września 
1944 w obozie jenieckim w Sandbostel (Stalag 
Xb) pod Bremą. W lutym 1946 powrócił do kra-
ju, a od marca podjął ponownie pracę w AGAD, 
kontynuując także w l. 1946–51 przerwane 
studia magisterskie prawn. (III i IV kurs), 
a od 1947 doktoranckie hist. na Wydz. Human. 

Uniw. Warsz. Dyplom mgr. prawa otrzymał, po 
złożonym egzaminie, 10 X 1947. St. dr. historii 
uzyskał na podstawie dysertacji Problem zakre-
su władzy wodza naczelnego w powstaniu listo-
padowym. Promocja doktorska odbyła się 8 VI 
1951. Habilitował się w 1963 w IH PAN roz-
prawą Kancelaria i dokumentacja aktowa urzę-
dów administracji w Księstwie Warszawskim 
i Królestwie Polskim, już jako jego pracownik. 
10 X 1963 uzyskał st. doc.; prof. nadzwycz. zo-
stał mianowany 18 VII 1975, natomiast prof. 
zwycz. – 7 XI 1982, będąc pracownikiem i wy-
kładowcą KUL.

1 VII 1947 został mianowany pracowni-
kiem etatowym AGAD na stanowisku asysten-
ta w VIII st. służbowym. Pracując w AGAD 
w l. 1942–44, dokonał segregacji i inwentary-
zacji sumarycznej akt Trybunału Cywilnego 
w Płocku oraz Sądu Policji Poprawczej 
w Pułtusku; zajmował się także pakowaniem 
i zabezpieczaniem akt wywożonych z archi-
wum. Od 1946 porządkował materiały napły-
wające do AGAD w wyniku akcji rewindyka-
cyjnych (m.in. brał udział w sprowadzeniu 
z Międzyrzeca Podlaskiego wagonu akt ze 
zbiorów z Suchej, wagonu akt biskupstwa grec-
kokatolickiego z Przemyśla, akt z Częstochowy 
i Poznania, które rozładowywał, porządkował 
i umieszczał we właściwych miejscach). Do 
1947 zajmował się także porządkowaniem Akt 
M. Warszawy, serii: Stara Warszawa, Nowa 
Warszawa, Warszawa–Ekonomiczne oraz akt 
ziemskich i grodzkich warszawskich i nurskich. 
Powierzano mu także wykonywanie prac zwią-
zanych z prowadzeniem pracowni dla użyt-
kowników zasobu AGAD. Już jako pracownik 
etatowy archiwum, w l. 1947–49, skupił się 
przede wszystkim na porządkowaniu i inwen-
taryzacji akt urzędów z okresu istnienia i schył-
ku Ks. Warsz: Kom. Rządzącej, Rady Stanu 
i Rady Ministrów Ks. Warsz., Rady Ministrów 
Ks. Warsz., Rady Najwyższej Tymczasowej 
Ks. Warsz. oraz Rządu Tymczasowego Król. 
Pol. Jego autorstwa są również artykuły za-
mieszczone w przewodniku po zasobie Oddz. 
Akt porozbiorowych AGAD dot. tych urzędów 
(Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik 
po zasobie, t. 2. Epoka porozbiorowa, pod red. 
F. Ramotowskiej, W. 1998). We wrześniu 1949 
został oddelegowany do AAN, gdzie pełnił obo-
wiązki dyrektora w zastępstwie nieobecne-
go z powodu choroby Józefa Stojanowskiego. 
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1 VIII 1951 został mianowany archiwistą 
w AGAD; powierzono mu także obowiązki 
kierownika działu akt XIX w. (władze pro-
wincjonalne). W 1951 podpisał umowę z Zakł. 
Narod. im. Ossolińskich we Wrocławiu o wy-
danie pracy doktorskiej; praca ta ukazała się 
dopiero w 1955 (Władza wodzów naczelnych 
w powstaniu listopadowym). 1 I 1952 otrzymał 
stanowisko kustosza i awans na kierownika 
działu. Ostatnią jego pracą w AGAD było opra-
cowanie w 1953 inwentarza zesp. akt Władz 
Centr. Powstania Listopadowego, a także 
sporządzenie inwentarzy kartkowych do akt 
kilku wydziałów Kom. Woj. Mazowieckiego 
(wydz.: policyjny, wojsk. i skarbowy). 1 I 1954 
został przeniesiony służbowo do PAN i za-
trudniony jako adiunkt w IH PAN w dziale 
archiwoznawstwa (od 1965 w pracowni bada-
nia struktury społecznej Polski prof. Witolda 
Kuli). Równocześnie w l. 1949–61 był zatrud-
niony jako starszy asystent, a późn. adiunkt (od 
1956) przy Katedrze Historii Państwa i Prawa 
Pol. Wydz. Prawa Uniw. Warsz. Do 1966 po-
dejmował tu także prace zlecone. 30 IX 1967 
został zwolniony z IH PAN na własną prośbę 
w związku z przejściem na stanowisko doc. 
etatowego do KUL (1 X 1967). Kierował Drugą 
Katedrą Historii Nowożytnej Wydz. Nauk 
Human., a od 1978 był także kierownikiem 
Katedry Historii Ustroju i Administracji Polski 
tego Wydziału. Po wznowieniu Sekcji Prawnej 
w 1981 został kierownikiem Katedry Historii 
Państwa i Prawa Wydz. Prawa Kanonicznego 
i Nauk Prawnych KUL, rezygnując z pozo-
stałych funkcji. Był także (od 1973) kierowni-
kiem i organizatorem specjalizacji archiwalnej 
w Sekcji Hist. Jako pracownik naukowy KUL 
wypromował wielu magistrów i doktorów. Na 
emeryturę przeszedł 30 IX 1982, jednak do 
1992 zatrudniony był na etacie cząstkowym, 
sprawując dotychczasowe funkcje.

Już w trakcie zatrudnienia w AGAD 
ukazały się drukiem jego pierwsze artykuły 
i recenzje; dotyczyły one różnych zagadnień, 
także związanych z pracami prowadzonymi 
w archiwum, m.in.: Elementy burżuazyjno-de-
mokratyczne w ustroju powstania kościuszkow-
skiego, [w:] Zagadnienia prawne Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiały 
Sesji Naukowej PAN 4–9 lipca 1953 r. (współ-
autor) (t. 2, W. 1954), recenzja publikacji – 
J. Wąsicki, Konfederacja targowicka i ostatni 

sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku (studium 
historyczno-prawne) („Państwo i Prawo”, 1953, 
nr 10). Po podjęciu pracy naukowej jego bada-
nia, do których cyklicznie wracał, koncentrowa-
ły się na zagadnieniu udziału Polaków w woj-
nach napoleońskich. Kwerendy archiwalne 
i biblioteczne, których celem było odnalezienie 
materiałów źródłowych do tej tematyki, pro-
wadził we Francji (1959, 1969, 1974, 1976/77), 
w Belgii (1971, 1974) i w Anglii (1981, 1984). 
Ich wynikiem były rozprawy nt. stanu badań 
nad okresem napoleońskim we Francji i Polsce 
(„Sprawozdania KUL”, 1971, nr 20) oraz sto-
sunku społeczeństwa belgijskiego wobec reżimu 
napoleońskiego („Rocz. Human.”, t. 21, 1973, 
z. 2). Przedmiotem jego zainteresowań były tak-
że kontakty pol.-belgijskie w poł. XIX w. (Z ba-
dań nad kontaktami polsko-belgijskimi w dru-
giej ćwierci XIX w., „Rocz. Human.”, t. 22, 1974, 
z. 2; Działalność emigracyjna w Belgii i Anglii 
księdza Kazimierza Aleksandra Pułaskiego 
w świetle nowych źródeł, tamże, t. 26, 1978, 
z. 2). Ważnym zagadnieniem, któremu poświę-
cił znaczną część swego dorobku naukowego, 
było powstanie listopadowe w różnych jego 
aspektach (m.in.: Władza wodzów naczelnych 
w powstaniu listopadowym. Studium histo-
ryczno-prawne, Wr. 1955; Lelewel a Mochnacki 
w dobie powstania listopadowego, „Kwart. 
Hist.”, t. 64, 1957, nr 4–5; Z badań nad struk-
turą i działalnością kapelanów powstania li-
stopadowego, „Rocz. Human.”, t. 20, 1972, z. 2; 
Gwardia Narodowa Warszawska 1831, „Studia 
i mater. do hist. wojsk.”, t. 9, cz. 2, 1963; także 
współredakcja oraz autorstwo części tekstów 
i przedmowy do pracy Duchowieństwo a po-
wstanie listopadowe (postawa patriotyczna i ży-
cie religijne), współred. J, Skarbek, J. Ziółek, 
„Rocz. Human.”, t. 28, 1980, z. 2). Druga 
Katedra Historii Nowożytnej kierowana przez 
niego była aktywnym ośrodkiem badania dzie-
jów powstania listopadowego. Pod jego kierun-
kiem została zorganizowana w KUL sesja na-
ukowa w 150. rocznicę wydarzeń l. 1830–1931.

Ważną dziedziną nauki, której poświęcił 
swoje badania historyczno-prawne była także 
problematyka urzędnicza i ustrojowa XIX w. 
(gł. w Ks. Warsz.). Tych zagadnień dot. licz-
ne publikacje własne i opracowane wspólnie 
z innymi badaczami, choć pierwszą z nich była 
Historia państwa i prawa polskiego, cz. 1 (do 
połowy XV wieku), wg wykładów J. Bardacha 
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(przygot. M. Pietrzak, W. Rostocki i St. 
Russocki, W.– Ł. 1955). Do najważniejszych za-
liczyć należy jednak Ustawodawstwo Księstwa 
Warszawskiego. Akty normatywne władzy 
najwyższej (współaut. W.M. Bartel i J. Kosim, 
t. 1–4, W. 1964–1969), Historia ustroju 
Polski 1764–1939 (współaut. A. Ajnenkiel 
i B. Leśnodorski, W. 1969). Także w Księdze 
Pamiątkowej 150-lecia Archiwum Głównego 
Akt Dawnych (W. 1958) zamieścił tekst – 
Organizacja kancelarii urzędów administracji 
państwowej jako czynnika aktotwórczego za 
Księstwa Warszawskiego. Samodzielnie opu-
blikował prace: Kancelaria i dokumentacja 
aktowa urzędów administracji w Księstwie 
Warszawskim i Królestwie Polskim do 
1867 r. (Wr.–W.–Kr. 1964) i Korpus w gę-
sie pióra uzbrojony (Urzędnicy Warszawscy, 
ich życie i praca w Księstwie Warszawskim 
i Królestwie Polskim do roku 1831) (W. 1972). 
Działalności administracji, organizacji urzę-
dów XIX w. i ich dokumentacji aktowej po-
święcone były także artykuły publikowane 
w czasopismach naukowych: „Archeionie” 
(m.in. Księgi kancelaryjne i akta spraw urzę-
dów administracji państwowej Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego, t. 29, 
1958, oraz Kancelaryjna postać pisma w ak-
tach spraw urzędów administracji państwo-
wej w Księstwie Warszawskim i Królestwie 
Polskim, t. 31, 1959) i „Czas. Prawn.-Hist.” 
(Z badań porównawczych nad ustrojem ad-
ministracyjnym Księstwa Warszawskiego 
i Francji. Organizacja kancelarii, t. 13, 1961). 
Był także kierownikiem zespołu pracowni-
ków naukowych KUL, badających tzw. temat 
węzłowy PAN „Urzędnicy administracji pań-
stwowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego – struktura społeczna i postawa 
polityczna”. Zwieńczenie jego badań nad pro-
blematyką urzędniczą i ustrojową w XIX w. 
stanowi publikacja Pochodzenie społeczne, 
kwalifikacje i przebieg kariery urzędników 
Komisji Województwa Mazowieckiego w cza-
sach Królestwa Polskiego (1816–1830) (wyd. 
m.in. staraniem NDAP w 2002). 

Swoje badania nad ustrojem i władzami 
państwowymi przeniósł także na czasy najnow-
sze, wydając monografię Pięćdziesiąt pięć lat 
mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. 
Ustrój władzy państwowej w ustawie zasad-
niczej i w praktyce (L. 2002). W jego dorobku 

naukowym znajduje się też udział w opraco-
waniu podręcznika Historia Polski. Wiek XIX 
i XX. Dla studentów Zawodowego Studium 
Administracyjnego (współaut. B. Leśnodorski, 
A. Ajnenkel, H. Świątkowski, W. 1961) oraz 
Wyboru tekstów źródłowych do historii Polski 
w latach 1795–1864 (wspołaut. S. Kieniewicz, 
T. Mencel, W. 1956).

Był czł. ZZPKiSz, TPPR, Zw. Bibliotekarzy 
i Archiwistów Pol. Współpracował z Tow. Nauk. 
KUL, biorąc czynny udział w jego pracach na-
ukowych i organizacyjnych, a w l. 1970–72 
przew. jego Wydz. Hist.-Filol. Współpracował 
też i wygłaszał referaty na posiedzeniach 
Tow. Miłośników Hist. w Warszawie i Lub. 
Tow. Nauk.; w I poł. 1981 został wybrany 
do Komitetu Nauk Historii PAN. Był aktyw-
nym czł. Zw. Wołyniaków. Do swoich korzeni 
Kresowiaka powrócił, współredagując wstęp 
do albumu fotograficznego Wołyń. Ocalić od 
zapomnienia (pod red. L. Popka, L.–W. 1997) 
oraz zamieszczając w publikacji W kraju i na 
wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana 
Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześć-
dziesięciopięciolecie urodzin tekst Życie kul-
turalne i polityczne Polaków w Żytomierzu 
w XIX–XX wieku (do 1914 roku) (Tor.–Olsztyn 
2001).

W 1971 wraz z prof. Andrzejem Ajnenkielem 
i prof. Bogusławem Leśnodorskim otrzymał 
nagrodę II st. Min. Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego za książkę Historia ustroju Polski 
1764–1939, a w 1981 nagrodę zespołową 
PAN za oprac. zbior. pod red. W. Zajewskiego 
Powstanie listopadowe 1830–31. Dzieje we-
wnętrzne. Militaria. Europa wobec powsta-
nia (W. 1980), do której napisał artykuł 
Administracja lokalna w Królestwie Polskim 
wobec Powstania Listopadowego. W tym sa-
mym roku otrzymał nagrodę zespołową Rektora 
KUL za pracę Duchowieństwo a powstanie li-
stopadowe, a w 1982 nagrodę Rektora KUL za 
całokształt pracy naukowej. 

Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978) oraz odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1979).

Był żonaty z Karoliną Sulińską, z którą 
wydał Pamiętnik z czasów powstania listopa-
dowego Antoniego Ostrowskiego (Wr.–W.–Kr. 
1961). Mieli syna Aleksandra (ur. 1944).

Zmarł 21 V 2004 w Warszawie; został po-
chowany na cmentarzu Bródnowskim.
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– Rostocki W., W redakcji mokotowskiej „Baszty” 
sierpień–wrzesień 1944, „Kron. Warszawy”, t. 24, nr 1–2 
(93–94), 1994; – AGAD, Akta osobowe W. R., teczka 
nr 39/108, Arch. Uniw. Warsz., Akta pracownicze, sygn. 
K. 3631, sygn. przewodu doktorskiego: WH dr-1 29, Arch. 
Uniwersyteckie KUL, Referat Personalny, Akta osobowe 
pracowników, Rostocki Władysław, 1947–1994, sygn. 
A-934, cz. 1–2, Arch. IH PAN, Teczka personalna W. R., 
sygn. 2/431, Arch. PAN, Spuścizna Władysława Rosto-
ckiego, sygn. III-387 (wypisy z mater. AGAD).

Dorota Lewandowska

Rudź Włodzimierz (1925–2002) archi-
wista, historyk, publicysta. Ur. 20 XI w ro-
dzinie Stefana (1891–1967), oficera armii ros. 
i WP, ochotnika wojny pol.-bolsz. 1919–21, 
i Marianny z d. Adamskiej (1900–1973). Miał 
starszą siostrę Wierę (1919–2001), malarkę 
i pisarkę. Ojciec, po zakończeniu służby wojsk. 
w 1923, pracował jako kierownik i nauczy-
ciel 3-klasowej szkoły publ. w Wielkim Borze 
w pow. mołodeckim. Ok. 1929 został uprowa-
dzony na teren ZSRR i osadzony w łagrze, skąd 
zbiegł i w 1932 powrócił do rodzinnych Sycewicz 
(pow. mołodecki). Z rodziną kontaktował się ko-
respondencyjnie. Po agresji niem.-sow. 1939 zo-
stał ponownie aresztowany i osadzony w łagrze. 
W 1941 trafił w szeregi Armii Polskiej w ZSRR, 
był kombatantem 2. Korpusu Pol. Po wojnie 
stale przebywał na emigracji w Londynie, gdzie 
zmarł 22 XII 1967. Matka ukończyła szkołę 
muzyczną w klasie skrzypiec. W 1918 poślubiła 
Stefana Rudzia. Po utracie męża, w niejasnych 
okolicznościach, przeprowadziła się z dzieć-
mi początkowo do Białegostoku, a w 1931 do 
Tomaszowa Maz., gdzie R. w 1932 podjął na-
ukę w publ. 7-klasowej szkole powsz., nast. 
w prywatnej szkole powsz., prowadzonej przy 
Gimn. Realnym w Tomaszowie Maz. W 1935 
wstąpił do ZHP – do zastępu żeglarskiego 
IV Tomaszowskiej Wodnej Drużyny ZHP im. 
Jana Kilińskiego. Dalszą edukację uniemożli-
wił mu wybuch II wojny światowej. Powojenne 
koleje jego edukacji wiązały się ściśle z drogą 
kariery zawodowej. W roku szk. 1949/50 od-
był roczną naukę na Uniw. Powsz. Zw. Zaw. 
w Tomaszowie Maz. W 1950 ukończył Kurs 
Kreśleń Technicznych w Warszawie. W roku 
szk. 1950/51 był uczniem IX klasy Państw. 
Lic. Ogólnoksz. dla Pracujących w Tomaszowie 
Maz. W ramach podnoszenia kwalifikacji w za-
wodzie archiwisty ukończył kursy dla pracow-
ników naukowych archiwów państwowych 
(Szczecin 1952), dla kierowników powiatowych 

archiwów państwowych (W. 1955), a także stu-
dium administracyjno-prawne (1968). W 1974 
został ostatecznie zwolniony z obowiązku uzu-
pełnienia wykształcenia w zakresie szkoły śred-
niej. W 1978 ukończył kurs II st. w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowni-
ków WAP w Piotrkowie Tryb. Biegle posługiwał 
się jęz. ros., nieco słabiej serb.-chorw.

Istotnym etapem w życiu R. były jego 
losy w czasie II wojny światowej. Przebywając 
w okupowanym przez Niemców Tomaszowie, 
podjął pracę w firmie Gerhard Hildebrandt, 
Hallenbau, Zweigniederlassung-Litzmannstadt 
przy Organizacji Todt, będąc robotnikiem 
przy pracach budowlano-remontowych 
w Skrzynkach k. Tomaszowa Maz. W lutym 
1942 wraz z całym personelem firmy został 
przeniesiony na tereny okupowanego ZSRR 
(m.in. okolice Leningradu), na tereny III Rzeszy 
(Berlin, Dortmund, Genta), gdzie pracował 
jako robotnik budowlany i leśny. W 1943 po 
raz kolejny został przeniesiony, tym razem 
do Jugosławii (rejon Mostaru), gdzie przeby-
wał do 1944. W tym okresie nawiązał kon-
takt z jugosłowiańskim podziemiem Josifa 
Bros Tito. Koniec wojny zastał go na terenie 
Niemiec, skąd przybył do Tomaszowa w poł. 
czerwca 1945.

W sierpniu 1945 został zatrudniony jako 
pracownik fizyczny w Biurze Pomiarów, nast. 
w Wydz. Gosp. Zarządu M. Tomaszowa Maz. 
Po roku pracy otrzymał powołanie do odby-
cia zasadniczej służby wojsk., z przydzia-
łem do Marynarki Wojennej. Pełnił służbę 
m.in. w Nowym Porcie–Gdynia oraz na ORP 
„Albatros” w Ustce. Po półrocznej służbie awan-
sował na starszego marynarza, a nast. ukończył 
kurs o specjalności sygnalisty. Przeniesiony do 
rezerwy 31 VII 1948, powrócił do Tomaszowa 
Maz., gdzie kontynuował pracę w Biurze 
Pomiarów Zarządu Miejskiego na stanowisku 
referenta. W 1950, w związku z planami utwo-
rzenia w Tomaszowie Maz. Oddz. Terenowego 
AP M. Łodzi i Woj. Łódz., dzięki rekomenda-
cjom ze strony władz miasta, 15 IX t.r. otrzymał 
posadę kierownika nowej placówki, z wynagro-
dzeniem wg VIII grupy uposażenia pracowni-
ków nauki. Na jego barkach spoczął trud orga-
nizacji nowej placówki, w tym również znale-
zienia odpowiedniego lokalu. Ostatecznie otrzy-
mał na ten cel lokal po dawnym sklepie przy 
ul. Św. Antoniego, jednakże uzyskane pomiesz-
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czenia (2 piwnice i pokój) były w złym stanie 
technicznym. W kolejnych latach siedziba ar-
chiwum tomaszowskiego zmieniała kilkukrot-
nie lokalizację. W związku z przekształceniem 
Oddz. Terenowego w PAP w 1952,  objął jego 
kierownictwo, a od 22 VII 1953 otrzymał awans 
do VII grupy uposażenia pracowników nauki 
na stanowisku kierownika PAP w Tomaszowie 
Maz. Od 3 XI 1958 został zakwalifikowany na 
stanowisko archiwisty z funkcją kierownika 
PAP, natomiast od 10 II 1966 otrzymał awans 
na stanowisko starszego archiwisty. Po likwi-
dacji PAP w 1976 archiwum tomaszowskie 
zostało przekształcone w Ekspozyturę WAP 
w Piotrkowie Tryb. W związku z tym, od 1 VI 
t.r. został zatrudniony na stanowisku starsze-
go archiwisty w archiwum w Piotrkowie Tryb., 
a 1 X t.r. objął stanowisko kierownika Oddz. 
– materiałów archiwalnych WAP. 1 VIII 1980 
powierzono mu stanowisko adiunkta archiwal-
nego, a od 1 II 1981 ponownie objął stanowisko 
kierownika Oddz. w Tomaszowie Maz. WAP 
w Piotrkowie Tryb. Na tym stanowisku docze-
kał emerytury w 1991.

Na przestrzeni 41 lat pracy zawodowej 
w archiwach państwowych, R. wielokrotnie 
podlegał ocenom i opiniowaniu. Z dokumenta-
cji tych ocen wynika, iż był pracownikiem su-
miennym i zaangażowanym, a także dobrym 
kierownikiem powierzonych mu placówek. Poza 
pracą, włożoną w organizację od podstaw ar-
chiwum w Tomaszowie Maz., duże znaczenie 
przydawał zabezpieczaniu i gromadzeniu ma-
teriałów archiwalnych, wytworzonych do 1939, 
w tym archiwaliów administracji państwowej 
i samorządowej oraz zakładów przemysłowych. 
W związku z tym m.in. przeprowadzał syste-
matyczne kontrole składnic makulatury. W ten 
sposób uratował przed zniszczeniem najcen-
niejsze dokumenty rodu Ostrowskich z Ujazdu 
(założycieli Tomaszowa Maz.). Przeprowadzał 
również liczne kontrole w archiwach zakła-
dowych. W grupie najcenniejszych nabytków, 
pozyskanych w wyniku jego działalności, 
znajdują się m.in. akta m. Tomaszowa Maz., 
materiały Urzędu Skarbowego w Tomaszowie 
Maz., a także akta metrykalne i notarialne z te-
renów powiatów brzezińskiego i rawsko-maz. 
Częstokroć przejmowane akta były w złym 
stanie fizycznym i bez pomocy ewidencyjnych. 
Prowadził prace z zakresu ewidencji i konser-
wacji archiwalnej oraz opracowania zasobu ar-

chiwalnego. Od 1955 archiwum w Tomaszowie 
Maz. rozpoczęło również udostępnianie zasobu 
użytkownikom. Istotnym aspektem jego ar-
chiwalnej działalności była promocja wiedzy 
o archiwum i archiwaliach. W 1957 zorgani-
zował pierwszą w dziejach placówki wystawę 
archiwalną „Tomaszów w dokumencie archi-
walnym”. Kolejne tego typu przedsięwzięcia 
aranżowane były w związku z obchodami rocz-
nicowymi (m.in. „Tomaszów w drugiej wojnie 
światowej” czy „Tomaszów i okolice w rewolu-
cji 1905–1907”), a także w ramach „Tygodnia 
Archiwów”, czy też przy współpracy z instytu-
cjami kultury i oświaty regionu (m.in. z Muz. 
w Tomaszowie Maz.). Jego wysiłek został doce-
niany w formie nagród finansowych, pochwał 
i wniosków odznaczeniowych.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność 
badawcza i pisarska R. W głównym nurcie jego 
zainteresowań mieściła się przede wszystkim 
historia regionalna – dzieje Tomaszowa Maz. 
i jego okolic. Pomimo braku wyższego wy-
kształcenia, skrupulatnie prowadził badania 
oparte na pozyskiwaiu materiałów archiwal-
nych i literaturze naukowej. Gromadził rów-
nież liczne relacje osób żyjących, dot. szcze-
gólnie dziejów ziemi tomaszowskiej podczas 
I i II wojny światowej. W jego dorobku nauko-
wym i popularyzatorskim znajduje się ponad 
140 pozycji. Oprócz artykułów popularnych, 
publikowanych na łamach regionalnej prasy 
(„Głos Robotniczy”), jego opracowania ukazy-
wały się drukiem w czasopismach takich jak 
„Rocz. Łódz.” czy „Biul. PTTK Okręgu Łódz.” 
oraz w wielu innych. W l. 1975–90 publikował 
w „Archeionie” recenzje jugosłowiańskich cza-
sopism archiwalnych. Wśród obszerniejszych 
prac o charakterze naukowym, w jego dorob-
ku wyszczególnić należy m.in. opracowania 
zarysu dziejów trzech miast w wydawnic-
twie Miasta polskie w tysiącleciu (red. nauk. 
M. Siuchniński, t. 2, Wr. 1967), współautor-
stwo monografii Tomaszów Mazowiecki. Dzieje 
miasta (red. B. Wachowska, W.–Ł. 1980), 
cykl publikacji źródłowych i źródłoznawczych,  
m.in.: Powstanie Listopadowe w świetle źró-
deł historycznych Archiwum Państwowego 
w Tomaszowie Maz. (Tomaszów Maz., 1982), 
Echa wydarzeń styczniowych w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz. 
(tamże, 1985), Obrońcy ostatniej reduty. 
Z walk 13. kresowej dywizji piechoty w obronie 
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Tomaszowa Mazowieckiego, 5–7 IX 1939 (tam-
że, 1985), Tomaszowa Mazowieckiego droga do 
niepodległości. 1914–1918. Referat wygłoszony 
na sesji PTH z okazji dwusetnej rocznicy istnie-
nia m. Tomaszowa Maz., w dniu 12 XI 1988 r. 
(tamże, 1988).

Wiele uwagi i czasu poświęcał działalności 
w różnych stowarzyszeniach. Był jednym z or-
ganizatorów koła PTH w Tomaszowie Maz., 
działał w lokalnych strukturach PTTK (kilka 
lat był prezesem oddz.), a także TWP. Okresowo 
zasiadał w zarządach Tow. Przyjaciół Muz. oraz 
Tow. Przyjaciół Tomaszowa.

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Złotą 
Odznaką PTTK (1968), odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1978) oraz odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1985).

W 1950 zawarł związek małżeński 
z Genowefą z d. Tarnowską, miał syna Borysa 
(ur. 1951).

Zmarł po przewlekłej chorobie 8 VI 2002; 
został pochowany na cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Smutnej w Tomaszowie Maz.

– Wojniłowicz J., Włodzimierz Rudź (1925–2002), w: 
Tomaszowski słownik biograficzny, Tomaszów Mazowiec-
ki 2010, z. 6, s. 30–32; – Zielińska Z., Włodzimierz Rudź 
(1925–2002), Zarys biografii, Piotrków Tryb. 2007; – AP 
w Piotrkowie Tryb., Akta osobowe W. R.

Maciej Hubka

Rutski Welamin Stefan (1855–1932) 
nauczyciel, bibliotekarz, archiwista. Ur. 2 IX 
w majątku Tukałów Prudy na Wileńczyźnie; 
rodzice pochodzenia szlacheckiego byli dzier-
żawcami majątków. Otrzymał staranne 
wykształcenie domowe. Od 1868 uczył się 
w Częstochowie, gdzie po 4 klasach kontynu-
ował naukę w gimn. w Piotrkowie Tryb. Po 
uzyskaniu matury w 1874 rozpoczął studia 
na Wydz. Lek. Uniw. Warsz. Pod wpływem 
środowiska literackiego Warszawy, w którym 
się obracał, w tym Antoniego Pietkiewicza 
(ps. „Adam Pług”), Piotra Chmielowskiego 
i Władysława Smoleńskiego, przeniósł się na 
Wydz. Hist.-Filol., który ukończył z sukcesem 
w 1878.

W 1880 otrzymał etat nauczyciela jęz. 
starożytnych (łac. i greki) oraz historii staro-
żytnej w Gimn. Gub. w Płocku. Jednocześnie 
uczył na pensjach prywatnych. W l. 1882–86 
uczył potajemnie jęz. pol. w tymże gimn., za 

co pozbawiono go praw nauczania, przenosząc 
na stanowisko szkolnego bibliotekarza. Zdobył 
tam fachową wiedzę z zakresu bibliotekarstwa, 
w tym gromadzenia i porządkowania zbiorów. 
W bibliotece szkolnej pracował do 1898. W 1907 
nawiązał bliską współpracę z Tow. Nauk. 
Płockim. Od początku był czł., a od 2 VI 1907 
prezesem Zarządu Tow. Bibl. Publ. w Płocku. 
Wraz z żoną Haliną zabezpieczał przewiezione 
wcześniej do Płocka zbiory tzw. Bibl. Skępskiej, 
które dały zalążek Bibl. im. Zielińskich Tow. 
Nauk. Płockiego. Nast. społecznie, bez wyna-
grodzenia, pełnił funkcję dyrektora biblioteki 
aż do swojej śmierci, utrzymując się z nauczy-
cielskiej emerytury.

W 1919 został pierwszym kierownikiem 
AP w Płocku, powołanego z dawnego archiwum 
gubernialnego i powiatowego na mocy dekretu 
o organizacji archiwów państwowych i opiece 
nad archiwaliami z 7 II 1919. Jego zbiory zo-
stały uratowane przez działaczy towarzystwa. 
Podczas I wojny światowej wraz z żoną Haliną 
przeciwstawiał się wandalizmowi okupantów 
niem., którzy palili XIX-wieczne akta oraz 
sprzedawali je na makulaturę. Okres jego pracy 
w archiwum to trudny czas organizacji działal-
ności placówki, pozyskania lokalu, przemiesz-
czenia i zabezpieczenia archiwaliów. Funkcję 
kierownika archiwum pełnił do 1922.

Angażował się społecznie. Udzielał się 
w pracach Tow. Dobroczynności w Płocku. 
Należał do Rady Płockiego Tow. Wzajemnego 
Kredytu, pełniąc funkcję jego prezesa w l. 
1908–11. Od 1907 był czł. Zarządu Tow. Nauk. 
Płockiego. Od 1913 wchodził w skład Komitetu 
Gub. ds. Drobnego Kredytu przy gubernatorze 
płockim.

Od 1887 żonaty z Haliną z d. Horodyską, 
bibliotekarką i działaczką społeczną.

Zmarł 22 II 1932 w Płocku; został po-
chowany na miejscowym cmentarzu katolic-
kim. Imieniem jego i żony jest nazwana jedna 
z płockich ulic.

– Papierowski A.J., Stefański J., Płocczanie znani 
i nieznani. Słownik biograficzny, Płock 2002, s. 525–526; 
– Gąska Cz., Archiwa płockie, cz. 2, „Notatki Płockie”, 
1986, nr 1/126, s. 48, Stogowska A.M., Archiwum Pań-
stwowe w Płocku, Płock 1995, s. 20–21, tejże, Dzieje 
i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego 
(1820–1985), tamże, 1994, s. 100–105, tejże, Rola inte-
lektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego 
Płockiego w latach 1820–1830, 1907–1939, tamże, 1998, 
s. 189, Tomczak A., Stogowska A., Kształtowanie się sieci 
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archiwów państwowych w Polsce po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 roku i powstanie Archiwum Państwowego 
w Płocku, „Notatki Płockie”, 1994, nr 4/161, s. 7–12; – AP 
w Płocku, zesp. 50/752/0 Archiwum Państwowe w Płocku 
1919–2003, sygn. 165, k. 1–2.

Tomasz Piekarski

Rzeuska Maria (1908–1982), filolożka, 
historyczka literatury, archiwistka. Ur. 5 IX 
w Warszawie, córka Bronisława i Bronisławy 
z d. Remiszewskiej. Uczęszczała do Gimn. 
im. Królowej Jadwigi w Siedlcach (do 1928), 
a nast. studiowała filologię pol. i filozofię na 
USB (1929–35). Była uczennicą prof. Manfreda 
Kridla. Należała do grona lewicowych dzia-
łaczy i publicystów wileńskich. Po ukończe-
niu studiów została asystentką w Katedrze 
Historii Literatury Pol. (1935–39). W 1938 
obroniła doktorat na podstawie pracy „Chłopi” 
Władysława Reymonta. Po wybuchu II wojny 
światowej pracowała jako korektorka w re-
dakcji „Gaz. Ludowej”, pomagała więźniom 
oraz osobom narodowości żyd. W l. 1942–44 
prowadziła tajne nauczanie młodzieży na po-
ziomie lic. w Wilnie. Od 1 I 1944 do 1 V 1947 
była naczelnikiem Wydz. Kultury w Urzędzie 
Głównego Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji 
w Wilnie. Od 27 VIII 1947 do 31 XII 1948 pra-
cowała jako referendarz w Naczelnej Dyrekcji 
Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie. 
Od 1 I 1948 do 1 X 1954 była adiunktem 

w Katedrze Historii Literatury Pol. Uniw. 
Warsz. Prowadziła zajęcia z analizy dzieła li-
terackiego. Została zwolniona z pracy na uni-
wersytecie po awansie z adiunkta na docenta 
(w okresie stalinowskim zniesiono habilitację, 
docentem zostawało się z nominacji). Archiwa 
i biblioteki były wówczas instytucjami, do któ-
rych przyjmowano osoby źle widziane politycz-
nie. 1 X 1954 rozpoczęła pracę w Arch. PAN (od 
28 X 1955 na stanowisku docenta, jako jedy-
na osoba w kraju miała stanowisko określane 
formułą „docent przy PAN-ie”). Jeszcze w 1950 
została czł. korespondentem Tow. Nauk. 
Warsz., brała udział w pracach Kom. Historii 
Literatury Pol. PAU (od 1948). 31 I 1974 prze-
szła na emeryturę. Jej zainteresowania na-
ukowe obejmowały historię literatury pol. mo-
dernizmu oraz metodologię historii literatury. 
Zajmowała się twórczością Reymonta, Orkana, 
Prusa oraz współczesną literaturą anglosaską. 

Nie założyła rodziny. 
Zmarła po długiej chorobie w Warszawie 

20 V 1982. 
– Biogramy uczonych polskich, cz. 1, Nauki społecz-

ne, z. 3: P–Z, red. A. Śródka, P. Szczawiński, Wr. 1985, 
Szymczyk H., Bibliografia prac pracowników Archiwum 
PAN na podstawie „Biuletynu Archiwum PAN” nr 1–43, 
„Biul. Arch. PAN”, 2003, nr 44, s. 117, Głowiński M., 
Kręgi obcości, W. 2011, s. 164–165; – Arch. PAN, Akta 
osobowe M. R.

Anna Mieszkowska 
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S

Sadaj Henryk (1900–1984) nauczyciel, 
archiwista. Ur. 4 VIII we wsi Wojciechowice 
w pow. opatowskim woj. kieleckiego, syn 
Józefa i Ewy Franciszki z d. Dudy. Ojciec 
zmarł w 1903, matka od 1911 prowadziła małe 
gospodarstwo rolne. W 1914 ukończył szko-
łę elementarną w Wojciechowicach. W 1916 
złożył egzaminy wstępne do Państw. Sem. 
Nauczycielskiego w Solcu n. Wisłą, jednakże 
nie wiadomo, czy się tam kształcił. W 1918 roz-
począł naukę w Państw. Sem. Nauczycielskim 
Męskim w Kielcach, które ukończył w 1920, 
uzyskując świadectwo dojrzałości. W tym też 
roku wstąpił do Sem. Duchownego Rzymsko- 
-Katolickiego w Sandomierzu, naukę w nim 
przerwał w 1923. W l. 1925–27 studiował eko-
nomię na Wydz. Prawa i Nauk Społ. Uniw. 
Lub. Z powodu przewlekłej choroby żony oraz 
problemów finansowych został zmuszony do 
przerwania studiów. Wznowił je na tym samym 
uniwersytecie w 1936, tym razem na kierun-
ku historia. W związku z wybuchem II wojny 
światowej ponownie przerwał kształcenie, kon-
tynuował je w l. 1944–45 na KUL. Uczęszczał 
na sem. prof. Aleksandra Kossowskiego i na 
podstawie powstałej pod jego kierunkiem pracy 
Rok 1905 w dziejach wyznaniowych b. guberni 
lubelskiej i siedleckiej 26 X 1946 uzyskał tytuł 
mgr. filozofii w zakresie historii. 5 III 1969 na 
Wydz. Human. UMCS uzyskał st. dr. nauk 
human. na podstawie rozprawy Dzieje pierw-
szej publicznej szkoły elementarnej w Lublinie 
1811–1915, napisanej pod kierunkiem prof. 
Jana Dobrzańskiego. Podczas studiów praco-
wał w szkolnictwie, często w kilku szkołach 
jednocześnie. W l. 1923–39 był nauczycielem 
w szkołach powsz. w Kolonii Wojciechów, 
Kolonii Krępiec, Jakubowicach Murowanych, 
Kolonii Stasin, Motyczu, Kolonii Antonówka 
oraz Kolonii Marysin. W l. 1936–38 praco-
wał w Państw. Gimn. Kupieckim w Lublinie. 
Wybuch II wojny światowej zastał go na po-
sadzie nauczyciela w szkole powsz. w Kolonii 

Marysin, gdzie pracował do końca wojny, ucząc 
również na tajnych kompletach. Nast. był na-
uczycielem szkoły w Kolonii Sławinek i do 
31 VIII 1948 szkoły w Kolonii Rudnik.

Systematycznie podnosił kwalifikacje na-
uczycielskie. Od 8 I 1927 uczęszczał na wy-
kłady z grupy humanistycznej na Prywatnym 
Wyższym Kursie Nauczycielskim przy Kom. 
Woj. ZNP w Lublinie, który ukończył 30 VI 
1929. W listopadzie 1946 Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Lub. przyznało mu tytuł zawodo-
wy prof. 10 V 1947 po ukończeniu studiów 
i odbyciu określonej przepisami praktyki na-
uczycielskiej zdobył kwalifikacje zawodowe do 
nauczania historii jako przedmiotu głównego 
oraz propedeutyki filozofii jako dodatkowego 
przedmiotu w szkołach średnich ogólnoksz., 
lic. pedagog. i prywatnych z jęz. wykładowym 
pol. 19 VI 1948 z Min. Oświaty otrzymał dy-
plom nauczyciela uprawniający do nauczania 
historii i nauki o Polsce i świecie współczes- 
nym w szkołach zawodowych. 12 VII 1946 
Pow. Kom. Weryfikacyjna przy Inspektoracie 
Szkolnym w Lublinie wydała S. orzeczenie za-
liczające mu czas pracy w tajnym nauczaniu 
w Kolonii Marysin od 15 I 1943 do 20 VII 1944 
do uposażenia nauczycielskiego. 12 IV 1976 
Zarząd Woj. ZBoWiD wydał mu zaświadcze-
nie o uprawnieniach kombatanckich za tajne 
nauczanie. Zdobywał także umiejętności i po-
szerzał swoją wiedzę w innych dziedzinach. Od 
8 VI 1929 do 6 II 1930 był uczestnikiem Kursu 
Fachowego Korespondencyjnego im. Ignacego 
Sekułowicza w Warszawie w zakresie księgo-
wości (buchalterii), zakończonego egzaminem. 
Ponadto w l. 1927–30 w okresie wakacyjnym 
odbywał praktyki biurowe w Zarządzie Gm. 
Piotrków w pow. lubelskim, podobną praktykę 
odbywał w czasie wolnym od zajęć zawodowych 
w Zarządzie Gm. Konopnicy (jako nauczyciel 
w szkole powsz. w Motyczu w tejże gminie) 
w okresie od 29 VI 1931 do maja 1934 oraz 
w Zarządzie Gm. Piaski w 1935. Całokształtem 
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pracy biurowej Wydz. Pow. w Lublinie zajmo-
wał się od 16 VI do 19 VIII 1934 w ramach prak-
tyki w tym urzędzie. W 1920 ukończył kursy 
dzielnicowe pożarnicze organizowane przez Zw. 
Floriański, a w 1938 kurs dla komendantów 
i zastępców komendantów obrony przeciwlotni-
czej domów mieszkalnych organizowany przez 
Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

We wrześniu 1945 rozpoczął pracę w Ku- 
ratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie na 
stanowisku referendarza, a od 1 X 1949 wizyta-
tora szkół. Równocześnie w l. 1948–50 prowa-
dził kursy dla analfabetów i pracował w szko-
łach dla dorosłych w Gimn. i Lic. Ogólnoksz. 
TUR w Lublinie, Lic. Admin., Szkole Pracy 
Społ. TUR oraz Państw. Lic. Pedagog. im. 
Ewarysta Estkowskiego w Lublinie.

Pracę w WAP w Lublinie rozpoczął 1 XI 
1950 jako archiwista. 1 VIII 1952 otrzymał 
awans na kustosza i kierował Oddz. I, a także 
zastępował dyrektora WAP podczas jego nie-
obecności. Od marca 1953 pełnił funkcję zastęp-
cy dyrektora WAP. 2 V 1952 został powołany 
na funkcję przew. Woj. Kom. Brakowania Akt 
w Lublinie, którą zorganizował i prowadził 
z wielkim wkładem osobistej pracy i staran-
ności. W związku z pełnieniem tej funkcji oraz 
doświadczeniem zdobytym podczas praktyk 
kancelaryjnych powierzono mu zadanie opieki 
nad składnicami akt i makulatury. Ponadto na 
jego prośbę, od sierpnia 1955 otrzymał zgodę 
dyrektora archiwum na wykonywanie dodat-
kowej działalności zarobkowej poza godzinami 
pracy polegającej na instruowaniu członków 
Spółdzielni Pracy Usług Admin.-Biurowych 
w Lublinie w zakresie porządkowania akt 
w przedsiębiorstwach państwowych i instytu-
cjach spółdzielczych. 30 VI 1956 objął fukcję wi-
ceprzew. powołanej 1 VII t.r. Kom. Metodycznej 
przy WAP w Lublinie, wspólnej dla archiwów 
w Lublinie, Kielcach i Białymstoku. Od 19 XII 
1956 wszedł w skład Zespołu Doradczego WAP 
w Lublinie.

Podczas pracy w WAP porządkował i in-
wentaryzował zespoły archiwalne, przede 
wszystkim akta Rządu Gub. Lub. i Kom. Woj. 
Lub. Jest autorem wstępu do inwentarza zesp. 
Kom. Woj. Lub. i Rządu Gub. Lub. z l. 1816–
66. Brał udział w kwerendzie tematycznej do 
historii wsi. W ocenie przełożonych w pracy 
archiwalnej wyróżniał się ogromną pracowi-
tością i sumiennością. Przejawiał zaintereso-

wanie metodyką archiwalną, całokształtem 
życia archiwalnego, a także pracą naukową, 
szczególnie w zakresie dziejów szkolnictwa. 
W WAP w Lublinie pracował do 31 VIII 1958. 
Nast. powrócił do pracy w szkolnictwie i od 
1 IX 1958 ponownie objął stanowisko wizy-
tatora szkół w Oddz. Lic. Ogólnoksz. Działu 
Szkolnictwa Ogólnoksz. Kuratorium Oświaty 
w Lublinie. Stanowisko to pełnił ponad 20 lat. 
Jednocześnie był nauczycielem w szkole podst. 
w Obrokach w pow. kraśnickim. W 1969 prze-
szedł na emeryturę.

W kręgu zainteresowań badawczych S. 
znajdowała się przede wszystkim historia szkol-
nictwa na Lubelszczyźnie. Opublikował kilka 
prac z tej dziedziny, m.in.: Jan Ciepielewski, 
nauczyciel szkoły elementarnej w Lublinie 
(„Rocz. Human.” t. 5, 1954, z. 3, s. 81–99), 
Konwikt Szaniawskiego w Łukowie, [w:] Z prze-
szłości Ziemi Łukowskiej. Materiały sesji na-
ukowej poświęconej przeszłości miasta Łukowa 
i Ziemi Łukowskiej odbytej w dniu 28 września 
1958 r. (red. R. Orłowski, J. Szaflik, L. 1959, 
s. 149–154), Materiały do dziejów szkolnictwa 
na terenie Lubelszczyzny, [w:] Poradnik nauczy-
ciela regionalisty (L. 1960, s. 20–32), Oświata 
elementarna na Lubelszczyźnie w latach 
1809–1831 („Przegl. Hist.-Oświat.”, 1975, nr 3, 
s. 363–381). Ponadto przez wiele lat zbierał ma-
teriały do dziejów rodziny Marii Skłodowskiej- 
-Curie, nosząc się z zamiarem napisania jej mo-
nografii. Korespondował z wieloma członkami 
rodziny Skłodowskich i uzyskiwał dostęp do 
dokumentów, fotografii i informacji zarówno 
rodziny, jak i Marii Skłodowskiej-Curie. W ten 
sposób udało mu się pozyskać m.in. pamięt-
niki Stanisława Skłodowskiego, brata Marii 
i wielu innych osób. Pamiętniki te wypożyczał 
od ich właścicieli, a nast. sam je przepisywał 
i zwracał właścicielowi. Pozyskaną w ten spo-
sób dokumentację porządkował i opisywał, 
tworząc teczki dot. poszczególnych członków 
bądź gałęzi rodu. Do każdej teczki sporządzał 
szczegółowy spis zawartości. Niestety, nie 
udało mu się zrealizować zamiaru napisania 
monografii Skłodowskich. Zebrane materiały 
wykorzystał jedynie w artykule Skłodowscy. 
Przodkowie i współcześni Marii Salomei 
Skłodowskiej-Curie, („Rocz. Human.”, t. 30, 
1982, z. 2, s. 131–182).

Działał w organizacjach społecznych. Był 
czł. ZNP (od 1 VI 1923). W czasie studiów na 
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KUL był czł. Stow. „Bratnia Pomoc” Studentów 
KUL. Uczestniczył w pierwszych po II wojnie 
światowej (23 IV i 23 IX 1946) spotkaniach 
organizacyjnych Oddz. w Lublinie PTH, był 
także jego czł. Angażował się społecznie, m.in. 
przyczynił się do budowy szkół w Konopnicy, 
Radawcu oraz na Rurach w Lublinie. W cza-
sie II wojny światowej pomagał, dostarczając 
chleb, więźniom obozu na Majdanku pracują-
cym na Czechowie.

Został odznaczony Brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę (1938), Medalem 10-lecia 
Polski Ludowej (1954), Złotym Krzyżem Zasługi 
(1956), Krzyżem Kawalerskim OOP (1966), 
Medalem KEN (1976) oraz przyznano mu tytuł 
honorowy Zasłużony Nauczyciel PRL (1978).

W 1924 zawarł związek małżeński z Na-
talią Podgórską (1899–1933), z którą miał córkę 
Marię Barbarę (ur. 1926). Po śmierci pierwszej 
żony ożenił się powtórnie 11 VII 1936 z na-
uczycielką Wilhelminą Bronisławą Jurkiewicz. 
Z drugiego małżeństwa doczekał się córki Zofii 
Jolanty (ur. 1937). 

Zmarł 28 IX 1984; został pochowany 
w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

– Trojanowska M., Henryk Sadaj (1900–1984), w: 
Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, 
A.A. Witusik, J. Ziółek, t. 2, Lublin 1996, s. 227–228; 
– Wierzbicka E., Komisja Metodyczna w Archiwum 
Państwowym w Lublinie (1956–2002), „Studia Arch.”, 
t. 1, 2004, s. 199–227; – AP w Lublinie, zesp. 35/2518/0 
Spuścizna Henryka Sadaja (1900–1984) – nauczyciela, 
archiwisty, sygn. 30, 31, 32, zesp. 35/2407/0 Polskie To-
warzystwo Historyczne Oddział w Lublinie 1933–2003, 
sygn. 12, 13, Akta osobowe H. S., sygn. 55, Arch. KUL, 
Akta studenckie H. S., sygn. PE 529, H 4418.

Edyta Targońska

Sadowska Alicja (1941–2010) nauczy-
cielka, planistka, archiwistka. Ur. 20 VIII 
w Brodach w woj. tarnopolskim, córka Tadeusza 
Sadowskiego i Jadwigi z d. Jałowskiej. Po II 
wojnie światowej rodzina została repatriowa-
na z Kresów Wschodnich i osiadła w Koninie.
Po ukończeniu szkoły podst. kontynuowała na-
ukę w lic. ogólnoksz. w Koninie, gdzie w 1959 
uzyskała świadectwo maturalne. W t.r. podjęła 
studia hist. na Wydz. Filoz.-Hist. UAM, które 
ukończyła 10 VII 1964, uzyskując tytuł mgr. 
historii. W trakcie późniejszej pracy zawodo-
wej ukończyła 2-letnie Podyplomowe Studium 
Planowania Regionalnego SGPiS oraz w 1987 

roczne Studium Podyplomowe Archiwistyki 
UMK.

Od 31 VIII 1964 zaczęła pracować jako na-
uczycielka historii w lic. ogólnoksz. w Lipnie, 
a od 31 VIII 1965 w Techn. Mech.-Elektr. 
w Koninie. W szkolnictwie pracowała do 31 I 
1968, a do zawodu nauczycielskiego powróciła 
na krótko w l. 1985–86, ucząc w niepełnym wy-
miarze godzin w Zespole Szkół Ogólnoksz. im. 
Tadeusza Kościuszki w Koninie. W lutym 1968 
podjęła pracę w Prezydium PRN w Koninie na 
stanowisku planisty (nast. starszego planisty) 
Pow. Kom. Planowania Gosp., zajmując się 
planowaniem urządzeń socjalno-kulturalnych.

2 XI 1972 została zatrudniona w AP M. 
Poznania i Woj. Pozn. na stanowisku kie-
rownika PAP w Koninie, obejmując wakat 
po Justynie Bobińskiej, która odeszła z pracy 
w związku z długotrwałą chorobą. Archiwum 
w Koninie kierowała do końca funkcjonowania 
powiatowych archiwów państwowych, nast., 
w związku ze zmianami organizacyjnymi, 
od 18 III 1976 objęła stanowisko kierownika 
Oddz. w Koninie WAP w Poznaniu, na którym 
pozostała do 31 I 2000. Na emeryturę odeszła 
30 IV t.r.

Do 1991 archiwum w Koninie działało 
w złych warunkach lokalowych, co miało ne-
gatywny wpływ na zakres prowadzonych prac 
archiwalnych i obsadę kadrową (w l. 1972–2000 
zatrudnionych było 3–4 pracowników, a w l. 
1972–79 i 1980–82 kierownik placówki był jed-
nocześnie jedynym archiwistą). W tej sytuacji 
działalność zawodowa S. koncentrowała się 
przede wszystkim na realizacji podstawowych 
zadań związanych z bieżącym funkcjonowa-
niem archiwum: udostępnianiem materiałów 
archiwalnych, realizacją kwerend oraz czyn-
nościami z zakresu nadzoru archiwalnego. 
Jako kierownik placówki podejmowała wysiłki 
w celu rozwiązania trudnego problemu sytuacji 
lokalowej oddziału. W 1980 władze miejskie 
przekazały archiwum nieruchomość na nową 
siedzibę, jednakże dopiero w 1984 przystąpio-
no do remontu i rozbudowy budynku pod nową 
siedzibę. Prace te były przerywane kilkukrot-
nie z przyczyn ekonomicznych, zakończono je 
w 1991. Pomimo trudności lokalowych i organi-
zacyjnych archiwum konińskie pod kierownic-
twem S. stało się instytucją zauważalną w re-
gionie. Prace z dziedziny historii regionalnej 
i popularyzacja zasobu zajmowały ważne miej-
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sce w jej działalności archiwalnej; odpowiadały 
bowiem na społeczne oczekiwania regionu po-
zbawionego wówczas wyższych uczelni, placó-
wek i towarzystw naukowych oraz oddalonego 
od znaczących ośrodków akademickich. W dzia-
łaniach tych archiwum ściśle współpracowa-
ło z lokalnymi instytucjami kultury, przede 
wszystkim Woj. Bibl. Publ. (do 1975 Pow. 
Bibl. Publ.) oraz z Muz. Okręgowym w Koninie 
(wcześniej Muz. Zagłębia Konińskiego).

Brała czynny udział w życiu społeczno-
-kulturalnym Konina i regionu konińskiego. 
Uczestniczyła m.in. w pracach Sekcji Hist. 
Tow. Przyjaciół Konina, Kom. ds. Izb Pamięci 
Narod. tamtejszego Kuratorium Oświaty 
i Wychowania, a także Kom. Hist. przy 
Komendzie Chorągwi ZHP. Od 1956 była zwią-
zana z harcerstwem, które na równi z pracą 
zawodową stanowiło pasję jej życia. Była in-
struktorką ZHP i przez wiele lat społecznie pra-
cowała w Komendzie Hufca, a nast. Komendzie 
Chorągwi ZHP w Koninie. Należała do SAP.

Była wielokrotnie wyróżniana i nagradza-
na, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
Honorową „Za Zasługi dla Województwa 
Konińskiego”, Odznaką Honorową „Za Zasługi 
dla Miasta Konina”.

Zmarła w Koninie 15 VII 2010; została po-
chowana 19 VII t.r. na cmentarzu parafialnym 
w Koninie–Morzysławiu.

– AP w Poznaniu, Akta osobowe A. S., sygn. 447.

Piotr Rybczyński

Scholtz Erazm Mariusz (1940–2012) 
archiwista, historyk, muzealnik, regionali-
sta. Ur. 24 IX w Gnieźnie jako jedyne dziecko 
Dionizego, chemika w gnieźnieńskiej garbar-
ni, i Kamili z d. Stein. W l. 1947–54 uczęsz-
czał do Szkoły Podst. nr 6 w Gnieźnie, nast. 
podjął naukę w Lic. Ogólnoksz. nr 16 tamże. 
Edukację na poziomie szkoły średniej konty-
nuował przez 2 lata w lic. ogólnoksz. w Słupcy, 
by ostatecznie ukończyć ją w Lic. Ogólnoksz. 
nr 1 w Poznaniu w 1960. W t.r. rozpoczął stu-
dia na Wydz. Filoz.-Hist. UAM, które ukoń-
czył w maju 1965, broniąc pracy magisterskiej 
Renta feudalna w Ziemi Leszczyńskiej w dru-
giej połowie XVIII wieku. W okresie zatrud-
nienia w AP w Poznaniu podnosił kwalifikacje 
zawodowe na kursach organizowanych przez 
NDAP. Po raz pierwszy na kursie, odbywającym 
się we wrześniu 1968, nast. w grudniu 1974 

na kursie z zakresu archiwizacji materiałów 
audiowizualnych.

Będąc studentem V roku studiów hist., od 
13 II 1965 został zatrudniony na stanowisku 
adiunkta PAP w Gnieźnie, pocz. w wymiarze ½ 
etatu. Od 1 VIII 1965 przeniesiono go na stano-
wisko młodszego archiwisty do AP M. Poznania 
i Woj. Pozn. w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Od 1 VI 1966 awansował na stanowisko asy-
stenta naukowo-badawczego, od 1 I 1970 – star-
szego asystenta naukowo-badawczego, od 1 III 
1973 – adiunkta archiwalnego, a od 1 I 1974 – 
kustosza. 1 I 1977 objął stanowisko kierownika 
Oddz. II Nadzoru nad Narastającym Zasobem 
Arch., które pełnił do 1 VIII 1985. Nast. zajmo-
wał stanowisko kustosza Oddz. Opracowania 
Zasobu Arch. W AP w Poznaniu zatrudniony 
był do 31 XII 1985. 1 I 1986 rozpoczął pracę 
w Muz. Początków Państwa Pol. w Gnieźnie na 
stanowisku kustosza, na którym pozostał do 31 
XII 2005, gdy przeszedł na emeryturę. W 2006 
zatrudniony był w muzeum na  umowę zlecenie.

Pracując w dziale opracowania zasobu ar-
chiwalnego archiwum w Poznaniu, uporządko-
wał wiele zespołów archiwalnych, pochodzących 
z XX w., głównie akt miast, powojennych sta-
rostw powiatowych w Szamotułach i Środzie 
Wlkp., akt gmin, przedsiębiorstw państwo-
wych, zjednoczeń oraz zbiorów fotograficznych, 
dot. powstania wielkopolskiego i okresu oku-
pacji hitler. na terenie Kraju Warty. Ponadto 
opracował indeks tematyczny do zespołów 
prezydiów PRN, MRN oraz Prezydium WRN 
w Poznaniu. Jako kierownik Oddz. II prze-
prowadzał kontrole archiwów zakładowych, 
ekspertyzy archiwalne, kontrole zaleceń po-
wizytacyjnych, udzielał instruktaży archiwal-
nych, wydawał zezwolenia na brakowanie akt 
kategorii B, organizował szkolenia archiwal-
ne dla zakładów pracy, opiniował normatywy 
kancelaryjne dla zakładów pracy. W roku szk. 
1974/75 prowadził w wymiarze 2 godzin tygo-
dniowo lekcje z zakresu archiwistyki w poznań-
skim Techn. Poligraficzno-Księgarskim im. 
Joachima Lelewela. W okresie pracy w Muz. 
Początków Państwa Pol. w Gnieźnie zajmował 
stanowisko inwentaryzatora-archiwisty. Do 
jego obowiązków należało m.in. prowadzenie 
archiwum zakładowego i inwentaryzacja zbio-
rów. Był także współtwórcą organizowanych 
przez muzeum wystaw czasowych: „150. rocz-
nica urodzin Józefa Chociszewskiego” (1987), 
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„Urzędy i godności w dawnej Polsce” (1988–89), 
„Gniezno pierwsza stolica Polski – miasto św. 
Wojciecha” (1994–95), „Gniezno w perspekty-
wie minionego wieku 1793–1939” (1995–96) 
oraz „Skarby ziemi gnieźnieńskiej” (2001–02).

Jego zainteresowania badawcze kon-
centrowały się na tematyce źródłoznawczej. 
W 1969 opublikował notki nt. akt wydziałów 
powiatowych z l. 1919–39 i akt gmin sprzed 
1954, które ukazały się w wydanym pod red. 
Cz. Skopowskiego opracowaniu Archiwum 
Państwowe Miasta Poznania i Województwa 
Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. 
Przewodnik po zasobie archiwalnym (W.–
Ł. 1969). Spośród innych jego prac wymienić 
należy: Stan i zasób archiwów technicznych 
w biurach projektowych na terenie miasta 
Poznania („Archeion”, t. 55, 1971, s. 99–107), 
Materiały audiowizualne w Poznaniu i w ar-
chiwach zakładowych (tamże, t. 60, 1974, 
s. 195–210, współaut. Cz. Hruszka), Stan 
i zasób archiwów w zarządach okręgowych 
związków zawodowych na terenie Poznania 
(„Archiwista”, 1971, nr 3 (26), s. 25–34). 
Wspólnie z kierownikami istniejących do 1975 
wielkopol. archiwów powiatowch, opracował 
notki informacyjne o archiwaliach przecho-
wywanych w muzeach regionalnych, izbach 
pamiątek, cechach, siedzibach stowarzyszeń 
oraz o archiwaliach znajdujących się w zbio-
rach prywatnych. Ukazały się one w 2. tomie 
wydawnictwa Dzieje Poznania i województwa 
poznańskiego. Informator o materiałach archi-
walnych (red. Cz. Skopowski, W. 1982). W l. 70. 
XX w. publikował recenzje rosyjskojęzycznej 
literatury archiwalnej, które ukazały się na 
łamach „Archeionu” w 1973 i 1974. Zajmował 
się także historią regionalną, publikując wspól-
nie z K. Pawlakiem pracę Sto lat spółdziel-
ni oszczędnościowo-pożyczkowej w Gnieźnie 
1871–1971 (Gniezno–P. 1973), był autorem 
opracowania poświęconego okresowi Polski 
Ludowej w pracy Ziemia wrzesińska. Przeszłość 
i teraźniejszość (red. J. Deresiewicz, W.–
P. 1978), opracowań Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Poznaniu 1950–1972 
oraz Działalność jednostek organizacyjnych 
bezpośrednio podległych Prezydium WRN 
1950–1972, wydanych drukiem w monografii 
Wojewódzkie organy administracji państwowej 
w Poznaniu 1945–1985. Struktury organizacyj-
ne i zarys kompetencji (red. S. Kłys, P. 1986). 

