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KAZIMIERZ KACZMARCZYK (1878–1966). 

Archiwista i historyk

Przedmowa

W  
środowisku związanym z archiwistyką i losami archiwów polskich, prof. Kazimierz 

Kaczmarczyk, jest jedną z niewielu osób, które przez tak długi czas (pół wieku) 

i w tak znaczący sposób wpływały na proces formowania się archiwów histo-

rycznych w dobie zaborów, II Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej i Polski Ludowej. Jego 

aktywności zawodowej i dorobkowi naukowemu, a także drodze życiowej poświęcono jedynie 

opracowania o charakterze naukowym, popularnym, notki słownikowe czy też laudacje okolicz-

nościowe. Dopiero w 2010 r. powstała profesjonalna biografi a tego wybitnego archiwisty i histo-

ryka oraz edytora źródeł i regionalisty. Była to rozprawa doktorska ówczesnego mgr. Jarosława 

Matysiaka, pracownika Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, 

przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Żerko. Praca powstała w wyniku kilku-

letnich badań opartych na materiałach przechowywanych w archiwach i bibliotekach polskich 

oraz zagranicznych (niemieckich), a także zbiorów rodzinnych. Uzupełnia lukę w badaniach 

nad historią polskiej archiwistyki, gdyż jest rzeczywiście pierwszą, tak dokładnie udokumento-

waną, biografi ą Kazimierza Kaczmarczyka, jednego z najwybitniejszych archiwistów polskich 

pracujących w strukturach archiwów państwowych, który – co z wielką dumą pragnę szcze-

gólnie podkreślić – w latach 1925–1939 oraz 1945–1953 kierował Archiwum Państwowym 

w Poznaniu.

Mając powyższe na uwadze, Archiwum Państwowe w Poznaniu z wielką przychylnością 

odniosło się do propozycji dr. Jarosława Matysiaka, przygotowania, w oparciu o dysertację doktor-

ską, książki o Kazimierzu Kaczmarczyku – na miarę jego niewątpliwych zasług w różnych obsza-

rach działania. Pierwsza próba w tym względzie została podjęta w 2014 roku. Niestety nie powio-

dła się, z uwagi na ograniczone wówczas możliwości fi nansowe. Cieszymy się, iż w bieżącym roku, 

pomimo problemów związanych z pandemią, udało się wreszcie zapewnić odpowiednie środki na 

wydanie drukiem rzetelnej biografi i naukowej tego zasłużonego archiwisty polskiego.

Celem publikacji jest nie tylko przedstawienie działalności postaci prof. Kazimierza Kacz-

marczyka na rzecz archiwistyki, lecz także ukazanie dziejów Archiwum Państwowego w Pozna-

niu w okresie, kiedy instytucja ta była przez niego kierowana. W oparciu o liczne, często nie-

dostępne wcześniej źródła archiwalne oraz informacje uzyskane od członków rodziny, autor 

z drobiazgową wręcz dokładnością przedstawił działalność zawodową i naukową długo-

letniego dyrektora poznańskiego archiwum. Omówiono początek jego pracy w Archi-

wum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, wkład w organizację Archiwum Państwowego 

w Poznaniu i polskiej służby archiwalnej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 r., udział w rokowaniach archiwalnych polsko-niemieckich i polsko-austriackich, sta-

rania na rzecz ratowania archiwów polskich w latach II wojny światowej, odbudowę poznań-

skiego archiwum po zniszczeniach wojennych oraz działalność Kazimierza Kaczmarczyka 

   w towarzystwach naukowych, jak też wydawniczą. W pracy ukazano również jego życie prywatne, 

w tym i rodzinne, oraz kontakty ze współpracownikami, zasłużonymi archiwistami krakow-

Kazimierz 

Kaczmarczyk, 

marzec 1937 r.

Zbiory: PANAWOP

Karta wizytowa

Kazimierza 

Kaczmarczyka.

Zbiory: PANAWOP
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skimi, poznańskimi i warszawskimi. Autor omówił także powstałe dotychczas prace i artykuły 

poświęcone Kaczmarczykowi, wykazując przy tym pomyłki i nieścisłości, które pojawiły się 

w tego rodzaju opracowaniach. Publikacja została wzbogacona o bibliografi ę prac Kazimierza 

Kaczmarczyka oraz o liczne dokumenty i zdjęcia udostępnione drukiem po raz pierwszy.

Realizacja wyżej opisanego projektu wydawniczego stała się możliwa przede wszystkim 

dzięki archiwalnym efektom pracy Autora nad spuścizną prof. Kazimierza Kaczmarczyka, prze-

chowywaną w zasobie archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu. 

Jestem wdzięczny dr. Jarosławowi Matysiakowi zarówno za profesjonalne naukowe opracowanie 

ww. spuścizny, jak i nade wszystko za przygotowanie publikacji książkowej.

Za pozytywne recenzje bardzo dziękujemy prof. dr. hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu 

z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr. hab. Stanisławowi Sierpowskiemu z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Słowa podziękowania kieruję pod adresem prof. dr. hab. Hanny Krajewskiej – dyrektora 

archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie za okazaną przychylność oraz wydatną pomoc 

przy realizacji niniejszego projektu.

Publikacja pod względem wydawniczym została przygotowana przez Fundację TRES. 

Na potrzeby wydawnicze wykonano dokumentację fotografi czną części materiałów źródłowych. 

Prezesowi Fundacji, Panu Wojciechowi Olejniczakowi, należą się szczególne słowa podziękowa-

nia za rady, wskazówki i pomoc, nie tylko na etapie organizacyjnego przygotowania projektu, 

ale przede wszystkim za wyjątkową sumienność i determinację w dotrzymaniu harmonogramu 

realizacji projektu.

Oprócz dobrego pomysłu i wielkiego nakładu pracy ze strony autora i organizatorów, waż-

nym warunkiem powodzenia w realizacji każdego projektu wydawniczego – jak już wspomniano 

wyżej – było zabezpieczenie fi nansowe dla niezbędnych wydatków oraz wsparcie organiza-

cyjne. Poznańskie Archiwum otrzymało znaczną pomoc od Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych na przygotowanie i realizację niniejszego projektu. Wyrażając podziękowanie 

dr. Pawłowi Pietrzykowi i jego współpracownikom, zaangażowanym w realizację tego przedsię-

wzięcia, należy w tym miejscu przypomnieć, iż dzięki wprowadzonemu przez NDAP systemowi 

dofi nansowań, archiwa państwowe zorganizowały lub współorganizowały bardzo wiele wystaw 

tradycyjnych i prezentacji wirtualnych. Ponadto z udziałem archiwów państwowych lub ich pra-

cowników wydano ponad kilkaset publikacji (również multimedialnych i wirtualnych). Dane te 

pokazują, iż rośnie rola archiwów państwowych, które stają się znaczącymi animatorami życia 

kulturalnego i naukowego. Jednocześnie pojęcie „archiwa państwowe” pojawia się w szerszym 

kontekście, wskazując na ogólnokrajowy zasięg i znaczenie sieci archiwalnej w Polsce. Uwzględ-

niając powyższe działania, w sposób wyjątkowo trafny wpisuje się w nie projekt wydawniczy 

Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966). Archiwista i historyk.

            Henryk Krystek

                 Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

 Wstęp

 Z
 postacią Kazimierza Kaczmarczyka autor po raz pierwszy spotkał się w trakcie porząd-

kowania jego spuścizny przechowywanej w  poznańskim Oddziale Polskiej Akademii 

Nauk Archiwum w  Warszawie. Impulsem do rozpoczęcia prac nad biografi ą był fakt, 

że mimo znaczącego wkładu Kaczmarczyka w   organizację polskiej służby archiwalnej oraz 

archiwów państwowych i kościelnych jego działalność naukowa i organizacyjna nie doczekała 

się wyczerpującego opracowania. Dotychczas ukazały się przeważnie krótkie artykuły wspo-

mnieniowe, opublikowane po jego zgonie1, artykuły z  okazji kolejnej rocznicy jego śmierci2, 

noty biografi czne w słownikach tematycznych3, encyklopediach oraz w opracowaniach poświę-

conych historykom i pracownikom służby archiwalnej4.

 Wszystkie te publikacje ograniczały się z reguły do przedstawienia najważniejszych faktów 

z życia naukowego, zawodowego oraz osobistego, a także wymienienia kilkudziesięciu najistot-

niejszych prac naukowych archiwisty. W hasłach encyklopedycznych i opracowaniach poświę-

conych Kaczmarczykowi zdarzają się także błędne informacje i  nieścisłości dotyczące jego 

biografi i oraz działalności zawodowej5.

1 Z żałobnej karty.Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966, „Archiwista. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” 

 1966, nr 3 (6), s. 31;F. Paprocki, Prof. dr Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) (wspomnienie pośmiertne), „Kronika 

 Miasta Poznania” 1967, t. 35, nr 1, s. 127–131; I. Radtke, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966, „Studia i Materiały 

 do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1968, t. 9, z. 2, s. 187–189; C. Skopowski, Kazimierz Kaczmarczyk 3 II 

 1878 – 6 IV 1966, „Archeion” 1967, t. 47, s. 277–280; tamże, bibliografi a prac; K. Tymieniecki, Kazimierz 

 Kaczmarczyk (1878–1966), „Roczniki Historyczne” 1967, R. 33, s. 283–285.

2 A. Marciniak, Kazimierz Kaczmarczyk – archiwista i historyk poznański, „Kronika Wielkopolski” 2006, nr 4, s. 

137–144; J. Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966). Wspomnienie pośmiertne, „Gazeta Wybor-

cza Poznań” (dodatek lokalny do „Gazety Wyborczej”) 2006, 2–3 maja, s. 8; tegoż, Kazimierz Kaczmarczyk 

(1878–1966). Archiwista i  historyk, „Archiwista Polski” 2006, nr 2, s. 37–49; tegoż Kazimierz Kaczmarczyk 

(1878–1966). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci – wspomnienie, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2016, t. 3, 

s. 333–338.

3 Kazimierz Kaczmarczyk [w:] Czy wiesz, kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 310–311; Kazimierz Kaczmarczyk

[w:] Współczesna kultura polska. Nauka–Literatura–Sztuka. Życiorysy uczonych, literatów i artystów z wyszcze-

gólnieniem ich prac, red. A. Peretiatkowicz, M. Sobeski, Poznań 1932, s. 92; A. Marciniak, Kazimierz Kaczmar-

czyk [w:] Wielkopolski słownik biografi czny, Warszawa–Poznań 1981, s. 306–307; A. Gąsiorowski, Kaczmarczyk 

Kazimierz [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 210; B. Piotrowski, Kazimierz Kaczmarczyk 

(1878–1966) [w:] Słownik biografi czny powstańców wielkopolskich 1918–1919, red. A. Czubiński, B. Polak, 

Poznań 2002, s. 143; Kaczmarczyk Kazimierz [w:] Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akade-

mii Umiejętności w latach 1872–2000, red. R. Majkowska, Kraków 2006; Kaczmarczyk Kazimierz [w:] Poczet 

członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857–2007, red. A. Pihan-Kijasowa, Poznań 2008, s. 199.

4 I. Radtke, Kazimierz Kaczmarczyk [w:] Słownik biografi czny archiwistów polskich, t. 1, 1918–1984, Warszawa–

Łódź 1988, s. 93–95; S. Nawrocki, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, 

red. J. Strzelczyk, Poznań 1989, s. 295–302; C. Skopowski, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966 [w:] Życiorysy 

polskich archiwistów poznańskich i skład osobowy z dnia 8 III 1969 roku, Archiwum Państwowe Miasta Pozna-

nia i Województwa Poznańskiego, Poznań 1969, s. 21–27.

5 Np. w 3. tomie Nowej encyklopedii powszechnej PWN, I–Ł, Warszawa 1997, s. 213, pod hasłem „Kaczmarczyk

Kazimierz” czytamy: „Archiwista, wydawca źródeł; 1925–1939 i 1945–53 dyrektor Archiwum Państ. w Pozna-

niu; 1929–31 kier. Komisji ds. Likwidacyjnych Niem. w Poznaniu; od 1957 prof. Uniw. Pozn. [podkr. J.M.]; 

od 1929 czł. PAU; wydał m.in. Akta radzieckie i poznańskie 1434–1479 (t. 1, 1925; t. 2, 1931, t. 3, 1948). W pracy 

zbiorowej Archiwa Polskie, red. Kazimierz Kozłowski, Warszawa–Szczecin 1998, w  rozdziale Zasłużeni nie-

obecni autorstwa Bolesława Woszczyńskiego, we fragmencie poświęconym Kaczmarczykowi, na s. 75, czyta-

my: „W Poznaniu zasłużonym archiwistą był Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966), historyk, wydawca źródeł, 

specjalizował się w naukach pomocniczych historii.  Pracował w Krakowie, krótko w Archiwum Skarbowym 

w Warszawie, a wiosną 1920 r. został skierowany przez Wydział Archiwów Państwowych [podkr. J.M.] do 

archiwum w Poznaniu, z którym był związany już do końca życia. Podejmował problematykę metodyczno-

-archiwalną, pisał o opracowywaniu dokumentów pergaminowych, papierowych i archiwów klasztornych; od 

1957 r. był profesorem uniwersytetu w Poznaniu [podkr. J.M.]”.

Przedmowa

KK-21-12-2020_net.pdf   7 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 12

 Wstęp

 13

Działalność Kazimierza Kaczmarczyka jako archiwisty była także tematem dwóch prac 

magisterskich6. Autorzy nie uwzględnili jednak wszystkich dostępnych źródeł, poprzestając 

przeważnie na kwerendzie materiałów z jego spuścizny przechowywanej w Polskiej Akademii 

Nauk Archiwum w  Warszawie Oddział w  Poznaniu (dalej: PANAWOP) oraz wykorzystując 

dostępną literaturę7.

Autor niniejszej pracy postawił sobie za cel wypełnienie luki, jaką był dotychczas brak rze-

telnej biografi i tego zasłużonego polskiego archiwisty.

Ramy chronologiczne pracy wyznacza działalność zawodowa i naukowa Kazimierza Kacz-

marczyka w Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie w latach 1901–1920, a następnie w Archi-

wum Państwowym w Poznaniu w latach 1920–1939 oraz 1945–1953. Po przejściu na emeryturę 

w  1953 r. nadal prowadził działalność naukową. Publikował materiały źródłowe, brał udział 

w szkoleniu kadr na potrzeby archiwów kościelnych, porządkował archiwa klasztorne, recenzo-

wał artykuły poświęcone archiwom państwowym i kościelnym.

Główną podstawę źródłową pracy stanowi spuścizna Kazimierza Kaczmarczyka przechowy-

wana w PANAWOP8. Zespół ten zawiera nie tylko dokumenty dotyczące jego życia prywatnego 

i rodzinnego, ale także materiały związane z organizacją i działalnością Archiwum Państwowego 

w Poznaniu w latach 1920–1939 i 1945–1953, z działalnością w Archiwum Państwowym w Kra-

kowie (Staatsarchiv Krakau) w latach 1940–1945, materiały dotyczące rewindykacji archiwaliów 

polskich po I i II wojnie światowej, akta dotyczące działalności naukowo-organizacyjnej, różno-

rodne materiały z zakresu twórczości naukowej: rękopisy i maszynopisy opracowań i artykułów, 

wypisy ze źródeł i  literatury, notatki osobiste oraz obszerną korespondencję urzędową i pry-

watną, m.in. z wybitnymi archiwistami polskimi.

Uzupełnienie tych materiałów w kwestii spraw rodowych i rodzinnych stanowi spuścizna 

jego syna – Zdzisława Kaczmarczyka, również przechowywana w poznańskim Oddziale Archi-

wum Polskiej Akademii Nauk9.

 

6 M. Boras, Działalność archiwalna i naukowa prof. Kazimierza Kaczmarczyka dyrektora Państwowego Archiwum 

w Poznaniu, praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. hab. Franciszka Paprockiego, Poznań UAM 

1974, mps; M. Zapora, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966), praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 

dr. hab. Andrzeja Tomczaka, Toruń UMK, 1977, mps.

7 M. Zapora we wstępie do swojej pracy o Kazimierzu Kaczmarczyku zaznaczyła, że nie zdołała w pełni wykorzystać

materiałów zgromadzonych w  jego spuściźnie, nie wykorzystała także akt personalnych przechowywanych 

w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz jego korespondencji z lat 1896–1958, złożonej w Bibliotece 

Ossolineum we Wrocławiu pod sygn. rps 13 997–14006. Zob. tejże, Kazimierz Kaczmarczyk…, dz. cyt., s. 5.

8 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), sygn. P III–35. Spuściznę Kazimierza Kaczmarczyka 

zakupiło Archiwum w roku 1967 od wdowy Józefy Kaczmarczyk. Materiały znajdowały się w prowizorycznych 

teczkach, paczkach, zeszytach i kopertach, z przewagą materiałów luźnych i wymieszanych. Objętość wynosiła 

ok. 4 m.b. W styczniu 1967 r. wykonano sumaryczny spis spuścizny, liczący 40 pozycji. Recenzję materiałów 

dla Komisji Oceny Zakupów Archiwum PAN przygotował w lutym 1967 r. prof. dr Jerzy Topolski. Porządko-

wanie materiałów rozpoczęła Anna Marciniak w roku 1970. Od roku 2006, po przejściu na emeryturę dr Mar-

ciniak, porządkowanie spuścizny kontynuował Jarosław Matysiak. W latach 2009–2011 Elżbieta Grabarczyk 

– wnuczka, przekazała w darze Archiwum 0,30 m.b. akt dotyczących Kazimierza Kaczmarczyka. Ostatecznie 

prace nad opracowaniem spuścizny ukończono w grudniu 2009 r., w następnych latach do spuścizny włączono 

pojedyncze dokumenty otrzymane w darze. Zob. A. Marciniak, Materiały prof. dr. Kazimierza Kaczmarczyka 

(1878–1966) w Oddziale Poznańskim Archiwum Polskiej Akademii Nauk, sygn. P III–35 – referat wygłoszony 

w roku 1974 na zebraniu naukowym pracowników Archiwum Państwowego w Poznaniu, mps; A Marciniak, 

J. Matysiak, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), sygn. P III–35, „Biuletyn Archiwum Polskiej 

Akademii Nauk” 2019, nr 60, s. 8–79.

9 PANAWOP, Materiały Zdzisława Kaczmarczyka (1911–1980), sygn. P III–68.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przechowuje w zespole akt własnych materiały związane 

z działalnością organizacyjną Kazimierza Kaczmarczyka od roku 1920 na stanowisku wicedy-

rektora, a  następnie dyrektora tegoż Archiwum w  latach 1925–1939 i  1945–1953. Znajduje się 

tam także spuścizna prof. Józefa Paczkowskiego – dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu

w latach 1920–1925, przełożonego i współpracownika Kaczmarczyka. W zespole tym znajdują 

się, m.in. materiały dotyczące działalności Archiwum Państwowego w Poznaniu w latach 1920–

1926, materiały odnoszące się do negocjacji i rewindykacji akt z Austrią i Niemcami oraz kore-

spondencja prywatna i urzędowa pomiędzy Kaczmarczykiem a Paczkowskim10.

 Wykorzystano także informacje znajdujące się w przechowywanych przez Archiwum Pań-

stwowe w  Poznaniu teczkach osobowych byłych współpracowników: Leona Białkowskiego, 

Adama Kaletki, Kazimierza Krzyżanowskiego, Jana Mielcarka, Stefana Paternowskiego, Stani-

sława Prutkowskiego, Leona Siuchnińskiego oraz informacje zawarte w Słowniku biografi cznym 

archiwistów polskich11.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie przechowuje materiały dotyczące 

przeprowadzonej przez Kazimierza Kaczmarczyka w  latach 1935–1937 wizytacji Archiwum 

Książąt Pszczyńskich oraz nadzoru nad wykonywanymi pod jego kierunkiem pracami inwenta-

ryzacyjno-porządkowymi w tymże archiwum12.

 Archiwum Akt Nowych w Warszawie przechowuje materiały Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych w latach 1932–1967 i 1945–1949 – Witolda Suchodolskiego, wśród których to archi-

waliów znajduje się korespondencja z byłym dyrektorem Archiwum Państwowego w Poznaniu13.

Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze przechowuje materiały dotyczące porządkowania 

archiwaliów klasztornych przez Kaczmarczyka w okresie międzywojennym, w latach II wojny 

światowej i po jej zakończeniu oraz jego korespondencję z paulinami14.

W archiwum oo. Paulinów na Skałce w Krakowie znajdują się materiały poświęcone gro-

madzeniu i zabezpieczaniu archiwaliów warszawskich na Jasnej Górze latem i jesienią 1944 r.15

Wymienione źródła uzupełniają teczki personalne przechowywane w Archiwum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego16, Archiwum Państwowym w Krakowie oraz w Ekspozyturze tegoż Archi-

wum w Spytkowicach17, a także w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rember-

10 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Akta własne, sygn. 6, sygn. 9, sygn. 11, sygn. 12, sygn. 29,

sygn. 117, sygn. 330, sygn. 331, sygn. 342, sygn. 412, sygn. 424, sygn. 425, sygn. 426, sygn. 427, sygn. 428, sygn. 

429, sygn. 574, sygn. 589, sygn. 686, sygn. 756. Akta personalne Kazimierza Kaczmarczyka dotyczące okresu 

pracy w Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 1920–1939 uległy zniszczeniu w czasie pożaru gmachu 

w styczniu 1945 r.; tamże, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, sygn. 60, sygn. 438, sygn. 999.

11 APP, akta własne, teczki osobowe L. Białkowskiego, A. Kaletki, K. Krzyżanowskiego, J. Mielcarka, S. Paternow-

skiego, S. Prutkowskiego, L. Siuchnińskiego.

12 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej APKOP), sygn. 17–53–AKPXIV–12, sygn. 

17–53–AKPXIV–14.

13 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47.

14 Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze (dalej AJG), sygn. AJG 1781, sygn. AJG 1918, sygn. AJG 2320, sygn. 

 AJG 2606, sygn. AJG 2674, sygn. AJG 2950, sygn. AJG 3128, sygn. AJG 3676, sygn. AJG 3677, sygn. AJG 4221, 

 sygn. AJG 4458.

15 Archiwum oo. Paulinów na Skałce w Krakowie (dalej ASK), sygn. 532.

16 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej AUJ), Kazimierz Kaczmarczyk, teczka doktorska, 

 sygn. WF II 504; Album Doctorum Philosophiae, sygn. WF II 508.

17 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK), Zespół: Archiwum Państwowe w Krakowie w latach 1939–

 1945, sygn. 78; tamże, spuścizna po Kazimierzu Kaczmarczyku, sygn. KK. 2; Archiwum Narodowe w Krakowie 

 Ekspozytura w Spytkowicach (dalej ANKES), teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880.
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towie18 i w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych19.  Teczki te zawierają wyjątkowo bogaty 

materiał związany z jego studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także działalnością nauko-

wo-organizacyjną w  tym okresie, służbą wojskową w  armii austro-węgierskiej, Wojsku Pol-

skim, działalnością zawodową i naukową w Krakowie i Poznaniu (akta dotyczące jego wyników 

w nauce, opinii, awansów, nominacji i urlopów naukowych).

Materiały powiązane z działalnością w towarzystwach naukowych i społecznych oraz korespon-

dencja znajdują się w: Bibliotece Raczyńskich w  Poznaniu20, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół 

Nauk21, Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie22, Archiwum Polskiej Akademii Umiejętno-

ści i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie23 oraz w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu24.

Materiały z działalności w komisjach rewindykacyjnych oraz udziału w rewindykacji pol-

18 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. ap 11765.

19 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP), teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, 

 sygn. 792.

20 Biblioteka Raczyńskich w  Poznaniu (dalej BRP), Zespół: Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania 

 Wielkopolskiego 1918/1919, Protokoły Posiedzeń, rps 1530.

21 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (dalej PTPN), akta osobowe zmarłych członków PTPN. Kazimierz

 Kaczmarczyk, bez sygn.

22 H. Dymnicka, M. Wrzoskowa, Inwentarz akt Polskiego Towarzystwa Historycznego z lat 1923–1939, „Biuletyn

 Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 1963, nr 6, s. 29–79.

23 Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności i  Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie (dalej APAUiPAN), 

 korespondencja Sekretarza Generalnego PAU, sygn. PAU I–188; akta członków Polskiej Akademii 

 Umiejętności, bez sygn.

24 Zob. Papiery Kazimierza Kaczmarczyka [w:] Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 we Wrocławiu, red. A. Fastnacht, t. 5, rękopisy 13726–14180, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, 

 s. 194–202. Materiały te zostały zmikrofi lmowane, a  kopie mikrofi lmów przekazane do PANAWOP. Są to 

 mikrofi lmy o sygn.: mf 731, mf 732, mf 733, na które autor powołuje się w dalszej części pracy.

skich archiwaliów znajdują się w spuściźnie Bronisława Dembińskiego. Dokumentacja działal-

ności w tajnym nauczaniu w okresie okupacji hitlerowskiej znajduje się w spuściźnie Romana 

Pollaka. Zespoły te są przechowywane w PANAWOP25.

Należy również wspomnieć o materiałach przechowywanych w archiwach zagranicznych. 

Są to m.in. dokumenty dotyczące pracy Kaczmarczyka w Archiwum Państwowym w Krakowie 

(Staatsarchiv Krakau) w latach II wojny światowej, przechowywane w Bundesarchiv w Berlinie26.

W pracy wykorzystano również źródła drukowane, do których zaliczyć należy: prace Kazi-

mierza Kaczmarczyka z zakresu archiwistyki, jego korespondencję27, sprawozdania z działalności 

Wydziału Archiwów Państwowych zamieszczone w „Archeionie”, pierwsze protokoły posiedzeń 

Rady Archiwalnej z lat 1918–1922 opublikowane w „Tekach Archiwalnych”28, drukowane mate-

riały archiwalne do historii rewindykacji akt w latach międzywojennych i po 1945 r., materiały 

IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu w roku 192529, źródła do dziejów 

Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wykorzystano także monografi e i artykuły do dziejów poszczególnych archiwów i zbiorów 

archiwalnych, zarówno państwowych, jak też kościelnych: m.in. prace Czesława Skopowskiego 

o  Archiwum Państwowym w  Poznaniu30, Mariana Friedberga i  Anieli Kiełbickiej o  Archi-

wum Aktów Dawnych w Krakowie i Archiwum Państwowym w Krakowie31, Henryka Barycza 

o  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego32, o. Janusza Zbudniewka (ZP)33 o  zbiorach archi-

walnych i bibliotecznych zakonu paulinów, Wacława Kolaka34 o archiwum zakonu augustianów 

w Krakowie oraz inne opracowania na temat pozostałych archiwów i zbiorów archiwalnych pań-

stwowych, kościelnych i klasztornych zamieszczane na łamach „Archeionu”, „Archiwów Biblio-

tek i Muzeów Kościelnych” i innych czasopism.

Pomocne w opracowaniu udziału i roli Kazimierza Kaczmarczyka w procesie rewindykacji 

materiałów archiwalnych okazały się artykuły napisane przez bezpośrednich członków komisji 

i delegacji rewindykacyjnych w okresie międzywojennym i po 1945 r. lub przez osoby blisko 

związane z tą działalnością: Józefa Stojanowskiego – o przebiegu rewindykacji akt z Niemiec35 

oraz Eugeniusza Barwińskiego i Józefa Stojanowskiego – dotyczące rewindykacji akt z Austrii36.

25 PANAWOP, Materiały Bronisława Dembińskiego (1858–1939), sygn. P III–34; tamże, Materiały Romana 

 Pollaka (1886–1972), sygn. P III–63.

26 Bundesarchiv Berlin (dalej BA), Korespondenz Staatsarchiv Krakau, sygn. R1506–Film 76579.

27 K. Stryjkowski, Powojenne początki Archiwum Państwowego w Poznaniu w listach Kazimierza Kaczmarczyka,

 „Archiwista Polski” 2009, nr 1 (53), s. 21–30.

28 Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej (1918–1922), oprac. R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, „Teki Archiwalne” 1971, t. 13.

29 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w  Poznaniu 6–8 grudnia 1925 r., t. I  Referaty, t. II 

 Protokoły, Lwów 1927.

30 Wstęp [w:] Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego (Przewodnik po zasobie archiwalnym), 

 red. C. Skopowski, Warszawa 1969, s. 10–18.

31 M. Friedberg, Archiwa i biblioteki krakowskie [w:] Kraków pod rządami wroga 1939–1945, „Biblioteka Krakowska” 

 1946, nr 104, s. 94–120; A. Kiełbicka, Archiwa Krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878–1951, 

 „Biblioteka Krakowska” 1993, nr 130.

32 H. Barycz, Najnowsze dzieje Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1901–1963) [w:] Dzieje Archiwum 

 Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. H. Barycz, Kraków 1965, s. 93–141.

33 J. Zbudniewek, Katalog rękopisów Biblioteki Paulinów w  Krakowie na Skałce, „Studia Claromontana” 1987, 

 t. 8, s. 221–406; tegoż, Katalog Archiwum klasztoru Paulinów w  Krakowie na Skałce, „Archiwa, Biblioteki 

 i Muzea Kościelne” 1995, t. 64, s. 83–363.

34 W. Kolak, Katalog Archiwum oo. Augustianów w Krakowie, Kraków 1996.

35 J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych, „Archeion” 1927, t. 1, s. 93–105.

36 E. Barwiński, Rokowania z Austrią w sprawach archiwalnych, tamże, s. 82–86; J. Stojanowski, Dotychczasowe

 wykonanie układu archiwalnego polsko-austriackiego, tamże, t. 13, 1935, s. 172–182.

Pracownicy Archiwum

Aktów Dawnych

Miasta Krakowa

w budynku przy

ul. Siennej 16,

Kazimierz 

Kaczmarczyk

pierwszy od lewej,

ok. 1912 r.
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Wykorzystano również wspomnienia i doniesienia osób, które współpracowały z Kazimierzem 

Kaczmarczykiem bądź się z  nim tylko zetknęły, m.in.: Leona Białkowskiego37, Jana Jachow-

skiego38, Zdzisława Grota39, Adama Kamińskiego40, Zygmunta Kolankowskiego41, Tadeusza 

Mencla42 i Czesława Skopowskiego43.

W ostatnich latach ukazało się kilkanaście opracowań i artykułów, które uzupełniają naszą 

wiedzę o życiu, działalności zawodowej oraz o dorobku naukowym Kazimierza Kaczmarczyka. 

Są to, m.in. prace Wiesławy Kwiatkowskiej44, Stefana Lehra45, Jarosława Matysiaka46, Macieja 

Szukały47. Opracowania i  artykuły wyżej wymienionych autorów również wykorzystano przy 

przygotowywaniu niniejszej biografi i.

Na końcu pracy umieszczono spis 237. opracowań, katalogów i tekstów źródłowych, artyku-

łów prasowych, recenzji, przyczynków, sprawozdań, biografi i, haseł encyklopedycznych, notek 

z  dziedziny archiwistyki, historii sztuki, folklorystyki, regionalistyki, biografi styki, których 

Kaczmarczyk był autorem lub współautorem.

Niniejsza książka jest poprawioną i rozszerzoną wersją pracy doktorskiej obronionej w 2010 r.

 w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym miejscu pragnę 

serdecznie podziękować kierownik poznańskiego oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk śp. 

dr Annie Marciniak za inspirację i słowa zachęty, aby zająć się opracowaniem biografi i Kazimierza 

Kaczmarczyka. Dziękuję dyrektor PAN Archiwum w Warszawie  dr hab. Hannie Krajewskiej za 

życzliwość i pomoc w trakcie pisania tej pracy.  Dziękuję prof. Stanisławowi Żerce, pod którego 

kierunkiem praca ta została napisana, za Jego wnikliwe uwagi i wskazówki na etapie maszynopisu.

Dziękuję dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu Henrykowi Krystkowi za moż-

liwość wglądu do teczek personalnych byłych pracowników poznańskiego archiwum, którzy 

współpracowali z Kazimierzem Kaczmarczykiem oraz ojcu prof. Januszowi Zbudniewkowi (ZP) 

za umożliwienie przeprowadzenia kwerendy naukowej w jasnogórskim archiwum.

Składam również serdeczne podziękowania Elżbiecie i Andrzejowi Grabarczykom – krewnym

 Kazimierza Kaczmarczyka. Państwo Grabarczykowie przekazali w darze poznańskiemu oddzia-

łowi Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie cenne archiwalia związane z dyrektorem 

poznańskiego archiwum i z jego rodziną oraz wyjaśnili wiele niejasności dotyczących jego życia 

prywatnego i rodzinnego.

Autor dziękuje także pracownikom archiwów i bibliotek, ze zbiorów których korzystał.

37 L. Białkowski, Wspomnienia. APP, Zespół: Akta osób i rodzin, sygn. 1, mps.

38 J. Jachowski, Wspomnienia poznańskiego księgarza i  wydawcy, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, 

 Poznań 1959.

39 Z. Grot, Wspomnienia z poznańskiego archiwum, „Kronika Miasta Poznania” 1986, R. 54, nr 2, s. 73–81.

40 A. Kamiński, Diariusz podręczny 1939–1945, oprac. i wstęp A. Palarczykowa, J. Stokosik, Warszawa 2001.

41 A. Kulecka, T.P. Rutkowski, Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW „Zyg” – Zygmunta 

 Kolankowskiego, Warszawa 2012.

42 T. Mencel, Moje początki archiwalne w Poznaniu (1947–1952), „Archeion” 1989, t. 86, s. 117–130.

43  C. Skopowski, Moje wspominki, 1979, mps,  PANAWOP, Materiały Czesława Skopowskiego, sygn. P III–66, j.a. 50.

44 W. Kwiatkowska, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.

45 S. Lehr, Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie 

 i Komisariacie Rzeszy Ukraina, Warszawa 2014.

46 J. Matysiak, Związki prof. dr. Kazimierza Kaczmarczyka – dyrektora Archiwum Państwowego w  Poznaniu 

 z Wiśniczem Starym i Bochnią, „Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe ojczyzny” 2011, t. 13, s. 151–164; 

 tegoż, Związki Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) z paulinami i jego prace w Archiwum na Jasnej Górze 

 i  Krakowskiej Skałce, „Studia Claromontana” 2011, t. 29, s. 367–390.; tegoż, Wkład prof. dr. Kazimierza 

 Kaczmarczyka (1878–1966) w rozwój archiwów kościelnych i klasztornych, „Archeion” 2015, t. 116, s. 340– 369.

47 M. Szukała, Pruskie archiwa państwowe a  niemieckie badania wschodnie (deutsche ostforschung) w  okresie 

 międzywojennym XX wieku (1918–1939). Między nauką a politycznym zaangażowaniem, Szczecin–Warszawa 2011.
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1. Rodzina
„Pochodzę z rodziny chłopów pańszczyźnianych, ojciec był poddanym proboszcza, matka 

poddaną wielkiego pana Maurycego Potockiego” – tymi słowami zaczął Kazimierz Kaczmar-

czyk swoje przemówienie, które wygłosił podczas uroczystego pożegnania w  kwietniu 1953 

r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu w związku ze swoim przejściem na emeryturę48. To 

nawiązanie do chłopskich korzeni w wypowiedziach publicznych czy w korespondencji adre-

sowanej do znajomych i współpracowników było charakterystyczną cechą Kaczmarczyka. Nie 

wstydził się swojego pochodzenia, a nawet można było odnieść wrażenie, że jest z niego dumny49.

Nazwisko Kaczmarczyk znane było w  okolicach Krakowa począwszy od lat 70. XVI w. 

Na podstawie opracowanego przez Kazimierza Kaczmarczyka drzewa genealogicznego oraz 

zachowanych odpisów z  metryk kościoła w  Wiśniczu Starym wiadomo, że rodzina, z  której 

wywodził się nasz bohater, osiadła w Wiśniczu co najmniej od początku XVIII w.50

W trakcie swoich badań genealogicznych Kazimierz Kaczmarczyk ustalił, że jego pradzia-

dek Antoni Kaczmarczyk pojął za żonę Zofi ę Chodur51.   Urodzony z tego małżeństwa w 1796 r. 

48 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 245, przemówienie pożegnalne Kazimierza Kaczmarczyka 

 w Archiwum Państwowym w Poznaniu w trakcie uroczystego pożegnania, w związku z  jego przejściem na 

 emeryturę 30 kwietnia 1953 r., k. 1.

49 Doskonałym tego przykładem jest fragment listu do Witolda Suchodolskiego, w którym czytamy m.in.: „Ja 

 Pana poznałem w  Krakowie, kiedy Pan przygotowywał artykuł o  Kościuszce do Przeglądu Historycznego, 

 dałem wtedy Panu jakiś list króla do K. lub na odwrót, w Archiwum Miejskim – od tego czasu mam do Pana 

 sympatię i jestem mu stale wierny, a jestem konserwatywnie nastrojony jako chłopski syn i zostanę z sympatiami 

 wierny aż do śmierci – a wszystko, co Pana obchodzi, żywo mnie obchodzi i cieszę się, gdy jest dobrze z Panem, 

 a boleję, gdy Panu źle się powodzi”, zob. K. Stryjkowski, Powojenne początki…, dz. cyt., s. 21.

50 Z. Kaczmarczyk (rec.), Marek Boras, Działalność archiwalna i naukowa prof. Kazimierza Kaczmarczyka, Dyrektora 

 Państwowego Archiwum w Poznaniu, mps, 1974, s. 1.

51 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 318. Według ustaleń K. Kaczmarczyka Zofi a Chodur 

 była drugą żoną Antoniego. Pierwszą była Katarzyna Wojewoda z Kobyla, która urodziła mu trzech synów: 

 Józefa, Kazimierza i Szymona, k. 76, 80.

Szymon ożenił się z Franciszką Wojewodą. Małżeństwo to posiadało czworo dzieci: Fran-

ciszka, Magdalenę, Wojciecha i Jakuba – przyszłego ojca Kazimierza52.

Jakub Kaczmarczyk urodził się 26 czerwca 1835 r. w Wiśniczu Starym (zm. w 1903 r.). W 1861 r. pojął 

za żonę Mariannę Liszkę – córkę Teofi la i Józefy z d. Majstrzyk, urodzoną w 1839 r.  (zm. w 1901 r.)53.

Rodzice Kazimierza posiadali tylko 1/2 morgi ziemi, wniesionej we wianie przez matkę. 

Jakub, nie będąc w stanie utrzymać rodziny z pracy w gospodarstwie, zatrudnił się przy budo-

wie linii kolejowej Chabówka–Nowy Sącz. Następnie przeniósł się na Śląsk Cieszyński, gdzie 

pracował jako górnik w kopalni węgla w Morawskiej Ostrawie. Za zarobione pieniądze dokupił 

jeszcze 2 morgi gruntu54.