Po przejściu do Muz. Początków Państwa Pol. 
publikował prace badawcze skupione na tema-
tyce dziejów Gniezna i regionu gnieźnieńskie-
go, powstałe w większości we współpracy z M. 
Szczepaniakiem i ogłoszone drukiem w czaso-
pismach „Archeion”, „Kroniki Wpol.”, „Pozn. 
Rocz. Arch.-Hist.”, „Gniezno. Studia i mat. 
hist.” i „Studia Gnesnensia”. Z tym samym 
współautorem wydał popularnonaukowe opra-
cowanie dziejów Gniezna w XIX w. i w okresie 
międzywojennym Gnieźnianina żywot codzien-
ny: od rozbiorów do wybuchu II wojny świato-
wej (Gniezno 2002). Przygotowując, wspólnie 
z innymi pracownikami muzeum, wiele wystaw 
muzealnych, napisał krótkie teksty do ich kata-
logów. Jest także autorem haseł w Encyklopedii 
Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej (pod red. nauk. 
A.W. Mikołajczak, Gniezno 2011).

Od 1966 był czł. SAP, pełniąc od 1970 
funkcję sekretarza Zarządu Woj. w Poznaniu. 
Od 1986 należał do Pol. Tow. Numizm. Od 
września 1980 zajmował się prowadzeniem 
księgowości i sprawozdawczości Pracowniczej 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ZNP w AP 
w Poznaniu.

W 1978 otrzymał Odznakę Honorową 
„Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego”, 
a w 1984 Brązowy Krzyż Zasługi.

W sierpniu 1965 ożenił się z Krystyną 
Wróbel, nauczycielką nauczania specjalnego. 
Miał córkę Hannę (ur. 1966).

Zmarł 10 X 2012 w Gnieźnie; został po-
chowany na miejscowym cmentarzu Świętego 
Krzyża.

– Who is Who w Polsce, wyd. 3, 2004., s. 37–48; – AP 
w Poznaniu, Akta osobowe E.M. S. 1965–85, sygn. 181, 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Akta 
osobowe E.M. S. 1986–2006, sygn. 5/43; – Informacje 
Hanny Sibka, Elżbiety Kowalskiej i Waldemara Szczuc-
kiego udzielone autorowi.

Marek Szczepaniak

Senkowski Jerzy Adam (1925–2005) 
prawnik, archiwista, nauczyciel akad., żołnierz 
AK. Ur. 8 III w Krakowie, dzieciństwo spędził 
na Górnym Śląsku w pow. pszczyńskim, gdzie 
jego ojciec Franciszek posiadał gospodarstwo 
rolne. Szkołę powsz. ukończył w Bieżuniu 
Nowym k. Oświęcimia. Od 1937 do wybuchu 
II wojny światowej uczęszczał do Państw. 
Gimn. Męskiego w Mysłowicach. Podczas oku-
pacji pracował jako robotnik rolny, a w 1941 
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został przymusowo zatrudniony w Fabryce 
Gumy i Benzyny w Oświęcimiu jako goniec. 
W 1944 złożył przed Kom. dla Młodzieży z Ziem 
Zachodnich egzamin dojrzałości i rozpoczął stu-
dia prawnicze na Tajnym UJ. Tam poznał prof. 
Jakuba Sawickiego, który wywarł wielki wpływ 
na jego późn. zainteresowania badawcze. 
W l. 1944–45 był żołnierzem 1. baonu 1. Pułku 
Strzelców Podhalańskich Zgrupowania Olza 
AK. Po wojnie kontynuował rozpoczęte studia 
na UJ, które ukończył w 1947. Równolegle 
uczył się w Krak. Akademii Handl., w której 
1948 uzyskał absolutorium. Po krótkim okresie 
aplikacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie, od 
jesieni 1947 został zatrudniony jako młodszy 
asystent w Katedrze Historii Ustroju Polski 
na Wydz. Prawa Uniw. Warsz., do czasu zwol-
nienia za przynależność do AK, choć oficjalnie 
z powodu braku etatów, w 1951. W tym okresie 
pracował również jako kierownik działu orga-
nizacyjno-prawnego w Centr. Zarządzie Przem. 
Drzewnego. Jednocześnie kontynuował 2-letnią 
aplikację sądową w warsz. Sądzie Okręgowym, 
której jednakże nie zakończył egzaminem 
sędziowskim. 

We wrześniu 1951 rozpoczął pracę 
w AGAD jako pracownik kontraktowy na sta-
nowisku archiwisty. W AGAD pracował do 
końca 1956 z blisko roczną przerwą od marca 
1953 do stycznia 1954, gdy objął stanowisko 
p.o. dyrektora WAP w Warszawie. Do AGAD 
powrócił na stanowisko kierownika Oddz. IV 
(Publ. Pracowni Nauk.). W listopadzie 1956 
objął stanowisko adiunkta Wydz. Prawa Uniw. 
Warsz., jednocześnie pracując do końca roku 
na ½ etatu w archiwum. W 1955 przez kil-
ka miesięcy prowadził zajęcia z historii pań-
stwa i prawa pol. na fakultecie wojsk.-praw. 
Akademii Wojsk.-Polit. Pracował także nad roz-
poczętą pod kierunkiem prof. Sawickiego roz-
prawą o genezie skarbu publicznego w Polsce. 
W AGAD opracowywał nowe inwentarze ar-
chiwalne do ocalałych po ogromnych zniszcze-
niach wojennych źródeł skarbowych z okresu 
I Rzeczypospolitej, co zaowocowało kilkoma 
dużymi tekstami o tych aktach opublikowany-
mi w edycji Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie. Przewodnik po zespołach, 
t. 1. Archiwa Dawnej Rzeczypospolitej, (red. 
J. Karwasińska, W. 1958, wyd. II, W. 1975). 
Poza problematyką skarbową, jego zaintereso-
wania badawcze podczas pracy w AGAD sku-

piały się na zagadnieniach źródłoznawczych. 
W 1953 opublikował wspólnie z Z. Wójcikiem 
Akta komisji Starostwa Puckiego z 1635 
roku. Już po odejściu z AGAD wydał Księgę 
skarbową Janusza II księcia mazowieckie-
go z lat 1477–1490 (KHKM, r. 7, 1959, nr 3, 
z. dod.) oraz wspólnie z I. Sułkowską studium 
Archiwum Dokumentowe miasta Kalisza, [w:] 
Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i mate-
riały do dziejów miasta Kalisza i regionu ka-
liskiego, t. 1 (red. A. Gieysztor, Kalisz 1960). 
Wysoko oceniona przez recenzentów dysertacja 
Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 
1526 roku (W. 1965) stanowiła podstawę do 
nadania mu 1962 przez Wydz. Prawa Uniw. 
Warsz. st. dr. nauk prawnych, promotorem pra-
cy był prof. Sawicki. W 1968 objął stanowisko 
doc. etatowego w Inst. Historii Prawa, został 
także powołany na funkcję prodziekana Wydz. 
Prawa i Admin. Uniw. Warsz. ds. Oddz. Filii 
w Białymstoku; pracę w Białymstoku zakoń-
czył w 1971. W t.r. został włączony przez rek-
tora Uniw. Warsz. prof. Zygmunta Rybickiego 
w prace nad organizacją Inst. Zarządzania. 
Na przeł. l. 60. i 70. XX w. opublikował kilka 
ważnych prac, m.in. o kodyfikacji prawa górni-
czego dla kopalni kieleckich bp. krakowskiego 
z 1628 oraz o zachowanych rejestrach pogłów-
nego z 1590, które stanowiły pokłosie wcze-
śniejszych badań. W późn. latach zdecydowanie 
przeorientował obszary badawcze, skupiając 
się na problematyce badań ustrojowych, prawa 
gospodarczego w okresie II Rzeczypospolitej, 
II wojny światowej i okupacji ziem pol.; pełnił 
także wiele funkcji administracyjnych. W 1991 
odszedł na emeryturę, nie kończąc jednak cał-
kiem działalności dydaktycznej.

Zmarł 17 VIII 2005 w Warszawie; zo-
stał pochowany na warszawskim cmentarzu 
Komunalnym Południowym w Antoninowie.

– Kraczkowski R., Jerzy Senkowski 1925–2005, 
„Studia Iuridica”, t. 45, 2006, s. 325–333, tegoż, Jerzy 
Senkowski 1925–2005, „Czas. Prawn.-Hist.”, 2006, 
nr 58/2, s. 357–360; – AGAD, Akta osobowe J.A. S. 
sygn. 39/174, Uniw. Warsz., Akta osobowe J.A. S., sygn. 
539/67161.

Maria Sierocka-Pośpiech

Seruga Józef (1886–1940) historyk, 
archiwista, bibliotekarz, płk WP. Ur. 9 I 
w Łapczycy, w pow. bocheńskim, syn Piotra 
i Marii z Chlebków, rolników. Ukończył 6-kla-
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sową szkołę powsz. i Gimn. Filol. w Bochni, 
w 1906 zdał maturę. W roku akad. 1906/07 
rozpoczął studia na Wydz. Inżynierii Szkoły 
Politechn. we Lwowie. W l. 1907–12 studio-
wał historię na UJ, z roczną przerwą z uwa-
gi na przeszkolenie w Oficerskiej Szkole 
Telegraficznej w Korneuburgu k. Wiednia. 
Po ukończeniu studiów hist. przez 4 seme-
stry studiował prawo. W l. 1909–14 był sty-
pendystą Akademii Umiejętności, pobierał 
stypendium paleograficzne. Pod kierunkiem 
prof. Stanisława Estreichera opracował wów-
czas źródła do prawa niem. w Polsce. 30 IV 
1914 przedłożył na UJ rozprawę doktorską 
Jan Haller kupiec krakowski i jego działal-
ność wydawniczo-księgarska, bardzo dobrze 
ocenioną przez recenzentów prof. Stanisława 
Krzyżanowskiego i prof. Jana Ptaśnika. W pra-
cy ustalił kilka faktów z przeszłości krakow-
skiego drukarstwa i księgarstwa; została wyda-
na pod nieco zmienionym tytułem Jan Haller 
kupiec krakowski i drukarz krakowski (Kr. 
1933). St. dr. filozofii otrzymał 15 XII 1917.

Od 1923 pracował w służbach łączności, 
kolejno był zastępcą kierownika w Centr. 
Zakł. Wojsk Łączności, zastępcą dowódcy w 2. 
Pułku Łączności w Jarosławiu (od VII 1924) 
i od 26 VI 1926 do 1929 szefem łączności DOK 
nr 5 w Krakowie. 1 VII 1925 otrzymał awans 
na ppłk. We wrześniu 1929 przeszedł w stan 
spoczynku i został zatrudniony jako naczelnik 
w Urzędzie Telegraficznym w Krakowie, skąd 
odszedł w 1931.

Już w czasie studiów interesował się 
sprawami archiwów. W 1909 przyczynił się 
do uratowania archiwaliów sprzedanych na 
makulaturę przez Eugenię Potocką, wdowę po 
Auguście, właścicielu Jabłonnej i Zatora, brał 
udział w ich przejmowaniu do Arch. Aktów 
Dawnych M. Krakowa. Od 1 II 1912 do 1 VIII 
1914 pracował jako aplikant w archiwum. 
Wykonywał zarówno prace biurowe, jak i me-
rytoryczne, m.in. spisywał nabytki, porząd-
kował zbiory muzealne, uczestniczył w tech-
nicznym przygotowaniu akt do spisania w 2. 
tomie Katalogu Archiwum Aktów Dawnych 
w Krakowie (Kr. 1915).

W okresie I wojny światowej został powo-
łany do armii austr. Od sierpnia 1914 służył 
na froncie w 7. Dywizji Kawalerii, w lutym 
1915 awansował na ppor., 1 XI 1916 na por. Od 
stycznia do maja 1916 chorował i był w szpita-

lu, późn. prowadził wykłady w Sankt Pölten, 
16 VIII t.r. został skierowany na front jako 
dowódca plutonu telegraficzno-telefonicznego 
przy 46. Dywizji Piechoty.

Planowe zniszczenie w 1916 olbrzymiej ilo-
ści dokumentacji GG Wojsk. w Lublinie zwróci-
ło uwagę Akademii Umiejętności w Krakowie 
na tę kwestię. Na skutek jej starań doszło do 
stworzenia stanowisk konserwatorów: 2 XI 
1916 powierzono S. funkcję konserwatora za-
bytków archiwalnych i bibliotecznych przy GG 
Wojsk. w Lublinie. Podjął energiczne zabiegi 
w celu zlokalizowania i zabezpieczenia zbiorów, 
w tym celu w l. 1917–18 odwiedził kilkanaście 
miejscowości położonych na terenie okupacji 
austr. – od Częstochowy po Chełm, wyjeżdżał 
także na Wołyń. Przyczynił się do zahamowa-
nia masowego niszczenia akt władz ros., a tak-
że przekazywania na makulaturę akt austr. 
W 1917 przedstawił Kom. Arch. w Warszawie 
(przy Dep. Spraw Polit. Tymczasowej Rady 
Stanu) problematykę zabezpieczania archi-
waliów. Zabiegał nie tylko o zabezpieczenie 
fizyczne dokumentacji, ale i pozyskanie zgody 
na przekazanie ich pol. organom. Sprawy te 
oraz swoją działalność w okresie I wojny świa-
towej przedstawił w 1922 w cyklu artykułów 
Niszczenie archiwów w b. okupacji austriackiej 
i b. Królestwa Polskiego w czasie wojny świa-
towej w miesięczniku „Drogi Polski”.

2 XI 1918 stanął na czele Sekcji Arch. Kom. 
Likwidacyjnej w Lublinie, natomiast 1 XII t.r. 
został zatrudniony w MWRiOP na stanowisku 
archiwisty objazdowego. S. zabiegał o uratowa-
nie i odnalezienie akt wielu instytucji, m.in. 
udało się mu zabezpieczyć akta szkolne z tere-
nu Chełmszczyzny. Kilkuletnie doświadczenie 
w pracach archiwalnych pozwoliło mu na wy-
powiadanie się w różnych kwestiach archiwal-
nych, np. rozmieszczenia zasobu archiwalnego. 
Był m.in. przeciwnikiem nadmiernej koncen-
tracji zbiorów w Warszawie. Zgodnie ze swoimi 
obowiązkami zajmował się sprawami organiza-
cji powstałego w 1918 „archiwum miejscowego” 
w Lublinie. Zabiegał o zmianę jego złej sytuacji 
lokalowej, pozyskania nowych lokali i remontu 
klasztoru powizytkowskiego dla potrzeb ar-
chiwum w 1919 i na pocz. 1920. Jesienią 1919 
udał się do Wilna po akta b. AAD w Lublinie 
wywiezione z niego w 1887. 20–31 X t.r. kon-
wojował z Arch. Centr. Akt Dawnych w Wilnie 
do Lublina transport wozami meblowymi 3518 
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ksiąg i fascykułów. W trakcie tych prac udało 
mu się również odkupić różne archiwalia, m.in. 
od urzędnika austr. nabył 8 dużych tomów akt 
władz gubernialnych dot. powstania stycznio-
wego. Nosił się z zamiarem przygotowania edy-
cji źródłowej, czego nie zrealizował i 26 II 1935 
odesłał je do AP w Lublinie. Informacja o tym 
ukazała się w „Głosie Lub.” 9 III t.r.

1 VII 1920 został zatrudniony w CAW. 
W czasie wojny pol.-sow. służył w kompa-
nii telegraficznej nr 2 w Zegrzu. 22 IX 1920 
otrzymał awans na kpt. i powrócił do pracy 
w CAW na stanowisko zastępcy dyrektora, 
którym był do lipca 1923. 25 V 1922 został 
awansowany na mjr. W 1931 objął stanowisko 
kustosza zbiorów biblioteczno-muzealnych hr. 
Juliusza Tarnowskiego na zamku w Suchej. 
Realizował kwerendy źródłowe i bibliograficz-
ne, porządkował zasoby. Praca ta zaowocowa-
ła wydaniem katalogu Dokumenty pergami-
nowe w zbiorach biblioteczno-muzealnych hr. 
Tarnowskich w Suchej (Kr. 1936), który stano-
wił uzupełnienie do pracy J. Czubka, Katalog 
rękopisów Biblioteki hr. Branickich w Suchej 
(tamże, 1910). Zawiera on opisy 145 doku-
mentów z okresu od 1336 do 1933 sporządzo-
nych w konsultacji z uczonymi – Kazimierzem 
Kaczmarczykiem, dyrektorem AP w Poznaniu, 
i Władysławem Kuraszkiewiczem, który spo-
rządził regesty do 12 dokumentów ruskich. 
Autor zwrócił szczególną uwagę na zbadanie 
proweniencji katalogowanych dokumentów. 
Pracę poprzedził zwięzłym wstępem dot. dzie-
jów zbiorów suskich. Latem 1939 przygotował 
najcenniejsze zbiory suskie do ewakuacji do 
Międzyrzeca Podlaskiego. Inne jego publika-
cje to m.in.: Kościół Narodzenia Marii Panny 
w Łapczycy (wspólnie z Z. Hendlem, Kr. 1917), 
Z działalności cenzury rosyjskiej w Polsce (tam-
że, 1918), kilka mniejszych prac o charakterze 
bibliograficzno-bibliofilskim, dot. zbiorów su-
skich, w tym Sobiesciana archiwalne w zbio-
rach biblioteczno-muzealnych w Suchej (tamże, 
1934). Opracował kilka artykułów związanych 
z bieżącymi sprawami wojskowości, głównie 
łączności.

W okresie nauki w gimn. działał w kółkach 
niepodległościowych, w l. 1906–09 w Związku 
Młodzieży Polskiej „Zet” oraz Drużynach 
Strzeleckich. W Bochni prowadził punkt przy-
gotowywania fałszywych paszportów i prze-
pustek do Król. Pol. W 1913 doprowadził do 

odsłonięcia w Łapczycy pomnika powstańca 
styczniowego Józefa Chwałkowskiego. W l. 30. 
XX w. założył w Suchej Tow. Przyjaciół Zw. 
Strzeleckiego i był jego przew.

Uhonorowany odznaczeniami austr.: Krzy- 
żem Wojskowym Karola i Wojskowym Krzyżem 
Zasługi (Signum Laudis) oraz pol.: Złotym 
Krzyżem Zasługi i Medalami: Niepodległości, 
Za Waleczność, Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości i pośmiertnie „Za Udział w Woj- 
nie Obronnej 1939 r.”.

Żonaty z Michaliną z d. Pajerską (1908–
93). Mieli dwóch synów Leszka (ur. 1930), 
prawnika, i Jana (ur. 1932), inżyniera odlew-
nika, obaj mieszkają w Krakowie.

Zmobilizowany przed wybuchem wojny do 
5. baonu telegraficznego, został ranny podczas 
bombardowania Lwowa we wrześniu 1939. 
Dostał się do niewoli sow. i trafił do obozu 
w Kozielsku (lista jeńców nr 022/3 z 9 IV 1940, 
poz. 88). W IV t.r. został zamordowany w Lesie 
Katyńskim. Dopiero w l. 90. XX w. rodzina uzy-
skała potwierdzenie tego faktu. Decyzją min. 
obrony narodowej Nr 439/MON z 5 X 2007 
w sprawie mianowania oficerów WP zamor-
dowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze na 
kolejne stopnie oficerskie został awansowany 
na płk. 17 IX 2009 w Alei Dębów Katyńskich 
posadzono drzewo poświęcone S. 13 IV 2010 
podczas uroczystych obchodów 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej jego nazwisko umieszczono 
na obelisku odsłoniętym przy trasie KN-2. Jest 
pochowany na terenie obecnego Pol. Cmentarza 
Wojennego w Katyniu. W Bochni jest ulica jego 
imienia, w tutejszym muzeum znajdują się pa-
miątki po nim. Jego akta osobowe przechowy-
wane są w CAW.

– Barycz H., Józef Seruga (1886–1940), „Kwart. 
Hist.”, r. 54, Kr. 1947, s. 65–66, Gruca A., Seruga Józef 
(1886–1940), PSB, t. 36, 1995–96, s. 329–331, Długosz A., 
Józef Seruga – konserwator zabytków archiwalnych i bi-
bliotecznych, archiwista objazdowy, „Krak. Rocz. Arch.”, 
t. 14, 2008, s. 107–126; – Barwiński E., Kronika (Archiwa 
w Królestwie Polskim – okupacji austriackiej), „Kwart. 
Hist.”, r. 32, Lw. 1918, Cieślak F., 60 lat działalności 
Archiwum Państwowego w Lublinie, w: Problemy historii 
i archiwistyki, pod red. T. Mencla, L. 1986, s. 169–171, 
Kus J., Utworzenie Archiwum Państwowego w Lublinie 
na tle życia kulturalnego i naukowego miasta pod oku-
pacją austriacką (1915–1918), w: Archiwum Państwowe 
w Lublinie. Dzieje i zasób, pod red. E. Wierzbickiej 
i L. Zabielskiego, L. 2003, s. 33–36, Seruga J., Niszcze-
nie archiwów w b. okupacji austriackiej i b. Królestwa 
Polskiego w czasie wojny światowej , „Drogi Polski”, 
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1922, nr 2–4, s. 28; – Pamięci tych co odeszli, „Archeion”, 
t. 17, 1948, s. 16, Katyń. Księga Cmentarna Polskiego 
Cmentarza Wojennego, W. 2000, s. 558, Pułkownik 
z Łapczycy zamordowany w Katyniu. Spotkanie pamięci 
zamordowanemu w Katyniu, 14 IV 2010, dostępne online: 
http://www.bochnianin.pl/n/kultura/7376/pulkownik-z-
-lapczycy-zamordowany-w-katyniu [dostęp: 15 XI 2014]; 
– AP w Lublinie, zesp. 35/1479/0 Archiwum Państwowe 
w Lublinie 1918–1939 [1940–1965], sygn. 1, 13, 17, 26, 
31, AAN, zesp. 2/14/0 Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Warszawie 1917–1939, sygn. 
5581, CAW, Kolekcja akt personalno-odznaczeniowych 
1918–1939, sygn. AP/8510, AP/15159, AP/17815 (zasób 
okresowo niedostępny).

Elżbieta Wierzbicka

Skalińska-Dindorf Elżbieta Antonina 
(1925–2011) archiwistka, historyczka. Ur. 
17 VII we Lwowie jako Elżbieta Antonina 
Schneider, córka Karola i Elżbiety. Do szkoły 
powsz. uczęszczała najpierw w Stanisławowie, 
a potem we Lwowie. W 1938 rozpoczęła naukę 
w gimn. („Sacré Coeur”) we Lwowie. Przed wy-
buchem wojny zdążyła ukończyć I klasę. Naukę 
na poziomie szkoły średniej kontynuowała 
na kompletach tajnego nauczania, w maju 
1944 zdała egzamin na zakończenie II klasy 
gimn. We wrześniu 1945 razem z rodziną wy-
jechała ze Lwowa i osiedliła się w Gliwicach. 
Jej nazwisko Schneider zostało zmienione na 
Skalińska postanowieniem administracyjnym 
Śląsko-Dąbrowskiego Urzędu Woj. z 21 VIII 
1948 na mocy dekretu z 10 XI 1945 o zmianie 
i ustalaniu imion i nazwisk. Pod koniec oku-
pacji niem., mieszkając we Lwowie, na krótko 
zatrudniona była w firmie „Galikol” Chemische 
und Nahrungsmittelbetriebe jako pracownik fi-
zyczny. Po wysiedleniu ze Lwowa, w l. 1947–49 
pracowała jako referent w Rejonowym Urzędzie 
Likwidacyjnym w Gliwicach. Świadectwo doj-
rzałości uzyskała w 1947 w lic. w Gliwicach. 
Studia hist. rozpoczęła w 1949 na Wydz. 
Human. Uniw. Wroc., kontynuowała na UMK, 
a ukończyła na Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. Pozn. 
w 1954, broniąc pracy magisterskiej Powstanie 
styczniowe w historiografii polskiej w latach 
1864–1914, napisanej pod kierunkiem prof. 
Janusza Pajewskiego.

Po ukończeniu studiów, od 10 XI 1954 
rozpoczęła pracę jako asystentka w Oddz. 
Terenowym w Gliwicach WAP w Stalinogrodzie 
(ówczesna nazwa Katowic). Po roku pracy 
(październik 1955) awansowała na stanowisko 

archiwisty. Od 1 X 1959 objęła stanowisko kie-
rownika nowo utworzonego PAP w Oświęcimiu. 
W 1961 awansowano ją na starszego archiwi-
stę, a w 1966 została adiunktem archiwalnym, 
w 1973 zaś adiunktem naukowo-badawczym. 
Do końca kariery zawodowej, czyli paździer-
nika 1994, kierowała Oddz. w Oświęcimiu AP 
w Katowicach.

W czasie pracy w archiwum w Gliwicach 
zajmowała się opracowaniem zespołów akt 
przemysłowych, m.in.: Giesche Spółki Akcyjnej 
Zarządu Kopalni Kleofas w Katowicach 
Załężu, Śląskich Kopalni i Cynkowni S.A. 
w Katowicach, Zakł. Koksowniczych „Borsig” 
S.A. w Zabrzu, a także zesp. Akta m. Zabrza. 
W okresie pracy w oddz. w Oświęcimiu opraco-
wała akta administracji samorządowej szcze-
bla gminnego i powiatowego, a także Centrali 
Handlu Detalicznego Pol. Zw. b. Więźniów 
Polit. Ważną dziedziną jej aktywności zawo-
dowej były wystawy archiwalne, których zor-
ganizowała ponad 100. Jej zainteresowania 
badawcze koncentrowały się wokół historii re-
gionalnej, w szczgólności dziejów Oświęcimia. 
Owocem tego była publikacja, już po przejściu 
na emeryturę, 4-tomowej Kroniki Oświęcimia 
(cz. 1 i 2, Dzieje Oświęcimia na tle dziejów ziemi 
oświęcimsko-zatorskiej do 1772 roku, Oświęcim 
2002, cz. 3 i 4, Lata 1772–2003, tamże, 2006). 
W „Archeionie” oraz „Studiach Hist.” publiko-
wała prace dot. działalności oraz zasobu archi-
wum oświęcimskiego. Corocznie przygotowywa-
ła po kilka artykułów i notatek zamieszczanych 
w prasie regionalnej, propagujących historię 
oraz wiedzę o archiwach. Od początku l. 60. 
do poł. 70. XX w. jej współpracownicą była 
Bogusława Czajecka, w późn. okresie m.in. 
czł. kadry kierowniczej AP w Krakowie oraz 
współzałożycielka i sekretarz naukowy „Krak. 
Rocz. Arch.”.

Działała w Tow. Miłośników Ziemi Oświę- 
cimskiej, organizując Zbiory Historyczno- 
-Etnograficzne Ziemi Oświęcimskiej (obec-
nie Muz. Zamek w Oświęcimiu). Na przeł. 
XX i XXI w. pełniła funkcję przew. Rad 
Programowych Zbiorów oraz Oświęcimskiego 
Centrum Kultury. Była również czł. Rady 
Kultury przy prezydencie m. Oświęcimia.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1990), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979), 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), a tak-
że odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury” 

http://www.bochnianin.pl/n/kultura/7376/pulkownik-z-lapczycy-zamordowany-w-katyniu
http://www.bochnianin.pl/n/kultura/7376/pulkownik-z-lapczycy-zamordowany-w-katyniu
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(1973), „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” 
(1975), „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978), 
„Za zasługi dla Województwa Bielskiego” (1978).

W maju 1955 Elżbieta Skalińska wyszła za 
mąż za Czesława Dindorfa. Miała syna Jacka.

Zmarła 16 III 2011 w Oświęcimiu; została 
pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim 
par. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Oświęcimiu.

– Hudzik P., Elżbieta Skalińska-Dindorf (1925–
2011), „Szkice Arch.-Hist.”, 2012, nr 9, s. 285–292, tegoż, 
Elżbieta Skalińska-Dindorf, „Archeion”, t. 113, 2012,  
s. 402–406; AP Katowice, Akta osobowe E.A. S.-D., AP 
w Katowicach Oddz. w Bielsku-Białej, zesp. 13/768/0 
Spuścizna Elżbiety Skalińskiej-Dindorf 1810–1811, 
1898–2008, zesp. 13/555/0 Powiatowe Archiwum Pań-
stwowe w Oświęcimiu 1959–1976.

Paweł Hudzik

Sobaniec Stefan (1899–1962) hi-
storyk, nauczyciel, archiwista. Ur. 24 XI 
w Bełchatowie, w pow. piotrkowskim. Po ukoń-
czeniu szkoły powsz. uczęszczał do gimn. ogól-
noksz., które ukończył w 1922. W 1932 uzyskał 
st. dr. filozofii (w zakresie historii i polonisty-
ki). W l. 1937–38 przebywał w Czechosłowacji, 
gdzie prowadził badania nad stosunkami pol.-
-czes. W l. 1938–39 pracował w szkole średniej 
w Zaleszczykach. W okresie okupacji sow. w l. 
1939–41 był nauczycielem w Łomży i okolicach 
Białegostoku. W 1943 został osadzony w niem. 
obozie w Białymstoku, skąd w grudniu t.r. 
udało mu się uciec. Ukrywał się w okolicach 
Kolna, gdzie potajemnie nauczał. Po zakoń-
czeniu okupacji niem. objął funkcję dyrektora 
szkoły średniej w Kolnie. W 1945 wyjechał do 
Bełchatowa, gdzie został dyrektorem Szkoły 
Przysposobienia Przem. w Żarach k. Żagania. 

W 1952 rozpoczął pracę w AAN. 1 I 1953 
objął obowiązki dyrektora WAP w Białymstoku. 
W sierpniu 1953 złożył rezygnację ze stano-
wiska dyrektora. Pozostał w archiwum biało-
stockim na stanowisku kustosza i kierownika 
Oddz. I (akta władz, urzędów i instytucji do 
1945). 30 IV 1959 został zwolniony z pracy ze 
względu na kompresję etatów i przeszedł na 
emeryturę.

Był czł. ZNP (1924–39), od 1935 należał do 
Tow. Miłośników Historii.

Zmarł w 1962.
– AP w Białymstoku, Akta osobowe S. S.

Marek Kietliński

Sobol Bogdan (1929–1999) historyk 
prawa, archiwista, informatyk. Ur. 1 XI 
w Warszawie, syn Edwarda, urzędnika, 
i Janiny Ludwiki z d. Piotrowskiej. Przed wojną 
mieszkał w Warszawie, nast. w Płocku, gdzie po 
wojnie ukończył Gimn. i Lic. im. Władysława 
Jagiełły. W l. 1949–53 studiował na Wydz. 
Prawa Uniw. Warsz. W trakcie studiów skupił 
się na historii państwa i prawa pol. Wybraną 
specjalizację zgłębiał na seminariach prof. 
Adama Wolffa, prof. Aleksandra Gieysztora 
oraz prof. Jakuba Sawickiego. 

Krótko pracował w Państw. Kom. Plano- 
wania Gosp. (sierpień 1950–luty 1951), 
jako referent, oraz w Naczelnej Dyrekcji 
Przedsiębiorstwa „Artos” (marzec–maj 1952) 
na stanowisku starszego referenta. Od 1 X 
1953 został zatrudniony w AGAD na etacie 
kontraktowego asystenta, nast. w paździer-
niku 1955 awansował na stanowisko archiwi-
sty. W czasie pracy w archiwum zajmował się 
m.in. opracowaniem akt sądowych (ziemskich 
i grodzkich) z terenu Mazowsza oraz zbio-
rem Kapicy Milewskiego. W opublikowanym 
w 1958 przewodniku po archiwach dawnej 
Rzeczypospolitej, znajdujących się w AGAD, 
omówił księgi ziemskie i grodzkie mazowieckie 
(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. 
Przewodnik po zespołach, t. 1. Archiwa dawnej 
Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska, W. 1958, 
s. 125–135) i Kapicjana (tamże, s. 135–136). 
Praca w AGAD umożliwiła mu także podjęcie 
studiów nad dziejami prawa dzielnicowego 
Mazowsza, które się kształtowało niezależnie 
od prawa Król. Pol. Przygotowywał także pod 
kierunkiem prof. Juliusza Bardacha, w Inst. 
Historii Państwa i Prawa Uniw. Warsz., pracę 
doktorską O ludności feudalnej zależnej w do-
bie przed kolonizacją na prawie niemieckim. 
Jednak wkrótce za zgodą promotora zmienił 
temat dysertacji na Księstwo Sieluńskie na 
Mazowszu w okresie przedrozbiorowym. Od 
1 VIII do 31 X 1959 otrzymał w AGAD 3-mie-
sięczny urlop bezpłatny na dokończenie pra-
cy doktorskiej. 30 VI 1960 zakończył pracę 
w AGAD, przechodząc na stanowisko starszego 
radcy NDAP (od 1 VII t.r.). W NDAP pracował 
krótko, gdyż już w 1961 został informatykiem 
w Państw. Przedsiębiorstwie Handlu Zagr., 
nast. pracował w Centrum Informacji Nauk., 
Techn. i Ekon. oraz w GUS. Pomimo zakoń-
czenia pracy w AGAD, kontynuował badania 
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z zakresu historii prawa pol. Z jego pierwsze-
go okresu działalności naukowej pochodzą 
m.in. dwie rozprawy O podstawie prawnej 
stosowania statutów i zwyczajów sądowych na 
Mazowszu w latach 1532–1540 („Czas. Praw.- 
-Hist.”, t. 9, 1957, z. 1) i Sprawy sankcji zbioru 
Prażmowskiego w nieznanej zapisce sądowej 
z 1542 r. (tamże, t. 10, 1958, z. 1) oraz recenzja 
pracy J. Krasonia o rozwoju własności ziemskiej 
opactwa cysterskiego w Kołbaczu (tamże, t. 6, 
1954, z. 1, s. 373–377). Współpracował z prof. 
Sawickim, który w czasach stalinowskich, po 
odsunięciu od zajęć dydaktycznych, prowadził 
z niewielkim zespołem prace nad edycją pomni-
ków prawa ziemskiego mazowieckiego. Wniósł 
istotny wkład w przygotowanie wydawnictwa 
Iura Masoviae Terrestria (t. 1–3, W. 1972–74). 
Dzięki prowadzonym kwerendom w AGAD 
(Tekach Balzera i in. zespołach), edycja pomni-
ków prawa ziemskiego mazowieckiego wzboga-
ciła się o źródła archiwalne wcześniej nieznane. 
Dużą wartość poznawczą mają jego prace opu-
blikowane w „Przegl. Hist.”, m.in.: W sprawie 
„Zapomnianego przywileju o rękojmstwie kmie-
cym z 1539 r.” (t. 45, 1954, z. 4, s. 877–880), 
Ostatnie Statuty mazowieckie z lat 1525 i 1526 
(t. 49, 1958, z. 2, s. 278–286), O zaginionym 
druku mazowieckiego dekretu przeciw lute-
ranom w 1525 r. (t. 50, 1959, z. 1, s. 83–84). 
W 1959 na łamach czasopisma „Ziemia Maz.” 
omówił podstawowe zmiany podziałów teryto-
rialnych i administracyjnych w dziejach ksią-
żęcego Mazowsza (1959, nr 4, s. 7–17). W 1962 
obronił na Wydz. Prawa Uniw. Warsz. pod kie-
runkiem prof. Sawickiego rozprawę doktorską 
poświęconą sejmowi i sejmikom książęcym na 
Mazowszu. Praca ukazała się drukiem w 1968 
nakładem PWN. Zdaniem prof. Bardacha była 
to praca pionierska, oparta głównie na niezna-
nym wcześniej materiale źródłowym, wprowa-
dzonym przez autora do obiegu naukowego. 
S. jako pierwszy z pol. badaczy szczegółowo 
przedstawił genezę i rozwój sejmu mazowiec-
kiego (jego skład, kompetencje i działalność) 
oraz funkcjonowanie sejmików w tej dzielnicy. 
Cenne były jego ustalenia dot. m.in. pierwszych 
wiadomości o sejmikach ziemskich, miejscu ich 
odbywania oraz przedmiocie obrad i kompeten-
cjach. Zamieścił w pracy także ponad 150 wypi-
sów źródłowych z l. 1456–1528, zawierających 
podstawowe dane dot. zjazdów (convenciones 
generales), a późn. sejmów mazowieckich. Pod 

koniec pracy wymienił wszystkich znanych 
imiennie uczestników zjazdów mazowieckich 
zarówno duchownych (biskupów, prałatów 
i kanoników), jak i świeckich (urzędników 
centralnych, nadwornych, ziemskich i admi-
nistracyjnych). Praca o sejmie i sejmikach 
ziemskich na Mazowszu wniosła trwały wkład 
do badań nad historią ustroju i prawa Polski 
w XV i XVI w. Jest autorem biogramów Piastów 
mazowieckich: Janusza I (PSB, t. 10, 1962–64, 
s. 581–582), Janusza II (tamże, s. 582–583), 
Janusza III (tamże, s. 583), Kazimierza III 
(tamże, t. 12, 1966, s. 284–286) i Konrada III 
Rudego (tamże, t. 13, 1967–68, s. 595–597). 
W przewodniku po zespołach AGAD ukaza-
ły się jego opracowania nt. ksiąg sądowych 
z obszaru Mazowsza (Archiwum Główne Akt 
Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespo-
łach, t. 1. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. 
J. Karwasińska, wyd. II, W. 1975, s. 174–184), 
ksiąg sądowych z obszaru Podlasia (tamże, 
s. 185–187) i Zbioru Kapicy Milewskiego (tam-
że, s. 188–189). 

Należał do ZHP (w czasach szkolnych), 
ZSP (1949–53) oraz AZS. Był także długoletnim 
czł. Tow. Miłośników Historii. 

Żonaty z Janiną Zofią Stafisz, lekarką 
(ślub 15 XI 1958). 

Zmarł 30 XII 1999.
– Bardach J., Bogdan Sobol (1929–1999), „Czas. 

Prawn.-Hist.”, t. 52, 2000, z. 1–2, s. 429–430; – AGAD, 
Akta osobowe B. S., sygn. 39/226.

Janusz Grabowski

Sokołowska Alicja (1942–2015) histo-
ryczka, archiwistka. Ur. 11 IV w Jaśle w rodzi-
nie inteligenckiej. Po zbombardowaniu domu 
w Jaśle w 1944 rodzina została wysiedlona do 
Krakowa. Ojciec Sylwester był pracownikiem 
PKP, matka Julia, nauczycielka, nie praco-
wała zawodowo z powodu choroby. W 1956 
skończyła Szkołę Podst. nr 20 w Krakowie, 
w 1960 uzyskała świadectwo maturalne w X 
Lic. Ogólnoksz. tamże. W 1965 ukończyła stu-
dia hist. na Wydz. Filoz.-Hist. UJ. 12 VII t.r. 
zdobyła tytuł mgr. historii na podstawie dyser-
tacji Wpływ wojny secesyjnej na postawę Anglii 
w Europie w 1863 r., napisanej pod kierunkiem 
prof. Henryka Wereszyckiego.

Przed ukończeniem studiów, 16 IV 1965 
podjęła pracę na czas określony na ½ etatu 
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w AP w Krakowie na stanowisku młodszego 
archiwisty. Po zdaniu egzaminu magister-
skiego, od 1 VIII 1965 otrzymała stały etat 
w archiwum krakowskim, w którym przepra-
cowała 38 lat. Od 11 IV 1966 objęła stanowisko 
asystenta naukowo-badawczego. W l. 1967–68 
pełniła funkcję zastępcy przew., a od 1969 – 
przew. Woj. Kom. Brakowania Mat. Arch. 
(od 1987 Kom. Arch. Oceny Dokumentacji). 
W 1975 zrezygnowała z etatu naukowo-ba-
dawczego i od 1 XII t.r. otrzymała stanowisko 
adiunkta archiwalnego, nast. od 1 I 1979 – 
kustosza, od 1 VIII 1982 – kierownika nowo 
powołanego Oddz. VI Nadzoru Archiw., od 
1 VII 1988 – starszego kustosza, a od 15 II 
1990 kierownika Oddz. VI i zastępcy dyrek-
tora AP w Krakowie. Od 1 IV t.r. powierzono 
jej stanowisko p.o. dyrektora po odejściu ów-
czesnego dyrektora archiwum krakowskiego 
na emeryturę. 30 XI 1991 została odwołana 
ze stanowiska zastępcy dyrektora, pozosta-
jąc na stanowisku kierownika Oddz. VI. Ze 
stanowiska kierownika Oddz. VI została od-
wołana 31 I 2003 – w związku z reorganiza-
cją pracy Oddz., wynikającą z wprowadzenia 
nowych technik i programów informacyjnych 
dot. wykonywania nadzoru nad narastającym 
zasobem. Jednocześnie zaproponowano jej 
przeniesienie na stanowisko głównego spe-
cjalisty, odpowiedzialnego za uporządkowanie 
i zewidencjonowanie materiałów archiwalnych 
objętych klauzulą tajności; nie przyjęła zapro-
ponowanego stanowiska i w marcu 2003 ode-
szła na emeryturę. Systematycznie podnosiła 
kwalifikacje zawodowe: w 1967 ukończyła 
2-letnie studium uaktualnienia wiedzy admi-
nistracyjno-prawnej, prowadzone przez Wydz. 
Prawa UJ w AP w Krakowie, w 1968 – kurs 
z zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa 
NDAP w Sulejówku, w 1974 – kurs z zakre-
su archiwizacji materiałów audiowizualnych 
w Warszawie, a w 1999 – odbyła przeszkole-
nie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W pierwszych latach pracy w archiwum 
pracowała w Oddz. na Wawelu, zajmując się 
opracowaniem dokumentów rodowych, spisa-
nych w języku rus. Nast. w nowo powołanym 
Oddz. IV Akt Polski Ludowej pod opieką dr. 
Zdzisława Niezgody uporządkowała i opra-
cowała inwentarze zespołów Woj. Urzędu 
Informacji i Propagandy w Krakowie z l. 
1945–47 oraz Wydz. Budownictwa i Wydz. 

Pomiarów Urzędu Woj. Krak. z l. 1945–49. 
W 1971 uczestniczyła w Arch. Kurii Biskupiej 
w Tarnowie w pracach porządkowych akt me-
trykalnych diec. tarnowskiej na potrzeby tzw. 
bazy genealogicznej Mormonów, a także opra-
cowaniu akt Woj. Kom. Badania Zbrodni Hitler. 
w Krakowie. Od 1967 główny nurt jej działalno-
ści zawodowej związany był z nadzorem nad na-
rastającym zasobem archiwalnym oraz selekcją 
i wartościowaniem współczesnej dokumenta-
cji. W 1982 zorganizowała od podstaw Oddz. 
Nadzoru Arch. W l. 1973–74 brała czynny 
udział w zespole naukowo-badawczym NDAP 
kierowanym przez Marię Tarakanowską, zaj-
mującym się narastającym zasobem archiwal-
nym w instytucjach kultury. W ramach tego 
zespołu przygotowała opracowanie Problemy 
zarządzania i selekcji akt instytucji kultural-
nych na terenie województwa krakowskiego. 
Publikowała recenzje prac z zakresu archi-
wistyki i archiwoznawstwa na łamach „Stud. 
Hist.” (m.in. r. 12, 1969, z. 3 (46), r. 13, 1970, 
z. 4 (51), r. 14, 1971, z. 2 (53), r. 15, 1972, z. 2 
(57)). Na łamach „Gaz. Krak.” opublikowała 
omówienie zawartości zespołu akt Woj. Urzędu 
Informacji i Propagandy w Krakowie w cyklu 
25 lat PRL w Gazecie Krakowskiej (nr 146, 
21–22 VI 1969). Opracowała biogram Henryka 
Dobrowolskiego (Słown. archiwistów, t. 2).

Była czł. zespołu doradczego dyrektora AP 
w Krakowie, Kom. Metodycznej archiwum kra-
kowskiego (1984–89), Centr. Kom. Arch. Oceny 
Dokumentacji (1991–96). W l. 1990–91, peł-
niąc stanowisko zastępcy dyrektora archiwum, 
a nast. p.o. dyrektora, podejmowała aktywne 
działania, zmierzające do ochrony przed znisz-
czeniem materiałów archiwalnych władz PRL, 
zwłaszcza akt PZPR. Dzięki jej zaangażowaniu 
w 1991 archiwum przejęło niemal kompletne 
archiwalia Komitetu Woj. PZPR. 

Prowadziła w AP w Krakowie zajęcia ze 
studentami nt. zasad kształtowania narasta-
jącego zasobu archiwalnego. W ramach prac 
związanych z opieką nad narastającym za-
sobem archiwalnym była ekspertem NDAP 
w zakresie normatywów dot. narastającego za-
sobu archiwalnego. Opracowywała m.in. uwa-
gi i wnioski dot. wytycznych do postępowania 
z zespołami otwartymi oraz wskazówek dla 
wizytujących archiwa zakładowe. Jest autorką 
wykazów zakładów pracy objętych szczegól-
nym nadzorem, informacji o stanie archiwów 
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zakładowych i materiałach audiowizualnych, 
Wyszkoliła w zakresie nadzoru archiwalne-
go wielu studentów i młodych pracowników 
archiwum, prowadziła kursy dla archiwistów 
zakładowych.

Była typem społecznika. Uczestniczyła 
w działalność Rady Zakł. przy AP w Krakowie, 
gdzie pełniła funkcję przew., zastępcy oraz 
sekretarza. Tuż przed wprowadzaniem stanu 
wojennego w 1981 objęła funkcję sekretarza 
Kom. Zakł. NSZZ „Solidarność”, pełniąc ją 
w podziemiu do 1989. Była czł. PTH (od 1965) 
i SAP (od 1966).

Została uhonorowana Złotą Odznaką ZNP 
(1977), Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), 
Złotym Krzyżem Zasługi (1985).

Zmarła 16 IX 2015 w wyniku ciężkiej cho-
roby; została pochowana na cmentarzu Prądnik 
Czerwony (zwany Batowickim) w Krakowie 
21 IX t.r. 

– Jelonek-Litewka K., Alicja Sokołowska, „Krak. 
Rocz. Arch.”, t. 21, 2015 [bibliogr.]; – AN w Krakowie, 
Akta osobowe A. S., Registratura Arch., AN 103/8, Spu-
ścizna Alicji Sokołowskiej.

Krystyna Jelonek-Litewka 

Sokołowski Wojciech (1955–2005) tech-
nik geolog, archiwista, historyk, nauczyciel 
akad. Ur. 21 XI w Warszawie, w rodzinie in-
teligenckiej, syn Jerzego, inżyniera elektryka, 
i Barbary ze Szczepańskich, tłumaczki tech-
nicznej. W l. 1962–70 uczęszczał do Szkoły 
Podst. nr 170 w Warszawie, nast. rozpoczął 
naukę w Techn. Geol., które ukończył w 1975, 
uzyskując świadectwo maturalne. W t.r. podjął 
studia zaoczne na Wydz. Inżynierii Lądowej na 
Politechn. Warsz. W 1978 przerwał je, nast. 
zdał egzaminy wstępne na Wydz. Hist. Uniw. 
Warsz. i rozpoczął studia hist., które ukończył 
w 1983, broniąc pracy magisterskiej Metryki 
uniwersyteckie jako źródła do badania świa-
domości narodowej szlachty w Rzeczypospolitej 
w latach 1569–1632, napisanej pod kierunkiem 
prof. Jaremy Maciszewskiego. Od 1983 uczest-
niczył w sem. doktorskim prof. Maciszewskiego, 
pod kierunkiem którego przygotował rozpra-
wę doktorską Małopolscy przywódcy szlachty 
i parlamentarzyści w latach 1574–1605. St. dr. 
nauk human. otrzymał 16 II 1994 na Wydz. 
Hist. Uniw. Warsz.

Od 15 X 1975 do 31 V 1978 był zatrudnio-
ny w Inst. Geol. w Warszawie na stanowisku 
młodszego technika. Od 1 VIII 1987 do 28 II 
2005 pracował w Zakł. Dziejów Oświaty Inst. 
Hist. Nauki, Oświaty i Techniki PAN, pocz. na 
stanowisku pracownika inżyniera-techniczne-
go, nast. od 18 XII 1987 – starszego asystenta, 
a od 1 III 1994 – adiunkta. Od 10 V 1995 podjął 
dodatkowo pracę dydaktyczną w WSH, pełniąc 
krótko funkcję prodziekana Wydz. Pedagog.

Z archiwami państwowymi był związany 
od 20 V 1983 do 31 VII 1987, gdy po ukoń-
czeniu studiów hist. podjął pracę w Oddz. 
III AGAD na stanowisku archiwisty. W pra-
cy archiwalnej zajmował się opracowaniem 
materiałów archiwalnych, sporządzaniem 
pomocy archiwalnych, prowadzeniem prac 
badawczych i edytorskich, realizowaniem 
kwerend, udziałem w działalności populary-
zatorskiej. Pracując w Oddz. III (akt podwor-
skich), skupił się na opracowywaniu archi-
waliów Działu II Arch. Warsz. Radziwiłłów 
(Dokumenty Historyczne) XIV–XX w. [1387]–
1942. Rezultatem jego prac był inwentarz 
kartkowy do suplementu w układzie chronolo-
gicznym. Zainteresowania badawcze S. w dzie-
dzinie archiwistyki dot. głównie archiwaliów 
radziwiłłowskich. Jest autorem wielu artyku-
łów, publikowanych m.in. w „Przegl. Hist.”, 
„Kwart. Hist.”, „Miscellaneach Hist.-Arch.”. 
Z jego dorobku naukowego należy wymienić 
prace poruszające zagadnienia życia politycz-
nego i parlamentarnego Rzeczypospolitej za 
panowania Stefana Batorego oraz Zygmunta 
III Wazy – „Spisek orleański” w latach 1626–
1628 (W. 1990), Politycy schyłku złotego wieku. 
Małopolscy przywódcy szlachty i parlamenta-
rzyści w latach 1574–1605 (W. 1997).

Prowadził działalność edukacyjną i po-
pularyzacyjną. Ściśle współpracował z prof. 
Edwardem Potkowskim, ówczesnym dyrekto-
rem AGAD, upowszechniając wartość nauko-
wą archiwaliów radziwiłłowskich do badań 
nad dziejami I Rzeczypospolitej, w tym m.in. 
w ramach międzynarodowej konferencji nauko-
wej poświęconej Radziwiłłom i ich archiwom. 
Przyczynił się także do powstania czasopisma 
„Miscellanea Hist.-Arch.”.

12 IV 1980 zawarł związek małżeński 
z Elżbietą Chlebus, w owym czasie studentką 
Warsz. Akademii Med., późn. lekarką. Miał 
córkę Magdalenę (ur. 1983).
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Zmarł 1 X 2005 w Warszawie, gdzie został 
pochowany.

– AGAD, Akta osobowe W. S., Sprawozdania 
z działalności AGAD za l. 1983–1987, Inst. Hist. Nauki, 
Oświaty i Techniki PAN w Warszawie, Akta osobowe 
W. S., Sprawozdania z działalności za l. 1987–2005.

Violetta Urbaniak

Solak Zbigniew Adam (1953–2004) histo-
ryk, archiwista, bibliograf. Ur. 28 I w Krakowie, 
syn Józefa i Władysławy z d. Kożuch. Rodzice 
prowadzili niewielką pracownię kuśnierską. 
W 1972 podjął studia hist. na Wydz. Filoz.- 
-Hist. UJ. W październiku 1977 obronił pracę 
magisterską Dyskusja nad zagadnieniem po-
koju w partii bolszewickiej w okresie rokowań 
brzeskich, przygotowaną pod kierunkiem prof. 
Zygmunta Łukawskiego. W roku akad. 1983/84 
ukończył Podyplomowe Studium Archiwistyki 
UMK. 22 XI 2002 obronił rozprawę doktorską 
Między Polską a Litwą. Życie i działalność 
Michała Römera 1880–1920.

31 VIII 1978 rozpoczął pracę w WAP 
w Krakowie – pocz. na etacie pomocnika ar-
chiwalnego. Od 1 I 1979 otrzymał stanowisko 
archiwisty, od 1 X t.r. – starszego asystenta 
naukowo-badawczego. W ciągu pierwszych 
lat pracy w Oddz. Akt Najnowszych (od 1945) 
archiwum krakowskiego uporządkował zespo-
ły Inspektora Pracy VII Okręgu w Krakowie 
oraz Inspektorów Pracy obwodów w Białej, 
Chrzanowie, Olkuszu i Tarnowie z l. 1945–
50. Był także współautorem inwentarzy tych 
zespołów. Współpracował przy opracowaniu 
części akt Rejestru Handl. Sądu Okręgowego 
w Krakowie z l. 1923–39. Wykonał ok. 800 
kwerend, prowadził także wizytacje archiwów 
zakładowych. Jednocześnie, w l. 1976–89 był 
aktywnym uczestnikiem opozycji antykomu-
nistycznej. Od 1977 do 1981 w ramach Tow. 
Kursów Nauk. oraz Studenckiego Komitetu 
Solidarności prowadził wykłady dla uczniów 
szkół średnich. W l. 1980–81 był wykładowcą 
Wszechnicy Robotniczej Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność” i współautorem skryptu 
Czego nie ma w podręcznikach?, zawierające-
go pomijane oficjalnie fakty z dziejów Polski 
i krajów Europy Środk.-Wsch. (Wyd. Krzyża 
Nowohuckiego, Kr. 1980). Regularnie kol-
portował również prasę i literaturę „drugiego 
obiegu”. Był inwigilowany i kilkakrotnie zatrzy-
mywany przez służbę bezpieczeństwa. Swoją 

odwagą cywilną, poczuciem sprawiedliwości, 
bezkompromisowym występowaniem w obronie 
osób pokrzywdzonych szybko zdobył uznanie 
i zaufanie pracowników archiwum. W 1980 
był inspiratorem, współzałożycielem i pierw-
szym przew. Kom. Zakł. NSZZ „Solidarność” 
przy WAP w Krakowie. Reprezentował komisję 
wobec krakowskich władz „Solidarności” oraz 
na zebraniach związkowych w innych insty-
tucjach i zakładach pracy. Utrzymywał także 
ścisłe kontakty z NZS UJ. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego, w nocy z 12 na 13 XII 1981 
został internowany i wraz z innymi związkow-
cami i działaczami opozycji Małopolski osadzo-
ny w Ośrodku dla Internowanych w Załężu 
k. Rzeszowa. Z czasem uzyskał zgodę na pracę 
w bibliotece więziennej, gdzie uporządkował 
księgozbiór i uzupełnił jego katalog. Prowadził 
także nielegalnie dziennik (późn. opubliko-
wany). 9 II 1982 pod pretekstem śpiewania 
„piosenek o treści antypaństwowej” uznano 
go, wraz z kolegami z celi, za aresztowanego 
(zmiana statusu prawnego). 10 VI 1982 archi-
wum rozwiązało z nim umowę o pracę. 7 IX 
1982 na mocy wyroku Sądu Wojsk. Okręgu 
Warsz. z siedzibą w Rzeszowie oskarżeni zo-
stali uniewinnieni i zwolnieni z więzienia. 1 X 
t.r. powrócił do pracy w archiwum na stanowi-
sko starszego archiwisty. Uporządkował wów-
czas akta Referatu Rzemiosł Wydz. Handlu 
Zarządu Miejskiego w Krakowie z l. 1945–50. 
W 1984 był współautorem archiwalnej wystawy 
„Życie kulturalne Krakowa w l. 1945–1948”. 
Kontynuował także działalność opozycyjną, 
m.in. publicystyczną. Do 1989 publikował nie-
mal wyłącznie w wydawnictwach opozycyjnych, 
m.in. w „Arce”, „Krytyce ” i „CDN ” – głównie 
pod ps. „Jan Morski”. Wiele artykułów po-
święcił opozycji antykomunistycznej w krajach 
Europy Środk.-Wsch., m.in.: Praskiej Wiośnie 
1968, Węgierskiemu Październikowi 1956, 
ukraińskim ruchom niepodległościowym oraz 
państwom nadbałtyckim. Interesował się rów-
nież filozofią, socjologią i religioznawstwem. 
Był inicjatorem i głównym fundatorem serii: 
Biblioteki Solidarności, zawierającej publicy-
stykę i literaturę piękną „drugiego obiegu” z l. 
1980–89. Od 1 II 1985, po nieudanej (w wyni-
ku ingerencji organów bezpieczeństwa) próbie 
zmiany pracy, jako osoba podejrzana politycz-
nie, pracował tylko na ½ etatu. Wobec trudnej 
sytuacji finansowej rodziny wykonywał wów-
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czas dodatkowo prace fizyczne, także w archi-
wum. Jednocześnie gromadził bibliografię i ma-
teriały źródłowe do pracy doktorskiej, poświę-
conej kontaktom Polski i Litwy w XIX–XX w. 
na podstawie działalności pol.-litew. uczonego 
i społecznika Michała Römera. W 1985 opra-
cował i przedstawił na zebraniu naukowym 
w archiwum referat Marian Zdziechowski 
i klub Słowiański w Krakowie 1901–1914. 
31 VIII 1985 na podstawie porozumienia za-
kładów zakończył pracę w AP w Krakowie 
i został zatrudniony w Bibl. Jag., nast. od 
1 II 1986 w Zakł. Bibliografii Historii Polski 
IH PAN w Krakowie. W 1995 przez 3 miesią-
ce był stypendystą Inst. Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku, w którym uporządkował 
kolekcje prasy niezależnej. Prowadził także 
badania archiwalne, dot. tematu dysertacji 
doktorskiej. Korzystał także ze zbiorów archi-
walnych i bibliotecznych w Polsce, we Francji 
i na Litwie. Opracował wstępnie fragmenty 
niewydanych wcześniej drukiem dzienników 
Römera, m.in. z l. 1915, 1916, 1918 i 1922 ze 
zbiorów Akad. Nauk Litwy oraz Uniw. Wil. 
Już wtedy był cenionym znawcą stosunków 
pol.-litew. XIX–XX w. W „Krak. Rocz. Arch.” 
opublikował artykuł Sprawa litewska a spra-
wa polska. Legionowe inicjatywy Michała 
Römera (t. 3, 1997). Jednocześnie, od 1 X 1996 
do 20 XII 2000 pracował w Bibl. Nauk. PAU 
i PAN w Krakowie. 1 I 2001 został pracowni-
kiem Oddziałowego Biura Edukacyjnego IPN 
w Krakowie, pozostając nadal współautorem 
„Bibliografii Historii Polskiej” na etacie IH 
PAN w Krakowie. Bibliografia prac nauko-
wych S., wydanych w Polsce i za granicą, li-
czy 85 pozycji. W październiku 2004, pomimo 
poważnej choroby, wziął udział w sesji nauko-
wej PAU z okazji stulecia Stow. Litew. „Ruta” 
w Krakowie. 

29 VIII 2014 Stow. Sieć Solidarności po-
śmiertnie odznaczyło S. Medalem „Dziękujemy 
za Wolność”. 

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego mał-
żeństwa miał córki Dorotę (ur. 1979) i Urszulę 
(ur. 1984).

Zmarł 13 XI 2004 w wyniku długiej i cięż-
kiej choroby; został pochowany w kolumba-
rium na cmentarzu Prądnik Czerwony (zwany 
Batowickim) w Krakowie.

– Encyklopedia Solidarności, t. 1, Opozycja 1976–
1989, W. 2010; – Nagrania z Ośrodka dla Internowanych 

w Załężu, w: Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i doku-
menty, Kr. 2005; Solak Z., Dziennik internowania, „Sowi-
niec”, 2001, nr 19, s.17–41; – Ostrowska E., Dr Zbigniew 
Solak – archiwista, dysydent, człowiek (1953–2004), w:  
Dr Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie 
Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakow-
skiego uczonego, Kraków 2014, tejże, Zbigniew Solak 
1953–2004, „Krak. Rocz. Arch.”, t. 11, 2005, s. 253–255; 
– AN w Krakowie, Akta osobowe Z.A. S., Sprawozdania 
Oddz. III z l. 1978–85.

Elżbieta Ostrowska

Soszyński Roman Stanisław h. Krzywda 
(1912–2001) ks., historyk, archiwista. Ur. 
29 II w przysiółku Przekop k. Krzychówka, 
w pow. sokołowskim, w rodzinie podlaskiej 
drobnej szlachty. Ojciec Ludwik utrzymywał 
wielodzietną rodzinę (dzieci: Waleria, Alfons, 
Juliusz, Roman, Cecylia, Witold, Zofia) z mły-
narstwa, dzierżawiąc młyn w Przekopie; mat-
ka Waleria z d. Wojewódzka. W 1919 rodzina 
przeprowadziła się do Siedlec, gdzie uczęszczał 
do Gimn. Mat.-Przyr. im. hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego. Maturę zdał w 1930. W 1931 
podjął studia filoz.-teolog. w Sem. Diec. 
Podlaskiej w Janowie Podlaskim. 20 VI 1937 
przyjął w tamtejszej kolegiacie święcenia ka-
płańskie z rąk ordynariusza, bp. Henryka 
Przeździeckiego.

Posługę wikariusza piastował kolejno 
w Parysowie (1937–38), Żelechowie (1938–42), 
nast. w Krzesku i Mokobodach. Pod koniec 1942 
decyzją bp. Czesława Sokołowskiego został 
administratorem par. Piszczac, dokąd przybył 
10 XII t.r. Jego poprzednik, ks. Władysław 
Zwierzykowski został 23 XI 1942 aresztowany 
i po pobycie na zamku lubelskim wysłany do 
niem. nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, a nast. do KL Dachau. Po opusz-
czeniu par. w Piszczacu został proboszczem we 
Włodawie (1967–70) i Żelechowie, gdzie pełnił 
funkcję dziekana. Od 1976, aż do emerytury 
w 1987 był proboszczem historycznej par. św. 
Anny w Białej Podlaskiej. Po przejściu na eme-
ryturę uzyskał magisterium, pisząc pod kie-
runkiem prof. Jerzego Skowronka monografię 
par. Piszczac.

W 1939 po długotrwałej dyspucie toczonej 
z dowódcą wojsk niem. po franc., wspólnie z ks. 
Wacławem Milikiem, uchronił Żelechów od pa-
cyfikacji i rzezi mieszkańców. W sierpniu 1941 
przy pomocy zaufanych parafian ukrył 3 naj-
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większe żelechowskie dzwony, zapobiegając ich 
konfiskacie. W czasie okupacji niem. pozosta-
wał za wiedzą bp. Sokołowskiego w stałym kon-
takcie z AK, m.in. był wtajemniczony w ukry-
wanie oficera AK Rogali Lewickiego, zbiegłe-
go z więzienia gestapo w Białej Podlaskiej. 
W Piszczacu, przy pełnym wsparciu parafian 
uratował rodzinę żyd. lekarza ze Lwowa. 
W 1996, dzięki staraniom córki ocalonych 
Danuty otrzymał odznaczenie Jewish National 
Fund. Współpracował ze środowiskiem aka-
demickim i nauczycielskim, szerząc wiedzę 
o Podlasiu. Mocno zaangażował się w prace 
Stow. Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, 
wydobywając ze źródeł i popularyzując ich 
męczeństwo. Swój bogaty księgozbiór przeka-
zał Miejskiej Bibl. Publ. w Białej Podlaskiej. 
Wiele czasu poświęcił badaniom archiwalnym 
i zabezpieczeniu archiwaliów. Jako proboszcz 
i dziekan porządkował zbiory w podległych pa-
rafiach i inspirował prace archiwalne w innych 
archiwach kościelnych. Dzięki jego inicjatywie 
została uratowana w Jerozolimie i przeniesiona 
do ss. elżbietanek część archiwum armii gen. 
W. Andersa znana jako Arch. ks. Pietruszki. 
Zgromadził i zabezpieczył unikatowe archiwa-
lia unickie, dot. konwersji kilkudziesięciu tys. 
b. unitów w 1905 oraz kolekcję fotograficzną 
obrazującą życie codzienne w gettach Białej 
Podlaskiej i Piszczacu podczas wojny.

Owocem prac historycznych i archiwal-
nych ks. S. są liczne publikacje monogra-
ficzne i przyczynkarskie. Z nurtu historycz-
no-archiwalnego wymienić należy prace: 
Pamiętnik z lat okupacji, [w:] Pamiętniki i re-
lacje, red. F. Stopniak (W. 1988, s. 133–212), 
Kościół w czasie okupacji, czyli o biskupie 
Czesławie Sokołowskim – Inaczej! („Wiad. 
Diec. Podlaskiej”, r. 59, 1990, nr 10, s. 229–
246), Ks. Krzysztof Wilski. Geneza Akademii 
Bialskiej, [w:] Z nieznanej przeszłości Białej 
i Podlasia, red. T. Wasilewski, T. Krawczak 
(Biała Podlaska 1990, s. 159–164), Misja 
Bialska XX. Bazylianów przez X. Tymoteusza 
Szczurowskiego Z.S.b.W, ułożona i do druku 
podana roku 1972 („Wiad. Diec. Siedleckiej”, 
r. 61, 1992, nr 10, s. 328–349), Piszczac miasto 
ongiś królewskie (Ciechanów 1993), O dawnym 
Brześciu i cerkwi św. Mikołaja kilka uwag 
(„Podlaski Kwart. Kult.”, 1994 nr 4, s. 3–8), 
400-lecie Unii Brzeskiej 1596–1996 (Marki–
Struga 1996), Unia w Białej Podlaskiej (tamże, 

1998), „Jeśli się nawrócę …to przez tego kle-
chę”. Ksiądz Edmund Barbasiewicz 1912–1978 
(„Podlaski Kwart. Kult.”, 2000, nr 1, s. 47–55).

Ostatnie lata życia spędził w Białej 
Podlaskiej jako emeryt, gdzie zmarł w 2001 
i został pochowany.

– Błoński B. ks., Soszyński Roman Stanisław, w: 
Słownik polskich teologów katolickich 1994–2003, red. 
J. Mandziuk, t. 9, W. 2006, s. 600–601; – Krzechka E., 
Dziewięćdziesiąte urodziny ks. kanonika R. Soszyńskiego, 
„Podlaskie Echo Katol.”, 2002, nr 8, s. 7, Teodorko-Lefevre 
M., Regionalista w sutannie, próba długiego i pracowitego 
życia ks. R. Soszyńskiego, „Podlaski Kwart. Kult.”, 2002, 
nr 2, s. 67–80, Michałowski G., Ksiądz Roman, tamże, 
2004, nr 1, s. 89–90; – I WSP. ADS. Akta osobowe ks. 
R.S. S.

Tadeusz Krawczak

Spasiewicz Janusz (1930–2009) referent, 
księgowy. Ur. 27 XII w Turobinie w pow. biłgo-
rajskim, jako jeden z trzech synów Tadeusza, 
pracownika umysłowego w Urzędzie Gminy 
w Turobinie, nauczyciela, i Władysławy 
z d. Sieciechowicz. W l. 1937–45 uczęszczał do 
szkoły podst. w Turobinie, w l. 1945–50 konty-
nuował edukację w Prywatnej Męskiej Szkole 
Ogólnoksz. Stopnia Lic. im. A. i F. Vetterów 
w Lublinie. W 1950 kontynuował naukę od 
XI klasy w Lic. Ogólnoksz. im. Tadeusza 
Kościuszki w Lublinie, egzamin dojrzało-
ści zdał w 1965 tamże w Lic. Ogólnoksz. dla 
Pracujących im. gen. Karola Świerczewskiego.

Drogę zawodową rozpoczął w Państw. 
Domu Dziecka im. Henryka Sienkiewicza 
w Lublinie (1 IX–31 XII 1950). Nast. pracował 
jako podreferendarz w Wydz. Oświaty WRN 
w Lublinie (1 I 1951–31 III 1952). Od 1 IV 
1952 został zatrudniony w WAP w Lublinie, 
pocz. na stanowisku referendarza (do 31 VII 
1952), nast. kierownika rachuby (1 VIII 1952–
30 IX 1953), samodzielnego księgowego (1 X 
– 31 XII 1953), kierownika administracyjno-
-finansowego (1 I 1954–30 IX 1958), kierow-
nika referatu p.o. głównego księgowego (1 X 
1958–31 VII 1966), głównego księgowego AP 
w Lublinie i AP w Zamościu (1 VIII 1966–31 
XII 1990). Będąc na emeryturze, pracował na-
dal w archiwum lubelskim (7 I 1991– 31 XII 
2000). W czasie 48-letniej kariery zawodowej 
w archiwum lubelskim zajmował się sprawami 
finansowymi oraz administracyjno-gospodar-
czymi w centrali archiwum oraz w archiwach 
powiatowych (późn. przekształconych w oddzia-
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ły). Odpowiadał za bezpieczeństwo przeciwpo-
żarowe, remont kapitalny i adaptację budynku 
oraz przeprowadzkę zasobu do nowego gmachu 
archiwum.

Był czł. ZMP, sekretarzem ZZPKiSz, 
od 1960 sekretarzem RZ ZNP przy WAP 
w Lublinie. Był społecznym inspektorem pracy.

Został uhonorowany m.in.: Złotym Krzy- 
żem Zasługi (27 VIII 1975), odznaką „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (24 IV 1978), od-
znaką „Zasłużony Działacz Kultury” (23 IX 
1980), Krzyżem Kawalerskim OOP (4 VII 
1984), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla 
Lubelszczyzny” (22 X 1988), Srebrną Odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Lublina” (28 X 1988).

3 VI 1958 zawarł związek małżeński 
z Janiną z d. Radej, pielęgniarką. Mieli troje 
dzieci: Elżbietę, Krzysztofa i Barbarę.

Zmarł 17 IX 2009; został pochowany na 
cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

– AP w Lublinie, Akta osobowe J. S., sygn. 286.

Jowita Piotrowicz

Startek Izabella Marta (1930–2001) 
referentka, księgowa. Ur. 30 I w Lublinie, 
córka Józefa Urbana (ur. 1907) i Weroniki 
z d. Chmura. Ojciec, jako czł. Bojowej Organizacji 
Narodu Polskiego, 7 X 1941 został zamordowany 
w Lublinie – w siedzibie gestapo, w budynku 
„Pod Zegarem”. W 1943 ukończyła szkołę powsz. 
ss. urszulanek w Lublinie; nast. uczęszczała do 
Gimn. Handl. A. i F. Vetterów, które ukończy-
ła w 1948. W późn. latach edukację kontynu-
owała w Lic. Ogólnoksz. dla Pracujących im. 
gen. Karola Świerczewskiego w Lublinie, gdzie 
w 1962 złożyła egzamin dojrzałości.

W 1948 podjęła pracę w Dyrekcji Lasów 
Państw. na stanowisku referenta. Narodziny 
córki oraz konieczność sprawowania nad nią 
opieki spowodowały, że w l. 1951–53 nie pra-
cowała zawodowo. Od 1 VI 1954 została za-
trudniona w WAP w Lublinie, pracując w nim 
nieprzerwanie niemal 47 lat, pocz. na stano-
wisku sekretarza rachunkowego jako kontrak-
towy pracownik naukowy, a nast. księgowej. 
Uzyskanie matury umożliwiło jej awans służ-
bowy w 1964 na stanowisko starszej księgowej. 
W 1969 objęła etat referenta ds. finansowo-
-księgowych, a w 1974 starszego referenta. Od 
1 VIII 1978 otrzymała awans na stanowisko 
kierownika działu administracyjno-gospodar-
czego. Do zakresu jej obowiązków należało pro-

wadzenie spraw kadrowych i płacowych oraz 
bezpośredni nadzór nad utrzymaniem czysto-
ści i estetyki siedziby archiwum, a także pro-
wadzenie zaopatrzenia materiałowego. Przez 
wiele lat (od 1973) pełniła również funkcję 
społecznego inspektora pracy oraz księgowej 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
(od 1960). Pomimo przejścia na emeryturę 1 I 
1992, kontynuowała zatrudnienie w archiwum 
lubelskin na stanowisku kierownika działu 
administracyjno-gospodarczego, pocz. jako 
p.o. kierownika na ½ etatu, a od 15 XII 1998 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Ostatecznie 
na emeryturę odeszła 31 XII 2000.

Aktywnie uczestniczyła w działalności ar-
chiwum, włączając się do organizacji uroczysto-
ści państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz 
jubileuszów pracowniczych. 

Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (1984), od-
znakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1978) oraz 
odznakę „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1979).

18 III 1950 poślubiła Witolda Startka, kie-
rownika działu planowania i zatrudnienia Lub. 
Zakł. Metalowych. 26 XII t.r. urodziła córkę 
Jolantę Grażynę, z wykształcenia farmaceutkę.

Zmarła nagle 7 II 2001 po krótkiej chorobie 
tuż po przejściu na emeryturę; została pocho-
wana 9 II t.r. na cmentarzu przy ul. Unickiej 
w Lublinie.

– AP w Lublinie: Akta osobowe J.M. S. 1954–2001, 
sygn. 286, Sąd Okręgowy w Lublinie, Rejestr handlowy, 
sygn. 397; – Relacja córki Jolanty Zielińskiej złożona 
autorce.

Katarzyna Gałęzowska

Stoch Jerzy Michał (1922–2008) hi-
storyk, archiwista, żołnierz AK. Ur. 22 VI 
w Lublinie, syn Franciszka, uczestnika walk 
Leg. Pol., adwokata, posła na Sejm RP z li-
sty Obozu Zjednoczenia Narod., i Janiny 
z d. Modzelewskiej. W okresie przedwojennym 
uczęszczał do szkoły z internatem, prowadzo-
nej przez zakonników we Lwowie, ale gimn. 
ukończył w Lublinie. W czasie okupacji niem. 
pracował w rodzinnej wytwórni wyrobów spi-
rytusowych i przygotowywał się do matury. 
Jednocześnie w l. 1942–44 działał w AK; jego 
zadanie polegało na prowadzeniu nasłuchów ra-
diowych. W poł. 1944 był w oddz. partyzanckim 
AK i uczestniczył w akcji „Burza”, za co otrzy-
mał odznaczenie; był też ranny. Po wyzwoleniu 
został zmobilizowany do wojska. Po zdemobili-
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zowaniu, w l. 1946–47 pracował w Warszawie 
w Centrali Rybnej i zdał maturę. W l. 1948–49 
pracował w Inst. Chemii Przemysłowej, a od 
1950 studiował historię na Uniw. Warsz. Po 
uzyskaniu tytułu mgr. w 1955 otrzymał na-
kaz pracy w WAP w Warszawie. Przez pewien 
czas pracował w NDAP. W l. 1966–69 zatrud-
niony był w Gł. Kom. Badania Zbrodni Hitler. 
w Polsce. Od 7 I 1970 aż do przejścia na emery-
turę, 30 VI 1987, pracował w AAN, awansując 
do st. kustosza.

Dzięki dobrej znajomości języków obcych 
(franc., wł., niem.) mógł porządkować trudne 
zespoły i zbiory archiwalne. Napisał też wiele 
artykułów z dziedziny archiwoznawstwa i hi-
storii najnowszej. Najwięcej uznania wzbudzi-
ła jego praca w zespole pol.-wł., który wydał 
2 tomy źródeł archiwalnych nt. stosunków pol.-
-wł. w l. 1918–40 (Dokumenty dotyczące historii 
stosunków polsko-włoskich (1918–1940), oprac. 
M. di Simone, J. Stoch, t. 1–2, W.–Rzym 1998). 
Z dorobku publikacyjnego wymienić należy: 
Testament Hugona Kołłątaja („Teki Arch.”, 
1963, nr 9, s. 123–167), „Polenreservate” w tzw. 
Warthegau („Biul. Głównej Kom. Badania 
Zbrodni Hitler. w Polsce”, t. 17, 1967, s. 153–
169), Stan badań nad hitlerowską administra-
cją cywilną w Generalnej Guberni, [w:] Stan 
i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitle-
rowskich. Materiały z konferencji naukowej 
w dniach 27–28 kwietnia 1970 r. (t. 1, W. 1973, 
s. 261–263), Wspomnienia Kazimierza Pyzika 
z działalności niepodległościowej w roku 1918 
(„Teki Arch.”, 1981, nr 18, s. 142–150).

Po przejściu na emeryturę przeprowadził 
się do Nałęczowa, a potem do Lublina, gdzie 
nawiązał kontakt z grupą miłośników zabytków 
i zajął się badaniami nad zamkiem w Janowcu 
nad Wisłą, publikując ich wyniki m.in. na ła-
mach „Notatnika Janowieckiego”.

Był działaczem związkowym.
Dwukrotnie żonaty; nie miał dzieci.
Zmarł 1 IX 2008.
– Kołodziej E., Jerzy Michał Stoch (22 VI 1922–1 IX 

2008), „Teki Arch.”, t. 10(32), 2009, s. 431–432.

Edward Kołodziej

Stojanowska Aniela (1909–2009) na-
uczycielka, archiwistka. Ur. 22 I w miejsco-
wości Kobyłowłoki w pow. trembowelskim, 
córka Kazimierza i Honoraty. Po ukończeniu 
szkoły średniej podjęła studia hist. na Wydz. 

Human. Uniw. Pozn., uzyskując 18 I 1934 ty-
tuł mgr. filozofii. W l. 1931–36 pracowała jako 
nauczycielka w Prywatnym Gimn. Żeńskim 
w Poznaniu, w l. 1936–38 – w Prywatnym 
Gimn. dla Wychowawczyń Przedszkoli we 
Lwowie, a w l. 1938–40 w Państw. Gimn. i Lic. 
w Gródku Jagiellońskim. W l. 1940–41 uczyła 
w 7-letniej szkole w Janowie k. Trembowli. Po 
zajęciu Tarnopolszczyzny przez Niemców bra-
ła udział w tajnym nauczaniu do wkroczenia 
w 1944 wojsk sow.; nast. w l. 1944–46 uczyła 
w Miejskim Gimn. w Dynowie.

Po repatriacji do Polski osiedliła się we 
Wrocławiu, gdzie od 1 VII 1946 podjęła pra-
cę w archiwum państwowym na stanowisku 
archiwistki. W nowym zawodzie okazały się 
przydatne studia hist. S. oraz znajomość jęz. 
łac., ros., ukr., a zwłaszcza niem., niezbędnego 
w pracy archiwalnej w archiwum wrocławskim.

Wiedzę zawodową zdobywała w trakcie 
opracowania materiałów archiwalnych, a teo-
retyczną na szkoleniach NDAP i na zebraniach 
naukowych organizowanych przez archiwa 
wojewódzkie. W 1949 ukończyła kurs dla ar-
chiwistów, a nast. kurs paleografii i neografii 
niem. Dzięki temu podjęła opracowanie akt 
administracji prus., a także akt podworskich, 
w tym akt dóbr Schaffgotschów, magnackiego 
rodu z Cieplic Śląskich. Poza pracami archiwal-
nymi, wykonywała obowiązki administracyjne 
na stanowiskach zastępcy dyrektora archiwum 
i kierownika oddziału. Ponadto, sprawowała 
nadzór nad oddziałami terenowymi w Jeleniej 
Górze i Wałbrzychu. Kilka razy w ciągu roku 
przeprowadzała kontrole, w czasie których 
omawiała z kierownikami tych placówek bie-
żące zadania, instruowała i dzieliła się swoimi 
doświadczeniami. Uczestniczyła w comiesięcz-
nych odprawach kierowników archiwów tere-
nowych, podległych archiwum wrocławskiemu. 
31 XII 1969 odeszła na emeryturę.

Do dorobku zawodowego S. należą wstę-
py do inwentarzy zespołów akt Magistratu m. 
Jawora, archiwum majątku w Chałupkach i ar-
chiwum majątku Schaffgotschów. W 1951 opu-
blikowała w „Archeionie” artykuł Ocalałe po-
moce archiwalne w Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu (t. 19–20, s. 356–366). Publikowała 
też prace z dziedziny archiwistyki na ła-
mach „Sobótki”, m.in.: List spusny Marianny 
Petrasonk (1956), Archiwum majątku Chałupki 
(1958), Piętnaście lat pracy archiwalnej 

https://www.archiwa.gov.pl/728-dokumenty-dotyczące-historii-stosunków-polsko-włoskich-1918-1940
https://www.archiwa.gov.pl/728-dokumenty-dotyczące-historii-stosunków-polsko-włoskich-1918-1940
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we Wrocławiu i jej wyniki (1960, współaut. 
A. Dereń), Polskie dokumenty klasztoru cyster-
sów w Jemielnicy (1648–1720) (1960, współ-
aut. tenże).

Aktywnie uczestniczyła w pracach orga-
nizacji społecznych, działających w archiwum. 
Należała do ZZPK, SAP, PTH i Wrocł. Tow. 
Miłośników Historii.

Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1955), Krzyżem Kawalerskim OOP (1968), 
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląs- 
ka” (1973) oraz odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1977).

Dożyła sędziwego wieku, 22 I 2009 ukoń-
czyła 100 lat i z tej okazji otrzymała liczne 
gratulacje; m.in. od premiera Donalda Tuska, 
prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, 
od naczelnego dyrektora archiwów państwo-
wych Sławomira Radonia, dyrektora AP we 
Wrocławiu Józefa Drozda, arcybp. metropolity 
wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego.

Zmarła 2 tygodnie po jubileuszu, 8 II 2009; 
została pochowana na cmentarzu Św. Rodziny 
na Sępolnie we Wrocławiu.

– Łaborewicz I., Źródła do dziejów polskiej archiwi-
styki. Relacja Anieli Stojanowskiej z zabezpieczenia akt 
w Złotym Stoku z lutego 1951 r., „Archiwista Polski”, 
2012, nr 1 (65), s. 67–70; – AP we Wrocławiu, Akta 
osobowe A. S.; – Dokumenty rodzinne udostępnione 
autorowi przez rodzinę.

Czesław Margas

Stosyk Stefan (1893–1965) administra-
tywista, urzędnik państwowy, teoretyk na-
ukowej organizacji biurowości, żołnierz AK. 
Ur. we Lwowie, gdzie w 1912 ukończył Gimn. 
Klasyczne, a nast. podjął studia na Wydz. 
Prawa i Umiejętności Polit. Uniw. Lwow. W li-
stopadzie 1915 zdał egzamin rządowy praw.-
-hist. I st., w 1917 zaś uzyskał absolutorium, 
jednak powołany do służby wojsk. w armii 
austr. nie przystąpił do egzaminów końco-
wych. W trakcie studiów pracował jednocze-
śnie (w l. 1915–17) w Starostwie we Lwowie 
jako pomocnik kancelaryjny i referent pomoc-
niczy. Służbę wojsk. odbył od kwietnia 1917 
do listopada 1918 w ramach obrony krajowej, 
z ostatnim przydziałem w Kowlu. Włączył 
się tam aktywnie w tworzenie struktur od-
radzającego się państwa pol., pełniąc funk-
cje sekretarza i pomocnika naczelnika Policji 
Komunalnej w Kowlu (kwiecień–sierpień 1919) 

oraz pomocnika referenta administracyjnego 
Urzędu Okręgowego Wołyńskiego w Kowlu 
(sierpień–październik 1919). Nast. pracował 
jako referent, starszy referent i zastępca na-
czelnika Wydziału Komisariatu Generalnego 
Ziem Wsch. w Wilnie (po ewakuacji urzędu 
– w Bydgoszczy) w okresie od października 
1919 do września 1921. Stamtąd został prze-
niesiony do Urzędu Woj. Poleskiego w Brześciu 
n. Bugiem, w którym (od września 1921 do 
maja 1929) kolejno pełnił funkcje starszego 
referenta w Wydz. Admin., od czerwca 1922 
kierownika tegoż wydziału, od września 1923 
urzędnika w Wydz. Prezydialnym, od wrze-
śnia 1924 kierownika Oddz. Personalno- 
-Dyscyplinarnego i jednocześnie inspektora sta-
rostw, od sierpnia 1925 radcy wojewódzkiego. 
W maju 1929 przeniesiony do centrali MSW 
w Warszawie jako radca ministerialny (od 
maja 1930 – inspektor ministerialny), pracował 
w Wydz. Inspekcji, Wyszkolenia i Organizacji 
Pracy Dep. Organizacyjnego (1929–31), w Gł. 
Inspektoracie Min. (1931–1935), w samodziel-
nym Biurze Inspekcji (1935–39).

Jego obowiązki służbowe – po przeniesie-
niu do warszawskiej centrali resortu spraw 
wewnętrznych – obejmowały m.in. prowadze-
nie inspekcji organizacyjnych w urzędach wo-
jewódzkich i starostwach, przygotowywanie 
i wygłaszanie referatów o nowoczesnej nauko-
wej organizacji pracy służbowej na zjazdach 
starostów, wykłady o biurowości dla pracow-
ników różnych instytucji i urzędów, prowa-
dzenie wykładów na kursach dla inspektorów 
wojewódzkich. Bardzo aktywnie włączył się 
także w prace podkomisji, działającej w ra-
mach – podległej bezpośrednio rządowi – Kom. 
dla Usprawnienia Admin. Publ., mającej za 
zadanie ujednolicenie i reformę metod funk-
cjonowania kancelarii urzędów administracji 
państwowej. W 1929 udał się w podróż służbo-
wą do Niemiec w celu zebrania materiałów nt. 
funkcjonowania obowiązującego tam kancela-
ryjnego systemu bezdziennikowego. Zebrane 
doświadczenia wykorzystał jako współautor 
projektu przepisów kancelaryjnych dla urzędów 
administracji państwowej, ostatecznie opubli-
kowanego w sierpniu 1931. Opracował nast. 
(w październiku 1931) projekty instrukcji biu-
rowych dla urzędów wojewódzkich i starostw 
powiatowych, ostatecznie opublikowanych 
w grudniu 1931. Był zwolennikiem zastąpienia 
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rejestracji pism poprzez rejestrację spraw i wy-
korzystanie do tego celu rzeczowych wykazów 
akt typu strukturalno-rzeczowego. Opierają się 
one na aktualnie obowiązujących w urzędzie 
schemacie organizacyjnym oraz szczegółowym 
podziale czynności jego komórek organiza-
cyjnych (wydziałów i referatów), dla których 
w zasadzie przygotowuje się odrębne wykazy, 
układające akta wg z góry ustalonego podziału 
na grupy przedmiotowe. Równolegle opiniował 
także projekt przepisów o przechowywaniu akt 
w urzędach (proponując dodanie do wykazów 
akt informacji o kategorii archiwalnej przy 
każdych haśle), ostatecznie opublikowanych 
w grudniu 1931. Ponadto prowadził zajęcia 
na kursach kancelaryjnych, których materia-
ły zostały opublikowane w ramach wydaw-
nictw Sekcji Arch. Tow. Miłośników Historii 
w Warszawie w serii: Wydawnictw Kursów 
Arch.: Przepisy kancelaryjne dla urzędów ad-
ministracji publicznej w teorji i praktyce (z. 2, 
W. 1934) oraz Przepisy o przechowywaniu akt 
w urzędach administracji publicznej (komen-
tarz) (z. 7, W. 1936). Obok tych zadań, otrzy-
mał od Kom. dla Usprawnienia Admin. Publ. 
propozycję opracowania instrukcji dot. pracy 
biurowej w urzędach administracji rządowej, 
w szczególności przeznaczonej dla referentów 
merytorycznych. Instrukcja ta miała znaleźć 
zastosowanie we wszystkich działach admini-
stracji i na wszystkich jej szczeblach instancyj-
nych. Gotowy projekt przedstawił w styczniu 
1932, jednak ostatecznie nie wszedł on wtedy 
w życie. W skróconej i poprawionej wersji tekst 
ten ukazał się drukiem Organizacja pracy re-
ferentów (instrukcja ramowa) (W. 1960), w se-
rii: Porady i instrukcje, nakładem Tow. Nauk. 
Organizacji i Kierownictwa (z. 6). W okresie 
okupacji formalnie zatrudniony w Zarządzie 
Miejskim w Warszawie, jednocześnie działał 
w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego 
jako kierownik Wydz. Admin. Biura Wojsk. 
Spraw Wewn. Komendy Głównej ZWZ–AK. 
Po powstaniu warszawskim wyszedł w miasta 
wraz z ludnością cywilną, objął nast. funkcję 
kierownika Biura Okręgowej Delegatury Rządu 
Śląsk z siedzibą w Częstochowie.

Po zakończeniu II wojny światowej S. zo-
stał zatrudniony w l. 1946–50 w centrali Min. 
Admin. Publ. w Warszawie jako inspektor 
(starszy inspektor) w Biurze Inspekcji (w grud-
niu 1949 przekształconym w Dep. Kontroli). 

Równocześnie brał aktywny udział w pracach 
komisji roboczych Biura Organizacyjnego 
i Spraw Osobowych Prezydium Rady Ministrów 
nad usprawnieniem funkcjonowania kancelarii 
urzędów administracji państwowej. Opracował 
m.in. projekt instrukcji o zabezpieczeniu tajem-
nicy służbowej, który w październiku 1946 ob-
ligatoryjnie wszedł w życie w urzędach i insty-
tucjach państwowych; nast. objął kierownictwo 
komisji redakcyjnej, mającej za zadanie przy-
gotowanie projektu instrukcji kancelaryjnej 
dla ministerstw i urzędów centralnych, opra-
cowując wersję wstępną tekstu i stosownych 
załączników. Instrukcja ta – opierająca się na 
założeniach reformy biurowości administracji 
publicznej z 1931 – ostatecznie weszła w życie 
w lutym 1948. Jednocześnie wygłaszał liczne 
referaty o korzyściach płynących ze stosowania 
w pracy biurowej bezdziennikowego systemu 
kancelaryjnego i prowadził kursy dla instruk-
torów techniki kancelaryjnej w poszczególnych 
resortach, opiniował projekty przepisów biu-
rowych urzędów centralnych i podległych im 
placówek terenowych. Był również autorem kil-
kunastu artykułów (głównie z zakresu organi-
zacji pracy biurowej, funkcjonowania urzędów 
administracji publicznej szczebla wojewódz-
kiego i powiatowego, organizacji i działalności 
organów inspekcji wojewódzkiej i powiatowej 
oraz problematyki czynności inspekcyjnych, 
zasad zachowania tajemnicy służbowej) opu-
blikowanych w l. 1927–35 na łamach „Gaz. 
Admin. i Policji Państw.” oraz w l. 1937, 1938, 
1947–50 na łamach „Gaz. Admin.”. 

Był wybitnym urzędnikiem państwowym, 
specjalistą naukowej organizacji biurowości; 
współautorem założeń reformy metod pracy 
kancelaryjnej w urzędach administracji pań-
stwowej na pocz. l. 30. XX w., a  także współau-
torem ramowych przepisów kancelaryjnych dla 
administracji państwowej oraz o przechowywa-
niu akt w urzędach administracji państwowej 
z 1931 i ramowych przepisów kancelaryjnych 
dla ministerstw i urzędów centralnych z 1948. 
Choć nie był archiwistą z wykształcenia ani 
nie był związany zawodowo z żadną instytucją 
archiwalną, miał istotny wpływ na ostateczny 
kształt przepisów kancelaryjnych i archiwal-
nych dla urzędów administracji państwowej 
w okresie 20-lecia międzywojennego oraz 
w okresie powojennym, wykorzystywanych tak-
że przez inne instytucje. Wypracowane wtedy 
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kanony organizacji pracy biurowej obowiązują 
do chwili obecnej i znajdują odbicie w założe-
niach metodyki porządkowania akt w trakcie 
ich archiwizacji, a nast. opracowania w archi-
wach państwowych.

W ostatnim okresie aktywności zawodo-
wej związany był z warsz. Oddz. Tow. Nauk. 
Organizacji i Kierownictwa.

Był żonaty z Janiną z d. Bokser (ur. w 1899 
w Kowlu), miał córki Helenę (ur. 1920 w Wilnie) 
i Jadwigę (ur. 1927 w Brześciu n. Bugiem) oraz 
syna Karola (ur. 1921 w Bydgoszczy, zm. w 1990 
w Warszawie), ppor. IV Obwodu „Grzymała” 
(Ochota) Warsz. Okręgu AK, uczestnika powsta-
nia warszawskiego.

Zmarł w 1965 w Warszawie.
– Robótka H., Kancelaria urzędów administracji 

państwowej II Rzeczypospolitej (Procesy aktotwórcze), 
T. 1993, s. 38–42, 44–45, 47–49, 54, Grabowski W., Biuro 
Wojskowe Spraw Wewnętrznych i Brygady Wywiadowcze 
Szefostwa Biur Wojskowych Komendy Głównej ZWZ–AK 
(kryptonimy „Głóg”, „Teczka”, „Zeszyt”) w latach 1941–
1943 w świetle materiałów Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, [w:] Wywiad i Kontrwywiad Armii Krajowej, 
red. W. Bułhak, W. 2008, s. 169, 173, Górski P., Profesjo-
nalizacja administracji państwowej w Polsce 1918–1939. 
Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Kr. 2011, s. 85–86, 
88–92, 139–140, 142–144, „Życie Warszawy”, nr 257 
(6853), 27 IX 1965, Karol Stosyk [biogr.], dostępne online: 
https://1944.pl/powstancze-biogramy/karol-stosyk, 42691.
html [dostęp: 27 IV 2017]; – AAN, zesp. 2/290/0 Urząd 
Rady Ministrów w Warszawie [1944–1952] 1953–1998, 
sygn. 16/131, 16/136, 16/137, 16/139, zesp. 2/199/0 
Ministerstwo Administracji Publicznej w Warszawie 
[1937–1944] 1945–1950 [1951–1952], sygn. 1993, akta 
kategorii B50, sygn. 321A/20, zesp. 2/9/0 Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918–1939, cz. 3, 
sygn. 126A, 836, 845.

Adam Dąbrowski

Sułkowska-Kuraś Irena Jadwiga 
(1917–2006) archiwistka, historyczka. Ur. 
13/26 V w Moskwie, córka Leona Sułkowskiego, 
lekarza, i Jadwigi z d. Łapin. Od 1918 rodzi-
na Sułkowskich mieszkała w Wilnie, gdzie S. 
w 1937 ukończyła szkołę średnią i podjęła stu-
dia hist. na USB. Studia przerwała w 1939. 
W okresie II wojny światowej uczęszczała do 
wyższej szkoły muzycznej w Wilnie oraz uczest-
niczyła w tajnym nauczaniu. Po przyjeździe do 
Warszawy w lipcu 1945 wznowiła przerwane 
studia hist., najpierw na Uniw. Łódz., a nast. 
(1946–48) na Uniw. Warsz.; jednocześnie praco-
wała jako nauczycielka w Gimn. im. Tadeusza 
Czackiego (II–VII 1947). 19 VI 1948 obroni-

ła na Uniw. Warsz. pracę magisterską o roli 
Janusza Suchegowilka (†1382) w reformie 
kancelarii królewskiej, napisaną pod kierun-
kiem prof. Tadeusza Manteuffla. W l. 1961–64 
przygotowała rozprawę doktorską poświęconą 
kancelarii królewskiej w l. 1447–1506, której 
promotorem był prof. Aleksander Gieysztor 
(opublikowaną przez IH PAN w 1967).

Od 1 I 1949 została zatrudniona w AGAD, 
pocz. na stanowisku asystenta w dziale akt 
staropol. W l. 1950–54 łączyła tę pracę z obo-
wiązkami kierownika pracowni mikrofilmo-
wej. Od czerwca 1954, przez nast. 16 lat (do 
końca 1970) była kierownikiem działu I akt 
staropol. Poczynając od 1950, prowadziła wie-
lokrotnie szkolenia z zakresu paleografii łac. 
W dziale, którym kierowała, dokonano wów-
czas pełnej inwentaryzacji zbioru dokumen-
tów pergaminowych i papierowych oraz Arch. 
Koronnego Warsz. Wiele uwagi poświęcała 
kancelarii królewskiej, aktywnie włączając 
się w prace zespołu autorskiego przygotowu-
jącego tom 1. przewodnika po zasobie AGAD, 
zawierającego charakterystykę akt z okresu 
staropol. (Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie. Przewodnik po zespołach, 
t. 1. Archiwa Dawnej Rzeczypospolitej, red. 
J. Karwasińska, W. 1958). W nast. latach 
uczestniczyła w podjętej w AGAD kontynuacji 
prac nad sumaryzacją ksiąg Metryki Koronnej, 
opracowując księgi podkanclerskie z okresu 
panowania Zygmunta Augusta (Matricularum 
Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, 
qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi 
asservantur. P. 5, Sigismundi Augusti regis 
tempora complectens, 1548–1572. Vol. 2, Acta 
vicecancellariorum, 1548–1572, W. 1961). Do 
wydanej w 1961 części 5. Matricularum napi-
sała wstęp.

Przeprowadziła pełną, szczegółową inwen-
taryzację ksiąg wpisów Metryki Koronnej i tzw. 
Metryki Litewskiej oraz przygotowała opisy 
poszczególnych serii. Artykuły poświęcone 
seriom Metryki publikowała jako materiał do 
dyskusji w „Archeionie”: Księgi wpisów Metryki 
Koronnej (1447–1794) w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie (t. 44, 1966), Księgi 
poselskie (libri legationum) Metryki Koronnej 
(t. 48, 1968), Księgi sygillat Metryki Koronnej 
(1658–1794) (t. 54, 1970), Księgi kanclerskie 
(księgi spraw publicznych Metryki Koronnej) 
(t. 60, 1974, wspólnie z J. Wejchertową). 
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Badania nad Metryką Koronną znalazły zwień-
czenie, już po jej odejściu z AGAD do PAN, 
w publikacji Inwentarz Metryki Koronnej. 
Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii 
królewskiej z lat 1447–1795 (W.–Ł. 1975, współ-
aut. M. Woźniakowa) oraz rozprawie o kance-
larii Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 
Dokumenty królewskie i ich funkcja w pań-
stwie polskim za Andegawenów i pierwszych 
Jagiellonów. 1370–1444 (W. 1977).

W 1963 odbyła 3-miesięczne stypendium 
naukowe w École Pratique des Hautes Études 
w Paryżu, co pozwoliło jej na pracę badawczą 
w Archives Nationales i École des Chaetes. 
W 1966 wyjechała do Włoch w celu rejestracji 
poloników w archiwach Rzymu, Bolonii, Padwy 
i Wenecji, a w 1967 do Rumunii, w archiwach 
w Bukareszcie i Cluj. Od 1967 została oddele-
gowana do pracy w dziale metodycznym NDAP 
na część etatu. Uczestniczyła w pracach re-
dakcyjnych wyd. I (W. 1952) i wyd. II (tamże, 
1974) Polskiego słownika archiwalnego, pod. 
red. W. Maciejewskiej. W czerwcu 1971 wzię-
ła udział w konferencji „Archiwa warsztatem 
pracy historyka” w Toruniu, charakteryzując 
pomoce ewidencyjno-informacyjne w archiwach 
państwowych.

W związku z pracami edytorskimi nad 
dalszymi częściami Zbioru dokumentów ma-
łopolskich, a nast. Nowego kodeksu dyploma-
tycznego Mazowsza oraz Bullarium Poloniae, 
od 1 I 1971 przeszła do pracy w IH PAN 
w Warszawie. 

W nast. latach prowadziła gruntowne stu-
dia nad Metryką Litewską, których wyniki zo-
stały opublikowane w „Archeionie” (t. 65). Wraz 
z prof. Patrycją Kennedy-Grimsted z Uniw. 
w Harwardzie uczestniczyła w badaniach 
Metryki Litewskiej oraz reedycji historyczne-
go inwentarza Metryki Litewskiej sporządzo-
nego w 1887 przez Stanisława Ptaszyckiego. 
Reedycja ukazuje rozproszenie zasobu Metryki, 
głównie między Warszawę (AGAD) i Moskwę 
(Arch. Państwowe Akt Dawnych), podano 
w nim współczesne sygnatury archiwalne.

Przez wiele lat reprezentowała Polskę 
w Międzynarod. Kom. Dyplomatyki (franc. 
Commission Internationale de Diplomatique); 
na forum komisji przedstawiła charakterysty-
kę wczesnych pol. dokumentów monarszych 
(La typologie des actes royaux polonais avant 
1200, [w:] Typologie der Königsurkunden. 

Kolloquium de Comission Internationale de 
Diplomatique in Olmütz. 30. 8.–3. 9. 1992, vyd. 
J. Bystřický, Olomouc 1998, s. 249–258). Przy 
jej znaczącym udziale powstała ważna mię-
dzynarodowa publikacja dot. organizacji kan-
celarii koronnej po zawarciu Unii Lubelskiej: 
Metryka Ruska (Wołyńska). Regesty doku-
mentów kancelarii koronnej dla ziem ukraiń-
skich (województw wołyńskiego, bracławskie-
go, kijowskiego i czernihowskiego) 1569–1673 
(wstęp P. Kennedy-Grimsted, Kijów 2002). 
Spośród innych jej prac wymienić należy tak-
że: The „Lithuanian Metrica” in Moscow and 
Warsaw. Reconstructing the Archives of the 
Grand Duchy of Lithuania. Including an an-
notated edition of the 1887 Inventory compiled 
by Stanisław Ptaszycki (współaut. P. Kennedy- 
-Grimsted, Cambridge, 1984). We współautor-
stwie z S. Kurasiem opublikowała edycje źró-
dłowe: Zbiór dokumentów małopolskich (cz. 5, 
Dokumenty z lat 1401–1440, Wr. 1970, cz. 6, 
Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 
1386–1417, tamże, 1974, cz. 7, Dokumenty 
króla Władysława Jagiełły z lat 1418–1434, 
tamże, cz. 8, Dokumenty z lat 1435–1450. 
Uzupełnienie. Dokumenty z lat 1286–1442, 
tamże, 1975), Nowy kodeks dyplomatyczny 
Mazowsza (cz. 2. Dokumenty z lat 1248–1355, 
W. 1989, cz. 3. Dokumenty z lat 1356–1381, 
W. 2000), Bullarium Poloniae, litteras aposto-
licas aliaque monumenta Poloniae Vaticana 
continens (t. 1–7, Roma 1982–2006).

W l. 1958–68 była przew. sekcji archiwal-
nej Tow. Miłośników Historii, a od 1966 weszła 
w skład Prezydium ZG PTH (była skarbnikiem 
do 1969). Uczestniczyła w pracach organiza-
cyjnych SAP, rozpoczętych na przeł. 1961/62, 
zarejestrowanego ostatecznie w marcu 1965. 
Była jedną z założycieli SAP i współautorką 
statutu stowarzyszenia.

29 VIII 1963 poślubiła Stanisława Kurasia.
Zmarła 10 IX 2006 w Warszawie; została 

pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu 
Powązkowskim.

– AGAD, Akta osobowe, I.J. S.-K.

Hubert Wajs

Szacherska Stella Maria (1911–1997) 
historyczka, archiwistka, żołnierz AK. Ur. 25 
IV w Boxhagen-Rummelsburg (Berlin), cór-
ka Stanisława J. Rolbieskiego, pol. inżyniera 
i działacza gospodarczego, założyciela fabryki 
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„Kabel Polski” w Bydgoszczy, i Emilii z d. Wika-
Czarnowskiej. Dzieciństwo spędziła w Berlinie. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ro-
dzina zamieszkała w Bydgoszczy. W 1928 ukoń-
czyła Żeńskie Gimn. Human. w Bydgoszczy, 
uzyskując świadectwo maturalne 14 V t.r. Nast. 
doskonaliła umiejętności językowe we Francji 
i Anglii. Po wyjściu za mąż w 1931 zamieszkała 
w Poznaniu. W czasie II wojny światowej prze-
bywała w Warszawie, uczestnicząc w działal-
ności konspiracyjnej: była łączniczką w Oddz. 
III Operacyjno-Wyszkoleniowym Komendy 
Głównej AK (ps. „Emilia”). W l. 1940–44 praco-
wała jako stenotypistka w Hurtowni Win przy 
ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Podczas 
powstania warszawskiego przebywała na 
Pradze, nast. wyjechała do Lublina, gdzie była 
tłumaczem w Polskim Radiu. W l. 1947–48 
pracowała na stanowisku asystentki w Muz. 
Wojsk. w Warszawie, którego dyrektorem był 
wówczas jej mąż Zbigniew. W tym czasie podję-
ła studia w Inst. Hist. Uniw. Warsz., uzyskując 
tytuł mgr. historii na podstawie pracy Ludzie 
wolni w IX w., napisanej pod kierunkiem prof. 
Tadeusza Manteuffla. 

Od 1 I 1950 rozpoczęła pracę w wydawnic-
twie „Książka i Wiedza” jako redaktor działu 
prawno-historycznego, nast. została asystentką 
w Pracowni Atlasu Wczesnodziejowego prof. 
Manteuffla. Po roku podjęła starania o pracę 
w AGAD, bardziej odpowiadającą dziedzinie 
historii społeczno-gospodarczej średniowie-
cza, w której się specjalizowała. Od 1 X 1951 
otrzymała w AGAD etat asystentki. W 1953 
uczestniczyła w seminarium doktoranckim 
prof. Mariana Małowista, przygotowując ma-
teriały do pracy dot. struktury majątkowej 
mieszczaństwa warszawskiego w XV i XVI w. 
Od 1 XII 1953 przeszła do pracy w nowo powo-
łanym IH PAN w Warszawie. W 1958 obroniła 
dysertację doktorską poświęconą dziejom opac-
twa cysterskiego w Szpetalu, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego związków z misją chry-
stianizacyjną na ziemiach prus. w I poł. XIII 
w., napisaną pod kierunkiem prof. Manteuffla 
(Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska, 
W. 1960), i została zatrudniona na stanowisku 
adiunkta. W instytucie zajmowała się historią 
wieków średnich Polski i historią powszechną, 
kontynuując badania nad stosunkami duńsko-
-pomorskimi w XII w. Rezultatem tych badań 
były m.in. artykuły: Akta prepozyta dobrzyń-

skiego Ekberta z 1235 r. a feudalna ekspansja 
niemiecka na ziemie polskie („Przegl. Hist.”, 
1959, z. 3), Pierwsi protektorzy biskupa Prus 
Chrystiana ([w:] Wieki średnie. Prace ofia-
rowane Tadeuszowi Manteufflowi, W. 1962), 
Opactwo oliwskie a próba ekspansji duńskiej 
w Prusach („Kwart. Hist.”, 1967, nr 4), Rola 
polityczna pierwszych metropolitów duńskich 
(„Przegl. Hist.”, 1968, z. 1) oraz cenna praca 
Rola klasztorów duńskich w ekspansji Danii 
na Pomorzu Zachodnim u schyłku XII wieku 
(Wr. 1968). Prowadziła również badania z za-
kresu dyplomatyki, których wyniki wydała dru-
kiem: Z dziejów kancelarii książąt kujawskich 
w XIII w. Dwa nieznane dokumenty szpetal-
skie („Studia Źródłozn.”, t. 5, 1960), Kancelaria 
Siemowita księcia dobrzyńskiego (tamże, t. 11, 
1966) oraz Zaginione przywileje książąt mazo-
wieckich Wacława i Siemowita III dla Płocka 
(„Zap. Hist.”, t. 50, 1985, z. 3). Podejmowała 
także badania nad średniowieczną Warszawą, 
uczestnicząc m.in. w przygotowaniu edycji 
Księgi radzieckiej Starej Warszawy (1447–
1527), pod red. A. Wolffa (Wr. 1963), oraz 
publikując opracowania poświęcone warszaw-
skim rodzinom mieszczańskim: Żywot kup-
ca. Uzupełnienia do „Genealogii” Baryczków 
(„Studia Warsz.”, z. 2, 1977), Wójtowie dzie-
dziczni Starej Warszawy XV i XVI w. ([w:] 
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1, 
W. 1981). Opublikowała również (wspólnie z E. 
Koczorowską-Pielińską) artykuł Nieznane przy-
wileje warszawskie z XV i początków XVI w. 
(„Przegl. Hist.”, t. 51, 1960, z. 2). W PSB ogło-
siła 15 biogramów, m.in. Michała (zm. 1252), 
bp. kujawskiego i pomorskiego, oraz Pawła 
Racława (zm. 1540), wójta i burmistrza Płocka. 
Szczególnym zainteresowaniem darzyła histo-
rię średniowiecznego i wczesnonowożytnego 
Płocka. Uczestniczyła w przygotowaniu zbioro-
wej syntezy miasta, zamieszczając cenny roz-
dział poświęcony „złotemu wiekowi” Płocka l. 
1495–1580 (Dzieje Płocka, wyd. II, Płock 1978, 
s. 126–189). Była wybitną mediewistką, a tak-
że znakomitą edytorką źródeł historycznych. 
Wspólnie z A. Sucheni-Grabowską przygotowa-
ła edycję źródłową Lustracje województwa płoc-
kiego 1565–1789 (W. 1965). W pracy edytorskiej 
osiągnęła najwyższy poziom profesjonalizmu, 
o czym świadczy 2-tomowy Zbiór dokumentów 
i listów miasta Płocka (t. 1–2, W. 1975–1987). 
Praca ta, wydana wzorowo pod względem edy-
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torskim, jest podstawowym narzędziem do 
badań nad dawnymi dziejami miasta Płocka. 
Na wniosek Tow. Nauk. Płockiego, w uznaniu 
dorobku edytorskiego otrzymała nagrodę I st. 
wojewody płockiego.

Po osiągnieciu wieku emerytalnego (1971) 
zamierzała kontynuować pracę w IH PAN 
w Warszawie, otrzymując poparcie kierowni-
ka Pracowni Dziejów Polski Średniowiecznej 
prof. Ryszarda Kiersnowskiego. Jednak dy-
rekcja PAN nie wyraziła zgody na jej dalszą 
pracę w instytucie. Po przejściu na emery-
turę nadal pracowała naukowo, przygotowu-
jąc do druku wspomnianą edycję dokumen-
tów dziejów Płocka. Pracowała również nad 
książką o mężu Zbigniewie, zmarłym w 1985. 
Publikacja ta ukazała się drukiem po śmier-
ci autorki – Pułkownik Zbigniew Szacherski 
dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w latach 
odbudowy (W. 2000). Z innych jej ważnych 
prac należy wymienić m.in.: Uczeni szwedzcy 
na emigracji w Polsce („Odrodzenie i refor-
macja w Polsce”, 1972, nr 17), Ostatnie ortyle 
sądu wyższego w Chełmnie, [w:] Kultura śre-
dniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane 
Aleksandrowi Gieysztorowi (W. 1991) i Płock 
czy Połock? Rzekomy dokument rady płockiej 
z 1501 r. w sprawie kupca wrocławskiego, [w:] 
Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. 
Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi 
(W. 1991).

 Została odznaczona Medalem Wojska 
Polskiego (1948) oraz Krzyżem Armii Krajowej 
(1973). 

Była zamężna (od 1931) ze Zbigniewem 
Szacherskim (1901–85), oficerem 7. P. Strzelców 
Konnych Wpol., uczestnikiem kampanii wrze-
śniowej, późn. płk. AK, płk. WP i dyrektorem 
Muz. WP. Miała córkę Marię Krystynę (1937–
2003), prof. geoinformatyki na Uniw. Warm.- 
-Mazur. w Olsztynie.

Zmarła w Warszawie 21 XII 1997; została 
pochowana (obok męża) w grobie rodzinnym 
w Proboszczewicach na ziemi płockiej. 

– Kuczyński S.K., Szacherska Stella Maria, PSB, 
t. 46, 2009, s. 353–354; – tenże, In memoriam. Stella 
Maria Szacherska (1911–1997), „Notatki Płockie”, 1998, 
nr 1/174, s. 56–57; – AGAD, Akta osobowe S.M. Sz., sygn. 
39/112, IH PAN w Warszawie, Akta osobowe S.M. Sz., 
sygn. 2/205. 

Janusz Grabowski

Szczepaniak Roman (1924–1997) hi-
storyk, archiwista, nauczyciel. Ur. 10 II 
w Mikstacie, syn Franciszka, rolnika, właścicie-
la 3-hektarowego gospodarstwa, i Stanisławy 
z d. Golickiej. Po ukończeniu 7 klas Publ. 
Szkoły Powsz. w Mikstacie, w 1938 rozpoczął 
naukę w Państw. Gimn. Ogólnoksz. w Ostrowie 
Wlkp., przerwaną wybuchem II wojny świato-
wej. W ankiecie personalnej z 1952 podał, że 
l. 1940–44 spędził jako robotnik przymusowy 
w Essen w Niemczech, z kolei w życiorysie 
z 1976 napisał, że całą okupację pracował 
w gospodarstwie rodzinnym, a tylko 3 ostatnie 
miesiące przymusowo kopał okopy w Brzeźnicy 
k. Radomska. Po wojnie powrócił do ostrowskie-
go gimn., w którym w lipcu 1946 zdał egzamin 
dojrzałości. W XI t.r. rozpoczął studia hist. na 
Wydz. Human. Uniw. Wrocł., które ukończył 
w czerwcu 1950 obroną pracy magisterskiej 
Monografia historyczno-gospodarcza miasta 
Oleśnicy. W czasie studiów rozpoczął pracę 
nauczyciela historii w placówkach oświato-
wych Oleśnicy: w l. 1948–49 w szkole podst., 
w l. 1948–52 w Państw. Lic. Mechan. oraz w l. 
1950–52 w lic. ogólnoksz.

1 VIII 1952 został kierownikiem i orga-
nizatorem PAP w Szprotawie. W 1953 ukoń-
czył 4-tygodniowy kurs archiwalno-techniczny 
dla młodszego personelu naukowego archi-
wów państwowych w Szczecinie. Z dn. 1 VII 
1954 objął stanowisko p.o. dyrektora WAP 
w Zielonej Górze z siedzibą w Sulechowie. 
Na tym stanowisku dokończył organizację 
powstałego w 1953 archiwum zielonogórskie-
go, uzyskał siedzibę dla oddziału w Gorzowie 
Wlkp. i zorganizował nową placówkę – PAP 
w Międzyrzeczu. Wyremontował także pałac 
w Starym Kisielinie, który stał się, już po jego 
odejściu, nową siedzibą WAP w Zielonej Górze. 
Poza obowiązkami administracyjnymi, wyko-
nywał także prace terenowe oraz porządko-
wo-inwentaryzacyjne, głównie w zakresie akt 
miast (m.in. Zielonej Góry i Wschowy). W ra-
mach serii: Archiwalny Biuletyn Informacyjny 
opracował informator Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Zielonej Górze i jego archiwa 
powiatowe (W. 1956). Z powodów rodzinnych, 
a także problemów mieszkaniowych, na własną 
prośbę został przeniesiony do Kalisza, gdzie od 
1 III 1959 objął stanowisko kierownika Oddz. 
Terenowego AP M. Poznania i Woj. Pozn., po 
utworzeniu zaś WAP w Kaliszu od 31 I 1976 
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p.o. dyrektora. Stanowiska dyrektora nie otrzy-
mał z powodu sprzeciwu KW PZPR w Kaliszu, 
wynikającego prawdopodobnie z faktu, iż nie 
był czł. PZPR, a także nauką jednego z synów 
w sem. duchownym. Od 1 XII 1980 został kie-
rownikiem Oddz. I archiwum kaliskiego. 1 I 
1988, z przyczyn zdrowotnych, przeszedł na 
rentę inwalidzką. W archiwach państwowych 
pracował jako pracownik naukowy (VII grupa 
uposażenia), będąc nim prawie do końca swej 
pracy zawodowej, zajmując w późn. okresie sta-
nowiska: adiunkta archiwalnego (od 1 X 1958), 
starszego asystenta naukowo-badawczego (od 
1 IV 1964) i adiunkta naukowo-badawczego 
(od 1 VI 1966). Krótko przed przejściem na 
rentę, na własną prośbę, został pracownikiem 
administracyjnym (starszym kustoszem od 
1 VII 1987).

Jego zainteresowania historyczne pocz. 
były skupione na problematyce dziejów ziemi 
lubuskiej. W 1958 opublikował Początki miast 
lubuskich (P. 1958). W t.r. rozpoczął pracę 
nad doktoratem nt. lokacji miast śląskich 
w średniowieczu na prawie niem., pod kierun-
kiem prof. Stefana Inglota na Uniw. Wrocł. 
Ostatecznie, mimo późn. prób, doktoratu nie 
ukończył. W archiwum kaliskim wykonywał 
wiele różnorodnych prac archiwalnych, co jest 
cechą charakterystyczną pracy w małych ar-
chiwach. Zajmował się nadzorem archiwalnym, 
opracowywaniem zasobu, udostępnianiem, 
działalnością naukową i popularyzatorską, co 
znalazło odzwierciedlenie w jego publikacjach.

Wykorzystując wiedzę oraz doświad-
czenie wyniesione z kontroli składnic akt 
i archiwów zakładowych, opracował i opu-
blikował instrukcje dot. ich organizacji: 
Archiwum zakładowe (P. 1964), Archiwum 
zakładowe, [w:] Korespondencyjny kurs archi-
walny, pod red. Cz. Skopowskiego (P. 1966, 
s. 163–192), Archiwum zakładowe (P. 1975), 
Archiwum zakładowe (W. 1967, 1969, 1973, 
1976). Problematyce przedpola archiwalnego 
poświęcił kilka artykułów, opublikowanych 
w „Archeionie”: Narada archiwistów po-
znańskich z przedstawicielami wojewódzkich 
władz związków spółdzielczych (t. 39, 1963, 
s. 251–252), Narada archiwistów poznańskich 
z pracownikami Spółdzielni Inwalidów im. 
K. Świerczewskiego w Poznaniu (t. 40, 1964, 
s. 291–292), Sprawy archiwalne na posiedze-
niach prezydiów powiatowych rad narodowych 

na terenie działalności Archiwum Państwowego 
w Kaliszu (t. 42, 1965, s. 299–300) oraz Opieka 
nad narastającym zasobem archiwalnym w wo-
jewództwie poznańskim (t. 48, 1968, s. 7–23). 
W archiwum kaliskim opracował kilkadzie-
siąt inwentarzy archiwalnych, w tym m.in. 
notariuszy, akt gmin, akt miejskich, sądo-
wych, przedsiębiorstw przemysłowych i ad-
ministracji ogólnej. Dało mu to podstawę do 
napisania artykułów z zakresu informacji ar-
chiwalnej zamieszczanych w „Rocz. Kaliskim”: 
Akta notarialne kaliskie i ich znaczenie dla 
badań naukowych (t. 9, 1976, s. 249–269), 
Materiały archiwalne do dziejów szkolnic-
twa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kaliszu (t. 12, 1978, s. 289–301), Materiały 
archiwalne do dziejów regionu kępińsko-ostrze-
szowskiego w zasobie aktowym Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Kaliszu (t. 13, 
1980, s. 277–289), Materiały archiwalne do 
dziejów regionu krotoszyńsko-koźmińskiego 
w zasobie aktowym Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Kaliszu (t. 14, 1981, s. 277–
289) oraz Materiały archiwalne do dziejów prze-
mysłu w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kaliszu (t. 17, 1984, s. 277–289). Był także, 
wspólnie z W. Michałkiem, autorem kaliskiej 
części opracowania Archiwum Państwowe 
Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. 
Przewodnik po zasobie archiwalnym (W. 1969, 
s. 428–430 i 436–486). Opracował informacje 
o muzeach regionalnych do publikacji Dzieje 
Poznania i Województwa Poznańskiego (w gra-
nicach z 1974 r.). Informator o materiałach ar-
chiwalnych, t. 2 (W. 1982, s. 707–719).

Był organizatorem i współorganizatorem 
wystaw archiwalnych, m.in. „Kalisz w doku-
mencie archiwalnym” oraz wystawy archiwal-
nej w Mikstacie. Popularyzował dzieje regio-
nalne na łamach lokalnych czasopism, takich 
jak „Ziemia Kaliska” (Mikstat herbu Gozdawa, 
1959, nr 8, 9, 10, Na Łysych Górach posiadłość 
Stawisza, nr 15, 16 i 17) i „Wpol. Południowa” 
(Mikstat z lilią w herbie, 1963, nr 8, i Z prze-
szłości Grabowa, nr 4, 1964). Opublikował 
także edycje dokumentalne – Powstanie wiel-
kopolskie. Wypisy źródłowe (Kalisz 1978) oraz 
Kalisz – rok 1914. Materiały źródłowe (Kalisz 
1980, wspólnie z M. Lisiecką). Ogłosił drukiem 
kilka prac o dziejach archiwum w Kaliszu: 
Archiwum Państwowe w Kaliszu. Jego prze-
szłość, teraźniejsza działalność („Archeion”, 
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t. 43, 1966, s. 83–93), Archiwum Państwowe 
w Kaliszu („Rocz. Kaliski”, t. 3, 1970, s. 295–
304), Rola Archiwum w Kaliszu w minionym 
dwudziestoleciu i jego najbliższe zadania 
(„Archiwista”, 1971, nr 2, s. 5–11). Dwie pra-
ce poświęcił rodzinnemu Mikstatowi: Bank 
Ludowy w Mikstacie (1869–1969) (Studia i mat. 
do dziej. Wpol., t. 11, 1974, s. 207–254) oraz 
wydana pośmiertnie monografia Mikstat herbu 
Gozdawa (Mikstat–Kalisz–Gd. 2001).