Kazimierz Kaczmarczyk z szacunkiem wspominał ojca i z sentymentem wracał do czasów 

swojego dzieciństwa:

 Mimo to był we wsi lubiany i poważany z powodu uczynności wielkiej wobec sąsiadów i udzielania im 

chętnie pomocy. Był też wielce gościnnym dla ubogich i podróżnych, a dom nasz ubogi wyglądał jak karczma 

zajezdna, był bowiem na rozstaju dróg do sąsiednich wsi, a ja o tych czasach wyniosłem pogodne i jasne wspo-

mnienie, bo chociaż bieda dokuczała nieraz, to jednak słodzona była życzliwością i miłością najbliższych, a co 

najważniejsze, było się młodym, bo było to przed 70 laty55.

Dom rodzinny Kaczmarczyków miał numer 150 i stał na końcu wsi, przy bocznej drodze, 

prowadzącej do Nowego Wiśnicza. Został zbudowany przez Jakuba w 1864 r. Z okien rozpoście-

rał się widok na zamek wiśnicki, wieże klasztoru Karmelitów Bosych i Nowy Wiśnicz56.

 Kaczmarczykowie oprócz Kazimierza mieli jeszcze troje dzieci. W 1864 r. urodził się pierw-

szy syn – Józef, który później przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował w handlu. Zmarł po 1914 r. 

Córka Anna urodziła się w 1867 r. Razem z mężem Franciszkiem Banasiem prowadzili gospo-

darstwo po rodzicach. Zmarła w 1943 r. Trzecim z kolei był Jan, urodzony w 1872 r. On także 

opuścił rodzinną wieś i przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował w CK Dyrekcji Poczt i Telegra-

fów, a po 1918 r. w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. Zmarł w 1940 r.57

2. Dzieciństwo i lata młodzieńcze
Kazimierz Kaczmarczyk urodził się 3 lutego 1878 r. w Wiśniczu Starym. Jeszcze tego samego 

dnia został ochrzczony w kościele parafi alnym w rodzinnej miejscowości58.

Pierwsze nauki pobierał w latach 1885–1889 w szkole ludowej w rodzinnej wsi, a następnie, 

w latach 1889–1891, w szkole w sąsiednim Wiśniczu Nowym. W roku szkolnym 1891/1892 roz-

począł naukę w gimnazjum w Bochni.

Ówczesne gimnazja galicyjskie przejęły organizację i program szkół średnich austriackich 

z okresu przesilenia politycznego przełomu lat 40. i 50. Ich reorganizacja następowała zgodnie 

z  przyjętymi w  całej monarchii zasadami. Wszędzie tam, gdzie istniały kursy lub studia 

52 Tamże, j.a. 318, k. 80.

53 Tamże, j.a. 318, k. 77–78, 80.

54 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 245, k. 1.

55 Tamże, j.a. 245, k. 1–2.

56 Z. Kaczmarczyk (rec.), Marek Boras, Działalność archiwalna…, dz. cyt., s. 1.

57 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 318, notatki K. Kaczmarczyka, k. 68–69; tamże, j.a. 237, 

 rodowód rodzinny (wyciąg metrykalny) wystawiony w  Urzędzie Parafi alnym w  Wiśniczu Starym w  dniu 

 23 kwietnia 1956 r., k. 32.

58 Tamże, j.a. 237, świadectwo urodzin i  chrztu wystawione 24 sierpnia 1891 r. w  Urzędzie Parafi alnym 

 w Wiśniczu Starym, k. 2.
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fi lozofi czne, gimnazja uzyskały status zakładów zupełnych, obejmujących 8-letni kurs nauczania. 

 Tam zaś, gdzie nie można było utworzyć szkoły zupełnej, postanowiono utrzymać zakład niżej 

zorganizowany w oczekiwaniu na spełnienie przezeń warunków koniecznych do ustanowienia 

gimnazjum wyższego.

W podobnej sytuacji znajdowało się gimnazjum bocheńskie. Dopiero dzięki determinacji 

długoletniego dyrektora szkoły Teodora Biłousa i presji gminy bocheńskiej na władze oświatowe 

cesarz Franciszek Józef I, postanowieniem z dnia 26 lipca 1888 r., ustanowił gimnazjum zupełne, 

obejmujące 8-letni kurs nauczania.

Mimo wprowadzenia w roku 1867 do szkoły języka polskiego jako wykładowego treści pol-

skie należały do rzadkości, nauczyciel zaś nadal miał służyć państwu austriackiemu. Przypo-

minały mu o tym słowa zawarte w rocie przysięgi składanej na wierność cesarzowi. Przyrzekał 

przestrzegać przepisów i rozkazów przełożonych, dokładnie wykonywać ustawy zasadnicze pań-

stwa, sumiennie sprawować „urząd nauczycielski”, unikać nadużycia tego Michał Żułkiewicz 

urzędu, a zwłaszcza zachowań, które „państwu, religii i moralności” przyniosłyby szkodę. Na 

młodzież miał oddziaływać nie tylko w sensie przekazywania wiedzy, ale też religijnie i moralnie59.

Kaczmarczyk uczęszczał do gimnazjum bocheńskiego w  latach 1891–1896. Dyrektorem 

szkoły był wtedy. Okres nauki gimnazjalnej przypadł na czas niezwykłej aktywności polskich 

środowisk politycznych w Galicji, które coraz śmielej i głośniej występowały z żądaniami nie-

podległościowymi. Wtórowali im pedagodzy, którzy domagali się radykalnej reformy szkoły 

średniej w duchu narodowym.

Kazimierz, ze względu na skromne warunki materialne rodziców, dorabiał korepetycjami . 

Siostra Anna, która została na gospodarstwie, pomagała najmłodszemu z braci (bracia Józef i Jan 

opuścili już rodzinną wieś i przenieśli się do Lwowa). O jej pomocy wspominał z wdzięcznością. 

Bardzo często donosiła mu żywność do Bochni lub on sam udawał się po nią do Wiśnicza, idąc 

w obie strony pieszo60.

Atmosfera szkolna sprzyjała tworzeniu się tajnych kółek samokształceniowych i nielegal-

nych stowarzyszeń uczniowskich. W czerwcu 1894 r. zostało założone bezprawnie kółko samo-

kształceniowe młodzieży „Przebudzeni”. Organizacji, która dzieliła się na „piątki”, przewodni-

czył przybyły ze środkowej Galicji uczeń Migdał (pseudonim Smolka). Celem stowarzyszenia 

było wyrobienie charakterów i samokształcenie, zwłaszcza w zakresie historii i  literatury pol-

skiej, ponad normę przewidzianą w gimnazjum. Członkowie organizacji uprawiali również gim-

nastykę, uczyli się szermierki i brali udział w wycieczkach krajoznawczych oraz w uroczysto-

ściach patriotycznych. Organizacja miała krzewić ideały moralne i narodowe wśród młodzieży 

rzemieślniczej i wiejskiej61.

Wiosną 1895 r. Kazimierz został członkiem „Przebudzonych”, w działalność których wtajemniczył 

go jego serdeczny przyjaciel Jan Ptaśnik. Po latach tak wspominał swoją obecność w organizacji:
 

Już w roku 1894 Ptaśnik, z którym mieszkałem razem na stancji u Śliżowskiej przy ul. Santockiej na 

wzgórku z ogródkiem przez 2 lata, a znaliśmy się już przedtem od 8 lat blisko, zwracał się do mnie, gdy 

chodziło o zachęcenie mych kolegów klasowych do wzięcia udziału w nabożeństwach i pochodach patrio-

tycznych przy sposobności rocznic Konstytucji 3 Maja, Kościuszki itp. Na wiosnę 1895 r. wtajemniczył mnie 

Ptaśnik w sprawy „Przebudzonych”, zorganizowałem piątkę, złożoną ze mnie jako kierownika (pseudonim 

Żmija), Józefa Stokłosy, późniejszego radcy w Ministerstwie Handlu i Przemysłu, Stanisława Wiśniewskiego, 

59 C. Majorek, W. Marmon, Gimnazjum Bocheńskie w  okresie niewoli narodowej [w:] Bochnia: dzieje miasta 

 i regionu (suplement). 170 lat gimnazjum w Bochni, red. Z. Ruta, Bochnia 1988, s. 14, 17, 21.

60 Z. Kaczmarczyk (rec.), Marek Boras, Działalność archiwalna..., dz. cyt., s. 1.

61 F. Bujak, Życiorys Jana Ptaśnika, „Kwartalnik Historyczny” 1930, R. 44, t. 1, z. 2, s. XI.

Świadectwo 

dojrzałości 

Kazimierza 

Kaczmarczyka.

 C. k. Gimnazjum 

państwowe

w Podgórzu, 

6 czerwca 1899 r.

Zbiory: PANAWOP

KK-21-12-2020_net.pdf   12 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 22

Okres galicyjski (od 1920 r.)

 23

późniejszego prof.  fi lologii w gimnazjum, znacznie później dobranego Jana Stokłosy, późniejszego nauczy-

ciela przyrody [w] gim[nazjum] w Bochni, piątego dziś nie pomnę, może był to kolega Teofi l Konieczny, 

później urzędnik kolejowy, lub Wojciech Małus, później nauczyciel fi lologii w gim[nazjum], poległy pod 

Lublinem [w] 1914 [r.]. Zwracaliśmy uwagę na wyrobienie charakteru, uczyliśmy się znacznie więcej historii 

i literatury polskiej, niż to było przewidziane w zakresie szkoły, braliśmy udział w uroczystościach patrio-

tycznych, organizując młodszych kolegów itp. Zbieraliśmy się u mnie na stancji lub poza miastem, prze-

ważnie na Krzęczkowie. W maju 1895 złożyliśmy przysięgę ścisłej tajemnicy w ręce Ptaśnika, jako członka 

zarządu, późnym wieczorem w lasku na Uzborni. Szerzyło się ducha narodowego, rozmawiało o potrzebie 

powstania i jego zorganizowaniu w przyszłości, nastrój był silnie demokratyczny. Jako kierownik piątki bra-

łem udział w zebraniach zarządu62.

W stowarzyszeniu obowiązywały zasady konspiracji, a także szacunku i wzajemnej pomocy 

wśród członków:

 Członkowie „piątki” – czytamy w notatkach Kaczmarczyka – nie znali nikogo poza swoją piątką. Posie-

dzenia nasze odbywały się w mieszkaniu syna urzędnika stacji kolejowej, by nie zwracać na siebie uwagi 

niczyjej, czego nie dałoby się przeprowadzić w mieście, gdzie zbieranie się 7–8 studentów razem wpada-

łoby ludziom w oczy. Cała organizacja mogła liczyć około 30–40 członków. Nastrój wśród członków piątek 

i zarządu był przyjazny wobec siebie, członkowie lepiej się uczyli w poczuciu spełniania obowiązków, zacho-

wywali się wzorowo, lepiej od innych, bo jeden na drugiego zwracał uwagę, by strzegł godności członka 

organizacji63.

Kres działalności „Przebudzonych” nastąpił z końcem maja lub w początkach czerwca 1896 r. 

Pierwotnie planowano zawiesić działalność na okres wakacji, jednak z powodu wyjazdu głównych 

organizatorów po zdanej maturze oraz wobec groźby doniesienia o istnieniu organizacji władzom 

szkolnym przez jednego z uczniów, który nie został wtajemniczony, stowarzyszenie rozwiązano64.

Hasła i  poglądy „Przebudzonych” były bliskie programowi politycznemu polskiego 

ruchu ludowego. Kaczmarczyk, jak i  inni członkowie organizacji, prenumerował „Przy-

jaciela Ludu” – czołowy organ prasowy ludowców65. Dyrekcja szkoły zabroniła ucz-

62 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 19–20.

63 Tamże, j.a. 241, k. 20.

64 Tamże, j.a. 241, k. 20–21.

65 „Przyjaciel Ludu” – pierwsze polskie polityczne pismo ludowe. Ukazywało się we Lwowie w latach 1889–1902, 

w  Krakowie w  latach 1903–1914 i  1919–1933 oraz w  Warszawie w  latach 1946–1947. Początkowo dwuty-

godnik, od 1900 r. tygodnik. Od 1895 r. organ SL (potem PSL), po rozłamie w Stronnictwie (1913) – organ 

PSL-Lewicy. Założycielami pisma byli B. Wysłouch i J. Jaegermann. Pismo odegrało ogromną rolę w budzeniu 

niom czytania tego czasopisma. Konsekwencje złamania zakazu były dla niego opłakane:

 Listonosz, nie zastawszy mnie w domu, przyniósł mi z początkiem czerwca 1896 numer świeży „Przy-

jaciela” w czasie pauzy do gimnazjum. Wręczanie mi gazetki zauważył prof. Michał Szklarz, odebrał mi ją 

natychmiast, sprawę przedłożył dyrektorowi Michałowi Żułkiewiczowi, człowiekowi dobremu, ale ograni-

czonemu i [...] lojalnemu. Zrobiono wielką historię. Gospodarz klasy prof. Wiktor Schmidt przez dwa dni 

prowadził ze mną śledztwo, zapisał kilka arkuszy protokołu ze mną, z mymi współlokatorami na stancji, 

z tercjanem gimnazjum. Na konferencji z końcem roku szkolnego uchwalono wydalić mnie z gimnazjum, 

co też Rada Szkolna zatwierdziła […]. Skończyłem wtedy V klasę66.

Po relegowaniu przeniósł się do gimnazjum w podkrakowskim Podgórzu (obecnie dzielnica 

Krakowa), korzystając z życzliwości jego dyrektora Tomasza Sołtysika (kierował on gimnazjum 

w latach 1896–1899), którego ciepło wspominał zdemaskowany konspirator:

  Dyrektor Żułkiewicz posunął gorliwość w mojej sprawie, tak daleko, że zasięgnął informacji na poczcie 

w Wiśniczu, jakie gazety do mnie przychodziły, przedstawił mnie odpowiednio jako niebezpiecznego przed 

proboszczem w Wiśniczu Nowym i Starym, a nawet później przed dyr. gim[nazjum] w Podgórzu Sołtysi-

kiem, który jednak jako rozsądny człowiek nie brał tego tragicznie, bo przy wpisie, dowiedziawszy się ode 

mnie o powodach wyrzucenia mnie z Bochni, oświadczył mi, bym uważał na siebie, bo Wisła głębsza od 

Raby, bym nie utonął – uwolnił mnie od taksy wpisowej, przewidzianej przepisami przy przejściu z  jed-

nego gimnazjum do drugiego. Wyjaśnił mi przy tym Sołtysik, że notatka na moim świadectwie: „Wskutek 

reskryptu Rady Szkolnej nie może uczęszczać do tutejszego zakładu”, jaką mi umieścił dyr. gim. w Bochni 

Żułkiewicz, oznacza, żem niebezpieczny człowiek. Sołtysik nigdy mnie nie prześladował ani też nie obser-

wował mego zachowania i nie szpiegował mnie67.

Tam też w maju 1899 r. Kazimierz złożył egzamin dojrzałości. Była to pierwsza matura w tej 

szkole68. W dniach od 8 do 13 maja odbył się egzamin pisemny, a od 6 do 10 czerwca ustny. 

Na 10 not otrzymał 3 dobre i 7 dostatecznych. Dobre noty otrzymał z religii, geografi i i historii 

powszechnej oraz z historii naturalnej69.

 Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury został powołany do armii austro-węgierskiej jako tzw. jed-

noroczny ochotnik (der Einjährig-Freiwilliger). Od 1 października 1899 r. do 30 września 1900 r. 

służył w 4 Dolnoaustriackim Pułku Piechoty Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego (niem. Nie-

derösterreichisches Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister Nr. 4). Była to jednostka elitarna, 

sformowana w 1696 r. i nawiązująca do tradycji armii zakonu krzyżackiego. Na przełomie lat 1899/1900 

świadomości politycznej polskich chłopów. Do 1911 było trybuną radykalnego nurtu ruchu ludowego. Dużo 

miejsca poświęcało tematyce historycznej i oświatowej. Do współpracowników należeli m.in.: M. Wysłoucho-

wa, M. Szarek, J. Bojko, W. Zawada, D. Piękoś; zob. m.in.: Prasa polska 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 

1976, s. 129, 143, 153 i nn.; K. Dunin-Wąsowicz, Przyjaciel Ludu [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklope-

dyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 257.

66 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 22; F. Bujak w artykule poświęconym działalności 

Jana Ptaśnika wspomina, że „Przebudzeni” zostali wykryci przez „nieostrożność Kaczmarczyka, wówczas 

ucznia 7 klasy, który został przyłapany na czytaniu w klasie pism ludowych, prenumerowanych przez orga-

nizację, i który z tego powodu musiał opuścić gimnazjum bocheńskie”. Zob. F. Bujak, Życiorys Jana Ptaśnika, 

s. XIII. Podobną wersję przedstawił S. Nawrocki w opracowaniu poświęconym K. Kaczmarczykowi. Zob. S. 

Nawrocki, Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966, s. 296.

67 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 22–23.

68 Razem z  Kaczmarczykiem do egzaminu dojrzałości przystąpiło wtedy 29. uczniów. W  1948 r. dyrekcja VI 

 Państwowego Liceum i  Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w  Krakowie, zorganizowała uroczysty zjazd 

wszystkich maturzystów, którzy zdawali maturę w  okresie 50. lat istnienia placówki. Według informacji 

udzielonych przez kierownictwo szkoły, w 1948 r. Kaczmarczyk był jedynym żyjącym absolwentem, który zdał 

pierwszą w historii tej szkoły maturę. Zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 300, pismo 

dyrektora VI Państwowego Liceum i Gimnazjum w Krakowie Kazimierza Zająca z dnia 26 maja 1948 r. do 

K. Kaczmarczyka, k. 3; zob. też strona internetowa IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie, http://www.iv-lo.krakow.pl/historia.php [dostęp: 19.02.2018].

69 Tamże, j.a. 238, świadectwo dojrzałości c. k. Gimnazjum państwowego w Podgórzu z 6 czerwca 1899 r. k. 1–2.
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zdał egzamin na ofi cera rezerwy70. Kaczmarczyk tak wspominał okres swojej służby wojskowej:

Nie wyszedłem źle na niej, bo nauczyłem się dyscypliny i  porządku, a  przy tym nauczyłem 

się dobrze po niemiecku i  poznałem po raz pierwszy w  życiu wielkie miasto Wiedeń z  jego dodat-

nimi i  ujemnymi stronami, poznałem kraj, Niemców, Czechów, Węgrów, Rumunów, Serbów, 

bo kolegowałem [się] z przedstawicielami wszystkich prawie narodów państwa austro-węgierskiego, w któ-

rym armia była wspólną Austrii i Węgier71.

28 grudnia 1907 r. został mianowany podporucznikiem armii austro-węgierskiej72.

3. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i praca 

w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa
Po powrocie do Krakowa, z początkiem października 1900 r., Kazimierz Kaczmarczyk roz-

począł studia na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie historii i jej 

nauk pomocniczych73.

Jako przedmiot umiłowany była dla mnie historia, a specjalnie jej nauki pomocnicze jak paleografi a, 

dyplomatyka, heraldyka, sfragistyka itp. Oddawałem się z wielkim zapałem tym studiom, a nadto nauce 

o bibliotekach i archiwach74 

– wspominał okres nauki na krakowskiej uczelni.

Wysoki poziom nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) i Uniwer-

sytecie Jana Kazimierza we Lwowie zapewniali znakomici uczeni. W Krakowie byli to, m.in.: 

70 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880; CAW, teczka personalna Kazimierza 

 Kaczmarczyka, sygn. ap 11765, zob. R. Dzieszyński, Magenta–Solferino 1859, Warszawa 2005, s. 68.

71 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 245, k. 4–5.

72 CAW, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. ap 11765.

73 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 238, odpis z  Album studiosorum Universitatis 

 Cracoviensis, lp. 51, nr wpisu 459, k. 7.

74 Tamże, j.a. 245, k. 5.

Stanisław Krzyżanowski, Franciszek Piekosiński, Bolesław Ulanowski. Z kolei na uniwersytecie 

we Lwowie wykłady prowadzili: Ksawery Liske, Stanisław Zakrzewski i szczególnie zasłużony 

Władysław Semkowicz75.

Dla rozwoju nauk pomocniczych na UJ na przełomie XIX i XX w. najbardziej przysłużył się 

prof. Stanisław Krzyżanowski, absolwent prawa i historii tejże uczelni. W 1891 r. uzyskał veniam 

legendi na podstawie rozprawy Dyplomy i kancelaria Przemysła I. Studium z dyplomatyki polskiej 

XIII w. (Kraków 1890). Była to pierwsza na ziemiach polskich habilitacja z zakresu nauk pomoc-

niczych historii76. W październiku 1898 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w październiku 

1906 r. został ad personam profesorem zwyczajnym (nominacja w lipcu 1905 r.).

Krzyżanowski, jako pierwszy na ziemiach polskich, wykładał obok innych nauk pomocni-

czych także archiwistykę dla studentów historii i prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W seme-

strze letnim roku akademickiego 1894/1895 wprowadził na stałe do programu naukę o archi-

wach i bibliotekach77. Podczas swoich wykładów omawiał m.in. rolę, jaką pełnią archiwa. Nie 

pomijał też podstawowych zasad archiwistyki, m.in. zasady pertynencji terytorialnej oraz zasady 

proweniencji. Poruszał także problemy udostępniania archiwaliów. Wykłady obejmowały rów-

nież krótki zarys historii archiwów i  archiwistyki oraz organizację współczesnych archiwów. 

W tym przypadku Krzyżanowski koncentrował się na krajach niemieckiej strefy językowej78.

Poza braniem udziału w  wykładach z  historii Kaczmarczyk uczęszczał też na wykłady 

z pedagogiki, dziejów wychowania, polityki socjalnej, etnografi i, geografi i, meteorologii i kli-

matologii, psychologii, dziejów malarstwa, historii literatury polskiej i  historii literatury nie-

mieckiej. Słuchał, m.in. wykładów: prof. Wincentego Zakrzewskiego – historyka; prof. Wiktora 

Czermaka – historyka i wydawcy źródeł; prof. Karola Potkańskiego – historyka i mediewisty; 

prof. Stanisława Kutrzeby – historyka prawa polskiego; prof. Feliksa Kopery – historyka sztuki 

i muzykologa oraz prof. Stanisława Tarnowskiego – historyka i krytyka literatury polskiej79.

 Brał aktywny udział w  pracach Seminarium Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 W półroczu letnim 1903/1904 opracował obszerną i staranną pracę seminaryjną Opieka rządu 

polskiego nad archiwami. I. Archiwa Koronne80.

Jesienią 1900 r., podobnie jak wielu studentów, wstąpił w  szeregi Towarzystwa Wzajem-

nej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratnia Pomoc” – organizacji założonej 

w styczniu 1866 r.81 Celem towarzystwa było spieszenie „z pomocą każdemu, kto tej pomocy 

w  takiej czy innej formie, w  czasie swych studiów potrzebował, umożliwiając w  ten sposób 

ludziom biednym, a  zdolnym i  pracowitym, ukończenie studiów i  oddanie swoich zdobyczy 

naukowych i zawodowych na usługi ogółu”82.

75 S. Ciara, Wykształcenie i  pozycja zawodowa archiwistów w  Galicji w  okresie autonomii, „Archiwista Polski”

 2001, R. 6, nr 3–4 (23–24), s. 114.

76 Tegoż, Nauki pomocnicze historii na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie [w:] Archiwa a uniwersytety w Krakowie 

 i Lwowie w latach 1877/78–1918, Warszawa 2002, s. 43–44.

77 M. Barcik (rec.), Stefan Ciara, Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78–1918, Warszawa 

 2002, „Archiwista Polski” 2004, R. 9, nr 3 (35), s. 106.

78 S. Ciara, Nauki pomocnicze historii…, dz. cyt., s. 47–49.

79 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 238, Index scholarum magistrorum z 20 października 

 1904 r., k. 4–5.

80 Tamże, j.a. 238, Świadectwo seminaryjne wystawione 30 czerwca 1904 r. przez prof. Wiktora Czermaka, k. 3.

81 Tamże, j.a. 210, k. 1; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu 

 Jagiellońskiego z czynności w roku administracyjnym 1900/1901, Kraków 1901, s. 38.

82 Jubileusz 60-lecia Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: księga 

 pamiątkowa 1866–1926, red. J. Szwed, Kraków 1926, s. 7.
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W  ramach tej organizacji w  roku akademickim 1901/1902 oraz 1902/1903 Kaczmarczyk 

był członkiem Komisji Kontrolującej, a w roku akademickim 1903/1904 jej przewodniczącym83. 

Przez pewien czas był także członkiem Komisji Archiwalnej. Razem z kolegą ze studiów, Edmun-

dem Długopolskim, porządkowali dokumentację Towarzystwa (pracy tej nie ukończyli)84.

W okresie studiów rozpoczął pracę zawodową. 1 września 1901 r., będąc słuchaczem drugiego roku 

fi lozofi i, został przyjęty do Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa jako pomocnik biurowy, z pobo-

rami 50 koron miesięcznie85. Dyrektorem archiwum był jego wykładowca – Stanisław Krzyżanowski.

Działalność naukową i dydaktyczną Krzyżanowski łączył z pracą w Archiwum Aktów 

Dawnych Miasta Krakowa. Ćwiczenia z  paleografii i  dyplomatyki prowadził właśnie 

w archiwum, którego zbiory miały być fundamentem planowanego przez niego wyspecja-

lizowanego instytutu naukowego (Institutum Rei Diplomaticae), wzorowanego na reno-

mowanych zagranicznych ośrodkach naukowych i  dydaktycznych nauk pomocniczych. 

Instytut miał prowadzić badania nad dziejami miast. Koncepcja ta, wyrażona w projekcie

83 W sporządzonych w 1942 r. przez Kaczmarczyka notatkach odnośnie jego działalności w „Bratniej Pomocy”

możemy przeczytać m.in.: „1903/4 byłem przewodniczącym Komisji kontrolującej, w jesieni 1903 zawiesiłem 

w urzędowaniu gospodarza kuchni Płazę za nielegalne kredytowanie obiadów na większe kwoty i zmusiłem 

do rezygnacji kasjera kuchni Kurtykę [Wojciecha] do wniesienia rezygnacji z powodu pożyczania pieniędzy 

kolegom z  kasy kuchni. Wytworzyła się na tym tle atmosfera tak ciężka w  Towarzystwie, że w  maju 1904 

zrezygnowałem z Komisji Kontrolującej, na moje miejsce przyszedł Tadeusz Spis”, zob. PANAWOP, Materiały 

Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 210, k. 1; Sprawozdanie Wydziału i Zarządu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 

Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego z czynności w roku administracyjnym 1901/1902, Kraków 1902, s. 26.

84 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 210, k. 1–2.

85 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880. Dokument L. 132/1904.

złożonym do Rady Miejskiej w 1896 r., mimo poparcia ze strony elit intelektualnych Krakowa, 

nie doczekała się realizacji86.

Przez Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, mającego swoją siedzibę przy ul. Sien-

nej 16, przewinęło się liczne grono historyków i archiwistów, którzy pod okiem prof. Krzyża-

nowskiego doskonalili swoją wiedzę i warsztat naukowy. Byli to, m.in. Adam Chmiel – archiwi-

sta i historyk, następca prof. Krzyżanowskiego na stanowisku dyrektora; Stanisław Kętrzyński 

– historyk-mediewista, źródłoznawca i dyplomata; Roman Grodecki – znakomity mediewista, 

późniejszy prof. UJ i czynny członek PAU. Wspomnieć jeszcze należy o Władysławie Baranie, 

Józefi e Gollenhoferze, Józefi e Serudze, Władysławie Wągielu87.

Grono tych doświadczonych i oddanych pracy ludzi, wspólnie z dyrektorem, porządkowało oraz 

inwentaryzowało księgi i akta, stosując nową w ówczesnej archiwistyce światowej zasadę proweniencji88.

Prof. Krzyżanowski, kierując Kaczmarczyka do pracy w krakowskim archiwum, wytyczył zawodową 

drogę swojego ucznia. Gruntowne studia teoretyczne i równocześnie praktyczne pod okiem wybitnego 

naukowca-archiwisty znakomicie ułatwiły jego start naukowy. Dzięki zdolnościom i nadzwyczajnej gor-

liwości stosunkowo szybko pogłębił i udoskonalił w codziennej praktyce pełen zakres klasycznych nauk 

pomocniczych historii i metody naukowego opracowania dokumentów i ksiąg staropolskich.

Pierwszą poważną pracą młodego archiwisty było uporządkowanie w 1903 r., na wniosek 

dyrektora, archiwum klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego 

Ciała na krakowskim Kazimierzu. Kaczmarczyk najpierw posegregował luźne akta według kry-

terium rzeczowego, z uwzględnieniem dawnego układu archiwalnego na podstawie inwentarza 

archiwalnego z 1795 r. Następnie ułożył je chronologicznie oraz rzeczowo i spaginował89.

Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej oceniło jego pracę bardzo dobrze. W  piśmie 

Grona, z września 1903 r., czytamy:  „Kazimierz Kaczmarczyk – słuchacz fi lozofi i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, podjął się uporządkowania archiwum klasztoru Kanoników Laterańskich przy 

kościele Bożego Ciała w Krakowie na wezwanie Grona, wskutek wniosku postawionego przez 

korespondenta Komisji Centralnej prof. dr. Stanisława Krzyżanowskiego. Wedle ogólnych wska-

zówek rzeczonego korespondenta wykonał przyjętą na siebie pracę, uporządkował 171 dyplomów 

i 165 rękopisów od XIII do XIX wieku, ściśle wedle wymogów naukowych. Uporządkowanie to było 

o tyle trudniejsze, że kilkadziesiąt rękopisów potrzeba było złożyć z luźnych kartek i fascykułów”90.

Ponadto w  1903 r. opracował indeks osobowy i  rzeczowy do Ksiąg ławniczych krakow-

skich 1365–1376 i 1390–1397 – publikacji wydanej w 1904 r. pod red. S. Krzyżanowskiego jako 

t. I  Wydawnictw Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa91. Zinwentaryzował także archiwa 

86 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i  Zabytków 

 Krakowa w latach 1896–1996, „Biblioteka Krakowska” 1997, nr 137, s. 17–18; S. Ciara, Wykształcenie i pozycja

 zawodowa…, dz. cyt., s. 114.

87 A. Kiełbicka, Archiwa Krakowskie..., dz. cyt., s. 233.

88 Tamże, s. 148.

89 K. Kaczmarczyk, Porządkowanie archiwów klasztornych, „Archeion” 1967, t. 47, s. 10. Do prac przy 

 porządkowaniu archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich powrócił w sierpniu 1942 r. w trakcie

 swojego pobytu w Krakowie.

90 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Grona C.K. Konserwatorów Galicji 

 Zachodniej L. 501 z dnia 24 września 1903 r., k. 1; Kaczmarczyk w haśle Archiwa kościelne, przygotowywanym do 

 Encyklopedii Katolickiej, pisał, że Kanonicy Regularni Laterańscy posiadali w swoim archiwum 171 dyplomów 

 z  lat 1289–1833 oraz 310 ksiąg i  fascykułów z  XV–XIX w., odnoszących się do dość licznych miejsc kultu 

 błogosławionego Stanisława Kazimierczyka oraz klasztorów skasowanych przez zaborcę rosyjskiego w Królestwie 

 Polskim; tamże, j.a. 28, k. 21–22.

91 Tamże, j.a. 239, opinia S. Krzyżanowskiego o K. Kaczmarczyku z 5 listopada 1904 r., k. 2.
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miejskie w Wiśniczu, Limanowej, Żywcu oraz uratował od zniszczenia archiwalia królewskiej 

niegdyś wsi Rajbrota, z XV–XIX w., przewożąc je do archiwum krajowego92.

Jego zapał i zaangażowanie w pracy archiwalnej zostały zauważone i docenione. Prof. Krzy-

żanowski w opinii wystawionej Kaczmarczykowi w listopadzie 1904 r. podkreślił, że „oddawał 

się pracy w archiwum bardzo gorliwie i okazał znajomość urządzeń i pracy archiwalnej” oraz że 

„jest wyjątkowo do służby archiwalnej ukwalifi kowany”93.

 Niedługo potem, w grudniu 1904 r., w dużej mierze dzięki poparciu dyrektora, został miano-

wany asystentem Archiwum (w miejsce Stanisława Kętrzyńskiego, który ustąpił ze stanowiska), 

z poborami 150 koron miesięcznie. Nominacja weszła w życie od 1 stycznia 1905 r.94

Jak każdy nowo powołany na wyższe stanowisko urzędnik państwowy 10 stycznia 1905 r. 

złożył uroczyste przyrzeczenie w biurze prezydialnym prezydenta miasta Krakowa95.

Na fali zainteresowań folklorem i tradycjami ludowymi swojego rodzinnego regionu w 1901 

r. został członkiem krakowskiego oddziału Towarzystwa Ludoznawczego, gdzie pełnił funkcję 

sekretarza. W ramach działalności w Towarzystwie w 1902 r. wygłosił odczyt o podaniach ludo-

wych w Wiśniczu. Aktywność oddziału z czasem zaczęła zamierać z powodu przeniesienia się 

niektórych jego członków96. W 1906 r. Kaczmarczyk został członkiem Towarzystwa Historycz-

nego we Lwowie97.

W  1909 r., w  czasie rektoratu prof. Franciszka Ksawerego Fiericha, Kazimierz Kaczmar-

czyk ukończył studia w Krakowie. 16 marca 1909 r. zdał pierwszy z dwóch egzaminów ścisłych 

(tzw. rygorozę) z historii i fi lologii polskiej przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: przewodniczący 

– prof. dr Piotr Ignacy Bieńkowski, egzaminatorzy: prof. prof. Stanisław Krzyżanowski, Stanisław 

Tarnowski, Witold Czermak, „z postępem dostatecznym”98. 10 lipca odbył egzamin z fi lozofi i 

przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: przewodniczący – prof. Bieńkowski, egzaminatorzy: 

prof. prof. Maurycy Straszewski i ks. Stefan Pawlicki, również „z postępem dostatecznym”99.

Promocja doktorska odbyła się 14 lipca 1909 r.100 Doktoryzował się u prof. Krzyżanowskiego 

na podstawie pracy Rozwój terytorialny i historyczny kolonizacji na prawie niemieckim w Polsce 

i wpływ jej na zmianę ciężarów ludności (pod koniec panowania Kazimierza Wielkiego). W dwa 

lata potem praca ta została wydrukowana pod zmienionym tytułem: Ciężary ludności wiejskiej 

92 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880, pismo do Prezydenta Miasta Krakowa 

 z prośbą o nadanie mu posady asystenta Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa z 29 grudnia 1904 r.

93 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, opinia prof. S. Krzyżanowskiego o K. Kaczmarczyku 

 z 5 listopada 1904 r., k. 2.

94 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880, pismo Prezydenta Miasta Krakowa do 

 K. Kaczmarczyka z 29 grudnia 1904 r. L.756/904/Prez. Nominacja ta była odnawiana w grudniu 1906 r. (pismo 

 Prezydenta Miasta Krakowa z  14 grudnia 1906 r. L. 615/06/Prez.) i  w  styczniu 1909 r. (pismo Prezydenta 

 Miasta Krakowa z 5 stycznia 1909 r. L.M.110.698/908/Prez.). Pensja nie uległa zmianie.

95 Tekst przysięgi brzmiał następująco: „Będąc mianowanym dekretem Prześwietnego Prezydium Magistratu 

z dnia 29 grudnia L/756/Prez./904 asystentem Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, przysięgam Panu 

Bogu Wszechmogącemu, że Najjaśniejszemu Panu Naszemu Franciszkowi Józefowi I, Cesarzowi Austriackie-

mu, Królowi Węgier i Czech, Galicji i Lodomerii i wszystkim od niego pochodzącym Następcom w Radzie, 

zachowam wierność i posłuszeństwo oraz przyrzekam pod przysięgą przestrzegać ustaw zasadniczych i  su-

mienne wykonywanie obowiązków moich”, ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880.

96 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 210, k. 2; zob. też Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, 

 red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1982.

97 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 236, k. 1.

98 AUJ, teczka doktorska Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. WF II 504, Protokół dwugodzinnego rygorozum z historii 

 i fi lologii polskiej z p. Kaczmarczykiem odbytego 16 marca 1909 r.

99 Tamże, sygn. WF II 504, Protokół jednogodzinnego rygorozum z fi lozofi i z p. Kaczmarczykiem odbytego 10 lipca 1909 r.

100 Tamże, sygn. WF II 508 – Album Doctorum Philosophiae.
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i miejskiej na prawie niemieckim w XIII i XIV wieku101.

 Kaczmarczyk, po słowie wstępnym, omówił na podstawie Kodeksów dyplomatycznych pro-

101 K. Kaczmarczyk, Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej na prawie niemieckim w XIII i XIV wieku, „Przegląd 

 Historyczny” 1910, t. 11, s. 12–30, 144–160, 288–312.

blem kolonizacji na prawie niemieckim oraz poruszany po raz pierwszy w nauce polskiej temat 

„wolnizny”, czyli ilości lat wolnych od ciężarów przy zakładaniu wsi na rzecz dworu, Kościoła 

i  państwa (tj. właściciela), po czym przedstawił obszernie ciężary kolonistów, ich wysokość 

i gatunki, ciężary sołtysów i wójtów na wsiach i w miastach oraz różnicę ciężarów między wsią 

a miastem. Po ciężarach na rzecz dworu pana omówił ciężary na rzecz Kościoła, którymi była 

dziesięcina, jej stosunek do czynszu i wielkości łanów oraz sposób jej zbierania, a także mniejsze 

ciężary kościelne, takie jak meszne, kolenda, iura stolae, świętopietrze. Dziesięcina była dokucz-

liwym ciężarem, zwłaszcza snopowa, bo nie można było zbiorów sprzątnąć, dopóki dziesiętnik 

jej nie odebrał. Pracę zamykało przedstawienie ciężarów na rzecz państwa i księcia, takich jak 

służba wojenna, budowa grodów, daniny w  naturze i  tzw. kollekta. Prof. Czermak, oceniając 

rozprawę, napisał między innymi:

 uwzględnił autor z wielką starannością obfi ty materiał źródłowy, zaczerpnięty głównie z polskich wydaw-

nictw źródłowych i  wcale zręcznie, i  umiejętnie go zużytkował. Mieści się też w  rozprawie rzeczywiście 

bardzo dużo interesujących i ważnych przyczynków rzucających niejeden promień światła na rozwój teryto-

rialny kolonizacji na ziemiach polskich, które same w sobie wystarczają, aby uznać dzieło p. Kaczmarczyka 

za cenny nabytek dla naszej historiografi i, zwłaszcza, że dał nadto w rozdziałach VI–XVI nadobowiązkowo 

– rzec można – szereg studiów o samejże organizacji miast i wsi na prawie niemieckim, do czego tematem 

obowiązany nie był102.