W czasie studiów był czł. ZNMS (1947–
48), a nast. ZAMP (1949–50). W 1951 został 
czł. PZPR, ale w 1955 wykluczono go za brak 
aktywności w pracach społecznych. Od 1959 
należał do PTH (był m.in. sekretarzem oddz. 
kaliskiego); należał także do ZNP, TPPR i SAP.

Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1968), Odznaką Honorową „Zasłużony 
dla Rozwoju Województwa Poznańskiego” 
(1973) oraz Medalem 40-lecia Polski Ludowej 
(1984).

W 1949 zawarł związek małżeński z Teresą 
Elżbietą Biegańską (1928–2014), z którą miał 
czworo dzieci: Andrzeja (ur. 1950), Barbarę (ur. 
1952), Tadeusza (ur. 1955) i Annę (ur. 1963).

Zmarł 25 I 1997 w Kaliszu, gdzie został 
pochowany na cmentarzu miejskim przy ul. 
Górnośląskiej. Napis na nagrobku: „Mgr hi-
storii, ojciec kapłana” odzwierciedla to, co było 
w jego życiu najważniejsze.

– Schlender G., Sześćdziesiąt lat działalności Ar-
chiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów, Kalisz 
2011; – AP w Kaliszu, Akta osobowe R. Sz., NDAP, Akta 
osobowe R. Sz.

Grzegorz Waliś

Szczuczko Witold (1947–2012) historyk, 
archiwista. Ur. 15 IV w Lędzinie, w pow. gry-
fickim. W 1965 uzyskał świadectwo dojrzało-
ści w Lic. Ogólnoksz. im. Jana Bażyńskiego 
w Ostródzie. W 1968 rozpoczął studia hist. 
o specjalizacji arch. na Wydz. Human. UMK, 
gdzie uczęszczał na sem. z zakresu historii 
średniowiecza, prowadzone przez prof. Karola 
Górskiego. Tytuł mgr. otrzymał 19 VI 1973 
na podstawie pracy Koncepcja wyboru króla 
Polski Zygmunta Starego „Nadzorcą Związku 
Miast Hanzeatyckich” na zjeździe ogólnym 
Hanzy w 1511 r. w Lubece. W t.r. odbył pierw-
szą podróż naukową do Szwecji, podczas któ-
rej prowadził badania źródłowe w archiwach 
w Sztokholmie, Göteborgu i Uppsali. Po powro-

cie ze Szwecji, od 1 VIII 1973 podjął pracę na 
stanowisku dokumentalisty Oddz. w Toruniu 
WAP w Bydgoszczy. Równolegle uczestni-
czył w sem. doktoranckim prof. Górskiego, 
przygotowując rozprawę doktorską. Pracując 
w archiwum, w 1974 zatrudnił się jednocze-
śnie w Pracowniach Konserwacji Zabytków 
w Toruniu. W II poł. grudnia 1976 opuścił 
archiwum toruńskie i pracował wyłącznie 
w Pracowniach Konserwacji Zabytków na sta-
nowisku konsultanta historycznego, a nast. 
kierownika Pracowni Dokumentacji Nauk.- 
-Hist. W poł. 1981 przeszedł do Inst. Historii 
UMK, gdzie pracował do lutego 2001, kolejno 
na stanowiskach starszego asystenta, adiunkta 
i starszego wykładowcy. 6 V 1985 obronił dy-
sertację doktorską Sejm warszawski 1563/64 
a ruch egzekucyjny w Prusach Królewskich, 
która poszerzona o zagadnienie sejmu 1562, 
pod nieco zmienionym tytułem Sejmy koron-
ne 1562–1564 a ruch egzekucyjny w Prusach 
Królewskich została dwukrotnie (1994 i 1995) 
opublikowana przez UMK.

Podczas prawie 20-letniej pracy naukowo-
-dydaktycznej w Inst. Historii i Archiwistyki 
UMK prowadził zajęcia dydaktyczne z akto-
znawstwa, rozwoju form kancelaryjnych, edy-
torstwa źródeł historycznych, neografii gotyc-
kiej, a także proseminaria. Był współtwórcą 
programu nauczania Podyplomowego Studium 
Archiwistyki. Jednocześnie, wykorzystu-
jąc swoją wiedzę zdobytą w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków, prowadził zajęcia z do-
kumentacji historycznej zabytków architektu-
ry i urbanistyki oraz nauki o archiwaliach na 
Wydz. Sztuk Pięknych toruńskiego uniwer-
sytetu. Jego działalność badawcza skupiała 
się na następujących zagadnieniach z zakre-
su historii i archiwistyki: Prusy Królewskie 
w XVI w., parlamentaryzm szwedz. XIII–
XVIII w., dzieje polityczne m. Elbląga 1454–
1626, kancelaria miejska Prus Królewskich 
XIV–XVIII w., problemy opisu akt staropol. 
w archiwalnych skomputeryzowanych sys-
temach informatycznych (w ramach pro-
jektu realizowanego przez prof. Bohdana 
Ryszewskiego). Rozpoczął też pracę nad ob-
szernym tematem badawczym „Recesy stanów 
Prus Królewskich XV–XVIII w. Studium dy-
plomatyczno-źródłoznawcze”. Tego zamierze-
nia nie udało mu się ukończyć. Spośród ok. 
130 opublikowanych prac w jęz. pol. i obcych 
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znalazły się artykuły dot. parlamentaryzmu, 
historii Elbląga, archiwoznawstwa, liczne 
biogramy w PSB, noty katalogowe oraz re-
cenzje książek. Podczas pracy w UMK prze-
bywał na stypendiach i stażach w Berlinie, 
Greifswaldzie, Oldenburgu, Sztokholmie 
i Gdańsku, które umożliwiły mu doskonalenie 
warsztatu i zapoznanie się z doświadczeniem 
nie tylko zagr. archiwistów.

Realizowana problematyka Sz. znalazła 
odzwierciedlenie w licznych publikacjach, 
spośród których najważniejsze to opubliko-
wane wspólnie z K. Górskim i wydane w 1980 
przez Tow. Nauk. w Toruniu w serii: Fontes 
Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 
– I poł. XVI w. (obiekt wpisany na krajową 
listę dziedzictwa kulturowego UNESCO) oraz 
wspomniane Sejmy koronne 1562–1564 a ruch 
egzekucyjny w Prusach Królewskich. Prace te 
weszły do korpusu wiedzy dziedzin, których 
dotyczą.

Od 1 III 2001 powrócił do pracy w AP 
w Toruniu, gdzie pracował do chwili śmierci 
na stanowisku starszego archiwisty, nast. ku-
stosza i starszego kustosza (od 2006) w Oddz. 
Mat. Arch. do końca XVIII w. Podczas 2-eta-
powej pracy w archiwum toruńskim wykony-
wał kwerendy, opracował zespoły (m.in. doku-
mentację techniczną, Zbiory kartograficzne m. 
Grudziądza), obsługiwał użytkowników pra-
cowni naukowej, brał udział w pracach Kom. 
Metodycznej, zajmował się szeroko pojętą dzia-
łalnością popularyzatorską (prowadził pokazy 
i lekcje archiwalne, przygotowywał scenariusze 
wystaw, noty katalogowe, blisko współpracując 
z Pracownią Konserwacji). Ponadto, wygłaszał 
referaty na zebraniach naukowych, udzielał 
wywiadów dla prasy, radia oraz lokalnej te-
lewizji. Kontynuował działalność naukową 
oraz dydaktyczną, prowadząc zajęcia nt. doku-
mentacji historycznej zabytków architektury 
i urbanistyki.

Był czł. Toruńskiego Tow. Nauk., Stow. 
Historyków Sztuki, PTH, PTTK, działał cha-
rytatywnie w Stow. „Serce za Serce”. 

Był żonaty z Jadwigą Wierzbowską, z któ-
rą miał syna i córkę.

Zmarł nagle 22 XI 2012 podczas konferencji 
naukowej w Inst. Herdera w Marburgu, w cza-
sie której nie zdążył wygłosić przygotowanego 
referatu Mehrsprachigkeit in den Königlich 
Preußischen Landtagen des 16. Jahrhunderts 

und der Übergang zum Polnischen als 
Verhandlungssprache; został pochowany 
na Centralnym Cmentarzu Komunalnym 
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej.

– Wyszomirska M., In memoriam. Doktor Witold 
Szczuczko (15 kwietnia 1947–22 listopada 2012), „Ar-
chiwista Polski”, 18, 2013, r. nr 1(69), s. 110–112, tejże, 
Witold Szczuczko (1947–2012), „Archeion”, t. 114, 2013, 
s. 513–524 [bibliogr.], Małłek J., Witold Szczuczko (1947–
2012), „Zap. Hist.”, t. 78, 2013, z. 3, s. 153–161; – Archi-
wum UMK, Akta osobowe W. Sz., AP w Toruniu, Akta 
osobowe W. Sz., Sprawozdania roczne AP w Toruniu.

Monika Wyszomirska

Szewczyk Roman Stanisław (1915– 
1952) nauczyciel, archiwista, historyk. Ur. 
7 XI w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, syn 
Jana, urzędnika kolejowego (zm. 3 IX 1939), 
i Konstancji z d. Wrońska (zm. 17 IX 1947). 
Miał troje rodzeństwa: braci Władysława 
Sylwestra (zginął z rąk Niemców w 1944) 
i Antoniego (urzędnika) oraz siostrę Małgorzatę 
(nauczycielkę). W l. 1926–34 uczęszczał do 
Gimn. im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, świa-
dectwo dojrzałości uzyskał w 1934. W l. 1934–
38 studiował historię i filologię romańską na 
KUL. Magisterium z filozofii w zakresie historii 
otrzynał na podstawie pracy Pamiętniki Filipa 
de Commynes jako źródło historyczne, a z fi-
lologii romańskiej – La langue des poésies de 
François Villon. 23 XII 1946 obronił rozprawę 
doktorską Ludność Lublina w latach 1583–
1650 i uzyskał st. dr. filozofii z odznaczeniem. 
Po studiach w l. 1938–39 odbywał służbę wojsk. 
w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Brał 
udział w kampanii wrześniowej, po dostaniu 
się do niewoli przebywał w obozie jenieckim, 
z którego został zwolniony w maju 1940. W cza-
sie wojny pracował w Zarządzie Miejskim 
w Lublinie i Staatsbibliothek in Lublin oraz 
w lubelskich firmach prywatnych jako pra-
cownik biurowy i tłumacz. W lipcu 1944 po 
wycofaniu się Niemców z Lublina razem z prof. 
Aleksandrem Kossowskim zorganizował akcję 
poszukiwania i zabezpieczania dokumentów 
poniem. porzuconych w obozie na Majdanku, 
w siedzibie gestapo „Pod Zegarem”, w więzie-
niu na Zamku oraz w kwaterach esesmanów 
i volksdeutschów. 1 VIII 1944 WRN w Lublinie 
upoważniła Sz. i jego brata Antoniego do za-
bezpieczenia i przejmowania do AP w Lublinie 
akt i archiwaliów b. urzędów niem. 1 IX 1944 
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został powołany przez PKWN na stanowisko 
kontraktowego pracownika AP w Lublinie. Od 
1 I 1945 został zaszeregowany na stanowisku 
archiwisty do VII grupy uposażenia służbowe-
go. 26 I 1945 Min. Oświaty delegowało go do 
przejęcia i zabezpieczenia urzędów archiwal-
nych w Radomiu, Kielcach i Warszawie oraz 
do zabezpieczenia archiwaliów prywatnych na 
terenie woj. kieleckiego. W archiwum lubelskim 
pracował do 31 VIII 1945, z tą datą dobrowolnie 
wystąpił ze służby w Min. Oświaty i 1 IX 1945 
uzyskał zgodę na przejście do pracy w MSZ. 
W poł. września 1945 podjął nieudane stara-
nia o powrót do pracy w archiwum lubelskim. 
W l. 1944–45 na terenie Lublina zabezpieczył 
wiele poniem. dokumentów, w 1946 przeka-
zał je Miejskiej Kom. Badania Zbrodni Niem. 
w Lublinie, która dokonała ich oględzin i spo-
rządziła z nich odpisy. Łącznie na tej podsta-
wie powstały 92 protokoły, zawierające wykazy 
więźniów, meldunki i inne pisma dot. więzienia 
na Zamku w Lublinie.

W październiku 1944 był nauczycielem 
jęz. franc. w Koedukacyjnym Ogólnoksz. Gimn. 
i Lic. dla Dorosłych dr. I. Krzeczkowskiej 
w Lublinie. W roku akad. 1946/47 został za-
trudniony na etacie asystenta w Katedrze Hist. 
Nowożytnej Wydz. Nauk Human. KUL, gdzie 
prowadził zajęcia z historii nowożytnej powsz. 
Jednocześnie pracował jako nauczyciel w Gimn. 
i Lic. Tow. Uniwersytetów Robotniczych 
w Lublinie. Od 1 X do 31 XII 1947 pracował na 
etacie adiunkta Katedry Ekon. Rolnej Wydz. 
Przyr. UMCS. W l. 1948–49 przebywał na rocz-
nym stypendium naukowym w Paryżu, gdzie 
studiował na Sorbonie i w College de France. 
W tym czasie kierował Lic. Polskim w Paryżu. 
Od 1949 był związany z łódzkim ośrodkiem 
akademickim: w l. 1949–50 był zastępcą 
profesora i kierownikiem Zakł. Hist. Gosp. 
Wyższej Szkoły Ekon., wykładowcą historii 
gosp. w Uniw. Łódz., a w l. 1950–52 zastępcą 
profesora w Państw. WSP.

Jest autorem kilku ważnych publikacji 
o tematyce historycznej z bogatymi odnie-
sieniami archiwalnymi. W artykule praso-
wym Pozostawione akta oskarżają („Gaz. 
Lub.”, 1945, nr 190, s. 4), opisał odnalezione 
w Lublinie akta poniem., głównie dot. obozu 
na Majdanku. W krótkim szkicu Z dziejów 
Majdanka (L. 1945) opisał na podstawie od-
nalezionych akt gospodarkę włosami więźniów 

Majdanka. W pracy Mord na zamku lubelskim 
w dniu 22 lipca 1944 (W. 1946) opisał przebieg 
egzekucji ok. 200 więźniów przetrzymywanych 
w więzieniu na Zamku w Lublinie. Wykorzystał 
dokumenty znalezione w kancelarii komen-
danta więzienia oraz protokoły zeznań sporzą-
dzone przez Miejską Kom. Badania Zbrodni 
Niem. w Lublinie. W pracy zamieścił odpisy 
i fotokopie licznych dokumentów. Bazą źródło-
wą opublikowanej pracy doktorskiej Ludność 
Lublina w latach 1583–1650 (L. 1947) były 
księgi ślubów i chrztów z kościoła św. Michała 
w Lublinie. Na ich podstawie badał zjawiska 
demograficzne i stosunki narodowościowe 
w dawnym Lublinie. Drukiem ukazała się też 
jego praca magisterska Pamiętniki Filipa de 
Commynes jako źródło historyczne (L. 1948).

W 1946 wstąpił do PPS, a 15 XII 1948 
do PZPR. Był czł. Okręgowej Kom. Badania 
Zbrodni Niem. w Lublinie i Zw. Uczestników 
Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację; 
należał do Tow. Nauk. KUL.

Zmarł 12 V 1952 w Łodzi; został pochowa-
ny w Lublinie.

– Skład osobowy, spis wykładów i instytucji Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1946/1947 
oraz sprawozdanie za lata poprzednie, L. 1947, Kita J., 
Stobiecki R., Słownik biograficzny historyków łódzkich, 
Ł. 2000, s. 93, Losy pracowników i studentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, 
L. 2009, s. 261, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 
1925–1939 we wspomnieniach swoich pracowników 
i studentów, L. 1989, s. 278; – Arch. KUL, Zespół przed-
wojenny, Wydział Nauk Humanistycznych, Akta osobowe 
studentów, Szewczyk Roman, sygn. H 3580, Wydział 
Nauk Humanistycznych, Akta osobowe studentów, 
Szewczyk Roman, sygn. bez numeru albumu, Referat Per-
sonalny, Akta osobowe pracowników, Szewczyk Roman, 
sygn. A 194, AP w Lublinie, Akta osobowe R. Sz., zesp. 
35/770/0 Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich 
w Lublinie 1945–1947, sygn. 9; – Archiwum UMCS, Akta 
personalne, K 700, APL, Archiwum Uniw. Łódz., Akta 
osobowe R. Sz., nr 2775.

Piotr Dymmel

Sznajder Alicja (1941–2003) archi-
wistka, historyczka, nauczycielka. Ur. 
2 I w Borzęcinie, w pow. brzeskim, córka 
Stanisława Kwaśniewskiego i Stanisławy 
z d. Jaworskiej. Rodzice na początku oku-
pacji niem. zostali wysiedleni z Poznania do 
Małopolski. W 1945 rodzina przeprowadziła 
się do Szczecina, Sz. w l. 1948–55 uczęszczała 
do szkoły podst., a nast. w l. 1955–59 do lic. 



239

ogólnoksz. W 1960 wstąpiła na Wydz. Filoz.- 
-Hist. UAM, gdzie w 1965 uzyskała tytuł mgr. 
historii. W 1987 ukończyła studia podyplomowe 
z zakresu archiwistyki na UMK.

Od 1 IX 1966 do 28 VI 1973 pracowała jako 
nauczycielka dyplomowana historii w Szkole 
Podst. nr 83 w Poznaniu. Od 1 III 1973 została 
zatrudniona na stanowisku archiwisty w AP M. 
Poznania i Woj. Pozn., początkowo na 3-mie-
sięczny okres próbny, a od 1 VIII 1973 na etat 
stały. Od 1 III 1974 awansowała na stanowisko 
starszego archiwisty, od 1 X 1989 – kustosza, 
a od 1 VII 1994 – starszego kustosza.

Od początku pracy archiwalnej zajmowa-
ła się głównie udostępnianiem materiałów ar-
chiwalnych: wykonywała kwerendy dla osób 
indywidualnych oraz instytucji. Uczestniczyła 
w inwentaryzacji kartoteki niem. listy narodo-
wej i sporadycznie wizytowała archiwa zakła-
dowe. W grudniu 1976 wygłosiła na zebraniu 
naukowym referat Akta niemieckiej listy na-
rodowej z terenu Wielkopolski przechowywa-
ne w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Poznaniu.

W l. 1966–81 należała do ZNP.
W 1966 wyszła za mąż za Bogusława 

Sznajdera – pilota, oficera lotnictwa wojsk. 
Miała córkę Monikę (ur. 1968), ekonomistkę.

Zmarła 21 X 2003; została pochowana 
w alei zasłużonych cmentarza Komunalnego 
Junikowo w Poznaniu.

– AP w Poznaniu, Akta osobowe A. Sz.

Jolanta Niezborała

Szumski Jerzy (1941–2015) archiwista, 
historyk regionalista. Ur. 20 X w Kucharówce 
k. Zabłudowa, syn Władysława i Anny. W 1959 
ukończył lic. ogólnoksz. w Białymstoku, nast. 
w 1964 Wydz. Hist. Uniw. Warsz. W 1980 uzy-
skał tam st. dr. nauk human., broniąc pracy 
doktorskiej Uwłaszczenie chłopów w północno-
-wschodniej części Królestwa Polskiego, napisa-
nej pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza. 
Prowadził także badania źródłowe do rozpra-
wy habilitacyjnej nt. ziemiaństwa na Litwie 
Zaniemeńskiej w l. 1795–1864, jednakże pracy 
tej nie zakończył. W 1973 prowadził kweren-
dę poloników w ówczesnym Centr. Arch. Hist. 
w Leningradzie (obecnie Ros. Państw. Arch. 
Hist. w Petersburgu).

W l. 1964–71 pracował w Muz. Ruchu 
Rewolucyjnego w Białymstoku (oddz. Muz. 

Okręgowego) na stanowisku starszego asysten-
ta muzealnego. Od 1 VI 1971 został zatrudnio-
ny w WAP w Białymstoku na stanowisku ar-
chiwisty, nast. starszego archiwisty, adiunkta 
naukowo-badawczego i starszego kustosza. 
Od 2000 objął stanowisko kierownika Oddz. 
Opracowania. 1 X 2007 przeszedł na emeryturę. 

Do dorobku zawodowego Sz. należy opraco-
wanie kilkudziesięciu zespołów archiwalnych, 
w tym akt urzędów administracji ros.: Urzędu 
Gub. Suwalskiego do Spraw Włościańskich 
(1864–1914), komisarzy ds. włościańskich po-
wiatów: sejneńskiego (1864–1914), suwalskie-
go (1864–1914), kolneńskiego (1874–1914), 
łomżyńskiego (1906–14), wysokomazowieckie-
go (1866–1915), władysławowskiego (1864–
1914), akt urzędów Łomżyńskiej Inspekcji 
Fabrycznej ( 1896–1917), Rady Białostockiego 
Inst. Panien Szlacheckich (1826–1918), 
Zarządu Rolnictwa i Dóbr Państw. Guberni 
Suwalskiej i Łomżyńskiej (1866–73, 1893–
1918), Zarządu Dóbr Siemiatycze (1881–1912), 
zarządów akcyzowych: guberń łomżyńskiej, 
płockiej i suwalskiej (1873–1918) oraz I Okręgu 
Łomżyńskiego (1869–1918). Opracował ponad-
to archiwalia instytucji finansowych od II poł. 
XIX w. do okresu po II wojnie światowej: Tow. 
Kredytowego Miejskiego Białostockiego (1908–
15), Izby Skarbowej Łomżyńskiej (1869–1918), 
Kasy Gubernialnej Augustowskiej (1820–65) 
i Powiatowej Szczuczyńskiej (1867–1915), 
akta banków woj. białostockiego z okresu mię-
dzywojennego (1925–39, 1945–50), oddziałów 
w Białymstoku banków – Komunalnego (1949–
51), Inwestycyjnego (1949–69), Rolnego (1950–
75); ponadto zespoły Okręgowego Inspektora 
Pracy VI Okręgu (1944–50), Okręgowego 
Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku (1946–
50), urzędów likwidacyjnych: okręgowego i re-
jonowego w Białymstoku (1945–51) oraz rejo-
nowego w Łomży (1949), Dyrekcji Okręgowej 
Szkolenia Zawodowego w Białymstoku (1949–
58), Inspektora Pracy 31 Obwodu w Łomży 
(1945–50). Szczególne miejsce w jego dorobku  
zajmuje opracowanie niezwykle cennego in-
wentarza zesp. akt Starszego Notariusza Sądu 
Okręgowego w Grodnie [1581–1882] 1839–1915 
[1920–30], który jest przechowywany w zaso-
bie AP w Białymstoku i jest zespołem unika-
towym w archiwach pol. Stanowi on kapitalne 
źródło historyczne o wyjątkowym znaczeniu 
dla badań nad historią regionu na przeł. XIX 
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i XX w. Bardzo cenny i unikatowy jest sporzą-
dzony przez SZ. indeks osobowy do tego zespołu 
liczący 32 871 pozycji.

Opublikował wiele wartościowych rozpraw 
historycznych i archiwalnych. Spośród nich 
wymienić należy prace z dziedziny archiwo-
znawstwa i źródłoznawstwa: Akta Starszego 
Notariusza Grodzieńskiego Sądu Okręgowego 
z lat 1883–1914 jako źródło do badań nad dzie-
jami miast obwodu białostockiego, [w:] Miasta 
północno-wschodniej części Polski (Białystok 
1982), Sądy gminne w guberni łomżyńskiej 
w latach 1864–1876. Działalność i spuścizna 
aktowa, [w:] Archiwa i archiwalia łomżyńskie, 
red. A. Dobroński (W. 1988), Akta urzędów skar-
bowych północno-wschodnich ziem Królestwa 
Polskiego jako źródło historyczne (1815–1914) 
(„Archeion”, t. 85, 1989), Źródła archiwalne do 
historii wojskowej w Archiwum Państwowym 
w Białymstoku („Zesz. Nauk. Muz. Wojska”, 
1989), Akta naczelników wojennych powiatów 
białostockiego i sokólskiego do dziejów powsta-
nia styczniowego („Białostocczyzna”, 2000, 
nr 3–4), Źródła do historii Żydów w zasobie 
Archiwum Państwowego w Białymstoku, [w:] 
Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, 
pod red. B. Woszczyńskiego, V. Urbaniak 

(W. 2001, s. 83–97). Jest autorem drukowanych 
pomocy informacyjnych do zasobu archiwum 
białostockiego – Informator o zasobie archiwal-
nym Archiwum Państwowego w Białymstoku 
(Białystok 2000) oraz Informator mikrofil-
mów akt metrykalnych parafii rzymskokato-
lickich Archidiakonatu Białostockiego z lat 
1808–1864 (tamże, 2001). Na łamach ogól-
nopol. i regionalnych czasopism naukowych, 
takich jak „Archeion”, „Białostocczyzna”, 
„Studia Łomżyńskie”, „Studia Podlaskie”, 
„Rocz. Tatarów Pol.”, „Zesz. Nauk. Filii Uniw. 
Warsz. w Białymstoku” ogłosił drukiem wie-
le prac dot. historii półn.-wsch. części Król. 
Pol. w II poł. XIX w., przede wszystkim dzie-
jów wsi, kwestii uwłaszczenia chłopów (m.in. 
Uwłaszczenie chłopów w północno-wschod-
niej części Królestwa Polskiego 1846–1871, 
Białystok 2002), stosunków ziemskich, dziejów 
ziemiaństwa i szlachty oraz losów Tatarów na 
tych obszarach. 

W 1983 został wyróżniony złotą odznaką 
„Zasłużony Białostocczyźnie”.

Zmarł 26 III 2015.
– Kietliński M., Jerzy Szumski (20 X 1941–26 III 

2015) [bibliogr.], „Archeion”, t. 11, 2016, s. 649–651.

Marek Kietliński
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T

Tazbir-Tomaszewska Bożenna (1923–
2006) harcerka, żołnierz AK, historyczka. Ur. 
4 III w Wołominie, córka Stanisława Tazbira 
(prawnika, działacza oświatowego, kierow-
nika Sekcji Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą 
Rady Gł. Opiekuńczej i zastępcy kierowni-
ka Dep. Oświaty i Kultury w Delegaturze 
Rządu na Kraj) i Lilii z d. Włodarskiej (czł. 
Powsz. Organizacji Wojsk., Straży Kresowej, 
działaczki społ., żołnierza AK i powstańca 
warszawskiego). Miała dwie siostry: Wandę 
(1920–2006), harcerkę, żołnierza AK, uczest-
niczkę powstania warszawskiego, oraz Lesławę 
(1925–49), również harcerkę, podczas okupacji 
czł. tajnej organizacji samokształceniowej „Pet–
Przyszłość”, uczestniczkę konspiracji harcer-
skiej, żołnierza AK i powstańca warszawskiego. 
Naukę rozpoczęła w Prywatnym Gimn. i Lic. 
Żeńskim Jadwigi Kowalczykównej i Jadwigi 
Jawurkównej w Warszawie, które ukończyła 
w 1942 na tajnych kompletach. Wstąpiła na 
Tajny Uniw. Warsz., na którym przez 2 lata 
studiowała prawo. Działalność konspiracyjną 
rozpoczęła 1 III 1941, gdy została zaprzysiężo-
na w ZWZ. Od 1 III 1941 do 31 VII 1944 pod 
ps. „Czesława Rawicz”, „Bożena Biała” działa-
ła w plutonie łączności Wojsk. Służby Kobiet 
Obwodu Śródmieście AK, dowodzonym przez 
ppor. Marię Bańkowską ps. „Krysia”. Po odby-
ciu szkoleń wojsk., od poł. 1942 pełniła służbę 
łączności i zadań specjalnych. W powstaniu 
warszawskim, od 1 VIII 1944 była łączniczką 
w Okręgowej Składnicy Meldunkowej K-1, przy 
Dowództwie Okręgu Warsz. AK; 21 VIII–2 IX 
1944 pełniła służbę w łączności kanałowej na 
trasie Śródmieście–Stare Miasto. 5 X t.r. trafiła 
do niewoli w st. szer., co umożliwiło połączenie 
z matką i siostrami. Razem zostały wywie-
zione do obozu jenieckiego w Lamsdorf, nast. 
przewiezione kolejno do Mühlberg, Altenburg 
i Oberlangen. 12 IV 1945 obóz Oberlangen zo-
stał wyzwolony przez 1. Dyw. Pancerną gen. 
S. Maczka. Wraz z matką i siostrami, po kilku-

tygodniowym pobycie w Enschede (w Holandii), 
znalazła się w Anglii. Tam została wcielona 
do oddziału żeńskiej służby pomocniczej w si-
łach powietrznych Wielkiej Brytanii – WAAF 
(Woman Auxiliary Air Forces). Od kwietnia 
1945 do lipca 1947 odbywała służbę pomoc-
niczą przy pol. oddziałach RAF w Wimslow, 
Sealand, Fromlingham, Dunholm i Lodge. Po 
zdemobilizowaniu, od lipca 1947 do czerwca 
1948 przebywała w Londynie, gdzie uczyła się 
i dorywczo pracowała.

Po powrocie do kraju, w czerwcu 1948 
wznowiła studia prawnicze na Uniw. Warsz., 
których nie ukończyła z powodu aresztowania 
męża. W lutym 1951 rozpoczęła pracę jako 
redaktor w Państw. Wydawnictwach Techn., 
nast. w wydawnictwie „Arkady”, gdzie praco-
wała do końca 1977. Jednocześnie, od 1957 była 
zatrudniona w Wydawnictwie Inst. Planowania 
Przestrzennego Politechn. Warsz. W ciągu 27 
lat pracy edytorskiej przygotowała do druku 
ponad 300 publikacji z zakresu architektury 
i urbanistyki. W l. 1978–80 pracowała na sta-
nowisku dyrektora Biura ZG Tow. Urbanistów 
Pol. i stamtąd odeszła na emeryturę. 

Na początku lat 70. XX w. zaangażowała 
się w działalność Kom. Historii Kobiet w Walce 
o Niepodległość w ramach Tow. Miłośników 
Historii; była przew. komisji od 1980 aż do 
śmierci w 2006. Początki działalności komi-
sji były niezwykle trudne; nie miała środ-
ków finansowych i borykała się z problemem 
lokalowym, w związku z tym mieściła się 
w siedzibach różnych instytucji, m.in.: Muz. 
Niepodległości, Bibl. Narod. i Fundacji Arch. 
Polski Podziemnej. Na początku 2001 komisja 
nawiązała ścisłą współpracę z AAN, w którym 
znalazła siedzibę i pracuje do dziś. Pod jej 
przewodnictwem, wolontariuszki – członkinie 
komisji – zgromadziły i opracowały dokumen-
ty uczestniczek walk o niepodległość Polski 
w l. 1939–45. Powstał cenny zbiór archiwalny, 
zawierający relacje, dokumenty, opracowania, 
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życiorysy i fotografie działaczek niepodległo-
ściowych. Archiwalia, zgromadzone przez komi-
sję, posłużyły za źródło opracowania Słownika 
uczestniczek walk o niepodległość Polski 1939–
1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji nie-
mieckiej (W. 1988), wydanego w nakładzie 30 
tys. egz. i nagrodzonego w 1989 nagrodą hi-
storyczną tygodnika „Polityka”. Na pocz. l. 90. 
XX w. T. zainicjowała prace nad 2. tomem 
słownika, obejmującym uczestniczki zmarłe 
i zamordowane w l. 1939–2004. Działalność ko-
misji została uhonorowana 5 VI 2003 nagrodą 
IPN im. Grzegorza Jakubowskiego oraz nada-
niem jej tytułu Kustosza Pamięci Narodowej. 

Była czł. Pol. Tow. Wydawców Książek 
oraz Tow. Miłośników Historii.

Została odznaczona Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem AK, Krzyżem Powstania Warszaw- 
skiego, Medalem Lotniczym RAF 1945 i War 
Medal RAF 1945. Otrzymała także kilkadzie-
siąt odznaczeń i medali pol. organizacji społ. 
i kult.

28 VII 1947 wyszła za mąż za żołnierza 
AK Jacka Tomaszewskiego (Grupy Szturmowe 
Szarych Szeregów, batalion „Zośka”, „Parasol”), 
z którym zaręczona była od 22 VII 1944. Ślub 
odbył się w miejscowości Lincoln w Wielkiej 
Brytanii.

Zmarła 22 VII 2006; została pochowana 
w grobie rodzinnym Tazbirów na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 

– Wasilewska A.E., Bożena Tazbir-Tomaszewska, 
„Teki Arch.”, t. 10(32), 2009, s. 433–436. 

Anna Eliza Wasilewska

Trębiński Władysław (1897–1995) ar-
chiwista, bibliotekarz. Ur. 3 III w Kijowie, 
syn Władysława Ambrożego i Julii Zofii 
z d. Szerszeniewskiej. Uczęszczał do 4-klaso-
wego progimn. (do 1916), w 1926 uzyskał ma-
turę, a w 1928 po napisaniu pracy dyplomo-
wej Prasa ludowa w Polsce ukończył 3-letnią 
Wyższą Szkołę Dziennikarską w Warszawie. 
Równocześnie pracował na różnych stanowi-
skach: w l. 1917–18 jako kontroler w cukrow-
ni w Brześciu Kujawskim, nast. w 1918 jako 
statystyk w Biurze Pracy Społ. w Warszawie, 
a od grudnia 1918 do września 1939 jako re-
ferent w Dziale Admin. MSW w Warszawie. 
W czasie wojny przebywał nadal w Warszawie, 
gdzie pracował jako kierownik sklepu spożyw-
czo-kolonialnego, a po wybuchu powstania war-

szawskiego w 1944 wyjechał do Radomia. Tam 
pracował jako sekretarz Szkoły Zaw. Rzemiosła 
(od grudnia 1944 do kwietnia 1945). 

Po zakończeniu działań wojennych 
w kwietniu 1945 przeprowadził się wraz 
z rodziną do Gdańska, gdzie rozpoczął pracę 
w Prezydium WRN jako bibliotekarz (do 31 XII 
1950). Od 1 I 1951 został zatrudniony na stano-
wisku kierownika PAP w Gdyni (podlegającego 
WAP w Gdańsku). Organizował i współtworzył 
archiwum gdyńskie, poczynając od uzyskania 
siedziby poprzez przejmowanie pierwszych akt 
z urzędów i przedsiębiorstw z terenu Gdyni 
i Sopotu, a także nadzorowanie składnic akt 
i archiwów zakładowych instytucji. Jako kie-
rownik PAP w Gdyni zajmował stanowisko 
adiunkta archiwalnego. Pracując jako bibliote-
karz i archiwista, ukończył kursy: bibliotekarzy 
naukowych (1950), pracowników naukowych 
archiwów państwowych (1952) oraz kurs ar-
chiwalny kierowników powiatowych archiwów 
państwowych (1955).

Zajmował się opracowaniem zbiorów 
archiwalnych, opracował wstępy do inwen-
tarzy kilkunastu zespołów, m.in. Zarządu 
Miejskiego i MRN w Gdyni, przedsiębiorstw 
i spółdzielni przemysłu morskiego i rybac-
kiego w Gdyni: Przedsiębiorstwa Połowów 
i Usług Rybackich ARKA, Morskich Zakł. 
Rybnych, Przedsiębiorstwa Połowów i Usług 
Dalekomorskich DALMOR, Przedsiębiorstwa 
Połowów Dalekomorskich DELFIN, Spółdzielni 
Pracowników Rybołówstwa Morskiego OG- 
NIWO, Bałtyckiej Spółki Rybnej, a także 
Gdyńskiej Stoczni Remontowej i spółki Morski 
Eksport Węgla PROGRES w Gdyni. Zajmował 
się także problemami nadzoru nad narastają-
cym zasobem archiwalnym, jest autorem re-
feratów dot. organizacji i zadań powiatowych 
archiwów państwowych, opieki nad narasta-
jącym zasobem archiwalnym oraz brakowania 
dokumentacji.

Był żonaty z Feliksą Gruszczyńską, miał 
dwoje dzieci (Zbigniewa i Zofię).

Zmarł 13 XI 1995.
– AP w Gdańsku, zesp. 10/1414/0 Wojewódzkie 

Archiwum Państwowe w Gdańsku 1945–2009, sygn. 
149 Akta osobowe Władysława Trębińskiego, sygn. 
2346 Dziesięciolecie PAP w Gdyni, sygn. 2699 Referaty 
kierowników PAP.

Andrzej Regliński
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Triller Eugenia (1908–1996) archiwistka, 
nauczycielka, historyczka, bibliotekarka. Ur. 
4 XII w Rudkach k. Lwowa. córka Henryka (zm. 
1934), pisarza i adwokata, i Reginy z d. Karp 
(zm. 1942). Miała czworo rodzeństwa: Rudolfa 
(zaginął na początku wojny), Wilhelma (został 
zastrzelony w Rudkach przez Niemców 5 VIII 
1941), Krystynę i Franciszkę. 4-klasową szkołę 
powsz. w Rudkach ukończyła w 1918, nast. pod-
jęła naukę w 8-klasowym Prywatnym Gimn. 
Żeńskim w Samborze, ukończoną egzaminem 
maturalnym w 1926. W t.r. zapisała się na 
Wydz. Human. UJK, gdzie studiowała histo-
rię. Dyplom mgr. filozofii w zakresie historii 
uzyskała 7 II 1932, broniąc pracy Konstanty 
Korniakt (1517–1603), protoplasta rodziny 
Korniaktów w Polsce, napisanej pod kierun-
kiem prof. Jana Ptaśnika, a po jego śmierci pod 
kierunkiem prof. Teofila Emila Modelskiego – 
kierownika archiwum uniwersytetu oraz szefa 
Zakł. Historii Powsz. Średniowiecza.

Podczas studiów w 1930 pracowała, 
prowadząc poszukiwania genealogiczne na 
rzecz osób trzecich w Oddz. Grodzkim AP 
we Lwowie. Od 1932 poszukiwania genealo-
giczne stały się jej głównym źródłem utrzy-
mania. Prowadziła kwerendy w archiwach 
lwowskich, poza AP także w Arch. Ziemskim 
(tzw. Bernardyńskim), Miejskim, Kapitulnym 
i Konsystorskim, w archiwach prywatnych 
Dziubińskich i Szczepańskich. W ten spo-
sób poznała paleografię i łac. potoczną. W l. 
1940–41 była pracownikiem naukowym AP 
we Lwowie, porządkując metrykę józefińską 
i franciszkańską oraz akta arch. stauropi-
gialnego (Oddz. u Karmelitek). Od 19 III do 
22 VI 1941 pracowała w archiwum lwowskim 
na stanowisku kierownika Oddz. Banków Pol. 
Pracę i pobyt we Lwowie musiała przerwać 
wraz z rozpoczęciem niem. okupacji miasta, 
m.in. ze względu na pochodzenie. Wyjechała 
do rodzinnych Rudek, gdzie udzielała prywat-
nych lekcji, a po ponownym wkroczeniu Armii 
Czerwonej, od października 1944 do lutego 
1945 była nauczycielką historii, chemii i fizyki 
w klasach V–VIII w miejscowej szkole powsz. 
W 1945 jako jedna z pierwszych wyjechała do 
Polski. Próbowała osiąść w Krakowie, gdzie 
nie było wolnych etatów w tamtejszych ar-
chiwach i bibliotekach naukowych, w związku 
z czym podjęła decyzję o wyjeździe do Jeleniej 
Góry.

W Jeleniej Górze od 14 VIII 1945 objęła 
stanowisko kierownika Arch. Miejskiego, będąc 
jednocześnie referentem Urzędu Miejskiego. 
Była pierwszym pol. archiwistą oficjalnie za-
trudnionym na Dolnym Śląsku. Na stanowi-
sku kierownika Arch. Miejskiego pozostała do 
28 II 1951, jednocześnie od 1 X 1950 rozpoczęła 
pracę w nowo powołanym Oddz. Terenowym 
w Jeleniej Górze AP we Wrocławiu, pocz. bez 
wynagrodzenia. 2 XII 1950 podpisała stałą 
umowę o pracę, jednak formalnie podjęła pracę 
dopiero 1 IV 1951. Nowa praca nie satysfakcjo-
nowała jej, w związku z czym 30 VI 1951 roz-
wiązała umowę z AP we Wrocławiu. W 1951, 
podczas pobytu w Jeleniej Górze, zgromadzi-
ła materiały źródłowe do pracy doktorskiej 
Stosunki handlowe Jeleniej Góry ze Wschodem 
(Polską i Rosją) w XVI–XVIII w., pisanej 
pod kierunkiem prof. Wojciecha Hejnosza na 
Wydz. Human. UMK. W l. 1953–58 kontynu-
owała pracę nad doktoratem pod kierunkiem 
prof. Stefana Inglota, lecz ostatecznie jej nie 
ukończyła.

Od 5 X 1951 została zatrudniona w Bibl. 
Ossol. na stanowisku bibliotekarza naukowego 
do opracowywania księgozbioru. Od 1 I 1953 
pracowała w Dziale Starych Druków, jako 
korektorka, nast. przeszła do Działu Druków 
zwartych i czasopism, w l. 1956–65 zaś pra-
cowała w Dziale Rękopisów. W 1965 przenie-
siono ją do Gabinetu Marksizmu-Leninizmu. 
W 1954 awansowała na stanowisko adiunkta, 
w 1957 – starszego bibliotekarza, w 1963 – ku-
stosza, a w lipcu 1964, po zdaniu egzaminów 
w Krakowie, na stanowisko bibliotekarza dy-
plomowanego, w 1968 otrzymała stanowisko 
starszego kustosza dyplomowanego. Na eme-
ryturę przeszła 31 V 1969. 

Podczas pracy w archiwach lwowskich 
zajmowała się badaniami genealogicznymi, 
a także lokacją i dziejami kościołów, miast 
i wsi Małopolski Wsch. Zaowocowało to pu-
blikacją kilku artykułów naukowych, w tym: 
Mieszkańcy Wschodu we Lwowie („Mies. 
Herald.”, cz. 1, r. 14, 1935, nr 10, s. 154–158, 
cz. 2, tamże, r. 17, 1938, nr 4, s. 57–61). 
Publikowała także w „Czas. Lwow.” i „Wieku 
Nowym”.

W pierwszych latach pracy w Jeleniej 
Górze koncentrowała się przede wszystkim 
na odnalezieniu i powtórnym zgromadzeniu 
w Arch. Miejskim akt wywiezionych i rozpro-
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szonych w czasie wojny. Pomimo trudności 
udało się jej w 1947 zakończyć te działania 
sukcesem. Jednocześnie zabezpieczała archi-
walia innej proweniencji, prywatne i państwo-
we, które nast. sukcesywnie przekazywała do 
AP we Wrocławiu oraz do Arch. Archidiec. we 
Wrocławiu. Jej działalność zapobiegła utracie 
bądź zniszczeniu bezcennych zbiorów archi-
walnych. Zwracanym archiwaliom nadawała 
dawny układ, oparty na zachowanych środkach 
ewidencyjnych. Odtworzyła też i skompletowa-
ła księgozbiór archiwalny, zabezpieczyła ponad-
to i wyekspediowała do bibliotek naukowych 
Wrocławia przeszło 20 tys. książek b. Bibl. 
Pruskiej z Berlina. Na podstawie posiadanych 
materiałów od 1945 prowadziła studia nad 
przeszłością Jeleniej Góry, wydając anonimowo 
broszury: Kościoły i kaplice Jeleniej Góry oraz 
Jelenia Góra. Szkic historyczny, stanowiące 
pierwsze popularnonaukowe, a jednocześnie 
powszechnie dostępne pol. prace o przeszłości 
miasta. Ponadto, zamieszczała liczne artykuły 
popularyzujące dzieje miasta i okolic zarów-
no w prasie („Naprzód Dolnośląski”, „Słowo 
Polskie”, „Trybuna Robotnicza’), jak i czaso-
pismach (w mies. „Śląsk”). Zainicjowała wiele 
wydarzeń kulturalnych, w tym obchody 840-le-
cia Jeleniej Góry, zmianę nazw niektórych ulic, 
przeprowadzenie badań wykopaliskowych na 
Wzgórzu Krzywoustego i in. Z własnej inicjaty-
wy zorganizowała też kilka wystaw oraz wiele 
odczytów poświęconych dziejom Śląska.

Podczas pracy w Dziale Rękopisów Bibl. 
Ossol. od 1956 zajmowała się opracowaniem 
archiwów rodowych, rękopisów pisanych 
cyrylicą oraz rękopisów średniowiecznych. 
Wygłosiła kilka referatów z dziedziny archi-
wistyki na posiedzeniach Wrocł. Tow. Nauk., 
m.in.: Gotfryd Bukisch, zapomniany historyk 
i archiwariusz Piastów brzeskich (29 I 1954), 
Odzwierciedlenie czynności kancelaryjnych 
w drukach polskich XVIII wieku (26 VI 1954), 
Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wie-
ku w Polsce w świetle badań archiwalnych 
(26 V 1958). Zagadnienia te znalazły rów-
nież odzwierciedlenie w jej artykułach. Także 
w innych publikacjach wiele miejsca poświę-
ciła zagadnieniom archiwalnym i rękopisom 
oraz drukom, m.in.: Bibliografia konstytucji 
sejmowych XVII wieku w Polsce w świetle ba-
dań archiwalnych (Wr. 1963, seria: Śląskie 
Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, 

t. 7), Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Kontynuacja 
„Katalogu” Alodii Kaweckiej-Gryczowej („Ze 
Skarbca Kultury. Biul. inform. Zakł. Narod. 
im. Ossolińskich”, 1963, z. 15, s. 263–290), 
Materiały do bibliografii druków urzędowych 
XVIII wieku w Polsce w zbiorach Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (tam-
że, 1969, z. 20, s. 211–274), Losy archiwum 
rodzinnego Fredrów z Beńkowej Wiszni (tamże, 
1978, z. 30, s. 147–161), Legenda aurea Jakuba 
de Voragine w rękopiśmiennych zbiorach osso-
lińskich („Rocz. Bibliot.”, r. 9, 1965, z. 3–4, 
s. 366–373), Incipity średniowiecznych rękopi-
sów w zbiorach Biblioteki Ossolineum (Nowe 
nabytki) (tamże, r. 12, 1969, z. 3–4, s. 456–470), 
Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej we 
Wrocławiu (nie objętych centralnym katalo-
giem) (tamże, r. 16, 1972, z. 1–2, s. 283–325). 
W 1960 podjęła badania nad życiem i działal-
nością Karola Beyera, XIX-wiecznego numi-
zmatyka i fotografa, publikując o nim i jego 
działalności wiele artykułów i wygłaszając licz-
ne referaty na konferencjach, w tym obszerne 
opracowanie Wykopaliska monet Karola Beyera 
(„Wiad. Numizm.”, r. 35, 1991, z. 1/2, s. 1–104).

Przez cały czas pracy zawodowej, a nast. na 
emeryturze, aktywnie uczestniczyła w życiu na-
ukowym, biorąc udział w pracach Wrocł. Tow. 
Nauk., uczestnicząc w wielu sesjach, publikując 
blisko 100 prac i studiów z zakresu archiwisty-
ki, bibliotekoznawstwa i numizmatyki. Swoją 
spuściznę naukową z l. 1945–50 przekazała do 
Oddz. w Jeleniej Górze AP we Wrocławiu, a po 
1951 do zbiorów Ossolineum. 

Po 1945 uczestniczyła aktywnie w dzia-
łalności społecznej. Była czł. Zarządu Kom. 
Miejskiej Ligi Kobiet w Jeleniej Górze, w l. 
1947–50 przew. Kom. Rewizyjnej, a nast. skarb-
nikiem koła w Jeleniej Górze Tow. Pomocy 
Młodzieży Szkół Wyższych we Wrocławiu. 
Należała do Zw. Bibliotekarzy i Archiwistów 
Pol. (1946–51, w l. 1950–51 przew. Koła 
w Jeleniej Górze), nast. SBP, ZNP (od 1951), 
Wrocł. Tow. Miłośników Historii (od 1948, od 
1955 współpracowniczką Kom. Bibliografii 
i Bibliotekoznawstwa), TPPR (w 1952), Pol. 
Tow. Archeol. (od 1962, w l. 1966–68 czł. 
Zarządu Sekcji Numizm.). W 1992 została 
czł. honorowym Stow. Historyków Fotografii, 
a w 1994 – Pol. Tow. Numizm., w pracach któ-
rego uczestniczyła do 1996.
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W 1950 otrzymała nadany przez Zarząd 
Miejski w Jeleniej Górze dyplom uznania za 
nieprzerwaną, nienaganną i wytrwałą 5-let-
nią pracę, czynny udział w organizowaniu 
władz pol., za przyczynienie się do przywró-
cenia i ugruntowania polskości. W 1953 Zakł. 
Narod. im. Ossolińskich uhonorował ją dy-
plomem uznania za wprowadzenie uspraw-
nienia racjonalizatorskiego i osiągnięcia 
w pracy zawodowej. Wprowadzając własną 
metodę katalogowania druków urzędowych, 
była być może pierwszym i jedynym racjona-
lizatorem w Ossolineum. W 1960 otrzymała 
Odznakę Honorową Ligi Kobiet oraz Odznakę 
Piętnastolecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, 
w 1967 złotą odznakę „Zasłużony dla Dolnego 
Śląska”. 

Zmarła we Wrocławiu 21 IX 1996; zo-
stała pochowana 25 IX t.r. na cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie.

– Długosz J., Eugenia Triller (1908–1996), „Czas. 
Zakł. Nar. im. Ossolińskich”, z. 14, 2003, s. 121–123, 
Łaborewicz I., Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze 
1945–1951, „Rocz. Jeleniogórski”, t. 29, 1997, s. 94–101, 
tenże, Eugenia Triller jeleniogórska archiwistka (4 XII 
1908–21 IX 1996), tamże, t. 29, 1997, s. 193–194, tenże, 
Eugenia Triller (4 XII 1908–21 IX 1996), „Archeion”, 
t. 99, 1998, s. 378–380, Pieńkowski R., Eugenia Triller 
(4 XII 1908–21 IX 1996), „Wiad. Numizm.”, 1997, z. 1/2, 
s. 110–112, S. [Skąpski] G., Zmarła Eugenia Triller, 
„Wrocł. Zap. Numizm.”, z. 12, 1996, s. 50; – Triller E., 
Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze, w: Wspomnienia 
pionierów. Dodatek do: „Rocz. Jeleniogórski”, t. 23, 1985, 
s. 41–44; – AP we Wrocławiu, Akta osobowe E. T., AP we 
Wrocławiu Oddz. w Jeleniej Górze, zesp. 83/449/0 Akta 
osobiste mgr Eugenii Triller, kierowniczki Archiwum 
Miejskiego w Jeleniej Górze 1945–1951, zesp. 83/450/0 
Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze 1945–1951 [1951–
1955], Zakł. Narod. im. Ossolińskich we Wrocławiu, Akta 
osobowe E. T., Dolnośląski Urząd Woj. we Wrocławiu, 
Akta osobowe pracowników Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Jeleniej Górze. 

Ivo Łaborewicz
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U

Urzędowski Krzysztof (1951–2013) 
historyk, archiwista. Ur. 17 V w Okręglicy 
w pow. tureckim, w rodzinie robotniczej 
Józefa i Kazimiery z d. Wróbel. W l. 1970–75 
studiował na Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. Łódz. 
Tytuł magistra historii (specjalność ogólna) 
z wynikiem bardzo dobrym uzyskał na pod-
stawie pracy Regimenty piesze Gorzeńskiego, 
Potockiego i Raczyńskiego w grupie wsparcia 
Tadeusza Kościuszki i dywizji bracławsko-ki-
jowskiej w latach 1790–1792, przygotowanej 
pod kierunkiem doc. Wojciecha Szczygielskiego. 
Po ukończeniu studiów odbył roczne prze-
szkolenie wojsk. w Szkole Oficerów Rezerwy 
w ramach Wojsk. Szkolenia Studentów. 
Praktyki realizował w jednostce wojsk. 3126. 
Otrzymał st. ppor. rezerwy. Od 30 X 1978 
był słuchaczem Podyplomowego Studium 
Archiwistyki w Inst. Hist. Uniw. Warsz. Od 
1978 uczestniczył w sem. doktoranckim prof. 
Józefa Śmiałowskiego z Zakł. Historii Polski 
Nowożytnej Uniw. Łódz., na którym pracował 
nad rozprawą Pobór do armii carskiej w okre-
sie międzypowstaniowym i jego społeczne i go-
spodarcze następstwa. Doktoratu jednakże nie 
ukończył. Od 10 X 1983 do 5 VI 1984 uczęsz-
czał na 2-semestralne studia podyplomowe 
Inżynierskie Zastosowanie Informatyki w Inst. 
Informatyki Wydz. Fizyki Techn. i Matematyki 
Stosowanej Politechn. Łódz., które ukończył 
z wynikiem dobrym. 

Od 1 IX 1976 do 20 XII 1977 był za-
trudniony na stanowisku asystenta muzeal-
nego w Oddz. w Radogoszczy Muz. Historii 
Ruchu Rewol. w Łodzi. W 1985 podjął do-
datkowe zatrudnienie w wymiarze ½ etatu 
w Oddz. w Kielcach Przedsiębiorstwa Państw. 
Pracownie Konserwacji Zabytków. Od 21 XII 
1977 do 31 VII 2002 był zatrudniony w AP 
w Piotrkowie Tryb. (od 1 VII 1999 – ½ etatu) na 
stanowiskach: archiwisty (od 1977), kierownika 
Pracowni Nauk. (od 1978), starszego archiwisty 

(od 1981), p.o. dyrektora archiwum (od 16 VIII 
1983 do 1984), kierownika Oddz. II (od 1985), 
kierownika Oddz. III (od 1995). Wykonywał 
prace archiwalne w szerokim zakresie, zajmo-
wał się m.in.: obsługą użytkowników, realizacją 
kwerend, opracowaniem materiałów archiwal-
nych, organizacją wystaw oraz działalnością 
z zakresu nadzoru archiwalnego.

Od 1984 był czł. zespołu naukowego NDAP 
Informatyka i Archiwa, kierowanego przez prof. 
Stanisława Nawrockiego. Był pomysłodawcą 
i głównym wykonawcą centralnego systemu 
informatycznego AZAK (poświęcił temu zagad-
nieniu wystąpienie podczas I zjazdu archiwi-
stów: Charakterystyka systemu AZAK (komu-
nikat), [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu 
Archiwistów Polskich. Przemyśl 27–29.08.1986. 
Referaty i dyskusje (cz. 2, W. 1991, s. 276–281).

Dorobek naukowy U. obejmuje kilka-
naście prac. Spośród nich wymienić należy 
współautorstwo informatorów o zasobie ar-
chiwum piotrkowskiego: Informator o zaso-
bie archiwalnym Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, współautor 
oprac. R. Kotewicz (Piotrków Tryb. 1989), 
K. Łapiński, A. Piasta, K. Urzędowski, 
Informator o zasobie archiwalnym Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
W 75-lecie Archiwum Państwowego w Piotr- 
kowie Trybunalskim, tamże, 1994), prace hi-
storyczne, oparte na archiwaliach archiwum 
piotrkowskiego, m.in.: Statut Cechu Kupców 
w Piotrkowie Trybunalskim [1487] 1569 (tam-
że, 1987), Obciążenia mieszkańców Piotrkowa 
i obwodu piotrkowskiego na rzecz powstania 
listopadowego („Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica”, t. 16, 1983), Przyczynek do hi-
storii getta w Piotrkowie Trybunalskim („Biul. 
Okręgowej Kom. Badania Zbrodni Hitler. 
w Łodzi IPN”, t. 2, Ł. 1990, s. 35–48), Źródła 
do dziejów Wolborza w zasobie Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 
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(współaut. K. Łapiński, Piotrków Tryb. 1993), 
Eksterminacja ludności żydowskiej w powie-
cie piotrkowskim w okresie okupacji hitlerow-
skiej 1939–1945, [w:] Okupacja hitlerowska 
w Piotrkowskiem. Materiały z sesji nauko-
wej, oprac. J. Góral (Piotrków Tryb. 1998, 
s. 95–104). Publikował także w „Archeionie”, 
głównie informacje o wystawach archiwal-
nych w Piotrkowie Tryb. (m.in. t. 76, 1983, 
s. 282–283, t. 82, 1987, s. 233–235, t. 99, 1998, 
s. 369–371).

W l. 1970–75 należał do Koła Nauk. 
Historyków Uniw. Łódz. (pełniąc funkcję wi-
ceprezesa), działał także w Oddz. Łódzk. PTH.

Został uhonorowany Medalem pamiątko-
wym 400-lecia Trybunału Koronnego (1979), 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), od-
znaką „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1989).

8 I 1977 zawarł związek małżeński (mał-
żonkowie się rozwiedli). Miał troje dzieci: Kingę 
(ur. 1977), Marcina (ur. 1982) i Bartłomieja 
(ur. 1984).

Zmarł 9 VIII 2013 w wyniku choroby; 
został pochowany 12 VIII t.r. na cmentarzu 
w Piotrkowie Tryb.

– AP w Piotrkowie Tryb., Akta osobowe K. U. 

Tomasz Matuszak
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W

Walichnowski Tadeusz (1928–2005) 
prawnik, historyk. Ur. 26 II w rodzinie robot-
niczej w Warszawie. Do 1939 ukończył 5 klas 
szkoły powsz., a w okresie okupacji niem. 2 kla-
sy szkoły zaw. W l. 1942–44 pracował jako ro-
botnik w Zakł. Kolejowych w Pruszkowie (wg 
innych źródeł w l. 1942–45 był wywieziony 
na roboty przymusowe do Niemiec). W 1945 
wstąpił do PPR, lokalny komitet w Ostródzie 
skierował go do służby w organach bezpie-
czeństwa publicznego. Miał wówczas 18 lat. 
Został najpierw młodszym referentem, późn. 
referentem Pow. Urzędu Bezpieczeństwa 
Publ. w Ostródzie, w 1950 awansował na kie-
rownika sekcji Woj. Urzędu Bezpieczeństwa 
Publ. w Olsztynie. W 1955 został radcą 
prawnym w gabinecie przew. Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Publ. w Warszawie. W l. 1957–
58 był słuchaczem Szkoły Oficerskiej MSW. 
Jednocześnie z pracą w różnych komórkach 
resortu bezpieczeństwa konsekwentnie się do-
kształcał: w 1949 zdał maturę w Wieczorowym 
Gimn. i Lic. w Ostródzie, w 1955 ukończył I st. 
studiów prawniczych na Wydz. Prawa Uniw. 
Warsz., tam też w 1959 uzyskał tytuł mgr. W l. 
1958–61 był starszym oficerem operacyjnym 
Dep. I MSW, a od 1961 do 1966 – inspektorem. 
W l. 1961–65 pracował (będąc nadal funkcjona-
riuszem MSW) w ambasadzie PRL w Wiedniu 
jako attaché i II sekretarz. W l. 1966–67 był 
naczelnikiem Wydz. III w Dep. I (wywiad), 
nast. został zastępcą dyrektora Dep. III MSW 
(był odpowiedzialny za Wydz. ds. mniejszości 
narodowych). W czerwcu 1967 obronił rozprawę 
doktorską Rola państwa Izrael w założeniach 
polityki zagranicznej Niemieckiej Republiki 
Federalnej w latach 1949–1966, której pro-
motorem był prof. Marian Wojciechowski. 
W marcu 1968 wszedł w skład specjalnego 
sztabu kryzysowego, powołanego w związku 
z rewoltą studencką. W grudniu 1969 w wyni-
ku walki frakcyjnej w PZPR został zwolniony 
z pracy w MSW. Po odejściu z centrali MSW, 

przez rok zajmował się przygotowaniem habi-
litacji, nie pracując zawodowo (wynagrodzenie 
otrzymywał z MSW). W 1970 habilitował się 
w Wojsk. Akademii Polit. Otrzymał st. dr. hab. 
z zakresu najnowszej historii powsz. Od 1969 
prowadził pozaetatowo sem. z zakresu historii 
stosunków międzynarodowych w Centr. Szkole 
Partyjnej przy KC PZPR. 1 II 1970 podjął pracę 
w PAN, na stanowisku adiunkta, a w marcu 
1971 został docentem, z przydziałem do Zakł. 
Hist. Stosunków Pol.-Radz. (późn. Inst. Krajów 
Socjalistycznych PAN). Prowadził seminaria 
doktorskie z zakresu historii stosunków mię-
dzynarodowych oraz pełnił funkcję sekretarza 
Kom. Hist. Pol.-Radz. PAN. W 1977 w Inst. 
Krajów Socjalistycznych PAN otrzymał tytuł 
prof. nadzwycz.

Z jego dorobku naukowego, obejmujące-
go 80 pozycji zwartych oraz liczne artykuły, 
wymienić należy Izrael a NRF. (1949–1967) 
(W. 1967) oraz Neutralizacja Austrii 1945–1966 
(W. 1971). Prace historyczne W. pisane były 
z pozycji ideologicznych ówczesnych władz, 
poświęcone krytyce rewizjonizmu niem., syjo-
nizmu, zagadnieniom walki z tzw. podziemiem 
reakcyjnym w Polsce po II wojnie światowej 
oraz kwestii umacniania polskości na Ziemiach 
Odzyskanych, a także roli ZSRR w ustanowie-
niu powojennego kształtu Europy Środ.-Wsch.