Po obronie pracy doktorskiej nie kontynuował badań tematycznie z nią związanych. Roz-

prawa do dziś zachowała wartość naukową i jest cytowana w literaturze.

W rok po obronie pracy doktorskiej, w czerwcu 1910 r., otrzymał awans na adiunkta Archi-

wum w X klasie rangi z uposażeniem rocznym 2200 koron, dodatkiem mieszkaniowym, tzw. 

kwaterunkowym, w wysokości 768 koron, prawem do dodatku tzw. trzechlecia po 200 koron

oraz do wliczanego do emerytury dodatku osobistego w kwocie 200 koron rocznie po przebyciu 

20. lat służby w tej samej klasie rangi (nominacja weszła w życie 1 lipca 1910 r.)103.

 W tym samym roku, w dowód uznania dla jego działalności archiwalnej i zaangażowania 

w ochronę zabytków, Centralna Komisja Sztuki i Zabytków KK (K.K. Zentral- Kommission für 

Kunst- und Historische Denkmale), mianowała go członkiem korespondentem104.

W dniu 4 lipca 1913 r. uchwałą Wydziału Historyczno-Filozofi cznego Akademii Umiejęt-

ności został zaliczony w poczet współpracowników Komisji Historycznej AU105. Wyróżnieniem 

jego kwalifi kacji była w dniu 6 maja 1913 r. nominacja na członka korespondenta Cesarsko-

-Królewskiej Rady Archiwalnej106.

Rada Archiwalna została powołana na mocy najwyższego postanowienia cesarskiego 9 listo-

pada 1894 r. Statut Rady w drugim paragrafi e określał ogólnie jej cele w sposób następujący: „Zada-

niem Rady Archiwalnej jest być pomocną rządowi przez poradę fachową we wszystkich sprawach 

tyczących się archiwów władz centralnych i władz im podległych; nadto może Rada Archiwalna 

102 AUJ, teczka doktorska Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. WF II 504, Ocena rozprawy „pro gratia” K. Kaczmarczyka 

 przez prof. Wiktora Czermaka.

103 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880. Mianowany dekretem Prezydenta miasta 

 z 10 czerwca 1910, L. 355/1910 Prez., na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 25 maja 1910 r.

104  PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 157, pismo Prezydenta  K.K. Zentral- Kommission für 

 Kunst- und Histor. Denkmale z 7 marca 1910 r., k. 1.

105 Tamże, j.a. 239, pismo Komisji Historycznej AU nr 549/13 z 15 października 1913 r., k. 8; zob. też Materiały do 

 działalności Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w  Krakowie w  latach 1873–1918. Wybór źródeł, 

 Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 317.

106 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, nominacja na członka korespondenta, pismo K.K.

 Archivrat Z. 257/13 z 25 sierpnia 1913 r., k. 10.
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pomagać także władzom niepaństwowym i osobom prywatnym przy organizacji ich archiwów”107.

Kaczmarczyk był także członkiem korespondentem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-

nychw Krakowie108.

 Praca w  Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa umożliwiła mu opracowanie kilku 

wartościowych pozycji naukowych. Owocem jego badań, prowadzonych samodzielnie lub 

ze współpracownikami, stała się praca dotycząca działalności tegoż archiwum: Das histori-

107 Cyt. za: J. Piwockim, t. 2, Lwów 1900, s. 10, polski tekst statutu. Więcej informacji na temat działalności C.K.

 Rady Archiwalnej: zob. S. Ciara, Archiwa w Austrii w latach 1869–1918 [w:] Archiwa a uniwersytety…, dz. cyt., 

 s. 13–40.

108 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z czynności za rok 1911, 1912, R. 57, s. 18.

sche Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wssenschaft liche Erforschung, 

opublikowana w „Mitteilungen des K. K. Archivrates” w 1914 r.109

Inwentaryzując dokumenty i  księgi miejskie, współpracował z  prof. Krzyżanowskim oraz 

z  innymi archiwistami przy publikacji Katalogu Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. 

Poszczególne części Katalogu, zawierającego w  tomie I  (1907) dokumenty pergaminowe, 

w tomie II (1915) dawne księgi sądowe, administracyjne i rachunkowe staropolskiego Krakowa 

(bez ksiąg przyległych miast i jurydyk) do czasów rozbiorów, opracowali pod kierunkiem Krzy-

żanowskiego urzędnicy archiwum: A. Chmiel, W. Baran, J. Gollenhofer. Przy układaniu chro-

nologicznym luźnych aktów i  paginowaniu rękopisów współdziałali pomocnicy archiwum: 

R. Grodecki, J. Seruga i W. Wągiel110. Kaczmarczyk do tomu II Katalogu opracował rękopisy nr 

1–1586 i 2931–3568, tj. 2223 rękopisy oraz miał duży udział w pracach nad pozostałymi ręko-

pisami opublikowanymi w  tomie I  i  II111. Natomiast sam opracował i  przygotował Libri iuris 

civilis Cracoviensis 1392–1506 (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie z lat 1392–1506), 

ogłoszone drukiem w 1913 r. oraz dokumenty miasta Bochni (ich druk planowano w periodyku 

Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej)112.

Dużo pracy włożył w przygotowanie katalogu tzw. Zbioru Rusieckich113, którego pierwsza 

część (dyplomy pergaminowe) miała być wydana drukiem w 1914 r. Prace prowadził z prze-

rwami od 1904 r. Katalog został ukończony krótko przed wybuchem I wojny światowej, lecz nie 

zdołano go już opublikować, ponieważ został zniszczony w czasie wojny. Ocalały jedynie egzem-

plarze korektowe, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie114.

Pracował także nad VI tomem Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski – nie zdobywszy fundu-

szy, pracę przerwał w 1913 r.115 Z braku papieru i rosnących kosztów druku – spowodowanych przez 

I wojnę światową – nie została również opublikowana jego praca poświęcona bibliografi i Krakowa116.

W 1915 r. wspólnie z Władysławem Baranem i Karolem Buczkiem skatalogował 1200 dyplo-

mów (od 1164 r.) przechowywanych w krakowskim archiwum kapitulnym.

W okresie pracy w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa brał również udział w pro-

wadzonych w Krakowie kursach archiwalnych. Wskazują na to zachowane w materiałach po nim 

konspekty wykładów o archiwach, wygłoszone w Krakowie przed rokiem 1920.

Podczas pracy w  archiwum krakowskim Kaczmarczyk zaprzyjaźnił się z  młodszym o  cztery 

lata, wspominanym już Władysławem Baranem, który podobnie jak on pochodził z  rodziny 

chłopskiej i  który z  wielkim trudem, w  biedzie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w  latach 1904–1907. Przez cały okres studiów Władysław Baran również pracował w  Archi-

wum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, a  od roku 1907 rozpoczął pracę w  Bibliotece

109 K. Kaczmarczyk, Das historische Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wissenschaft liche 

 Erforschung, „Mitteilungen des K. K. Archivrates” 1914, t. 1, z. 1, s. 155–200.

110 A. Kiełbicka, Archiwa krakowskie…, dz. cyt., s. 238.

111 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880., pismo K. Kaczmarczyka do Prezydenta 

 Krakowa z 13 kwietnia 1916 r.

112 Tamże, sygn. 880, pismo Kaczmarczyka do Prezydenta Krakowa z 13 kwietnia 1916 r.

113 Zbiór Rusieckich obejmuje dokumenty z lat 1211–1860. Znajdują się w nim archiwalia z Archiwum Koronnego 

 Krakowskiego, przywileje miast i  wsi, fragmenty bogatych niegdyś, a  dziś rozproszonych i  zachowanych 

 szczątków klasztornych.

114 M. Friedberg, Ocena działalności i dorobku naukowego dyrektora dr. Kazimierza Kaczmarczyka, mps.

115 Zob. Indeks Kancelaryjny do korespondencji sekretariatu Akademii Umiejętności, poz. 336 i 337 pod datą 18 

 kwietnia 1914 r.: „P. dr Z. Celichowski prosi o wydanie p. dr. Kaczm. dwóch tek z kopiami do VI Kodeksu 

 Dyplom. Wielkopolski (po śp. Prof. Piekosińskim)”, APAUiPAN w Krakowie, bez sygn.

116 Praca miał się ukazać w  18. tomie „Rocznika Krakowskiego”. Zob. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa 

 Miłośników Historii i Zabytków Krakowa za rok 1918, Kraków 1918, s. 4.
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Książąt Czartoryskich w  Krakowie, gdzie pozostawał w  służbie do roku 1919 włącznie117.

Na trzecim roku studiów Kazimierz Kaczmarczyk zawarł związek małżeński. 4 lutego 1904 

r. w kościele parafi alnym parafi i św. Józefa w Krakowie-Podgórzu odbył się jego ślub z Matyldą 

Mijal. Ojciec panny młodej Jan Antoni Teodor Mijal pochodził z okolic Brna na Morawach, 

skąd przeniósł się do Nowego Sącza, gdzie w listopadzie 1874 r. poślubił Zofi ę Paulinę Kubasie-

wicz. 12 maja 1875 r. w Nowym Sączu urodziła się im córka Matylda. Jan Mijal zmarł w kwiet-

niu 1886 r. w Dębicy, w wieku zaledwie 38 lat. Kazimierz i Matylda doczekali się córki Maryli 

(1904–1966). Niestety, małżeństwo to nie trwało długo. Po zaledwie trzech latach wspólnego 

życia, 21 lipca 1907 r., Matylda Kaczmarczyk zmarła w Krakowie-Podgórzu i została pochowana 

na cmentarzu rakowickim w Krakowie118.

W trzy lata później, w sierpniu 1910 r., ożenił się po raz drugi, z Władysławą Anielą Anto-

niną Nikolay, urodzoną 22 sierpnia 1887 r. w Samborze, córką Ignacego (1845–1917) i Antoniny 

z  d. Jaworowskiej (zm. 1940). Teść Kazimierza, Ignacy Nikolay, urodził się w  Czerniowcach. 

Był potomkiem kolonistów niemieckich wywodzących się ze Spiry w Nadrenii, którzy ok. 1784 

r. przybyli do Polski. Po zdaniu matury, w latach 1868–1869, studiował prawo na uniwersyte-

cie we Lwowie. Następnie pracował, m.in. w Zarządzie Skarbowym w Samborze jako poborca 

urzędu cłowego w Koziarni pod Niskiem oraz jako rachmistrz kasowy przy zarządzie salinar-

nym w Bochni. W 1913 r. przeszedł na emeryturę119.

Antonina z domu Jaworowska, herbu Lubicz, pochodziła ze zubożałej rodziny szlacheckiej, 

osiadłej od wieków na Podlasiu, która później – po utracie posiadłości – przeniosła się do Galicji, 

gdzie członkowie jej zajmowali różne – niskie zresztą – funkcje w zarządzie skarbowym kraju120.

Przyszli małżonkowie poznali się prawdopodobnie w trakcie nauki Władysławy w semina-

rium nauczycielskim w Krakowie. Ślub, na życzenie Kazimierza, odbył się 27 sierpnia 1910 r. 

w kościele św. Mikołaja w Krakowie. Nowożeńcy zamieszkali w Krakowie przy ul. Topolowej 48. 

117 A. Marciniak, Listy nauczycielki Jana Pawła II do historyka poznańskiego. Fragmenty korespondencji Jadwigi 

 Lewaj i profesora Kazimierza Kaczmarczyka, „Przegląd Wielkopolski” 2005, R. 19, nr 2, s. 78.

118 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 318, k. 73; tamże, j.a. 237, wyciągi metrykalne wystawione 

 przez urząd parafi alny rzym.-kat. Parafi i św. Józefa w Krakowie-Podgórzu z 24 lipca 1947 r., k. 12–13.

119 Tamże, j.a. 319, k. 14–15, 30; Z. Kaczmarczyk, Moja matka, mps, 1943, k. 1.

120 Z. Kaczmarczyk, Moja matka, s. 1.

W rok po ślubie urodził się syn Zdzisław (w przyszłości historyk prawa, prof. Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu), w 1914 r. córka Zofi a, a w 1920 r. najmłodszy syn Wisław121.

Władysława Kaczmarczyk prowadziła dom i  wraz z  mężem troszczyła się o  wychowanie 

dzieci. Ojciec był ich pierwszym przewodnikiem i nauczycielem w sprawach publicznych, choć 

bezpośrednio nie brał w  nich udziału. Rodzice wychowywali dzieci w  duchu patriotycznym 

i w przywiązaniu do kultury polskiej. Mieszkanie pp. Kaczmarczyków często gościło też znako-

mitych luminarzy nauki polskiej: Władysława Semkowicza, Michała Bobrzyńskiego, Stanisława 

Kutrzebę, ks. prof. Jana Fijałka, Oswalda Balzera, Władysława Abrahama122.

Działalność naukową i  zawodową Kazimierza Kaczmarczyka zakłóciły wydarzenia poli-

tyczne. Zamach na arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonkę w Sarajewie w czerwcu 1914 r. stał 

się przysłowiową iskrą, która doprowadziła do wybuchu I wojny światowej.

Niedługo potem Kazimierz został zmobilizowany do armii austro-węgierskiej. Od 1 sierpnia 

1914 r. do 20 września 1914 r. służył w 16. Powiatowej Komendzie Uzupełnień Obrony Krajo-

wej w Krakowie, natomiast od 15 lipca 1915 do 30 października 1918 r. w Cesarsko-Królew-

skim Oddziale Policji Wojskowej w Krakowie (K. u. K. Militärpolizeiwachabteilung in Krakau). 

W dniu 1 września 1915 r. otrzymał awans na porucznika, a 14 maja 1918 r. na kapitana123.

Przydział służbowy w  garnizonie krakowskim umożliwił mu połączenie obowiązków 

służbowych z pracą w Archiwum. W grudniu 1917 r. Rada Miasta Krakowa mianowała go 

archiwariuszem (czyli kustoszem) w  IX klasie rangi, z  płacą roczną 2800 koron, rocznym 

dodatkiem kwaterunkowym w kwocie 960 koron, dodatkiem osobistym emerytalnym w kwo-

cie 750 koron rocznie oraz prawem do tzw. trzechleci po 200 koron rocznie (nominacja weszła 

w życie 20 grudnia 1917 r.)124.

W piśmie do prezydenta miasta Krakowa prof. Krzyżanowski tak uzasadnił nominację Kaczmarczyka:

Dr Kaczmarczyk odznacza się szczególnym zamiłowaniem swojego zawodu. W pracy nad katalogo-

waniem zbiorów Archiwum wziął wybitny udział, historię Archiwum uprzystępnił szerszym kołom przez 

ogłoszenie o  nim rozprawy w  publikacjach Rady Archiwalnej w  Wiedniu, której jest korespondentem. 

Wydawnictwo „Jus civile” przez Dr. K. umiejętnie dokonane przynosi dla badacza stosunków populacyj-

nych i  narodowych średniowiecznego Krakowa pierwszorzędny materiał. Powyższe dane stwierdzają, że 

kilkuletnia praca Dr. Kaczmarczyka w Archiwum zasługuje na pełne uznanie125.

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w  listopadzie 1918 r., rozpoczęto orga-

nizację centralnej i  terenowej administracji polskiej oraz urzędów, w  tym również archiwów. 

W związku z tym Kaczmarczyk, który od 1 listopada 1918 r. pełnił służbę w odrodzonym Woj-

sku Polskim w stopniu kapitana piechoty przy Komendzie Policji Wojskowej w Krakowie, 28 

lutego 1919 r. został zdemobilizowany i z dniem 1 marca przeniesiony do rezerwy126.

121 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 237, metryka ślubu Kazimierza i Władysławy Kaczmarczyków 

 wystawiona 17 stycznia 1911, k. 5; Z. Kaczmarczyk, Moja matka, s. 4. Małżeństwo to urzędniczym sferom 

 bocheńskim wydawało się pewnym mezaliansem. K. Kaczmarczyk był bowiem „homo novus”, synem chłopa, 

 jednak ojciec panny młodej, demokrata z przekonań, nie stwarzał specjalnych trudności dla tego związku, tamże, s. 4.

122 Z. Kaczmarczyk, Moja matka, s. 4–6; H. Olszewski, Zdzisław Kaczmarczyk 1911–1980, Poznań 2005, s. 33.

123 NDAP, teczka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 2; CAW, sygn. ap 11765, teczka personalna 

 Kazimierza Kaczmarczyka; ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880.

124 ANKES, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880. Mianowany archiwariuszem na podstawie 

 uchwały Rady m. Krakowa z 20 grudnia 1917. Pismo Prezydenta Miasta Krakowa z 10 stycznia 1918 r. L.5078/17 prez.

125 Tamże, pismo S. Krzyżanowskiego do Prezydenta Miasta Krakowa z 16 kwietnia 1916 r.

126 NDAP, teczka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 2; CAW, sygn. ap 11765, teczka 

 personalna Kazimierza Kaczmarczyka.

Imieniny ks. Teobalda,

przeora zakonu

Cystersów w Mogile,

Kazimierz Kaczmarczyk

stoi szósty od lewej,

8 lipca 1917 r.
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Okres galicyjski (od 1920 r.)

 37

W rozkazie dziennym z 1 marca 1919 r., we fragmencie poświęconym przejściu Kaczmarczyka do 

cywila czytamy m.in.:

Kapitan dr Kaczmarczyk umiał pogodzić surową dyscyplinę z humanitarnym i dobrem traktowaniem pod-

władnych, troszcząc się o ich dolę i niedolę, wpływając na nich zwłaszcza w ostatnich ciężkich czasach po usunięciu 

władz austriackich w duchu gorącej miłości Ojczyzny, robiąc z nich świadomych obywateli wolnej i niepodległeJ 

Polski. Jego zalety jako człowieka czyniły go miłym i dobrym kolegą127.

Po opuszczeniu armii wrócił do pracy w Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie. Nie na 

długo jednak. Pod koniec marca wyjechał do Warszawy, gdzie 1 kwietnia 1919 r. rozpoczął pracę 

w Archiwum Skarbowym na stanowisku p.o. archiwisty, z płacą miesięczną 900 marek. „Celem 

umożliwienia [...] przeprowadzenia prac dotyczących zorganizowania i uporządkowania archi-

wów państwowych w Warszawie” otrzymał trzymiesięczny urlop bezpłatny. Nie było to jednak 

zbyt interesujące dla niego zajęcie, skoro po kilku miesiącach, we wrześniu 1919 r., zrezygnował 

z pracy w Archiwum Skarbowym i wrócił na swoje poprzednie stanowisko w Archiwum Aktów 

Dawnych Miasta Krakowa128. Po śmierci prof. Krzyżanowskiego w  1917 r. funkcję dyrektora 

krakowskiego archiwum objął Adam Chmiel. Atmosfera pracy w tym miejscu stała się napięta, 

m.in. ze względu na trudny charakter nowego zwierzchnika. Zapewne z tego powodu, a także 

ze względu na niewystarczające wynagrodzenie, stawiające rodzinę Kaczmarczyka w trudnym 

położeniu materialnym, mimo przywiązania do miasta i  miejsca pracy przyjął on propozycję 

objęcia posady zastępcy dyrektora archiwum w  Poznaniu, złożoną mu przez ówczesnego 

127 Fragment z wyciągu z  rozkazu dziennego L.60 Komendy Policji Wojskowej z 1 marca 1919 r., podpisanego 

 przez mjr. Morawetza, udostępniony autorowi przez Elżbietę i Andrzeja Grabarczyków.

128 ANKES, teczka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880. NDAP, sygn. 792, cz. I, teka akt osobowych 

 Kazimierza Kaczmarczyka, k. 6; PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo ministra 

 Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do K. Kaczmarczyka (z uwagi na silne uszkodzenie dokumentu 

 niemożliwe jest odczytanie, kiedy pismo zostało wystawione), k. 14, pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych 

 i Oświecenia Publicznego do K. Kaczmarczyka z 4 września 1919 r. Nr 1246A/19, k. 15; Archiwum Skarbowe 

 w Warszawie w latach 1918–1926 (Kronika), „Archeion” 1927, t. 2, s. 147; S. Kieniewicz, Archiwum Skarbowe 

 w Warszawie [w:] Straty Archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. II, 

 Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa 1956, s. 20.

naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych i zarazem dyrektora Archiwum Państwowego 

w Poznaniu – dr. Józefa Paczkowskiego.

Będąc w Krakowie marzyłem od dawna o archiwum w Poznaniu, którego działalność i ludzie znane 

mi było dobrze z  publikacji „Zeitschrift  der historischen Gesellschaft ”, a  stosunki polityczne i  admi-

nistracyjne Wielkopolski z  dość dobrych artykułów w  „Czasie” i  „Naprzodzie”, dwóch biegunowych 

dziennikach – bo pierwszy był konserwatywny, a drugi socjalistyczny – które Poznańskiemu poświęcały 

stosunkowo dużo miejsca.

 – tak wspominał początki swojej pracy w archiwum poznańskim w referacie wygłoszonym na 

uroczystości pożegnania w związku ze swoim przejściem na emeryturę w kwietniu 1953 r.129

Propozycję pracy w  stolicy Wielkopolski otrzymał na początku 1920 r. W  kierowanym 

do Paczkowskiego liście z 28 stycznia 1920 r. zgodził się na objęcie posady, ale pod pewnymi 

warunkami:  „Mam ochotę objąć posadę w Poznaniu, ale muszę mieć warunki odpowiednie, 

bym pracował z ochotą i ze skutkiem, bez troski o materialne zabezpieczenie rodziny, które jest 

moim obowiązkiem”130. W dalszej części listu poruszył problem zaliczenia w poczet stażu 20 lat 

pracy w archiwum krakowskim.

W napisanym do Prezydium Miasta Krakowa podaniu o udzielenie bezpłatnego urlopu od 

16 kwietnia do 30 czerwca 1920 r., celem uregulowania spraw związanych z objęciem posady 

w Poznaniu, tak uzasadnił swoją decyzję:

 Wśród obecnych stosunków drożyźnianych, mając liczną rodzinę, nie mogę w Krakowie wyżyć, dlatego 

zmuszony jestem próbować szukać innej posady, by mej rodzinie zapewnić lepsze warunki bytu. Ponieważ Archi-

wum Państwowe w Poznaniu z braku sił odpowiednich od przeszło roku bez opieki pozostaje, przeto otwarcie 

jego dla nauki leży w interesie ogólnego polskiego dobra. Okoliczności, które tak Gminie, jak i mnie tylko mate-

rialne korzyści mogą przynieść, pomijając nawet względy moralne, że ludzi będących w służbie miejskiej Krakowa 

poszukują w całej Polsce jako ludzi z dobrej szkoły, przemawia za udzieleniem i urlopu, o co gorąco upraszam131.

W następnym liście, adresowanym do Prezydium Miasta Krakowa, prosił o kolejny urlop 

bezpłatny na okres 3 miesięcy.

Archiwum Państwowe w Poznaniu – pisał – ma opracować dla Rządu polskiego materiały historyczne 

dotyczące odszkodowań Polski na rzecz Niemiec za dobra przypadłe od Niemiec Państwu Polskiemu 

w wysokości milionów marek. Pracy tej za poprzedniego urlopu udzielonego mi w kwietniu przez Pre-

zydium ukończyć nie mogłem, a ponieważ moralnie zmuszony jestem doprowadzić ją do końca, przeto 

upraszam Prezydium o łaskawe udzielenie mi urlopu bezpłatnego na przeciąg trzech miesięcy132.

Poczucie obowiązku oraz nawał prac związanych z kwestią odszkodowań spowodowały, 

że przedłużył swój pobyt w Poznaniu. Argumenty, jakie przytoczył w liście, nie przekonały 

jednak Prezydium Miasta Krakowa. W odpowiedzi na prośbę krakowskie władze miejskie 

poinformowały go, że:

obecny pobyt Pana poza Krakowem bez urlopu i  nieusprawiedliwiony, […] jest służbowo niedopuszczalny, 

wzywam Pana do zgłoszenia się celem objęcia służby w tutejszym Archiwum Aktów Dawnych w nieprzekra-

czalnym terminie 14 dni, w  przeciwnym bowiem razie narazi się Pan na utratę zajmowanej w  służbie miej-

skiej posady w myśl postanowienia 15 paragrafu pragmatyki służbowej dla urzędników i sług miasta Krakowa, 

według którego urzędnik, który przez dwa tygodnie bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do biura, traci służbę133.

129 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 245, k. 7–8.

130 AAP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, k. 6, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 28 stycznia 1920 r.

131 ANKES, sygn. 880, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, pismo K. Kaczmarczyka do Wysokiego 

 Prezydium Miasta Krakowa z 7 kwietnia 1920 r.

132 Tamże, pismo K. Kaczmarczyka do Wysokiego Prezydium Miasta Krakowa z 25 sierpnia 1920 r.

133 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Prezydenta Miasta Krakowa z 10 września 

 1920 r., L. 3671/20 prez., k. 17.

Most w Kurowie

na Dunajcu,

od lewej: 

Maria Kopera,

Kazimierz 

Kaczmarczyk,

prof. Feliks Kopera,

K. Jaworowski,

1911 r.
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Ale nawet groźba utraty stanowiska w  krakowskim archiwum nie przekonała go do 

powrotu. Najprawdopodobniej zadecydował już ostatecznie, że zostaje w  Poznaniu. Awans 

na zastępcę dyrektora archiwum oraz możliwość rozwoju zawodowego zadecydowały, że 

8 października 1920 r. złożył ofi cjalną rezygnację z posady archiwariusza w Archiwum Aktów 

Dawnych Miasta Krakowa.

Decyzję tę motywuję zbyt powolnym awansem i  skromnym uposażeniem, związanym z  zajmowaną 

posadą, co stawiało w ciężkim położeniu materialnym moją rodzinę. Po 19 latach służby w gruncie zmu-

szony jestem z tego powodu porzucić Archiwum Aktów Dawnych, mimo przywiązania do miasta i samego 

Archiwum, i  objąć posadę wicedyrektora Archiwum Państwowego w  Poznaniu. Do rezygnacji skłaniają 

mnie również stosunki osobiste w archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa, które pogorszyły się znacznie ze 

śmiercią poprzedniego dyrektora Archiwum śp. Stanisława Krzyżanowskiego134.

– tak uzasadnił swoją decyzję o odejściu z zajmowanego stanowiska.

134 ANKES, sygn. 880, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, K. Kaczmarczyk do Prezydium Miasta Krakowa 

 z 8 października 1920 r. Na skutek wniesionej rezygnacji został formalnie zwolniony z obowiązków archiwariusza 

 z dniem 8 października 1920 r., na podstawie uchwały Rady Miasta z 6 maja 1921 r., M.L.6517/20. prez.

Na sąsiedniej stronie

Marcin Samlicki,

Wisław Kaczmarczyk

– syn Kazimierza,

Kazimierz 

Kaczmarczyk

przed budynkiem

Archiwum 

Państwowego

w Poznaniu 

na Górze

Przemysła,

8 czerwca 1929 r.

W nadruku:

fragment strony

pierwszej Wykazu

ważniejszych prac

Archiwum 

Państwowego

w Poznaniu 

w sprawach

odszkodowań 

i innych 

w latach 

1920–1924.
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Praca w Archiwum Państwowym w Poznaniu (1920-1939)

 41

1. Zarys dziejów Archiwum Państwowego 

w Poznaniu w latach 1869–1918
Archiwum Państwowe w Poznaniu powołano do życia 8 marca 1869 r., ale początek swój 

wywodzi ono z archiwów sądów grodzkich i ziemskich dawnej Rzeczypospolitej135.

W  1772 r., po zajęciu Pomorza, Kujaw i  części północnej Wielkopolski, władze pruskie 

przejęły akta sześciu miast: Inowrocławia, Kruszwicy, Bydgoszczy, Nakła, Kcyni i Wałcza, które 

umieszczono w Pile i w Bydgoszczy. W 1793 r. w wyniku drugiego zaboru pod panowanie pru-

skie dostała się cała Wielkopolska. Księgi ziemskie i  grodzkie Kościana, Wschowy, Gniezna 

i Pyzdr zwieziono do Poznania, gdzie wraz z aktami poznańskimi umieszczono je w pomiesz-

czeniach kolegium pojezuickiego. Opiekę nad nimi sprawowały miejscowe sądy pruskie136.

Nadzór nad archiwaliami był jednak niedostateczny. Pracownicy odpowiedzialni za akta byli 

zupełnie nieprzygotowani do sprawowania funkcji archiwistów, skutkiem czego nieprawidłowo 

przechowywane akta ulegały zniszczeniu. Mimo tej sytuacji i apeli o zapewnienie odpowiednich 

warunków do ich przechowywania władze pruskie nie kwapiły się zbytnio do stworzenia archi-

wum z prawdziwego zdarzenia137.

135 Zob. J. Bielecka, Organizacja i  działalność kancelarii ziemskich i  grodzkich wielkopolskich XIV–XVIII w., 

 „Archeion” 1954, t. 22, s. 129–155; tejże, Kancelaria grodzka wielkopolska w  XVI–XVIII wieku, „Studia 

 Źródłoznawcze” 1957, t. 1, s. 119–153; tejże, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i  ziemskich Wielkopolski 

 XIV–XVIII wieku, Poznań 1965; Z. Wojciechowska, Kancelaria grodzka w zamku poznańskim, „Kronika Miasta 

 Poznania” 2004, nr 4, s. 133–145.

136 J. Bielecka, Organizacja i  działalność kancelarii…, dz. cyt., s. 151; Archiwum Państwowe Miasta Poznania 

 i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe, pod red. C. Skopowskiego, Warszawa 1969…, dz. cyt., s. 10.

137 H. Likowski, Biblioteki i archiwa poznańskie, „Dziennik Poznański” 1922, nr 154, s. 2.

W 1820 r. kanclerz ks. Karl August von Hardenberg – reformator pruskiej administracji pań-

stwowej – postanowił utworzyć archiwa w tych prowincjach państwa pruskiego, które takich insty-

tucji jeszcze nie posiadały. Archiwum prowincjonalne miało także powstać w Wielkim Księstwie 

Poznańskim. W tym celu von Hardenberg kazał złożyć sobie raport o stanie archiwów138.

Sprawujący w  latach 20. XIX w. funkcję naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznań-

skiego Joseph von Zerboni di Sposetti nakazał, aby klasztory, którym skasowano majątki ziem-

138 Król. prowincyalne archiwum państwowe, „Dziennik Poznański” 1880, nr 184, s. 1; K. Kaczmarczyk, Literatura 

 archiwalna odrodzonej Polski, „Archeion” 1928, t. 3, s. 136.

Siedziba Archiwum

Państwowego

na Górze Przemysła.

Zbiory: PANAWOP
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skie w latach 1796–1797, wydały dokumenty i akta dotyczące nieruchomości. W efekcie zgro-

madzenia zakonne, traktując to zarządzenie jako jeszcze jeden przejaw restrykcji ze strony władz 

zaborczych, większość archiwaliów wydały w ręce prywatne lub sprzedały albo po prostu odmó-

wiły przekazania akt, twierdząc, że takowych nie posiadają. Na względnie dużą ilość istniejących 

w zaborze pruskim klasztorów zebrano tylko ok. 500 dokumentów, które złożono w Naczelnym 

Prezydium Prowincji Poznańskiej139. Tak niewielka ilość dokumentów była m.in. jedną z przy-

czyn fi aska utworzenia archiwum prowincjonalnego w Poznaniu140.

Niepowodzeniem zakończyły się również starania kolejnego naczelnego prezesa Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego – Eduarda Heinricha von Flottwella – o stworzenie archiwum, podejmo-

wane w latach 1832 oraz 1836–1837141.

Sprawa utworzenia archiwum w Poznaniu była poruszana na posiedzeniu sejmu pruskiego 

w roku 1855 oraz w latach 1857–1858 i 1860–1861 przez posłów polskich i niektórych niemiec-

kich. Władze pruskie mimo kilkakrotnych interpelacji ze strony posłów uważały, że należy 

najpierw przygotować odpowiednie materiały archiwalne, a  następnie utworzyć samą insty-

tucję. Jak się później okazało, głównym przeciwnikiem utworzenia archiwum w Poznaniu był 

ówczesny dyrektor archiwów pruskich – prof. Karl Wilhelm von Deleuze de Lancizolle, który 

w 1858 r. przeprowadził wizytację we wspomnianym mieście. Według niego zgromadzone księgi 

grodzkie i  archiwalia klasztorne nie stanowiły podstawy do utworzenia archiwum. Zarówno 

on, jak i część ofi cjalnych kół pruskich obawiała się, że nowo powstała placówka, gromadząca 

dokumenty z okresu istnienia Rzeczypospolitej, może być niebezpiecznym ośrodkiem polskiej 

propagandy i kultury142.

Konkretnym efektem interpelacji poselskich było zapewnienie lepszej opieki nad już zgro-

madzonymi archiwaliami. W 1857 r. archiwum grodzkie objął Józef Przyborowski, a po powoła-

niu go w 1863 r. na katedrę uniwersytecką w Warszawie jego pomocnik Józef Lekszycki.

Debaty na tematy archiwalne w sejmie pruskim nie ustawały. Posłowie polscy Józef Moraw-

ski, Władysław Niegolewski, a głównie Kazimierz Kantak domagali się utworzenia archiwum 

w  Poznaniu, jednak żądania te nie odnosiły skutku wobec sprzeciwów komisji budżetowej. 

W 1860 r. projekt upadł głosami konserwatystów.

W  latach 1865 i  1866 poseł Kantak ponownie wystąpił z  żądaniem założenia archiwum 

w Poznaniu143. W 1866 r. Karl Wilhelm von Deleuze de Lancizolle ustąpił ze stanowiska dyrek-

tora archiwów pruskich, a jego następca – prof. Maximilian Wolfgang Duncker – ustosunkował 

się życzliwiej do żądań polskich, tym bardziej że i ówczesny nadprezydent prowincji poznańskiej 

– Karl Wilhelm von Horn, uważał założenie archiwum za rzecz potrzebną i  zlecił rozpoczę-

cie prac mających na celu dostarczenie przyszłej instytucji odpowiednich zasobów aktowych. 

Sprawa posuwała się szybko naprzód, gdyż sądy zgodziły się przekazać przyszłemu archiwum 

księgi grodzkie i  ziemskie, magistrat miasta Poznania zaś wysuwał sugestię oddania archi-

wum miejskiego. Dużą rolę odegrał także artykuł Józefa Łukasiewicza w periodyku „Lederbus 

Archivs”, który zwrócił uwagę kół urzędowych pruskich na wielkie znaczenie tych akt144.

139 H. Likowski, Biblioteki i archiwa…, dz. cyt. s. 3.

140 Król. prowincyalne…, dz. cyt., s. 1.

141 Między innymi jako argument za decyzją odmowną posłużył słaby wynik konfi skaty archiwaliów klasztornych. 

 Zob. H. Likowski, Biblioteki i archiwa…, dz. cyt. s. 3.

142 H. Likowski, Biblioteki i archiwa…, dz. cyt., s. 3; K. Kaczmarczyk, Literatura archiwalna…, dz. cyt., s. 136–137.

143 Przemówienia posła K. Kantaka w sejmie pruskim w sprawie utworzenia archiwum dla Wielkiego Księstwa 

 Poznańskiego, „Dziennik Poznański” 1865, nr 88, s. 1; „Dziennik Poznański” 1866, nr 272, s. 1.

144 Archiwum Państwowe Miasta Poznania…, dz. cyt., s. 10.

Zainteresowany tą sprawą premier Prus Otto von Bismarck wysunął projekt opracowany przez 

Dunckera, który na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 24 czerwca 1869 r. przyjęto jednomyślnie145.

Zgodę premiera pruskiego uzyskał von Horn po przedstawieniu mu korzyści politycznych, 

wypływających z nadziei wykorzystania źródeł historycznych dla uzasadnienia praw Niemców 

do ziem polskich pod zaborem pruskim i wykazania wpływów kultury niemieckiej tej prowincji. 

W rzeczywistości zgoda władz nastąpiła pod naciskiem opinii społeczeństwa polskiego. Repre-

zentowali ją kolejno: historyk Józef Łukaszewicz, a później Józef Morawski, Władysław Niego-

lewski i Kazimierz Kantak. Składaniem ciągłych interpelacji w tej sprawie wsławił się szczególnie 

ten ostatni i właśnie z Kazimierzem Kantakiem najczęściej wiązane jest założenie w Poznaniu 

Archiwum Państwowego146.

8 marca 1869 r. nadprezydent prowincji poznańskiej von Horn powiadomił o utworzeniu w Pozna-

niu Królewsko-Pruskiego Archiwum Państwowego (Königliche Preussische Staatsarchiv Posen)147.

Nowo założone archiwum otrzymało nazwę „Staatsarchiv”, którą ustalono w roku 1866 dla 

archiwów prowincjonalnych. 1 lutego 1869 r. przybył do Poznania dr Karl Josef Schuchard, który 

następnego dnia objął nową placówkę, a 9 lutego przejął archiwum grodzkie. Z braku miejsca 

pozostało ono dalej na Górze Przemysła w Poznaniu, pod opieką Józefa Lekszyckiego148.

 Siedziba Archiwum Państwowego mieściła się w  dwóch miejscach: w  budynku Rejen-

cji (dawnym kolegium jezuickim), w dwóch pomieszczeniach na pierwszym piętrze, gdzie od 

lat 40. spoczywały szczątki archiwów klasztornych oraz w  zamku na Górze Przemysła, gdzie 

przechowywane były akta grodzkie. W listopadzie 1869 r. na skutek interpelacji posła Kantaka, 

który podniósł niedogodność rozrzucenia zasobu archiwum, władze berlińskie obiecały pomoc. 

Dopiero jednak w roku 1874 Archiwum otrzymało cztery nowe pomieszczenia w Rejencji, a dla 

nowszych nabytków wynajęto w 1881 r. dziewięć sal w dawnym klasztorze bernardynów. W paź-

dzierniku 1884 r., po wyprowadzce Wyższego Sądu Apelacyjnego z zamku na Górze Przemy-

sła do nowego gmachu, dawny gród poznański po niezbędnej adaptacji oddano w całości do 

dyspozycji Archiwum. Umożliwiło to przeniesienie archiwaliów przechowywanych dotychczas 

w budynku rejencji do nowej siedziby149.