1 VI 1976 po przejściu na emeryturę dr. 
Leona Chajna, min. nauki, szkolnictwa wyż-
szego i techniki – po uzgodnieniach z KC PZPR 
– powołał W. na stanowisko naczelnego dyrek-
tora archiwów państwowych. Miał wówczas 48 
lat, z których aż 22 (do 1969) spędził jako funk-
cjonariusz aparatu bezpieczeństwa, uzyskując 
kolejne stanowiska i stopnie służbowe. Główne 
tezy dot. programu na nowym stanowisku za-
prezentował 2 XII 1976 na naradzie dyrektorów 
archiwów państwowych. Swój referat zatytuło-
wał „Aktualne zadania archiwów państwowych 
w Polsce” (tekst pomieszczony w „Archeionie”, 
t. 65, 1977, s. 9–25). Na fali politycznego oży-
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wienia starał się zaktywizować pracę naukową 
w archiwach i zachęcić archiwistów do podej-
mowania prac badawczych w zakresie teorii 
i metodyki pracy archiwalnej, archiwoznaw-
stwa, źródłoznawstwa, konserwacji archiwaliów. 
Popierał też współpracę archiwów z instytucja-
mi PAN, wyższymi uczelniami, wydawnictwa-
mi naukowymi, poszczególnymi redakcjami czy 
instytucjami kultury. Dla realizacji tych celów 
został utworzony pod koniec 1976 Zakł. Nauk.- 
-Badawczy Archiwistyki NDAP. Odnotować 
należy, że wśród pracowników naukowo-ba-
dawczych NDAP znalazły się osoby odsunięte 
z pobudek politycznych od pracy ze studenta-
mi, m.in. prof. Maria Turlejska i prof. Janina 
Zakrzewska. 20 VII 1976 jako naczelny dyrek-
tor podpisał porozumienie z rektorem Uniw. 
Warsz. prof. Zygmuntem Rybickim w sprawie 
rozwijania badań naukowych w zakresie hi-
storii, archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz 
zapewniania archiwom państwowym należycie 
przygotowanych kadr. Podobne porozumienie 
27 X 1977 zawarto także z UMK. Do ważnych 
zadań, przygotowanych podczas jego kadencji, 
zaliczyć trzeba prace nad projektem nowej usta-
wy archiwalnej, która weszła w życie w 1983. 
W. starał się decentralizować część decyzji dot. 
funkcjonowania archiwów. Dał dyrektorom ar-
chiwów dużą autonomię w zakresie opracowania 
zasobu i informacji archiwalnej. Dla uaktyw-
nienia środowiska archiwalnego, 28 IV 1977 
NDAP zorganizowała w Poznaniu I Krajową 
Konferencję Pracowników Nauk.-Badawczych 
AP. Uczestniczyły w niej 154 osoby, w tym 17 
samodzielnych pracowników nauki. Celem kon-
ferencji było określenie zadań archiwistyki jako 
dyscypliny naukowej. Konsultantami w tym 
zakresie byli m.in.: Hanna Jędruszczakowa, 
prof. Andrzej Tomczak, prof. Czesław Biernat, 
dr Stanisław Kłys. Analogiczna konferencja 
odbyła się 17 VI 1978 z udziałem 160 osób 
w Katowicach. W okresie jego kadencji w ra-
mach Kom. Wydawnictw, Informacji i Bibliotek 
MNSzWiT istniała podkomisja archiwów pań-
stwowych, której przewodniczył, zastępcą zaś 
był prof. Tomczak. W 1977 podjęto też ważną 
inicjatywę w kontaktach międzynarodowych. 
14 IX 1977 W. podpisał porozumienie z kie-
rownictwem Arch. Federalnego RFN o stop-
niowym usuwaniu w praktyce istniejących roz-
bieżności, rozwiązywaniu spornych problemów 
i zbliżeniu stanowisk. Programy pracy nauko-

wo-badawczej archiwistów państwowych kon-
sultował z kierownictwem Wydz. I PAN, prof. 
Władysławem Markiewiczem i prof. Marianem 
Wojciechowskim. W l. 1978–80 skupił aktywność 
jako naczelny dyrektor na kwestiach poprawy 
bazy materialnej (inwestycje i remonty), zwięk-
szenia zatrudnienia pracowników archiwów 
państwowych oraz wydatków na sprzęt i działal-
ność merytoryczną. Jednakże ambitny program 
z l. 1976–77 załamał się w związku kryzysem 
gospodarczym państwa. Niemniej, w ostatnich 
2 latach swojej kadencji przejawiał nadal pewną 
aktywność w tym zakresie. Kontynuując działa-
nia związane z podniesieniem roli archiwów i ar-
chiwistów, w 1978 ustanowił odznakę honorową 
„Za Zasługi dla Archiwistyki”. Kontrowersyjnie 
natomiast oceniano objęcie przez niego przewod-
nictwa Komitetu Redakcyjnego, jak i funkcji 
redaktora naczelnego „Archeionu”, który uka-
zywał się wówczas systematycznie. Teksty W. 
oceniane były niejednoznacznie, podkreślano, 
że mają wiele cech polityczno-propagandowych. 
Chodzi m.in. o takie artykuły, jak: Z prac nad 
doskonaleniem prawa archiwalnego w Polsce 
Ludowej (t. 68, 1979), Polskie słownictwo ar-
chiwalne (t. 69, 1979), Dowody polskości Ziem 
Zachodnich i Północnych w dokumentach archi-
walnych (t. 70, 1980). Specjaliści w dziedzinie 
archiwistyki zarzucali też mu powierzchowność, 
błędy metodologiczne i warsztatowe. W 1979 
i 1980 jako naczelny dyrektor musiał się zmie-
rzyć z decyzjami władz centralnych dot. polityki 
oszczędnościowej. Polegały one na blokadzie za-
trudnienia nowych pracowników i ograniczeniu 
funduszu płac. 

Po sierpniu 1980 przyjął propozycję min. 
spraw wewn. gen. Mirosława Milewskiego 
i wrócił 6 XII t.r. do służby na stanowisko ko-
mendanta (rektora) Akademii Spraw Wewn. 
w Warszawie. W lutym 1981 otrzymał nagrodę 
I st. min. nauki, szkolnictwa wyższego i techni-
ki. W 1981 został także czł. KC PZPR, a w 1984 
otrzymał awans na st. gen. bryg. MO. Na emery-
turę przeszedł w 1990 (w III RP przez kilka lat 
pracował w prywatnym szkolnictwie wyższym). 

Trudno obiektywnie ocenić ważny, jak sam 
twierdził, epizod w życiu W., czyli pełnienie 
funkcji naczelnego dyrektora archiwów pań-
stwowych przez 4,5 roku. Wydaje się, że moc-
no uwikłany w politykę obozu władzy wniósł 
jednak duże ożywienie w życie archiwów pań-
stwowych. Nastąpiło to po wieloletnim okresie 
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kierowania archiwami przez dr. Leona Chajna, 
który znajdował się w faktycznej izolacji, jeżeli 
chodzi o relacje z najwyższymi władzami pań-
stwa, co miało wpływ na decyzje odnoszące się 
do budżetu, inwestycji, sytuacji kadrowej ar-
chiwów. Polityka archiwalna W. w ówczesnych 
uwarunkowaniach dała pozytywne efekty, 
szczególnie w l. 1976–78. W okresie jego ka-
dencji płace pracowników archiwów państwo-
wych wzrosły o 33%, lecz były nadal poniżej 
średniej krajowej. Zaplanowano budowę kilku 
nowych budynków archiwalnych, lecz po 1980 
nie zostały one nawet rozpoczęte. NDAP nie 
odzyskała wówczas jedynego wybudowanego 
po wojnie budynku dla archiwów w Warszawie 
przy ul. Hankiewicza (gmach ten AAN przejęło 
dopiero w 1996). Wyraźnie jednak podniósł się 
poziom wykształcenia specjalistycznego archi-
wistów. Specjaliści zdecydowanie krytycznie 
oceniali jego naukową aktywność w obszarze 
archiwistyki. Symboliczna w tym zakresie jest 
wypowiedź prof. Tomczaka i prof. Zbigniewa 
Wójcika, zamieszczona na łamach „Kultury” 
w 1981 (A. Tomczak, Z. Wójcik, Polskie słow-
nictwo archiwalne, „Kultura”, z 22 II 1981, 
s. 6.). Jego publikacje krytycznie ocenił też 
prof. Stanisław Nawrocki. Mimo uzasadnio-
nej krytyki, działalność W. na stanowisku 
naczelnego dyrektora archiwów państwowych 
w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych 
i ekonomicznych była konstruktywna.

Zmarł 18 I 2005.
– „Biul. NDAP”, 1976, nr 3, 1979, nr 3, Tomczak A., 

Stan i sprawy archiwów i narodowego zasobu archiwalne-
go w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, „Nauka Polska”, 
1981, nr 9–10, s. 23–32, Stola D., Kampania antysyjoni-
styczna w Polsce 1967–1968, W. 2000, s. 68, Kozłowski K., 
Tadeusz Walichnowski (1928–2005), „Archeion”, t. 111, 
s. 485–494; – AAN, 2/1354/0 Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie [1905–1947] 
1948–1990, Wydz. Polityki Kadrowej, Centralna Karto-
teka, sygn. XX/CK/13034, zesp. 2/2208/0 Zbiór Tadeusza 
Walichnowskiego z l. 1949, 1954, 1959, 1967–2001, sygn. 
1–118, NDAP, Akta osobowe T. W.

Kazimierz Kozłowski

Waligórska Krystyna (1906–1972) hi-
storyczka, archiwistka. Ur. 9 III w Krakowie, 
córka Jana, urzędnika UJ, i Magdaleny 
z d. Łobaczewskiej, higienistki szkolnej. Brat 
Andrzej Waligórski był prof. antropologii na 
UJ. Szkolę podst. i średnią ukończyła u ss. 
urszulanek w Krakowie. Egzamin dojrzałości 
złożyła w czerwcu 1924; w t.r. podjęła stu-

dia na kierunku historia na Wydz. Filoz. UJ. 
Ukończyła je w 1929, uzyskując absolutorium. 
Biegle władała jęz. łac. i franc., znała także jęz. 
niem. i ros. 

Pracę zawodową rozpoczęła w grudniu 
1927 na stanowisku pomocnika naukowego 
(kancelaryjnego) w Arch. Aktów Dawnych M. 
Krakowa przy ul. Siennej 16; 1 I 1938 została 
awansowana na stanowisko asystenta. Po woj-
nie, w uznaniu jej zasług, otrzymała 1 II 1945 
nominację na stanowisko adiunkta, nast. na 
mocy decyzji prezydenta miasta 1 I 1948 otrzy-
mała stanowisko archiwariusza. Od 1 II 1952 
po połączeniu Arch. Aktów Dawnych i WAP 
w Krakowie, kontynuowała pracę archiwistki. 
Od 1 X 1955 objęła stanowisko starszego ar-
chiwisty, w styczniu 1958 została kustoszem, 
a w październiku 1958 otrzymała stanowisko 
adiunkta archiwalnego. W 1966 przeszła na 
emeryturę.

W trakcie pracy w Arch. Aktów Dawnych 
M. Krakowa wykazała się bardzo dobrą znajo-
mością paleografii. Była cenioną przez archi-
tektów i historyków sztuki specjalistką w za-
kresie map i planów Krakowa. Prowadziła 
kancelarię archiwum oraz bibliotekę podręcz-
ną. W czasie okupacji ukrywała niektóre księgi 
i akta przed Niemcami. Przeprowadziła licz-
ne kwerendy naukowe w księgach staropol., 
opracowała do nich indeksy. Uczestniczyła 
w pracach zespołów roboczych, które prowa-
dziły kwerendy do historii wsi oraz dziejów 
najazdu szwedz. Inwentaryzowała doku-
menty średniowieczne. Opracowała tym-
czasowe inwentarze kartkowe staropol. akt 
m. Kleparza oraz jurydyk krakowskich. 
Sporządziła także skorowidz zawartości rękopi-
sów i druków Zbioru Ambrożego Grabowskiego. 
Samodzielnie uporządkowała i zinwentaryzo-
wała Arch. Druckich-Lubeckich, Arch. i zbiór 
kartograficzny gen. Józefa Chłopickiego, Arch. 
Tomkowiczów z Kobiernic, plany budynków 
UJ oraz materiały kartograficzne stanowią-
ce część Arch. Wolnego M. Krakowa, Tek 
Antoniego Schneidera i Arch. Dzikowskiego 
Tarnowskich. Współpracowała przy porządko-
waniu Arch. dóbr Zator, Arch. Młynowskiego 
Chodkiewiczów i Arch. Sanguszków. Od 1947 
prowadziła samodzielnie dział kartograficz-
ny, który uporządkowała i zinwentaryzowała 
(opracowała m.in. skorowidz wykonawców 
i geograficzny). Zindeksowała także znaczną 
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część księgi ziemskiej krakowskiej z l. 1462–69. 
Ze względu na trudną sytuację finansową wy-
konywała także prace zlecone przez inne insty-
tucje. Inwentaryzowała dla UJ plany Collegium 
Maius. W księgach staropol. prowadziła bada-
nia materiałów do dziejów górnictwa dla Inst. 
Historii Kultury Materialnej. W okresie od 
września 1954 do marca 1955, na zlecenie Inst. 
Pol.-Radz. w Warszawie poszukiwała w Bibl. 
Jag. materiałów do stosunków pol.-ros.-ukr.-
-białorus. Prowadziła również kwerendy dla 
katedry konserwacji zabytków Politechn. Krak. 

W okresie okupacji, wraz z dr. Adamem 
Kamińskim prowadziła prace nad przygotowa-
niem do publikacji ksiąg przyjęć do prawa miej-
skiego w Krakowie z l. 1507–1611 (prace te kon-
tynuowali i ukończyli A. Kiełbicka i Z. Wojas, 
publikując w Krakowie, w l. 1993–94, Księgę 
przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507–
1611. Libri iuris civilis Cracoviensis 1507–
1611). W 1953 opracowała wstęp do inwenta-
rza Arch. Druckich-Lubeckich, a w 1956 brała 
udział w opracowaniu instrukcji dot. opracowa-
nia materiałów kartograficznych. Przygotowała 
także w 1955 referat nt. zbioru kartograficzne-
go WAP w Krakowie. Jest autorką kilku biogra-
mów w PSB, m.in. Andrzeja Frazera (XVII w.) 
(t. 7, Kr. 1948–58, s. 99). Opublikowała ar-
tykuły Konstrukcje statków pływających po 
Sanie i Wiśle w w. XVIII (KHKM, r. 8, 1960) 
oraz Archiwum i zbiór kartograficzny generała 
Józefa Chłopickiego („Studia i mater. do hist. 
wojsk.”, t. 8, cz. 1, 1962).

Od 1932 była sekretarzem Komitetu Opieki 
nad Kopcem Kościuszki w Krakowie. Od 1950 
należała do Zw. Zaw. Pracowników Samorządu 
Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publ. 
przy Zarządzie Miejskim Krakowa. W l. 1950–
53 była czł. Zw. Zaw. Pracowników Państw. 
W 1953 przystąpiła do ZZPKiSz. Ponadto, była 
czł. Zw. Bibliotekarzy i Archiwistów Pol..

Została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi (1957). 

Była niezamężna. 
Zmarła 16 X 1972 w Krakowie; została po-

chowana na cmentarzu Rakowickim.
– Kamiński A., Krystyna Waligórska (9 III 1906–16 

X 1972), „Archeion”, t. 60, 1974, s. 415–417 [fot.], Kieł-
bicka A., Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980, 
W.–Ł. 1989, s. 156; – AN w Krakowie, Akta osobowe 
K. W., sygn. 66/13. 

Mariola Szaleniec

Wdowiszewski Zygmunt (1894–1978) ar-
chiwista, bibliotekarz, muzealnik, znawca nauk 
pomocniczych historii. Ur. 10 IX w Krakowie, 
w rodzinie Jana i Marii Maurizio. Ojciec Jan 
Kacper (1853–1904) był architektem, od 1891 
dyrektorem Muz. Techn.-Przem. w Krakowie. 
Matka – Maria (1856–1942) była artystką 
malarką, córką Parysa Maurizio, znanego 
cukiernika krakowskiego pochodzącego ze 
Szwajcarii. Świadectwo dojrzałości uzyskał 
w 1914 w Gimn. im. Jana III Sobieskiego 
w Krakowie. Po wybuchu I wojny światowej 
wstąpił do Leg. Pol., a nast. w 1918 służył w st. 
por. w WP do zakończenia wojny pol.-bolsz. Po 
wojnie studiował filozofię, historię i prawo na 
Uniw. Warsz. Uczęszczał na wykłady m.in. 
profesorów Jana Karola Kochanowskiego, 
Oskara Haleckiego, Marcelego Handelsmana 
i Stanisława Kętrzyńskiego. W 1923 wydał 
Polską bibliografię heraldyczno-genealogiczną 
za lata 1914–1921 („Rocz. Pol. Tow. Herald.”, 
t. 6, 1923, s. 173–198). Prace te kontynuował, 
ogłaszając w 1926 Polską bibliografię heral-
dyczno-genealogiczną za lata 1922–1924 oraz 
Uzupełnienia za lata 1914–1921 (tamże, t. 7, 
1926, s. 245–255). 

W styczniu 1923 rozpoczął pracę w AGAD 
jako urzędnik kontraktowy. Od 1 I 1929 zo-
stał prowizorycznym urzędnikiem archiwal-
nym. W trakcie pracy w AGAD przygotowywał 
pod kierunkiem prof. Kochanowskiego i prof. 
Władysława Semkowicza z UJ pracę doktor-
ską nt. rodu Bogoriów w średniowieczu, która 
ukazała się drukiem na łamach „Rocz. Pol. 
Tow. Herald.” (t. 9, 1930, s. 1–95). Po obronie 
pracy doktorskiej (1933) uzyskał st. dr. filozofii 
w dziedzinie historii. Z opublikowanych przed 
wojną w „Archeionie” sprawozdań z działalno-
ści państwowej służby archiwalnej wiadomo, 
że w AGAD opracował tzw. Zbiór luźny archi-
waliów (kupiony od Michajłowa), do którego 
sporządził spis zawierający 103 j.a. Nadto, 
sporządził katalog pieczęci i skorowidz doku-
mentów dot. miast, m.in. z działu dokumentów 
oddzielnych i ksiąg skarbowych. Prowadził rów-
nież badania nad pieczęciami (w liczbie 206) 
przy akcie konfederacji warszawskiej z 1573 
i z udziałem A. Mysłowskiego sporządził opis 
128 rozpoznanych sigillów. Opracował rów-
nież katalog kartkowy pieczęci miast, cechów, 
korporacji duchownych i świeckich z działu IX 
Metryki Litewskiej (księgi: 50, 53, 58, 82, 85–
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89, 116, 130, 145). Z okresu pracy w AGAD po-
chodzi (zachowany w Arch. PAN w Warszawie) 
rękopiśmienny Wykaz pieczęci przy dyplomach 
Archiwum Głównego za lata 1228–1506. Dalsze 
jego prace w AGAD polegały na zinwentary-
zowaniu 150 dokumentów, przeważnie kore-
spondencji prywatnej z XVI–XVII stulecia. 
W 1930 wszedł w skład Kom. Herbowej powo-
łanej przez Wydz. Archiwów Państwowych, pod 
przewodnictwem prof. Semkowicza, zostając jej 
sekretarzem. Przed wojną odbył podróż nauko-
wą do Szwajcarii, gdzie zwiedził kilka archi-
wów kantonalnych oraz archiwum związkowe 
w Bernie. Rezultatem tej podróży był opubli-
kowany w „Archeionie” cenny artykuł nt. ar-
chiwów szwajcarskich, w którym omówił dzieje 
i organizację archiwów w tym kraju, opisując 
szczegółowo archiwum związkowe w Bernie 
oraz archiwa kantonalne („Archeion”, t. 6–7, 
1930, s. 84–101). 

W 1935 przeszedł do pracy w Arch. 
Skarbowym w Warszawie. Od 1935 prowadził 
wykłady na kursach archiwalnych organizowa-
nych przez Wydz. Arch. Państw. Min. WRiOP. 
W 1938 uczestniczył w VIII Międzynarod. 
Kongresie Nauk Hist. w Zurychu. W t.r. wyje-
chał do Rzymu, gdzie prowadził poszukiwania 
w zbiorach Arch. Watykańskiego. Pracując 
w Arch. Skarbowym, zajmował się m.in. opra-
cowaniem dokumentów pergaminowych z XIII–
XVII w. wydzielonych z różnych zespołów do 
osobnego przechowania oraz przygotowywał 
do przekazania Arch. Kom. Rzeczypospolitej 
Skarbu Koronnego (dział staropol. Arch. 
Skarbowego trafił do AGAD latem 1938). 
W Arch. Skarbowym pracował do końca sierp-
nia 1939. Od maja 1940 do wybuchu powsta-
nia warszawskiego w 1944 był zatrudniony 
w AAN. Pracując w AGAD i Arch. Skarbowym, 
równocześnie był zatrudniony jako bibliotekarz 
(1923–39), a nast. (od 1936) kierownik Bibl. 
i Zbiorów hr. Przeździeckich w Warszawie. 
W czasie pożarów biblioteki (1939, 1944) rato-
wał jej zbiory od całkowitego zniszczenia, m.in. 
ocalił z pożogi korespondencję A. Mickiewicza 
oraz rękopis poematu Grażyna. 

Po wojnie nie wrócił do pracy w archiwach 
warszawskich, które były doszczętnie zniszczo-
ne. Wkrótce po utworzeniu UMK, 1 XII 1945 
został powołany na stanowisko adiunkta przy 
katedrach historycznych tej uczelni, gdzie 
w l. 1946–51 prowadził ćwiczenia i wykłady 

z nauk pomocniczych historii przy katedrze 
historii Polski średniowiecznej, m.in. z ar-
chiwistyki, dyplomatyki, genealogii, chrono-
logii, heraldyki, sfragistyki, epigrafiki oraz 
numizmatyki. W wyniku redukcji etatów, 31 
VIII 1951 został zwolniony z pracy na UMK. 
Jednak w roku nast. powierzono mu prowa-
dzenie zajęć zleconych (wykładów i ćwiczeń) 
z nauk pomocniczych historii, muzealnictwa 
i konserwatorstwa na Wydz. Sztuk Pięknych 
UMK. Zajęcia te prowadził do 1953. Oprócz za-
jęć na uczelni, pracował także w l. 1948–53 jako 
kustosz kontraktowy w Gabinecie Numizm. 
Muz. Okręgowego w Toruniu. W czasie pobytu 
w Toruniu był czynnie zaangażowany w dzia-
łalność tamtejszego Tow. Nauk., będąc czł. jego 
Wydz. I. Był jednym ze współautorów Księgi 
pamiątkowej 75-lecia Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, zamieszczając w niej artykuł dot. 
sfragistyki Kazimierza Jagiellończyka (Tor. 
1952, s. 229–236). Do nowego podręcznika chro-
nologii (Chronologia polska, red. B. Włodarski, 
W. 1957) sporządził wykazy książąt śląskich, 
królów węgierskich, wojewodów – książąt sied-
miogrodzkich, a ponadto porządek senatorów 
ustanowiony na Sejmie Lubelskim w 1569 i wy-
kaz sejmów w dawnej Rzeczypospolitej od 1544 
do 1793 oraz spis ważniejszych wydawnictw 
zawierających wykazy dygnitarzy i urzędni-
ków państwowych, nadwornych i ziemskich 
oraz kościelnych. 

Od października do grudnia 1953 pro-
wadził inwentaryzację zbiorów Muz. Narod. 
w Warszawie. Podczas tej pracy dał się poznać 
jako znakomity fachowiec, dlatego muzeum 
wystąpiło z prośbą do Min. Kult. o jego za-
trudnienie. 1 I 1954 zaczął pracę na stanowi-
sku kustosza działu Gabinetu Monet i Medali 
Muz. Narod. Przejście do Warszawy wiązało 
się z zakończeniem przez niego kariery uni-
wersyteckiej. W 1955 przyznano mu st. na-
ukowy doc. W l. 1962–71 pełnił w Muz. Narod. 
funkcję kuratora Gabinetu Monet i Medali. Od 
3 IV 1971 przeszedł na emeryturę, jednak już 
od 1 V t.r. rozpoczął pracę w Gabinecie Monet 
i Medali w niepełnym wymiarze godzin. W mu-
zeum pracował do 1978 z niewielką przerwą od 
stycznia do marca 1973. Ponad 20-letnia praca 
w Gabinecie Monet i Medali przyczyniła się do 
rozwoju tej placówki. Przeprowadzono porząd-
kowanie i opracowywanie eksponatów muzeal-
nych, otwarto nowe ekspozycje oraz rozszerzono 
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stan posiadania zbiorów. Dzięki jego zabiegom 
pozyskano także cenny zbiór po gen. Jerzym 
Węsierskim z Wielkiej Brytanii. W l. 50. XX w., 
dzięki inicjatywie uczonego, doszło do skoncen-
trowania w Muz. Narod. warszawskiego ruchu 
numizmatycznego, a on sam wkrótce został re-
daktorem „Biul. Numizm.”. W 1957 powierzono 
mu również redakcję „Wiad. Numizm.”, pisma 
powołanego w miejsce dotychczasowych „Wiad. 
Numizm.-Archeol.”. 

Dorobek naukowy W. obejmuje różne 
dziedziny nauki: archiwistykę, dyplomatykę, 
genealogię, historię sztuki, muzeologię, numi-
zmatykę i sfragistykę. Chociaż głównym polem 
jego zainteresowań badawczych była heraldyka 
i genealogia, to jednak w każdej z wymienio-
nych dziedzin pozostawił po sobie wartościowe 
opracowania, przyczynki i recenzje. Z zakresu 
archiwistyki należy wymienić wspomniany 
już artykuł o archiwach szwajcarskich oraz 
przyczynek dot. Arch. Ostrowskich h. Korab 
w Maluszynie („Archeion”, t. 5, 1929, s. 65–69). 
Jeżeli chodzi o dyplomatykę to był autorem 
m.in. publikacji o nieznanych dyplomach śre-
dniowiecznych do dziejów opactwa cystersów 
w Wąchocku (tamże, 16, 1938–1939, s. 39–46.). 
Dorobek z dziedziny historii sztuki obejmu-
je publikacje dot. m.in. portretu Kazimierza, 
margrabiego brandenburskiego, pędzla Hansa 
z Kulmbachu („Prace Kom. Historii Sztuki 
PAU”, t. 5, 1930, s. 55–56), a także losów zagi-
nionych obrazów Bartłomieja Strobla z katedry 
wileńskiej (tamże, t. 4, 1928, z. 2. s. 56–58). 
Wśród publikacji z zakresu sfragistyki i epi-
grafiki, które ukazały się w okresie międzywo-
jennym, wymienić trzeba artykuły nt. pieczęci 
litewskich przy akcie konfederacji warszaw-
skiej z 1573 („Mies. Herald.”, t. 9, s. 57–62), 
sigillum miasta Torunia (tamże, s. 30), pieczęci 
opactwa benedyktynów płockich (tamże, t. 13, 
s. 30) oraz epitafium z toruńskiego kościo-
ła św. Janów z herbem Doliwa (tamże, t. 10, 
s. 181–183). Ogłosił wiele cennych przyczynków 
także z dziedziny numizmatyki, m.in. o mone-
cie zastępczej Radziwiłłów w XVIII w. („Wiad. 
Numizm.”, t. 1, 1957, z. 2, s. 75–77). W jego do-
robku najcenniejsze i zarazem najliczniejsze są 
prace z dziedziny heraldyki i genealogii. Przed 
wojną prowadził także aktywną działalność 
organizacyjną w Pol. Tow. Herald., będąc czł. 
czynnym i sekretarzem Warsz. Oddz., od 1930 
sekretarzem generalnym, a w l. 1930–39 redak-

torem „Mies. Herald.”. Z przedwojennych prac, 
oprócz wspomnianej pracy nt. rodu Bogoriów 
w średniowieczu, należy wymienić publikacje 
dot. nieznanych mazowieckich zapisek heral-
dycznych z XV i XVI w. („Mies. Herald.”, t. 8, 
1926–1927, s. 149–161), zapisek liwskich z XV 
w. (tamże, t. 11, 1932, s. 1–5) oraz publikacje 
dot. genealogii Ciołków Poniatowskich i wywód 
przodków króla Kazimierza Wielkiego (tamże, 
s. 107–108, t. 15, 1936, s. 129–133). W 1938 na 
łamach miesięcznika ukazała się Genealogia 
Wazów, obejmująca 80-letnie panowanie tej 
dynastii w Polsce, wywodzącej się od Katarzyny 
Jagiellonki z jej małżeństwa z Janem III Wazą. 
Do opracowania genealogii Wazów wykorzystał 
nie tylko materiał drukowany, ale również rę-
kopiśmienny zachowany w archiwach i bibliote-
kach pol. oraz zagr., zwłaszcza Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv w Wiedniu. Innym ważnym jego 
opracowaniem z zakresu genealogii dynastycz-
nej była Genealogia Jagiellonów. Materiały 
do tego dzieła zbierał już przed wojną, jednak 
praca ukazała się dopiero w 1968 nakładem 
wydawnictwa PAX (Genealogia Jagiellonów, 
W. 1968). W jego dorobku dużą wartość przed-
stawiają wykazy tytułów honorowych nada-
wanych przez królów pol. cudzoziemcom oraz 
indygenatów królów pol. ogłoszone w wydaw-
nictwie Materiały do biografii, genealogii i he-
raldyki polskiej. Zestawienia te zostały opar-
te na przeprowadzonych jeszcze przed wojną 
kwerendach archiwalnych. Pierwsza z tych 
prac Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom 
ukazała się we wspomnianym wydawnictwie 
(t. 3, red. S. Konarski, Buenos Aires–Paryż 
1966, s. 9–28). Regesty tytułów usystematyzo-
wano chronologicznie, począwszy od Zygmunta 
Augusta do końca panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Zestawiono tam 105 
pozycji, a dodatkowo na końcu zamieszczono 
spis osób utytułowanych. W 1971 wydał Regesty 
przywilejów indygenatu w Polsce (1519–1793) 
(tamże, t. 5, Buenos Aires–Paryż, s. 11–78). 
Opracowanie zostało poprzedzone wstępem, 
w którym autor omówił instytucje prawa szla-
checkiego oraz zasady, na podstawie których 
szlachetnie urodzony cudzoziemiec mógł zostać 
szlachcicem pol. W omawianej publikacji zna-
lazły się również regesty indygenatów nadawa-
nych przez biskupów krakowskich jako książąt 
siewierskich. Już po śmierci W. w 1987 ukazały 
się Regesty nobilitacji w Polsce (1404–1794) 
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(tamże, t. 9, Buenos Aires–Sztokholm 1987). 
Zamykają one trylogię badacza, gdyż po rege-
stach tytułów pol. nadawanym cudzoziemcom, 
regestach przywilejów indygenatu, wydano naj-
obszerniejszą jego pracę, obejmującą pełny wy-
kaz przedrozbiorowych nobilitacji. Publikację 
do druku przygotował oraz uzupełnił wstępem 
i przypisami wybitny znawca genealogii i heral-
dyki Adam Heymowski. W. był także autorem 
wielu biogramów zamieszczonych w PSB, m.in. 
Barbary Giżanki, Elżbiety Jagiellonki, Eufemii, 
księżnej cieszyńskiej, Eufemii, księżnej halic-
ko-włodzimierskiej, Andrzeja Gólczewskiego h. 
Prawda, kasztelana płockiego. 

Za swoją długoletnią pracę w archiwach, 
bibliotekach i muzeach w 1955 został od-
znaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej 
i Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1962 Krzyżem 
Oficerskim OOP. 

Nie pozostawił rodziny. 
Zmarł nagle 25 VIII 1978 w Nieborowie; 

został pochowany na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. 

– Krzyżanowska A., Kuczyński S.K., Doc. dr Zyg-
munt Wdowiszewski (1894–1978), „Wiad. Numizm.”, 
t. 22, 1978, z. 3–4, s. 251–253, Jasiński K., Zygmunt 
Wdowiszewski (1894–1978), „Zap. Hist.”, t. 44, 1979, z. 3, 
s. 217–218, Kuczyński S.K., Wdowiszewski Zygmunt, 
w: Słownik historyków polskich, W. 1994, s. 548–549, 
Tęgowski J., Genealogia Jagiellonów w historiografii, w: 
Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów 
w Polsce, Kr. 2005, s. 11–13, Grabowski J., Zygmunt 
Wdowiszewski – archiwista, bibliotekarz, muzealnik, 
znawca nauk pomocniczych historii, w: „Miscellanea 
Hist.-Arch.”, t. 20, 2013, s. 191–211; – Arch. UMK, Akta 
osobowe Z. W., sygn. 2/139, H-3/93, Muz. Narod. w War-
szawie, Akta osobowe Z. W., sygn. 153/239, Arch. PAN, 
Spuścizna Z. W., sygn. III-232). 

Janusz Grabowski

Wenzel-Homecka Zofia (1919–2008) hi-
storyczka, archiwistka. Ur. 16 VIII w Krakowie 
w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec Franciszek 
Wenzel był znanym krakowskim tapicerem, 
matka Maria z d. Piekarz zajmowała się in-
troligatorstwem. Miała troje rodzeństwa. Po 
ukończeniu Szkoły Powsz. im. św. Scholastyki 
w Krakowie, uczęszczała do Państw. Sem. dla 
Wychowawczyń Przedszkoli, gdzie uzyska-
ła w 1936 dyplom wychowawczyni i podjęła 
pracę w przedszkolu przy ul. Czarnowiejskiej 
w Krakowie. Równocześnie uzupełniała pro-
gram gim., w 1938 zdała eksternistycznie 
małą maturę w III Państw. Gimn. im. Jana 

III Sobieskiego w Krakowie. W l. 1938–39 
kontynuowała naukę w VII Państw. Lic. im. 
Adama Mickiewicza, a po wybuchu wojny 
uczęszczała na tajne komplety, na których zda-
ła maturę w 1940. W 1944 rozpoczęła studia 
na Tajnym Uniw. i kontynuowała je po otwar-
ciu UJ w 1945 na Wydz. Filoz.-Hist. Dyplom 
magisterski uzyskała w 1949 na podstawie 
pracy Dąbrówka, napisanej pod kierunkiem 
prof. Józefa Widajewicza. Praca została wyso-
ko oceniona przez promotora, który rekomen-
dował W.-H. na wakujące stanowisko w Arch. 
M. Krakowa. 

W czasie wojny pracowała jako nauczy-
cielka prywatna (do 1941), nast. maszynistka 
i buchalterka w przedsiębiorstwie budowla-
nym „Żeleński–Pogany” (1941–45). Po wojnie 
znalazła zatrudnienie sekretarki na kursach 
dla dorosłych w Gimn. im. Józefy Joteyko 
w Krakowie (1946–47), nast. kierowała archi-
wum zakładowym Bratniej Pomocy Studentów 
UJ (1947–48). W l. 1948–49 była asystentką 
wolontariuszką w Bibl. Jag. Od 6 VIII 1949 
została zatrudniona w Arch. Aktów Dawnych 
M. Krakowa na stanowisku asystenta kon-
traktowego, obejmując wakat po Zbigniewie 
Perzanowskim, który otrzymał pracę na UJ. 
Na tym samym stanowisku pracowała w nowo 
powołanym w 1952 WAP w Krakowie. W archi-
wum przepracowała 33 lata: od 1 X 1955 na 
stanowisku starszego archiwisty, od 1 X 1958 – 
adiunkta archiwalnego i kierownika biblioteki. 
Równolegle z pracą archiwisty zajmowała się 
biblioteką do 1970. Kupowała książki, katalo-
gowała je, organizowała bibliotekę podręczną 
i uzupełniała katalog rzeczowy. Od 1 V 1965 
objęła stanowisko adiunkta naukowo-badaw-
czego, a od 1 IV 1976 – kierownika Oddz. I, po 
odejściu na emeryturę Stanisławy Pańków. Na 
tym stanowisku pracowała do momentu odej-
ścia na emeryturę 1 VIII 1982.

Poza obowiązkami służbowymi, w 1950, na 
zlecenie prof. Tadeusza Lehr-Spławińskiego, 
dyrektora Studium Słowiańskiego, pracowała 
nad Bibliografią słowianoznawstwa za lata 
1947–1948 (Kr. 1951). Pod kierunkiem prof. 
Jerzego Szablowskiego na ½ etatu w Państw. 
Inst. Sztuki w 1956 gromadziła materia-
ły do małopol. architektury renesansowej. 
W Arch. Aktów Dawnych M. Krakowa roz-
poczęła karierę archiwalną pod kierunkiem 
prof. Mariana Friedberga, ówczesnego dy-
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rektora i znakomitego archiwisty, wydawcy 
źródeł. W celu rzetelnego przygotowania do 
zawodu pogłębiała wiedzę w zakresie nauk 
pomocniczych historii. W l. 1949–50 ukończy-
ła kurs paleografii łac. pod kierunkiem prof. 
Zofii Kozłowskiej-Budkowej i odbyła prakty-
kę archiwalną w Krakowie pod kierunkiem 
prof. Friedberga oraz na kursie w Jarocinie 
(1950). Uczestniczyła też w I Konferencji 
Metodycznej w Rogowie w 1951. W trakcie 
swej pracy uczestniczyła w licznych kursach 
organizowanych przez NDAP, m.in. w zakre-
sie konserwacji ksiąg, akt i pieczęci. W 1958 
ukończyła 3-letni kurs edytorski, prowadzony 
przez prof. Friedberga.

W pracy archiwalnej specjalizowała się 
w opracowaniu staropol. akt miast, miasteczek 
i gmin oraz sądów miejskich. Samodzielnie 
lub współpracując z pracownikami Oddz. III, 
uporządkowała, zinwentaryzowała i opraco-
wała akta m. Kleparza z l. 1366–1794, gmin 
przyłączonych do Krakowa z l. 1348–1912, m. 
Podgórza z l. 1779–1920, Prezydium Magistratu 
Krak. z l. 1795–1918. Uporządkowała i przygo-
towała inwentarze akt Sądu Wyższego Prawa 
Niem. na Zamku Krak. z l. [1356] 1390–1794, 
Sądu Sześciu Miast z l. 1356–1725, Sądu 
Apelacyjnego i Kryminalnego Ordynaryjnego 
Miast Wydz. Woj. Krak. z l. 1791–1794. 

Z tym samym zaangażowaniem, jak przy 
aktach staropol., podjęła trud porządkowania 
akt z okresu okupacji hitler., w związku z po-
trzebą jak najszybszego udostępnienia tych 
materiałów dla celów badawczych nad ekster-
minacją ludności pol. i żyd. Akta te były prze-
jęte w bardzo złym stanie. Do tej pracy, obok 
niej, zostali skierowani pracownicy Oddz. III. 
Jednak największy trud rozeznania materiałów 
i przygotowania ich do porządkowania powie-
rzono właśnie jej. Osobiście opracowała akta 
Pol. Komitetu Opiekuńczego Kraków–Miasto 
z l. 1939–45, Pol. Komitetu Opiekuńczego 
Kraków–Powiat z l. 1939–45 oraz Doradcy 
Rady Gł. Opiekuńczej na Okręg Krak. z l. 1940–
1945. Kierowała zespołem opracowującym akta 
Starosty Miejskiego (Stadthauptmann der 
Stadt Krakau) z l. 1939–45, osobiście inwen-
taryzując akta kilku wydziałów i sporządza-
jąc wstęp do inwentarza. Kierowała również 
kwerendą dot. przestępstw hitler. na ziemiach 
pol., zleconą przez Gł. Kom. Badania Zbrodni 
Hitler. w Polsce.

Wydała drukiem dwa inwentarze: Inwen- 
tarz archiwum miasta Kleparza pod Krakowem 
1366–1794 (W. 1968) oraz Inwentarz akt sądów 
wyższych prawa miejskiego w Krakowie (W.–Ł. 
1970); opublikowała także, oparając się na zin-
wentaryzowanych przez siebie aktach, kilka 
artykułów w „Archeionie” i „Archiwiście”, m.in. 
Polski Komitet Opiekuńczy Kraków–Miasto 
w latach 1939–1945 i jego akta (t. 41, 1964 
s. 325–345) oraz Sąd sześciu miast (1356–1725) 
(t. 44, 1966, s. 87–211). Jest autorką biogramów 
w PSB mieszczan krakowskich, głównie arty-
stów malarzy i rzeźbiarzy, będących wynikiem 
jej poszukiwań w księgach miejskich i aktach 
Budownictwa Miejskiego, którego najstarszą 
część uporządkowała.

Dzięki specjalizacji w zakresie kance-
larii akt staropol. miejskich sądowych i ko-
ścielnych w 1964 została czł. zespołu nauko-
wo-badawczego NDAP do opracowywania 
akt miejskich z kancelarii księgi wpisów, 
kierowanego przez doc. Janinę Bielecką 
z AP w Poznaniu (z Krakowa w zespole tym 
pracowali także doc. Stanisława Pańków 
i Zbigniew Wojas). Efektem pracy zespołu 
było opracowanie wytycznych do porządko-
wania akt miast dużych i małych z okresu 
staropol. W ramach zespołu przygotowywała 
sama lub we współpracy z doc. Pańków kilka 
referatów, m.in. Księgi miasta Pragi (1977). 
Była wieloletnim czł. Kom. Metodycznej AP 
w Krakowie (od 1973 do odejścia na emery-
turę) i opiekunem powiatowych archiwów 
państwowych. Uczestniczyła w licznych kwe-
rendach tematycznych, w tym do dziejów wsi, 
najazdów szwedz., nt. drukarzy i księgarzy 
krakowskich. 

Prowadziła szeroką działalność popula-
ryzatorską. Była czynna przy organizowaniu 
wystaw tematycznych w archiwum krakow-
skim lub sama je organizowała, np.: „700-lecie 
lokacji Krakowa”, „Kraków i ziemia krakow-
ska w dokumencie archiwalnym”, „600 lat 
Kleparza”, „Miasta i zamki ziemi krakowskiej”, 
„Rozwój przestrzenny, zabudowa i rewalory-
zacja Krakowa w dokumencie archiwalnym”, 
„Odnowa Krakowa dawniej i dziś”. Prowadziła 
pokazy materiałów archiwalnych dla studen-
tów, często połączone z wykładami. Pod koniec 
pracy w archiwum i jeszcze na emeryturze pro-
wadziła zajęcia z archiwistyki na Papieskiej 
Akademii Teolog. w Krakowie, a w Arch. Kurii 
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Metropolitalnej w Krakowie opracowywała 
akta Episcopalia i Officialia.

Była czł. PTH, Tow. Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa i SAP. Czynnie działała 
w zw. zaw., ostatnio w NSZZ „Solidarność”. 
Wykazała się odwagą w trudnych politycznie 
dla archiwum latach 1956, 1968 i 1981. 

W uznaniu zasług otrzymała Złoty Krzyż 
Zasługi (1973), odznaki „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1978), „Za Zasługi dla Archiwistyki” 
(1978), Złotą Odznakę „Za Pracę Społeczną dla 
Miasta Krakowa” (1979). 

1 III 1954 zawarła związek małżeński 
z pracownikiem archiwum Adamem Ho- 
meckim. Ich syn Krzysztof ukończył studia 
w zakresie historii sztuki na UJ. 

Zmarła 26 III 2008 po trwającej wiele lat 
chorobie; została pochowana 1 IV t.r. na cmen-
tarzu Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

– Jelonek-Litewka K., Zofia Wenzel-Homecka, 
„Krak. Rocz. Arch.”, t. 12, 2006, s. 9–15; – AN w Krako-
wie, Akta osobowe Z. W.-H., zesp. 29/819/0 Archiwum 
Państwowe w Krakowie [1818] 1952–1962 [1978] sygn. 
365, Registratura Arch., AN 82/7.

Krystyna Jelonek-Litewka

Węsierska-Biernat Teresa (1927–
2014) nauczycielka, archiwistka. Ur. 27 XII 
w Rąbiniu w pow. kościańskim, w rodzinie 
chłopskiej Leona Węsierskiego i Józefy z d. 
Bertrand. Naukę w szkole powsz. rozpoczęła 
w 1934 w Inowrocławiu. W czasie okupacji 
uczęszczała na tajne komplety z zakresu szkoły 
powsz. i gimn. Po wojnie kontynuowała eduka-
cję w lic. ogólnoksz. w Chełmży, w którym uzy-
skała świadectwo dojrzałości 27 II 1947. Nast. 
odbyła 5-miesięczny kurs pedagog. w Państw. 
Lic. Pedagog. w Toruniu. W l. 1948–52 studio-
wała historię na Wydz. Human. UMK. Studia 
ukończyła 30 X 1952, uzyskując tytuł mgr. 
filozofii w zakresie historii. Po śmierci ojca 
w 1945 wspierała matkę w wychowywaniu 
młodszego rodzeństwa. W 1946 ukończyła  
kurs księgowości i od lipca do sierpnia 
1946 pracowała w fabryce grzebieni i guzi-
ków w Chełmży (Firma L. Urbański). W l. 
1947–49 była nauczycielką w szkole podst. 
w Szadłowicach w pow. inowrocławskim. 
Nast. w l. 1949–51 pracowała w szkole podst. 
w Słońsku w tymże powiecie. 

1 III 1951 podjęła pracę na stanowisku ar-
chiwistki WAP w Olsztynie (1951–53). W tym 
czasie uczestniczyła we wszystkich pracach 
archiwalnych, porządkowaniu i inwentary-
zowaniu akt prus. władz państwowych, sądo-
wych, miejskich i zespołów podworskich, zaj-
mowała się narastającym zasobem archiwal-
nym oraz sprawowała opiekę nad archiwami 
powiatowymi. W 1952 ukończyła miesięczny 
kurs dla pracowników naukowych archiwów 
państwowych w Szczecinie. 16 III 1953 prze-
niosła się do WAP w Gdańsku, przechodząc 
kolejne szczeble awansu zawodowego, od ar-
chiwisty do starszego kustosza – stanowisko 
adiunkta archiwalnego (1958), nast. starszego 
asystenta naukowo-badawczego (1966). W l. 
1973–86 pracowała na stanowisku adiunkta 
naukowo-badawczego. 

Znała dobrze jęz. niem. oraz neografię 
gotycką. Pocz. zajmowała się opracowaniem 
akt cechowych i zespołów mniejszych miast 
pomorskich, m.in.: Kościerzyny, Kwidzyna, 
Nowego Stawu, Pucka, Skarszew, Skórcza, 
Starogardu i Wejherowa. Od 1958, pod kie-
rownictwem Marii Sławoszewskiej, pracowa-
ła w Oddz. II, porządkując akta m. Gdańska. 
W tym czasie szczególnie zainteresowała się 
zagadnieniem kompetencji administracyj-
no-sądowych gdańskich urzędów miejskich 
i rozpoczęła badania archiwalne do pracy dok-
torskiej, przygotowywanej pod kierunkiem 
prof. Edmunda Cieślaka, której ostatecznie 
nie ukończyła. Równocześnie opracowała akta 
klasztoru Karmelitów w Gdańsku oraz klaszto-
ru Brygidek w Gdańsku. Odpowiadała za przy-
gotowanie akt do wymiany międzyarchiwalnej 
i międzypaństwowej, wykonywała kwerendy 
naukowe, zajmowała się obsługą pracowni 
naukowej, a w l. 1953–56 i 1964–65 prowa-
dziła Bibl. WAP w Gdańsku. Brała również 
udział w przygotowaniu wystaw archiwalnych 
i w ogólnopol. kwerendach naukowych. Latem 
1967 wspólnie z Mieczysławem Bandurką 
uczestniczyła w rejestracji poloników w archi-
wach w Sofii i Warnie.

Od 1 IX 1967 kierowała PAP w Gdyni. 
Po likwidacji archiwów powiatowych od 1976 
była kierownikiem Ekspozytury w Gdyni. Po 
przejściu na emeryturę od 15 XII 1988 do 29 II 
1992 nadal pracowała w ekspozyturze gdyń-
skiej w wymiarze ½ etatu. Kierując archiwum 
w Gdyni, łączyła pracę administracyjną z ar-
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chiwalną, wykonując kwerendy i opracowując 
materiały archiwalne z okresu międzywojen-
nego i powojennego, m.in.: akta Prezydium 
MRN w Gdyni (1950–73), Oddz. Miejskiego 
w Gdyni Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli 
(1957–69), Oddz. Rejonowego w Gdyni Państw. 
Centrali Handl. (1946–51), Morskiego Urzędu 
Rybackiego w Gdyni (1921–39) oraz akta m. 
Sopotu (1862–1945). Inwentaryzowała rów-
nież fotografie z zesp. Nadburmistrza M. 
Gdyni (1939–1945). Równocześnie pracowała 
na przedpolu archiwalnym, opiniując przepisy 
kancelaryjne i archiwalne, załatwiając wnioski 
o brakowanie akt oraz wizytując archiwa zakła-
dowe. W II poł. l. 70. XX w. zaangażowała się 
w przygotowanie i wyposażenie nowej siedzi-
by Ekspozytury w Gdyni, zlokalizowanej przy 
ul. Staromiejskiej 37.

Wygłosiła wiele referatów z zakresu 
archiwistyki i archiwoznawstwa na zebra-
niach naukowych archiwum, m.in.: „Zespoły 
podworskie w WAP w Olsztynie” (1952), 
„Magistrackie akta małych miast pomor-
skich (1956), „Gdański Urząd Wetowy i za-
sób jego akt” (1959), „Metodyka opracowy-
wania przewodników po archiwach w świetle 
literatury zagranicznej” (1964), „Nowsza 
literatura archiwalna NRD na temat kryte-
riów wartości dokumentacji aktowej” (1970), 
„Terminologia archiwalna i jej problemy, na 
przykładzie materiałów do Słownika termi-
nologii archiwalnej krajów socjalistycznych” 
(1974), „Morski Urząd Rybacki w Gdyni 
w okresie międzywojennym 1919–1939 i jego 
akta” (1977).

Była współautorką przewodnika Archi-
wum miasta Gdańska. Przewodnik po zespo-
łach 1242–1945 (współaut. M. Sławoszewska, 
J. Czaplicka, W. 1970). Opublikowała również 
artykuł Gdański Urząd Wetowy, („Archeion”, 
t. 34, 1961), w którym przedstawiła dzieje, kom-
petencje i akta sądu wetowego. W l. 1970–83 na 
łamach „Archeionu” recenzowała czasopismo 
Archivmitteilungen, roczniki XIX–XXX. 

Angażowała się również w działalność 
stowarzyszeń zawodowych i społecznych. W l. 
1947–51 była czł. ZNP (Ognisko Podmiejskie 
Inowrocław–Wschód). W czasie pracy w Olszty-
nie w l. 1951–53 działała w PTH. Była jednym 
z założycieli oraz długoletnią działaczką Oddz. 
Gdańskiego SAP. Od 1980 należała do NSZZ 
„Solidarność” przy WAP w Gdańsku.

W październiku 1959 zawarła związek 
małżeński z gdańskim archiwistą Czesławem 
Biernatem, z którym mieli troje dzieci Elżbietę 
(ur. 1963), Annę (ur. 1964) i Szymona (ur. 
1967).

Zmarła 1 XII 2014 w Gdyni; została po-
chowana 5 XII t.r. na cmentarzu przy ul.  Pel-
plińskiej w Gdyni.

– Kubicka K., Teresa Węsierska-Biernatowa 
(1927–2014), „Archeion”, t. 116, 2015, s. 732–733; – AP 
w Gdańsku – akta osobowe T. W.-B.

Katarzyna Kubicka

Wisińska-Kluba Maria Róża (1947–
2009) historyczka, muzealnik, archiwistka. 
Ur. 1 IX w Częstochowie, córka Antoniego, ma-
szynisty w Oddz. Trakcji PKP w Karsznicach, 
i Anieli z d. Sikorskiej. Po ukończeniu w 1961 
szkoły podst. w Karsznicach uczęszczała do Lic. 
Ogólnoksz. nr 32 im. Kazimierza Wielkiego 
w Zduńskiej Woli, gdzie w 1965 z wynikiem 
bardzo dobrym uzyskała świadectwo dojrzało-
ści. W t.r. podjęła studia hist. na Wydz. Filoz.-
Hist. Uniw. Łódz. Czterokrotnie otrzymywała 
nagrodę rektora uniwersytetu za dobre wy-
niki w nauce. W czasie studiów brała czynny 
udział w życiu społecznym, działając w ZSP, 
w Studenckim Kole Nauk. Historyków oraz 
w Bibl. Inst. Hist. W 1970 uzyskała tytuł mgr. 
historii na podstawie pracy Koncentracja feu-
dalnej własności ziemskiej w powiecie kaliskim 
na przełomie XVI i XVII wieku, napisanej pod 
kierunkiem prof. Wojciecha Szczygielskiego. 

Od 1 IX 1970 rozpoczęła pracę w Muz. 
Okręgowym w Sieradzu w Dziale Hist. jako 
stażysta-historyk. Od 1 I 1971 została młod-
szym asystentem muzealnym-historykiem. 
W dalszych latach pracy w muzeum awanso-
wała kolejno na stanowiska: asystenta muze-
alnego-historyka (1973), starszego asystenta-
-historyka (1974), adiunkta muzealnego-histo-
ryka i kierownika działu historycznego (1976). 
W tym samym okresie, do 31 I 1977, pełniła 
również funkcję kierownika działu oświato-
wego muzeum. Od 19 X 1981 objęła stanowi-
sko dyrektora Muz. Okręgowego w Sieradzu. 
Okres jej kierownictwa był jednym z ważniej-
szych etapów w historii placówki. W 1981 roz-
poczęto organizację 1. oddz. muzeum – Parku 
Etnogr. w okolicy wzgórza zamkowego nad 
Żegliną, w 1984 został otwarty 2. oddz. – Muz. 
Wnętrz Dworskich w Tubądzinie (nast. Muz. 
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Walewskich), w 1986 3. oddz.– Muz. Historii 
M. Zduńskiej Woli. W tym czasie współredago-
wała tom 7. „Sieradzkiego Rocz. Muz.”, wydała 
5 zestawów slajdów prezentujących kulturę 
ludową regionu oraz muzealne zbiory sztuki.

Od 1 II 1990 rozpoczęła pracę w Biurze 
Dokumentacji Zabytków Woj. Sieradzkiego, 
gdzie piastowała stanowisko kustosza. Od 
1 I 1991 przeszła do Państw. Służby Ochrony 
Zabytków. Nast. 1 IV 1992 została zatrudnio-
na w sieradzkim oddz. AP w Łodzi. Znacznie 
przyczyniła się do poprawy warunków funk-
cjonowania Oddz. w Sieradzu, powiększając 
powierzchnię magazynową oraz remontując 
siedzibę. Umożliwiło to przejęcie większej ilo-
ści materiałów archiwalnych do zasobu. Od 1 I 
2002 przeszła na emeryturę.

Jest autorką publikacji z zakresu pro-
blematyki pracy doktorskiej poświęconej 
Wielkopolsce Wsch. w okresie Sejmu Wielkiego. 
Do ważniejszych należą: Koncentracja feudal-
nej własności ziemskiej w powiecie kaliskim na 
przełomie XVI i XVII wieku („Rocz. Kaliski”, 
t. 5, 1972, s. 45–90), Kultura i oświata do 
końca XVIII wieku, [w:] Szkice do dziejów 
Sieradzkiego, red. J. Śmiałowski (Ł. 1977, 
s. 163–198), Ruch mieszczański w Sieradzkim 
w okresie Sejmu Wielkiego („Rocz. Łódz.”, 
t. 26, 1978, s. 43–73), Sejmik deputacki 1788 
w Łęczycy (tamże, t. 29, 1980, s. 55–69), 
Opozycja magnacka w Sieradzkim w latach 
1785–1790 (tamże, t. 32, 1982, s. 67–109), 
Studenci z Sieradzkiego na uniwersytetach 
krajowych i zagranicznych, [w:] Między pół-
nocą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie 
w późnym średniowieczu w czasach nowo-
żytnych, red. T. Horbacz, L. Kajzer (Sieradz–
Wieluń 1983, s. 229–244), Sieradzkie wo-
bec konstytucji 3 maja („Rocz. Łódz., t. 33, 
1985, s. 39–61), Ziemia wieluńska wobec 
Konstytucji 3 maja, „Sieradzki Rocz. Muz.”, 
t. 1, 1985, s. 23–36, Dzieje Sieradza do 
końca XVIII wieku, [w:] 850 lat Sieradza 
(Sieradz 1986, s. 12–22), Oblicze politycz-
ne społeczeństwa ziemi wieluńskiej w dobie 
Odrodzenia, [w:] Siedem wieków Wielunia. 
Studia i materiały, red. R. Rosin (W.–Ł., 
1987, s. 61–91), Łęczyckie wobec konstytucji 
3 maja, „Rocz. Łódz.”, t. 37, 1987, s. 105–124), 
Sieradz w okresie Sejmu Czteroletniego, [w:] 
Raptularz sieradzki (Sieradz 1990, s. 30–34). 
Publikowała także prace historyczne, dot. 

dziejów Sieradza, Łęczycy i regionu na ła-
mach „Sieradzkiego Rocz. Muz.”, „Na sieradz-
kich szlakach”, „Nad Wartą”. Do jej dorobku 
naukowego należą także prace, poświęcone 
dziejom i działalności lokalnych instytucji 
pamięci, m.in.: Biblioteka oo. Dominikanów, 
[w:] Leksykon miasta Sieradza, red. T. Olejnik 
(Sieradz 2006, s. 28, 78–81), Koło Polskiego 
Towarzystwa Historycznego w Sieradzu, [w:] 
W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje 
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego 1927–2007, red. A. Szymczak, 
M. Nartonowicz-Kot (Ł. 2007, s. 145–149), 
Działalność Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
(„Sieradzki Rocz. Muz.”, t. 1–7, 1985–1989), 
Działalność Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
w 1971 („Rocz. Muzeów i Ochrony Zabytków 
Ziemi Polski Środ.”, 1973, s. 279–284). 

Działała aktywnie w organizacjach spo-
łecznych. Była czł. Woj. Kom. ds. Izb Pamięci 
Narod., TWP (od 1973), Tow. Przyjaciół 
Sieradza (od 1983), a także instruktorką ZHP 
(od 1975). Organizowała koło PTH w Sieradzu, 
w l. 1977–81 oraz 1984–87 była jego przew. 
Do 1990 oraz w l. 1994–97 wchodziła w skład 
Zarządu Oddz. Łódz. PTH. Od 1977 wchodziła 
w skład Komitetu Redakcyjnego „Rocz. Łódz.”. 
Jako delegat oddziału uczestniczyła w roku 
1978 i 1980 w Walnych Zgromadzeniach. 
Brała udział w XII i XIII Powsz. Zjazdach 
Historyków Pol. 

Została uhonorowana odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1980), odznaką „Za zasługi 
dla Województwa Sieradzkiego” (1983), honoro-
wą odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej PTTK 
(1985), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), 
Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej (1988), tytułem Zasłużony dla mia-
sta Sieradza (1989).

24 IX 1988 zawarła związek małżeński 
z Radomyślem Klubą. Mieli syna Macieja (ur. 
1991).

Zmarła 31 X 2009; została pochowana 3 XI 
t.r. na Starym Cmentarzu w Sieradzu.

– Kozłowski J., Szymczak A., Maria Róża Wisińska-
-Kluba 1947–2009, „Rocz. Łódz.”, 2009, t. 56, Maria Róża 
Wisińska-Kluba (1947–2009), „Sieradzki Rocz. Muz.”, 
t. 12, 2009; – AP w Łodzi, Akta osobowe M.R. W.-K., 
Muz. Okręgowe w Sieradzu, Akta osobowe M.R. W.-K., 
Informacje uzyskane przez autorkę w I Lic. Ogólnoksz. 
im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. 

Adriana Bryk
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Włodarska Teresa (1898–1990) nauczy-
cielka, archiwistka. Ur. 13 X w Różniatach 
w pow. inowrocławskim, w inteligenckiej 
rodzinie o tradycjach patriotycznych. Była 
córką Ludwika Schoenborna i Heleny z d. 
Tuszewskiej. W 1915 ukończyła szkołę śred-
nią w Inowrocławiu. W 1920 uzyskała kwa-
lifikacje nauczycielskie w Wyższym Lic. we 
Wrocławiu. W 1927 zdała przed Państw. Kom. 
Egzaminacyjną na Uniw. Pozn. egzamin dla 
kandydatów na nauczycieli jęz. niem. w szko-
łach średnich, a w 1933 na Uniw. Warsz. 
otrzymała uprawnienia w zakresie nauczania 
matematyki. 