Obsada Archiwum nastręczała władzom pruskim dużo trudności, gdyż pracownicy musieli 

znać dobrze język polski. W początkowych latach dyrektorzy zmieniali się często. Po dr. Schu-

chardzie, funkcję dyrektora sprawował w latach 1875–1878 dr Paul Clauswitz, w latach 1878–

-1880 dr Karl Sattler, w latach 1880–1884 dr Christian Meyer, w latach 1884–1886 dr Berhard 

Endrulat, wreszcie od roku 1886 do 1919 dr Rodgero Prümers – archiwista ze Szczecina. Wspo-

mnieć też trzeba o dr. Adolfi e Warschauerze, zatrudnionym w latach 1882–1912. Z Polaków pra-

cował jedynie Józef Lekszycki, ceniony jako znawca ustroju Rzeczypospolitej i genealogii rodzin 

szlacheckich150. Po jego śmierci, w 1899 r., zaistniała możliwość zatrudnienia innego Polaka – 

145 K. Kaczmarczyk, Literatura archiwalna…, dz. cyt., s. 137.

146 F. Paprocki, Rola Archiwum Państwowego w Poznaniu w rozwoju nauk historycznych 1869–1973 [w:] Studia 

 z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI–XX w., red. A. Czubiński, Poznań 1974, s. 455.

147 Obwieszczenie nr 198 z  8 marca 1869 r. zamieszczone w  „Dzienniku Urzędowym Królewskiej Regencji 

 w Poznaniu” 1869, nr 11, s. 80–81.

148 H. Likowski, Biblioteki i archiwa..., „Dziennik Poznański” 1922, nr 154, s. 3.

149 H. Likowski, Biblioteki i  archiwa..., „Dziennik Poznański” 1922, nr 154, s. 3; T. Krahel, Stulecie Archiwum 

 Państwowego w  Poznaniu (1869–1969), „Archiwa, Biblioteki i  Muzea Kościelne” 1970, t. 21, s. 241–247; 

 E. Linette, Zamek w Poznaniu, Warszawa–Poznań 1981, s. 63.

150 Józef Lekszycki pracował w Archiwum od 9 lutego 1869 r. do 21 grudnia 1899. Zob. C. Skopowski, Józef Lekszycki 

 (1818–1899) [w:] Życiorysy polskich archiwistów poznańskich i skład osobowy z dnia 8 III 1969 roku, Archiwum 

 Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego, Poznań 1969, s. 41–43. Lekszycki był także autorem 
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Józefa Paczkowskiego. Wprawdzie w październiku 1900 r. Paczkowski zajął wolny po Lekszyc-

kim etat archiwisty w poznańskim archiwum, ale równocześnie został przydzielony do Tajnego 

Archiwum Państwowego w Berlinie.

W tym czasie pruskie Archiwum Państwowe w Poznaniu było jedyną niemiecką placówką 

naukową w tym mieście, stąd też odgrywało dużą rolę w życiu kulturalnym miejscowego spo-

łeczeństwa niemieckiego, zwłaszcza w dziedzinie badań historycznych. Odgrywało także rolę 

w  lokalnej polityce pruskiej, gdyż władze wymagały od jego pracowników tworzenia prac 

naukowych potwierdzających niemiecki charakter Wielkopolski. Zadaniem tych prac była rów-

nież indoktrynacja polskiej ludności Wielkiego Księstwa Poznańskiego pruską myślą i prusko-

niemieckim wychowaniem151.

  Zasoby archiwum wciąż się powiększały. Na apel ogłoszony przez dyrekcję Archiwum wkrótce 

zaczęły napływać do niego akta miast. Do roku 1900 na 120 miast wielkopolskich aż 109 z nich 

zdeponowało swoje akta w Archiwum w Poznaniu. Również około 100 cechów złożyło tu w tym 

czasie swoje dawne rękopisy. Od roku 1880 zaczęto przejmować akta władz pruskich: Rejencji 

Poznańskiej i Bydgoskiej, Naczelnego Prezydium Prowincji Poznańskiej, Prowincjonalnego Kole-

gium Szkolnego, zlikwidowanych urzędów z  Prus Zachodnich i  Prus Południowych, landratur 

i komisariatów obwodowych, władz sądowych oraz innych urzędów i instytucji pruskich. W 1883 r. 

 licznych cennych pomocy archiwalnych. Sporządził repertorium akt: prefektury bydgoskiej z czasów Księstwa 

 Warszawskiego, Generalnego Konsystorza, ksiąg sądowych i hipotecznych, staropolskich akt miasta Poznania, 

 opracował indeksy miejscowości, osób i urzędów do najstarszych ksiąg ziemskich poznańskich, gnieźnieńskich, 

 kościańskich; ziemskich i  grodzkich, bydgoskich, kujawskich itp.; H. Likowski, Biblioteki i  archiwa..., 

 „Dziennik Poznański” 1922, nr 155, s. 2.

151 Z. Wojciechowska, Archiwum Państwowe w  Poznaniu, https://szukajwarchiwach.pl/53/#tabInformacje– 

 [dostęp: 04.10.2018].

Tajne Archiwum Państwowe w  Berlinie przekazało Archiwum Państwowemu w  Poznaniu 

dokumenty byłego namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego – ks. Antoniego Radziwiłła152.

Prace archiwalne polegały na porządkowaniu i  inwentaryzacji dokumentów, ksiąg i  akt, 

na sporządzaniu repertoriów, indeksów i  regestrów, które miały być pomocne głównie bada-

czom niemieckim. Z polskich badaczy korzystających z zasobów archiwalnych wymienić należy 

wydawców źródeł i  autorów: Ignacego Zakrzewskiego, Franciszka Piekosińskiego, Bolesława 

Ulanowskiego, Stanisława Kutrzebę, Józefa Łukasiewicza, Władysława Semkowicza. Stanisława 

Smolkę, Teodora Wierzbowskiego.

W oparciu (w całości lub w części) o archiwalia poznańskie wydano wówczas m.in. cenne 

publikacje źródłowe i opracowania, takie jak Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wydany przez 

Ignacego Zakrzewskiego i Franciszka Piekosińskiego (t. 1–5, Poznań 1877–1908), Dokumenty 

kujawskie i mazowieckie, zebrane i wydane przez Bolesława Ulanowskiego (Kraków 1887), Sta-

dbuch von Posen (Poznań 1892) i Stadtische Archive der Provinz Posen (1884) – Adolfa Warschau-

era, Die altesten grosspolnischen Grodbucher – Józefa Lekszyckiego (Bd. 1–2, Leipzig 1887–1889) 

oraz Das Jahr 1793 – pracę zbiorową pod red. Rodgero Prümersa (Poznań 1895)153.

2. Archiwum Państwowe w Poznaniu 

w strukturach Ministerstwa 

byłej Dzielnicy Pruskiej w latach 1919–1921
Inicjatywa zmierzająca do przekazania pruskiego Archiwum Państwowego w Poznaniu pod zarząd 

polski wyszła od Rady Robotniczo-Żołnierskiej, która 15 listopada 1918 r. mianowała dr. Józefa 

Kostrzewskiego, ówczesnego asystenta Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, decer-

nentem (referentem) do spraw Archiwum Państwowego i Muzeum Prowincjonalnego w Poznaniu, 

przydzielając mu do pomocy ks. dr. Kamila Kantaka. Ich zadaniem była opieka nad całością zbiorów 

zagrożonych ewentualnym wywozem do Niemiec. Sprawy bieżące załatwiał nadal zarząd pruski. 

Stan taki istniał również po 27 grudnia 1918 r., kiedy referat archiwalny na mocy rozporządzenia 

Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej (NRL) przeszedł w  styczniu 1919 r. w  ręce ks. Stanisława 

Kozierowskiego, który urząd referenta sprawował aż do kwietnia 1919 r., tj. do momentu ofi cjalnego 

przejęcia archiwum poznańskiego przez władze polskie154.

 Rozporządzeniem Komisariatu NRL z 9 kwietnia 1919 r. Archiwum zostało przejęte z rąk 

niemieckich. Komisariat wypowiedział służbę urzędnikom pruskim: dyrektorowi prof. dr. Rod-

gero Prümersowi, dr. Georgowi Kupkemu, dr. Erichowi Graberowi, dr. Erichowi Zechlinowi 

oraz „słudze archiwalnemu”, natomiast mianował dyrektorem archiwum Józefa Paczkowskiego,

152 C. Skopowski, Sto lat Archiwum Państwowego w  Poznaniu (1869–1969), „Kronika Miasta Poznania” 1969, 

 R. 37, nr 2, s. 72; T. Krahel, Stulecie Archiwum…, dz. cyt., s. 243.

153 T. Krahel, Stulecie Archiwum…, dz. cyt., s. 243.

154 PANAWOP, Materiały Stanisława Kozierowskiego, sygn. P III–15, j.a. 252, pismo Komisariatu Naczelnej Rady 

 Ludowej z 14 kwietnia 1919 r., l.dz. II 829/19 informujące o mianowaniu J. Paczkowskiego dyrektorem archiwum 

 poznańskiego, a wicedyrektorem B. Erzepkiego, k. 4; Archiwum Państwowe w Poznaniu w latach 1919–1926, 

 „Archeion” 1928, t. 4, s. 145; J. Kostrzewski fakt ten wspominał następująco: „W listopadzie 1918 r. po wybuchu 

 rewolucji w  Niemczech powstała także w  Poznaniu Rada Robotnicza i  Żołnierzy, opanowana rychło przez 

 Polaków, która mianowała mnie decernentem do spraw instytucji kulturalnych. W tym charakterze objąłem 

 we władanie polskie gmach Muzeum Prowincjonalnego, [...] Archiwum Państwowe z  rąk wicedyrektora 

 Kupkego, gmach Biblioteki Prowincjonalnej”, zob. J. Kostrzewski, Z mojego życia, Wrocław 1970, s. 111.
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a jego zastępcą prof. dr. Bolesława Erzepkiego. 16 kwietnia 1919 r. nastąpiło ofi cjalne przejęcie 

Archiwum przez dr. Erzepkiego od ustępującego zarządu pruskiego z rąk dr. Georga Kupkego155.

Poza Archiwum Państwowym w Poznaniu w byłym zaborze pruskim istniały liczne regi-

stratury władz państwowych, samorządowych i kościelnych, które pozostawały bez opieki. Józef 

Paczkowski opracował projekt rozporządzenia o  tymczasowej organizacji archiwów w  byłej 

Dzielnicy Pruskiej. Projekt został zatwierdzony 2 lutego 1920 r. przez Ministra byłej Dzielnicy 

Pruskiej Władysława Seydę156.

155 AAP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 314, Sprawy Archiwum Państwowego w Poznaniu i Urzędu Głównego 

 Archiwów Państwowych b. Dzielnicy Pruskiej oraz korespondencja w/w  instytucji z Wydziałem Archiwów 

 Państwowych 1919–1922, k. 1; Archiwum Państwowe w Poznaniu..., rozporządzenie Komisariatu NRL Nr Dz. 

 II 726/19 z dnia 9 kwietnia 1919 r. o przejęciu Archiwum Państwowego, s. 145–146.

156 Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. Nr 15 z 12 kwietnia 1920, poz. 131. Rozporządzenie o organizacji Archiwów Państwowych 

 b. dzielnicy pruskiej.

Rozporządzenie to ustanawiało Urząd Główny Archiwów Państwowych byłej Dzielnicy 

Pruskiej, podlegający bezpośrednio ministrowi. Kierownikiem Urzędu został mianowany decy-

zją Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 maja 1920 r. Józef Paczkowski, a  jego zastępcą 

Kazimierz Kaczmarczyk157.

Organizacja Urzędu Głównego była oparta na organizacji Wydziału Archiwów Państwo-

wych w Warszawie. Jako ciało doradcze Urzędu powołano Radę Archiwalną byłej Dzielnicy Pru-

skiej, w skład której wchodzili przedstawiciele departamentu ministerstwa, delegaci większych 

urzędów, przedstawiciele świata nauki, archiwiści. Poszczególne przepisy zostały tak sformuło-

wane, aby późniejsze złączenie administracji dzielnicowej z administracją archiwalną, obejmu-

jącą całość państwa, mogło nastąpić bez trudności158.

Pomiędzy archiwum poznańskim a  Urzędem Głównym Archiwów Państwowych w  Poznaniu 

istniała unia personalna nie tylko w  osobie dyrektora, ale także jego zastępcy. Również kancela-

ria Urzędu Głównego nie zatrudniała odrębnego personelu. Sprawy kancelaryjne Urzędu zała-

twiali: sekretarz AP w  Poznaniu A[dam] Kaletka oraz przydzielony mu do pomocy M[arian] Kniat. 

[...] Istniejący między obu instytucjami związek personalny miał podwójne uzasadnienie. Wynikał 

on z prowizorycznego charakteru administracji dzielnicowej, a ponadto ze względów czysto oszczędnościo-

wych. Zgodnie z tymi założeniami wszystkie funkcje w Urzędzie i archiwum poznańskim pełnili ci sami pracow-

nicy. Urząd nie miał własnego lokalu i mieścił się w archiwum159.

Urząd Główny Archiwów Państwowych byłej Dzielnicy Pruskiej istniał do końca grudnia 1921 r. 

1 stycznia 1922 r. przeszedł pod zarząd Wydziału Archiwów Państwowych przy Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) jako ekspozytura wykonawcza Wydziału do spraw 

archiwalnych byłej Dzielnicy Pruskiej i Gdańska160. Tego też dnia Archiwum Państwowe w Poznaniu 

przeszło pod kierownictwo Wydziału Archiwów Państwowych przy Ministerstwie WRiOP161.

Odrębny zarząd archiwalny byłej Dzielnicy Pruskiej został zniesiony rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 3 stycznia 1922 r. Sprawy archiwalne podlegały odtąd ministrowi WRiOP162.

W związku z objęciem kierowniczej funkcji w archiwum poznańskim i urzędzie archiwalnym 

Paczkowski musiał rozwiązać problem obsady kadrowej poznańskiej placówki, opuszczonej przez 

archiwistów niemieckich. Mianowany początkowo na zastępcę dyrektora archiwum Bronisław 

Erzepki 17 kwietnia 1920 r. ustąpił z tego urzędu163. Na opuszczone przezeń stanowisko minister byłej 

dzielnicy ruskiej, na podstawie dekretu z 23 marca 1920 r., mianował od 16 kwietnia 1920 r. Kazimie-

rza Kaczmarczyka, z płacą i rangą klasy VI. Do zadań nowego wicedyrektora należało „zastępować 

Dyrektora Naczelnego Archiwów Państwowych b. dzielnicy pruskiej w razie nieobecności w Poznaniu 

157 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, Warszawa–Łódź, 

 s. 48; APP, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, Sprawy Archiwum Państwowego w Poznaniu..., k. 214.

158 Kronika, „Kwartalnik Historyczny” 1920, R. 34, s. 198.

159 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład…, dz. cyt., s. 49.

160 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, Sprawy Archiwum Państwowego w Poznaniu..., k. 208; tamże, 

 k. 211, Projekt likwidacji urzędów archiwalnych b. dzielnicy pruskiej. Więcej na temat organizacji Ekspozytury, 

 zob. tamże, k. 215–216, 220–221.

161 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, k. 208.

162 Dz.U. MWRiOP, 1922, Nr 4, poz. 20 § 1–3. O przekazaniu ministrowi WRiOP zarządu spraw archiwalnych 

 w b. dzielnicy pruskiej.

163 B. Erzepki został mianowany z dniem 15 marca 1920 r. dyrektorem kursów polskich przy Instytucie Archiwalnym 

 „z obowiązkiem urządzania stałych kursów polskich i wydawania periodycznych staropolskich tekstów prawnych”. 

 Instytut Archiwalny podlegał Ministerstwu byłej Dzielnicy Pruskiej i miał za zadanie przygotować odpowiednią 

 kadrę archiwalną. Zob. APP, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, Sprawy Archiwum Państwowego 

 w  Poznaniu i  Urzędu Głównego Archiwów Państwowych b. Dzielnicy Pruskiej oraz korespondencja w/w 

 instytucji z Wydziałem Archiwów Państwowych w Warszawie 1919–1922, k. 64; I. Mamczak-Gadkowska, Józef 

 Paczkowski…, dz. cyt., s. 49.
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oraz kierować w czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego pracami i sprawami Archiwum Państwo-

wego w Poznaniu, a przytem miewać wykłady i ćwiczenia w Instytucie Archiwalnym”164.

Kaczmarczyk, po objęciu stanowiska zastępcy dyrektora Archiwum, zastał placówkę zanie-

dbaną. W liście do Józefa Paczkowskiego tak przedstawił stan powierzonej mu instytucji:

Zaniedbanie Archiwum pod względem porządku i czystości wprost straszne, toteż tylko tym wszyscy 

się zajmujemy, chcę bowiem wygląd zewnętrzny przynajmniej [...] zrobić znośny. Brak wszelkich przyborów 

kancelaryjnych i biurowych, toteż wnoszę podanie o 10.000 M na te cele i oczyszczenie z kurzu, którego od 

kilku lat przynajmniej nie usuwano. Zwłaszcza szafy z dyplomami są szczególnie zaniedbane. [...] oczekuję 

z wielkim utęsknieniem przyjazdu p. [Andrzeja] Wojtkowskiego, skazany bowiem jestem na ciągłe bieganie 

po władzach i biurach, wskutek czego nie mam przy kim Archiwum pozostawić165.

Dotychczasowi opiekunowie traktowali Archiwum, według określenia Kaczmarczyka, jako 

przysłowiowe „piąte koło u wozu” swoich dotychczasowych obowiązków.

Energiczne działania nowego zastępcy dyrektora zaczęły z wolna przynosić efekty. W kolej-

nym liście do Paczkowskiego Kaczmarczyk napisał:

W Archiwum się czyści powoli, już zewnętrznie [...] mocno się zmieniło na korzyść. Coraz więcej zgłasza 

się korzystających, zachęcam zwłaszcza za pośrednictwem profesorów [najprawdopodobniej chodzi o profesorów 

Uniwersytetu Poznańskiego] do korzystania z działów, które odejdą kiedyś do Niemiec166.

Wspólnie z dyrektorem i już polskim personelem brał udział w pracach nad złączeniem archiwów 

byłego zaboru pruskiego z polską państwową służbą archiwalną. Obok Paczkowskiego i Kaczmar-

czyka pracownikami archiwum w Poznaniu byli w  tym czasie: Leon Białkowski167, Adam Henryk 

Kaletka168, Marian Kniat169, Feliks Pohorecki170, Andrzej Wojtkowski171. Dyrektor Józef Paczkowski tak 

opisywał swoich podwładnych:

Międzydzielnicowy ten skład personalny sprawił [Białkowski, Kaczmarczyk, Pohorecki pochodzili 

z  Galicji; Kaletka, Kniat i  Wojtkowski byli Wielkopolanami], że wśród archiwistów b. dzielnicy pruskiej 

zapanowała zaszczytna emulacja w  pracy oraz harmonia i  wyrozumiałość wzajemna. Panowie ci, gdy 

naglące konieczności państwowe tego wymagają, nie proszą o zwiększenie liczby pracowników, lecz poddają 

się dobrowolnie rygorowi zdwojonych wysiłków i pracują przez miesięcy kilka po 10 do 12 godzin dziennie 

nad zestawieniem mozolnych obliczeń, tyczących się stwierdzenia mienia państwowego polskiego172.

Przybyli do Poznania archiwiści z Galicji szybko przyswoili sobie specyfi kę zasobu archiwum 

poznańskiego, który stanowił zarówno podstawę badań archiwalnych, jak i historycznych. W później-

szym okresie do tego grona dołączyli archiwiści z innych archiwów państwowych oraz młodzi, zdolni 

164 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 

 Departament 2-Centralny z dnia 21 kwietnia 1920, l.dz. 2–b 7801/20 do K. Kaczmarczyka, k. 16.

165 AAP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, pismo K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 27 kwietnia 1920 r., k. 86.

166 Tamże, sygn. 34, k. 105–106.

167 L. Białkowski w archiwum poznańskim pracował w latach 1921–1926, zob. Leon Białkowski – wspomnienia. 

 APP, Zespół: Akta osób i rodzin – Białkowski, sygn. 1.

168 A.H. Kaletka w archiwum poznańskim pracował w latach 1920–1955, zob. I. Radtke, Kaletka Adam Henryk 

 [w:] Słownik biografi czny archiwistów…, dz. cyt., s. 96–97.

169 M.J. Kniat w archiwum poznańskim pracował w  latach 1921–1938, zob. A. Kamiński, Kniat Marian Julian, 

 tamże, s. 103–104.

170 F.H. Pohorecki w  archiwum poznańskim pracował w  latach 1921–1932, zob. M. Bielińska, Pohorecki Feliks 

 Hubert, tamże, s. 169–170.

171 A. Wojtkowski w archiwum poznańskim pracował w latach 1920–1923, zob. D. Kubiak, Andrzej Wojtkowski 

 [w:] Życiorysy polskich archiwistów…, dz. cyt., s. 101–105.

172 J. Paczkowski, Z dziedziny archiwalnej, „Kwartalnik Historyczny” 1922, R. 36, s. 85.
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naukowcy: Janusz Staszewski173, Franciszek Paprocki174, Stefan Paternowski175, Leon Siuchniński176.

Archiwum Państwowe w  Poznaniu w  okresie międzywojennym obejmowało zasięgiem 

Wielkopolskę i Pomorze w ich ówczesnych granicach administracyjnych. Na mocy rozporzą-

dzenia MWRiOP z 29 grudnia 1923 r. podporządkowano mu Archiwum byłej Komisji Gene-

ralnej dla Prus Zachodnich i  Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Generalkommission für die 

Provinzen Westpreussen u. Posen) w Bydgoszczy. Działało ono przez cały okres międzywojenny 

jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. Placówka gromadziła również akta innych 

urzędów administracji państwowej177. Oddział bydgoski przez cały ten okres miał jednooso-

bową obsadę urzędniczą. Początkowo placówką kierował Mieczysław Białynia-Rzepecki, a po 

jego śmierci, w 1927 r., Tadeusz Esman178.

W  pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości Archiwum zaczęło przejmować akta 

Naczelnego Prezydium Prowincji Poznańskiej, Prezydium Rejencji w Poznaniu i Bydgoszczy, 

akta landratur i komisariatów obwodowych prowincji poznańskiej (wszystkie akta z lat 1815–

1919). Ponadto zaczęto przejmować archiwalia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Pozna-

niu z  1918 r., Rad Robotniczo-Żołnierskich z  1918 r., a  także Ministerstwa byłej Dzielnicy 

Pruskiej z lat 1919–1922179. W 1921 r. Archiwum przejęło również materiały działalności Pol-

skiej Agencji Centralnej w Lozannie z lat 1915–1919180.

Napływające akta zostały w stosunkowo krótkim czasie (z pomocą tzw. dietariuszy) upo-

rządkowane i zinwentaryzowane. Przy opracowaniu zespołów ściśle stosowano zasadę poszano-

wania przynależności zespołowej i zgodnie z nią przerobiono niektóre inwentarze sporządzone 

w  okresie pruskim. Z  innych korzystano w  dalszym ciągu, jednakże opracowano dodatkowe 

pomoce do przejętych inwentarzy i akt, jak również kontynuowano sporządzanie indeksów do 

ksiąg wpisów z okresu staropolskiego. Dążono do tego, aby przejmowane na bieżąco akta, po ich 

w miarę szybkim opracowaniu, udostępniać do badań naukowych181.

Wszystkie znajdujące się w Archiwum zespoły były dostępne badaczom. Na podkreślenie 

zasługuje zwłaszcza możliwość wglądu przez historyków polskich do akt administracji pruskiej 

z okresu zaborów. Katalogi, inwentarze książkowe i kartkowe, a także częściowo indeksy stano-

wiły wystarczającą pomoc w dotarciu do poszukiwanych materiałów. Dzięki temu pracownia 

naukowa w Archiwum funkcjonowała sprawnie i niebawem stała się dynamicznym warsztatem 

pracy historycznej oraz prawdziwą szkołą paleografi i łacińskiej182.

173 J.W. Staszewski w  archiwum poznańskim pracował w  latach 1927–1939, zob. Staszewski Józef Wiktor [w:] 

 Słownik biografi czny archiwistów…, dz. cyt., s. 203–204.

174 F. Paprocki w archiwum poznańskim pracował w latach 1938–1939 oraz 1945–1955, zob. Paprocki Franciszek 

 [w:] Słownik biografi czny archiwistów…, dz. cyt., s. 164–166.

175 S. Paternowski w archiwum poznańskim pracował w latach 1938–1944, zob. Paternowski Stefan [w:] Życiorysy 

 polskich archiwistów poznańskich…, dz. cyt., s. 62–63.

176 L. Siuchniński w archiwum poznańskim pracował w latach 1936–1943 oraz 1945–1960, zob. Siuchniński Leon 

 [w:] Słownik biografi czny archiwistów…, dz. cyt., s. 196–197.

177 Kronika, red. W. Łopaciński, „Archeion” 1928, t. 4, s. 150.

178 Spis urzędników czynnych w dniu 1 stycznia 1939 roku, „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 223.

179 Kronika, red. W. Łopaciński, „Archeion” 1928, t. 4, s. 149–150.

180 L. Białkowski, Wspomnienia, s. 128.

181 I. Radtke, Życie naukowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu, „Archeion” 1970, t. 54, s. 121.

182 F. Paprocki, Rola Archiwum Państwowego w Poznaniu…, dz. cyt., s. 461.

3. Udział w pracach archiwalnych na rzecz 

Głównego Urzędu Likwidacyjnego 

i Komisji Odszkodowań w Paryżu
Jednym z najpilniejszych i najważniejszych zadań, jakie stanęły przed pracownikami Archi-

wum Państwowego w Poznaniu, było przeprowadzenie kwerendy w sprawie przejętych przez 

Polskę byłych majątków niemieckich w Wielkopolsce oraz wyjaśnienie kwestii własności daw-

nych królewszczyzn w  Wielkopolsce i  na Pomorzu. Po udowodnieniu, że domeny, lasy pań-

stwowe, osady, budynki itp. były przed rozbiorami własnością królewską, w myśl postanowień 

traktatu wersalskiego państwo polskie było zwolnione od płacenia za nie odszkodowania183.

Sprawami związanymi z  likwidacją majątków niemieckich w byłym zaborze pruskim zaj-

mował się Główny Urząd Likwidacyjny, utworzony na podstawie dekretu Ministerstwa byłej 

Dzielnicy Pruskiej z 1919 r. Do zakresu jego działalności należało:

1. ustalenie wysokości strat poniesionych wskutek wojny przez państwo polskie 

    i poszczególnych jego obywateli,

2. przygotowanie i prowadzenie wszelkich spraw tyczących się rozrachunku państwa 

    polskiego z sąsiednimi państwami z wszelkich tytułów,

3. uzyskanie wszelkich odszkodowań i rozrachunek z poszkodowanymi184.

Powyższe sprawy i sposób postępowania regulowały liczne dalsze przepisy prawne, a mia-

nowicie: Ustawa z dnia 4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich185, 

Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju186. 

W  myśl art. 2 tej ustawy kwalifi kacja obiektów do likwidacji powierzona została Komitetom 

Likwidacyjnym, których, w myśl rozporządzenia z dnia 28 listopada 1920 r.187, utworzono dwa: 

jeden w Poznaniu – dla likwidacji nieruchomości położonych na terenie byłej dzielnicy pruskiej 

i drugi w Warszawie – dla pozostałego obszaru Polski188.

W  skład Komitetów Likwidacyjnych weszli: prezes Głównego Urzędu Likwidacyjnego 

w Warszawie i komisarz Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu w charakterze przewod-

niczących (zastępców przewodniczących wyznaczał prezes Głównego Urzędu Likwidacyjnego), 

delegaci ministra spraw zagranicznych, Prokuratorii Generalnej oraz ministrów, do kompetencji 

których należała likwidacja nieruchomości w myśl ustawy z dnia 4 marca 1920 r.189

183 Archiwum Państwowe w Poznaniu, „Dziennik Poznański” 1921, nr 140, s. 2.

184 Nazwa omawianego Urzędu w  Poznaniu ulegała kilkakrotnym zmianom. W  aktach występują następujące 

 określenia: Główny Urząd Likwidacyjny – Komisariat dla Ziem Polskich pod byłym panowaniem Pruskim 

 (1919), Poznański Urząd Likwidacyjny (koniec 1919, 1920–1923), Komisariat Głównego Urzędu Likwidacyjnego 

 na b. Zabór Pruski (lata 1924–1926) oraz Komisariat do spraw Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu (lata: 1927–

 1939), czyli ostatnia ustalona nazwa tej instytucji. Zob. APP, J. Majewski, Wstęp do inwentarza zespołu 

 Komisariatu do Spraw Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu, mps [w:] Inwentarz zespołu (zbioru) akt Komisariatu 

 do Spraw Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu z  lat /1914 1919–1939, APP 1969, s. I–II; Na temat likwidacji 

 własności niemieckiej w Wielkopolsce po I wojnie światowej zob. też Z. Szczawiński, Likwidacja majątków 

 niemieckich w Polsce, Warszawa 1923; S. Dembiński, Stwierdzenie obywatelstwa i likwidacja dóbr niemieckich, 

 Poznań 1927 (odbitka z  „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i  Socjologicznego”); J. Sandorski, Bohdan 

 Winiarski. Prawo, polityka, sprawiedliwość, Poznań 2004, s. 67–75.

185 Dz.U. RP z 1920 r. Nr 26, poz. 153.

186 Dz.U. RP z 1920 r. Nr 70, poz. 467.

187 Dz.U. RP z 1920 r. Nr 107, poz. 704.

188 Z. Szczawiński, Likwidacja majątków…, dz. cyt., s. 10–11.

189 Tamże, s. 11.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1925 r. o wykonaniu Ustawy z dnia 15 lipca 

1920 r. o  likwidacji majątków prywatnych w  wykonaniu traktatu wersalskiego nie zmieniło 

oznaczonego wyżej zakresu terytorialnego działania Komitetów Likwidacyjnych. Określiło ono 

jednak w  sposób bardziej szczególny zakres działania tych komitetów. Sprecyzowany ściślej 

zakres ich uprawnień obejmował dotąd:

 a. kwalifi kowanie do likwidacji majątków, praw i interesów podlegających likwidacji 

         na mocy postanowień traktatu wersalskiego,

 b. podejmowanie decyzji w sposobach prowadzenia likwidacji,

 c. przeprowadzanie likwidacji majątków, praw i interesów,

 d. zwalnianie majątków, praw i interesów od likwidacji,

 e. wydawanie wszelkich zarządzeń związanych z likwidacją190.

Komisarzem Głównego Urzędu Likwidacyjnego na były Zabór Pruski z siedzibą w Poznaniu 

w latach 1924–1927 był prof. Bohdan Winiarski191. Kazimierz Kaczmarczyk w latach 1922–1929 

pełnił funkcję zastępcy kierownika, a w latach 1929–1931 funkcję kierownika Komisariatu do 

Spraw Likwidacji Niemieckiej192.

Od decyzji Komitetów Likwidacyjnych obywatele niemieccy mieli prawo odwoływania się 

do Agentury Rządu Polskiego przy Mieszanym Trybunale Polsko-Niemieckim w Paryżu i nie-

zależnie od tego mieli prawo zaskarżyć decyzję w Najwyższym Trybunale Administracyjnym 

w Warszawie. Z uprawnień tych korzystano bardzo skwapliwie przy gorliwej pomocy general-

nych konsulatów niemieckich w Polsce.

W  przypadku nieruchomości znajdujących się na Pomorzu sprawa była o  tyle 

trudniejsza, że Archiwum Państwowe nie posiadało prawie żadnych akt dotyczą-

cych tych terenów193. Sprowadzano wtedy dokumenty z  Archiwum Głównego Akt 

Dawnych oraz posiłkowano się literaturą i  źródłami drukowanymi, przede wszyst-

kim Lustratio generalis bonorum regalium in terris Prussiae... z  1664 r.194 Przesy-

łanie akt z  Warszawy wiosną i  latem 1920 r. napotykało na trudności związane 

z bezwzględnym pierwszeństwem transportu żołnierzy i materiałów wojskowych. Wspo-

minał o  tym Kaczmarczyk w  liście do Paczkowskiego: „W  sobotę byłem już na dworcu

celem wyjazdu, wróciłem się, gdyż oświadczono mi, że do Warszawy odjeżdżają pociągi 

tylko z  osobami wojskowymi, a  chciałem koniecznie widzieć się z  Panem Dyrektorem 

i zabrać ze sobą z archiwów warszawskich materiały do dóbr państwowych w rejencji gdań-

skiej i kwidzyńskiej celem opracowania stanu posiadania w chwili rozbiorów dla Urzędu 

Likwidacyjnego, gdyż sprawa nagła i ważna”195. 

Po przewrocie majowym działalność Komitetu Likwidacyjnego uległa zahamowaniu, 

a w roku 1927 likwidacja mienia niemieckiego została całkowicie wstrzymana196.

190 Tamże, s. I–II.

191 Sami siebie zdemaskowali w sprawie niemieckiej, „Kurier Poznański” 1931, nr 20, s. 1; J. Sandorski, Bohdan 

 Winiarski, s. 71.

192 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 236, k. 19.

193 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 34, list A. Wojtkowskiego do J. Paczkowskiego z 22 lipca 1920 r., k. 136.

194 Tamże, sygn. 34, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 20 września 1920 r., k. 148.

195 Tamże, sygn. 34, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 15 sierpnia 1920 r., k. 13.

196 Było to związane m.in. z inicjatywą ówczesnych władz polskich (de facto samego Józefa Piłsudskiego), które 

 szukając porozumienia z Niemcami, zdecydowały się na podpisanie w dniu 31 października 1929 r. umowy 

 likwidacyjnej, w której oba państwa zrezygnowały z wszelkich roszczeń fi nansowych związanych z  I wojną 

 światową i traktatem wersalskim.

Obok prac prowadzonych na rzecz Głównego Urzędu Likwidacyjnego pracownicy Archiwum 

Państwowego w Poznaniu przeprowadzali kwerendy w sprawie ustalenia tytułu własności przedroz-

biorowych majątków królewskich znajdujących się na Pomorzu i w Wielkopolsce. Dzięki żmudnym 

i długim badaniom, prowadzonym w latach 1920–1924, dostarczali odpowiednie dowody i uła-

twiali w ten sposób pracę i obronę polskich interesów członkowi delegacji przy Komisji Odszkodo-

wań (Commission de Reparations) w Paryżu – Józefowi Bankiewiczowi, osobie „wyjątkowej pracy, 

energii, poświęcenia i nadzwyczajnych zasług w sprawie zmniejszenia odszkodowań”197.

 Organizacja pracy wyglądała następująco: delegat polski w Komisji Odszkodowań, Jan Wła-

dysław Mrozowski, zlecił dostarczenie dowodów na obronę polskiej racji stanu odpowiedzialnemu 

za sprawy nieruchomości ziemskich Bankiewiczowi. Ten z kolei przedkładał poznańskiemu archi-

wum wykazy majątków przejętych po Niemcach, którzy jednocześnie przedstawiali wykazy Komi-

sji Odszkodowań, oczywiście bez zaznaczenia, które z posiadłości były królewszczyznami. Na pod-

stawie zgromadzonych dokumentów archiwiści przeprowadzali badania, by ustalić, które majątki 

stanowiły przed rozbiorem dobra królewskie, gdyż za takie Polska nie musiała płacić odszkodo-

wań. Sprawa była na tyle ważna, że przez pewien czas praktycznie cały zespół poznańskiego archi-

wum skupiał się tylko i wyłącznie na kwerendach dotyczących spraw własności ziemskiej198.

Pracy mamy w tym tygodniu bardzo wiele: do jutra, soboty, musimy opracować dla p. Bankiewicza całą 

prowincję poznańską; memoriał ten ma odejść natychmiast do Paryża. To, cośmy poprzednio opracowali, 

trzeba było uzupełnić 2 rubrykami: rok nabycia i obszar. Prosił też p. Bankiewicz o uwzględnienie i naj-

mniejszych parceli chłopskich, co ja swego czasu uważałem za niepotrzebne. Przepisuję to wszystko bardzo 

starannie na maszynie. Na koniec mamy dodać zestawienie ogólne własności: królewskiej, duchownej i pry-

watnej oraz ich wzajemny stosunek procentowy. Robi to p. Kaletka199.

– pisał w liście z sierpnia 1920 r. do Kaczmarczyka o postępach w pracy Andrzej Wojtkowski.

Badania nad ustaleniem kwestii własności nieruchomości majątków ziemskich w Wielko-

polsce i na Pomorzu trwały praktycznie do końca 1924 r.

[...] roboty mamy tak dużo, że pracujemy od rana do nocy z krótką obiadową przerwą, o załatwieniu innych 

rzeczy nawet myśleć nie ma czasu. Wynik dotychczasowy bardzo dodatni, będzie więc duży zysk dla Pań-

stwa, byle tylko przeprowadzono w  całości. Zawiadomiłem telegrafi cznie poselstwo w  Paryżu, że robota 

w toku i wyniki bardzo dobre200.

– relacjonował postępy prac w liście do Józefa Paczkowskiego z kwietnia 1921 r. Kaczmarczyk.

  O  znaczeniu tej żmudnej pracy wykonanej przez poznańskich archiwistów (uzasadnie-

nie obejmowało 700 stron maszynopisu) niech świadczy fakt, że dzięki wnikliwie i dokładnie 

przeprowadzonym badaniom ustalono, że 45% (335 841 hektarów) ziemi i  lasów położonych 

197 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 159, fragment kopii listu K. Kaczmarczyka do 

 W. Łopacińskiego z 21 stycznia 1925 r. Do listu dołączony jest wykaz ważniejszych prac Archiwum Państwowego 

 w Poznaniu w sprawach odszkodowań prowadzonych w latach 1920–1924, k. 4–10; Józef Bankiewicz (1880–

 1944). W  latach 1915–1918 służył w  armii austro-węgierskiej. Od 1919 r. pracował w  Głównym Urzędzie 

 Likwidacyjnym, z  ramienia którego był przez kilka lat członkiem delegacji polskiej przy Międzynarodowej 

 Komisji Odszkodowań Wojennych w Paryżu. W październiku 1924 r. został mianowany szefem sekcji Głównego 

 Urzędu Likwidacyjnego. W  1931 r. został mianowany kierownikiem Komisariatu do Spraw Likwidacji 

 Niemieckiej w Poznaniu, podległego Ministerstwu Skarbu. Na tym stanowisku pozostał do wybuchu II wojny 

 światowej. W pierwszych dniach września 1939 r. udał się do Warszawy, gdzie przebywał aż do swojej śmierci 

 w sierpniu 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego.

198 Zob. L. Białkowski, Wspomnienia, s. 127.

199 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 299, list A. Wojtkowskiego do K. Kaczmarczyka 

 z 6 sierpnia 1920 r., k. 48. Kaczmarczyk przebywał w tym czasie w Krakowie, nadzorując sprawy związane 

 z przeprowadzką do Poznania.

200 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 8 kwietnia 1921 r., k. 30.
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w Wielkopolsce i na Pomorzu stanowiło przed rozbiorami własność królewską, za które to tereny 

Polska nie ma obowiązku płacić Niemcom odszkodowania201.