W 1922 rozpoczęła długoletnią działalność 
pedagog. W l. 1923–28 uczyła jęz. niem., ang. 
i arytmetyki w Gimn. Żeńskim w Pszczynie. 
W rezultacie obowiązującej w woj. śląskim, 
tzw. ustawy celibatowej niedopuszczającej 
do zawodu zamężnych nauczycielek, decyzją 
Magistratu m. Pszczyny została usunięta ze 
szkolnictwa publ. Opuściła Pszczynę i przez 
5 lat kierowała Miejskim Prywatnym Sem. 
Nauczycielskim Żeńskim w Wadowicach. W l. 
1934–39 była nauczycielką Państw. Gimn. 
w Żywcu. Wraz z wybuchem II wojny świa-
towej utraciła posadę. Po otwarciu w 1940 
na Żywiecczyźnie szkół powsz. Urząd Pracy 
skierował ją do Zadziela (1940–41) i Żywca 
(1941–42). Za odmowę podpisania niem. listy 
narodowej 31 I 1942 została usunięta ze szkol-
nictwa i zmuszona do podjęcia pracy jako pomoc 
biurowa w fabryce smarów w Żywcu. W okresie 
okupacji prowadziła w Żywcu tajne nauczanie 
młodzieży gimn. Po wojnie powróciła do pracy 
w żywieckim gimn. Od 1947 była nauczycielką 
fizyki i matematyki w Państw. Lic. Pedagog. 
w Pszczynie. W 1953 została przeniesiona 
w stan spoczynku. W l. 1965–69 uczyła jęz. 
ang. w lic. ogólnoksz. w Pszczynie.

Od 1970 przez 20 lat była tłumaczem 
przysięgłym jęz. niem. Dobra znajomość kil-
ku jęz. obcych oraz umiejętność odczytywa-
nia tekstów rękopiśmiennych umożliwiła jej 
zatrudnienie w archiwum w Pszczynie, któ-
rym kierowała w l. 1953–66. W 1966 objęła 
stanowisko adiunkta archiwalnego. Pracę 
w archiwum zakończyła w 1967. W l. 1973–82 
została ponownie zatrudniona jako tłumacz 
i osoba przygotowująca najstarszą część za-
sobu do mikrofilmowania. Uporządkowała 
znaczną część Arch. Książąt Pszczyńskich, 

w tym dokumentów pergaminowych i zbioru 
kartograficznego. W sumie opracowała 44 in-
wentarze. Jest współautorką publikacji Życie 
dworskie w Pszczynie 1765–1846 (współaut. 
J. Kruczek, Pszczyna 1984), Czarków wczoraj 
i dziś. 670 lat miejscowości 1326–1996 (tamże, 
1996) i Historia rzemiosła na ziemi pszczyń-
skiej (tamże, 2006). Opublikowała wiele ar-
tykułów o tematyce archiwalnej i historii re-
gionalnej w „Archeionie”, „Zaraniu Śląskim”, 
„Sobótce” i „Mater. Muz. Wnętrz Zabytkowych 
w Pszczynie”. Dokonała tłumaczeń na jęz. pol. 
wielu dokumentów. Bogatą wiedzą archiwalną 
i historyczną dzieliła się ze współpracowni-
kami i licznym gronem badaczy pszczyńskich 
archiwaliów. Współpracowała przy organizacji 
wielu wystaw.

Wyróżniona odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki” (1979), nagrodą II st. w konkursie 
ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora 
Zabytków na najciekawsze wydarzenie muze-
alne za publikację Życie dworskie w Pszczynie 
1765–1846, także Medalem KEN (1988).

1 VII 1926 wyszła za mąż za Antoniego 
Włodarskiego, inżyniera geodetę (ur. 1889 
w Jarosławiu). Mieli dwoje dzieci: Stanisława 
(ur. 1929, dziennikarza, prezentera telewizyj-
nego) i Marię (ur. 1930).

Zmarła 30 III 1990 w Pszczynie; została po-
chowana na tamtejszym cmentarzu Wszystkich 
Świętych. 

– Tomczykiewicz M., Teresa Włodarska, w: Słow-
nik biograficzny ziemi pszczyńskiej, Pszczyna 1994, 
s. 314–315, Nocoń H., Inteligencja polska w powiecie 
pszczyńskim w latach 1922–1939, Pszczyna 2006, 
s. 118–119, Pszczyna. Monografia historyczna, Pszczyna 
2014, t. 2, s. 115, 234.

Joanna Szczepańczyk

Włodarski Aleksander Konstanty 
(1858 lub 1859–1939) historyk, archiwista, 
heraldyk. Ur. w Warszawie, syn Franciszka 
Ksawerego, majstra ślusarskiego (pochodzą-
cego z obwodu olkuskiego), i Aleksandry z d. 
Domańskiej (pochodzącej z Wąchocka). Ślub 
rodziców odbył się w Warszawie w 1856. Miał 
rodzeństwo: Leonarda, Helenę Florentynę, 
Karola Piotra i Elżbietę Franciszkę. W 1879 
po ukończeniu zaledwie progimn. został dzięki 
protekcji senatora Romualda Hubego zatrud-
niony przez prof. Adolfa Pawińskiego w Arch. 
Głównym. Pracował pocz. jako pomocnik archi-
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wisty. Po objęciu w styczniu 1897 funkcji dyrek-
tora archiwum przez Teodora Wierzbowskiego 
został jego bliskim współpracownikiem. Od 
1909 zaczął działać w Tow. Herald. we Lwowie 
(późn. Pol. Tow. Herald.). Pod kierunkiem 
Wierzbowskiego pracował przy sporządzaniu 
łac. regestów i nast. edycji Sumariusza Metryki 
Koronnej. Pomagał mu także przy wydaniu 
dyplomatariusza Starej Warszawy (Przywileje 
królewskiego miasta Starej Warszawy 1376–
1772, wyd. T. Wierzbowski, W. 1913). Brał 
również udział w przygotowaniu do druku 
inwentarza ksiąg ziemskich i grodzkich wiel-
kopol. (Akta ziemskie i grodzkie XIV–XVIII w. 
województw wielkopolskich, W. 1917). Po odej-
ściu Władysława Badowskiego na emeryturę 
(1913) został mianowany w 1914 archiwistą. 
W czasie I wojny światowej nie wyjechał do 
Rosji jak część personelu AGAD, lecz pozostał 
w Warszawie. Od 1 VII 1919 został mianowa-
ny starszym archiwistą. Wcześniej, po złożeniu 
(21 VI 1919) dymisji przez Wierzbowskiego, 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora do czasu ob-
jęciu dyrekcji AGAD (jesień 1919) przez prof. 
Stanisława Kętrzyńskiego. Ponownie został 
zastępcą dyrektora AGAD w 1920 po odej-
ściu prof. Kętrzyńskiego. W okresie sprawo-
wania funkcji dyrektora AGAD przez Józefa 
Siemieńskiego, będąc najstarszym stażem 
pracownikiem, zastępował szefa archiwum, jed-
nak nie odgrywał już takiej roli, jak w czasach 
Wierzbowskiego, zajmując się głównie kweren-
dami genealogicznymi. Najbliższymi współpra-
cownikami Siemieńskiego byli wówczas młod-
si koledzy W.: Jadwiga Karwasińska i Adam 
Wolff. Od 31 XII 1928 przeszedł na własną 
prośbę w stan spoczynku, jednak nadal przy-
chodził do AGAD, kontynuując rozpoczęte prace 
z zakresu genealogii i heraldyki. Był związany 
z Bibl. Ordynacji hr. Przeździeckich, mieszczą-
cą się w pałacu przy ul. Foksal 6 w Warszawie. 
Pracował pocz. jako kustosz, a nast. kierownik 
biblioteki do 1936. 

Z zakresu nauk pomocniczych historii na 
jego dorobek składają się prace z genealogii, 
heraldyki oraz edytorstwa źródeł. Ważnym 
jego osiągnięciem była publikacja ksiąg 
Metryki Maz. W 1918 wydał Metrykę księstwa 
mazowieckiego nr 333 z lat 1417–1429 (se-
ria: Pomniki Prawa Warsz. Arch. Głównego, 
t. 5), obejmującą panowanie Janusza I, wład-
cy Mazowsza Wsch. W 1930 ukazała się dru-

kiem (przygotowana wcześniej) Metryka księ-
stwa mazowieckiego nr 334 z lat 1429–1433 
(seria: Pomniki Prawa Archiwum Głównego, 
t. 6, wstęp J. Siemieński, skorowidz A. Wolff); 
zawierała wpisy z ostatniego roku rządów 
Janusza I i jego wnuka Bolesława IV z l. 1430–
33, faktycznie rządów regencji pod przewodnic-
twem Anny Bolkowej. 

Z prac dot. genealogii heraldyki wymie-
nić należy współautorstwo edycji Rodzina 
Herbarz szlachty polskiej, przygotowanej 
przez Seweryna Uruskiego i Adama Amilkara 
Kosińskiego i wydanej staraniem córek 
Uruskiego w l. 1904–17. W. ukończył i uzu-
pełnił t. 14. (do nazwiska „Pryżgint”), który 
ukazał się drukiem w 1917. Nast. w 1931 wy-
dał samodzielnie t. 15. herbarza (do nazwiska 
„Rzyszko v. Rzysko”). W l. 1931–38 wydał rów-
nież 6 zesz. uzupełnień do Rodziny (S. Uruski, 
A.A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej, W. 1904–38, 1–21). Prócz 
wkładu w przygotowanie i publikację Herbarza, 
opracował samodzielnie kilkanaście mono-
grafii genealogicznych różnych rodzin. Były 
to m.in.: Monografia rodu Ostrowskich her-
bu Rawa (W. 1902), Zarys monografii rodu 
Lipińskich herbu Rawicz. Ze źródeł archiwal-
nych (W. 1912), Materjały do monografji rodu 
Falk-Regulskich herbu Ciołek (W. 1925), Ród 
Jaruzelskich herbu Ślepowron (W. 1926), Ród 
Krasnodębskich herbu Krzywda. Szkic heral-
dyczno-historyczny (W. 1927), Zarembowie-
Rychwalscy zapomniany ród wielkopolski. 
Szkic historyczny (W. 1927), Ród Poraitów-
Pstrokońskich, comesów z Bużenina (W. 1928), 
Materjały do historji rodu Cholewitów-
Pawlikowskich (W. 1929), Zbiór dokumen-
tów do monografji rodu hr. Pierzchała-
Przeździeckich herbu Roch III (W. 1929), Ród 
Szostakowskich herbu Łabędź. Monografja 
genealogiczna (W. 1932), Zarys monografji 
rodu Grzymała-Ślaski v. Śleszyński (W. 1934). 

Był działaczem Warsz. Tow. Dobro- 
czynności: w l. 1899–1900 prezes rady opiekuń-
czej VII cyrkułu, a w l. 1910–11 prezes wydziału 
wsparcia towarzystwa. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Żonaty z Zuzanną Zielińska (ślub 11 VII 

1887). Z małżeństwa z Zuzanną (1864–1927) 
miał córkę Stefanię Henrykę (1890–1966). Po 
śmierci pierwszej żony zawarł kolejny związek 
małżeński. 
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Zmarł, po krótkiej chorobie, 4 VIII 1939; 
został pochowany 7 VIII t.r. w grobie rodzinnym 
na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

– „Archeion”, t. 2, 1928, s. 131, tamże, t. 5, 1929, 
s. 70, Stebelski A., Archiwum Główne Akt Dawnych 
za dyrekcji Teodora Wierzbowskiego (1897–1919), w: 
Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt 
Dawnych, W. 1958, s. 68, 101, Tomczak A., Zarys dziejów 
archiwów polskich, t. 1980, cz. 2, s. 51, Historyczne księ-
gozbiory warszawskie, t. 1, W. 1995, s. 45, Dworzaczek 
W., Genalogia, W. 1959, cz. 1, s. 122–123, Gieysztor A., 
Archiwum Główne przed półwieczem, „Miscellanea Hist.-
-Arch.”, t. 2, 1987, s. 190; – „Gaz. Warsz.”, nr 315 z 27 
XI 1893, „Kur. Warsz.”, nr 283 z 13 X 1894, nr 358 z 29 
XII, 1899, nr 348 z 17 XII 1899, nr 80 z 19 I 1900, nr 271 
1 X 1910, 1911, nr 271 z 1 X, nr 215 z 6 VIII 1939, „Gaz. 
Sądowa Warsz.”, nr 46 z 15 XI 1913, „Mies. Herald.”, t. 2, 
1909, nr 6–7, s. 100; – AP w Warszawie, zesp. 72/158/0 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. 
Krzyża w Warszawie 1824–1934, zesp. 72/1217/0 Akta 
stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Narodzenia 
NMP w Warszawie (Leszno) 1866–1908, 1909, 1911, 
1922, sygn., 9, Arch. Archdiec. Warsz., Księga chrztów pa-
rafii Wszystkich Świętych 1866–1868, Księga małżeństw 
parafii św. Aleksandra 1914, Cmentarz Powązkowski 
w Warszawie, grób 175–4–12 i 175–5–4, Akta osobowe 
A.K. W. spłonęły wraz z całym Archiwum Zakładowym 
w AGAD w 1944; – Rękopiśmienne opracowania pióra 
Włodarskiego (późn. wydane), znajdują się m.in. w Oddz. 
III AGAD. 

Janusz Grabowski

Wojas Zbigniew (1927–2007) archiwista, 
historyk. Ur. 27 IV w Wiśniczu Nowym. Ojciec 
Władysław był nauczycielem i kierownikiem 
szkoły powsz. w Wiśniczu Nowym, matka 
Wiktoria z d. Goebel była nauczycielką. W 1939 
ukończył szkołę powsz. i zdał egzamin wstępny 
do gimn. w Bochni. W okresie okupacji niem. 
kontynuował naukę na tajnych kompletach 
pod kierunkiem ojca. W lutym 1945 kontynu-
ował naukę od IV klasy Państw. Gimn. i Lic. 
im. Króla Kazimierza w Bochni. Po zdaniu 
matury w 1947 podjął studia hist. na Wydz. 
Human. UJ., które ukończył z wyróżnieniem 
w 1952 na podstawie pracy magisterskiej 
Działalność kancelaryjna Stanisława Ciołka, 
podkanclerzego króla Władysława Jagiełły, 
napisanej pod kierunkiem prof. Sylwiusza 
Mikuckiego. W czasie studiów skończył 3-letni 
kurs paleografii łac. pod kierunkiem prof. Zofii 
Kozłowskiej-Budkowej oraz konwersatorium 
archiwistyki pod kierunkiem prof. Mariana 
Friedberga. Rozpoczął pracę nad dysertacją 
doktorską Dzieje miasta Nowego Wiśnicza pod 

kierunkiem prof. Feliksa Kiryka, jednak ze 
względu na stan zdrowia doktoratu nie ukoń-
czył. Od 1983 prowadził seminaria z neografii 
gotyckiej dla studentów historii ze specjalno-
ścią archiwalną na UJ.

1 VIII 1952 rozpoczął pracę w AP w Kra- 
kowie jako asystent w Oddz. Akt miejskich, pod 
kierunkiem prof. Friedberga. Od 1 VII 1954 zaj-
mował stanowisko archiwisty, od 1 VIII 1957 
– starszego archiwisty, od 1 VIII 1961 – adiunk-
ta, a od 1 V 1961 – adiunkta naukowo-badaw-
czego. Na tym stanowisku pozostawał do cza-
su przejścia na rentę inwalidzką 31 VII 1989. 
W l. 1960–64 pełnił funkcje przew. Woj. Kom. 
Brakowania Mater. Arch., opiekuna archiwów 
powiatowych, prowadził także szkolenia dla ar-
chiwistów zakładowych w Zakł. Doskonalenia 
Zaw. w Poznaniu. 1 V 1964 przeszedł do pracy 
w Oddz. Akt staropol. sądów grodzkich i ziem-
skich oraz akt podworskich. W l. 1971–77 kie-
rował Oddz. Ewidencji i udostępniania. W l. 
1977–79 był zastępcą dyrektora archiwum ds. 
administracyjnych. Od 1979 do 1982 kierował 
Oddz. Ewidencji, informacji i narastającego za-
sobu, nast. objął stanowisko kierownika Oddz. 
Akt staropol., największego wówczas oddziału 
w archiwum krakowskim, które zajmował do 
końca swojej pracy w archiwum.

W trakcie swojej wieloletniej pracy w AP 
w Krakowie zajmował się opracowywaniem do-
kumentów pergaminowych z XII–XV w., upo-
rządkował i zinwentaryzował zespoły: Arch. 
m. Kleparza pod Krakowem (1366–1794), 
Gminy przyłączone do Krakowa (1348–1912), 
Akta m. Podgórza (1779–1920), Magistrat 
m. Krakowa (1795–1816), Gimn. i Lic. im. 
B. Nowodworskiego w Krakowie (1801–
1939), Inst. Techn. w Krakowie (1833–1932). 
Uczestniczył także w porządkowaniu akt 
Arch. Młynowskiego Chodkiewiczów (XIV–
XIX w.). Ponadto sporządzał wypisy z ksiąg 
miejskich krakowskich na potrzeby wydaw-
nictwa Cracovia artificum, dla Inst. Spraw 
Międzynarod. wykonał kwerendę źródeł do 
sprawy pol. w czasie I wojny światowej, koor-
dynował oraz prowadził w zasobie archiwum 
krakowskiego kwerendę dot. historii Żydów 
w Polsce. Jako czł. zespołu naukowo-badawcze-
go NDAP do opracowywania kancelarii odbiorcy 
i okresu księgi wpisów prowadził badania nad 
kancelarią sądów grodzkich i ziemskich oraz 
kwerendę w księgach biskupów krakowskich 



262

(wyniki badań ukazały się w „Biul. Zespołu 
Kancelarii Ksiąg Wpisów”, nr 4). Prowadził ba-
dania archiwalne nad kancelarią akt czynności 
na podstawie akt Kom. Porządkowej Cywilno- 
-Wojsk. Woj. Krak. (wyniki badań ukazały się 
w „Biul. Zespołu Kancelarii Ksiąg Wpisów” 
nr 5) oraz nad kancelarią staropol. Był wy-
bitnym znawcą paleografii łac. i neografii go-
tyckiej. W l. 90. XX w. przygotował do druku 
(wspólnie z pracownikami Oddz. w Bochni AP 
w Krakowie) najstarszą zachowaną księgę ław-
niczą m. Bochni z l. 1486–1508. 

Publikował prace na łamach „Fontes 
Cracovienses”, m.in.: Księgi przyjęć do prawa 
miejskiego 1507–72 (t. 1, 1993), Księgi przyjęć 
do prawa miejskiego 1573–1611 (t. 2, 1994), 
Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremitów 
św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny 
w Kazimierzu, t. 1 (1502–05) (t. 10/1, 2002), 
Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremitów 
św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny 
w Kazimierzu, t. 2 (1506–1508) (t. 10/2, 2004). 
Jest autorem biogramów w PSB: Stanisława 
Janowskiego (t. 10, 1962, s. 572), Achacego 
Jordana (t. 11, 1964–65, s. 271–272), Jana 
Achacego Kmity (t. 13, 1967, s. 93–94) oraz 
haseł miast małopol. w Miastach polskich 
w Tysiącleciu (red. nauk. M. Siuchiński, t. 1, 
Wr.–W.–Kr. 1965): Bochni, s. 632, Lipnicy 
Murowanej, s. 648–649, Niepołomic, s. 653–
654, Nowego Wiśnicza, s. 677–678. Spośród 
prac w głównym nurcie badawczym W. wy-
mienić należy: Kancelaria grodzka krakowska 
za starosty Jana Firleja w latach 1572–1574 
(„Archeion”, t. 27, 1957, s. 193–216), Cracovia 
artificum 1551–1560, t. 1. 1551–1552 (wyd. 
S. Pańków, Z. Wojas, Wr.–W.–Kr. 1966), 
Inwentarz archiwum miasta Kleparza pod 
Krakowem (1366–1794) (oprac. Z. Wojas, 
W. 1968), Zarys dziejów miasta Chrzanowa 
do końca XVI wieku, [w:] Ziemia Chrzanowska 
i Jaworzno. Monografia (red. J. Lewandowska, 
Kr. 1969, s. 143–151), Pieczęć i herb miasta 
Krosna nad Wisłokiem, [w:] Krosno – studia 
z dziejów miasta i regionu (red. J. Garbacik, 
t. 1, Kr. 1972, s. 79–83), Bocheńskie od po-
łowy XVII w. do schyłku epoki staropolskiej, 
[w:] Bochnia, dzieje miasta i regionu (red. 
F. Kiryk, Z. Ruta, Kr. 1980), Materiały do dzie-
jów przemysłu żelaznego w księstwie siewier-
skim w roku 1758 (wyd. A. Kiełbicka, Z. Wojas, 
„Rocz. Muz. Okręgowego w Częstochowie”, t. 1, 

1985), Heraldyka miasta, [w:] Dzieje Miasta 
Nowego Sącza (red. F. Kiryk, t. 1, W.–Kr., 
1992, s. 733–744), Chrzanów średniowieczny 
i nowożytny do połowy XVII w., [w:] Chrzanów. 
Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939 
(Chrzanów 1998, s. 61–110), Sfragistyka i he-
raldyka miasta Muszyny i Tylicza, [w:] Dzieje 
i obraz regionu Muszyny i Tylicza (b.m.r.w.). 

Jako uczeń szkoły powszechnej należał 
do harcerstwa, podczas okupacji niem. pod ps. 
„Sokolnicki” działał w konspiracyjnej drużynie 
harcerskiej w Wiśniczu. Od 1954 należał do 
PTH, wiele lat pełnił w nim funkcję skarbnika 
zarządu oddziału. Był czł. założycielem SAP, 
w którym działał od 1960 do 1989, pełniąc 
funkcję czł. Kom. Rewizyjnej. W l. 1952–74 
działał w ZZPKiSz, a w l. 1974–77 w ZNP. 
Przez długi czas był przew. Rady Zakł. przy 
AP w Krakowie.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego 
(1966), Złotą Odznaką ZNP (1970), odznakami: 
„Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1973), 
„Zasłużony Działacz Kultury” (1978) oraz „Za 
Zasługi dla Archiwistyki” (1978).

23 II 1957 zawarł związek małżeński 
z Marią z d. Słonczyńską. Małżeństwo miało 
syna Tomasza (ur. 1957). 

Zmarł 25 XI 2007 w Bochni; pochowany na 
starym cmentarzu w Bochni.

– Jelonek-Litewka K., Zbigniew Wojas (1927–2007), 
„Krak. Rocz. Arch.” t. 14, 2008, s. 11–17; – AN w Krako-
wie, Akta osobowe Z. W. 

Magdalena Marosz

Wojciechowski Marian Kazimierz 
(1927–2006) historyk, archiwista, naczel-
ny dyrektor archiwów państwowych. Ur. 24 
VI w Poznaniu, w rodzinie o wybitnych tra-
dycjach humanistycznych. Dziad Konstanty 
(1872–1924) był historykiem literatury, dyrek-
torem II Gimn. we Lwowie i prof. UJK. Ojciec 
Zygmunt (1900–1955) był mediewistą, jednym 
z najwybitniejszych historyków państwa i pra-
wa, założycielem i późn. patronem Inst. Zach. 
w Poznaniu. Matka, Maria z d. Świeżawska, 
była również historyczką. W. naukę w szkole po-
wsz. w Poznaniu ukończył w czerwcu 1939 i zło-
żył egzaminy do Gimn. im. Adama Mickiewicza. 
Wybuch II wojny światowej i wysiedlenie do 
GG sprawiły, iż dalszą edukację kontynuował 
na tajnych kompletach. Mieszkał w Krakowie, 
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nast. w Warszawie i Milanówku, gdzie − już po 
wyzwoleniu – 4 VII 1945 uzyskał świadectwo 
maturalne. W czasie okupacji był czł. organizacji 
niepodległościowej „Ojczyzna” (ps. „Syrokomla”); 
od maja 1944 prowadził w Dep. Inf. Delegatury 
Rządu na Kraj przegląd czasopism tygodnio-
wych, wydawanych w III Rzeszy, a nast. do 
końca okupacji prowadził nasłuch radiowy i re-
dagował z tego codzienny biuletyn.

Po powrocie do Poznania podjął studia na 
Uniw. Pozn. na Wydz. Prawn.-Ekon. Sekcja 
Ekon.−Polit. Studia ukończył jako podwójny 
magister w 1949, broniąc dwie prace: Teoria 
procentu Nixona Carvera, napisaną pod kierun-
kiem prof. Edwarda Taylora, oraz Skarbowość 
miasta Poznania w latach 1710–1735, któ-
rej promotorem był prof. Jan Rutkowski. 
Bezpośrednio po studiach, od 1 X 1949 roz-
począł pracę w Katedrze Historii Ustrojów 
Państw. i Prawa, kierowanej przez prof. 
Mariana Zygmunta Jedlickiego. St. dr. nauk. 
human. uzyskał w 1951, na podstawie rozpra-
wy Struktura społeczno-gospodarcza Poznania 
w I poł. XVIII w. (P. 1952), której promotorem 
był prof. Stanisław Hoszowski. Od 1952 do 
30 VII 1955 pracował na stanowisku pomoc-
niczego pracownika nauki w Zespole Katedr 
Hist. Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. Pozn., pod kie-
runkiem prof. Janusza Pajewskiego. Od 1 VIII 
1955 do 1 III 1969 był zatrudniony na UMK, 
pocz. na stanowisku adiunkta (1955–65), nast. 
doc. na Wydz. Human. Odbył 2-krotnie dłuż-
sze staże naukowe w Inst. Historii Najnowszej 
w Monachium jako stypendysta Fundacji Forda 
(1958) oraz na Uniw. w Getyndze jako stypen-
dysta Fundacji Humboldta (1965). W styczniu 
1965 habilitował się na UMK na podstawie 
wybitnej pracy Stosunki polsko-niemieckie 
1933–1938 (P. 1965, wyd. II popr. P. 1980, wyd. 
niem. Lejda 1971). Tytuł prof. zwycz. otrzymał 
12 VII 1982. 

Od 1 II 1969 do 31 X 1974 był kierow-
nikiem Katedry Najnowszej Historii Polski 
i Powsz. XX w. w Wojsk. Akademii Polit. im. 
Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, z którą 
był związany od 1966 jako drugim miejscem 
pracy. Od 1972, przez 10 lat kadencji prof. 
Władysława Markiewicza na funkcji sekreta-
rza Wydz. I Nauk Społ. PAN był jego zastępcą. 
Od 1 XI 1974 do 31 I 1981 objął kierownictwo 
Zakł. Historii Polski Ludowej (nast. Historii 
Najnowszej) na Uniw. Warsz., pocz. jako prof. 

nadzw., a od 1982 – prof. zwycz. w wymiarze ½ 
etatu. W okresie profesury na Uniw. Warsz. wy-
promował 20 doktorów i ponad 100 magistrów. 

Od 1 II 1981 do 31 XII 1992 sprawował 
funkcję naczelnego dyrektora archiwów pań-
stwowych, kontynuując jednocześnie pracę 
naukowo-dydaktyczną na Uniw. Warsz. Na 
tym stanowisku przeprowadził archiwa pań-
stwowe przez trudne l. 80. XX w. Za jego ka-
dencji uchwalono pierwszą po wojnie ustawę 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(1983), zastępującą dekret pochodzący jeszcze 
z 1951. Była to jedna z najnowocześniejszych 
i liberalnych w ówczesnym czasie regula-
cji w zakresie archiwistyki w Europie Środ. 
i Wsch. W 1990 był jednym ze współtwórców 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych, któ-
re pozwoliły na przejęcie do archiwów pań-
stwowych, już za kadencji jego następcy prof. 
Jerzego Skowronka, akt po rozwiązanej PZPR. 
Pod koniec kadencji W. została podjęta także 
kwestia udostępnienia przez stronę ros. doku-
mentów, dot. zbrodni katyńskiej. W kwietniu 
1992 jako naczelny dyrektor archiwów pań-
stwowych podpisał pol.-ros. umowę archiwalną, 
która otworzyła drogę do prac nad wydaniem 
4-tomowej edycji źródeł Katyń. Dokumenty 
zbrodni. Okres kierowania archiwami pań-
stwowymi przez W. był również okresem sze-
rokiego otwarcia na współpracę międzynarodo-
wą. Dzięki jego staraniom podpisano umowy 
o współpracy z najważniejszymi archiwami na-
rodowymi w krajach europejskich, zwiększyła 
się znacznie wymiana międzynarodowa, podej-
mowano wiele wspólnych inicjatyw, takich jak 
międzynarodowe wystawy, konferencje i wy-
dawnictwa. Ożywieniu uległa także aktywność 
polskich archiwów w Międzynarodowej Radzie 
Archiwów. W czerwcu 1992, po osiągnięciu 
wieku emerytalnego, odszedł ze stanowiska 
naczelnego dyrektora na własną prośbę. Od 
1 I 1993 powrócił na stanowisko prof. zwycz. 
na Uniw. Warsz. 

Był wybitnym znawcą dziejów dyploma-
cji i stosunków pol.-niem. XX w. swoich cza-
sów, jednym z miarodajnych i wpływowych 
historyków dziejów najnowszych w ówcze-
snej Polsce. Dorobek naukowy W. obejmuje 
ponad 200 prac i artykułów. Jego habilitacja 
nt. stosunków pol.-niem. w okresie między-
wojennym do dziś wyróżnia się rzetelnością 
i obszernością bazy źródłowej, trafnością są-
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dów i wstrzemięźliwością ocen. Z innych jego 
prac  wymienić należy: Polsko-niemiecka de-
klaracja o nieagresji z 26 stycznia 1934 r. 
(Kat. 1963), Die Rolle der deutsch-polnischen 
Beziehungen in der Genesis der Zweiten 
Weltkrieges („Deutsche Aussenpolitik”, Jg. 12, 
1967, H. 9, s. 1150–1158), The Role of Polish-
German relations in the origin of World War 
II (W. 1970), Okiem historyka. Warszawa – 
Berlin – Bonn 1918–1981 (Ł. 1989), Deutsche 
und Polen in der Revolution 1848–1849 
(Boppard am Rhein 1991), Deutsche und Polen  
zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus und 
„Volkstumskampf” im Grenzgebiet: amtliche 
Berichstattung aus beiden Ländern 1920–1939 
(t. 1–2, Monachium 1997). W 1970 ukazał się 
drukiem jego podręcznik historii do klasy VIII, 
wznawiany późn. wielokrtonie, a także inne 
mat. dydaktyczne.

Szczególne znaczenie przydawał swo-
jej dzialalności w powstałej w 1972 Komisji 
UNESCO ds. rewizji treści podręczników 
szkolnych Polska–RFN w zakresie historii 
i geografii, w której pełnił funkcję wiceprzew. 
(przew. był prof. Władysław Markiewicz). W l. 
1972–76 z ramienia Komisji był odpowiedzialny 
za wywołującą największe kontrowersje część 
zaleceń dla autorów podręczników i nauczycieli 
w obu krajach, odnoszącą się do XX w. Sukces 
Komisji, która jeszcze w l. 90. stała się wzorem 
dla podobnej inicjatywy w Japonii i Korei, był 
w dużej mierze zasługą W. 

Pełnił wiele funkcji w życiu naukowym. 
Był czł. Ośrodka Badań Nauk. im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie, czł. Pozn. Tow. 
Przyjaciół Nauk i Tow. Nauk. Toruńskiego. 
W l. 1979–85 był przew. Kuratorium Inst. Zach. 
w Poznaniu, a od 30 III 1989 został jego czł. ho-
norowym. Był czł. Rady Nauk. WIH im. Wandy 
Wasilewskiej i czł. Gł. Kom. Badania Zbrodni 
Hitler., przez wiele lat wchodził w skład ko-
mitetów redakcyjnych czasopism „Archeion”, 
„Wojsk. Przegl. Hist.” i „Z Pola Walki”. W l. 
1988–90 był czł. Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Należał do PZPR w l. 1964–90.

Został uhonorowany wieloma odznacze-
niami, m. in.: Krzyżem Oficerskim OOP (16 
I 1980), Medalem 40-lecia Polski Ludowej 
(22 VII 1984), Złotym Medalem za Zasługi 
dla Obronności Kraju (27 IV 1987), Krzyżem 
Komandorskim OOP (24 VI 1987), Medalem 
Rodła (27 VI 1989), dyplomem prezydenta 

Republiki Włoskiej za zasługi dla kultury 
i sztuki I klasy (26 XI 1992).

Żona, Janina z d. Guzera (ur. 1929), prof. 
prawa, pracownik nauk. PAN. Mieli trzech sy-
nów, Piotra (ur. 1951, historyka, archiwistę), 
Grzegorza (ur. 1953), historyka, archiwistę, 
i Macieja (ur. 1966).

Zmarł 24 XI 2006 w Warszawie, został 
pochowany na cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

− Historia i współczesność. Księga dedykowana 
prof. Marianowi Wojciechowskiemu w sześćdziesięcio-
lecie urodzin. Red. E. Frącki, B. Woszczyński, W. 1987 
[bibliogr.], Rdzanek I., Jubileusz sześćdziesięciolecia 
profesora Mariana Wojciechowskiego, „Archeion”, t. 86, 
1989, s. 252–255, Polska między Niemcami a Rosją. 
Studia ofiarowane Marianowi Wojciechowskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Borodziej, 
P. Wieczorkiewicz, W. 1997 [bibliogr.], Borodziej W., 
Marian Wojciechowski (24 VI 1927–27 XI 2006), „Kwart. 
Hist.”, t. 114, 2007, nr 3, s. 202–205, Markiewicz W., 
Marian Wojciechowski (1927–2006), „Przegląd Zach.”, 
2007, nr 1(322), s. 305–307, Kozłowski K., Prof. Marian 
Wojciechowski (1927–2006), „Archeion”, t. 112, 2011, 
s. 561–567; − Wojciechowski M., Fragment wspomnień, 
„Przegl. Zach.”, 1994, nr 3(272), s. 95–106; − NDAP, Akta 
osobowe M. W. 

Ewa Rosowska

Wójcik Zbigniew Stanisław (1922–2014) 
historyk, archiwista, publicysta, żołnierz AK. 
Ur. 29 X w Warszawie. Ojciec, Walenty Wójcik, 
chor., był legionistą, żandarmem, przybocz-
nym marszałka Józefa Piłsudskiego i współ-
twórcą Muz. J. Piłsudskiego w Belwederze, 
podczas II wojny światowej służył w ochronie 
prezydenta Władysława Raczkiewicza; mat-
ka – Stanisława z d. Cyranowska. Wstępną 
edukację rozpoczął w Przedszkolu Rodziny 
Wojsk. w Belwederze. Nast. w l. 1929–34 
był uczniem Szkoły Powsz. Rodziny Wojsk. 
w Warszawie, w l. 1934–38 Gimn. im. króla 
Stefana Batorego, a w l. 1938–39 Lic. im. kró-
la Stefana Batorego w klasie o profilu mat.-fiz. 
Maturę zdał w 1941 na tajnych kompletach 
w Szkole Alichniewicza, która działała pod 
nazwą Kursów Przygotowawczych do Szkół 
Zaw. w Warszawie (Vorbereitungslehrang für 
Fachlehre). Był studentem Państw. Szkoły 
Zaw. Budowy Maszyn i Elektrotechniki (tzw. 
Szkoły Wawelberga), a nast. od jesieni 1943 – 
Sekcji Hist. Wydz. Hum. Tajnego Uniw. Warsz. 
Działał w podziemiu niepodległościowym: od 
1940 należał do Zgrupowania AK „Lombard” 
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w Sulejówku, ps. „Bohun”. Od jesieni 1944 był 
studentem historii na KUL. Po powrocie do 
Warszawy, prawdopodobnie jesienią 1945, kon-
tynuował studia na Uniw. Warsz. Pod kierun-
kiem prof. Władysława Tomkiewicza napisał 
pracę Polityka Rudolfa II wobec Kozaczyzny 
w latach 1594–1595, na podstawie której 
w 1947 uzyskał tytuł mgr., a w 1950 otrzymał 
st. dr. filozofii w zakresie historii, broniąc dy-
sertacji Ukraina w latach 1660–1663, napisa-
nej także pod kierunkiem prof. Tomkiewicza. 
W 1960 habilitował się na Uniw. Warsz. na pod-
stawie rozprawy Traktat andruszowski 1667 
roku i jego geneza, uzyskując nast. st. doc. nauk 
human. w zakresie historii. W 1971 otrzymał 
tytuł prof. nadzwycz., a w 1983 prof. zwycz.

Od 1946 pracował na stanowisku sekre-
tarza w BUW, a w l. 1947–48 w Oddz. Muz. 
Narod. w Nieborowie. W 1948 otrzymał na 
krótko etat nauczyciela w Państw. Gimn. 
i Lic. im. Stanisława Staszica w Warszawie. 
Jednocześnie od sierpnia 1948 przydzielono go 
do AGAD, od 1 I 1949 na stanowisku asystenta. 
W tym czasie wziął udział w pierwszym po woj-
nie kursie dokształcającym dla archiwistów od-
bywającym się w Otwocku 1–14 VI 1949. Nast., 
ok. 1950 był referentem spraw samokształce-
nia marksistowsko-leninowskiego. Powierzano 
mu m.in. prace w zakresie inwentaryzacji 
dokumentów, źródeł do dziejów ruchu robot-
niczego, zajmował się także wyszukiwaniem 
i zabezpieczaniem rozproszonych po kraju akt. 
Uczestniczył w pracach inwentaryzacyjnych 
Arch. Koronnego. Był też aktywnym działaczem 
Zw. Zaw. Pracowników Państw. przy AGAD. 

Od 15 IX 1950 oddelegowano go do NDAP, 
a nast. od 1 VIII 1951 przeniesiono tam formal-
nie na stanowisko starszego radcy. 1 I 1953 zo-
stał dyrektorem Biura Prac Nauk. W ramach 
swoich obowiązków 25–29 IX 1956 uczestni-
czył w Międzynarod. Kongresie Archiwistów 
we Florencji jako czł. 4-osobowej pol. delegacji. 
Od 20 VI do 5 VII 1957 był delegowany wraz 
z Januszem Wolińskim w ramach akcji reje-
stracji i mikrofilmowania materiałów źródło-
wych związanych z pol. historią do Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv w Wiedniu. Podczas pobytu 
w Austrii dokonali przeglądu najważniejszej 
części zasobu archiwalnego i wypisów źródeł 
związanych z historią Polski. Od 1 IX 1959 do 
1 I 1961 pracował na ½ etatu na stanowisku 
starszego radcy. Jednocześnie od 1 IX 1959 do 

1961 na ½ etatu był pracownikiem IH PAN na 
stanowisku adiunkta. W l. 1961–71 pracował 
tam jako doc., od 1971 jako prof. nadzwycz., 
a od 1983 do emerytury w 1992 jako prof. 
zwycz. W l. 1972–90 był czł. Rady Nauk. IH 
PAN (w l. 1981–83 jej przew.); w l. 1988–90 czł. 
Kom. Nauk Hist. PAN, a w l. 1975–83 czł. Rady 
Arch. W 1972 wykładał gościnnie jako prof. na 
Uniw. Harvarda w Cambridge, a w 1979 jako 
starszy wykładowca na Columbia University 
w Nowym Jorku.

Zainteresowania badawcze W. skon-
centrował na historii powsz. XVI–XVIII w., 
zwłaszcza Europy Wsch. i jej stosunków 
międzynarodowych. Swoje badania źródło-
we przeprowadził w archiwach krajowych 
i zagr., m.in. w 1968 w ramach stypendium 
badawczego w b. ZSRR (Moskwa, Leningrad, 
Kijów), we Francji (Paryż), Anglii (Londyn) 
i Austrii (Wiedeń). Po 1980 podjął dodatkowo 
temat osoby Józefa Piłsudskiego i jego cza-
sów, do którego powrócił po 1989. W swojej 
bibliografii ma ponad 310 pozycji, z których 
do najważniejszych należą: Traktat andru-
szowski 1667 roku i jego geneza (W. 1959), 
Dzikie Pola w ogniu (wyd. III, W. 1968), Między 
traktatem andruszowskim a wojną turecką. 
Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1672 (W. 1968), 
Historia Powszechna XVI–XVII wieku (wyd. 
XII, W. 2006), Dzieje Rosji 1533–1801 (wyd. II, 
W. 1971), Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 
1674–1679 (W. 1976), Historia dyplomacji pol-
skiej, t. 2, 1572–1795 (W. 1982), Jan Sobieski 
1629–1996 (wyd. II, W. 1983), Jan Kazimierz 
(wyd. II, Wr. 2004), Józef Piłsudski 1867–1935 
(W. 1999). Przygotował do druku źródła, m.in.: 
Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy 
Ukrainy (W. 1972), Listy okresu odsieczy wie-
deńskiej Marii Kazimiery i Jana Sobieskich 
(W. 1983), Historię Chana Islam Gereja III 
(W. 1971) czy listy Józefa Piłsudskiego (1988).

W swoich artykułach, publikowanych na 
łamach m.in. „Archeionu”, „Kwart. Hist.” czy 
„Tek Arch.”, poruszał kwestie związane z ar-
chiwistyką. Na wymienienie zasługują m.in. 
prace Uwagi archiwisty o Archiwum Koronnym 
Warszawskim („Archeion”, t. 23, 1954, s. 88–
102) czy Źródła archiwalne do historii polskiej 
sztuki wojennej w okresie najazdu szwedzkiego 
1655–1660, [w:] Studia i materiały do historii 
polskiej sztuki wojennej (t. 2, W. 1956, s. 181–
208). Był redaktorem publikacji Konserwacja 
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materiałów archiwalnych (W. 1953) oraz współ-
autorem Archiwum Główne Akt Dawnych. 
Przewodnik po zespołach (W. 1958), w któ-
rym zamieścił artykuł Archiwum Koronne 
Warszawskie (tamże, s. 17–23). W l. 1957–66 
wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego 
„Archeionu”.

Był czł. krajowym korespondentem 
Wydz. II Hist.-Filoz. PAU, czł. rzeczywistym 
Ukrainian Academy of Arts and Sciences 
w USA (od 1990), czł. honorowym Inst. Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku (od 1989), czł. 
Tow. Miłośników Historii (od 1948), czł. zwycz. 
Tow. Nauk. Warsz. (od 1984), PTH, Tow. 
Inst. Europy Środk.-Wsch. i Duszpasterstwa 
Środowisk Twórczych. Był współzałożycielem 
Duszpasterstwa Legionistów i Peowiaków, 
a nast. w 1989 Zw. Piłsudczyków, w którym był 
czł. Rady Programowej, a także Tow. Przyjaciół 
Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą 
i jego pierwszym prezesem w l. 1998–2000. 
Ponadto, czł. Zarządu Fundacji Rodziny Józefa 
Piłsudskiego oraz po 1989 przez dwie kadencje 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jako 
reprezentant środowiska piłsudczyków. Był 
bezpartyjny. W okresie PRL działał w opozycji 
antykomunistycznej. 

W 1969 otrzymał nagrodę Wydz. Nauk 
Społ. PAN. W sierpniu 1983 za biografię 
Jana Sobieskiego przyznano mu nagrodę 
min. kultury i sztuki. Ze względu na panu-
jącą w kraju sytuację polityczną nie przy-
jął jej, za co był represjonowany. W 1983 
za tą samą pracę uhonorowano go również 
nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego 
z Nowego Jorku. W 2007 został uhonoro-
wany Nagrodą Specjalną „Przegl. Wsch.” za 
całokształt pracy, działalności i twórczości 
naukowej. Został odznaczony przez rząd lon-
dyński Krzyżem AK (1983) i Medalem Wojska 
Polskiego (1983), a po transformacji ustrojowej 
Krzyżem Kawalerskim OOP (1992) i Krzyżem 
Komandorskim OOP (1993).

5 VI 1948 zawarł związek małżeński ze 
Stefanią ze Zdziarskich (1922–92), z którą miał 
syna Krzysztofa (ur. 1949), wieloletniego pra-
cownika AGAD. 3 V 1994 zawarł małżeństwo 
z Aliną Sikorską 1.v. Głogowską (ur. 1936), 
lekarzem medycyny.

Zmarł 22 III 2014 r. w Warszawie; 
28 III t.r. został pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim.

– Altman H., Trzeci Kongres Archiwów we Florencji, 
„Archeion”, t. 26, 1957, s. 235–246, Woliński J., Wójcik Z., 
Źródła do historii Polski w Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
w Wiedniu, „Archeion”, t. 27, 1958, s. 131–157, The Alfred 
Jurzykowski Foundation Awards, New York City 1983, 
s. 8, Lewandowska M., Kadra Archiwów Państwowych 
w Polsce Ludowej (1945–1983), W.–Ł. 1988, s. 54, Między 
Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI–XVIII w., w: 
Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin, red. T. Chynczewska-Hennel i in., 
W. 1993, s. 1–11, Kto jest kim w Polsce: informator bio-
graficzny, red. L. Mackiewicz i A. Żołna, W. 1993, s. 816, 
Wójcik Z., Ludzie Belwederu, „Magazyn Rzeczpospolita”, 
1997, nr 22, „Przeszłość i Pamięć. Biul. Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa”, 2001, nr 1/2 (18/19), s. 8, 
Ramotowska F., Ze wspomnień archiwalnych, „Mi-
scellanea Hist.-Arch.”, t. 4, W. 2002, s. 242, Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, red. S.K. 
Kuczyński, W. 2003, s. 180, Chynczewska-Hennel T., 
Polska–Ukraina XVII wieku w twórczości Profesora Zbi-
gniewa Wójcika, „Warsz. Zesz. Ukrainoznawcze”, 2006, 
nr 21–22, s. 67–71, Stefanicka A.M., Najnowsza historia 
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1997–2007, 
W. 2007, s. 39 i 47, Kolmasiak M., „Król żandarmów”. 
Biografia Walentego Wójcika, przybocznego Marszałka 
Piłsudskiego, Radomsko 2013; – „Gaz. Wyborcza”, 21 V 
2014 [nekr.], „Kwart. Hist.”, t. 109, 2002, nr 3, s. 9–12; – 
NDAP, Akta osobowe Z.S. W., sygn. 9a/161, AGAD, Akta 
osobowe Z.S. W., sygn. 39/41, k. 1–2, 5, 12–13, 21, 25, 
Zbiory autora, Życiorys własny prof. Zbigniewa Wójcika 
z 21 II 2001, Odpis Dyplomu uzyskania przez Zbigniewa 
Wójcika stopnia naukowego docenta nauk humanistycz-
nych z 7 IV 1971, Relacja ustna Z.S. W. złożona autorowi 
3–4 I 2012, 22 XI 2012.

Mariusz Kolmasiak

Wójcik-Góralska Helena Danuta (1924–
2011) historyczka, archiwistka. Ur. 8 XI 
w Kurowie w pow. puławskim woj. lubelskie-
go (używała tylko swojego drugiego imienia), 
córka Konstantego i Janiny z d. Bolesławskiej. 
W 1926 rodzina wyjechała do Łucka, gdzie 
skończyła szkołę podst. i 4 klasy gimn. państw. 
Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Po 
otwarciu w Łucku pol. gimn. kontynuowała na-
ukę i ukończyła gimn. W 1940 rodzina przepro-
wadziła się do Dubna, skąd w lutym 1944 zosta-
ła przymusowo wysiedlona przez władze niem. 
i powrócila do Kurowa. W 1945 rozpoczęła na-
ukę w Prywatnym Koedukacyjnym Gimn. i Lic. 
dla Dorosłych Tow. Szkoły Średniej w Lublinie 
w klasie o profilu mat.-fiz. Świadectwo dojrzało-
ści otrzymała w 1946 i w t.r. podjęła studia hist. 
na Wydz. Nauk Human. KUL. Uczęszczała na 
sem. prof. Aleksandra Kossowskiego i na pod-
stawie powstałej pod jego kierunkiem pracy, 
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Zagraniczna polityka zachodnia Zygmunta I, 
19 XII 1950 uzyskała tytuł mgr. filozofii w za-
kresie historii.

Pracę zarobkową rozpoczęła w 1941 
w Łucku w redakcji „Gaz. Łuckiej”. W l. 1942–
44 pracowała w Centrali Mleczno-Tłuszczowej 
w Dubnie jako sekretarka. W 1945 przez pół 
roku pracowała w GRN w Kurowie jako pra-
cownik umysłowy. Od 10 IX 1947 do 31 III 
1949 była pracownikiem umysłowym w Izbie 
Rzemieślniczej w Lublinie, a od 1 IV 1949 do 
30 VI 1950 w Lub. Spółdzielni Spożywców. 

W WAP w Lublinie została zatrudniona 
1 XI 1950 na stanowisku asystenta, od 1 X 
1955 objęła stanowisko starszego archiwisty, 
1 X 1958 – adiunkta archiwalnego, od 1 V 
1965 – starszego asystenta naukowo-badaw-
czego, a od 1 VI 1966 do końca zatrudnienia 
w archiwum, tzn. do 31 I 1969 – adiunkta na-
ukowo-badawczego. Pracowała w Oddz. I WAP 
– Akt administracji i sądownictwa od XIV w. do 
1918. Wykonywała prace archiwalne z zakresu 
opracowania i inwentaryzacji archiwaliów z I 
poł. XIX w., w tym akt rządów gubernialnych: 
lubelskiego, podlaskiego, siedleckiego oraz 
komisji wojewódzkich: lubelskiej i podlaskiej. 
Porządkowała także akta podworskie. Jej do-
robek zawodowy to ponad 20 opracowanych 
zespołów, do większości których napisała wstę-
py do inwentarzy. Sporządzała także indeksy 
i skorowidze do akt. Przygotowała wystawy 
archiwalne, prowadziła kwerendy naukowe 
i prywatne. Prowadziła też badania archiwalne 
w ramach ogólnokrajowej kwerendy do historii 
wsi. Wizytowała archiwa zakładowe i składnice 
akt. Opiniowała wnioski o brakowanie doku-
mentacji oraz przeprowadzała oceny wartości 
archiwalnej akt. Uczestniczyła w konferencjach 
archiwalnych (m.in. w Rogowie) i szkoleniach. 
Sprawowała opiekę nad archiwami powiato-
wymi. W 1968 przygotowywała do druku in-
wentarz zesp. Kom. Woj. Lubelskiego, który 
w związku z jej odejściem z WAP w Lublinie 
nie został wydany. Przygotowała także publi-
kację Lustracja dóbr królewskich województwa 
lubelskiego w 1789 r., która również nie uka-
zała się drukiem.

W archiwum lubelskim pracowała do 31 I 
1969. Umowę o pracę rozwiązała na własną 
prośbę. Nast. przez kilka miesięcy pracowa-
ła w Zarządzie Mechanizacji i Automatyzacji 
Opracowań Statyst. Woj. Stacji Techniki Statyst. 

w Lublinie, a od grudnia 1969 na stanowisku 
kierowniku klubu w Zarządzie Okręgowym 
w Lublinie Pol. Zw. Motorowego. W l. 1970–73 
objęła stanowisko asystenta ds. rehabilita-
cji w Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” 
w Lublinie. W l. 1973–80 była bibliotekarką 
Pedagog. Bibl. Woj. im. KEN w Lublinie, skąd 
przeszła na emeryturę. W l. 1995–98 była słu-
chaczką Uniw. Trzeciego Wieku. 

W kręgu jej zainteresowań badawczych 
znajdowała się historia oraz wydawnictwa źró-
dłowe, wśród których wymienić należy artykuł 
Kalendarz robocizny pańszczyźnianej w jednym 
z folwarków ziemi żydaczowskiej z 1640 r. 
(współaut. M. Stankowa, KHKM, t. 8, 1960, 
nr 3, s. 337–341). Jest autorką kilku poczytnych 
prac popularnonaukowych: Władztwo księżnej 
Izabeli (W. 1967), W służbie czterech monar-
chów. Opowieść o Janie Zamojskim (tamże, 
1978); Król niemalowany (tamże, 1983); także 
wydanie audio – Zakł. Wydawnictw i Nagrań 
Pol. Zw. Niewidomych, lektor M. Rayzacher), 
Niedoceniana królowa (tamże, 1987); Królowie 
i książęta polscy (tamże, 1997). Do jej dorob-
ku należy opracowanie pośmiertnej publika-
cji męża Zbigniewa Góralskiego Szpitale na 
Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym, 
cz. 2 (L. 1999) oraz Encyklopedii urzędów i god-
ności w dawnej Polsce (W. 2000). 

Należała do Ligi Kobiet (od 1948), do Ligi 
Morskiej i Kolonialnej (od 1951), Zw. Zaw. 
Nauczycieli Pol. (od 1951). W 1953 sprawowała 
funkcję sekretarza Zarządu Okręgowego PCK 
w Lublinie. Od 1970 była czł. ZNP. 

18 III 1958 zawarła związek małżeński 
ze Zbigniewem Janem Góralskim (1928–97), 
prof., historykiem dziejów Polski i historii po-
wsz. XVII–XIX w. Nie mieli dzieci. 

Zmarła 25 V 2011 w Lublinie.
– AP w Lublinie, zesp. 35/2484/0 Spuścizna prof. 

Zbigniewa Góralskiego (1928–1997) i Danuty Wójcik-
-Góralskiej (1924–2011) 1928–2009, sygn. 83, 85–99, 
102–103, zesp. 35/1562/0 Archiwum Państwowe w Lu-
blinie 1944–1983 [1984–1987], sygn. 103, 105, 174, 175, 
1592, Akta osobowe D.H. W.-G., sygn. 104, Arch. KUL, 
Akta studenckie D.H. W.[-G.], sygn. H 5619.

Edyta Targońska

Wysocki Waldemar Tadeusz (1945–
2005) historyk, archiwista. Ur. 24 IV w Nisku, 
syn Stanisława. Podjął studia hist., specja-
lizacja archiwistyka, na Wydz. Filoz.-Hist. 
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Uniw. Wrocł., które ukończył w 1970. W l. 
1975–1977 był słuchaczem sem. doktorskiego 
Pracowni Atlasu Hist. Ziem Zach. IH PAN we 
Wrocławiu. 24 IV 1985 obronił pracę doktorską 
na Uniw. Wrocł. Dzieje regulacji rzeki Odry do 
roku 1874 w świetle archiwalnych źródeł kar-
tograficznych, napisaną pod kierunkiem prof. 
Juliana Janczaka. W 1994 ukończył Studia 
Podyplomowe na UMK w zakresie archiwistyki.

Od 1 VIII 1970 do 31 III 1989 był zatrud-
niony w AP we Wrocławiu. Od 1 VII 1976 kie-
rował Oddz. Akt PRL, a nast. od 1 IX 1982 
Sekcją Nadzoru. Podczas pracy w archiwum 
wrocławskim opracował kilkanaście zespołów, 
m.in.: Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we 
Wrocławiu 1945–54 [1955] i Zbiór map admi-
nistracyjnych 1945–61.

1 IV 1989 został przeniesiony służbowo do 
AAN na etat adiunkta naukowo-badawczego, 
nast. 1 III 1990 objął stanowisko kierowni-
ka Oddz. Opracowania. W 1994 zrezygnował 
ze stanowiska kierowniczego z powodów oso-
bistych, pracując nadal w AAN. Od 31 XII 
2003 powierzono mu stanowisko kierownika 
Oddz. Kształtowania Narastającego Zasobu 
Archiwalnego. 

Od 1976 był czł. zespołu naukowo-badaw-
czego zajmującego się kształtowaniem nara-
stającego zasobu archiwalnego w zakresie do-
kumentacji technicznej i geologicznej NDAP, 
a od 1981 kierował jego pracami. Był wykła-
dowcą i kierownikiem Warsz. Oddz. Krajowego 
Centrum Edukacji Arch. oraz wychowawcą 
licznego grona archiwistów zakładowych, 
współautorem podręczników z zakresu archi-
wistyki (m.in. Kancelaria i archiwum zakłado-
we, W. 2000) oraz autorem licznych publikacji 
naukowych (m.in. Informator o materiałach 
archiwalnych Dolnośląskiego Biura Projektów 

Górniczych we Wrocławiu z lat 1955–1967, Wr. 
1981, Katalog map Zarządu Regulacji Rzeki 
Odry (XVIII–XIX w.), W.–Ł. 1985). Publikował 
także na łamach „Archiwisty Polskiego” (m.in. 
Problemy brakowania dokumentacji technicz-
nej, nr 1(29), 2003, s. 71–79, Dokumentacja 
konstrukcyjno-technologiczna – problemy oce-
ny i selekcji, nr 3(31), 2003, s. 47–55, Problemy 
oceny i wartościowania dokumentacji geolo-
gicznej, 2005, nr 3(39), s. 63–69) i in. czaso-
pism archiwalnych (m.in. Archiwum Wojskowe 
1919–1930. Dzieje i działalność, „Teki Arch.” 
t. 2(24), 1997, s. 15–22, Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie 1930–1946. Dzieje i działalność, 
tamże, t. 8(30), 2003, s. 19–29, Z działalno-
ści zespołu naukowo-badawczego ds. kształ-
towania narastającego zasobu archiwalnego 
w zakresie dokumentacji technicznej w roku 
1996, „Archeion”, t. 98, 1997, s. 306–307). Był 
wybitnym znawcą problematyki dokumentacji 
technicznej, w tym dokumentacji geodezyj-
no-kartograficznej. Wielokrotnie wykonywał 
ekspertyzy tej dokumentacji na terenie ca-
łego kraju. 

Był wieloletnim czł. SAP.
Został odznaczony wieloma odznacze-

niami, w tym Brązowym (1977), Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaka-
mi „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1982), 
„Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego 
i Miasta Wrocławia” oraz złotą odznaką Tow. 
Miłośników Wrocławia i brązową odznaką 
„Zasłużony dla Dolnego Śląska” (1975).

Zmarł nagle 14 VI 2005 w Warszawie; zo-
stał pochowany na cmentarzu w Nisku.

– Louchin J., Waldemar Tadeusz Wysocki (24 IV 
1945–14 VI 2005), „Teki Arch.”, t. 9(31), 2006, s. 332; – 
NDAP, Skrócone akta osobowe W.T. W.

Jolanta Louchin 
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Z

Zadorożnyj Mirosław (1917–2000) płk 
WP, archiwista. Ur. 26 V w Lipowicy w pow. 
przemyskim w Galicji. Pochodził z ukr. rodzi-
ny inteligenckiej, ojciec Michał był nauczy-
cielem w szkole średniej w Kołomyi, matka 
Nadzieja z d. Kotlarczuk. W l. 1923–35 uczęsz-
czał do szkoły prawosławnej i gimn. klasycz-
nego w Kołomyi, w l. 1935–39 był studentem 
Akademii Duchownej we Lwowie, od 1940 słu-
chaczem Wydz. Filol. Uniw. im. Iwana Franki 
we Lwowie. W listopadzie 1940 został powoła-
ny do służby wojsk. w Armii Czerwonej, w l. 
1941–43 był w batalionach roboczych. W paź-
dzierniku 1943 zgłosił się do WP i brał udział 
w działaniach bojowych I Armii WP aż do zdo-
bycia Berlina.

Po zakończeniu wojny, do maja 1949 słu-
żył w Dow. Okręgu Wojsk. nr III w Poznaniu, 
w l. 1947–48 odbył kursu kwatermistrzowski 
w Warszawie, w lipcu 1949 został skierowany do 
Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich 
w Poznaniu (od 1971 Wyższa Szkoła Oficerska 
Służb Kwatermistrzowskich) na stanowisko 
wykładowcy, nast. starszego wykładowcy. 
W 1960 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia 
Oficerów Akademii Sztabu Generalnego w spe-
cjalności kwatermistrzowskiej, od 1971 do 
zakończenia zawodowej służby wojsk. (prze-
niesiony do rezerwy 14 IV 1973) był zastępcą 
kierownika Cyklu Taktyki.

Od 1 IX 1973 został zatrudniony w AP M. 
Poznania i Woj. Pozn. na stanowisku archiwi-
sty w pełnym wymiarze godzin, nast. od 1 I 
1974 starszego archiwisty na ½ etatu, od 1 I 
1979 adiunkta archiwalnego także na ½ etatu. 
16 VIII 1982 przeszedł na emeryturę, jednak-
że pozostał na pełny etat w WAP w Poznaniu 
na umowę na czas określony do grudnia 1983. 
W archiwum zajmował się opracowaniem za-
sobu kartograficznego, który uporządkował 
i przygotował do niego pomoce ewidencyjno-
-informacyjne (m.in. skorowidz do map topo-
graficznych). Dzięki jego staraniom archiwum 

przejęło wiele interesujących kartografików 
z kilku instytucji poznańskich, w tym ze skład-
nicy kartograficznej Urzędu Woj. w Poznaniu.

Podczas pracy w archiwum opublikował 
Skorowidz historyczny nazw dzielnic i ulic mia-
sta Poznania (P. 1983), Mapy i atlasy drukowa-
ne XVI–XX w. oraz mapy topograficzne XIX–XX 
w. w zbiorach kartograficznych AP w Poznaniu 
(„Archeion”, t. 78, 1984, s. 241–257). 