Wymaganych dowodów mogło i musiało dostarczyć w pierwszym rzędzie poznańskie Archiwum Pań-

stwowe. Stąd kilkoma nawrotami, na zamówienie Bankiewicza, musieliśmy z całym wysiłkiem energii sięgnąć 

po źródła i niezwłocznie wykazać zasięg dawnych królewszczyzn w Wielkopolsce i na Pomorzu, uwzględ-

niając nawet i to, jakie linie kolejowe biegną terenami niegdyś starościńskimi. Trzeba było tygodniami i mie-

siącami ślęczyć do wieczora, bez względu na godziny urzędowe, terminowo wykonać i dowodami poprzeć 

zestawienia domen po pruskich. Niemcy liczyli na polską naiwność czy nieudolność w korzystaniu z zasobów 

po nich pozostałych. Ale się przeliczyli. Właśnie dla celów fi skusa pruskiego, tzw. Klassifi kationsanschlage, 

stały się w tej sprawie bronią najskuteczniejszą202. 

– pisał w swoich wspomnieniach Leon Białkowski.

Za skrupulatne i  wnikliwe przeprowadzenie kwerend archiwalnych w  sprawie zagrabionych 

przez Prusaków domen państwowych, na podstawie których Komisja Odszkodowań w  Paryżu 

odpisała Polsce ok. 500 mln marek w  złocie, Kazimierz Kaczmarczyk otrzymał podziękowanie 

ministra skarbu203. Osobne pisemne podziękowanie z datą 18 maja 1927 r. złożył także minister 

WRiOP za trudną i żmudną pracę „około zebrania potrzebnego materiału dowodowego dla uza-

sadnienia praw Państwa polskiego, wynikających z trzeciego alinea art. 92 traktatu wersalskiego”204.

Pracę Kaczmarczyka i pozostałych archiwistów poznańskich w kwestii dostarczenia władzom 

polskim dowodów potwierdzających tytuły prawne państwa do nieruchomości wysoko oceniono 

także w sprawozdaniu z działalności Wydziału Archiwów Państwowych w latach 1922–1928205.

Kaczmarczyk w  liście do Wincentego Łopacińskiego ze stycznia 1925 r. tak podsumował 

pracę współpracowników i swoją:

W ogólności Archiwum zbadało, że mniej więcej za 45% ziemi i lasów objętych po Niemcach, jako za 

królewszczyzny, Państwo nasze nie ma obowiązku płacić odszkodowań.

To jest realny wynik naszej pracy, której nikt nie może zaprzeczyć, bo cyfry mówią za siebie. Nie praco-

waliśmy dla nagrody i orderów, ale w poczuciu spełnienia obowiązków służbowych wobec Państwa i przysłu-

żenia się Ojczyźnie, nie głosiliśmy światu o naszej pracy i zasłudze, chociaż mało urzędów może się poszczy-

cić podobną pracą, ale ponieważ w wątpliwość usiłują niektórzy podawać pracę urzędników archiwalnych, 

ochotnie spełnioną i połączoną z dodatnim wynikiem, przeto w interesie wykazania korzyści z Archiwów dla 

Państwa podaję cyfry, których nie można obalić. Sądzę, że spełniliśmy obowiązek, który w sferach bezstron-

nych powinien być uznany206.

201 APP, Akta własne, sygn. 6, s. 57–72; Udział Polski w długach niemieckich (wywiad „Gaz. Gdańskiej” z członkiem 

 Delegacji Polskiej przy komisji odszkodowań w  Paryżu – p. Józefem Bankiewiczem), „Dziennik Poznański” 

 1921, nr 164, s. 5; K. Kaczmarczyk, Ćwierć wieku archiwizmu polskiego, „Kurier Poznański” 1925, nr 341, s. 5–6;  

 W. Łopaciński, Archiwum państwowe w  Poznaniu w  latach 1919–1926 [w:] Kronika, „Archeion” 1928, t. 4, 

 s. 159; F. Paprocki, Prof. dr Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) (wspomnienie pośmiertne), „Kronika Miasta 

 Poznania” 1967, R. 35, nr 1, s. 130; I. Radtke, Dzieje Archiwum…, dz. cyt., s. 31–32.

202 L. Białkowski, Wspomnienia, k. 128.

203 Tamże, s. 138; F. Paprocki, Prof. dr Kazimierz Kaczmarczyk…, dz. cyt., s. 130.

204 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo ministra WRiOP Nr 0. Prez. 3061/27 z dnia 

 18 maja 1927 r., k. 29.

205 Sprawozdanie z działalności Wydziału Archiwów Państwowych, „Archeion” 1928, t. 4, s. 190.

206 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 159, fragment kopii listu K. Kaczmarczyka do W. Łopacińskiego 

 z 21 stycznia 1925 r., k. 5.

4. Dyrektor Archiwum Państwowego 

w Poznaniu w latach 1925–1939
26 czerwca 1925 r. dotychczasowy dyrektor Archiwum Państwowego w  Poznaniu Józef 

Paczkowski ze względu na nadmiar obowiązków związanych z  organizacją służby archiwal-

nej na szczeblu centralnym, jak i szeroki udział w pracach komisji rewindykacyjnych ustąpił 

z zajmowanego stanowiska. Na jego miejsce ówczesny minister wyznań religijnych i oświece-

nia publicznego Stanisław Grabski powołał dotychczasowego zastępcę, a właściwie faktycznego 

kierownika placówki – Kazimierza Kaczmarczyka207.

Powołanie go na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu świadczyło niewąt-

pliwie o docenieniu jego wiedzy archiwalnej i zdolności organizacyjnych. Była w tym widoczna zasługa 

Paczkowskiego, który rekomendował swojego zastępcę jako osobę kompetentną do zajęcia jego miejsca.

Nowy dyrektor miał ambitne plany. Jego ideą było m.in. przejęcie na stałe lub w depozyt księ-

gozbiorów i archiwaliów ziemiańskich oraz ich scalenie, a tym samym przekształcenie Archiwum, 

mającego dotąd przeważnie niemiecki charakter, w dynamicznie rozwijający się instytut naukowy, 

który przejąłby patriotyczne tradycje polskich mecenasów z okresów zaborów208.

Jeszcze za czasów kierownictwa Józefa Paczkowskiego, w styczniu 1923 r., zwrócił się Kacz-

marczyk do właściciela dóbr kórnickich Władysława Zamoyskiego z propozycją, aby dla dobra 

nauki polskiej złożyć zbiór rękopisów, dyplomów i autografów „w formie depozytu w Archiwum 

Państwowym chociażby na kilka lat tylko. Znalazłby on tu troskliwą opiekę, byłby łatwo dostępny 

dla historyków, a w razie potrzeby mógłby być uporządkowany i dokładnie skatalogowany”209.

Kaczmarczyk wyraził obawy o  przyszłość zbiorów zamkowych po śmierci dotychczaso-

wego bibliotekarza i  opiekuna zbiorów zamkowych, plenipotenta Działyńskich – Zygmunta 

Celichowskiego. „Pozbawione opieki mogą one – pisał – mimo najlepszej woli ze strony wła-

ściciela stać się mniej dostępne dla badaczy niż poprzednio”. Zaakcentował bowiem trudne 

warunki materialne uczonych, wydatki i niedogodności związane z dojazdami do Kórnika210.

W archiwum poznańskim kórnickie materiały znalazłyby się obok ksiąg grodzkich i ziem-

skich, w których zachowało się sporo wzmianek o Działyńskich, „miałyby uzupełnienie nawet 

w  aktach niemieckich, w  których odbija się patriotyczna działalność ostatnich pokoleń tej 

rodziny, jak i śp. ojca czcigodnego Pana Hrabiego”211.

Zaznaczam, że Archiwum daje zupełną gwarancję bezpieczeństwa przed pożarem, a posiadając naj-

większy zbiór rękopisów w Wielkopolsce, jest licznie odwiedzane przez badaczy historycznych całej Polski. 

Toteż ewentualna przychylna decyzja Pana Hrabiego spotkałaby się niewątpliwie z moralną aprobatą spo-

łeczeństwa, a szczególnie kół naukowych. Krok ten wpłynąłby zachęcająco na inne rodziny wielkopolskie 

i dałby przykład wydatnego poparcia usiłowań Zarządu Archiwum, które w ten sposób mogłoby skoncen-

trować badania historyczne naszej dzielnicy i stać się wielkim instytutem historycznym, kontynuującym 

usiłowania Działyńskich i Zamoyskich na polu nauki historycznej212.

– argumentował Kaczmarczyk.

207 Tamże, j.a. 239, pismo Ministerstwa WRiOP Nr 2691–Arch/25 z dnia 26 czerwca 1925 r. do K. Kaczmarczyka, 

 k. 24.

208 M. Kosman, Z dziejów Biblioteki Kórnickiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 159.

209 Archiwum Biblioteczne Biblioteki Kórnickiej PAN (dalej AB BK PAN), sygn. AB 313, pismo K. Kaczmarczyka 

 do W. Zamoyskiego z 30 stycznia 1923 r.

210 M. Kosman, Z dziejów Biblioteki…, dz. cyt., s. 158.

211 AB BK PAN, sygn. AB 313, pismo K. Kaczmarczyka do W. Zamoyskiego z 30 stycznia 1923 r.

212 Tamże.
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W razie zgody Zamoyskiego na przekazanie archiwaliów do Poznania wicedyrektor archi-

wum poznańskiego obiecał edycję dalszych tomów Acta Tomiciana – podstawowego wydawnic-

twa źródłowego Biblioteki Kórnickiej.

W liście do Zamoyskiego Kaczmarczyk jasno przedstawił swoją koncepcję: w oparciu o dotych-

czasowy zasób archiwalny, uzupełniony darami z Biblioteki Kórnickiej oraz od innych rodów szla-

checkich w Wielkopolsce, miała powstać placówka naukowa, której celem miałyby być wszechstronne 

badania historii regionu. Ówczesny wicedyrektor archiwum zdawał sobie sprawę z niechęci ziemian 

do oddania swoich archiwaliów. Pozytywna decyzja hrabiego Zamoyskiego – pierwszego mecenasa 

w Wielkopolsce – aby przekazać część dokumentów, z pewnością przekonałaby pozostałe rodziny 

szlacheckie do pójścia śladem pana na Kórniku.

„Propozycja przekazania części zbiorów Biblioteki Kórnickiej do Archiwum Państwowego 

w  Poznaniu spotkała się z  odmową. Zamoyski nie zamierzał jej rozbijać, ale chciał w  nowych 

warunkach zapewnić warunki rozwoju. Na ten cel przeznaczał wszystkie swoje środki. Stąd trudno 

było oczekiwać z jego strony pozytywnej odpowiedzi. Był patriotą gotowym do wyrzeczeń – był 

jednak także arystokratą, Zamoyskim, wnukiem Tytusa Działyńskiego, siostrzeńcem Jana”213.

Odmowa Władysława Zamoyskiego nie zniechęciła Kaczmarczyka do pozyskiwania archiwaliów 

prywatnych (rodowych). Zasób archiwum wzrastał dzięki licznym darom i depozytom, które przeka-

zywały instytucje, stowarzyszenia, organizacje polityczne i społeczne oraz osoby prywatne214.

Było to niejako pokłosiem prowadzonej przez niego oraz przez Zarząd PTPN akcji propa-

gandowej mającej na celu spopularyzowanie działalności Archiwum Państwowego w Poznaniu 

wśród szerokich mas społeczeństwa wielkopolskiego oraz nakłonienie obywateli do przekazy-

wania poznańskiej placówce starych akt, dokumentów, korespondencji itp. Służyły temu celowi 

m.in. prelekcje i  wykłady prowadzone przez pracowników archiwum oraz artykuły prasowe 

publikowane w miejscowej prasie, przedstawiające działalność Archiwum i jego zasób215.

Do Archiwum napływały także akta wytworzone przez niemieckie urzędy w okresie zaboru, 

dokumenty przekazane przez Niemcy zgodnie z  polsko-niemieckim układem archiwalnym 

o wymianie akt z grudnia 1926 r. oraz archiwalia zlikwidowanych archiwów państwowych216.

W  drugiej połowie lat 20. Wydział Archiwów Państwowych wystąpił z  inicja-

tywą scalania archiwaliów znajdujących się w  archiwach i  bibliotekach państwowych. 

W  tym celu przy Polskiej Akademii Umiejętności powołano Komisję, w  skład której weszli 

przedstawiciele PAU, delegaci Wydziału Archiwów Państwowych oraz przedstawiciele Archi-

wów Państwowych (Józef Siemieński, Kazimierz Konarski, Kazimierz Kaczmarczyk) i instytu-

cji naukowych. 28 września 1928 r. Komisja odbyła posiedzenie, na którym przedyskutowano 

sprawę przedwstępnych prac, zmierzających do realizacji projektu217. Ministerstwo Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało okólnik o scalaniu archiwaliów, na podstawie któ-

rego Kaczmarczyk wspólnie z Adamem Kaletką sporządzili w 1931 r. wykaz archiwaliów, ręko-

pisów i druków przeznaczonych do wymiany z innymi archiwami i bibliotekami218.

Archiwum poznańskie rozpoczęło udostępnianie materiałów archiwalnych w celach nauko-

wych bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. Początkowo liczba użytkowników korzy-

213 M. Kosman, Z dziejów Biblioteki…, dz. cyt., s. 159.

214 Nowe nabytki Archiwum Państwowego w Poznaniu z lat 1927–1929, „Kurier Poznański” 1930, nr 231, s. 5. Pełny 

 wykaz nabytków poznańskiego archiwum z lat 1920–1938 przedstawiony jest w sprawozdaniach z działalności 

 archiwów państwowych, drukowanych w „Archeionie” (tomy 2–16). Zob. też PANAWOP, Materiały Kazimierza 

 Kaczmarczyka, j.a. 158.

215 Dokumenty dla archiwum Państwowego w Poznaniu, „Kurier Poznański” 1923, nr 138, s. 6; F. Pohorecki, 79 

 kilometrów papieru... (Parę słów jubileuszowych), tamże 1933, nr 195, s. 8; J. Czubek, W starych aktach „manu 

 propria” i „ręką trzymaną”, tamże 1936, nr 373, s. 10. Zabytkowe dokumenty Konfraterni Kupców Chrześcijańskich 

 w Poznaniu; tamże 1936, nr 503, s. 6.

216 Nowe nabytki Archiwum…, dz. cyt., s. 5. Zob. poszczególne tomy „Archeionu” z  lat 1926–1938. Rozdziały: 

 Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Poznaniu.

217 Protokół posiedzeń VI sesji Rady Archiwalnej w d. d. 19 i 20 grudnia 1928 r., „Archeion” 1929, t. 5, s. 9, 15.

218 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z czynności w roku 1930, „Archeion” 1931, t. 9, s. 111.
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stających z zasobu nie była wielka; w latach 1920–1924 liczyła zaledwie od 41 do 49 osób rocznie219. 

W 1925 r. zwiększyła się do 50., a w kolejnym roku do 69 osób220.  Dopiero w latach 30. nastąpił 

wzrost zainteresowania zasobem archiwum. W 1930 r. liczba korzystających z zasobu wyniosła 75, 

w 1931 r. – 11, a w 1932 r. – 87221. W latach 1933–1934 wynosiła kolejno: 92 i 179 osób, a w ostat-

nim okresie przed wybuchem II wojny światowej przekroczyła 200 osób rocznie222.

W okresie międzywojennym pracownia naukowa Archiwum obsłużyła ponad 1800 osób, 

którym wypożyczyła ok. 25 000 dokumentów, ksiąg i woluminów akt223.

Do korzystających ze zbiorów Kaczmarczyk odnosił się życzliwie i uprzejmie. Nie traktował 

czytelników jako typowych petentów, którzy przychodzą do archiwum, aby „zająć” czas pracow-

nikom. Prof. Zdzisław Grot – w okresie międzywojennym częsty gość Archiwum Państwowego 

– tak wspominał panującą tam wówczas atmosferę:

Dyrektorem wtedy był dr Kazimierz Kaczmarczyk. Niewysoki, dobrej tuszy, o twarzy pogodnej z wydat-

nym nosem, nie odznaczał się ową dyrektorską surowością i dygnitarską pozą, mającą onieśmielać petenta 

i  podnosić w  jego oczach powagę stanowiska. [...] Każdy, czy to pracownik Archiwum, czy korzystający 

z zasobów, miał do dyrektora dostęp, nie było ani przedpokoju, ani sekretarki osobistej. Dyrektor nie siedział 

„murem” w swoim gabinecie, chodził po Archiwum, zaglądał też do pracowni, zawsze się witając z każdym, 

a niekiedy wypytując, jak idzie praca224.

Pośród korzystających z  zasobu dla celów naukowych byli zarówno pracownicy archiwum 

(Leon Białkowski, Kazimierz Kaczmarczyk, Adam Kaletka, Marian Kniat, Józef Paczkowski, 

Franciszek Paprocki, Feliks Pohorecki, Janusz Staszewski), jak i historycy związani z Uniwersy-

tetem Poznańskim oraz z instytucjami i towarzystwami naukowymi (Witold Jakóbczyk, Wisława 

Knapowska, Leon Koczy, Władysław Kuraszkiewicz, Karol Maleczyński, Roman Pollak, Witold 

Rusiński, Jan Rutkowski, Adam Skałkowski, Witold Sobkowiak, Kazimierz Tymieniecki, Zygmunt 

Wojciechowski, Andrzej Wojtkowski). Stałe, systematyczne studia genealogiczne w tym okresie 

prowadził Włodzimierz Dworzaczek. Najliczniejszą jednak grupę korzystających stanowili magi-

stranci i doktoranci, kierowani do archiwum przez swych profesorów. Materiałów archiwalnych 

w Poznaniu poszukiwali także historycy krajowi z innych ośrodków naukowych (Kraków, Lwów, 

Warszawa) – osobiście bądź w formie uzyskiwanych informacji lub kwerend archiwalnych225.

Wspomnieć należy także o  zainteresowaniu zasobem poznańskiego archiwum instytucji 

i badaczy z zagranicy, głównie z Niemiec. W przeciwieństwie do niektórych dyrektorów archi-

wów polskich, którzy odpowiadali zdawkowo na zapytania o możliwość przeprowadzenia kwe-

rendy i niezbyt chętnie udostępniali akta archiwistom i historykom niemieckim (taką postawę 

219 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, pismo K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 20 maja 1921 r.: 

 „Korzysta z Archiwum 2–3 ludzi dziennie”, k. 35–36.

220 Archiwum Państwowe w Poznaniu w latach 1919–1926, „Archeion” 1928, t. 4, s. 153–158.

221 Sprawozdanie..., Rok 1930, red. W. Łopaciński, tamże 1931, t. 9, s. 86; tamże 1932, t. 10, s. 44; tamże 1933, t. 11, 

 s. 143–144.

222 Sprawozdanie..., lata 1933 i 1934, oprac. A. Rybarski, „Archeion” 1935, t. 13, s. 258–260; Sprawozdanie..., Rok

 1935, oprac. A. Rybarski, tamże, s. 151; Sprawozdanie..., Rok 1936 oprac. A. Rybarski, tamże 1937–1938, t. 15, 

 s. 188–189 (tabela); Sprawozdanie..., Rok 1937, oprac. A. Rybarski, tamże 1938–1939, t. 16, s. 192–193 [tabela].

223 F. Paprocki, Rola Archiwum Państwowego w Poznaniu…, dz. cyt., s. 463.

224 Z. Grot, Wspomnienia z poznańskiego Archiwum, „Kronika Miasta Poznania” 1986, R. 54, nr 2, s. 73–81.

225 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma wysłanego przez Archiwum Państwowe 

 w Poznaniu do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego z 12 czerwca 1945 r., l.dz. 62/45, k. 5; L. 

 Białkowski, Wspomnienia, s. 126–127; K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe w Poznaniu w latach 1919–1926, 

 „Archeion” 1928, t. 4, s. 157–158; Sprawozdanie z  działalności archiwów państwowych. Rok 1927, red. 

 W. Łopaciński, tamże 1929, t. 5, s. 57; tamże 1935, t. 13, s. 260–261; tamże 1936, t. 14, s. 151–152; F. Paprocki,

 Rola Archiwum Państwowego…, dz. cyt., s. 463; I. Radtke, Dzieje Archiwum…, dz. cyt., s. 33.

reprezentował m.in. Stanisław Ptaszycki – dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych i taką 

przyjęły: archiwum w  Toruniu oraz archiwum biskupie w  Gnieźnie), dyrektor poznańskiej 

placówki nie czynił większych trudności badaczom z  Niemiec. W  okresie międzywojennym 

z zasobu skorzystali m.in.: dyrektor archiwum w Królewcu Max Heim czy prof. Wolfgang Kothe. 

Poprawny stosunek poznańskiego archiwum do petentów z Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska 

stwierdziło także archiwum tegoż miasta226.

Łącznie w latach 1920–1939 ogłoszono drukiem przeszło 240 rozpraw naukowych opartych 

na materiałach z poznańskiego archiwum227.

Porównując liczbę osób korzystających w Poznaniu w okresie międzywojennym z archiwa-

liów z liczbą użytkowników korzystających z innych polskich archiwów, wynika (nie biorąc pod 

uwagę archiwów centralnych), że znalazło się ono pod tym względem na trzecim miejscu – po 

archiwach w Wilnie i Lwowie228.

Kaczmarczyk wychodził z założenia, że tylko ścisła współpraca z Uniwersytetem Poznań-

skim, regionalnymi towarzystwami naukowymi i  społecznymi oraz innymi archiwami może 

dać wymierne efekty w postaci rzetelnego opracowania historii regionu. Powiązania personalne 

i kontakty naukowe dyrektora archiwum oraz jego współpracowników miały nie tylko duże zna-

czenie dla rozwoju badań naukowych, lecz również przyczyniły się do ścisłej współpracy w orga-

nizowaniu towarzystw naukowych i uaktywnianiu życia naukowego w Poznaniu229.

Archiwum Państwowe w Poznaniu było także siedzibą: Towarzystwa Miłośników Historii 

Ziem Zachodnich (przemianowanego następnie na Towarzystwo Miłośników Historii w Pozna-

niu), redakcji „Roczników Historycznych” – periodyku naukowego wydawanego przez Towa-

rzystwo Miłośników Historii, Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Stało się to możliwe dzięki życzliwej posta-

wie dyrektora, który dążył do tego, aby kierowana przez niego placówka nie stanowiła tylko 

zwykłego urzędu, ale przede wszystkim miejsce, gdzie mogły swobodnie rozwijać się badania 

naukowe nad historią miasta i regionu230.

Archiwum było także miejscem częstych wykładów otwartych, obrad i  konferencji orga-

nizowanych przez poznańskie towarzystwa naukowe oraz przez organizacje społeczne i  kul-

turalne. W gmachu – nierzadko nawet w gabinecie dyrektora – odbywały się zebrania, m.in.: 

Komisji Historycznej PTPN, Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 

226 F. Paprocki, Rola Archiwum Państwowego…, dz. cyt., s. 463; M. Szukała, Pruskie archiwa państwowe…, dz. cyt., 

 s. 110. Poprawne podejście K. Kaczmarczyka wobec próśb archiwistów i uczonych z Niemiec o możliwość 

 przeprowadzenia kwerendy w zasobie Archiwum Państwowym w Poznaniu zaobserwować można w drugiej 

 połowie lat 30., w okresie poprawnych stosunków polsko-niemieckich, po zawarciu układu o niestosowaniu 

 przemocy (styczeń 1934). Na przełomie lat 20. i 30. Kaczmarczyk także stosował pewne obostrzenia odnośnie 

 korzystania z akt przez Niemców. Generalny dyrektor archiwów pruskich prof. Albert Brackmann w piśmie do 

 Archiwum Państwowego w Szczecinie, ze stycznia 1930 r., wspomniał m.in., że Polska w dużym stopniu ogranicza 

 korzystanie z akt niemieckim obywatelom, zwłaszcza w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Zob. M. Szukała, 

 Zasady udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie w okresie międzywojennym 

 XX w., „Archeion” 2017, t. 118, s. 91.

227 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma wysłanego przez Archiwum Państwowe 

 w Poznaniu do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego z 12 czerwca 1945 r., l.dz. 62/45, k. 5.

228 I. Radtke, Dzieje Archiwum Państwowego w Poznaniu, s. 33.

229 F. Paprocki, Rola Archiwum Państwowego…, dz. cyt., s. 462.

230 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma Archiwum Państwowego w Poznaniu 

 do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego z 12 czerwca 1945 r., l.dz. 62/45, k. 5; Z Towarzystwa 

 Miłośników Historii Ziem Zachodnich, „Kurier Poznański’ 1922, nr 96, s. 7; F. Pohorecki, Poznański tercet 

 naukowy i co z nim będzie? tamże 1932, nr 28, s. 8.
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1918/1919, Towarzystwa Miłośników Historii Ziem Zachodnich, Towarzystwa Miłośników 

Historii w Poznaniu, Towarzystwa Miłośników Historii Miasta Poznania, poznańskich oddzia-

łów: Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzy-

stwa Numizmatycznego w  Poznaniu. Na posiedzeniach tych Kaczmarczyk wygłaszał referaty 

oraz zabierał głos w dyskusji231.

231 BRP, Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego. Protokoły Posiedzeń, rps 1530; „Roczniki 

 Historyczne” 1925, R. 1, s. 311; I. Radtke, Życie naukowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu, „Archeion” 

 1970, nr 54, s. 124; Sprawozdanie Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu za rok 1927, „Kronika Miasta 

 Poznania” 1928, R. 6, s. 203–204; C. Wdowiak, 25-lecie powstania Sekcji Numizmatycznej PTAiN w Poznaniu 

 na tle ogólnego zarysu rozwoju poznańskiego ruchu numizmatycznego, „Numizmatyka Poznańska 1977–1987” 

Obok Uniwersytetu Poznańskiego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Archiwum Pań-

stwowe stanowiło trzeci ważny ośrodek naukowy w Poznaniu. Niewątpliwie było to zasługą Kazimierza 

Kaczmarczyka, który mocno przyczynił się do podniesienia prestiżu kierowanej przez siebie instytucji.

Za ważne wydarzenie w  działalności poznańskiego archiwum należy uznać współudział 

w  przygotowaniu ekspozycji przedstawiającej działalność i  osiągnięcia archiwów polskich na 

Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.232 Celem wystawy, zorganizowanej pod 

patronatem prezydenta Ignacego Mościckiego na 10-lecie niepodległości Polski, była prezenta-

cja osiągnięć odrodzonego państwa polskiego w wielu dziedzinach. Uczestnictwo w Powszech-

nej Wystawie Krajowej okazało się największym przedsięwzięciem państwowej służby archi-

walnej w dwudziestoleciu międzywojennym w zakresie popularyzacji archiwów i udostępniania 

zasobów – zarówno w społeczeństwie polskim, jak i za granicą233.

Wystawie archiwalnej patronowało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-

nego oraz Wydział Archiwów Państwowych. Bezpośrednimi przygotowaniami do wystawy kie-

rował Kazimierz Konarski – dyrektor Archiwum Akt Dawnych, który przy pomocy archiwistów 

poznańskich: Kazimierza Kaczmarczyka oraz Feliksa Pohoreckiego i Mariana Kniata, przygoto-

wał w jednej z sal wystawowych prezentację dorobku i zasobów archiwów państwowych w Pol-

sce234. Wystawa obejmowała:

1. plany, wykresy i mapy przedstawiające organizację sieci archiwalnej w II Rzeczypospolitej 

  oraz zasoby poszczególnych archiwów;

2.  zabytki archiwalne, czyli wystawę materiałów archiwalnych z  poszczególnych okresów

  historycznych (średniowiecznych dyplomów, ksiąg metryki koronnej, akt skarbowych 

  i  sądowych z  okresu powstania kościuszkowskiego, akt rządów rozbiorowych, władz 

  Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego);

3.  wydawnictwa archiwalne, czyli prezentacje dorobku naukowego archiwistów polskich 

  (m.in. Kazimierza Kaczmarczyka na temat literatury archiwalnej) oraz wydawnictwa 

  naczelnej dyrekcji, czyli prezentację czasopisma „Archeion”;

4.  gmachy i pomieszczenia archiwalne (przygotowano łącznie 100 fotografi i dokumentów, 

  gmachów archiwalnych i wnętrz archiwów)235.

Wystawa, która trwała od 16 maja do pierwszych dni października 1929 r., poprzedzona 

jednodniową prezentacją wszystkich eksponatów w salach Wydziału Archiwów Państwowych 

w  Warszawie w  niedzielę 21 kwietnia 1929 r., przyczyniła się do umocnienia znaczenia roli 

archiwów w świadomości narodowej, pokazała społeczeństwu polskiemu i gościom zagranicz-

nym bogate tradycje Polaków i zyskała pozytywne recenzje zwiedzających236. Sukces ekspozycji 

to również zasługa Kazimierza Kaczmarczyka i jego współpracowników, którzy dołożyli starań, 

aby Archiwa Państwowe okazale zaprezentowały się na Powszechnej Wystawie Krajowej.

Kaczmarczyk nie zapominał też o bibliotece archiwalnej. Po przejęciu archiwum z rąk niemiec-

kich, od 1920 r., jej bezpośrednim opiekunem był dr Andrzej Wojtkowski. Przez trzy lata kierował 

 1988, z. 3, s. 6.

232 F. Pohorecki, W  pałacu rządowym. O  czem mówią archiwa I, „Kurier Poznański” 1929, nr 310, s. 9; tegoż, 

 W pałacu rządowym. Album naszej przeszłości II, tamże 1929, nr 312, s. 9.

233 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa Państwowe…, dz. cyt., s. 335.

234 S. Ptaszycki, Archiwa państwowe na Powszechnej Wystawie Krajowej w  Poznaniu, „Archeion” 1930, t. 6–7, 

 s. 1–2; K. Konarski, Archiwalia na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, tamże 1930, t. 6–7, s. 2–21.

235 K. Konarski, Archiwalia Państwowe…, dz. cyt., s. 14–18.

236 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, dz. cyt., s. 337; F. Pohorecki, W pałacu rządowym…, s. 9.
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biblioteką podręczną, liczącą wówczas ok. 12 000 tomów, przy czym sporządził katalog kartkowy roz-

praw zawartych w pismach periodycznych znajdujących się w archiwum237. Dzięki zabiegom Kacz-

marczyka Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej przyznało odpowiednie środki fi nansowe, co umożli-

wiło zakup wielu polskich opracowań238. Zasób biblioteczny zwiększał się także dzięki licznym darom 

od osób prywatnych i instytucji239. Nie udało się niestety przejąć księgozbioru Historische Gesellschaft  

Posen, który trafi ł do Muzeum Wojskowego w Poznaniu240.

Kaczmarczyk mimo aktywnej działalności na niwie naukowej i społecznej nie zaniedbywał pod-

stawowych prac archiwalnych nad uporządkowaniem i zinwentaryzowaniem bogatego zasobu oraz 

udostępnieniem go do badań naukowych241. Swoich współpracowników zachęcał do samodzielnych 

badań naukowych i publikowania artykułów oraz opracowań z dziedziny archiwistyki i historii242.

W styczniu 1934 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 

r. został mianowany kierownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu243.

5. Porządkowanie archiwum klasztornego 

zakonu oo. Paulinów na Jasnej Górze 

w Częstochowie
Ważną rolę w życiu zawodowym i naukowym Kazimierza Kaczmarczyka odgrywała praca 

przy porządkowaniu akt w archiwum klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

Z racji specyfi cznej roli klasztoru jasnogórskiego archiwum to zajmuje ważne miejsce wśród 

archiwów zakonnych. Zgromadzono w  nim przywileje fundacyjne, kopie i  transumpty nadań 

spisywane przez kopistów od XV w. (m.in. Translacio tabule), a  od XVI w. rejestruje się także 

cuda i pielgrzymów (Regestrum confraternitatis) oraz kopiuje księgi liturgiczne (Mszał pauliński) 

i ustawodawstwo zakonu (Catenatus).  Przechowuje się tam ok. 500 dokumentów pergaminowych 

i papierowych, z których najstarsze sięgają 1356 r. i 2963 księgi oraz fascykuły datowane od XVI 

w. Zespoły archiwum dotyczą nie tylko klasztoru jasnogórskiego, jego licznych niegdyś dóbr ziem-

237 D. Kubiak, Andrzej Wojtkowski [w:] Życiorysy polskich archiwistów…, dz. cyt., s. 101–105.

238 F. Pohorecki, Biblioteka Archiwum Państwowego 1869–1929 [w:] Biblioteki wielkopolskie i  pomorskie, red. S. 

 Wierczyński, Poznań 1929, s. 75.

239 W 1921 r. Marian Seyda przekazał bibliotece Archiwum Państwowego w Poznaniu księgozbiór i archiwalia Polskiej 

 Agencji Centralnej w Lozannie, której był współzałożycielem, a następnie przez ponad dwa lata dyrektorem. 

 F. Pohorecki, Biblioteka Archiwum…, dz. cyt., s. 79; Zob. też, L. Białkowski, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 126–127.

240 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, pismo K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 27 grudnia 1920 r.

241 Zob. Archiwum Państwowe w  Poznaniu w  latach 1919–1926, oprac. W. Łopaciński, „Archeion” 1928, t. 4, 

 s. 151–153, 159–160; Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1927, 1929, t. 5, s. 43–44, 56; 

 Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1928, 1930, t. 6–7, s. 89–91, 118–119; Sprawozdanie 

 z  działalności Archiwów Państwowych, Rok 1930, 1931, t. 9, s. 48–50, 85–88; Sprawozdanie z  działalności 

 Archiwów Państwowych. Rok 1931, 1932, t. 10, s. 17–18, 44–45; Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych, 

 1933, t. 11, s. 113, 143–144; Sprawozdanie z Działalności Archiwów Państwowych. Lata 1933 i 1934, 1935, t. 13, 

 s. 210–211, 258–261; Sprawozdanie z  działalności Archiwów Państwowych. Rok, 1936 t. 14, s. 100–170; 

 Sprawozdanie z  działalności Archiwów Państwowych. Rok 1936, 1937–1938, t. 15, s. 171–172, 201–202; 

 Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1937, 1938–1939, t. 16, s. 172–173, 205–206.

242 Archiwum Państwowe w Poznaniu…, dz. cyt., s. 145–161; F. Paprocki, Rola Archiwum Państwowego w Poznaniu…, 

 dz. cyt., s. 455–468; I. Radtke, Życie naukowe…, dz. cyt., s. 115–135; tejże, Dzieje Archiwum Państwowego 

 w Poznaniu (1869–1999), „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 2000, R. 6/7, s. 25–50; S. Nawrocki, 

 Działalność naukowa Archiwum Państwowego w Poznaniu w latach 1869–1998, tamże, R. 6/7, Poznań 2000, s. 51–70.

243 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo MWRiOP Nr BP 300/136/J/34 z  dnia 

 10 stycznia 1934 r., k. 38.

skich, kultu cudownego obrazu Matki Boskiej, bractw kościelnych, twierdzy, biblioteki, skarbca, 

apteki, drukarni, ogrodów, kapitałów, legatów, rachunków, korespondencji, map i planów, ale obej-

mują także akta polskiej prowincji paulińskiej, licznych klasztorów i rezydencji paulińskich w Pol-

sce, upadłych lub skasowanych przez rządy Królestwa Polskiego i carski po 1863 r.244

W XVII–XIX w. zasób archiwalny powiększył się o akta przekazywane przez inne klasztory, które 

czując się zagrożone, przesyłały swoje archiwalia na Jasną Górę i poszerzył się także o akta prywatne245.

W 1917 r. ówczesny generał zakonu o. Piotr Markiewicz, nosząc się z myślą wydania mate-

riału źródłowego do monografi i Jasnej Góry, przystąpił do porządkowania archiwum. Za radą 

prof. Bolesława Ulanowskiego skontaktował się z ks. prof. Janem Fijałkiem – ówczesnym kie-

rownikiem Katedry Historii Kościoła w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkiem Kra-

kowskiej Kapituły Metropolitalnej i Akademii Umiejętności, ten zaś polecił do tej pracy dr. Sta-

nisława Zachorowskiego246.

Dr Zachorowski po wstępnym zapoznaniu się z  zasobem archiwum klasztor-

nego niespodziewanie, w  grudniu 1918 r., zmarł. W  międzyczasie ks. Fijałek zazna-

jomił się już z  dokumentami pergaminowymi, które zarezerwował sobie w  celu ich 

publikacji w  kodeksie dyplomatycznym poświęconym dokumentom paulińskim. Praca ta 

oprócz źródeł do organizacji zakonu miała zawierać źródła historyczne do nadań dóbr ziemskich 

na rzecz klasztorów, czynszów i ciężarów chłopskich, sztuki i kultury materialnej247.

Po śmierci Zachorowskiego prace porządkowo-inwentaryzacyjne kontynuował Kaczmar-

czyk. Jego pierwszy udokumentowany pobyt w archiwum jasnogórskim trwał od 30 sierpnia do 

3 września 1919 r., a kolejny od 28 grudnia 1919 r. do 7 stycznia 1920 r.248 Perturbacje związane 

ze zmianą miejsca pracy oraz nawał obowiązków w  poznańskim archiwum spowodowały, że 

kolejny – trzeci – jego pobyt na Jasnej Górze był możliwy dopiero od 3 do 16 stycznia 1921 r.249 

Pod koniec stycznia 1922 r. otrzymał pismo od prowincjała zakonu paulinów, który prosił go 

o kolejny przyjazd i dalsze porządkowanie archiwum250.

W ciągu pierwszych lat pracy na Jasnej Górze Kaczmarczyk i ks. Fijałek zajmowali się uło-

żeniem i opisaniem olbrzymiego zasobu dyplomów, aktów oraz luźnych materiałów gromadzo-

nych przez wieki w archiwum klasztoru i w sekretariacie kurii prowincjalskiej oraz progeneral-

skiej. O skali pracy, jaka czekała archiwistów, niech świadczy fragment artykułu Kaczmarczyka 

o archiwum jasnogórskim:

 Archiwum przed rozbiorami było wprawdzie we względnym porządku, w XIX wieku  jednak, wskutek 

kasaty klasztorów, przesyłania akt władzom państwowym w różnych sprawach i kilkakrotnego przenosze-

nia archiwum wywołanego przez kwaterunki wojskowe, popadło prawie w zupełny nieład. Przeważna część 

244 K. Kaczmarczyk, Archiwum O.O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, „Archeion” 1929, t. 6–7, s. 129–

 132, 136–159.

245 H. Marcinkiewicz, Archiwum Jasnogórskie, „Jasna Góra” 1985, R. 3, nr 1, s. 48; J. Zbudniewek, Jasna Góra: 

 archiwum [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. S. Wielgus i in., Lublin 1997, kol. 1083–1084.

246 K. Kaczmarczyk, Archiwum O.O. Paulinów…, dz. cyt., s. 134; H. Marcinkiewicz, Archiwum Jasnogórskie, s. 48; 

 J. Zbudniewek, Przedmowa [w:] Zbiór dokumentów zakonu paulinów w Polsce, t. 1 (dawniej zeszyt), 1328–1464, 

 oprac. J. Fijałek. Suplement z przedmową, wykazem treści dokumentów oraz indeksami: osobowym, miejsc 

 i rzeczowym, Warszawa 2004, s. 6; Zob. też: J. Staszel, Jan Fijałek – kapłan i uczony, „Rocznik Biblioteki Polskiej 

 Akademii Nauk w Krakowie” 1994, R. 39, s. 114; S. Piecha, Jan Nepomucen Fijałek [w:] Złota Księga Papieskiej 

 Akademii Teologicznej, red. S. Piecha, Kraków 2000, s. 373–382.

247 K. Kaczmarczyk, Archiwum O.O. Paulinów…, dz. cyt., s. 134; J. Zbudniewek, Przedmowa, s. 6.

248 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, Praca moja nad porządkowaniem archiwum oo. paulinów 

 na Jasnej Górze, k. 33.

249 Tamże, j.a. 241, k. 33.

250 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438., k. 60–61, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 26 stycznia 1922 r.
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powiązanych sznurkami starych fascykułów rozsypała się zupełnie, nowsze zaś akta nie były wcale ułożone. 

Należało czytać tysiące pojedynczych akt i listów, by według ich treści dojść, do czego się odnoszą. [...] Na 

wielu aktach starszych znajduje się często po kilka różnych sygnatur, wobec czego wyszukanie właściwej 

i porównanie z innymi aktami celem uzgodnienia proweniencji zabierało dużo czasu251.

Kaczmarczyk porządkował kodeksy kronik i poszyty akt luźnych. „Roboty jest jeszcze dużo, bo 

są setki fascykułów, które się układa z luźnych aktów idących w tysiące, a przy tym jest kilkaset ręko-

pisów” – relacjonował przebieg prac w liście do Józefa Paczkowskiego252. Do współpracy zaangażował 

paulina – dr. Polikarpa Sawickiego, którego wprowadził w zagadnienia archiwistyki253.

Jego czwarty pobyt w jasnogórskim klasztorze w okresie międzywojennym miał miejsce w dniach 

31 marca – 29 kwietnia 1922 r.254 W liście do Paczkowskiego tak zrelacjonował swoją pracę:

Ponieważ kończy się mój pobyt tutaj, przeto chociaż kilka słów sprawozdania chcę przekazać. Praco-

wałem po 10–12 godzin dziennie, nie wyłączając świąt i niedziel, ułożyłem przeszło 40 fascykułów z XVII 

i XVIII w., między innymi korespondencję do prowincjała Konstantego z Bnina Moszyńskiego + 1738. Ten 

prawdziwie wielki Wielkopolanin, fundator kilku klasztorów, utrzymywał tak szerokie kontakty, że zostało po 

nim około 2000–3000 listów z całej Polski, Włoch, Węgier i Śląska. Pierwsze dygnitarze koronni, duchowni 

i świeccy utrzymują z nim zażyłe stosunki.

Wielka ilość zachowała się także tzw. konfesji z metrykami od roku 1649, starsze zaginęły. Pokazuje się, 

że jakie 70% Paulinów z XVII i XVIII w. pochodziło ze szlachty, duży procent jest ze Śląska i Moraw, i Wiel-

kopolski, zwłaszcza w drugiej połowie XVIII w. i wieku XIX. Znalazł się także tu list [z] Poznania z roku 1717 

donoszący o smutnym losie miasta i niemożności przyjazdu delegatów na koronację obrazu MB. Jest także 

list Dąbrowskiego z Poznania z roku 1806, zakazujący, z upoważnienia Napoleona, naruszać tutejszy skar-

biec. Do Kordeckiego znalazło się dość dużo rzeczy i [...] korespondencja w sprawie oblężenia. Natomiast 

do czasów Pułaskiego nie ma ani świstka. Pozostało jeszcze roboty dużo, bo obecnie skończone dopiero 

rozdzielenie na grupy, a teraz przyjdzie jeszcze porządkowanie w obrębie grup i chronologiczne przebadanie, 

i zinwentaryzowanie. Dyplomów od roku 1382 przeszło 250255.

Ks. prof. Fijałek skoncentrował się głównie na wyciągnięciu dokumentów fundacyjnych 

i odpustowych, które w klasztorze jasnogórskim przepisywał i prawdopodobnie z Kaczmarczykiem 

kolacjonował. Gdy prace były już niemal na ukończeniu, w październiku 1936 r. ks. Fijałek niespo-

dziewanie zmarł.  W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego złożono już tekst Zbioru dokumentów 

zakonu paulinów w Polsce, do składki 38., bez pełnego komentarza do dokumentu 151., wystawio-

nego przez Kazimierza Jagiellończyka na sprzedaż wiktuałów dla klasztoru jasnogórskiego. Nie-

stety, zaginęła dalsza partia przygotowanego tekstu, a wraz z nim wstęp oraz kilka oryginalnych 

dokumentów. Do wybuchu II wojny światowej Kaczmarczykowi nie udało się odnaleźć zaginio-

nego tekstu, by zamknąć nim 39. składkę. Dopiero w 1941 r. odnaleziono w archiwum Kapituły 

Krakowskiej na Wawelu brakujące materiały niedokończonego Zbioru. W ogromnej konspiracji 

wydrukowano wówczas cztery brakujące – lub raczej zastępcze – dokumenty, dodano tymczasową 

okładkę z antydatacją 1938 i niefortunnym określeniem jako „zeszyt 1: 1328–1464”256.

Nad ukończeniem Zbioru dokumentów ze stosowną przedmową i indeksami pracował Kacz-

marczyk w czasie wojny i po jej zakończeniu257. Napisał do niego dość obszerny wstęp i zamówił 

251 K. Kaczmarczyk, Archiwum O.O. Paulinów…, dz. cyt., s. 126.

252 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 26 stycznia 1922 r., k. 60–61.

253 J. Zbudniewek, Przedmowa…, dz. cyt., s. 6; J. Staszel, Jan Fijałek…, dz. cyt., s. 123.

254 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 33.

255 APP, Zespół Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 27 kwietnia 1922 r., k. 66–67.

256 J. Zbudniewek, Przedmowa…, dz. cyt., s. 7.

257 Na potrzeby kwerend archiwalnych, które musiał przeprowadzić Kaczmarczyk w związku z pracami nad Zbiorem 

 dokumentów..., paulini jasnogórscy wystawili listy polecające do ks. rektora, ks. ks. kanoników regularnych 

 oraz do o. przeora zgromadzenia zakonnego paulinów na Skałce w  Krakowie, zob. PANAWOP, Materiały 

 Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 275, pismo Kurii Generalnej Zakonu oo. Paulinów L. 590/53 z dnia 14 listopada 

sporządzenie indeksów, które wykonali Tadeusz Mencel i Józef Stojanowski. W latach 50. pró-

bowano je wydać, ale tocząca się w kraju konfrontacja na linii państwo-Kościół nie pozwoliła 

zrealizować tego zamierzenia258.

Porządkowanie akt w  archiwum na Jasnej Górze prowadził Kaczmarczyk przeważnie 

w okresie swoich urlopów wypoczynkowych, przez cały okres międzywojenny. Łącznie w latach 

1919–1938 był na Jasnej Górze 26 razy259. O znaczeniu tych prac niech świadczy fakt, że intere-

sował się nimi naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Stanisław Ptaszycki, który w 1930 r. 

wizytował archiwum jasnogórskie260. Prace porządkowe w archiwum jasnogórskim prowadzone 

przez Kaczmarczyka odnotowywano także w „Archeionie”261.

Było to m.in. pokłosiem wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego na Jasnej 

Górze 27 kwietnia 1930 r. Głowa państwa zwiedziła m.in. archiwum, gdzie zapoznała się z pracami 

inwentaryzacyjno-porządkowymi prowadzonymi przez Kaczmarczyka i ks. Fijałka. Archiwum, 

jak i prace porządkowe musiały zrobić na prezydencie duże wrażenie. Świadczy o tym pismo, jakie 

wysłała Kancelaria Prezydenta na ręce naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych:

Dnia 27 kwietnia 1930 r. Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedził klasztor OO. Paulinów na Jasnej 

Górze w Częstochowie, przyczem i między innymi zatrzymał się dłużej w archiwum klasztornym. Przy tej 

sposobności Generał OO. Paulinów ksiądz Markiewicz zwrócił uwagę Pana Prezydenta R. P. na nadzwyczaj 

owocną pracę p. dr. Kaczmarczyka, Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, który z wielką znajo-

mością rzeczy rozpoczął porządkowanie cennego archiwum Jasnogórskiego. Celem zachowania ciągłości tej 

pracy przez jej inicjatora, Ksiądz Generał przedstawił Panu Prezydentowi prośbę o spowodowanie u władz 

przełożonych Dr. Kaczmarczyka delegowanie go w miarę możności i potrzeby do Częstochowy celem dal-

szego kontynuowania rozpoczętego dzieła. Pan Prezydent R. P. odniósł się jak najżyczliwiej do tej prośby 

i z Jego polecenia Kancelaria Cywilna prosi o jej przychylne załatwienie262.

Życzeniu prezydenta Mościckiego stało się zadość. Minister WRiOP udzielił Kaczmarczykowi 

czterotygodniowego urlopu płatnego (w dniach 9–30 czerwca 1930 r.) w celu kontynuowania 

rozpoczętych prac porządkowo-inwentaryzacyjnych.

Porządkowanie zasobu archiwalnego jasnogórskiego klasztoru, kontynuował także w okresie 

II wojny światowej i  po roku 1945. Podczas swoich pobytów na Jasnej Górze zaskarbił sobie 

szacunek i przyjaźń zakonników w białych habitach. Ojcowie paulini bardzo cenili dużą wiedzę, 

zapał i zaangażowanie dyrektora poznańskiego archiwum, który bezinteresownie zajął się pra-

cami w archiwum.

 1953 r. wraz z dwoma załącznikami, do K. Kaczmarczyka, podpisane przez Sekretarza Generalnego o. Sykstusa 

 Szafrańca k. 66–66.

258 J. Zbudniewek, Przedmowa…, dz. cyt., s. 7. O  trudnościach i  problemach związanych z  wydaniem Zbioru 

 dokumentów zob. Rozdział IX: Na emeryturze (1953–1966).

259 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 77, j.a. 241, k. 33.

260 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z czynności w roku 1930. Dział Urzędowy, „Archeion” 1931, t. 9, s. 2.

261 Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych, red. W. Łopaciński, tamże 1929, t. 5, s. 64; tamże 1930, 

 t. 6–7, s. 67; tamże 1931, t. 9, s. 111; Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych w roku 1937, red. 

 A. Rybarski, tamże 1938–1939, t. 16, s. 215.

262 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z czynności w roku 1930. Dział Urzędowy, tamże 1931, t. 9, s. 2.
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6. Współorganizator i uczestnik 

IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
W rozwoju polskiej teorii i metodyki archiwalnej w okresie międzywojennym poważną rolę 

odegrały referaty archiwistów wygłoszone na IV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, 

który odbył się w Poznaniu w dniach od 6 do 8 grudnia 1925 r.

Czwarty z kolei, a pierwszy w niepodległej Polsce zjazd przedstawicieli polskiej nauki histo-

rycznej stał się równocześnie jakby pierwszą ogólnopolską konferencją archiwalną. Brało w nim 

udział ok. 400 uczestników i  był on poważnym prestiżowym sukcesem zwolenników myśli 

zachodniej w polskiej historiografi i263.

Wybór Poznania jako miejsca obrad oraz terminu był nieprzypadkowy. Zwołanie zjazdu 

w 900. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego łączono z aktualną sytuacją, w jakiej znalazła 

się Polska po podpisaniu traktatów w Locarno. Dał temu wyraz Franciszek Bujak, podkre-

ślając w zagajeniu obrad, że to właśnie „troska o zabezpieczenie bytu i niepodległości pań-

stwa zwraca naszą myśl ku twórcy niepodległości politycznej, kościelnej, kulturalnej i pod 

wpływem podobnego położenia każe nam szukać wskazań w tych tak odległych wiekach”264.

Przygotowania do Zjazdu rozpoczęto już w początkach 1925 r. 30 stycznia odbyło się zebra-

nie poświęcone jego organizacji, w którym brał udział również Kaczmarczyk. Na wniosek Mar-

celego Handelsmana dyskusję poprowadzono wokół następujących zagadnień:

  1. Program Zjazdu wg podziału na Sekcje,

  2. Organizacja Zjazdu,

  3. Termin Zjazdu265.

Od 20 do 21 lutego 1925 r. (już na podstawie nowego Statutu PTH) we Lwowie miało 

miejsce I Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Poznański 

oddział PTH reprezentowali Kazimierz Kaczmarczyk i ks. Henryk Likowski . 21 lutego dele-

gaci brali udział w posiedzeniu Komitetu Zjazdowego. W trakcie obrad dokonano wyboru 

Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz wybrano sekretarzy generalnych266. Ustalono też, 

że następne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w  czerwcu 1925 r.267

Poznańscy członkowie Komitetu w celu lepszej koordynacji przygotowań do Zjazdu wybrali na 

posiedzeniu w dniu 5 maja 1925 r. Komitet Gospodarczy w następującym składzie: przewodniczący 

Jan Rutkowski (po jego rezygnacji, 5 października 1925 r., do pełnienia tej funkcji wybrano Bro-

nisława Dembińskiego); zastępca przewodniczącego ks. dr Henryk Likowski; sekretarz Kazimierz 

Kaczmarczyk; zastępca sekretarza Feliks Pohorecki; członkowie: Czesław Frankiewicz; Marian 

Gumowski, Roman Leitgeber, ks. Arkadiusz Lisiecki, ks. Edmund Małkowski, mjr Zygmunt Mo

delski, red. Witold Noskowski, Jarosław Wit Opatrny, Ludwik Ręgorowicz, Jan Rutkowski, Stefan 

263 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w  Poznaniu 6–8 grudnia 1925 r., t. I  Referaty, t. II 

 Protokoły, Lwów 1927; B. Piotrowski, O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze 

 Uniwersytetu Poznańskiego (1919–1939), Poznań 1987, s. 216.

264 M. Mroczko, Polska myśl zachodnia 1918–1919 (Kształtowanie i upowszechnianie), Poznań 1986, s. 183.

265 H. Dymnicka, M. Wrzoskowa, Inwentarz akt Polskiego Towarzystwa Historycznego z lat 1923–1939, „Biuletyn

 Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 1963, nr 6, j.a. 56, k. 1.

266 Tamże, j.a. 56. W  skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Franciszek Bujak, Feliks Konieczny, Jan Ptaśnik, 

 Jan Rutkowski, Wacław Sobieski, Wacław Tokarz, Stanisław Zakrzewski. Sekretarzami generalnymi zostali: Jan 

 Dąbrowski, Kazimierz Kaczmarczyk, Wincenty Łopaciński, Teofi l Emil Modelski, Kazimierz Tyszkowski, k. 8–9.

267 Sprawy Polskiego Towarzystwa Historycznego, „Kwartalnik Historyczny” 1925, R. 39, z. 1, s. 176–178.

Truchin, Kazimierz Tymieniecki, Kazimierz Węgiel, Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Zaleski268.

Kolejna konferencja Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem prezesa Polskiego 

Towarzystwa Historycznego Stanisława Zakrzewskiego, przy udziale delegatów z całego kraju, 

odbyła się w Krakowie w dniach 28–29 czerwca. Poznańskie środowisko reprezentowali Kazi-

mierz Kaczmarczyk i Jan Rutkowski269.

  Komitet debatował nad sposobem przedstawienia Zjazdu w środkach masowego przekazu 

oraz organizacją wewnętrzną jego obrad. Dokonano wyboru członków Komisji: Regulaminowej, 

Referatowej, Gospodarczej, Ustroju, Władz Zjazdowych. Kaczmarczyk, obok Wincentego Łopa-

cińskiego, Jana Rutkowskiego, Wacława Sobieskiego, Kazimierza Tymienieckiego, Kazimierza 

Tyszkowskiego, został członkiem Komisji Gospodarczej jako sekretarz270.

Podczas obrad Komisji Gospodarczej przedstawił uchwały poznańskiego Komitetu Gospo-

darczego. Zaproponowano zebranie zapoznawcze uczestników Zjazdu, zwiedzanie muzeów, 

wycieczkę do Gniezna, koncert historyczny. Będą oni kwaterować w hotelach i lokalach prywat-

nych. Komitet opracuje ofi cjalny program Zjazdu271.

W  trakcie kolejnych obrad Komitetu Organizacyjnego, które miały miejsce w  Warszawie, 

31 października 1925 r., Kaczmarczyk przedłożył obszerne sprawozdanie z prac poznańskiego 

Komitetu Gospodarczego, które z  zadowoleniem przyjął przewodniczący obrad Stanisław 

Zakrzewski. Obawiano się chłodnego przyjęcia ze strony władz Poznania i  jego mieszkańców. 

Tymczasem miasto zadeklarowało pełną wolę współpracy w organizacji wydarzenia. Stanowiło 

to poniekąd zasługę dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, który z ramienia Komitetu 

Gospodarczego prowadził rozmowy z władzami miejskimi272.

W toku obrad do Komisji Regulaminowej Zjazdu wybrano Kaczmarczyka razem z Fran-

ciszkiem Bujakiem, Władysławem Semkowiczem, Kazimierzem Chodynickim i Wincentym 

Łopacińskim273.

Ostatnie spotkanie Komitetu Organizacyjnego przed rozpoczęciem Zjazdu odbyło się 5 

grudnia 1925 r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Gospodarzem obrad był dyrektor archi-

wum, a  przewodniczącym Stanisław Zakrzewski, natomiast jej przedmiotem: uzupełnienie 

porządku obrad, rewizja listy władz Zjazdu, wnioski na drugie plenarne posiedzenie, ustalenie 

miejsca i terminu przyszłego Zjazdu Historyków Polskich274.

Do pomocy przy organizacji Zjazdu włączyły się również poznańskie towarzystwa naukowe: 

Towarzystwo Miłośników Historii oraz poznański oddział Polskiego Towarzystwa Historycz-

nego, który zajął się zabezpieczeniem bazy materiałowej, jak też opracowaniem kilku referatów, 

które potem wygłoszono na Zjeździe275.

268 H. Dymnicka, M. Wrzoskowa, Inwentarz akt..., list K. Kaczmarczyka do PTH Oddziału we Lwowie z dnia 18 maja 

 1925 r., j.a. 58, k. 53; list tegoż do Komitetu Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie z dnia 8 stycznia 1926 r., 

 j.a. 58, k. 48. Tam też materiały działalności poznańskiego Komitetu Organizacyjnego.

269 IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu 6–8.12.1925 r. (komunikat o pracach organizacyjnych), 

 „Kwartalnik Historyczny” 1925, R. 39, z. 3, s. 1; Poznański Zjazd Historyków, „Kurier Poznański” 1925, nr 156, s. 7.

270 H. Dymnicka, M. Wrzoskowa, Inwentarz akt..., j.a. 56, k. 36.

271 Tamże, j.a. 56. k. 41.

272 Tamże, j.a. 56, Protokół konferencji Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Historyków Polskich, odbytej 

 w  Warszawie dnia 31.10.1925 r. w  lokalu Towarzystwa Miłośników Historii, w  Kamienicy Mazowieckiej 

 na Starym Mieście. Sprawozdanie Komitetu Gospodarczego w Poznaniu, k. 100–102.

273 Tamże, j.a. 56, k. 104.

274 Tamże, j.a. 56, Protokół IV posiedzenia plenarnego Komitetu Organizacyjnego IV-go Zjazdu Historyków Polskich 

 w Poznaniu, k. 123.

275 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu..., dz. cyt., t. I, Referaty, t. II, Protokoły; S. Nawrocki, Półwiecze Polskiego 

 Towarzystwa Historycznego w Poznaniu (1925–1975) [w:] „Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza” 
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Obrady Zjazdu toczyły się od 6 grudnia w następujących sekcjach:

 I. Sekcja historii starożytnej,

 II. Sekcja historii średniowiecznej i nowożytnej polskiej oraz powszechnej do 1795 r.,

 III. Sekcja historii najnowszej,

 IV. Sekcja historii ustroju (prawo, kościół i gospodarstwo),

 V. Sekcja historii kultury wraz z historią literatury, nauki i szkolnictwa,

 VI. Sekcja nauk pomocniczych historii,

 VII. Sekcja nauczania historii.

 Zjazd w  Poznaniu był pierwszym, na którym poruszono wiele problemów dotyczących 

archiwów i  archiwoznawstwa. Z  inicjatywy Józefa Paczkowskiego – ówczesnego Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych, Sekcję VI nauk pomocniczych historii podzielono na: Sek-

cję nauk pomocniczych historii VI A i Sekcję archiwalną VI B276.

W skład Sekcji archiwalnej weszli najwybitniejsi archiwiści polscy z różnych ośrodków kra-

jowych. Paczkowski opracował program jej obrad. Już w trakcie przygotowań do Zjazdu prze-

widywał, że archiwiści odegrają w nim dużą rolę ze względu na wagę poruszanych problemów 

i ich znaczenie dla rozwoju teorii i metodyki prac archiwalnych w Polsce, w trudnym okresie 

organizacji polskiej służby archiwalnej277.

Pierwsze posiedzenie Sekcji poświęcono problemom upowszechniania w  archiwistyce 

polskiej zasady proweniencji. Z referatami wystąpili: Józef Paczkowski, Aleksy Bachulski oraz 

Adam Kaletka278. Drugie posiedzenie dotyczyło tematu rewindykacji materiałów archiwalnych. 

 1975, t. 11, z. 2, s. 5.

276 Pamiętnik IV Powszechnego..., dz. cyt., t. II, s. 5.

277 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 178–179.

278 J. Paczkowski, Zasada archiwalna proweniencji [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu..., dz. cyt., t. II, s. 131; 

 A. Bachulski, Zastosowanie zasady proweniencji w porządkowaniu nowoczesnych zasobów archiwalnych, tamże, 

 t. II, s. 135; A. Kaletka, Zagadnienia zasadnicze przy porządkowaniu aktów niemieckich, tamże, t. II, s. 131.

Do czasu zjazdu została uregulowana tylko sprawa rewindykacji z  Rosją Radziecką na mocy 

traktatu ryskiego i dlatego wygłoszone na zjeździe referaty, podobnie jak dyskusje, dotyczyły 

wyłącznie prac delegacji polskiej w Moskwie. Referaty wygłosili: Edward Kuntze, Witold Sucho-

dolski, Józef Siemieński, Kazimierz Tyszkowski, Marian Morelowski279.

Na trzecim posiedzeniu Sekcji archiwalnej referaty przedstawili: Wincenty Łopaciński, Józef 

Siemieński280 oraz Kaczmarczyk. Jego referat Organizowanie archiwów kościelnych spotkał się 

z  dużym zainteresowaniem słuchaczy i  dyskutantów, którzy nie tylko poparli przedstawione 

tezy, ale przekazali także wiele wskazówek metodycznych dotyczących prac porządkowych 

w tych archiwach, jak np. konieczność stosowania w nich zasady proweniencji281.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu wygłosił także referat w Sekcji V – Wydaw-

nictwa do historii miast polskich, w którym postulował potrzebę wydania dokumentów i ksiąg do 

historii miast i miasteczek polskich282.

Z okazji zjazdu Kaczmarczyk opublikował na łamach „Kuriera Poznańskiego” artykuł Ćwierć 

wieku naszego archiwizmu, w którym przedstawił zarys archiwów i archiwistyki polskiej od czasów 

nowożytnych po współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 25 lat. Artykuł ten 

stanowi swego rodzaju podsumowanie najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w dzia-

łalności archiwów na ziemiach polskich283.

Dorobek nowo organizowanej Sekcji archiwalnej na Zjeździe Historyków był bezcenny. Zorgani-

zowanie Sekcji sprawiło, że do Poznania przybyli archiwiści z różnych ośrodków w kraju. Na obrady 

przygotowano kilkanaście referatów, z których większość przyczyniła się do ujednolicenia metod 

archiwalnych w archiwach polskich. Stanowiły one ogromny krok naprzód na drodze rozwoju teorii 

i metodyki archiwalnej. Liczny udział archiwistów w wydarzeniu oraz wysoki poziom odczytów były 

dowodem ogromnej prężności działania polskiej służby archiwalnej i jej kierownictwa284.

 Przygotowania tak wielkiej konferencji, jaką był IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich 

w  Poznaniu, wymagało dużego zaangażowania. Swój sukces Zjazd zawdzięczał m.in. dosko-

nałej pracy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz poznańskiego Komitetu Gospodarczego, 

toteż pracę Kaczmarczyka docenił Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, który 

w specjalnym liście podziękował za pomoc w organizacji i przebiegu spotkania: „Organizacja 

gospodarcza Zjazdu, wzorowy porządek w  obsłużeniu paruset uczestników Zjazdu, ogólne 

zadowolenie z pobytu w Poznaniu przejęły nas wszystkich głęboką wdzięcznością, zwłaszcza, 

279 E. Kuntze, Sprawy rewindykacyjne. Prace delegacji polskiej w Moskwie i ich metoda [w:] Pamiętnik IV Powszechnego 

 Zjazdu..., dz. cyt., t. II, s. 137; W. Suchodolski, Wykonanie art. XI traktatu ryskiego w zakresie archiwów państwowych, 

 tamże, t. II, s. 137; J. Siemieński, Rewindykacja Archiwów Koronnych, tamże, t. II, s. 137; K. Tyszkowski, O materiałach 

 historycznych w zwróconych rękopisach Biblioteki Publicznej w Petersburgu, tamże, t. II, s. 137; M. Morelowski, 

 O znaczeniu prac rewindykacyjnych muzealnych Delegacji Polskiej w Moskwie dla historii ogólnej i historii kultury 

 polskiej, tamże, t. II, s. 137.

280 W. Łopaciński, O dotychczasowych wydawnictwach archiwalnych i potrzebach w tym zakresie [w:] Pamiętnik IV 

 Powszechnego Zjazdu..., dz. cyt., t. II, s. 140; J. Siemieński, Scalanie archiwów i bibliotecznych zbiorów szczególnych, 

 tamże, t. II, s. 143.

281 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 188, Uchwały Sekcji VIB zaproponowane przez 

 Kaczmarczyka: „Zjazd uchwala: zwrócić się do episkopatu polskiego, by idąc w ślady ks. kardynała i prymasa 

 Polski Dalbora, założyciela Archiwum Diecezjalnego w Poznaniu, dążył w porozumieniu z Wydziałem Archiwów 

 Państwowych przy Ministerstwie W. R. i O. P. do tworzenia archiwów i bibliotek diecezjalnych, i w ten sposób 

 przyczynił się do badań nad historią Kościoła w Polsce; zwrócić się do p. ministra WRiOP o fi nansowe i moralne 

 poparcie przez Państwo episkopatu katolickiego w akcji powyższej i duchowieństwa innych wyznań”, k. 222 – 

 223. Zob. też: Posiedzenie III (8 XII 1925), Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu..., dz. cyt., t. II, s. 140–147.

282 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 188, k. 19.

283 K. Kaczmarczyk, Ćwierć wieku naszego archiwizmu, „Kurier Poznański” 1925, nr 341, s. 5–6.

284 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 181.

Uczestnicy Zjazdu

kół historyków

studentów

uniwersytetów RP,

Kazimierz

Kaczmarczyk

siedzi w pierwszym

rzędzie, pierwszy

od prawej,

Poznań,

12 grudnia 1926 r.

Zbiory: PANAWOP
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jeśli się zważy, ile żmudnej pracy należało w to włożyć. Podziękowanie niniejsze zostało wpisane 

do Księgi protokołów Polskiego Towarzystwa Historycznego”285.

Warto dodać, że Kazimierz Kaczmarczyk brał także udział w pracach Komitetu Organiza-

cyjnego przygotowującego V Zjazd Historyków Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach 

28 listopada – 4 grudnia 1930 r. oraz uczestniczył w VII Międzynarodowym Kongresie History-

ków w Warszawie, który miał miejsce w dniach 21–29 sierpnia 1933 r.286

285 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Zarządu Głównego PTH L.1489/25 z dnia 

 22 grudnia 1925 r., k. 25.

286 PANAWOP, Materiały Bronisława Dembińskiego P III–54, j.a. 54; W  Warszawie rozpoczął obrady zjazd 

 historyków, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 326; Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych 

 z czynności  w roku 1930, „Archeion” 1931, t. 9, s. 111; I. Mamczak-Gadkowska, Udział archiwistów poznańskich

 w  krajowych i  międzynarodowych zjazdach historycznych, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 

 1999/2000, R. 5/6/7, s. 81. Na Zjeździe Historyków Polskich, wysoko ocenionym przez archiwistów, udział 

 wzięli głównie  archiwiści warszawscy (Jadwiga Karwasińska, Aleksy Bachulski, Adam Stebelski, Kazimierz 

 Konarski, Wincenty Łopaciński) i Ryszard Mienicki z Wilna; nie powołano odrębnej sekcji archiwalnej. Autor 

 nie natrafi ł na żadne dokumenty przedstawiające udział Kaczmarczyka w  V Zjeździe Historyków Polskich 

 oraz w VII Międzynarodowym Kongresie Historyków.

Na sąsiedniej stronie

od lewej

Kazimierz

Kaczmarczyk

w opactwie

cystersów,

Stift Zwettl (Austria),

10 maja 1932 r.

Posiedzenie Komisji

Archiwalnej Łódzkiej,

Kazimierz

Kaczmarczyk

siedzi trzeci od lewej,

Łódź,

17grudnia 1926 r.

Nominacja Kazimierza

Kaczmarczyka

na członka

Komisji Kwalifi kacyjnej

przy Wydziale

Archiwów

Państwowych, 

15 października 1923 r.

Zbiory: PANAWOP
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1. Działalność w Radzie Archiwalnej
Obok administrowania Archiwum w Poznaniu Kazimierz Kaczmarczyk uczestniczył w pra-

cach Rady Archiwalnej – międzyministerialnego organu doradczego Wydziału Archiwów287. 

Brał udział niemal we wszystkich sesjach Rady Archiwalnej – najpierw w charakterze gościa, 

a następnie jako stały jej członek. Nie tylko zabierał głos w dyskusjach, ale również zgłaszał do 

omówienia wnioski dotyczące spraw archiwalnych.

Rada Archiwalna powołana została reskryptem Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r.288, 

a zatwierdzona Dekretem o archiwach z dnia 7 lutego 1919 r.289 Była organem samodzielnym 

i  posiadała wyraźnie określone zadania. Należało do nich, m.in.: opiniowanie regulaminów, 

instrukcji archiwalnych oraz programów wydawniczych, udzielanie czynnej pomocy w zakresie 

opieki nad archiwaliami znajdującymi się poza archiwami państwowymi oraz przy rewindykacji 

archiwaliów należnych państwu polskiemu, a  także opracowywanie wniosków legislacyjnych 

dotyczących konserwacji dokumentów. Na czele stał każdorazowy minister WRiOP (w praktyce 

287 O organizacji i pracy Wydziału Archiwów Państwowych i Rady Archiwalnej zob. O przepisach archiwalnych 

 w Polsce międzywojennej (1918–1939), „Archeion” 1968, t. 48, s. 111–136; A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów 

 polskich, cz. 2. Od wybuchu I wojny światowej do roku 1978, Toruń 1980, s. 19–39; I. Mamczak-Gadkowska, 

 Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, s. 64–115.

288 Reskrypt Rady Regencyjnej o organizacji archiwów państwowych i o opiece nad archiwaliami, „Monitor Polski” 

 1918, nr 116, poz. 9, Rada Archiwalna, s. 2.

289 Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 7 II 1919, „Dziennik Praw Państwa 

 Polskiego” 1919, 8 lutego, nr 14, poz. 182; Pierwsze akty prawne o organizacji polskich archiwów państwowych 

 i opiece nad archiwaliami z dnia 31 lipca 1918 r. i dnia 7 lutego 1919 r., oprac. M. Motas, „Archeion” 1968, t. 50, 

 s. 27–40.

zastępował go często któryś z podsekretarzy stanu lub naczelnik Wydziału Archiwów). W jej 

skład wchodzili z urzędu: naczelnik Wydziału Archiwów, dyrektorzy archiwów, przedstawiciele 

poszczególnych resortów oraz delegat władz kościelnych, a oprócz nich 12 członków Rady, któ-

rych Minister WRiOP mianował na 5 lat spośród osób zasłużonych na polu archiwistyki i badań 

archiwalnych. Często powoływano również komisje specjalne, do których zapraszano także 

osoby spoza Rady290.

8 lutego 1919 r. Kaczmarczyk, w charakterze gościa, pierwszy raz uczestniczył w obradach 

II sesji Rady Archiwalnej – jeszcze jako pracownik Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa291.

Po raz drugi uczestniczył w obradach Rady podczas jej IV sesji, 3. i 4. stycznia 1922 r., już 

jako przedstawiciel Archiwum Państwowego w Poznaniu i Ministerstwa byłej Dzielnicy Pru-

skiej. Tematem sesji była m.in. sprawa aktów górnośląskich. Kaczmarczyk brał udział w pracach 

Komisji mającej rozpatrzyć kwestie formuł uwierzytelniających i rozkład registratur archiwal-

nych (odpowiednio punkty 7. i 9. porządku obrad)292.

V sesja Rady Archiwalnej odbyła się 26 i 27 marca 1928 r. Podsumowano wtedy, m.in. 

10-lecie istnienia Wydziału Archiwów Państwowych oraz wytyczono kierunki prac na naj-

bliższą przyszłość293. W pierwszym dniu Kaczmarczyk zabierał głos podczas dyskusji nad 

ujednoliceniem prowadzenia registratur we wszystkich urzędach państwowych oraz w spra-

wie zmiany regulaminów dotyczących stosunków archiwów państwowych z  instytucjami 

naukowymi i urzędami (odpowiednio 3. i 4. punkt obrad)294. Po omówieniu sprawy regulaminów 

uczestnicy sesji powołali do życia komisję mającą na celu zbadanie sprawy przekazania z Archi-

wum Głównego Akt Dawnych w Warszawie do Archiwum Ziemskiego w Krakowie ksiąg krakow-

skich i  lelowskich. W jej skład weszli: Alfons Parczewski – przewodniczący, prof. Uniwersytetu 

Stefana Batorego oraz członkowie: Leon Białkowski – dyrektor Archiwum Państwowego w Lubli-

nie, Franciszek Duda – dyrektor Archiwum Ziemskiego w Krakowie, Kazimierz Kaczmarczyk, 

Stanisław Kutrzeba – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz generalny PAU, Władysław 

Semkowicz – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Józef Siemieński – dyrektor Archiwum Głów-

nego Akt Dawnych. Rada Archiwalna zleciła komisji rozpatrzyć sprawę przed następnym posie-

dzeniem plenarnym, a uchwalone wnioski przedstawić do aprobaty na plenum Rady295.

Drugiego dnia obrad Kaczmarczyk zabierał głos podczas omawiania sprawy zmiany stopni 

służbowych naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych i urzędników archiwalnych w tabeli 

stanowisk MWRiOP, w  sprawie wniosków wysuniętych przez Alfonsa Parczewskiego oraz 

w sprawie wniosków, które wysunął osobiście (odpowiednio 5. i 8. punkt obrad)296.

Wnioski, które wysunął pod obrady dotyczyły:

1. sprawy godzin urzędowych,

2. zmiany tytułu archiwisty na archiwariusza,

3. sprawy papieru używanego w kancelariach urzędów.

290 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 346.

291 II sesja Rady Archiwalnej obradowała w dniach: 8, 11 i 12 lutego 1919 r. Zob. R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, 

 Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej…, dz. cyt., s. 126–128.

292 W sprawie aktów górnośląskich Kaczmarczyk przygotował odpowiednie memorandum, zob. APP, Zespół Józefa 

 Paczkowskiego, sygn. 438, List K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 29 grudnia 1921 r., k. 57; Pierwsze 

 protokoły…, dz. cyt., s. 147, 161–162.

293 Protokół posiedzeń V sesji Rady Archiwalnej, „Archeion” 1928, t. 4, s. 173–175.

294 Tamże, s. 176.

295 Tamże, s. 177.

296 Tamże, s. 178.
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Wnioski 1. i 3. przedyskutowano i uchwalono, natomiast wniosek 2. postanowiono omówić na 

następnej sesji Rady Archiwalnej297.

Podczas obrad naczelny dyrektor Archiwów Państwowych w imieniu rady wniósł wniosek 

o odznaczenie Kazimierza Kaczmarczyka z okazji 25-lecia jego służby w archiwach państwo-

wych. Wniosek ten (podobnie jak wnioski o  odznaczenie innych urzędników archiwalnych) 

przyjęto przez aklamację298.

Kolejna, VI sesja Rady Archiwalnej obradowała 19 i  20 grudnia 1928 r. W  pierwszym 

dniu Kaczmarczyk zabrał głos podczas dyskusji dotyczącej udziału archiwów państwowych 

w  Powszechnej Wystawie Krajowej (punkt 5. porządku obrad)299. Drugiego dnia zabrał głos 

podczas omawiania wniosku scalania archiwaliów (punkt 7. porządku obrad). Uczestnicy dys-

kusji zgodzili się na scalanie archiwaliów w archiwach i bibliotekach państwowych oraz przy-

gotowanie do scalenia archiwaliów państwowych znajdujących się w rękach osób prywatnych, 

instytucji samorządowych, społecznych i naukowych300.

 VII sesja Rady Archiwalnej obradowała 28 i  29 marca 1930 r. W  pierwszym dniu Kacz-

marczyk przedstawił obszerne sprawozdanie z  prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej, powołanej 

do wykonania układu polsko-niemieckiego o wydaniu akt (punkt 6. porządku obrad). Zabrał 

także głos przy omawianiu tematu wypożyczeń materiałów rękopiśmiennych z archiwów zagra-

nicznych oraz sprawozdań: Wydziału Archiwów Państwowych z  jego działalności (punkt 5. 

porządku obrad) i Komisji Registraturalnej zajmującej się projektem rozporządzenia w sprawie 

składnic akt w urzędach, zakładach i instytucjach państwowych301.

Drugi dzień obrad rozpoczęto od dalszej dyskusji nad projektem rozporządzenia w sprawie 

składnic akt – w  niej także uczestniczył dyrektor Archiwum Państwowego w  Poznaniu. Pod 

koniec obrad przystąpiono do rozpatrzenia wniosku nadesłanego do Wydziału Archiwów Pań-

stwowych przez Kaczmarczyka: „Rada Archiwalna uprasza Wydział o zwołanie, w sprawie usta-

lenia jakości i formatu papieru, atramentu, taśmy i kalki, konferencji z udziałem rzeczoznawców 

spośród chemików i  papierników, o  opracowanie przy ich pomocy odpowiednich wniosków 

i przedłożenia w formie projektu rozporządzenia za pośrednictwem pana Ministra W. R. i O. P. 