Był czł. PZPR, Ukr. Tow. Społ.-Kult., 
ZBoWiD.

Otrzymał wiele odznaczeń: Krzyż Kawa- 
lerski OOP, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż 
Zasługi (dwukrotnie), Brązowy Krzyż Zasługi, 
Medal za Warszawę, Medal za Odrę, Nysę 
i Bałtyk, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal 
za Zdobycie Berlina, Medal za Zwycięstwo nad 
Niemcami, Medal 10-lecia Polski Ludowej, 
Odznakę Honorową miasta Poznania.

Związek małżeński zawarł najprawdopo-
dobniej w 1946. Żona Anna Sierocińska (ur.  
1926) była pracownikiem biurowym, małżeń-
stwo miało dwie córki: Martę (ur. 1947, nauczy-
cielkę) i Lidię (ur. 1953).

Zmarł w Poznaniu 31 III 2000; został po-
chowany 6 IV t.r. na cmentarzu Komunalnym 
na Janikowie.

– AP w Poznaniu, Akta osobowe M. Z., sygn. 413.

Krzysztof Stryjkowski

Zagrobski Piotr (ok. 1760–1835)  archi-
wista, notariusz i konserwator hipotek. Ur. 
w rodzinie szlacheckiej (brak informacji o da-
cie i miejscu urodzenia), syn Józefa i Anieli 
z d. Kotuńskiej. Był właścicielem części wsi 
Bychawka i Tuszowa, odziedziczył ponadto 
majątek po bracie matki Józefie Kotuńskim 
we wsi Kramarzewo (w pow. biebrzańskim). 
Mieszkał w Krasnymstawie. 

Nie zachowały się także informacje o wy-
kształceniu. Karierę zawodową rozpoczął praw-
dopodobnie od stanowiska palestranta, nast. 
awansował na archiwistę w kancelarii sądowej. 
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24 VIII 1810 otrzymał nominację na notariusza 
publicznego i konserwatora hipotek pow. kra-
snostawskiego. W 1823 z mocy upoważnienia 
prezesa Trybunału Cywilnego Woj. Lub. został 
powołany na zastępcę notariusza publicznego 
i konserwatora hipotek pow. zamojskiego. 7 IV 
1827 prezes Trybunału Cywilnego I Instancji 
powierzył mu obowiązki zastępcy archiwisty 
w AAD w Lublinie, a 18 VI 1827 Kom. Rządowa 
Sprawiedliwości powołała go na stanowisko ar-
chiwisty. Obejmując je, miał już 35-letni staż 
pracy i doświadczenie.

Zgodnie z zaleceniem Kom. Sprawiedliwości 
jego głównym zadaniem było zgromadzenie akt 
staropol. w archiwum lubelskim. Pakowanie 
ksiąg ziemskich i grodzkich z terenu pow. kra-
snostawskiego rozpoczął 25 VII 1827. 16 VIII 
1827 przybył wraz z nimi do Lublina i złożył je 
w klasztorze oo. Bernardynów, będącym siedzi-
bą ówczesnego archiwum. 29 VIII 1827 został 
sporządzony i podpisany protokół z przejęcia 
ksiąg trybunalskich, ziemskich i podkomor-
skich, stanowiących zasób AAD w Lublinie, 
będących dotychczas pod opieką Wincentego 
Słotwińskiego, pisarza Kancelarii Ziemiańskiej 
Woj. Lub., i Antoniego Rabińskiego, prezesa 
Trybunału Cywilnego I Instancji. Protokół za-
wierał także zakres czynności Z. Do głównych 
jego zadań należało: wietrzenie pomieszczeń, 
sporządzenie konsygnacji wszystkich ksiąg 
przechowywanych w archiwum wraz z okre-
śleniem ich stanu zachowania i oprawy, na-
niesienie sygnatury z konsygancji na oprawę 
księgi lub fascykułu, rozpoznanie wypadłych 
kart i składek, ułożenie ich rzeczowo i chro-
nologicznie i dołączenie do właściwych ksiąg, 
zamówienie szaf do pomieszczeń archiwum, 
prowadzenie bieżącej registratury archiwum. 
W l. 1827–29 przejął do zasobu archiwum lu-
belskiego pol. akta sądowe z terenu woj. lubel-
skiego. Wynikiem skończonych prac porząd-
kowych Z. w AAD w Lublinie był inwentarz 
zbiorowy Konsygnacja akt dawnych polskich 
z całego województwa w mieście Lublinie skon-
centrowanych w roku 1832 uformowana. Jest 
to pierwszy inwentarz zbiorowy akt po zasobie 
archiwum. Obejmuje w formie tabelarycznego 
zestawienia 4314 ksiąg oprawnych i fascyku-
łów, ujętych w 52 tytułach stanowiących serie 
poszczególnych zespołów. Konsygnacja zawie-
ra sygnaturę dla każdej jednostki w obrębie 
serii, daty roczne, liczbę kart, rodzaj oprawy 

oraz uwagi dot. opisu poszczególnych jedno-
stek, np. daty końcowe księgi (jeśli zawierała 
wpisy z kilku lat). 

Ze względu na szeroki zakres obowiąz-
ków oraz stale wzrastającą liczbę kwerend 
i wydawanych odpisów z akt, przydzielono mu 
pomocnika, którego miał nauczyć posługiwać 
się księgami staropol. i zasad paleografii. Na 
stanowisko to w 1834 został zatrudniony Jan 
Huber jako archiwista trybunału. 

Był żonaty z Barbarą z d. Byczkowską, 
z którą miał syna Józefa (1792–1855), aseso-
ra Trybunału Cywilnego p.o. podsędka Sądu 
Pokoju Okręgu Krasnostawskiego, i córkę 
Elżbietę. 

Zmarł 25 III 1835 w Lublinie. 
– AP w Lublinie, zesp. 35/1/0 Księgi ziemskie 

lubelskie 1409–1810, sygn. 222, s. 324v–325v, nr wpisu 
8694, sygn. 230, s. 337–339v, 397, sygn. 231, s. 726–731v, 
1088–1108v, 1155–1155v, sygn. 233, s. 230, zesp. 35/22/0 
Akta miasta Lublina 1317–1950 [1951–1960], seria 
Księgi miejskie 1465–1810, sygn. 168, s. 25, 129, zesp. 
35/39/0 Akta miasta Krasnegostawu 1586–1826, seria 
Księgi konserwatora Hipotek Powiatu Krasnostawskiego 
[hipoteczne], sygn. 1–4, zesp. 35/249/0 Trybunał Cywilny 
I Instancji w Lublinie [1809] 1810–1876 [1885], sygn. 
5–6, 41, zesp. 35/233/0 Deputacja Szlachecka Guberni 
Lubelskiej 1836–1861 [1862–1867], sygn. 74, k. 79–93, 
145–150v, 155, 159–160, zesp. 35/114/1 Prefekt Departa-
mentu Lubelskiego 1810–1812, sygn. 3, zesp. 35/1859/0 
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 
Katedralnej św. Jana w Lublinie 1826–1915, sygn. 14, 
s. 263–264, Akt zgonu Piotra Zagrobskiego nr 81/1835, 
zesp. 35/1849/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-
katolickiej w Krasnymstawie 1810–1915, sygn. 23, Akt 
małżeństwa Józefa Zagrobskiego nr 67/1821, sygn. 75, 
Akt zgonu Józefa Zagrobskiego nr 70/1855, AP w Lublinie 
Oddz. w Chełmie zesp. 36/120/0 Akta notariusza Alek-
sandra Dąbrowskiego w Chełmie 1810–1823, sygn. 10, 
s. 27–29, Akt notarialny nr reper. 14/1821, AP w Zamo-
ściu, zesp. 88/135/0 Akta Notariusza Piotra Zagrobskiego 
w Zamościu 1823–1823, sygn. 1.

Agnieszka Konstankiewicz

Zając Edward (1931–2014) historyk, ar-
chiwista, muzealnik. Ur. 27 I, syn Jana i Heleny 
z d. Soboń. W rodzinnych Tarzymiechach 
w 1946 ukończył 7-klasową szkołę podst., 
nast. w 1952 uzyskał maturę w I Państw. 
Gimn. i Lic. im. Hetmana Jana Zamoyskiego 
w Zamościu. Ukończył studia hist. na Wydz. 
Human. KUL. 

W l. 1957–68 i 1970 był kierownikiem 
PAP w Sanoku. Wrócił jeszcze do Ekspozytury 
w Sanoku WAP w Rzeszowie na stanowisko 
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kustosza na ½ etatu (1 I 1982–31 V 1982 i 1 X 
1982–31 XII 1982). Zajmował się gromadze-
niem i porządkowaniem materiałów archiwal-
nych. Od 1970 do 1990 był dyrektorem (kusto-
szem) Muz. Hist. w Sanoku. Po odejściu z pra-
cy w muzeum krótko pracował w Zesp. Szkół 
Zaw. jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. 
W 1991 przeszedł na rentę, a w 1996 na eme-
ryturę. Po przejściu na emeryturę zajmował 
się nadal pracą naukową, związaną głównie 
z Sanokiem i ziemią sanocką.

Łącznie opublikował ponad 640 artykułów 
z dziedziny historii miasta i regionu. Publikował 
w: „Tyg. Sanockim”, „Harcerzu Sanockim”, 
„Małym Harcerzu Sanockim”, „Sanockich Zap. 
Numizm.”, „Echu Sanoka”, „Gaz. Sanockiej 
Autosan” oraz „Gaz. Bieszczadzkiej”. Spośród 
jego prac wydanych drukiem wymienić należy: 
Katalog miejsc pamięci, walki i męczeństwa 
z terenu byłego powiatu sanockiego (współaut. 
M. Jarosz, Sanok 1994), Oświata i szkolnictwo. 
Życie kulturalne (Pomiędzy wojnami światowy-
mi 1918–1939), [w:] Sanok. Dzieje miasta (red. 
F. Kiryk, Kr. 1995, s. 567–625), Jak Sanok wy-
bił się na niepodległość (Sanok 1995), Parafia 
Przemienienia Pańskiego w Sanoku. W stu-
lecie konsekracji 1897–1997 (tamże, 1997), 
Szkice z dziejów Sanoka (tamże, 1998, 2000), 
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludno-
ści cywilnej w południowo-wschodniej Polsce 
(1942–1947) (red. nauk. Z. Konieczny, Przemyśl 
2001), Obywatele Honorowi Królewskiego 
Wolnego Miasta Sanoka (Sanok 2002), 100 lat 
Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka 
1904–2004 (tamże, 2004), Monografia wsi 
Tarzymiechy (tamże, 2005), Sanockie biogra-
fie (tamże, 2009), Zarys dziejów lecznictwa na 
terenie Ziemi Sanockiej w latach 1485–2009 
(tamże, 2010).

Działacz SD. Radny MRN w Sanoku 
w 1965 (czł. prezydium MRN), 1969, 1978 
(czł. i sekretarz Miejskiego Komitetu FJN 
w Sanoku), 1984, 1988; od 1968 do 1969 zastęp-
ca przew. MRN, po czym zrezygnował z funkcji. 
Czł. Tow. Rozwoju i Upiększania M. Sanoka; 
jeden z inicjatorów i kierownik sekcji wydaw-
niczej „Rocz. Sanockiego”. 

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), nagrodą specjalną wojewody kro-
śnieńskiego (1986), Nagrodą Miasta Sanoka I st. 
za rok 1997 w dziedzinie literatury za popula-
ryzację wiedzy historycznej o Sanoku (1998).

W 1972 zawarł związek małżeński z Teresą 
z d. Pakosz (ur. 1938).

Zmarł 19 XI 2014; został pochowany 22 XI 
t.r. na cmentarzu Centralnym w Sanoku.

– Ząbkiewicz J., Muzeum Historyczne (W latach 
powojennych), w: Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryk, 
Kr. 1995, s. 918, Stachowicz W., Samorząd Gminy Miasta 
Sanoka 1867–1990. Miejska Rada Narodowa w Sanoku 
1950–1990, „Zesz. Arch. Ziemi Sanockiej”, 2008, nr 8, 
s. 202, 206, 213, 216, 218, 255, 258, 260, 271, 289, 294, 
305, 313, 314, Osenkowski Z., Kalendarium sanockie 
1995–2000, „Rocz. Sanocki”, t. 8, 2001, s. 347, Nagroda 
Miasta Sanoka, w: F. Oberc, Sanok. Instytucje kultury, 
Sanok 1999, s. 124; – AP w Rzeszowie, Akta osobowe E. Z.

Zbigniew Irzyk

Zakrzewska-Dubasowa Mirosława 
Wanda (1913–2011) historyczka, archiwistka. 
Ur. 10 VI w Brzozówce k. Kraśnika, w rodzi-
nie Włodzimierza Dąbrowskiego, dzierżawcy 
majątku Brzozówka, i Janiny z d. Lenkiewicz. 
Wykształcenie z zakresu szkoły elementarnej 
uzyskała w domu, a egzaminy kończące ten po-
ziom nauczania zdała eksternistycznie. W 1922 
rozpoczęła naukę w Prywatnym Żeńskim Gimn. 
Wacławy Arciszowej w Lublinie; świadectwo 
dojrzałości uzyskała w 1931. Po maturze rozpo-
częła studia hist. na Wydz. Nauk Human. KUL, 
które z przyczyn rodzinnych musiała przerwać. 
Wznowiła je po wojnie w 1946 i jeszcze w t.r. 
zdobyła dyplom mgr. filozofii w zakresie histo-
rii. W 1947, również na Wydz. Nauk Human. 
KUL, uzyskała st. dr. filozofii na podstawie 
rozprawy Parczów w XV–XVII wieku (Szkic 
z dziejów osady miejskiej na pograniczu Korony 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego), opracowa-
nej pod kierunkiem prof. Leona Białkowskiego, 
który łączył pracę na uczelni z obowiązkami 
dyrektora AP w Lublinie. Habilitację otrzy-
mała w 1966 na UMCS, przedstawiając dy-
sertację Ormianie zamojscy i ich rola w wy-
mianie handlowej i kulturalnej między Polską 
a Wschodem. Profesurę nadzwycz. otrzymała 
w 1977, a tytuł prof. zwycz. w 1984. 

W l. 1936–38 odbywała praktykę archi-
walną w archiwum lubelskim jako stypen-
dystka MWRiOP. Pracę zawodową rozpoczęła 
1 IX 1938 jako pracownik kontraktowy AP 
w Lublinie. We wrześniu 1939 znalazła się 
w Tarnopolu, dokąd pojechała za mężem, ofi-
cerem WP, poślubionym pół roku wcześniej, 
który zginął 18 IX w obronie tego miasta przed 
Armią Czerwoną. Wróciła z terenu okupacji 
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sow. w styczniu 1940 i ponownie podjęła pracę 
w archiwum lubelskim (wówczas Staatsarchiv). 
W 1941 gestapo aresztowało jej braci Jerzego 
i Zbigniewa za działalność konspiracyjną; 
obaj wysłani zostali do obozu w Auschwitz. 
Nie powiodła się próba uratowania ich za po-
średnictwem jej przełożonego – szefa lubel-
skiego Urzędu Arch. dr. Rolanda Seeberga- 
-Elverfelda, czł. NSDAP. 1 IX 1943 odeszła do 
pracy bibliotecznej, późn. od września 1944 
do kwietnia 1945 była archiwistką w Min. 
Bezpieczeństwa Publ. Zwolniła się stamtąd 
pod pretekstem dokończenia studiów. Od 1 VIII 
1946 ponownie zatrudniła się w AP w Lublinie, 
zajmując kolejno stanowiska: dietariusza, 
asystenta, archiwisty i kustosza. Równolegle, 
w l. 1947–48 była asystentką Katedry Hist. 
Średniowiecznej KUL, kierowanej przez prof. 
Leona Białkowskiego. Po jego odejściu na eme-
ryturę w 1949, 1 X t.r. objęła stanowisko p.o. 
dyrektora archiwum lubelskiego, a 1 VIII 1950 
– dyrektora. Na nowym stanowisku przyszło 
jej zmagać się z wieloma problemami. Reformy 
ustrojowe okresu powojennego spowodowały 
napływ do archiwów państwowych dużej licz-
by akt: archiwów podworskich, materiałów 
prywatnych przedsiębiorstw i zakładów prze-
mysłowych, szkół, związków spółdzielczych 
i spółdzielni, instytucji samorządowych, które 
należało szybko udostępnić do badań nauko-
wych. Uległy też zmianie podstawy prawne 
działania archiwów w PRL i rozszerzeniu uległa 
sieć archiwów. Utworzono najpierw powiatowe 
oddziały w Zamościu, Tomaszowie i Puławach, 
a ostatecznie w Chełmie, Kraśniku, Łukowie 
i Zamościu. Do tego dochodziły trudności loka-
lowe; magazyny archiwalne były rozproszone 
w kilku punktach miasta. Sprawnej realizacji 
zadań nałożonych na archiwum lubelskie nie 
sprzyjała też wymiana pokoleniowa personelu; 
młoda kadra nabywała dopiero doświadczenia. 
Mimo tych trudności wykonywano podstawowe 
zadania, głównie inwentaryzację zespołów ar-
chiwalnych, opracowanie inwentarzy tematycz-
nych (materiałów do historii ruchu robotnicze-
go, do dziejów wsi epoki feudalnej). Rodziło to 
jednak konflikty, które były przyczyną odejścia 
Z.-D. na własne żądanie z pracy archiwalnej 
z końcem 1954. W l. 1949–51 była równocześnie 
wykładowcą w Studium Przygotowawczym do 
Szkół Wyższych. Po rezygnacji z pracy w ar-
chiwum lubelskim, do 1956 była archiwistką 

w redakcji „Sztandaru Ludu”. W t.r. związała 
się na stałe z UMCS, najpierw jako pracownik 
kontraktowy, nast. od 1 VIII 1957 – adiunkt 
Katedry Historii Polski do XVIII w. Po habili-
tacji objęła w 1967 kierownictwo Katedry Hist. 
Narodów ZSRR, a nast. Zakł. Historii Narodów 
ZSRR w Inst. Historii Wydz. Human. Na eme-
ryturę przeszła 30 IX 1988, po czym powierzo-
no jej funkcję kuratora Zakł. Historii Narodów 
ZSRR (od 1990 Zakł. Historii Krajów Europy 
Wsch.), którą pełniła do 1992.

Jest autorką przeszło 70 publikacji. 
W okresie pracy w archiwum zajmowała się 
pocz. opracowaniem materiałów kartograficz-
nych i akt stanu cywilnego, prowadząc jedno-
cześnie kwerendy (m.in. do dziejów wsi w okre-
sie staropol., walk narodowo-wyzwoleńczych 
w XIX w.). Jej debiutem naukowym było wy-
dawnictwo źródłowe Procesy o czary w Lublinie 
w XVII–XVIII w. (L. 1947). Następne prace 
wydane drukiem prezentują źródła do okre-
ślonej tematyki: Odgłosy „Wiosny Ludów” 
w aktach Archiwum Państwowego w Lublinie 
(„Archeion”, t. 18, 1948), Materiały do Inspekcji 
Fabrycznej w Archiwum Państwowym 
w Lublinie (tamże, t. 21, 1952), Materiały doty-
czące powstania styczniowego w Lubelszczyźnie 
z akt Rządu Gubernialnego Lubelskiego („Teki 
Arch.”, t. 3, 1954), Źródła archiwalne do dzie-
jów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne na 
Lubelszczyźnie w XIX–XX w. („Archeion”, t. 24, 
1955). W sferze zamiarów pozostały planowane 
przez nią prace nad Arch. Ordynacji Zamojskiej 
ze Zwierzyńca, jednym z największych archi-
wów magnackich w Polsce.

Większość jej dorobku naukowego, na 
który składają się ujęcia monograficzne, stu-
dia, artykuły, głosy w dyskusji, przyczynki, 
recenzje, sprawozdania i zapiski, wiąże się już 
z okresem uniwersyteckim. Wyróżnić można 
dwa nurty jej badań naukowych. Pierwszy 
to historia regionalna i historia Zakaukazia, 
a przede wszystkim dzieje Armenii, a także 
Ormian w dawnej Polsce. Z ważniejszych prac 
wymienić należy: Organizacja gminy ormiań-
skiej w Zamościu w XVI–XVII wieku („Rocz. 
Lub.”, t. 3, 1960), Parczew w XV–XVIII wie-
ku (L. 1962), Ormianie zamojscy i ich rola 
w wymianie handlowej i kulturalnej między 
Polską a Wschodem (L. 1965), Przyczynek 
do historii jarmarków lubelskich („Annales 
UMCS”, sec. F, vol. 20/4, 1965), Stan badań 
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nad osadnictwem ormiańskim na ziemiach 
Zachodniej Ukrainy i dawnej Rzeczypospolitej, 
[w:] Polska w Europie (L. 1968), Handel 
ze Wschodem w Zamościu, [w:] Zamość 
i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej 
(Zamość 1969), Armeńskie orientacje politycz-
ne na przełomie XVII i XVIII wieku („Rocz. 
Lub., t. 15, 1973), Z dziejów kultury polskich 
Ormian, [w:] Z dziejów epoki Renesansu 
(W. 1979), Ormiańska Temida („Palestra”, 
1980), Armianskoe remeslo w dawnoj Reči 
Pospolitoj, [w:] Ormiano-Polskie Swiazi 
(Erewan 1980), Rzemiosło ormiańskie w daw-
nej Rzeczypospolitej, [w:] Studia z dziejów 
kontaktów polsko-ormiańskich (L. 1983, red.), 
Polityka handlowa Jana Zamoyskiego i jego 
następców („Annales UMCS”, sec. F, vol. 38/39, 
1983/1984), Rządy Paskiewicza w Armenii, 
[w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. 
Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi 
Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę jego 
urodzin (W. 1985), Polacy na Zakaukaziu, 
[w:] Polacy w kulturze i życiu społecznym 
Zakaukazia do 1918 roku (L. 1990, red.), 
Skrawek Orientu pod zamojskim niebem („Res 
Historia”, t. 20, 2005). Za najważniejsze dzieła 
w jej dorobku naukowym należy uznać syn-
tetyczne: Dzieje Armenii (Ossolineum, wyd. 
I 1977, wyd. II 1990) i Ormianie w dawnej 
Polsce (L. 1982). Jej prace znacznie poszerzyły 
wiedzę o Armenii i przyczyniły się do nawią-
zania bliskiej współpracy UMCS z ośrodkami 
naukowymi tego kraju. Zaliczano ją do najbar-
dziej znanych specjalistów w tej dziedzinie.

Drugi nurt badań naukowych (niejako 
urzędowy) wiązał się z profilem kierowanego 
przez nią zakładu naukowego. Tu wymienić 
można artykuły: Problematyka leninowska 
w historiografii Polski Ludowej, [w:] W setną 
rocznicę urodzin W.I. Lenina (Lublin 1970, 
red.), Geneza ZSRR, [w:] W pięćdziesiątą rocz-
nicę ZSRR. Materiały sesji naukowej (L. 1972, 
red.), Historia KDL w historiografii radzieckiej 
1960–1970, [w:] Z dziejów stosunków polsko-
-radzieckich (t. 10, W. 1973), W.I. Lenin w hi-
storiografii polskiej w latach 1958–1968, [w:] 
Z dziejów stosunków polsko-radzieckich (t. 7, 
W. 1970), Wielki Październik i drogi rozwojowe 
socjalizmu (L. 1978, red.).

Pod jej kierunkiem powstało blisko 200 
prac magisterskich, 6 doktorskich i 3 ha- 
bilitacyjne.

Była aktywna w wielu stowarzyszeniach 
i gremiach naukowych. Była czł. Rady Nauk. 
Zakł. Historii Stosunków Pol.-Radz. Wydz. 
I Nauk Społ. PAN (1968–74), Pol. Kom. do 
Problemu Współpracy Wielostronnej „Historia 
Wielkiej Rewolucji Październikowej” i Pol.- 
-Radz. Kom. Hist. przy Wydz. I – Nauk Społ. 
PAN (1970–86), Rady Nauk. Inst. Krajów 
Socjalistycznych PAN (1969–80), Rady Nauk. 
Inst. Słowianoznawstwa PAN (1987–1989). 
Była czł. zwycz. Association Internationale 
des Etudes Armeniennes – Leiden (od 1985), 
czł. Pol. Tow. Ludoznawczego (od 1947), Lub. 
Tow. Nauk. (od 1973), Lub. Oddz. PTH (od 
1947, w l. 1980–1985 pełniła funkcję prezesa). 
Utrzymywała współpracę z państwową służ-
bą archiwalną; była czł. Podkom. Archiwów 
Państw. Rady Gł. Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki (od 1978), w l. 1976–81 zaś Komitetu 
Redakcyjnego „Archeionu”. Była czł. organizacji 
PZPR na UMCS.

Za osiągnięcia na polu naukowym, organi-
zacyjnym i dydaktycznym otrzymała wiele od-
znaczeń i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi 
(1975), Krzyż Kawalerski OOP (1978), Krzyż 
Oficerski OOP (1988), odznakę „Za Zasługi 
dla Lubelszczyzny” (1970), Medal KEN (1977), 
odznakę „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1978), 
tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL” 
(1979), Złotą Honorową Odznakę „Zasłużonemu 
dla Lublina” (1984 r.). Była laureatką nagród 
naukowych min. oświaty i szkolnictwa wyższe-
go (1967), min. nauki, szkolnictwa wyższego 
i techniki (1978, 1980 i 1983), min. edukacji 
narod. (1988).

Była dwukrotnie zamężna. 18 II 1939 
wyszła za mąż za oficera zawodowego WP 
w randze kpt. broni pancernej Adama Mariana 
Zakrzewskiego. 7 VIII 1953 powtórnie wyszła 
za mąż, za Juliana Filipa Dubasa, podówczas 
archiwistę AP w Lublinie (zm. 23 X 1983). 
Z obu małżeństw nie pozostawiła dzieci.

Zmarła 18 X 2011 w Lublinie; została po-
chowana na cmentarzu przy ul. Lipowej.

– Cieślak F., 60 lat działalności Archiwum Państwo-
wego w Lublinie, w: Problemy historii i archiwistyki, pod 
red. T. Mencla, L. 1986, s. 178–179; – „Gaz. Wyborcza”, 
21 X 2011 [nekr.]; – NDAP, Akta osobowe M. Z.-D., AP 
w Lublinie, Akta osobowe M. Z.-D., zesp 35/1479/0 Ar-
chiwum Państwowe w Lublinie 1918–1939 [1940–1965], 
sygn. 114, zesp. 35/498/0 Urząd Okręgu Lubelskiego 
[1920] 1939–1944, seria Urząd Archiwalny 1940–1944, 
sygn. 18, 140, 157–160, zesp. 35/1562/0 Archiwum 
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Państwowe w Lublinie 1944–1983 [1984–1987], sygn. 
103, 110, 170–172, 1592, Spuścizna Mirosławy Zakrzew-
skiej-Dubasowej, poz. 39–43, 45–46, 48, zesp. 35/924/0/ 
Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
Wacławy Arciszowej w Lublinie 1917–1949 [1955], sygn. 
6, 15, 209, 218, 228, Arch. KUL, sygn. H/3329 (akta oso-
bowe), Arch. UMCS, sygn. K 49/51, 62/108, 11314 (akta 
osobowe), Arch. Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, Księga 
małżeństw za 1939, nr aktu 24 z alegatami.

Józef Kus

Zalewski Kazimierz (1923–2001) hi-
storyk, nauczyciel, archiwista. Ur. 13 IV 
w Dytiatynie w woj. stanisławowskim, syn 
Mikołaja i Stanisławy z d. Podbielskiej. Szkołę 
podst. ukończył w 1937. W czasie II wojny świa-
towej pracował jako robotnik na lotnisku i na 
kolei. We wrześniu 1945 wraz z rodzicami przy-
jechał na Ziemie Zachodnie i osiedlił się w miej-
scowości Skokowa w pow. trzebnickim. Gimn. 
dla pracujących ukończył we Wrocławiu. Nast. 
rozpoczął studia na Wydz. Filoz.-Hist. Uniw. 
Wrocł. Pracę magisterską obronił w 1967. Po 
ukończeniu studiów został skierowany przez 
Kom. Przydziału Pracy przy Uniw. Wrocł. do 
pracy jako nauczyciel historii w Lic. Pedagog. 
dla Wychowawczyń Przedszkoli w Obornikach 
Śląskich. 

Na pocz. 1960 został zatrudniony w PAP 
w Nysie, na stanowisku młodszego archiwi-
sty z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji 
kierownika. Rok późn. awansował na stano-
wisko archiwisty. Po kilku latach otrzymał 
stanowisko asystenta naukowo-badawczego 
w WAP w Opolu, z którego jednak zrezygno-
wał, i otrzymał stanowisko asystenta archiwal-
nego. W roku akad. 1966/67 ukończył Roczne 
Studium Uaktualnienia Wiedzy w zakresie 
prawa państwowego, administracyjnego, histo-
rii państwa i prawa pol., zorganizowane w AP 
M. Krakowa i Woj. Krak. W związku z reor-
ganizacją sieci archiwów państwowych został 
przeniesiony do WAP w Opolu i awansował na 
stanowisko kustosza. Jednocześnie powierzo-
no mu stanowisko kierownika Oddz. w Nysie. 
W tym czasie opracował wiele zespołów prze-
chowywanych w zasobie archiwum nyskiego. 
Jest autorem referatów z dziedziny archiwisty-
ki prezentowanych na zebraniach naukowych, 
dot. zagadnień kancelarii i registratury. 

W działalności naukowej skupiał się 
głównie na historii Nysy. Do ważniejszych 

opracowań należą: Bibliografia miasta Nysy 
za lata 1945–1968 (wybór), [w:] Miasto Nysa. 
Szkice monograficzne (Wr. 1970), Z dziejów 
naszego miasta (druk w odcinkach w „Nyskim 
Metalowcu”, 1968, 1969, 1970), Ćwierć wieku 
temu (z historii walk o Nysę) (tamże, 1970, 
nr 19, s. 5), O działalności Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Nyskiej (tamże, 1971, 
nr 10, s. 5), Z życia archiwum zakładowego 
(Fabryki Samochodów Dostawczych „Nysa” 
w Nysie) („Klakson”, 1974, nr 16); O działal-
ności Towarzystwa Rozwoju Ziemi Zachodnich 
w Nysie (tamże, s. 7), Z dziejów naszego mia-
sta („Wczoraj Dzisiaj Jutro”, 1974, nr 2, s. 5).

Udzielał się jako społecznik. Należał do 
SD, w którym pełnił funkcję sekretarza polit. 
Miejskiego Komitetu SD w Nysie. Był też rad-
nym MRN w Nysie i czł. Kom. Mandatowej oraz 
Kom. Kultury. Wchodził w skład Zarządu Tow. 
Miłośników Ziemi Nyskiej. Należał do NSZZ 
„Solidarność” przy AP w Opolu.

Został uhonorowany wieloma odzna-
czeniami i wyróżnieniami. Otrzymał m.in.: 
Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony 
Opolszczyźnie” (1972), odznakę „Zasłużony 
Działacz Kultury” (1973), Medal 30-lecia 
Polski Ludowej, odznakę „Zasłużony Działacz 
Ziemi Nyskiej” (1975), Krzyż Kawalerski OOP 
(1975), srebrną odznakę „Zasłużony Działacz 
Stronnictwa Demokratycznego” (1976). 

Był żonaty z Marią z d. Sługocką, z którą 
doczekał się czworga dzieci.

Zmarł 4 VII 2001 w Nysie, gdzie został 
pochowany.

– AP w Opolu, Akta osobowe K. Z., sygn.26/228. 

Barbara Sypko

Zamojska Dorota (1960–2013) historycz-
ka, archiwistka. Ur. 10 XII w Warszawie, córka 
Jana i Jadwigi z d. Garkowskiej. W 1979 ukoń-
czyła Lic. Ogólnoksz. im. Narcyzy Żmichowskiej 
w Warszawie. Absolwentka Inst. Hist. Uniw. 
Warsz., dyplom magisterski uzyskała w 1984 
na podstawie pracy Józef Bohdan Dziekoński 
(1816–1855). Bursz, cygan, legionista, napisa-
nej pod kierunkiem prof. Jerzego Skowronka 
(opubl. Bursz – cygan – legionista. Józef 
Dziekoński 1816–1855, W. 1995). 

Od 19 XII 1983 do 28 II 1985 pracowa-
ła jako dokumentalistka, a nast. asystentka 
w Ośrodku Studiów Hist. Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Od 1 III 1985 do 28 II 1989 była 
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doktorantką w Inst. Historii PAN w Warszawie. 
Od 1 III 1989 do 31 III 2005 pracowała w Arch. 
PAN w Warszawie, kolejno na stanowiskach 
starszego asystenta archiwalnego i adiunkta 
archiwalnego. W Arch. PAN od 16 III 1990 była 
sekretarzem Rady Nauk. 1 IV 2005 podjęła 
pracę w Inst. Historii Nauki PAN (od 2011 im. 
L. i A. Birkenmajerów), z którym była związana 
do śmierci. W instytucie przygotowała i obroni-
ła 11 XII 2008 dysertację doktorską Akademicy 
i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwo-
wych szkół wyższych w Polsce 1915–1920, pod 
kierunkiem prof. Leszka Zasztowta. Praca 
została wydana drukiem w serii: Monografie 
z Dziejów Oświaty (t. 42, W. 2009, s. 269–277).

Opracowała m.in. spuścizny prawni-
ków prof. Stanisława Kasznicy i prof. Wła- 
dysława Leopolda Jaworskiego, orientali-
stów prof. Stefana Stasiaka i prof. Witolda 
Jabłońskiego, historyka prof. Bogusława 
Leśnodorskiego, lekarza psychiatrii i neurologa 
prof. Witolda Chodźki oraz rodziny Baudouin 
de Courtenay. Przygotowała samodzielnie 
i w zespole kilka scenariuszy wystaw i eks-
pozycji, którym towarzyszyły publikacje ka-
talogów. Były to m.in.: Staszic w Warszawie 
(1997), Napoleon a Polska. Polacy a Napoleon 
(1997), W stulecie odkrycia polonu i radu 
(współpraca, 1998), Wilnu Przypisani (2001), 
Światła Wilna (wspólnie z A. Kulecką, 2001), 
„… którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają”. 
Znani i nieznani członkowie Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk 
(wspólnie z A. Kulecką i M. Osiecką, 2000) 
oraz katalog Genius loci. Tradycje Polskiej 
Akademii Nauk (Berlin 2003). Na potrzeby 
Arch. PAN prowadziła badania archiwal-
ne nt. dziejów nauki w zbiorach archiwal-
nych w Tartu w Estonii (1996) oraz w Wilnie 
(1995, 1997, 2001, 2003). Współpracowała 
z kierowaną przez prof. Anną Żarnowską 
Pracownią Dziejów Kobiet, dla której opra-
cowała Bibliografię prac dotyczących dzie-
jów kobiet (1900–2000) – prace polskie i Polski 
dotyczące. W 1997 na zlecenie ŻIH, wspólnie 
z T. Epsztejnem i E. Grzymałą, opracowała in-
wentarz akt Wydz. Oświaty Centr. Komitetu 
Żydów Polskich. Jest autorką i współautorką 
wielu ważnych publikacji. Najpoważniejszym 
dziełem edytorskim Z. jest edycja Dzienników 
1930–1936 ks. prof. Bronisława Żongołłowicza, 
wydanych przez Studium Europy Wsch. 

Uniw. Warsz. w serii: Fontes w „Bibliotheca 
Europae Orientalis”, t. 22 (W. 2004). Spośród 
innych prac wymienić należy: Bibliografia 
Zamku Królewskiego w Warszawie 1976–
1983 (wspólnie z M. Starnawską, W. 1988), 
Spis archiwum Senackiej Komisji ds. Osób 
Pozbawionych Wolności, [w:] J. Mantel-Niećko, 
Próba Sił. Źródła do dziejów Uniwersytetu 
Warszawskiego po 13 grudnia 1981 (współpr. 
M. Stanowska, W. 1991). W 1996 i w kolejnych 
latach ogłaszała artykuły biograficzne o życiu 
i twórczości Cezarii Baudouin de Courtenay- 
-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej; były to 
m.in.: Kariera naukowa Cezarii Baudouin 
de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, 
[w:] Kobiety wśród twórców kultury inte-
lektualnej i artystycznej w Polsce (pod red. 
A. Żarnowskiej, W. 1996), Cezaria Baudouin 
de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, 
[w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. 
Sylwetki, szkice biograficzne (pod red. E. Fryś- 
-Pietraszkowej, A. Kowalskiej-Lewickiej, 
A. Spiss, t. 1, Kr. 2002, s. 3–7) oraz przedmo-
wa do zbioru Cezaria Baudouin de Courtenay-
Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa. Łańcuch 
tradycji. Teksty wybrane (wybór L. Mróz, 
A. Zadrożyńska, W. 2005). Do wybitnych osią-
gnięć Z. należą także prace translatorskie: 
Anatol Mühlstein, Dziennik wrzesień 1939–
listopad 1940 (W. 1990) oraz Daniel Tollet, 
Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do 
rozbiorów (W. 1999). 

Została wyróżniona Brązowym Krzyżem 
Zasługi (2003) oraz odznaką „Za Zasługi dla 
Archiwistyki”. 

Była żoną prof. Włodzimierza Mędrzec- 
kiego, historyka; miała córkę Annę.

Zmarła w Warszawie 25 XII 2013, po 
wieloletniej i ciężkiej chorobie serca; została 
pochowana na cmentarzu na Służewie przy 
ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

– Zasztowt L., Doktor Dorota Zamojska (10.12.1960– 
25.12.2013) – in memoriam, „Kwart. Hist. Nauki i Tech-
niki”, r. 59, 2014, nr 2, s. 139–143, Dorota Zamojska, 
dostępne online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Za-
mojska [dostęp: 1 II 2017]; – „Gaz. Wyborcza”, 28 i 31 
XII 2013 [nekr.]; – Archiwum PAN, Akta osobowe D. Z.

Anna Mieszkowska

Zielińska Teresa (1929–2010) archiwist-
ka, historyczka. Ur. 10 V w Czemiernikach 
na Lubelszczyźnie, w rodzinie Bogdan Ra- 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Zamojska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Zamojska
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kowskiego, zarządzającego miejscowym ma-
jątkiem ziemskim, i Hanny z d. Czermińskiej. 
Wraz z rodzicami do 1944 mieszkała w Kurowie 
w woj. lubelskim. Po wojnie rodzina zamiesz-
kała w Borowie w środ. Polsce, gdzie jej oj-
ciec otrzymał pracę w Stacji Hodowli Roślin. 
Ukończyła Lic. Ogólnoksz. Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie dyplomem maturalnym. W 1948 
podjęła studia na Wydz. Hist. Uniw. Warsz., 
które ukończyła w 1952. Pracę magisterską 
Krakowskie rzemiosła wyrabiające przedmio-
ty metalowe od XIV do XVI w. napisała na 
sem. prof. Mariana Małowista. Praca doktor-
ska Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje 
urzędów i królewszczyzn w procesie przeobra-
żeń warstwy społecznej powstała zaś pod kie-
runkiem prof. Janiny Leskiewiczowej i prof. 
Jerzego Michalskiego. Przewód habilitacyjny 
przeprowadziła w 1988 w IH PAN, rozprawą 
poświęconą różnorodnym aspektom własności 
szlacheckiej w miastach. Podstawą do uzyska-
nia w 1998 tytułu prof. była dysertacja Poczet 
polskich rodów arystokratycznych (W. 1997), 
uhonorowana nagrodą „Klio” I st. w kategorii 
autorskiej. 

Od 1 X 1951, jeszcze w czasie studiów, 
podjęła pracę w AGAD, w Oddz. przechowują-
cym akta prywatnej, przeważnie magnackiej 
i ziemiańskiej proweniencji (obecnie Oddz. 
III). Pełny etat uzyskała 15 I 1952. Z AGAD 
związana była aż do końca kariery zawodo-
wej. 1 VI 1966 osiągnęła stanowisko adiunkta 
naukowo-badawczego, 1 III 1987 doc., a 1 VI 
1999 prof. Pracowała do 19 X 2009. Jej pierw-
szą przełożoną była dr Barbara Smoleńska. 
Tworzyły one zespół, który faktycznie ukształ-
tował oddział gromadzący, zgodnie z oficjalną 
nazwą, akta rodzin i osób prywatnych oraz ich 
posiadłości. Oddział został w całości utworzo-
ny po 1945, w związku ze zmianami społecz-
nymi i politycznymi zachodzącymi w Polsce. 
Przejęto do niego spuściznę archiwalną wielu 
najważniejszych dla Rzeczpospolitej rodzin: 
Poniatowskich, Potockich, Przeździeckich, 
Radziwiłłów, Tyzenhauzów, Zamoyskich i in., 
a także nieliczne zbiory i kolekcje, z najcen-
niejszym Zbiorem Aleksandra Czołowskiego 
i ocalałe z wojennej katastrofy zbiory archi-
walne przechowywane w instytucjach państwo-
wych (Bibl. Narod. w Warszawie, Muz. Narod. 
w Warszawie i in.). Pracownicy oddziału sta-
nęli przed podwójnym zadaniem: sporządze-

nia często od podstaw pomocy ewidencyjnych 
i utworzenia metod opracowywania tych specy-
ficznych zespołów i zbiorów. Należy podkreślić, 
że pol. praktyka i teoria archiwalna, ułożona 
w znacznym stopniu przez dr Smoleńską i Z. 
dalece odbiegała od wzorców sow., obowiązu-
jących także w archiwistyce innych krajów 
obozu socjalistycznego. W krajach tych zespo-
ły prywatnej proweniencji traktowano często 
jako pewnego rodzaju zbiory akt, z których 
dowolnie można było wyłączać dokumenty 
dot. poszczególnych dóbr, rodzin oraz mate-
riały o charakterze publicznym. Prowadziło to 
nierzadko do znacznej destrukcji zespołu po-
wstałego w wyniku skomplikowanych procesów 
akto- i archiwotwórczych. Metodę tę stosowały 
także niektóre archiwa w Polsce. Z. od począt-
ku pracy archiwalnej stanęła na stanowisku 
obrony integralności zespołów archiwalnych 
prywatnej proweniencji, a w przyszłości tak-
że integralności zbiorów i kolekcji, co nie było 
praktyką powszechnie stosowaną. Jej pierwszą 
pracą było opracowanie stosunkowo niewielkie-
go Arch. Faszczów, w nast. latach opracowała 
inne bardzo ważne dla historii Polski zespoły 
i zbiory: Arch. Zamoyskich, kilka działów Arch. 
Warsz. Radziwiłłów (dział IV, VIII, XI, XXV– 
wraz ze współpracownikami fragment działu 
X dot. akt feldmarszałka Jakuba Henryka 
Flemminga). Była także współautorką inwen-
tarzy działów korespondencji Arch. Potockich 
z Łańcuta oraz Arch. Roskiego. Nadała osta-
teczny kształt inwentarzowi Arch. Ostrowskich 
z Ujazdu, opracowanemu przez dr Smoleńską, 
a nast. przez innych pracowników AGAD. 
Opracowywała dwa działy Arch. Gospodarczego 
Wilanowskiego. Bardzo istotną i nowatorską 
metodycznie była praca nad opracowaniem 
Zbioru Aleksandra Czołowskiego, lwowskiego 
historyka i archiwisty. Ta niezwykle różno-
rodna kolekcja zawiera materiały ze zbiorów 
publicznych i prywatnych. Z. zdecydowała się 
nadać zbiorowi kształt, który możliwie najbar-
dziej oddawał dzieje opisywanych dokumentów. 
Z tego względu zachowała fragmenty innych 
kolekcji nabytych przez Czołowskiego w sta-
nie niezmienionym, nie wyłączała ich, nawet 
gdy proweniencja poszczególnych dokumentów 
wchodzących w ich skład była znana i można 
było przenieść je do innych zespołów, podając 
jednocześnie informacje o ich proweniencji. 
Wyjątkowo szczegółowy opis jednostek, indek-
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sy osobowy i geograficzny umożliwiają dotarcie 
do niemal każdego, pojedynczego dokumentu. 
Dzięki takim zabiegom historyk może zapoznać 
się z poszczególnymi aktami, a także śledzić 
ich losy w okresie, gdy przechowywane były 
we właściwych dla nich archiwach oraz późn., 
gdy w XIX w. trafiły do różnych kolekcji. Zbiór 
Czołowskiego zachował tym samym walor ma-
teriału źródłowego do badania dziejów kolekcjo-
nerstwa porozbiorowego i ówczesnych nurtów 
intelektualnych. Śmierć przerwała końcowe 
prace Z. nad inwentarzem Arch. Roskiego, wraz 
ze wszystkimi jego częściami, obejmującymi 
akta rodzinne i majątkowe, korespondencję, 
publika i militaria, będącym największym jej 
dziełem archiwalnym. Uznając, że archiwum 
jako całość jest źródłem historycznym, a nie tyl-
ko zbiorem tworzących je dokumentów, starała 
się zrekonstruować kolejne etapy powstawania 
zespołu, co miało znaleźć odbicie w układzie in-
wentarza. Na uwagę zasługuje fakt, że nadany 
przez nią układ Arch. Roskiego, opierał się na 
tych samych zasadach, które zastosowała na 
początku swej drogi archiwalnej, opracowując 
Arch. Zamoyskich, uwzględniając fakt znacznie 
bardziej skomplikowanych losów roskiego la-
tyfundium. Była autorką Katalogu Tek Glinki, 
cz. 1–3, W. 1969, 1970, 1971. 

W okresie 1 VI 1985–31 V 1986, z powodu 
akcji protestacyjnej w obronie prof. Bronisława 
Geremka usuniętego z PAN, za co pełną 
odpowiedzialność wzięła na siebie, została 
przeniesiona karnie do AP m.st. Stołecznego 
Warszawy. Od 1 II 1987 do 31 XII 1992 była 
kierowniczką Oddz. III AGAD.

Skupiając się przede wszystkim na pracach 
związanych z opracowaniem zasobu, uczest-
niczyła także w innych pracach AGAD. Przez 
wiele lat była czł. Kom. Metodycznej i Kom. 
Zakupów Mat. Arch. AGAD. Wchodziła w skład 
Centr. Kom. Zakupów Mat. Arch. oraz (przez 2 
kadencje w l. 1992–97) Rady Arch. przy NDAP. 
Brała udział w kwerendach mających na celu 
wyszukiwanie poloników w archiwach NRD 
(1969) i Holandii (1979). 

Praca doktorska Z., poświęcona magna-
terii pol. epoki saskiej, ukazała się drukiem 
w 1977, zdobywając trwałe miejsce w historio-
grafii. Zapoczątkowała serię publikacji nt. eli-
ty senatorskiej Rzeczypospolitej, opartych na 
analogicznym podejściu badawczym. Publikację 
wyróżniono nagrodą Sekretarza Wydz. I PAN. 

Książka, oparta na rozprawie habilitacyjnej Z. 
Szlacheccy właściciele nieruchomości w mia-
stach XVIII stulecia (W.–Ł. 1987), do dzisiaj 
stanowi kompendium wiedzy na ten temat. 
Z tematyką tą związane są także inne jej pu-
blikacje: Siedziba szlachecka w dużym mieście 
polskim XVIII stulecia (KHKM, t. 29, 1981, 
z. 3, s. 313–332), Przydatność informacyjna ar-
chiwów publicznych i prywatnych do badania 
własności szlacheckiej w miastach królewskich 
XVIII wieku („Archeion”, t. 79, 1985, s. 63–92), 
Przyczynek do sprawy własności szlacheckiej 
w Gdańsku XVIII stulecia, [w:] Ludzie, kon-
takty, kultura XVI–XVIII w. Prace ofiarowa-
ne Profesor Marii Boguckiej (red. J. Kowecki 
i J. Tazbir, W. 1997, s. 101–110). Istotne zna-
czenie w jej dorobku ma Poczet polskich rodów 
arystokratycznych (W. 1997). W założeniu pra-
ca popularyzatorska, faktycznie okazała się 
być obszerną syntezą dziejów kilkudziesięciu 
rodzin należących do pol. elity społecznej i po-
litycznej. Ważne znaczenie dla badań nad tą 
grupą społeczną ma obszerny wstęp, w którym 
zawarła swoje przemyślenia nt. dziejów pol. 
magnaterii, przekształconej nast. w arystokra-
cję i ziemiaństwo. 

Chociaż w pierwszych latach pracy zawo-
dowej zajmowała się głównie praktyką archi-
walną, to jednak już wówczas powstał, napi-
sany wspólnie z dr Smoleńską, dwuczęściowy 
artykuł Archiwalia prywatne w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie (cz. 1, 
Archiwalia magnackie, cz. 2, Drobne szcząt-
kowe zespoły i zbiory, „Archeion”, t. 38, 1962, 
s. 167–197, t. 39, 1963, s. 87–103), który 
aż do ukazania się informatora o zasobie 
AGAD stał się podstawą wiedzy na ten temat. 
Powstawały także inne prace inspirowane 
jej pracą archiwalną: Archiwum Zamoyskich 
z dawnej Biblioteki Ordynacji Zamojskiej 
w dziejach i literaturze polskiej, [w:] Zamość 
i Zamojszczyzna, red. K. Myśliński (Zamość 
1969, s. 467–474), Jan Glinka i jego spu-
ścizna archiwalna („Archeion”, t. 53, 1970, 
s. 121–134), Katalog Tek Glinki, cz. 1, Katalog 
osobowy (W. 1969), cz. 2, Katalog geograficzny 
(tamże, 1970), cz. 3, Katalog rzeczowy (tam-
że, 1971), wreszcie tekst o dużym znaczeniu 
metodycznym Archiwalia prywatne (pojęcie, 
zakres gromadzenia, metody opracowania) 
(„Archeion”, t. 56, 1971, s. 71–88). Wspomnieć 
należy także niewielki, ale pomocny historykom 
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sztuki i kultury artykuł Archiwum prywatne 
Stanisława Kostki Potockiego jako źródło in-
formacji o mecenacie kulturalnym i artystycz-
nym („Biul. Historii Sztuki”, t. 34, 1972, nr 2, 
s. 117–121). W okresie późn. prace czysto hi-
storyczne nieco przysłoniły jej archiwoznawczy 
nurt twórczości, który jednak pozostawał żywy 
do ostatnich lat. Łączył się on często z jej rosną-
cym zainteresowaniem historią elit społecznych 
Rzeczypospolitej i rodzin do niej należących. 
Wymienić tu można: Archiwa Radziwiłłów i ich 
twórcy („Archeion”, t. 66, 1978, s. 105–129), 
Zbiór archiwalny Aleksandra Czołowskiego 
w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych 
(tamże, t. 89, 1991, s. 37–60), Zbiory archiwal-
ne ordynatów Zamoyskich jako skarbnica do-
kumentów państwowości polskiej („Miscelanea 
Hist.-Arch.”, t. 4, 1994, s. 172–221), Archiwa 
różnych linii Radziwiłłów w polskich zbiorach 
publicznych (tamże, t. 7, 1997, s. 107–113), 
Archiwalia dwóch rodów Branickich – herbu 
Gryf i herbu Korczak (tamże, t. 9, 1998, s. 33–
45), Dziewiętnastowieczny epilog sprawy dóbr 
neuburskich niegdyś fortuny Radziwiłłów bir-
żańskich („Krak. Rocz. Arch.”, t. 5, 1999, s. 85–
102), Archiwa wielkich rodów Rzeczypospolitej 
dziedzictwem narodów Europy Środkowej 
i Wschodniej („Archiwista Polski”, 1999, nr 2, 
s. 33–40). Podsumowaniem tych zainteresowań 
był informator o zasobach AGAD (Archiwum 
Główne Akt Dawnych. Informator o zasobie, 
W. 1992), którego była redaktorką naukową, 
będąc jednocześnie autorką wielu rozdziałów 
poświęconych konkretnym zbiorom i zespołom. 

Wchodziła w skład komitetów redak-
cyjnych czasopism „Miscelanea Hist.-Arch.” 
i „Krak. Rocz. Arch.”.

Jest także autorką prac ściśle historycz-
nych, zawsze opartych na obszernych źródłach 
archiwalnych. Wspomnieć należy o takich pu-
blikacjach, jak: Rody urzędami zaszczycone, 
[w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, 
red. A. Wyczański, t. 2 (W. 1979, s. 193–227), 
Kwestia bezpłatności urzędów publicznych 
w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., [w:] Władza 
i społeczeństwo w XVI i XVII wieku. Prace 
ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześć-
dziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Kamler 
(W. 1989, s. 202–222), Kariera i upadek żydow-
skiego potentata w dobrach radziwiłłowskich 
w XVIII wieku („Kwart. Hist.”, r. 98, 1991, 
nr 3, s. 33–49), Losy panów szlachty w do-

brach Potockich na Białorusi. Epizod z drugiej 
połowy XVIII wieku, [w:] Heraldyka i okolice. 
Księga pamiątkowa poświęcona Stefanowi 
Krzysztofowi Kuczyńskiemu w sześćdziesią-
tą piątą rocznicę urodzin, red. A. Rachuba, 
S. Górzyński, H. Manikowska (W. 2002, 
s. 467–475), Oficjaliści w dobrach magnac-
kich w XVIII wieku jako urzędnicy ziemscy, 
[w:] Świat pogranicza. Księga pamiątkowa 
ku czci profesora Tadeusza Wasilewskiego, 
red. M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzyński 
(W. 2003, s. 267–281), Nobilitowany neofi-
ta zdemaskowany jako chrześcijański plebe-
jusz („Krak. Rocz. Arch.”, t. 10, 2004, s. 125–
135), Klientela w otoczeniu Jana Klemensa 
Branickiego kasztelana krakowskiego oko-
ło połowy XVIII wieku, [w:] Patron i dwór. 
Magnateria Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wie-
ku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz 
(Białystok 2006, s. 209–223). 

Uczestniczyła w pracach nad pomniko-
wym wydawnictwem spisów urzędników, 
w szczególności tomu Urzędnicy centralni i na-
dworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. 
A. Gąsiorowski (t. 10, Kórnik 1992). Była autor-
ką licznych recenzji, dot. prac z zakresu szeroko 
rozumianych problemów archiwoznawczych, 
źródłoznawczych, majątkowych, genealogicz-
nych oraz elit politycznych, publikowanych na 
łamach „Archeionu” i „Przegl. Hist.”, a także au-
torką kilku nekrologów: Barbary Smoleńskiej 
– 1983, Ryszarda Kalinowskiego – 1984, 
Józefa Płochy – 1987, Bogumiła Stanisława 
Kupścia – 1987, Marii Józefowiczówny – 1991, 
Włodzimierza Dworzaczka – 1992. 

Po habilitacji recenzowała rozprawy dok-
torskie Bartłomieja Kaczorowskiego, Marianny 
Banackiej, Krzysztofa Syty i habilitacyjne 
Stefana Ciary oraz Alicji Kuleckiej. 

Została uhonorowana Złotym Krzyżem 
Zasługi (1977), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1990) oraz odznaką „Za Zasługi dla Ar- 
chiwistyki” (1977).

W 1953 wyszła za mąż za architekta 
Andrzeja Zielińskiego. Małżeństwo miało troje 
dzieci: Katarzynę, Marcina i Annę. 

Zmarła 15 II 2010 w Warszawie.

– Bibliografia prac profesor Teresy Zielińskiej, 
oprac. M. Kośka, „Miscelanea Hist.-Arch.”, t. 17, 2011, 
s. 308–316, Dubas-Urwanowicz E., Urwanowicz J., Prof. 
Dr hab. Teresa Zielińska (10 V 1929–15 II 2010), „Bia-
łostockie Teki Hist.”, t. 8, 2010, s. 303–305, Jankowski 
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R., Profesor Teresa Zielińska – archiwistka i historyk 
Archiwum Głównego Akt Dawnych, w: Wkład archi-
wistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. 
Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku 
archiwalnemu, W. 2012, s. 439–443, Zawadzki J., Teresa 
Zielińska (10 V 1929–15 II 2010), Mon. Pol. Hist., 2010 
t. 17, 2011, s. 296–307, Zielińska Z., Teresa Zielińska 
(10 V 20129–15 II 2010), „Kwart. Hist.”, t. 117, 2010, 
z. 3, s. 199–206. 

Jarosław Zawadzki

Zyśko Wojciech (1928–2014) archiwista. 
Ur. 22 IV we wsi Olszanka w gm. Turobin pow. 
krasnystawskiego woj. lubelskiego, w rodzinie 
chłopskiej jako jedno z czworga dzieci Pawła 
i Katarzyny z d. Skiba. Przed wybuchem II 
wojny światowej uczęszczał do 7-klasowej Publ. 
Szkoły Powsz. w Turobinie. Po jej ukończeniu 
kontynuował naukę na tajnych kompletach, 
zorganizowanych we wsi Hosznia Ordynacka 
na terenie sąsiedniego pow. biłgorajskiego, 
zaliczając do końca okupacji niem. program 
klas I–III przedwojennego gimn. ogólnoksz. 
Zdobyta wiedza oraz zachowanie ciągłości pro-
cesu edukacji pozwoliło mu w okresie powojen-
nym kontynuować naukę w szkole średniej. 
1 IX 1946 został przyjęty do IV klasy Państw. 
Gimn. i Lic. Ogólnoksz. im. Stanisława Staszica 
w Lublinie. Szkołę średnią ukończył w maju 
1948. W t.r. wstąpił na Wydz. Prawa i Nauk 
Ekon.-Społ. KUL. Studia ukończył 30 IX 1952, 
uzyskując tytuł mgr. prawa. W końcowym okre-
sie zatrudnienia w WAP w Lublinie uczęszczał 
na sem. doktoranckie doc. dr. hab. Zygmunta 
Mańkowskiego, rozpoczął również gromadzenie 
materiałów do pracy doktorskiej, poświęconej 
organizacji hitler. władz policyjnych w dystryk-
cie lubelskim. Doktoratu nie ukończył. 

Pracę zawodową podjął jeszcze w okresie 
okupacji niem., prawdopodobnie w listopadzie 
lub grudniu 1941 w Spółdzielni Spożywców 
„Dźwignia” w Hucie Turobińskiej, którą w 1941 
przeniesiono do Turobina w trosce o bezpieczeń-
stwo pracowników i mienia spółdzielczego z po-
wodu powtarzających się napadów na tle rabun-
kowym. W Spółdzielni pracował na stanowisku 
pomocniczym, pełniąc obowiązki praktykanta 
biurowego; pracę przerwał najprawdopodobniej 
wraz z końcem 1943, skupiając się w l. 1944–48 
na nadrabianiu zaległości w nauce. W okresie 
późn. edukację łączył z karierą zawodową. Od 
1 XII 1949 do 31 VII 1950 był zatrudniony 
w Centrali Zielarskiej w Lublinie na stano-

wisku kierowniczym w dziale planowania. Od 
17 X 1950 do końca października 1951 był księ-
gowym w 101. Szpitalu Rejonowym w Lublinie. 

1 XI 1951 został zatrudniony w WAP 
w Lublinie na stanowisku asystenta. W kwiet-
niu 1953 powierzono mu dodatkowo funkcję kie-
rownika Oddz. Akt administracji i sądownictwa 
z lat 1918–44 (przemianowanego w związku 
z przeprowadzoną w 1970 reorganizacją struk-
tury archiwum na Oddz. II Akt władz, urzędów 
i instytucji państwowych od pocz. XIX w. do 
1944), którą pełnił do momentu ustania zatrud-
nienia w archiwum lubelskim. W październiku 
1955 otrzymał awans na stanowisko starszego 
archiwisty, w styczniu 1960 zaś adiunkta ar-
chiwisty. W maju 1965 został zakwalifikowany 
do grupy pracowników naukowo-badawczych. 
Ze względu na stan zdrowia, pogarszający się 
wraz z wiekiem z powodu przebytej w dzieciń-
stwie choroby Heinego-Medina, zmuszony był 
przedwcześnie zakończyć pracę zawodową. 
31 XII 1984 odszedł na wcześniejszą emerytu-
rę. Pozostał jednak nadal czynnym zawodowo, 
zatrudniając się w Arch. Diec. Lub. (od 1992 
Arch. Archidiec. Lub.) na stanowisku archiwi-
sty. Pozostawał na nim do 31 VIII 2004.