Radzie Ministrów”302.

W trakcie dyskusji postanowiono złożyć w tej sprawie na ręce ministra WRiOP odpowiedni 

wniosek, a Rada Archiwalna zwróciła się do Kaczmarczyka z prośbą o opracowanie specjalnego 

memoriału celem przesłania go do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy Ministerstwie 

Przemysłu i Handlu i ogłoszenia w „Archeionie”303.

Sesja VII Rady Archiwalnej była ostatnią, jaka obradowała w  okresie międzywojennym. 

Działalność Rady uniemożliwił brak środków w budżecie państwa.

297 Tamże, s. 179, 196–197.

298 „Zasługi dr. Kaczmarczyka dla archiwistyki polskiej i  dla spraw ogólnopaństwowych są niespożyte. Rada 

 Archiwalna składa drowi Kaczmarczykowi swe gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy dla dobra nauki 

 polskiej i archiwów polskich i prosi Pana Ministra [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] o odpowiednie 

 odznaczenie tych zasług”. Protokół posiedzeń V sesji Rady Archiwalnej, „Archeion” 1928, t. 4, s. 175, 193.

299 Protokół posiedzeń VI-ej Rady Archiwalnej w d. d. 19 i 20 grudnia 1928 r., „Archeion” 1929, t. 5, s. 5.

300 Tamże, s. 9.

301 Protokół posiedzeń VII-ej Sesji Rady Archiwalnej, „Archeion” 1930, t. 8, s. 4–5, 18–20.

302 Tamże, s. 12.

303 Protokół posiedzeń VII-ej Sesji Rady Archiwalnej artykuł K. Kaczmarczyka na ten temat pt. W sprawie ustalenia 

 jakości względnie formatu papieru, atramentu, taśmy i kalki ukazał się w 9 tomie „Archeionu”.

 2. Praca w Komisji dla ustalenia 

herbów wojewódzkich
Kazimierz Kaczmarczyk w ramach działalności w Radzie Archiwalnej współpracował także 

przy realizacji Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach 

i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach304, a dokładniej przy opra-

cowaniu herbów województw.

Artykuł 4. rozporządzenia głosił: „Dla wszystkich władz i urzędów samorządowych ustanawia 

się oznaki, złożone z herbu województwa, do którego należą, i z napisu odpowiadającego ich nazwie 

[...]”305. Wykonanie tego zadania wymagało zaangażowania znacznej liczby urzędników we 

wszystkich archiwach ze względu na konieczność przygotowania materiału archiwalnego oraz 

konsultacji z wojewodami i starostami306.

Dodatkowym problemem było utworzenie nowych województw, gdyż nie posiadały one 

własnej tradycji heraldycznej z  czasów dawnej Rzeczypospolitej (np. kieleckie, łódzkie, sta-

nisławowskie, tarnopolskie, białostockie) oraz ze względów politycznych, w  przypadku, gdy 

regiony pozostawały niejednorodne etnografi cznie. Sprawami tworzenia herbów miało się 

zająć MWRiOP. Jednak wykonujący te zadania Wydział III Zabytków i Muzeów Departamentu 

Sztuki, liczący kilku pracowników, nie mógł im podołać ze względów technicznych i meryto-

rycznych. Wtedy to postanowiono zwrócić się do Wydziału Archiwów Państwowych o pomoc 

i współpracę307. Wydział z kolei zwrócił się w tej sprawie do Rady Archiwalnej.

W  czasie posiedzenia VI sesji Rady Archiwalnej, 20 grudnia 1928 r., Antoni Rybarski 

w imieniu Wydziału Archiwów zgłosił wniosek o powołanie: „Komisji do rozpatrzenia sprawy 

herbów wojewódzkich, przewidzianych w dekrecie p. Prezydenta Rzeczypospolitej”308. W skład 

Komisji obok Leona Białkowskiego – dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie, Wacława 

Granicznego – dyrektora Archiwum Skarbowego w  Warszawie, Heleny Polaczkówny – pra-

cownika Archiwum Ziemskiego we Lwowie, Władysława Semkowicza – prof. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, dziekana Wydziału Filozofi cznego UJ i prezesa Polskiego Towarzystwa Heral-

dycznego, Józefa Siemieńskiego – dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, 

Wacława Gizberta-Studnickiego – dyrektora Archiwum Państwowego w  Wilnie, Jarosława 

Wojciechowskiego – naczelnika wydziału w Departamencie Sztuki MWRiOP oraz Antoniego 

Rybarskiego – radcy ministerialnego i zastępcy dyrektora Wydziału Archiwów Państwowych – 

referenta sprawy, wszedł także Kazimierz Kaczmarczyk309. Rada Archiwalna upoważniła komisję 

do wyłonienia w razie potrzeby podkomisji oraz zobowiązywała ją do złożenia sprawozdania 

z prac na VII sesji Rady310.

304 Dz.U. RP z 28 XII 1927, Nr 115, poz. 980, art. 4 (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 

 o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach). Rozporządzenie to obowiązywało 

 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. RP z 29 XI 1930, Nr 80, poz. 629; z 29 IV 1933, Nr 29, poz. 246; z 10 III 

 1937, Nr 17, poz. 111) przez cały okres II Rzeczypospolitej. Jednolity tekst ogłoszono w Dz.U. RP z 10 I 1939, 

 Nr 2, poz. 8.

305 Dz.U. RP z 28 grudnia 1927, Nr 115, poz. 980, art. 4.

306 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, dz. cyt., s. 86.

307 S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych w  tworzeniu herbów okresu międzywojennego, 

 „Archeion” 1987, t. 82, s. 100.

308 Protokół posiedzeń VI sesji Rady Archiwalnej w dniu 19 i 20 grudnia 1928, tamże 1929, t. 5, Dział Urzędowy, s. 10.

309 S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych…, dz. cyt., s. 101.

310 Wnioski VI sesji Rady Archiwalnej, „Archeion” 1929, t. 5, Dział urzędowy, s. 25.
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Podczas pierwszego posiedzenia Komisji, 20 grudnia 1928 r. na przewodniczącego wybrano 

Władysława Semkowicza, a na sekretarza Leona Białkowskiego. W części merytorycznej obrad 

Antoni Rybarski, jako przedstawiciel Wydziału Archiwów Państwowych, zreferował sprawę 

i oświadczył, że Komisja ma się wypowiedzieć w dwóch sprawach: „1) o sposobie umieszczenia 

herbu państwowego i herbu wojewódzkiego na szyldzie (wywieszce) i 2) o zasadach tworzenia 

nowych herbów wojewódzkich. Rozróżnić trzeba tu województwa dawne, historyczne i woje-

wództwa nowe, niehistoryczne”311.

Po ożywionej dyskusji, w trakcie której omówiono szereg spornych kwestii (m.in. Kaczmar-

czyk przestrzegał przed narzuceniem nowych form herbów dawnych związkom samorządo-

wym)312, Komisja postanowiła zachować stare herby województw historycznych, natomiast dla 

nowo utworzonych jednostek terytorialnych postanowiono tworzyć herby składające się z ele-

mentów historycznych charakterystycznych dla obszaru, na których województwo powstało313.

Projekty herbów wojewódzkich, według materiałów przygotowanych przez Antoniego 

Rybarskiego, a naszkicowanych przez dyrektora Archiwum Skarbowego Wacława Granicznego 

(z uwzględnieniem uwag Wacława Semkowicza i Heleny Polaczkówny) przekazano 11 kwietnia 

1929 r. do Departamentu Sztuki MWRiOP. Jednocześnie na podstawie rysunków Wacława Gra-

nicznego artysta Zygmunt Lorenc wykonał projekty herbów województw314.

Opracowano też projekt rozporządzenia prezydenta w sprawie nadania herbów wojewódz-

twom, który następnie rozesłano poszczególnym ministerstwom do wyrażenia opinii. Gotowe 

rysunki herbów województw przedłożono 20 lutego 1930 r. powstałej w tym czasie Komisji do 

ustalenia herbu państwa – pod przewodnictwem prof. Semkowicza – która postanowiła przeka-

zać projekty do oceny Adamowi Chmielowi i Władysławowi Semkowiczowi, po czym 27 lutego 

je im przesłała, zaś 13 marca, dodatkowo jeszcze, rysowane przez Wacława Granicznego315.

W czasie posiedzenia VII sesji Rady Archiwalnej, 29 marca 1930 r., Wincenty Łopaciński – dyrek-

tor Wydziału Archiwów Państwowych MWRiOP, złożył sprawozdanie z prac Komisji Herbowej316.

Do wybuchu II wojny światowej nie wprowadzono herbów województw. Przeszkodę stano-

wił m.in. projektowany nowy podział administracyjny kraju317.

3. Współudział w tworzeniu i organizacji 

archiwów państwowych poza Poznaniem
Kazimierz Kaczmarczyk brał także czynny udział w organizacji archiwum w Toruniu i reor-

ganizacji archiwum w Łodzi.

Plany organizacyjne Wydziału Archiwów Państwowych przewidywały powołanie do życia 

archiwum państwowego w każdym mieście wojewódzkim. W 1925 r. WAP zwrócił się do władz 

tych województw, które nie posiadały jeszcze archiwów, z propozycją utworzenia państwowych pla-

cówek w Nowogródku, Łucku, Brześciu nad Bugiem, w Katowicach, Stanisławowie i Tarnopolu318.

311 Sprawozdanie z prac Komisji Herbowej, tamże 1930, t. 8, Dział urzędowy, s. 25.

312 S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych…, dz. cyt., s. 103.

313 Tamże…, dz. cyt., s. 103.

314 Dział urzędowy, Protokół posiedzeń VII Sesji Rady Archiwalnej, Sprawozdanie z  prac Komisji Herbowej, 

 „Archeion” 1930, t. 8, s. 25–26.

315 Tamże, s. 25–26.

316 Dział Urzędowy. Protokół posiedzeń VII Sesji Rady Archiwalnej w dniu 28 i 29 marca 1930 r., „Archeion” 1930, 

 t. 8, s. 10.

317 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z czynności w roku 1930, tamże 1931, t. 9, s. 6.

318 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa Państwowe…, dz. cyt., s. 109–110.
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Dla województwa pomorskiego zamierzano utworzyć archiwum państwowe w  Toruniu319. 

Najpoważniejszym problemem stała się sprawa lokalu. Wydział Archiwów Państwowych sam 

podjął starania o odpowiednie pomieszczenie, a jednocześnie wystąpił w październiku 1925 r. 

z prośbą o pomoc do wojewody pomorskiego320.

W wyniku prośby Urząd Wojewódzki Pomorski rozpoczął starania o  lokal dla przyszłego 

archiwum w Toruniu. W sukurs staraniom przyszły władze wojskowe Dowództwa Okręgu Kor-

pusu VIII, które zaproponowały na cele archiwalne budynek przy ul. Katarzynek 13. Propozycja 

została przyjęta321. Według Kaczmarczyka trzonem zasobów archiwalnych nowego archiwum 

miały być akta rewindykowane z Niemiec322.

W międzyczasie sprawa utworzenia archiwum w Toruniu została 19 grudnia 1925 r. poru-

szona na posiedzeniu naczelników władz II instancji – niezespolonych z Urzędem Wojewódzkim 

Pomorskim – któremu przewodniczył wojewoda pomorski Stanisław Wachowiak. Obecny na 

nim Kazimierz Kaczmarczyk referował sprawę utworzenia archiwum państwowego w Toruniu. 

Kwestię tę omówił także z władzami miejskim Torunia na konferencji, która odbyła się w 1929 

r.323 Ostatecznie archiwum państwowego w Toruniu nie utworzono z przyczyn fi nansowych324.

Zupełnie inna sytuacja panowała w Łodzi. We wrześniu 1925 r. ówczesny prezydent mia-

sta Marian Cynarski, pragnąc odrobić zaniedbania, jakie miały miejsce w archiwum łódzkim 

w okresie zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej, ogłosił konkurs 

na stanowisko kierownika Archiwum Miejskiego w Łodzi325, w wyniku którego stanowisko to 

1 grudnia 1925 r. objął były prof. Cesarskiego Instytutu Archeologicznego w Smoleńsku i były 

konserwator przy Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim – Józef Raciborski326.

Z jego inicjatywy 27 stycznia 1926 r. zwołana została konferencja w sprawie reorganizacji 

placówki, m.in. z udziałem prezydenta miasta Mariana Cynarskiego, Kazimierza Kaczmarczyka, 

dyrektora Archiwum Akt Dawnych w Warszawie Kazimierza Konarskiego oraz członków władz 

miejskich Łodzi i miejscowych historyków. Prof. Raciborski po złożeniu sprawozdania ze stanu, 

w jakim znajdowało się przejęte przez niego archiwum, zaproponował:

a) powołanie do życia stałej Komisji Archiwalnej, złożonej z przedstawicieli władz 

    państwowych, samorządowych i sił fachowych,

b) przydzielenie odpowiedniego do potrzeb archiwalnych lokalu,

c) powiększenie budżetu,

d) zalegalizowanie statutu organizacyjnego dla archiwum, wzorowanego na analogicznych   

            statutach obowiązujących archiwa samorządowe w Krakowie i Lwowie.

319 W Toruniu funkcjonowało już od dawna Archiwum Miejskie. Zob. I. Janosz-Biskupowa, Historia Archiwum 

 w Toruniu w latach 1945–1965, „Archeion” 1967, t. 47, s. 71–84. Tam też podana jest literatura poświęcona 

 historii archiwum miejskiego.

320 A. Perlińska, Z dziejów Archiwum Województwa Bydgoskiego, „Archeion” 1975, t. 62, s. 84.

321 Tamże, s. 85.

322 APP, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 16 grudnia 1925 r., k. 85.

323 Archiwum Państwowe w Poznaniu, „Archeion” 1930, t. 6–7, s. 142; A. Perlińska, Z dziejów Archiwum…, dz. cyt., s. 85.

324 Do 1938 r. województwo pomorskie jako jedyne w  zachodniej i  centralnej Polsce nie posiadało archiwum 

 państwowego. Dopiero w roku 1938, po zmianie granic pomiędzy województwem poznańskim i pomorskim, 

 w  wyniku czego Bydgoszcz przeszła do województwa pomorskiego, rolę archiwum państwowego dla woje

 wództwa pomorskiego pełnił Oddział Bydgoski Archiwum Państwowego w Poznaniu.

325 „Łódź w Ilustracji”, dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego” 1931, R. 7, nr 32, s. 4–5; Archiwum Akt Dawnych 

 M. Łodzi w r. 1926, „Archeion” 1927, t. 2, s. 178–179.

326 K. Kaczmarczyk, Raciborski Józef, „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, s. 360; J. Wasiak, Raciborski-Rawita 

 Józef [w:] Słownik biografi czny archiwistów polskich, t. 1, 1918–1984, Warszawa–Łódź 1988, s. 183–184; 

 Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. M. Bandurka, Warszawa 1998, s. 8.

Opracowanie statutu zebrani na Komisji powierzyli: Wincentemu Łopacińskiemu, 

Kazimierzowi Kaczmarczykowi i  Kazimierzowi Konarskiemu oraz uchwalili w  formie 

wniosku te z przedstawionych przez prof. Raciborskiego dezyderatów, które zostały przez 

magistrat przyjęte327.

W  myśl tych uchwał powołano do życia stałą  Komisję Archiwalną Magistratu Mia-

sta Łodzi, na czele której jako przewodniczący stanął prezydent miasta. W  jej skład weszli 

przedstawiciele Rady Miejskiej i łódzkiego środowiska naukowego, Wincenty Łopaciński jako 

delegat Wydziału Archiwów Państwowych, Kazimierz Konarski oraz kierownik Archiwum. 

Członkiem komisji został też „przedstawiciel sił fachowych” Kazimierz Kaczmarczyk328.

Komisja wydzieliła archiwum ze struktur wydziałowych magistratu miejskiego jako 

samodzielne Archiwum Akt Dawnych Miasta Łodzi. W trakcie regularnych posiedzeń Komi-

sji omawiano nie tylko sprawy archiwum miejskiego, brakowania akt, ale również sprawy 

archiwów zakładów przemysłowych329.

Nowo powstała placówka otrzymała lokal w budynku ratusza przy Placu Wolności 1. Do 

obowiązków archiwum łódzkiego należało dostarczanie władzom miejskim, państwowym 

i  osobom prywatnym potrzebnych wyjaśnień dotyczących stosunków prawnych z  czasów 

objętych aktami prawnymi i  księgami przechowywanymi w  archiwum, sporządzanie odpi-

sów i wyciągów wierzytelnych. Na dalszym planie stawiano pracę nad historią miasta i zabez-

pieczaniem akt. Między innymi przy współudziale prof. Uniwersytetu Warszawskiego Jana 

Karola Kochanowskiego, Alfonsa Parczewskiego oraz Kazimierza Kaczmarczyka zapoczątko-

wano studia nad herbem Łodzi oraz zbieranie, drogą ankiety, materiałów historycznych do 

monografi i miasta w archiwach państwowych, samorządowych i kościelnych330.

W  dwa lata później, w  1928 r., działająca przy Archiwum Akt Dawnych Miasta Łodzi 

Komisja Archiwalna powołała do życia „Łódzki Rocznik Archiwalny” – ofi cjalny organ archi-

wum łódzkiego, przemianowany wkrótce na „Rocznik Łódzki”, poświęcony Łodzi i okolicy. 

Do redakcji kierowanej przez Józefa Raciborskiego powołano Kazimierza Kaczmarczyka. 

W  czasopiśmie tym, poświęconym głównie sprawom regionu łódzkiego, umieszczali swe 

prace – poza wyżej wymienionymi – archiwiści łódzcy, warszawscy (m.in. Aleksy Bachulski) 

oraz miejscowi regionaliści331.

Wzorem Łodzi akcję zorganizowania archiwum akt dawnych podjął magistrat Pabia-

nic. W grudniu 1926 r. w Pabianicach obradowała w tej sprawie Komisja złożona z przed-

stawiciela Zarządu Archiwów Państwowych Wincentego Łopacińskiego oraz Kazimierza 

Konarskiego, Józefa Raciborskiego, Kazimierza Kaczmarczyka i urzędników miejskich332.

327 S. Rachlewski, W pergaminach Starej Łodzi, „Łódź w Ilustracji”, (dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego”) 

 1931, R. 7, nr 33, s. 4–5; Archiwum Akt Dawnych M. Łodzi…, „Archeion” 1927, t. 2, s. 179; Archiwa Polskie, pod 

 kier. W. Semkowicza oprac. K. Buczek, „Nauka Polska” 1927, t. 7, s. 50.

328 NDAP, teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 6; Kronika, red. W. Łopaciński, „Archeion” 

 1928, t. 4, s. 160; Archiwa Polskie, s. 49; Archiwum Akt Dawnych…, dz. cyt., s. 180.

329 Archiwum Akt Dawnych…, dz. cyt., s. 180; Sprawozdanie WAP z lat 1931 i 1932, „Archeion” 1933, t. 11, s. 85.

330 Archiwum Państwowe w Łodzi…, dz. cyt., s. 8; Archiwum Akt Dawnych M. Łodzi, s. 181; Archiwa Polskie, s. 50; 

 U. Zarzycka, Sześćdziesięciolecie Archiwum Państwowego w Łodzi, „Archeion” 1989, t. 85, s. 295.

331 Archiwum Akt Dawnych M. Łodzi, s. 181; J. Gładysz-Szczygielska, Rozwój kulturalny polskiego Manchesteru, 

 „Kurier Poznański” 1935, nr 383, s. 8; Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi w r. 1926 (Kronika), „Archeion” 1927, 

 t. 2, s. 178–182; J. Gładysz-Szczygielska, Rozwój kulturalny…, s. 8; P. Bańkowski, Narodziny i międzywojenne 

 lata…, dz. cyt., s. 74.

332 Archiwum Akt Dawnych M. Pabianic, „Archeion” 1927, t. 2, s. 183.
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W myśl uchwały uczestników konferencji w archiwum pabianickim miały być przechowy-

wane akta poszczególnych wydziałów magistrackich, akta cechowe oraz wszelkie inne doku-

menty obrazujące życie społeczne, kulturalne, polityczne i gospodarcze miasta333.

4. Wizytacje i nadzór nad inwentaryzacją 

Archiwum Książąt Pszczyńskich
Kazimierz Kaczmarczyk z  polecenia Wydziału Archiwów Państwowych przeprowadził 

w dniach 7–9 marca 1935 r. wizytację Archiwum Książąt Pszczyńskich334.

Archiwum to, jak również nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich wszelkiego 

rodzaju urządzeniami, wskutek zadłużenia majątku Jana Henryka XV von Hochberg, księcia 

von Pless na rzecz skarbu państwa, postanowieniem Sądu Grodzkiego w Pszczynie od 1934 

r. znajdowało się pod kontrolą Zarządu Przymusowego Dóbr i  Zakładów Przemysłowych 

księcia von Pless335.

Kaczmarczyk w  czasie przeprowadzonej wizytacji spisał obszerne sprawozdanie, 

w którym stwierdził, że archiwum książęce składa się z dwóch działów: archiwum tajnego 

i archiwum gospodarczego. W archiwum tajnym znajdowały się dokumenty pergaminowe, 

począwszy od roku 1287, dotyczące przechodzenia księstwa z rąk do rak i jego politycznych 

zmian, fundacji oraz akta osobiste książąt wraz z korespondencją. Archiwum gospodarcze 

obejmowało według jego szacunku około 11 500 ksiąg i  fascykułów „...pomieszczonych 

w najrozmaitszych ubikacjach, niezespolonych razem, zupełnie zakurzonych, nieuporząd-

kowanych i niezinwentaryzowanych”336.

Dyrektor poznańskiego archiwum pozostawił zalecenia obejmujące 12 punktów. Obok 

spraw rozmieszczenia pomieszczeń, przeniesienia akt, ksiąg i  biblioteki archiwalnej, zabez-

pieczenia pomieszczeń oraz sposobu udostępniania akt, zalecił: „skontrolować na podstawie 

istniejącego inwentarza działu dokumentów (Urkunden-Abteilung) i stwierdzić protokolarnie 

przy świadkach ewentualne braki” (punkt 1) i że „jako najważniejsze zadanie należy uznać spo-

rządzenie tymczasowego inwentarza, w którym dać należy numery umieszczone na księgach 

i fascykułach dla łatwej kontroli i wyszukania” (punkt 7)337.

Sprawozdanie przekazał Wydziałowi Archiwów Państwowych, który zaaprobował jego 

uwagi oraz Zarządowi Przymusowemu, który zatrudnił 1 lipca 1935 r. archiwistkę Józefę Oko-

niewską z zadaniem uporządkowania akt wg wskazówek wizytatora338.

O  postępach przy porządkowaniu akt Kaczmarczyk był na bieżąco informowany339. Nie-

mniej jednak Archiwum świadome wartości zgromadzonych dokumentów skierowało do 

333 Tamże, s.183.

334 APKOP, sygn. 17-53-AKPXIV-12, odpis sprawozdania z wizytacji, l.dz. 940/3/34 z dnia 30 marca 1935 r., które 

 K. Kaczmarczyk wysłał do Wydziału Archiwów Państwowych MWRiOP.

335 Na temat Archiwum Książąt Pszczyńskich, dziejów, opracowania, zasobu, zob.: T. Włodarska, B. Spyra, Historia 

 Archiwum Książąt Pszczyńskich, „Archeion” 1962, t. 37, s. 191–206; B. Spyra, Archiwum Książąt Pszczyńskich. 

 Przewodnik po zespołach 1287–1945, Warszawa 1973.

336 APKOP, sygn. 17-53-AKPXIV-12, odpis sprawozdania z wizytacji, l.dz. 940/3/34 z 30 marca 1935 r.

337 Tamże,  sygn. 17-53-AKPXIV-12, odpis sprawozdania z  wizytacji, l.dz. 940/3/34 dla Wydziału Archiwów 

 Państwowych z 30 marca 1935 r.

338 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-12; T. Włodarska, B. Spyra, Historia Archiwum, s. 203.

339 APKOP,  sygn. 17-53-AKPXIV-12, kopia pisma archiwum w Pszczynie z 21 sierpnia 1935 r. do K. Kaczmarczyka. 

 Kopia pisma archiwum w Pszczynie z 21 marca 1936 r. do K. Kaczmarczyka.

Zarządu Dóbr Przymusowych wniosek o powtórną jego wizytację, w dniach 14–16 listopada 

1935 r., w  celu sprawdzenia, czy prace porządkowo-inwentaryzacyjne prowadzone są prawi-

dłowo. „Wniosek niniejszy proszę traktować jako bardzo pilny, ponieważ przed dokonaniem 

lustracji nie chcielibyśmy podjąć dalszych czynności bez wskazówek urzędowych”340. Zarząd 

oczywiście wyraził zgodę na przyjazd Kaczmarczyka do Pszczyny341.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone były prawidłowo. Świadczy o tym sprawozdanie 

z  wizytacji przeprowadzonej w  maju 1936 r. przez inspektora Musioła z  Instytutu Ślą-

skiego w Katowicach342.

Po raz kolejny w  sprawie inwentaryzacji archiwum książęcego Kaczmarczyk zawitał do 

Pszczyny 18 lipca 1936 r.343, 24 i 25 marca 1937 r.344 oraz 5 i 6 maja 1938 r.345. Po każdorazowym 

pobycie sporządzał dla Dyrekcji Zarządu Dóbr Przymusowych obszerne sprawozdanie z zasta-

nego stanu prac oraz udzielał wskazówek, jak należy je kontynuować.

Powierzenie Kaczmarczykowi wizytacji Archiwum Książąt Pszczyńskich i  nadzoru nad 

pracami porządkowo-inwentaryzacyjnymi przez Wydział Archiwów Państwowych świadczyło 

o dużym zaufaniu do jego kompetencji zawodowych i pewności, że uwagi dyrektora poznań-

skiego archiwum dotyczące prowadzonych działań będą jak najbardziej słuszne. Kontrola prze-

prowadzona z  ramienia Instytutu Śląskiego, w  trakcie realizowania czynności porządkowych, 

w zupełności potwierdziła jego opinie. Archiwum Książąt Pszczyńskich również postulowało, 

aby nadzór nad pracami nadal pełnił Kaczmarczyk346.

5. Współudział w założeniu „Archeionu”
 O konieczności powołania do życia czasopisma archiwalnego mówiono już w 1917 r., w okre-

sie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, gdy w jej Departamencie Spraw Politycznych 

została utworzona pierwsza archiwalna komórka organizacyjna, zwana Komisją Archiwalną. 

Pracował w niej wówczas jeden z późniejszych redaktorów „Archeionu”, gorący propagator cza-

sopisma Wincenty Łopaciński. Był on powołany do składu Komisji do prac przygotowawczych, 

podjętych przed oczekiwanym przekazaniem przez Niemców archiwów warszawskich powsta-

jącym władzom polskim347.

340 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-12, kopia pisma archiwum w Pszczynie, l.dz. 657 z 4 listopada 1935 r. do Dyrekcji 

 Głównej Zarządu Przymusowego dóbr księcia von Pless na ręce Wielmożnego Pana Zarządcy Przymusowego 

 inżyniera Kowalskiego w Katowicach.

341 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-12, pismo Dyrekcji Głównej, l.dz. 11845/I do inż. Adama Wieliczki z 6 listopada 1935 r.

342 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-12, kopia pisma Archiwum w Pszczynie do Dyrekcji Głównej Zarządu Przymusowego 

 Dóbr Księcia von Pless w Katowicach z 20 maja 1936 r. „[...] 1) P. Wizytator Musiał stwierdził, że inwentaryzacja 

 dotychczasowa odbywa się fachowo i przynosi wielką korzyść historii, 2) Ogólne kierownictwo nad pracami 

 inwentaryzacyjnymi spoczywało dotychczas w rękach p. Dyrektora Kaczmarczyka z Archiwum Państwowego 

 w Poznaniu, wobec czego, w obliczu opinii p. wizytatora Musiała nie ma przyczyny do zmiany wzgl. odsunięcia 

 p. Dyrektora Kaczmarczyka od dalszych prac inwentaryzacyjnych”.

343 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-12, pismo Dyrekcji Głównej Zarządu Dóbr Przymusowych, l.dz. 6373/I z 17 lipca 

 1936 r. do kierownika Oddziału Drobnych Dzierżaw w  Pszczynie o  przyjeździe Kaczmarczyka w  sprawie 

 inwentaryzacji archiwum.

344 Tamże, sygn. 17-53-APPXIV-12, odpis sprawozdania, l.dz. 31/3/37 K. Kaczmarczyka w sprawie kontroli prac 

 inwentaryzacyjnych w archiwum pszczyńskim z 8 kwietnia 1937 r.

345 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-14, sprawozdanie K. Kaczmarczyka, l.dz. 543/4/38 dla Zarządcy Przymusowego 

 Dóbr i Zakładów Przemysłowych księcia. von Pless dr. Jana Zieleniewskiego z 21 lipca 1938 r.

346 Tamże, sygn. 17-53-AKPXIV-12, pismo Archiwum Książąt Pszczyńskich do Dyrekcji Głównej Zarządu 

 Przymusowego dóbr księcia von Pless w Katowicach, l.dz. 4566/I z 26 maja 1936 r.

347 P. Bańkowski, Narodziny…, dz. cyt., s. 52.
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Podczas obrad IV sesji Rady Archiwalnej 3 stycznia 1922 r. kierownik Wydziału Archiwów 

Państwowych Józef Paczkowski wystąpił z  postulatem powołania czasopisma archiwalnego. 

Wniosek Paczkowskiego będący już kolejną inicjatywą w tej sprawie zyskał pełne poparcie jej 

członków348. Utworzono Komisję do Spraw Publikacji Archiwalnych, której przewodniczącym 

został Józef Siemieński, a  sekretarzem Wincenty Łopaciński. W  skład Komisji weszli znani 

historycy i archiwiści: Franciszek Bujak, Wacław Graniczny, Kazimierz Konarski, Ryszard Mie-

nicki, Adam Próchnik, Kazimierz Tymieniecki oraz Kazimierz Kaczmarczyk.

Komisja opracowała projekt publikacji archiwalnych. W trakcie dyskusji nad projektem usta-

lono, że czasopismo będzie nosiło nazwę „Przegląd Archiwalny” i będzie składało się z dwóch 

części: urzędowej i nieurzędowej. W tej drugiej miał być prowadzony dział „Wiadomości archi-

walne”, w ramach którego byłaby prowadzona kronika archiwalna – krajowa i zagraniczna – oraz 

zamieszczane wiadomości o archiwach. Komisja orzekła także, że niezależnie od nowo projekto-

wanego czasopisma, nadal będą utrzymywane dotychczasowe czasopisma archiwalne349.

Wniosek Józefa Paczkowskiego w sprawie utworzenia fachowego periodyku zyskał poparcie 

ze strony Rady Archiwalnej, premiera rządu i ówczesnego ministra WRiOP Antoniego Poni-

kowskiego, pełniącego zarazem funkcję przewodniczącego Rady. Realizacja tego przedsięwzię-

cia została przesunięta na czas późniejszy350.

Po raz kolejny sprawa wydania czasopisma archiwalnego była poruszona na IV Powszech-

nym Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu w grudniu 1925 r. Na zjeździe Wincenty Łopa-

ciński wygłosił referat, w którym wskazał na konieczność podjęcia w najbliższym czasie prac 

zmierzających do wydania w nieodległej przyszłości czasopisma poświęconego sprawom archi-

walnym351. Zdaniem autora referatu, „Przegląd Archiwalny” miał być czasopismem, ukazującym 

się nie rzadziej niż dwa razy w roku, rozprowadzanym bezpłatnie do wszystkich urzędów. Perio-

dyk miał składać się z dwóch części. Pierwsza obejmowałaby artykuły z zakresu historii archi-

wów i archiwistyki w kraju i za granicą oraz krótkie notatki biografi czne. Druga część miałby 

stanowić swoistą „Kronikę archiwalną Wydziału Archiwów Państwowych”352.

Referat Łopacińskiego wywołał ożywioną dyskusję. Aleksy Bachulski i Józef Siemieński opo-

wiedzieli się zdecydowanie za naukowym charakterem czasopisma, stwierdzając, że: „Wiadomo-

ści o archiwach obliczone na sfery »naukowo nieprzygotowane« winny być wyłączone z „Prze-

glądu Archiwalnego”353. Polemizował z tym stanowiskiem Kaczmarczyk, który wypowiedział się 

przeciwko rozpraszaniu opracowań o tematyce archiwalnej w innych czasopismach i powiedział 

m.in.: „Jestem za tym, by mniejsze rozprawki treści archiwalnej pomieszczono w „Przeglądzie 

Archiwalnym”, by nie rozpraszały się w czasopismach mało dostępnych dla szerszego ogółu”354.

348 Dekret z  lutego 1919 r. nakładał na Wydział Archiwów Państwowych obowiązek prowadzenia działalności 

 wydawniczej w zakresie archiwistyki. W 1920 r. w projekcie ustawy archiwalnej Przemysława Dąbkowskiego 

 znalazł się rozdział poświęcony wydawnictwom archiwalnym. P. Bańkowski, Narodziny…, s. 53; I. Mamczak-

 -Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 181–182.

349 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 181–182; P. Bańkowski, Narodziny…, dz. cyt., s. 51–77.

350 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski., 183.

351 W. Łopaciński, O dotychczasowych wydawnictwach archiwalnych i potrzebach w tym zakresie [w:] Pamiętnik IV 

 Powszechnego Zjazdu..., cz. I, s. 1–4.

352 Tamże.

353 Sekcja VI B [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu..., dz. cyt., cz. II, s. 140.

354 Tamże, s. 141.
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Kilkuletnie starania archiwistów o utworzenie czasopisma fachowego uwieńczone zostały 

powodzeniem w 1927 r., kiedy to ukazał się pierwszy numer „Archeionu” – organu Naczelnej 

Dyrekcji Archiwów Państwowych355.

355 Więcej na temat historii i  znaczenia „Archeionu”: I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., 

 s. 186–189; tejże, Archiwa II Rzeczypospolitej, s. 380–381. W przypisach podana literatura poświęcona temu 

 periodykowi.

Kaczmarczyk w okresie międzywojennym, spośród archiwistów poznańskich, był jednym 

z najaktywniejszych współpracowników redakcji czasopisma. Łącznie, w latach 1928–1939 na 

łamach „Archeionu” opublikował 7 artykułów, rozpraw i recenzji.

6. Praca w Komisji Kwalifi kacyjnej i udział 

w organizacji szkolnictwa archiwalnego

Zwiększenie liczby archiwów państwowych w odrodzonej Rzeczypospolitej spowodowało 

wzrost zapotrzebowania na kadrę archiwalną. Zgodnie z postanowieniami art. 30 dekretu archi-

walnego z 7 lutego 1919 r., nowo przyjmowane do pracy w archiwach osoby poddawane były 

ocenie Komisji Kwalifi kacyjnej, działającej przy Wydziale Archiwów Państwowych.

Komisja Kwalifi kacyjna została powołana dekretem Naczelnika Państwa w  lutym 1919 r.356 

 Zadaniem Komisji, działającej na podstawie opracowanego na początku 1919 r. specjalnego regu-

laminu zatytułowanego Przepisy dotyczące Komisji Kwalifi kacyjnej, było sprawdzenie predyspozy-

cji i przygotowania zawodowego osób ubiegających się o stanowiska urzędników archiwalnych357.

Ministerstwo WRiOP 6 października 1923 r. powołało na okres dwuletni Kazimierza Kacz-

marczyka na członka Komisji Kwalifi kacyjnej358. W pracach Komisji brał udział także w latach 

1927–1928359 i 1929–1930360.

Ponieważ posiadał już długi staż archiwalny, został zwolniony z postępowania kwalifi kacyj-

nego, określonego przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 26 czerwca 1924 r. o zakładach 

naukowych i egzaminach szkolnych361.

W pierwszym okresie powojennym główną bazą rekrutacyjną przyszłych archiwistów były 

tereny dawnego zaboru austriackiego. Wobec rozwoju sieci placówek archiwalnych i stawianych 

im zadań, problem odpowiedniej kadry archiwalnej stawał się coraz bardziej naglący. Środo-

wiska archiwalne wysuwały szereg projektów i propozycji dotyczących kształcenia kadr. Żadne 

z tych postulatów nie zostały jednak zrealizowane362. Wobec fi aska utworzenia ośrodka kształ-

cącego archiwistów, odpowiadając na potrzeby archiwów państwowych, grupa archiwistów war-

szawskich, w której skład wchodzili, m.in. Ryszard Przelaskowski, Kazimierz Konarski i Aleksy 

Bachulski, przystąpiła do organizacji kursów archiwalnych dla studentów i absolwentów historii 

Uniwersytetu Warszawskiego (UW)363. Bezpośrednim impulsem do tworzenia kursów archiwal-

nych okazała się propozycja Koła Naukowego Historyków UW skierowana do dyrektora Archi-

356 Dekret z  dnia 7 lutego organizacji archiwów państwowych i  opiece nad archiwaliami (Dz.Pr.P.P. 1919 Nr 14, 

 poz. 182, art. 30). Zob. też M. Motas, Pierwsze akty prawne o organizacji polskich archiwów państwowych i opiece 

 nad archiwaliami z 31 lipca 1918 r. i z 7 lutego 1919 r., „Archeion” 1968, t. 50, s. 37.

357 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, Pierwsze protokoły…, dz. cyt., s. 169–171.

358 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

 Publicznego Wydział Archiwów Państwowych Nr 3478-A/23 z 15 października 1923 r. do K. Kaczmarczyka, k. 22.

359 Tamże, j.a. 239, pismo MWRiOP Nr Arch-1417/27 z 6 kwietnia 1927 r. z informacją o nominacji na członka 

 Komisji Kwalifi kacyjnej na okres dwuletni 1927–1928, k. 27.

360 Tamże, j.a. 239, pismo MWRiOP Nr I-Prez-291/29 z 19 stycznia 1929 r. z informacją o nominacji na członka 

 Komisji na okres dwuletni 1929–1930, k. 32.

361 Dz.U. RP, 1924, Nr 64, poz. 630; AAN, Rektyfi kat 3, teczka 32. Wykaz urzędników Archiwów Państwowych 

 zwolnionych od egzaminu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1924 r., s. 4–15.

362 Szerzej na ten temat: I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 95–101.

363 K. Konarski, P. Bańkowski, R. Przelaskowski. Wspomnienie pośmiertne, „Archeion” 1973, t. 57, s. 219–223; 

 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa Państwowe…, dz. cyt., s. 152.
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wum Akt Dawnych Kazimierza Konarskiego o zorganizowanie kursów archiwalnych w tym archi-

wum, których celem miało być zapoznanie członków Koła z zasobem archiwalnym, jako podstawą 

warsztatu pracy naukowej historyka364. Propozycja ta spotkała się z poparciem i pomocą meryto-

ryczną ówczesnego kierownika Wydziału Archiwów Państwowych Józefa Paczkowskiego365.