W trakcie swojej wieloletniej pracy 
w WAP w Lublinie brał udział we wszyst-
kich pracach archiwalnych. Najważniejszym 
zadaniem było porządkowanie, opracowanie 
i udostępnienie przejętych przez archiwum 
materiałów archiwalnych z okresu I wojny 
światowej, II RP i okupacji niem. Samodzielnie 
opracował kilkadziesiąt zespołów aktowych. 
Pierwszym zespołem, nad którym prowadził 
prace porządkowo-inwentaryzacyjne tuż po 
przyjęciu do pracy, była przekazana w 1945 
przez Helenę Rohland spuścizna aktowa 
rodu Brezów z Siekierzyniec. W okresie późn. 
skoncentrował się na opracowaniu zespołów 
aktowych, nad którymi sprawował nadzór 
jako kierownik Oddz., w szczególności akt 
wytworzonych w okresie okupacji niem. (za-
wartość ich był w stanie poznać szczególnie 
dokładnie dzięki biegłej znajomości jęz. niem.). 
Uporządkowane i opracowane przez niego ar-
chiwalia obejmowały zespoły z okresu I woj-
ny światowej, m.in. austr. komend powiato-
wych w Biłgoraju i Krasnymstawie, z okresu 
II RP akta okręgowych urzędów ziemskich 
w Lublinie i Siedlcach, powiatowych urzędów 
ziemskich w Janowie Lubelskim, Janowie 
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Podlaskim, Lublinie i Łukowie, komend po-
wiatowych Policji Państw. w: Białej Podlaskiej, 
Biłgoraju, Chełmie Lubelskim, Garwolinie, 
Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Janowie 
Podlaskim, Krasnymstawie, Lubartowie, 
Lublinie, Łukowie, Puławach, Radzyniu 
Podlaskim, Sokołowie, Tomaszowie Lubelskim, 
Węgrowie, Włodawie i Zamościu. Z okresu 
20-lecia międzywojennego opracował zespoły 
Delegata Gł. Urzędu Ziemskiego do nadzoru 
nad parcelacją prowadzoną przez instytu-
cje upoważnione w Lublinie, Delegata Min. 
Reform Rolnych ds. likwidacji serwitutów na 
dobrach Ordynacji Zamojskiej w Zamościu, 
komisarzy służebnościowych ds. zniesienia 
służebności na dobrach Międzyrzec i Witoroż 
w Międzyrzecu oraz ds. likwidacji serwitutów 
obciążających dobra Ordynacji Zamojskiej 
w Zamościu, Woj. Biura do Spraw Finansowo-
Rolnych w Lublinie, Pow. Urzędu Rozjemczego 
ds. majątkowych posiadaczy mniejszych gospo-
darstw wiejskich w Lublinie, komend Policji 
Państw. i Policji Polit. w Lublinie. Spośród ze-
społów z okresu okupacji niem. wymienić nale-
ży akta starostw – miejskiego w Lublinie oraz 
powiatowych w Lublinie i Puławach, związków 
gmin w Lubartowie i Puławach, jednostek 
służby celnej w Dystrykcie Lub., urzędów pra-
cy w Lublinie i Chełmie, Urzędu Okręgu Lub., 
Inspektora Skarbowego w Białej Podlaskiej, 
Komendantury Placu w Lublinie, komend 
polowych, organów i jednostek SS i policji 
Chełma, Lublina, Lubartowa i Zamościa, 
niem. urzędów stanu cywilnego, a także 
ważne dla badań zbrodni hitler. w Polsce ze-
społy więzienia na Zamku w Lublinie, eks-
pozytury w Zamościu niem. centrali przesie-
dleńczej i oddz. lubelskiego Niem. Zakładów 
Zbrojeniowych. Uczestniczył także m.in. 
w opracowaniu (wspólnie z S. Janickim, 
A. Moskałą i J. Mroszczykiem) zesp. Urzędu 
Woj. Lub. (opracował Wydz. Samorządowy 
i Wydz. Rolnictwa i Reform Rolnych) oraz 
C. i K. Komendy Pow. w Lublinie (wspólnie 
z Z. Gąszczykiem i J. Tomczykiem).

Był recenzentem referatów z zakresu me-
todyki opracowania zasobu: Z. Waniek z WAP 
w Bydgoszczy – Wartość akt Powiatowych 
Urzędów Ziemskich (1971), J. Kowalskiej 
i H. Szymczyk z WAP w Warszawie – Akta 
o wartości trwałej w sądach okręgowych 
i grodzkich działających w okresie 1945–1950 

oraz I. Grochowskiej z WAP w Białymstoku – 
Akta żandarmerii i policji guberni łomżyńskiej 
jako źródło historyczne (1975). 

Do jego zainteresowań badawczych, poza 
metodyką archiwalną należała także proble-
matyka kształtowania narastającego zasobu 
archiwalnego. Przygotował referat recenzyj-
ny Zbioru przepisów archiwalnych (W. 1953) 
Z. Kolankowskiego i K. Murza-Murzicza. Wraz 
z F. Cieślakiem opracował i wygłosił na IV 
Konferencji Metodycznej w Warszawie refe-
rat Akta o wartości trwałej w administracji 
rolnej, PGR i spółdzielniach produkcyjnych 
(1958), brał również udział w dyskusji podczas 
V Konferencji Metodycznej nad problemem ze-
społów otwartych i wpływu zachodzących w l. 
1950–58 zmian organizacyjnych w urzędach 
administracji państwowej na kształtowanie się 
wytwarzanej przez nie dokumentacji aktowej 
(1962). Występując na konferencji naukowej 
poświęconej archiwum lubelskiemu, zorganizo-
wanej z okazji z 20-lecia Polski Ludowej, oma-
wiał kompetencje prezydiów rad narodowych, 
przedstawił także charakterystykę dokumenta-
cji aktowej przechowywanej w archiwum ogól-
nym i archiwach wydziałów Prezydium WRN 
w Lublinie (1964). Jest autorem opracowań, tez 
i uwag odnoszących się m.in. do zagadnienia 
regulacji prawnych, dot. oceny akt sądowych, 
w ramach prac nad ich nowelizacją (1968–71). 
Brał udział w pracach zespołów naukowych 
NDAP ds. opracowania akt sądowych XIX i XX 
w. (1972–75), ds. pol. terminologii archiwalnej, 
pod kierunkiem prof. A. Tomczaka (1976–78). 
Był czł. Kom. Metodycznej WAP w Lublinie (od 
1956), Woj. Kom. Brakowania Mater. Arch. (od 
1952). W poł. l. 70. XX w. prowadził kweren-
dy źródłowe do dziejów Chełmszczyzny w l. 
1918–44 w związku z przeprowadzoną w tym 
czasie reformą podziału administracyjnego PRL 
i utworzeniem woj. chełmskiego, do dziejów 
wsi na Lubelszczyźnie (tzw. kwerenda wiej-
ska) oraz zbrodni niem. na Zamojszczyźnie 
w l. 1942–43 w związku z wnioskami o uzy-
skanie statusu tzw. dzieci Zamojszczyzny. 
Prowadził kwerendę poloników w archiwach 
Rumunii (1960). Brał aktywny udział w dzia-
łaniach na rzecz popularyzacji zasobu WAP 
w Lublinie, współorganizując m.in. wystawy: 
„Lubelszczyzna w walce o narodowe i społecz-
ne wyzwolenie w XIX i XX w.” (1966), z oka-
zji 60-lecia Rewol. Październikowej (1977), 
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z okazji 60-lecia archiwum lubelskiego (1978). 
Prowadził również wykłady i ćwiczenia z meto-
dyki archiwalnej dla studentów KUL (1976/77). 
W okresie zatrudnienia w Arch. Archidiec. Lub. 
brał udział wraz z dr Anną Teresą Pawłowską 
w porządkowaniu materiałów archiwalnych 
Kurii Biskupiej w Lublinie z l. 1944–82.

Jest autorem wielu artykułów naukowych 
i popularnonaukowych, ogłoszonych drukiem 
w prasie lokalnej, periodykach specjalistycz-
nych o zasięgu ogólnokrajowym oraz wydaw-
nictwa zbiorowych. Większość jego dorobku 
publikacyjnego to prace poświęcone proble-
matyce źródłoznawczej, oparte na materiałach 
archiwum lubelskiego z okresu okupacji niem. 
Ponadto opublikował prace poświęcone zagad-
nieniom metodyki archiwalnej, wartościowania 
dokumentacji i opracowania zasobu aktowego. 
Spośród nich wymienić należy: Postawa lud-
ności polskiej w świetle oceny hitlerowskiego 
gubernatora Dystryktu Lubelskiego (kwiecień 
1943 r.) („Sztandar Ludu”, 1963, nr 245), 
Położenie i walka społeczeństwa z okupantem 
w dystrykcie lubelskim na początku 1943 r. 
w oświetleniu źródeł niemieckich („Rocz. 
Lub.”, t. 7, 1966), Władze policyjne dystryktu 
lubelskiego w latach 1939–1944. (Struktura, 
zakres działania, obsada) („Zesz. Majdanka”, 
t. 3, 1969), Z działalności niemieckiej policji 
w dystrykcie lubelskim w pierwszym okresie 
okupacji (1939–1941). Wybór źródeł (tam-
że, t. 5, 1971), Eksterminacyjna działalność 
Truppenpolizei w dystrykcie lubelskim w la-
tach 1943–44. Wybór źródeł (tamże, t. 6, 1972), 
Z dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie. Stan 
akcji zwalczania ruchu oporu w dystrykcie 
lubelskim (Banditenbekämpfung) i zbrodni-
czy charakter tej akcji w świetle meldunków 
sytuacyjnych Ordnungspolizei 1943–1944 
(tamże, t. 8, 1975), Realizacja akcji wysie-
dleń na Zamojszczyźnie w świetle rozkazów 
hitlerowskiej Centrali Przesiedleńczej (UWZ 
Zamość) (tamże, t. 9, 1977), Struktura władz 
policyjnych województwa lubelskiego w la-
tach 1918–1939 i ich pozostałość aktowa 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Lublinie („Archeion”, t. 46, 1967), Niemiecki 
Urząd Archiwalny (Archivamt) w Lublinie 
w latach 1940–1944 i jego nadzór nad działal-
nością Archiwum Państwowego (tamże, t. 63, 
1975), Hitlerowska Centrala Przesiedleńcza – 
ekspozytura w Zamościu i urzędu współdziała-

jące w realizacji akcji wysiedleń i osadnictwa 
niemieckiego na Zamojszczyźnie (tamże, t. 58, 
1979), Organizacja władz policyjnych w dys-
trykcie lubelskim (1939–1944) („Studia i Mater. 
Lub.”, t. 10, 1985), Materiały dotyczące ekster-
minacyjnej działalności okupanta hitlerow-
skiego w dystrykcie lubelskim, [w:] Problemy 
historii i archiwistyki, pod red. T. Mencla 
(L. 1986). Wraz ze S. Janickim, S. Paulową 
i A. Wielgus współpracował w zebraniu ma-
teriału na potrzeby publikacji Druga wojna 
światowa 1939–1945. Informator o materiałach 
źródłowych przechowywanych w archiwach 
PRL, wydanej przez zespół badawczy NDAP 
pod red. I. Koberdowej (1972). Jest współ-
autorem (wraz z F. Cieślakiem i A. Wielgus) 
Informatora o zasobie WAP w Lublinie, wyda-
nego z okazji 60-lecia archiwum (L. 1978). Był 
recenzentem niem. czasopisma archiwalnego 
Archivmitteilungen (recenzje rocz. 11–17 uka-
zały się drukiem w „Archeionie” w l. 1961–67). 
Opracował również biogram Henryka Konrada 
Radomskiego do tomu 1. Słown. archiwistów. 

Był zaangażowany w działalność wielu 
organizacji związkowych, społecznych i po-
litycznych. W szkole średniej należał w l. 
1946–48 do ZHP oraz ZMW „Wici”. Podczas 
studiów pełnił funkcję skarbnika i sekretarza 
w strukturach harcerstwa. W 1951 wstąpił 
do Zw. Zaw. Nauczycielstwa Pol., w 1952 do 
Ligi Przyjaciół Żołnierza, w 1953 zaś do PCK 
(w którym pełnił funkcję skarbnika) i TPPR. 
W l. 1951–73 był czł. ZZPKiSz, od 1963 aktyw-
nie uczestniczył w pracach RZ ZZPKiSz przy 
WAP w Lublinie, w l. 1969–71 zaś pełnił funk-
cję jej przew. W l. 1962–70 zasiadał w sekcji 
archiwalnej ZG ZZPKiSz. W 1965 wstąpił do 
ZSL jako czł. koła pracowników kultury. Od 
1974 należał również do ZNP. Aktywnie współ-
pracował z Okręgową Kom. Badania Zbrodni 
Hitler. w Lublinie, Woj. Komitetem Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Tow. Opieki 
nad Majdankiem, angażując się w działalność 
tych organizacji dzięki znajomości zagadnień 
prawniczych, a przede wszystkim dzięki ob-
szernej wiedzy o zagadnieniach strat narodu 
pol. podczas II wojny światowej i zbrodni niem. 
w Polsce. 

Był wielokrotnie odznaczany. W 1966 
otrzymał odznakę „Tysiąclecia” za aktywny 
udział w państwowych obchodach rocznicy 
1000-lecia Państwa Polskiego. 4 XII 1974 Rada 
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Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa nadała 
mu Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 
15 III 1978 Prezydium MRN w Lublinie 
wyróżniło go srebrną honorową odznaką 
„Zasłużony dla Miasta Lublina”. Otrzymał 
odznaki: „Zasłużony Działacz Kultury” (5 IV 
1979), „Za Zasługi dla Archiwistyki” (24 IX 
1979), „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” (1984). 
Został odznaczony Srebrnym (29 VIII 1968) 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi (12 IV 1978). 
Pod koniec 1986 w uznaniu zasług na polu 
działalności społecznej, archiwum w Lublinie 
złożyło wniosek do Woj. Komitetu Ochrony 
Pomników Walk i Męczeństwa o odznaczenie 
go Krzyżem Kawalerskim OOP, którego jednak 
nie otrzymał.

12 V 1962 zawarł związek małżeński ze 
Zdzisławą Zofią z d. Seyffert (ur. 15 VI 1929), 
absolwentką Wydz. Historii Sztuki KUL, zwią-
zaną zawodowo z pracownią konserwacji Muz. 
Lub., mieszczącą się na Zamku w Lublinie. 
Małżonkowie doczekali się dwóch synów: 
Macieja Tadeusza oraz Jerzego Pawła, urodzo-

nych 26 I 1963. Obydwaj mieszkają i pracują 
w Lublinie.

Zmarł 8 II 2014 w Lublinie po długiej cho-
robie; został pochowany na cmentarzu rzym-
skokatolickim w Lublinie przy ul. Unickiej.

– AP w Lublinie, Akta osobowe W. Z., nr 22; zesp. 
35/22/0 Akta miasta Lublina 1317–1950 [1951–1960], 
seria: Księgi meldunkowe mieszkańców miasta Lublina 
[1873] 1930–50, sygn. 765, 767, zesp. 35/665/0 Związek 
Rewizyjny Spółdzielni RP Okręgowy Związek w Lublinie 
[1909–1943] 1944–1951, sygn. 1106, zesp. 35/1562/0 Ar-
chiwum Państwowe w Lublinie 1944–1983 [1984–1987], 
sygn. 12, 14, 17, 31, 43, 64, 84, 350, 367, 399, 441, 443, 
338, 502, 1592, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601, 1603, 
1604, 1605, 1610, 1611, 1613, 1614, 1787, 1790, Arch. 
KUL, PE 9236 Zyśko Wojciech (akta studenckie); – Akt 
małżeństwa nr 35 zawartego przed proboszczem Parafii 
Rzymskokatolickiej w Turobinie 31 V 1922 pomiędzy 
Pawłem Zyśko a Katarzyną Skibówną, dostępne online: 
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1–11898–
82340–35, [dostęp: 26 XI 2014]; – Relacje przekazane 
autorowi przez Zdzisławę Zyśko, Macieja Zyśko i Jerzego 
Zyśko 21 XI 2014, korespondencja autora z 1 XII 2014 
z siostrą Karoliną Anną Kołodziejczyk CSFB dot. zatrud-
nienia W. Z. w Arch. Archidiec. w Lublinie.

Łukasz Mulak

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1–11898–82340–35
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1–11898–82340–35
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Ż

Żakowska Irena (1913–1979) urzędnicz-
ka, archiwistka. Ur. 27 XII w Warszawie, córka 
lekarzy Mariana Bielawskiego i Erny Pauliny 
z d. Lorenzson. W 1932, po ukończeniu Gimn. 
Żeńskiego Haliny Gepnerówny w Warszawie, 
została immatrykulowana na Wydz. Historii 
Uniw. Warsz. Studia przerwała po 2 latach 
ze względów rodzinnych. Po przejściu prak-
tyki biurowej, pracowała w redakcji ,,Kuriera 
Porannego” (1936), a nast. w MSW (1936–38). 
Po zamążpójściu w 1938 osiadła wraz z mę-
żem Stanisławem Żakowskim w pow. kutnow-
skim, do czasu konfiskaty majątku i wysie-
dlenia w 1940. Dalsze lata okupacji spędziła 
w Warszawie i w pow. grodziskim, pracując 
dorywczo. W latach powojennych pracowała 
głównie jako księgowa. 

W 1962 podjęła pracę w PAP w Ełku, peł-
niąc obowiązki kierownika. W 1962 przeprowa-
dziła inwentaryzację zespołów zgromadzonych 
w archiwum. Dzięki jej staraniom w 1963 ar-
chiwum otrzymało samodzielny budynek, co 
umożliwiło przejęcie z WAP w Białymstoku nie-
mieckojęzycznych akt notariuszy, adwokatów, 
katastru i parafii ewangelickich. W l. 1968–69 
przejęła do zasobu archiwum w Ełku przekaza-
ne przez AGAD akta z XIX i XX w. z pow. gra-
jewskiego (szczuczyńskiego), m.in. materiały 
administracji ros. Jednocześnie zajmowała się 

inwentaryzacją i porządkowaniem akt niemiec-
kojęzycznych. W 1974 przeszła na emeryturę, 
nadal pracując w archiwum na ½ etatu. 

Czynnie uczestniczyła w życiu kulturalno-
-oświatowym Ełku. Aktywnie działała w Tow. 
Rozwoju Ziem Zach. Kole Miłośników Ziemi 
Ełeckiej, któremu od 1963 przewodniczyła. 
Inicjowała założenie w 1968 Oddz. PTH w Ełku. 
Została jego przewodniczącą, a oddział na swo-
ją siedzibę obrał ełckie archiwum. Od 1963 do 
1976 z okazji tygodni archiwów państwowych, 
a także różnych, rocznicowych obchodów or-
ganizowała wiele wystaw, konferencji, zebrań 
i spotkań, poświęconych źródłom archiwalnym, 
przechowywanym w PAP w Ełku, historii wsch. 
części Mazur, w tym zwłaszcza polskości tego 
regionu. Popularyzowała zbiory i działalność 
archiwum, udzielając wywiadów i informacji 
w prasie. Współpracowała w gromadzeniu eks-
ponatów muzealnych, które trafiały do Muz. im. 
Michała Kajki w Ogródku. 

Miała dwie córki, brat Jerzy, adwokat, zgi-
nął w Oświęcimiu. 

Zmarła 4 IV 1979 w Łodzi i tam została 
pochowana. 

– AP w Suwałkach oddz. w Ełku, Kronika Archi-
wum Powiatowego w Ełku; – AP w Suwałkach, Akta 
osobowe I. Ż. 

Tadeusz Mańczuk
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SPIS BIOGRAMÓW ZAMIESZCZONYCH W TOMACH I, II I III SŁOWNIKA

Abrahamowicz Zygmunt 1923–1990 (W. Filipczyk)  t. 3
Adamczyk Władysław 1909–1983 (A. Chursan)  t. 3
Adamowicz Marian 1877–1960 (I. Pampuch) t. 1
Adamus Czesław 1923–1977 (M. Bandurka) t. 2
Adamus Jan 1896–1962 (Z. Rymaszewski) t. 1
Altman Henryk 1897–1974 (M. Wąsowicz) t. 1
Antonów Michał 1903–1985 (A. Kałuża i I. Pampuch) t. 2
Arłamowski Kazimierz 1900–1982 (W. Kaput) t. 2
Artymiak Antoni 1897–1963 (S. Chankowski) t. 1

Baburyn Teodor 1872–1967  (Cz. Gąska) t. 1
Bachulski Aleksy Franciszek 1893–1951 (M. Flis) t. 1
Badecki Karol Józef 1886–1953 (A. Kamiński) t. 1 
Balzer Oswald Marian 1858–1933 (M. Bielińska) t. 1
Bałon Karol 1914–1987 (I. Pampuch) t. 2
Bambulewicz Aleksander  1900–1976 (A. Żebrowska) t. 1
Bandura Wacław  1898–1964 (K. Bałon i I. Pampuch) t. 1
Bandurka Mieczysław 1927–2003 (J. Wasiak) t. 3
Bańkowski Piotr  1885–1976 (M. Bielińska i M. Wąsowicz) t. 1
Baranowski Julian 1949–2009 (P. Zawilski) t. 3
Barczak Henryk 1921–1993 (J. Bugajski) t. 2
Barwiński Eugeniusz 1874–1947 (A. Kamiński) t. 1
Barycz Henryk 1901–1994 (U. Perkowska) t. 2
Baszyński Czesław 1917–1995 (M. Romaniuk) t. 3
Bazylewski Ludwik 1868–1934 (R. Guldon) t. 2
Bednarek Adam  1919–1971 (M. Bandurka) t. 1
Bednarski Stanisław ks. 1896–1942 (Red.) t. 1 
Bełza Stanisława 1925–1989 (J. Rogala i Red.) t. 2
Białkowski Leon 1885–1952 (F. Cieślak) t. 1
Białynia-Rzepecki Mieczysław 1862–1927 (A. Perlińska) t. 1
Bieda Tadeusz 1926–2007 (Z. Irzyk) t. 3
Bielecki Kazimierz  1920–1985 (S. Nawrocki) t. 2
Biełkin-Burzańska Helena  1894–1972 (S. Czech) t. 1
Biernat Czesław 1925–2015 (L. Potykanowicz-Suda) t. 3
Bławatowa Jadwiga 1912–1994 (S. Janicka i M. Perzyńska) t. 2
Błażowski Mieczysław  1853–ok.1918 (W. Kaput) t. 1
Bobrzyński Michał Hieronim 1849–1935 (A. Kiełbicka) t. 2
Bobusia Bogusław 1954–2015 (A. Nowak) t. 3
Boda-Krężel Zofia 1925–2015 (P. Matuszek) t. 3
Bogacki Roman  1940–1981 (L. Domański) t. 2
Bolesławska Halina 1954–1999 (E. Surma-Jończyk) t. 3
Bonarowska Zofia 1943–1991 (R. Majkowska) t. 2
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Boniecki Jan 1934–2006 (P. Niedziela) t. 3
Borowski Marek Andrzej 1945–2013 (H.B. Kossakowska) t. 3
Brańska Eugenia 1909–1987 (M. Lewandowska) t. 2
Brychcy Marceli 1925–1994 (K. Koleda) t. 3
Budka Włodzimierz 1894–1977 (A. Kamiński) t. 1
Bugajski Julian 1924–2002 (M. Osiecka) t. 3
Bujak Franciszek  1875–1953 (Red.) t. 1
Burchardt Jerzy Witold 1932–2008 (G. Trzaskowska i E. Łaborewicz) t. 3

Całczyński Wojciech 1942–1988 (M. Sędek) t. 2
Cękalski Józef Kazimierz 1796–1867 (M. Trojanowska) t. 3
Chajn Leon 1910–1983 (M. Motas) t. 1
Chankowski Stanisław Przemysław 1928–1990  (J.A. Igielski) t. 2
Chełminiak Elżbieta 1939–2013 (M. Jaszczyńska) t. 3
Chojnacka Kazimiera 1923–2010 (P. Wojciechowski) t. 3
Chojnacka Teresa 1935–2006 (A. Paszke) t. 3
Chojnacki Mieczysław 1900–1978 (D. Lewandowska) t. 3
Chojnacki Władysław 1920–1991 (E. Olender) t. 3
Cieślak Franciszek 1923–1998  (M. Trojanowska) t. 2
Czajecka Bogusława 1938–2003 (B. Lesiak-Przybył) t. 3
Czapliński Marian Kazimierz 1913–1975  (S. Czech) t. 1
Czapski Lucjan  1894–1985  (R. Guldon) t. 2
Czech Stefan 1925–2005 (B. Sypko) t. 3
Czerwińska Henryka Walentyna 1905–1970  (H. Kisiel) t. 1
Czołowski-Sas Aleksander 1865–1944 (Red.) t. 1
Czosnowski Jan Eustachy Henryk 1881–1954 (M. Antonów) t. 2

Darasz Wanda Romana 1933–2010 (K. Koleda) t. 3
Dąbkowski Przemysław Roman  1877–1950 (T. Mencel) t. 1
Dąbrowski Włodzimierz Wincenty  1881–1958 (B. Woszczyński) t. 1
Dembińska Anna  1895–1954 (M. Sławoszewska) t. 1
Dereń Andrzej  1908–1984 (J. Pabisz) t. 1
Detmerski Józef Franciszek Ksawery 1815–1892 (P. Dymmel) t. 3
Długopolska Jadwiga Władysława 1910–1980 (W. Filipczyk) t. 3
Dobrowolska Maria  1911–1942 (S. Paulowa i A. Pawłowska) t. 1
Dobrowolski Henryk  1904–1985 (A. Sokołowska) t. 2
Domański Józef 1926–2007 (J. Gołaszewski) t. 3
Domański Ludwik 1946–2012 (P. Matuszek) t. 3
Dorcz Maria 1924–1995 (H. Kisiel) t. 2
Dragan Marcin 1882–1966  (M. Sławoszewska) t. 1
Dubiejek Czesław 1908–1995 (K. Wiśniewski) t. 3
Duda Franciszek  1878–1945 (A. Kamiński) t. 1
Dymnicka-Wołoszyńska Hanna 1930–2003 (A. Mieszkowska) t. 3
Dziedziuk Aurelia Janina 1917–2013 (A. Nowak) t. 3
Dziewińska Zofia 1925–2009 (J. Wasiak) t. 3

Ehrenkreutz Stefan Łukasz 1880–1945 (M. Bielińska) t. 1
Englert Adam Wincenty 1890–1958 (H. Szwankowska)  t. 1
Erzepki Bolesław 1852–1932 (Red.) t. 1
Esman Tadeusz 1903–1987 (M. Romaniuk) t. 3

Felczak Wojciech  1902–1975 (W. Maciejewska) t. 1
Fenczak August Stanisław 1943–2014 (E. Grin-Piszczek) t. 3
Fijałek Jan Nepomucen ks. 1864–1936 (J. Kracik) t. 1
Filipowicz Irena 1928–2015 (S. Filipowicz) t. 3
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Filonik Adam 1905–1996 (T. Fiedorowicz) t. 3
Flakowska-Motasowa Irena 1927–1964 (H. Szymczak) t. 1
Flis Stanisław Juliusz 1964–2014 (K. Kubicka) t. 3
Formanowicz Leon ks. 1878–1942 (Red.) t. 1
Frankiewicz Bogdan 1923–2003 (K. Kozłowski) t. 3
Frankowski Józef  1897–1972 (M. Motas) t. 1
Frącki Edward Marian 1931–2009 (M. Podsiadły) t. 3
Friedberg Marian  1902–1969 (S. Pańków) t. 1
Frontczak Jan ks.  1902–1971 (K. Gabryel) t. 1

Galińska Julia Janina  1899–1972 (M. Wąsowicz) t. 1
Gałuszka Marian 1951–2007 (E. Matuszek) t. 3
Gawarecka Kazimiera  1885–1979  (F. Cieślak) t. 1
Gąska Czesława 1940–2009 (T. Piekarski) t. 3
Gerber Rafał  1909–1981  (J. Jakubowski) t. 1
Gerlach Biruta 1924–2010 (M. Osiecka) t. 3
Gieysztor Aleksander 1916–1999 (S.K. Kuczyński) t. 2
Glemma Tadeusz ks. 1895–1958 (J. Kracik) t. 1
Glinka Jan 1890–1963 (B. Smoleńska) t. 1
Głazek Józef Lucjan  1873–1949 (R. Guldon) t. 2
Golachowski Kazimierz 1886–1975 (S. Rękas) t. 3
Gołembiowski Maciej Flawiusz 1948–1999 (W. Szczuczko) t. 2
Góralski Zbigniew Jan 1928–1997 (E. Wierzbicka) t. 3
Górski Kazimierz  1851–1910 (K. Nowakowski) t. 2
Graniczny Wacław  1877–1937 (J. Karwasińska) t. 1
Groniowski Stanisław Antoni  1895–1944 (W. Rostocki) t. 1
Groth Paweł Franciszek 1901–1985 (A. Skibińska) t. 2
Gryckan-Didkowski Konstanty 1968–2010 (T. Krawczak) t. 3
Grygier Tadeusz 1916–2000 (J. Judziński) t. 2
Grzebieluch Anna 1972–2010 (A. Mieszkowska)   t. 3
Grzegorzek Antoni  1887–1955 (M. Antonów) t. 1
Grzybek Józef 1909–1986 (Z. Kukulski) t. 3
Guldon Zenon 1936–2012 (Ł. Guldon) t. 3
Gumprecht Eligiusz 1924–2002 (J. Jendrzejewska) t. 3

Hain Stefan ks. 1903–1979 (S. Nawrocki) t. 2
Haisig Marian 1908–1996 (J. Drozd) t. 2
Hajdukiewicz Leszek 1924–1995 (U. Perkowska) t. 2
Handelsman Helena  1892–1976 (H. Dymnicka-Wołoszyńska) t. 1
Handelsman Marceli  1882–1945 (H. Dymnicka-Wołoszyńska) t. 1
Hauser Leopold Franciszek  1844–1908  (K. Nowakowski) t. 2
Hejnosz Wojciech  1895–1976  (K. Ciesielska) t. 1
Homecki Adam 1922–2008 (K. Jelonek-Litewka) t. 3
Hruszka Czesława 1921–2013 (H. Krystek) t. 3
Husarska Maryna 1914–2004 (A. Czajka) t. 3

Igielski Jan Andrzej 1932–2006 (A. Mieszkowska) t. 3
Ihnatowicz Ireneusz 1928–2001  (A. Biernat) t. 2
Iwaszkiewicz-Rudoszański Janusz 1879–1944 (S. Chankowski) t. 1
Izbiński Leszek  1939–1980  (H. Spychalski) t. 2

Jackowski Aleksander  1898–1960  (J. Wasiak) t. 1
Jagiełłowicz Józef  1905–1974  (M. Wąsowicz) t. 1
Jakubowski Jan Feliks  1874–1938  (T. Manteuffel) t. 1
Janicka Stanisława 1928–2013 (J. Sikorski) t. 3



288

Janicki Stefan Bruno 1931–1993  (J. Łosowski i T. Rodziewicz) t. 2
Janiszewski Roman Marian  1854–1938  (J. Wasiak) t. 1
Jankowska Jadwiga Zofia  1912–1967  (W. Maciejewska) t. 1
Ja nosz-Biskupowa Irena Kazimiera  

Maria 1925–2011 (H. Ciechanowski) t. 3
Jaros Jerzy Edward 1925–1992  (P. Greiner i M. Nita) t. 2
Jastrzębowski Jan Ryszard 1950–2006 (J. Bławat-Obin) t. 3
Jedliński Jacek  1899–1965  (A. Makowska) t. 1
Jesionek Czesław Emil  1925–1983  (J. Jakubowski) t. 1
Jeżowa Kazimiera  1884–1957  (M. Sławoszewska) t. 1
Józefowiczówna Maria  1903–1989  (T. Zielińska) t. 2

Kaczmarczyk Kazimierz  1878–1966  (I. Radtke) t. 1
Kaczmarek Roman  1912–1985  (J. Wasiak) t. 2
Kaleński Gustaw  1885–1943  (Red.) t. 1
Kaletka Adam Henryk  1887–1956  (I. Radtke) t. 1
Kalinowski Ryszard  1919–1983  (T. Zielińska) t. 2
Kaliszuk Ryszard Adam 1946–2002 (T. Rodziewicz) t. 3
Kamiński Adam  1905–1981  (A. Palarczykowa) t. 1
Kamiński Przemysław  1886–1979  (J. Hładkowa) t. 2
Kania Aleksander 1903–1969 (E. Kłapcińska) t. 3
Kantak Kamil Stefan Juliusz ks. 1881–1976  (S. Nawrocki) t. 2
Kaput Wanda Wincentyna 1924–2004 (Ewa Grin-Piszczek) t. 3
Karbowska Maria  1904–1991  (M. Bandurka) t. 2
Karcz Helena 1909–2002 (Sz. Modzelewski) t. 3
Karwasińska Jadwiga 1900–1986 (J. Grabowski) t. 3
Kazimierski Józef 1925–2008 (A. Wajs) t. 3
Kączkowska Alicja 1920–1999  (H. Fałek) t. 2
Kętrzyński Stanisław  1876–1950  (M. Bielińska) t. 1
Kiełbicka Aniela 1914–2009 (J. Stoksik) t. 3
Kincel vel Küntzel Ryszard 1933–2004 (I. Łaborewicz) t. 3
Kisiel Helena Weronika 1925–2015 (A. Jankowska) t. 3
Klein Jan ks.  1885–1940  (A. Perlińska) t. 1
Klesińska Wanda  1921–1993  (A. Przywuska) t. 2
Kloss Elżbieta  1897–1970  (M. Sławoszewska) t. 1
Kłodziński Abdon Jan Kanty  1881–1937  (M. Tyrowicz) t. 1
Kniat Marian Julian  1899–1944  (A. Kamiński) t. 1
Kobierska-Motas Elżbieta Natalia 1941–2003 (M. Lewandowska i M. Motas) t. 3
Kobzdaj Eugeniusz Michał  1925–1990  (J. Domański) t. 2
Koczorowska-Pielińska Ewa  1925–1991  (D. Skorwider) t. 2
Kolak Wacław 1923–2007 (B. Lesiak-Przybył) t. 3
Kolankowski Zygmunt 1913–1998  (H. Dymnicka-Wołoszyńska)  t. 2
Konarski Kazimierz Bogdan  1886–1972  (W. Maciejewska) t. 1
Koneczny Feliks Karol  1862–1949  (Red.) t. 1
Konicki Zdzisław 1925–1999  (J. Grzelczyk i Red.) t. 2
Konopacka-Rybak Cecylia Joanna 1930–1966  (R. Wojciechowska) t. 1
Korcz Władysław 1913–1997 (I. Łaborewicz) t. 3
Korytkowski Wiktor  1880–po 1928 (I. Filipowicz) t. 1
Korzeniowski Józef  1863–1921  (S. Konarski) t. 1
Kosacka Daniela  1926–1972  (W. Całczyński) t. 1
Koseła Roman  1894–1942  (Red.) t. 1
Kosiński Leopold  1899–1976  (J. Kazimierski) t. 1
Kossowski Aleksander  1886–1965  (F. Cieślak) t. 1
Koszyk Szymon  1891–1972  (S. Czech) t. 1
Kotewicz Ryszard  1937–1997  (K. Łapiński) t. 2
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Kowalik Romuald 1913–1999  (M. Brzozowska-Jabłońska) t. 2
Kowalska Janina Teresa  1933–1995  (J. Kazimierski) t. 2
Kowalski Wojciech  1881–1919  (Red.) t. 1
Kozierowski Stanisław ks.  1874–1949  (Red.) t. 1
Kozioł Hipolit  1907–1987  (G. Sowińska) t. 2
Kozłowska-Studnicka Janina  1890–1972  (J. Karwasińska) t. 1
Kozłowski Jan 1919–2012 (Andrzej Drakoniewicz) t. 3
Krasuski Florian Piotr ks.  1875–1952  (Z. Starnawski) t. 1
Krausówna Zofia  1897–1951  (A. Wolff) t. 1
Kręgiel Tadeusz 1936–2005 (W. Rutkowska) t. 3
Kroll Bogdan 1928–1999  (E. Kołodziej) t. 2
Kr ólak-Modzelewska Marianna 1925–1997 (A. Czajka) t. 3
Królikowska Zdzisława Józefa 1934–2013 (P. Pawłowski) t. 3
Kr zesz-Ratusińska Jadwiga Joanna  

Michalina  1911–1952 (A. Kiełbicka) t. 2
Krzos Kazimierz 1931–2003 (A. Mieszkowska) t. 3
Krzyżanowska Maria  1886–1972  (M. Motas) t. 1
Krzyżanowski Stanisław  1865–1917  (A. Kiełbicka) t. 2
Kubiczek Barbara Helena 1935–1993   (M. Lewandowska  

i M. Tarakanowska) t. 2
Ku blicki Piottuch Alfred Feliks  

Władysław 1861–1945  (A. Kamiński) t. 1 
Kucner Alfred  1907–1987  (W. Darasz) t. 2
Kuczyński Stefan Krzysztof 1938–2010 (J. Grabowski) t. 3
Kulesza Alina 1931–1998  (H. Fałek) t. 2
Kunicki Jan  1908–1973  (A. Pawłowska) t. 1
Kunisz Jan Andrzej 1932–1998 (J. Chmura) t. 3
Kupczyński Piotr Tadeusz  1885–1967  (M. Sławoszewska) t. 1
Kupść Ludmiła  1907–1950  (E. Brańska) t. 1
Kuropatwińska-Świdowa Halina  1903–1982  (J. Rogala i Red.) t. 2
Kutrzeba Stanisław Marian  1876–1946  (A. Kiełbicka) t. 2
Kuwałek Robert Jerzy 1966–2014 (I. Kłak) t. 3
Kwiatkowska Barbara  1922–1971  (K. Ciesielska i A. Perlińska) t. 1
Kwiatkowski Mieczysław  1889–1943  (Red.) t. 1
Kwolek Jan ks.  1885–1958  (T. Śliwa) t. 1

Landau Władysław Henryk  1901–1933  (Red.) t. 1
Laudańska Urszula Renata  1924–1986  (M. Lewandowska) t. 2
Leliński Stanisław Klemens 1937–2009 (H.B. Kossakowska i I. Rdzanek) t. 3
Lesiński Henryk  1923–1994  (K. Kozłowski) t. 2
Leszczyński Stefan 1939–2009 (D.A. Rymar) t. 3
Lewandowicz Leszek 1919–2000  (B. Woszczyński) t. 2
Lewicki Roman Rudolf 1912–2004 (T. Krawczak) t. 3
Lewtak Marek  1948–1995  (A. Biernat) t. 2
Leyding Gustaw  1899–1974  (T. Grygier) t. 1
Lipińska Wanda Helena  1914–1973  (W. Maciejewska) t. 1
Lisek Zdzisław  1931–1991  (J. Ciesielski i T. Wawrzyński) t. 2
Look Witold  1929–1976  (A. Perlińska) t. 1
Lorentz Zygmunt  1894–1943  (M. Woźniakowski) t. 1

Łonczyńska Krystyna  1925–1965  (W. Całczyński) t. 1
Łopaciński Wincenty Franciszek  1886–1939  (A. Tomczak) t. 1
Łukaszkiewicz Julian Antoni ks. 1857–1937  (A. Krochmal) t. 2
Łyszkowska-Żebrowska Alojza 1923–2009 (A. Drakoniewicz) t. 3
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Maciejewska Wanda  1906–1988  (M. Woźniakowa) t. 2
Magdański Marian Ignacy  1908–1944(?) (K. Ciesielska) t. 1
Maiński Bolesław  1902–1972 (A. Pawłowska) t. 1
Majecki Henryk 1932–2009 (M Kietliński) t. 3
Majkowski Edmund Klemens ks. 1892–1951  (K. Lutyński i S. Nawrocki) t. 2
Maleczyński Karol  1897–1968  (R. Heck) t. 1
Malewski Zygmunt  1875–1937  (A. Perlińska) t. 1
Manteuffel Jadwiga  1901–1963  (S. Wójcikowa) t. 1
Manteuffel-Szoege Tadeusz  1902–1970  (Z. Kolankowski) t. 1
Marciniak Anna 1941–2007 (A. Mieszkowska) t. 3
Marcinkowski Stanisław  1928–1989  (E. Szczepaniak) t. 2
Marczak-Oborski Michał  1886–1945  (A. Zyga) t. 1
Margas Danuta Józefa 1933–2003 (I. Łaborewicz) t. 3
Markiewicz Aleksander  1886–1970  (M. Wąsowicz) t. 1
Marszałek Franciszek Ksawery  1893–1961  (Cz. Stodolny) t. 1
Meloch Maksymilian  1905–ok.1941 (M. Bielińska) t. 1
Mencel Tadeusz  1912–1987 (F. Cieślak) t. 2
Mendys Maria  1907–1979 (B. Bobusia) t. 2
Mendys Michał Teodor  1894–1944 (S. Konarski) t. 1
Mękicka Julia Władysława 1899–1987 (L. Domański i I. Pampuch) t. 2
Michałek Władysław  1916–1980 (K. Pawlak) t. 2
Michniewicz Zbisław Roman 1909–1970 (I. Łaborewicz) t. 3
Mickiewiczowa Józefa  1892–1955  (W. Maciejewska) t. 1
Miedzianowska Jadwiga 1954–2013 (J. Niezborała) t. 3
Mienicki Ryszard  1886–1956  (A. Tomczak) t. 1
Mika Marian Józef  1907–1974  (S. Nawrocki) t. 1
Mika Stanisława Helena 1931–2014 (J. Stoksik) t. 3
Milczarek Jan 1926–2014 (A. Lajdenfrost i A. Bryk) t. 3
Milczarek Longin 1922–2003 (K. Kolenda) t. 3
Milewski Czesław 1896–1966 (M. Sierocka-Pośpiech) t. 3
Miller Konstanty 1819 lub 1820–1892 (M. Matraszek) t. 3
Mitkowski Józef 1911–1980 (B. Lesiak-Przybył) t. 3
Mizera Stefan ks. 1924–2002 (E. Surma-Jończyk) t. 3
Mizikowski Józef  1938–1991  (J.A. Igielski) t. 2
Mł odkowski Tadeusz Stanisław  

Marian 1887–1960  (T. Grygier) t. 1
Młynek Franciszek  1904–1967 (W. Kaput) t. 1
Modelski Teofil Emil 1881–1967 (T. Suleja) t. 3
Modliński Bolesta Konstanty 1887–1966 (Cz. Gąska) t. 1
Moraczewski Adam  1907–1941 (S. Konarski) t. 1
Morawska Klementyna Maria Teresa 1923–2007 (E. Sęczys) t. 3
Morcinek Roch  1903–1968 (M. Sławoszewska) t. 1
Morcinkowa Elżbieta  1913–1984 (H. Polak) t. 2
Moskała Aleksander Konstanty 1935–1978 (R. Maćkowski) t. 3
Murza-Murzicz Konstanty  1896–1953 (Z. Kolankowski) t. 1
Musioł Ludwik Stefan 1892–1970 (S. Krupa) t. 3
Muszyńska Krystyna  1938–1988 (J. Szafron) t. 2
Muszyński Adam 1932–2012 (J. Chojecka i A. Bułka) t. 3
Mysłowski Adolf Erazm  1876–1954  (J. Karwasińska) t. 1

Nawrocki Stanisław 1925–2000  (S. Sierpowski i K. Stryjkowski) t. 2
Nawrocki Wacław Michał  1902–1961  (S. Nawrocki) t. 1
Nieć Julian  1908–1939  (A. Przyboś) t. 1
Niemiec Franciszek 1906–1967  (T. Krężel) t. 2
Niesiołowski Adam 1908–1953  (Z. Kolankowski) t. 1
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Niezgoda Zdzisław 1908–1980  (A. Litewka) t. 2
Nowacki Józef ks. 1895–1964  (S. Nawrocki) t. 2
Nowak Mieczysław 1896–1972  (H. Wiśniewska-Bieniek) t. 1
Nowicki Romuald Heliodor 1906–1974  (H. Karczowa) t. 1

Obniski Franciszek 1846–1923  (I. Filipowicz) t. 1
Ohryzko-Włodarska Czesława 1927–1977  (M. Bandurka) t. 1
Okoniewska Józefa 1892–? (J. Szczepańczyk) t. 3
Okręt Zygmunt 1897–1964  (G. Iwański) t. 1
Olejarczuk Andrzej 1945–2010 (J. Ogonowski) t. 3
Orda Jerzy 1905–1972  (M. Szulkin) t. 1
Orzechowski Jan Stefan 1933–2014 (A. Jankowska) t. 3
Ostrowski Jan 1904–1975  (R. Wojciechowska) t. 1
Owsiewski Miron 1920–2013 (K. Wiśniewski) t. 3
Oziemblewski Stefan 1942–2000 (M. Kamiński) t. 3

Pabisz Jerzy 1930–1988  (J. Pasławska) t. 2
Paczkowski Józef 1861–1933  (I. Mamczak-Gadkowska) t. 1
Paczkowski Witold Wacław 1947–1985  (I. Pampuch) t. 2
Palarczykowa Anna Maria 1918–2013 (J. Stoksik) t. 3
Pańków Stanisława 1914–1989  (A. Litewka) t. 2
Paprocki Franiszek 1911–1978  (T. Mencel) t. 1
Patykiewicz Walenty ks. 1903–1980 (E. Surma-Jończyk) t. 3
Paulowa Stanisława Maria 1913–2000  (L. Zabielski) t. 2
Pawłowska Anna Teresa 1929–2008 (M. Trojanowska) t. 3
Pawłowski Bronisław August 1883–1962  (B. Woszczyński) t. 1
Peche Anna 1896–1967  (Z. Kolankowski) t. 1
Pełka Bolesław Stanisław 1931–2006 (A. Drakoniewicz) t. 3
Penkalla Adam Roman 1944–2003 (I. Pogorzelska) t. 3
Perlińska Anna 1921–2005 (M. Romaniuk) t. 3
Perzanowski Zbigniew 1922–1999 (K. Jelonek-Litewka) t. 3
Piber Andrzej Marek 1937–1998  (E. Kołodziej) t. 2
Piekosiński Franciszek Ksawery 1844–1906  (A. Kiełbicka) t. 2
Piernikarczyk Józef 1885–1946  (M. Antonów i I. Pampuch) t. 2
Pieszko Henryk 1937–2005 (J. Jendrzejewska) t. 3
Piskorska Helena Stanisława  1895–1973  (K. Ciesielska) t. 1
Plebańska Jadwiga 1936–1991  (H. Fałek) t. 2
Płaza Stanisław 1927–2006 (G. Spyrka) t. 3
Płocha Józef Stanisław 1923–1984  (M. Sędek i T. Zielińska) t. 2
Podolak Anna Adelajda 1942–2000  (B. Bobusia) t. 2
Podralski Jerzy 1929–2001 (M. Frankel) t. 3
Pohorecki Feliks Hubert 1890–1945  (M. Bielińska) t. 1
Po laczkówna Helena Maria  

Franciszka 1881–1942  (W. Kaput) t. 1
Polaczkówna Maria 1878–1944  (B. Bobusia) t. 2
Polak Henryk 1939–2004 (J. Musiał) t. 3
Poloczkowa Barbara 1921–1994 (A. Machej) t. 3
Południak Ewa 1939–1988 (M. Marosz) t. 3
Pomarańska Feliksa 1925–1995  (G. Suszycka-Tomkiewicz) t. 2
Popiołek Stefan Oswald 1926–1986  (J. Cichoń) t. 2
Popławski Piotr Paweł 1893–1961  (R.L. Polkowski) t. 1
Poprawska Stanisława 1909–1985  (I. Pampuch) t. 2
Poterański Wacław 1917–1972  (M. Wilusz) t. 1
Powierza Aleksander 1869–1942  (S. Życiński) t. 1
Prawdzik Władysław 1897–1959  (H. Kisiel) t. 1
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Próchnik Adam Feliks 1892–1942  (R. Kotewicz i Red.) t. 2
Przelaskowski Ryszard 1903–1971  (H. Winnicka) t. 1
Przybyłowiczowa Anna Maria 1902–1968  (S. Wójcikowa) t. 1
Ptaszycki Stanisław 1853–1933  (M. Trojanowska) t. 1
Ptaśnikowa Anna 1923–1994  (K. Rostocka) t. 2
Puczyński Bohdan Jerzy 1911–1969  (M. Antonów i I. Pampuch) t. 1
Pustuła Zbigniew Ludwik 1933–2013 (H.B. Kossakowska) t. 3
Pyrek Władysław 1918–1975  (J. Pasławska) t. 1

Raciborski-Rawita Józef 1879–1935  (J. Wasiak) t. 1
Radomski Henryk Konrad 1899–1964  (W. Zyśko) t. 1
Radoń Sławomir 1957–2011 (M. Marosz) t. 3
Radtke Irena Monika 1923–2014 (E. Rogal) t. 3
Radziszewska Maria 1924–1979 (K. Kozłowski) t. 3
Ramotowska Franciszka 1922–2003 (D. Lewandowska) t. 3
Rappaport Herman 1899–1978 (M. Osiecka) t. 3
Ratusiński Bogusław 1923–1980  (A. Kiełbicka) t. 2
Rączka Zofia 1927–2010 (B. Husar) t. 3
Redeł Maria Julita 1947–2008 (A. Drakoniewicz) t. 3
Rejman Aleksander Franciszek 1882–1970  (L. Kosiński) t. 1
Rejman Zofia Maria 1911–1953  (M. Motas) t. 1
Relis Florian 1941–2011 (D.A. Rymar) t. 3
Riabinin Jan 1878–1942 (D. Magier) t. 3
Rogala Jan 1934–1990  (D. Skorwider) t. 2
Rokoszny Józef ks. 1870–1931  (W. Wójcik) t. 1
Romanowski Józef 1897–1969  (M. Obarski) t. 1
Rosiak Stefan  1897–1973  (Cz. Ohryzko-Włodarska) t. 1
Rossowski Stanisław 1886–1962  (B. Turoń) t. 1
Rostocki Władysław 1912–2004 (D. Lewandowska) t. 3
Rożański Stanisław 1887–1965  (T. Grygier) t. 1
Rożkowicz Mieczysław Stanisław 1913–1980  (M. Antonów i I. Pampuch) t. 2
Różanowski Kazimierz 1903–1976  (R. Dermin i Red.) t. 2
Rudnicki Tadeusz 1921–1976  (J. Rudnicki i J. Żmudziński) t. 2
Rudź Włodzimierz 1925–2002 (M. Hubka) t. 3
Rutkowski Zygmunt 1922–1967  (H. Dominiczak) t. 1
Rutski Welamin Stefan 1855–1932 (T. Piekarski) t. 3
Rybarski Antoni 1886–1962  (M. Wąsowicz) t. 1
Rybus Henryk ks. 1907–1974  (K. Gabryel) t. 1
Rynkowska Anna 1903–1984  (J. Wasiak) t. 2
Rzepecki Mieczysław zob. Białynia-Rzepecki Mieczysław t. 1
Rzeuska Maria 1908–1982 (A. Mieszkowska) t. 3
Rzewniś Irena 1929–1974  (M. Antonów) t. 1

Sadaj Henryk 1900–1984 (E. Targońska) t. 3
Sadowska Alicja 1941–2010 (P. Rybczyński) t. 3
Sadurska-Skomiał Irena 1926–1988  (M. Brzozowska-Jabłońska) t. 2
Scholtz Erazm Mariusz 1940–2005 (M. Szczepanik) t. 3
Senkowski Jerzy Adam 1925–2005 (M. Sierocka-Pośpiech) t. 3
Seruga Józef 1886–1940 (E. Wierzbicka) t. 3
Siemieński Józef Jan Julian 1882–1941 (M. Bielińska i A. Sucheni-Grabowska)  t. 1
Siuchniński Leon 1904–1962 (I. Radtke) t. 1
Skalińska-Dindorf Elżbieta Antonina 1925–2011 (P. Hudzik) t. 3
Skoczek Józef 1903–1966 (M. Tyrowicz) t. 1
Skopowski Czesław 1906–1991 (S. Nawrocki) t. 2
Skowronek Jerzy 1937–1996 (S.K. Kuczyński) t. 2
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Skrzeszewska Bronisława 1900–1973 (M. Motas) t. 1
Skura Helena 1906–1967 (J. Jakubowski) t. 1
Sławoszewska Maria 1903–1979 (A. Przywuska) t. 2
Słomczyński Adam Bratysław 1903–1980 (H. Szwankowska) t. 1
Smoleńska Barbara 1924–1982 (T. Zielińska) t. 2
Smolka Stanisław 1854–1924 (A. Kiełbicka) t. 2
Smołka Jan 1882–1946 (W. Kaput) t. 1
Sobaniec Stefan 1899–1962 (M. Kietliński) t. 3
Sobol Bogdan 1929–1999 (J. Grabowski) t. 3
Sokołowska Alicja 1942–2015 (K. Jelonek-Litewka) t. 3
Sokołowski Wojciech 1955–2005 (V. Urbaniak) t. 3
Solak Zbigniew Adam 1953–2004 (E. Ostrowska) t. 3
So szyński Roman Stanisław 1912–2001 (T. Krawczak) t. 3
Spasiewicz Janusz 1930–2009 (J. Piotrowicz) t. 3
Spychalski Stefan 1910–1986  (S. Czech) t. 2
Staniewski Tadeusz 1886–1978  (H. Polak) t. 2
Stankowa Maria 1904–1988  (F. Cieślak i J. Kus) t. 2
Startek Izabella Marta 1930–2001 (K. Gałęzowska) t. 3
Staszewski Janusz Wiktor 1903–1939 (Red.) t. 1
Stawiarska Stefania Bronisława 1900–1971 (M. Wąsowicz) t. 1
Stebelska Halina 1908–1990 (H. Barczak i Red.) t. 2
Stebelski Adam 1894–1969 (A. Tomczak) t. 1
Steczeń Stanisław 1903–1984 (E. Szczepaniak) t. 2
Stelmach Mieczysław 1947–2000 (K. Kozłowski) t. 2
Stelmaszczyk Jan  1909–1972 (F. Cieślak) t. 1
Stoch Jerzy Michał 1922–2008 (E. Kołodziej) t. 3
Stodolny Czesław 1925–1996 (S. Flis) t. 2
Stojanowska Aniela 1909–2009 (Cz. Margas) t. 3
Stojanowski Józef 1884–1964  (R. Wojciechowska) t. 1
Stosyk Stefan 1893–1965 (A. Dąbrowski) t. 3
Suchodolski Witold  1887–1967  (Z. Kolankowski) t. 1
Suchożebrska Janina  1908–1976  (M. Bandurka) t. 2
Sułkowska-Kuraś Irena Jadwiga 1917–2006 (H. Wajs) t. 3
Szacherska Stella Maria 1911–1997 (J. Grabowski) t. 3
Szafron Joanna Barbara 1949–1995  (A. Wirski) t. 2
Szajbel Jan 1926–1973  (S. Nawrocki) t. 1
Szczepaniak Roman 1924–1997 (G. Waliś) t. 3
Szczuczko Witold 1947–2012 (M. Wyszomirska) t. 3
Szewczyk Roman Stanisław 1915–1952 (P. Dymmel) t. 3
Sznajder Alicja 1941–2003 (J. Niezborała) t. 3
Szostek Henryk Stefan 1929–1995  (K. Jaroszek) t. 2
Szukałowski Józef 1913–1986  (L. Domański i I. Pampuch) t. 2
Szumski Jerzy 1941–2015 (M. Kietliński) t. 3
Szwankowski Eugeniusz 1906–1973  (M. Bielińska) t. 1
Szymańska-Pętala Jadwiga 1925–1989  (Z. Romek) t. 2
Świątkowski Ignacy 1897–1942  (R. Kotewicz i Red.) t. 2

Tatarska Felicja  1895–1969  (M. Motas) t. 1
Tazbir-Tomaszewska Bożenna 1923–2006 (A.E. Wasilewska) t. 3
Tokarska Janina  1899–1972  (J. Pasławska) t. 1
Tomczyk Józef  1913–1991  (A. T. Pawłowska) t. 2
Trela Jan Bogusław  1906–1992  (J. Wasiak) t. 2
Trębiński Władysław 1897–1995 (A. Regliński) t. 3
Triller Eugenia 1908–1996 (I. Łaborewicz) t. 3
Troskolański Tadeusz  1866–1926  (W. Kaput) t. 1
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Truszkowska Jadwiga  1939–1985  (M. Tarnowska) t. 2
Tuhan-Taurogiński Bolesław  1904–1974  (B. Frankiewicz) t. 1
Turoniowa Wanda  1925–1970  (J. Pasławska) t. 1
Turoń Bronisław 1923–1984  (J. Pabisz) t. 1

Uniowski Izydor 1915–1981  (M. Antonów i I. Pampuch) t. 2
Urban Wincenty ks. 1911–1983  (J. Pater) t. 1
Urzędowski Krzysztof 1951–2013 (T. Matuszak) t. 3

Walawender Antoni  1903–1960 (M. Wąsowicz) t. 1
Walczyna Stanisław  1911–1985 (Z. Świder) t. 2
Walichnowski Tadeusz 1928–2005 (K. Kozłowski) t. 3
Waligóra Bolesław  1898–1940 (J. Ciesielski i T. Wawrzyński) t. 2
Waligórska Krystyna 1906–1972 (M. Szaleniec) t. 3
Waluszewska Janina  1920–1987  (A. Tomczak) t. 2
Warężak Jan  1896–1967  (B. Pełka) t. 1
Waszkiewicz Ludwik  1888–1976  (B. Pełka) t. 1
Wąsowicz Michał 1905–1983  (J. Płocha) t. 1
Wdowiszewski Zygmunt 1894–1978 (J. Grabowski) t. 3
Wenzel-Homecka Zofia 1919–2008 (K. Jelonek-Litewka) t. 3
Węsierska-Biernat Teresa 1927–2014 (K. Kubicka) t. 3
Wicińska Kazimiera Stanisława  1899–1987  (I. Pampuch) t. 2
Widerszal Ludwik 1909–1944  (E. Widerszalowa) t. 1
Wierzbowski Teodor 1853–1923  (A. Tomczak) t. 1
Wisińska-Kluba Maria Róża 1947–2009 (A. Bryk) t. 3
Wiśniewski Jan ks. 1876–1943  (W. Wójcik) t. 1
Wiśniewski Józef Stanisław 1919–1994  (S. Flis) t. 2
Wiśniewski Karol 1885–1961  (H. Kisiel) t. 1
Witkowski Marian 1901–1968  (E. Szczepaniak) t. 2
Włodarska Teresa 1898–1990 (J. Szczepańczyk) t. 3
Włodarski Aleksander Konstanty 1858 lub 1859–1939 (J. Grabowski) t. 3
Wojas Zbigniew 1927–2007 (M. Marosz) t. 3
Wojciechowski Marian Kazimierz 1927–2006 (E. Rosowska) t. 3
Wojtas Stanisław  1911–1974  (J. Pasławska) t. 1
Wojtkowski Andrzej 1891–1975 (S. Nawrocki) t. 2
Wolff Adam  1899–1984  (M. Bielińska i A. Wolffowa) t. 1
Woliński Janusz  1894–1970  (Z. Wójcik) t. 1
Woźniakowska Barbara Teresa 1947–1998  (E. Kołodziej) t. 2
Wódkiewicz Jadwiga 1912–1958  (I. Pampuch) t. 1
Wójcik Zbigniew Stanisław 1922–2014 (M. Kolmasiak) t. 3
Wójcik-Góralska Helena Danuta 1924–2011 (E. Targońska) t. 3
Wójcikowa Stefania 1922–1991  (J. Kazimierski) t. 2
Wyglenda Wiesław 1888–1965  (S. Czech) t. 1
Wyrzykowski Andrzej ks.  1879–1955  (W. Wójcik) t. 1
Wysocki Waldemar Tadeusz 1945–2005 (J. Louchin) t. 3

Zaborowska Janina Zofia 1900–1976  (M. Chojnacki i Red.) t. 2
Zadorożnyj Mirosław 1917–2000 (K. Stryjkowski) t. 3
Zagrobski Piotr ok. 1760–1835 (A. Konstankiewicz) t. 3
Zając Edward 1931–2014 (Z. Irzyk) t. 3
Zającowa Helena 1922–1981 (S. Mika) t. 2
Zajączkowski Stanisław Franciszek  1890–1977 (H. Wiśniewska-Bieniek) t. 2
Zakrzewska Janina  1928–1995  (M. Lewandowska) t. 2
Za krzewska-Dubasowa Mirosława  

Wanda 1913–2011 (J. Kus) t. 3
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Zalewski Kazimierz 1923–2001 (B. Sypko) t. 3
Zamojska Dorota 1960–2013 (A. Mieszkowska) t. 3
Zaremba Wojciech 1884–1969 (J. Karwasińska) t. 1
Zarzycki Włodzimierz Józef  1904–1940 (M. Bielińska) t. 1
Zielińska Teresa 1929–2010 (J. Zawadzki) t. 3
Zubala Halina Jadwiga 1927–1998 (H. Szymczyk) t. 2
Zuber Wincenty 1891–1959 (I. Pampuch) t. 1
Zyśko Wojciech 1928–2014 (Ł. Mulak) t. 3

Żakowska Irena 1913–1979 (T. Mańczuk) t. 3
Żulińska Zofia Filipina Maria 1887–1971 (B. Żulińska) t. 2
Żyłko Wanda  1903–1945 (M. Obarski) t. 1
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