 Pierwszy kurs odbył się w okresie od 10 listopada 1925 r. do 30 stycznia 1926 r (z przerwą od 13 

grudnia 1925 r. do 12 stycznia 1926 r.). Zajęcia prowadzili:  Aleksander Bachulski, Janusz Iwaszkie-

wicz, Kazimierz Konarski, Wincenty Łopaciński, Józef Paczkowski i Józef Siemieński. Słuchaczami 

byli, zgodnie z  przyjętymi wcześniej zasadami, członkowie Koła Naukowego Historyków UW. 

Z czasem dołączyli do nich studenci Wyższej Szkoły Handlowej, Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz 

pracownicy urzędów i instytucji prowadzący archiwa zakładowe. Naukę kończył egzamin zdawany 

przed komisją powołaną przez Wydział Archiwów Państwowych366. Kurs miał nie tylko udzielić 

wskazówek metodycznych co do organizacji warsztatu pracy naukowej, ale także wciągnąć słu-

chaczy w krąg zainteresowań archiwalnych. Uczestnicy mieli bowiem zasilić kadrę archiwalną367.

 W rok później zorganizowano drugi kurs archiwalny, w terminie od 4 listopada 1926 r. do 14 

lutego 1927 r (z przerwą od 12 grudnia 1926 r. do 9 stycznia 1927 r.). Zainteresowanie było duże. 

Poszerzeniu uległ także program kursu i powiększyło się grono wykładowców, do których dołą-

czyli:  Stanisław Ptaszycki, Marceli Handelsman, Tadeusz Manteuff el, Tadeusz Żebrowski i Kazi-

mierz Kaczmarczyk, który w ramach drugiego kursu archiwalnego prowadził wykład z dziejów 

ustroju Wielkiego Księstwa Poznańskiego (2 godziny)368.

W  programie duży nacisk położono na zagadnienia z  dziedziny metodyki archiwalnej. 

 Organizatorzy kursu wysunęli wniosek, że ostatecznie dla kształcenia kadry konieczne jest stwo-

rzenie uczelni archiwalnej w jednej z następujących form:

 1. studiów archiwalnych jako instytucji samodzielnej,

 2. Wydziału Archiwalnego, wchodzącego w skład Instytutu Nauk Pomocniczych,

 3. odrębnej organizacji szkolnej, utworzonej przez Wydział Archiwów Państwowych

  i jemu podlegającej369.

W 1929 r. Kaczmarczyk przedstawił projekt utworzenia „instytutu naukowego lub wspólnej 

szkoły” (ze względów oszczędnościowych) dla kandydatów do pracy w archiwach, bibliotekach 

i  muzeach370. Było to nawiązanie do pomysłu przedstawionego w  1923 r. przez Towarzystwo 

Naukowe Lwowskie na łamach „Nauki Polskiej”371. Po raz kolejny wziął udział jako wykła-

dowca w Kursach Archiwalnych, które odbyły się w 1937 r. Wygłosił wówczas 4 wykłady372. Być 

może prowadził również wykłady na kursach dla archiwistów kościelnych. Wiadomo, że w tego 

rodzaju kursach brali udział inni archiwiści poznańscy373.

364 K. Konarski, Dziesięciolecie kursów archiwalnych, „Archeion” 1935, t. 13, s. 184–185.

365 Na temat organizacji kursu i programu zajęć zob. I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 102 i nn.

366 APP, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 25; K. Konarski, Kursy archiwalne, „Archeion” 1927, t. 2, s. 185; 

 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z  lat 1931 i 1932, tamże 1932, t. 10, s. 85–86; I. Mamczak-

 -Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 102.

367 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, dz. cyt., s. 103.

368 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 36; K. Konarski, Kursy archiwalne, s. 185, 187.

369 K. Konarski, Kursy archiwalne…, dz. cyt., s. 193.

370 K. Kaczmarczyk, Potrzeby naszych archiwów…, dz. cyt., s. 522.

371 Materiały do badania potrzeb nauki polskiej, „Nauka Polska” 1923, t. 4, s. 316.

372 Sprawozdanie z  działalności Archiwów Państwowych. Rok 1937, oprac. A. Rybarski, „Archeion” 1938–1939, 

 t. 16, s. 215.

373 A. Bitner-Nowak, Rola Archiwum Państwowego w Poznaniu w kształceniu uniwersyteckim, „Poznański Rocznik 

 Archiwalno-Historyczny” 1999/2000, R. 6/7, s. 114.
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1. Udział w rokowaniach archiwalnych 

polsko-niemieckich w sprawie wymiany 

archiwaliów w latach 1924–1925
Jednym z  podstawowych zadań tworzących się polskich archiwów państwowych, oprócz 

organizacji archiwów w kraju, były starania o rewindykacje archiwaliów polskich zagrabionych 

z terenów ziem polskich w okresie zaborów oraz w trakcie działań wojennych, względnie przecho-

wywanych w archiwach byłych państw zaborczych, a dotyczących obszarów państwa polskiego.

Sprawa rewindykacji archiwaliów polskich była przedmiotem obrad I sesji Rady Archiwal-

nej 30 grudnia 1918 r.374 Uczestnicy omówili wówczas zagadnienia, m.in. rewindykacji dóbr 

kulturalnych z  Niemiec oraz postawili wniosek o  powołanie specjalnego wydziału w  ramach 

powstałego w  listopadzie 1918 r. Biura Prac Kongresowych (BPK)375, które zajmowałoby się 

wyłącznie sprawami rewindykacji dóbr kulturalnych od państw zaborczych.

10 stycznia 1919 r. powołano Wydział Archiwalny Biura Prac Kongresowych, na czele którego 

stanął Ludwik Skarżyński. Zadaniem Wydziału miało być zintegrowanie prac związanych z rewin-

dykacją archiwaliów oraz przygotowanie odpowiednich materiałów z archiwów odnoszących się 

do przyznanych Polsce terytoriów, które wówczas jeszcze należały do Rzeszy Niemieckiej376.

  Sprawą restytucji polskich dóbr kultury (w tym oczywiście archiwaliów) podczas obrad pary-

skiej konferencji pokojowej (19 stycznia 1919 r. – 21 stycznia 1920 r.) kierowała Komisja Rewin-

dykacyjna  przy Delegacji Polskiej na konferencję pokojową. W skład Komisji Rewindykacyjnej 

wchodzili: Franciszek Puławski – przewodniczący BPK w Warszawie, Stanisław Kutrzeba – prof. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marian Morelowski – sekretarz Rady Rewindykacyjnej BPK w War-

szawie, Kazimierz Olszowski – dyrektor Departamentu w Ministerstwie Finansów oraz w końcowej 

fazie prac, Józef Paczkowski – ówczesny kierownik Wydziału Archiwów Państwowych MWRiOP.

Komisja wiosną 1919 r. opracowała szereg projektów przyszłych postanowień traktato-

wych odnoszących się do rewindykacji archiwaliów, dzieł sztuki, nauki i kultury, które wywieźli 

Austriacy i  Prusacy z  ziem polskich w  granicach z  1772 r.   Już na początku kwietnia 1919 r. 

premier Ignacy Jan Paderewski otrzymał memoriał Biura Prac Kongresowych w sprawie rewin-

dykacji archiwaliów i zabytków kultury polskiej, który następnie został 18 kwietnia złożony na 

ręce Julesa M. Cambona –  przewodniczącego Komisji Polskiej w Sekretariacie Generalnym kon-

ferencji pokojowej w Paryżu. Delegacja Polska w memoriale na konferencję zażądała od strony 

niemieckiej zwrotu (w części lub w całości) archiwów, które znajdowały się na terytoriach cedo-

wanych Polsce lub w innych prowincjach niemieckich, począwszy od roku 1793 do 1918 oraz 

zwrotu wszystkich bibliotek, zbiorów muzealnych i naukowych zabranych lub wywiezionych do 

Niemiec377. Niestety, nie udało się Delegacji Polskiej włączyć treści memoriału do traktatu poko-

jowego ani z Niemcami, ani z Austrią378. Spowodowane to było m.in. tym, że problemy rewindy-

kacji dóbr kultury i archiwaliów były traktowane przez pozostałych członków Delegacji Polskiej 

(głównie polityków i ekonomistów) jako mniej ważne. Jakie to mogło spowodować reperkusje, 

374 Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej, s. 108–112.

375  Zob. szerzej: Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, red. R. Bierzanek, 

 J. Kukułka, t. 3, Warszawa 1968, s. 336–343.

376 D. Matelski, Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, Poznań 2003, s. 143.

377 Sprawy polskie na konferencji ..., t. 3, s. 185–187 i s. 203–204.

378 D. Matelski, Problemy restytucji…, s. 145.

zwrócił uwagę Marian Morelowski 19 maja 1919 r. w liście do premiera Paderewskiego379.  Dodać 

trzeba też, że sprawie rewindykacji nie sprzyjała atmosfera polityczna, w jakiej toczyły się obrady 

oraz negatywny stosunek Mocarstw Sprzymierzonych do polskich żądań380.

 Dokonana przez Niemcy na podstawie traktatu wersalskiego cesja części obszaru na rzecz Pol-

ski winna pociągnąć za sobą postanowienia co do wydania akt dotyczących tych ziem. Podpisany 

28 czerwca 1919 r. w Wersalu traktat pokojowy zawierał przepisy dotyczące wydania przez Niemcy 

akt Belgii (art. 38), Francji (art. 52) i Japonii (art. 158), sprawę polskich roszczeń archiwalnych 

pominął milczeniem. Kwestia polska będąca przedmiotem obrad konferencji pokojowej znala-

zła odzwierciedlenie w postanowieniach trzeciej części traktatu wersalskiego. Jednak nie zawie-

rał on postanowień związanych z wydaniem Polsce akt dotyczących scedowanych ziem381. Brak 

odpowiedniej klauzuli dotyczącej terytorium państwa polskiego znacznie utrudniło rokowania 

rewindykacyjne Polski z Niemcami. Państwo polskie mogło powołać się jedynie na art. 92 traktatu, 

który ogólnie orzekał, iż: „Późniejsze Konwencje uregulują wszystkie kwestie, które nie zostały 

uregulowane w niniejszym traktacie, a które mogą powstać wskutek pomienionych terytoriów”382.

 Pomimo braku w traktacie zapisu o zwrocie państwu polskiemu archiwaliów, Delegacja Pol-

ska na konferencję pokojową, w składzie: Ignacy Jan Paderewski – przewodniczący oraz Roman 

Dmowski i Władysław Grabski, podejmowała starania o ich zwrot z Niemiec.

Wobec braku odpowiednich zapisów w traktacie pokojowym z Niemcami co do polskich 

roszczeń archiwalnych wobec tego państwa, strona polska postanowiła w dalszych rokowaniach 

oprzeć się na cytowanym już art. 92 traktatu.

Rokowania polsko-niemieckie w sprawie zawarcia umowy archiwalnej trwały kilka lat. Wspo-

mniany brak odpowiednich zapisów traktatowych spowodował, że kwestią rewindykacji archiwa-

liów polskich (i innych dóbr kultury) zajęły się polskie urzędy i instytucje kultury m.in.: Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, Główny Urząd Likwidacyjny, Biuro Prac Kongresowych, Wydział Archiwów 

Państwowych383. Takie rozproszenie działań polskich nie było korzystne podczas negocjacji.

Józef Paczkowski, który pełnił wówczas funkcję naczelnika Wydziału Archiwów Państwowych, 

uważał, że w sprawie archiwaliów należy zawrzeć z Niemcami umowę ogólną, obejmującą akta wszel-

kiej kategorii. Po stronie niemieckiej dominowała tendencja do zawierania umów specjalnych384.

 Pierwsza polsko-niemiecka umowa archiwalna, traktująca o wymianie archiwaliów, została 

zawarta już 25 listopada 1919 r. w Berlinie i znana jest pod nazwą Räumungsabkommen385. Jej 

postanowienia dotyczą głównie wycofania wojsk niemieckich z obszarów przynależnych do Pol-

ski i objęcia na tych terenach zarządu cywilnego przez administrację polską. Umowa zawierała 

jednak również postanowienia dotyczące wymiany akt pomiędzy stronami, w tym postanowie-

nia o wydaniu przez Polskę stronie niemieckiej akt wojskowych znajdujących się w rękach władz 

polskich w Poznańskiem, a związanych z obszarami wykraczającymi poza zasadnicze ramy tery-

torialne obszarów przekazanych Polsce386.

379 Sprawy polskie na konferencji..., t. 3, s. 203.

380 D. Matelski, Problemy restytucji polskich..., dz. cyt., s. 145.

381 I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania archiwalne po I wojnie światowej [w:] Polska i Europa 

 w XIX–XX wieku. Studia ofi arowane prof. Stanisławowi Sierpowskiemu, red. J. Kiwierska, B. Koszel, D. Matelski, 

 Poznań 1992, s. 125.

382 Dz.U. RP, 1920, Nr 35, poz. 200.

383 I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania..., dz. cyt., s. 127.

384 K. Kaczmarczyk, Józef Paczkowski (1861–1933), „Archeion” 1935, t. 12, s. 7.

385 I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania..., dz. cyt., s. 126.

386 APP, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 60. W myśl postanowień umowy z 25 listopada 1919 r. Dowództwo 

 Okręgu Korpusu w Poznaniu wydało stronie niemieckiej w maju 1920 r. „kilka platform” aktów intendentury V 
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Problem konsolidacji działań polskich w rokowaniach nad zawarciem umowy archiwalnej 

z Niemcami oraz wykonanie traktatu wersalskiego omawiano podczas III sesji Rady Archiwal-

nej 9 stycznia 1920 r.387

 Dalsze rokowania polsko-niemieckie prowadzone były w Paryżu na podstawie art. 92 trak-

tatu pokojowego i zakończyły się podpisaniem 9 stycznia 1920 r. deklaracji, w której rząd nie-

miecki zobowiązał się do przekazania stronie polskiej archiwów, akt, dokumentów i rejestrów 

dotyczących obszarów utraconych przez Niemcy na rzecz państwa polskiego na mocy traktatu 

wersalskiego388. 20 lipca 1920 r. podpisano w Warszawie protokół odnoszący się do harmono-

gramu wcielenia w życie deklaracji paryskiej389.

 Drezno stało się miejscem kolejnego spotkania delegacji polskiej i niemieckiej w sprawach 

archiwalnych. 26 czerwca 1920 r. Komisarz Państwowy Polski i Komisarz Państwowy Niemiec 

podpisali protokół dotyczący wymiany archiwaliów z ziem byłego zaboru pruskiego. Artykuł 

I  protokołu przewidywał wydanie stronie polskiej jedynie akt wytworzonych przez władze 

prowincji poznańskiej i zachodniopruskiej, pomijając jednak archiwalia odnoszące się do tych 

obszarów, a będące wytworem władz centralnych. Przewidziano jedynie, że akta takie mogą być 

wydane Polsce tylko wówczas, jeśli będą potrzebne do dalszego funkcjonowania na tych zie-

miach administracji polskiej390.

Efektem ustaleń drezdeńskich było podpisanie 20 września 1920 r. w Poznaniu polsko-nie-

mieckiego układu o wzajemnym wydaniu akt wymiaru sprawiedliwości, w którym uregulowano 

równocześnie sprawę wydania akt sądowych i hipotecznych391.

 Podkreślić trzeba, że w dotychczasowych rokowaniach polsko-niemieckich w sprawie archi-

waliów nie uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Archiwów Państwowych, mimo usilnych 

starań kierownika Wydziału Józefa Paczkowskiego392.  Po raz pierwszy archiwiści wzięli udział 

w rokowaniach polsko-niemieckich w czerwcu 1922 r., a tematem ich była kwestia uregulowania 

wymiany pomiędzy obiema stronami akt dotyczących Górnego Śląska. Rozmowy rozpoczęły się 

1 czerwca 1922 r. i zakończyły się podpisaniem 18 czerwca 1922 r. w Opolu układu o wymia-

nie akt między Polską a Niemcami, który obejmował archiwalia wytworzone przez władze pań-

stwowe, korporacje publiczno-prawne, a także akta regulujące sprawy dróg lądowych i wodnych 

oraz urządzeń technicznych393.

We wrześniu 1922 r. w Dreźnie rozpoczęła się kolejna tura negocjacji polsko-niemieckich 

mających na celu uregulowanie problemu wymiany akt.  Stronę polską reprezentowali: kierow-

nik Wydziału Archiwów Polskich Józef Paczkowski oraz prof. dr Bronisław Dembiński i Witold 

 niemieckiego Generalkommando. Natomiast Niemcy w  styczniu 1920 r. na podstawie tejże umowy wydali 

 polskim władzom wojskowym obejmującym Pomorze „archiwa” trzech twierdz: Grudziądza, Chełmna 

 i Torunia w łącznej objętości ok. 100–200 kart mogących się swobodnie pomieścić w cienkiej teczce, k. 329. 

 Zob. też J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych, „Archeion” 1927, t. 1, s. 97–98.

387 Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej..., dz. cyt., s. 139–140.

388 Delegacja polska do rokowań polsko-niemieckich, Warszawa 1922, s. 4–16; J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie 

 1919–1932, Poznań 1975, s. 91–92.

389 Delegacja polska..., dz. cyt., s. 4, 9, 10.

390 J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami..., s. 96–99.

391 Dz.U. RP, Nr 120/1920, poz. 795, art. 3 i 4; Dz. Urz. Min. b. dz. pr. Nr 3/1921, poz. 16, część druga; J. Stojanowski, 

 Rokowania z Niemcami..., dz. cyt., s. 99–100; Zawarcie tego układu było sprzeczne z koncepcją Paczkowskiego, 

 który dążył do jednorazowego i całościowego uregulowania kwestii wymiany akt z Niemcami. Zob. I. Mamczak-

 -Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 117–118.

392 J. Stojanowski, Rokowania z  Niemcami..., dz. cyt., s. 99–100; I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., 

 dz. cyt., s. 116.

393 „Monitor Polski” 1922, nr 261; I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, s. 116.

Prądzyński (w końcowej fazie rokowań), stronę niemiecką: Alfred Gürich i Melle Klinkenborg 

(przejściowo też Adolf Warschauer). Polska domagała się wydania wszelkich akt urzędowych 

oraz map i matryc, jakie powstały na przejętych przez Prusy ziemiach polskich po 5 sierpnia 

1772 r., 23 stycznia 1793 r., 3 stycznia 1795 r. Natomiast Niemcy wyrazili zgodę jedynie na 

wydanie akt niezbędnych do normalnego funkcjonowania polskiej administracji państwowej, 

odmawiając przekazania akt historycznych. Nastąpiło wprawdzie pewne zbliżenie stanowisk, ale 

ostatecznego układu nie podpisano394.

W  pierwszym etapie rozmów polsko-niemieckich w  sprawie archiwaliów Kazimierz 

Kaczmarczyk nie brał udziału. Interesował się jednak stanem rokowań. Swój pogląd na temat 

wyników negocjacji i zawarte układy w sprawie wymiany akt wyrażał w listach do Józefa Pacz-

kowskiego. Krytykował władze polskie za brak archiwistów, jako osób kompetentnych i wręcz 

niezbędnych, w delegacjach prowadzących negocjacje z Niemcami. W liście z maja 1921 r. pisał:

 Sprawy archiwalne, funduszu sekularyzacyjnego, ubezpieczeń mają być omówione z  Niemcami 

w Poznaniu na życzenie naszej delegacji paryskiej i komisji reparacyjnej alianckiej, ponieważ z braku odpo-

wiednich materiałów pertraktacje w Paryżu ciągle trafi ały na przerwy spowodowane czekaniem na materiały 

z kraju nadsyłane. [...] Tutejsze konferencje z Niemcami nie są decydujące, lecz mają przygotować wszystko 

– decydować będą czynniki w Paryżu na podstawie przedkładanych wspólnych zgodnych wniosków lub 

też na podstawie osobnych wniosków przedłożonych przez obydwie strony, o ile w Poznaniu do zgody nie 

dojdzie. Wprost nie chce się wierzyć, by mógł zajść wypadek, że sprawy tej specjalnej jak archiwalna, nie 

prowadzi archiwista, lecz urzędnik administracyjny do czego innego zupełnie uzdolniony395.

Jego poglądy, jak należy prowadzić negocjacje ze stroną niemiecką w  sprawie 

wymiany archiwaliów, były zbieżne z  koncepcją Józefa Paczkowskiego. Kaczmarczyk 

z własnej inicjatywy przesyłał do Wydziału Archiwów Państwowych dokumenty, które jego zda-

niem mogły być przydatne w czasie negocjacji396.

Obydwaj, jako przedstawiciele Urzędu Głównego Archiwów Państwowych 

b. Dzielnicy Pruskiej, wzięli udział 4 lipca 1921 r. w  konferencji zorganizowanej przez 

Dyrekcję Kolei w  Poznaniu.  Głównym tematem obrad była kwestia wymiany akt i  pla-

nów linii kolejowych przynależnych po traktacie wersalskim do Niemiec, w  zamian 

za brakujące instrukcje i  podręczniki dotyczące kolejnictwa. Przedstawiciele kolei pań-

stwowych oraz archiwiści zgodzili się, że wymiana akt zostanie opatrzona klauzulą, 

iż nie będzie generalna, lecz tylko częściowa397.

Kaczmarczyk, jako ekspert archiwalny, wziął bezpośrednio udział w rokowaniach polsko-

niemieckich, które odbyły się w kwietniu 1924 r. w stolicy Niemiec398. Rozmowy te były niejako 

kontynuacją negocjacji drezdeńskich. Rozpoczęły się 2 kwietnia i  skoncentrowały na wypra-

394 Tejże, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 120–123.

395  APP, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 438, list K. Kaczmarczyka do J. Paczkowskiego z 30 maja 1921 r., 

 k. 39–40.

396 Tamże, sygn. 34, list K. Kaczmarczyka do Wydziału Archiwów Państwowych w Warszawie z 14 sierpnia 1924 r., 

 l.dz. 406: „W załączeniu przesyłam 2 odpisy z  fascykułu »Allgemeine Akten betreff end die Verbeleitung an 

 Polen«, świeżo odszukanego w aktach b. Rejencji w Bydgoszczy, jako mogących się przydać przy pertraktacjach 

 z Niemcami”.

397 Tamże, sygn. 60, „Decyzją z 20 sierpnia 1920 r. Prezydium Rady Ministrów upoważniło Ministra Kolei do 

 wydawania władzom niemieckim aktów i planów części linii kolejowych przynależnych do Rzeszy Niemieckiej 

 w zamian za brakujące instrukcje i podręczniki. Ze swej strony Minister polecił (14 IX 1920, Nr. 35888) Dyrekcji 

 kolei państwowych w Poznaniu realizować to postanowienie, ale pod warunkiem ścisłego stosowania wzajemności 

 ››tak co do aktów i planów, jako też podręczników i instrukcji‹‹”, fragment pisma Urzędu Głównego Archiwów 

 Państwowych b. Dzielnicy Pruskiej, l.dz. 18 z 22 czerwca 1923 r., k. 325.

398 Kronika, red. W. Łopaciński, „Archeion” 1928, t. 4, s. 155; J. Jankowska, Józef Stojanowski, s. 139–154.
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cowaniu treści polsko-niemieckiej umowy archiwalnej.  W skład delegacji polskiej, której prze-

wodniczył Józef Paczkowski, wchodzili także: prof. Stanisław Kutrzeba, dr Bronisław Pawłowski, 

inż. Mikołaj Maksyś, Czesław Meysner, Stefan Fiedler- Alberti. Stronę niemiecką reprezento-

wali: Alfred Gürich (przewodniczący), Melle Klinkenborg i Heller. Strona polska domagała się, 

zgodnie z  zasadą pertynencji terytorialnej, zwrotu wszystkich akt dotyczących administracji 

państwowej na ziemiach polskich zagarniętych przez Niemcy od czasów rozbiorów począwszy, 

aż do czasu objęcia na tych ziemiach administracji polskiej oraz przyznania jej przez Niemcy 

prawa do korzystania ze wszelkich spisów akt, które posłużyć miały rzeczoznawcom do ustale-

nia podziału akt. Natomiast Niemcy usiłowali przeforsować wprowadzenie do umowy zasady 

proweniencji jako regulującej sposób wymiany akt i nie wyrażali zgody na korzystanie przez 

rzeczoznawców polskich ze spisów akt. Ponadto zajęli negatywne stanowisko względem żąda-

nia Paczkowskiego dotyczącego zwrotu akt wywiezionych z obszarów polskich w czasie I wojny 

światowej. Wobec rozbieżności stanowisk w sprawie zakresu udostępniania drugiej stronie akt, 

rozmowy przerwano 15 kwietnia399.

Kolejne posiedzenie odbyło się w  styczniu 1925 r. Stronie polskiej przewodniczył Witold 

Prądzyński, który zajmował bardziej liberalne stanowisko w  sprawach rewindykacyjnych niż 

Józef Paczkowski. Umożliwiło to parafowanie z Alfredem Gürichem, 9 kwietnia 1925 r., pol-

sko-niemieckiej umowy archiwalnej400, a także zawarcie układu polsko-niemieckiego o dobrach 

rodzinnych401. W negocjacjach polsko-niemieckich, które toczyły się zimą i wiosną 1925 r., Kazi-

mierz Kaczmarczyk – na wniosek polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – brał udział 

w charakterze eksperta do spraw archiwalnych402.

Wieloletnie rokowania między Polską a Niemcami zwieńczone zostały podpisaniem w Ber-

linie w dniu 22 grudnia 1926 r. polsko-niemieckiego układu o wydaniu akt. Układ podpisali 

Witold Prądzyński – członek Komisji Kodyfi kacyjnej RP i Erich Wallroth – Dyrektor Ministe-

rialny w Auswärtiges Amt w Berlinie. Strona polska ratyfi kowała go 18 października 1927 r., 

a obowiązywał od 2 listopada tegoż roku403.

Główne postanowienia układu dotyczyły zobowiązania rządu polskiego i  rządu niemiec-

kiego do wzajemnego wydania akt niezbędnych w bieżącym zarządzaniu przejętymi terytoriami 

oraz zobowiązywały stronę niemiecką do wydania Polsce akt władz centralnych Rzeszy Nie-

mieckiej i Prus potrzebnych do utrzymania na nich ciągłości administracyjnej. Państwa zobo-

wiązywały się nie niszczyć akt bez obopólnej zgody, a wszelkie różnice zdań w zakresie inter-

pretacji postanowień układu rozstrzygać w specjalnie do tego celu powołanych komisjach. Do 

układu sformułowanego w 7 artykułach dołączono protokół końcowy i 3 załączniki.  Załącznik 

„A” zawierał regulamin w sprawie wykonywania umowy, Załącznik „B” spis akt, których strona 

niemiecka zażądała od Polski w piśmie komisarza Rzeszy i Państwa z 17 listopada 1922 r., a które 

rząd polski gotów był stawić do dyspozycji, zaś Załącznik „C” obejmował wykaz akt żądanych 

przez przedstawicieli Polski od Niemiec, które z kolei rząd niemiecki gotów był stawić do dyspo-

399 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., s. 123–124.

400 J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami..., dz. cyt., s. 104; I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt.,

 s. 125; tejże, Polsko-niemieckie rokowania..., dz. cyt., s. 136.

401 Dz.U. RP, 1925, Nr 17, poz. 24.

402 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, pismo MWRiOP z 12 grudnia 1924 r., k. 1.

403 Dz.U. RP, 1927, Nr 96, poz. 850; J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie..., dz. cyt., s. 117. 25 kwietnia 1938 r. 

 nastąpiło porozumienie między Rzeczpospolitą Polską a  Rzeszą Niemiecką w  sprawie punktu 1 załącznika 

 A układu polsko-niemieckiego z 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt. Dz.U. RP, 1938, Nr 98, poz. 657; W. Stępniak, 

 Żądania rewindykacyjne archiwów polskich wobec Niemiec, „Archiwista Polski” 1997, R. 2, nr 2, s. 32.

zycji404. Układ dotyczył wyłącznie akt pozostających w urzędach i registraturach. Dla akt prze-

chowywanych w archiwach przewidywano zawarcie oddzielnej umowy405.

 Podsumowując rokowania archiwalne polsko-niemieckie trudno uznać je za sukces Polski. 

Strona niemiecka od samego początku zajęła twarde i nieustępliwe stanowisko w sprawie zwrotu 

żądanych przez polskich negocjatorów archiwaliów i jednocześnie starała się przejąć dokumenta-

cję wytworzoną przez urzędy państwowe na terenach, które zmuszona była odstąpić Polsce decy-

zją traktatu wersalskiego. Błędem strony polskiej w początkowej fazie rokowań było rozproszenie 

działań pomiędzy kilka ministerstw i urzędów oraz nieobecność w trakcie negocjacji archiwistów.

Wydział Archiwów Państwowych, który z ramienia rządu polskiego prowadził rokowania 

w sprawie wymiany i zwrotu archiwaliów z Niemiec, włączył Kaczmarczyka do zespołu nego-

cjacyjnego dopiero w  1924 r. W  trakcie swojej kilkuletniej pracy w  Archiwum Państwowym 

w Poznaniu doskonale orientował się w problematyce przedmiotu, biorąc udział w konferen-

cjach w sprawie wymiany akt, które odbywały się na szczeblu lokalnym oraz w pracach na rzecz 

Głównego Urzędu Likwidacyjnego i  Komisji Odszkodowań. Z  własnej inicjatywy przesyłał 

dokumenty, które jego zdaniem mogły być pomocne w trakcie negocjacji. W pełni podzielał sta-

nowisko Paczkowskiego co do koncepcji prowadzenia rozmów z Niemcami. Nie bez znaczenia 

był również fakt doskonałej znajomości języka niemieckiego.

2. Praca w Komisji Odbiorczo-Zdawczej 

do wymiany akt z Niemcami w latach 1928–1939
W marcu 1928 r. została powołana przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-

nego, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Komisja Odbiorczo-Zdawcza, która 

miała nadzorować wymianę archiwaliów między Polską a Niemcami. W skład Komisji weszli: 

prof. dr Bronisław Dembiński z Uniwersytetu Poznańskiego – przewodniczący, dr Kazimierz 

Kaczmarczyk – zastępca przewodniczącego oraz dr Józef Stojanowski jako jej członek. Siedzibą 

Komisji było Archiwum Państwowe w Poznaniu406.

Analogiczną komisję powołała strona niemiecka. Na jej czele stali kolejno: prof. Paul Kehr 

– generalny dyrektor Pruskich Archiwów Państwowych, Albert Brackmann od roku 1929, 

dr Ernst Zipfel od roku 1938407.

Członkowie polskiej Komisji brali udział w odbiorze akt od niemieckich władz centralnych w Ber-

linie i władz prowincjonalnych w Pile, Wrocławiu, Opolu, Malborku, Kwidzynie i innych miejscowo-

ściach. Ich praca polegała na badaniu i załatwianiu wniosków od urzędów, instytucji i osób prywatnych.

Kaczmarczyk w  ramach swoich obowiązków sprawował nadzór nad czynnościami biura 

404 I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania..., dz. cyt., s. 136.

405 J. Jankowska, Józef Stojanowski, s. 143.

406 NDAP, Akta osobowe Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 1; PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, 

 j.a. 239, pismo Ministra WRiOP Nr Arch-889/28 z 29 marca 1928, nominacja na członka Komisji Odbiorczo-

 -Zdawczej, k. 30. W październiku 1932 r. decyzją Ministra WRiOP (pismo r rch. 1227/32 z 20 października 

 1932 r.) mandat członka Komisji przedłużono Kaczmarczykowi na dalsze pięć lat, a w marcu 1939 r. (pismo 

 Ministra WRiOP Nr Arch. 65/4/39) na kolejne pięć, tamże, j.a. 239, k. 35, 43. Ponadto w pracach Komisji udział 

 brali: Melania Balcerzakowa, Janina Jabczyńska, Agata Jasiniakowa, Maria Przybylska, Stanisław Prutkowski. 

 Zob. też, Dział Urzędowy, Protokół posiedzeń VI-ej sesji Rady Archiwalnej w d. d. 19 i 20 grudnia 1928 r. w sali 

 posiedzeń Wydziału Archiwów Państwowych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 

 w Warszawie ul. Długa 13, „Archeion” 1929, t. 5, s. 16.

407 D. Matelski, Problemy restytucji polskich..., dz. cyt., s. 148.
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Komisji, redagował wszystkie ważniejsze pisma, przeprowadzał kwerendy w urzędach cywilnych 

i wojskowych w celu odszukania akt, które następnie miały być przekazane stronie niemieckiej, 

spotykał się wielokrotnie z delegatami niemieckimi.  Wyjeżdżał do Gdańska, Grudziądza, Kwi-

dzynia, Wrocławia, Drezdenka i Czarnkowa, by odbierać lub przekazywać akta408.

Owocem dziesięcioletniej działalności Komisji była wzajemna wymiana akt potrzebnych dla 

bieżących potrzeb administracji państwowej, jak również dla ustalenia: rent inwalidzkich, zaopa-

trzenia wdów i sierot oraz czasu pracy w służbie państwowej do obliczenia emerytur. Akta pocho-

dziły z różnych zespołów urzędów administracji pruskiej, począwszy od Naczelnego Prezydium 

poprzez rejencje, zarządy powiatowe, kolegia szkolne, urzędy budowlane, katastralne, domen 

i  inne. Przejmowano dokumenty dotyczące terenów nadgranicznych przyłączonych do Polski 

i wchodzących w skład województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego. Były to, m.in. akta: 

Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej i Rejencji Poznańskiej z lat 1816–1913; Kasy Głównej 

w Poznaniu i magistratu miasta Brójce dotyczące stowarzyszeń, spraw miejskich, cechów, szpitali, 

kościołów, szkół i domen w powiecie Międzyrzecz z lat 1815–1921; Inspekcji Budowlanej w powia-

tach Międzyrzecz, Wschowa, Babimost i Skwierzyna z lat 1843–1919; depozyt biblioteczny „Krip-

plein Christi” gminy ewangelickiej we Wschowie z lat 1580–1653; Rejencji i Wydziału Powiato-

wego w Bydgoszczy z lat 1817–1914; Urzędu Wodnego (Wasserbauamt) w Tczewie z XIX w.; gmin 

żydowskich w Czarnkowie, Chodzieży i Wieleniu z XIX w.; Komisji Generalnej we Wrocławiu 

dotyczące włości rentowych w  Cieszynie, Janisławicach, Jarnostowie i  Konradowie z  lat 1829–

1877; Naczelnego Prezesa Prus Zachodnich dotyczące Zarządu Wisły (Weichselstrombauverwal-

tung) z lat 1879–1910 oraz Naczelnego Prezesa Prowincji Śląskiej, Komisji Generalnej w Poznaniu 

i Wrocławiu, a także Komisji Specjalnych w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Choj-

nicach dotyczące osad rolnych w województwach poznańskim i pomorskim z lat 1896–1919409.

Akta odbierano od komisarzy zdawczych w  Pile i  Opolu, z  urzędów kultury w  Elblągu 

i Wrocławiu, wpływały one również, po uregulowaniu spraw z Wolnym Miastem Gdańskiem, 

z tamtejszego archiwum, przekazywane przez pełnomocnika Wydziału Archiwów przy Komisa-

riacie Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdańsku dr. Marcina Dragana. Prace Komisji musiały 

być prowadzone prężnie, skoro zdołała ona przy tak skromnej obsadzie personalnej, biorąc pod 

uwagę, że każdy z jej członków wykonywał ponadto prace na innym stanowisku, przejąć z górą 

140 000 jednostek archiwalnych (fascykułów, ksiąg, dokumentów i planów), załatwiając rocznie 

po kilka tysięcy spraw. Przejęte akta, o ile nie były potrzebne urzędom, składano w Archiwum 

Państwowym w Poznaniu i w jego Oddziale w Bydgoszczy410.

408 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z  czynności w  roku 1930, „Archeion” 1931, t. 9, s. 111; 

 Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1931, „Archeion” 1932, t. 10, s. 62.

409 Dział Urzędowy, Protokół posiedzeń VII-ej Sesji Rady Archiwalnej w dn. 28 i 29 marca 1930 r. w sali posiedzeń 

 Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie ul. 

 Długa 13 4. Sprawozdanie z działalności za rok 1929 i I kwartał 1930 r. Komisji Odbiorczo-Zdawczej powołanej 

 do wykonania układu polsko-niemieckiego o  wydaniu akt z  22.12.1926, „Archeion” 1930, t. 8, s. 18–20; 

 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z  czynności w  roku 1930, „Archeion” 1931, t. 9, s. 12–13; 

 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z lat 1931 i 1932, „Archeion” 1933, t. 11, s. 88, 94.

410 M. Sławoszewska, Marcin Dragan (11 XI 1882 – 9 VII 1966), „Archeion” 1968, t. 48, s. 254; J. Jankowska, Józef 

 Stojanowski..., dz. cyt., s. 144. Zob. Sprawozdanie z  działalności Komisji Odbiorczo-Zdawczej powołanej do 

 wykonania układu polsko-niemieckiego o  wydaniu akt z  22 XII 1926, „Archeion” 1930, t. 8, s. 18–19; Dział 

 Urzędowy, Rokowania archiwalne z państwami sąsiednimi i W. M. Gdańskiem, „Archeion” 1931, t. 9, s. 11–13; 

 Sprawozdanie..., „Archeion” 1933, t. 11, s. 51–59; Wykonanie układów z  państwami ościennymi w  zakresie 

 podziału archiwów, „Archeion” t. 13, s. 167–168, 169–170; Wykonanie układu..., „Archeion” 1936 , t. 14, 

 s. 99–100; Sprawozdanie za rok 1936 z prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej do wykonania układu archiwalnego 

 polsko-niemieckiego, „Archeion”, 1937–1938, t. 15, s. 209–210; Sprawozdanie z prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej 

W celu zaznajomienia urzędników państwowych z działalnością Komisji Odbiorczo- Zdawczej, Kacz-

marczyk w marcu 1929 r. wziął udział w konferencji naczelników władz II instancji, która odbyła się u woje-

wody poznańskiego, i wygłosił na niej referat o wymianie akt z Niemcami oraz działalności Komisji411.

Strona polska przekazała stronie niemieckiej także materiały archiwalne należące do miast 

i  wytworzone na terenie historycznej Wielkopolski, które w  końcu XIX w. przekazano jako 

depozyt do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Obejmowały one m.in. akta miasta Wschowy, 

obejmujące prawie tysiąc jednostek archiwalnych, a także archiwalia wielu innych miast, które 

zgodnie z traktatem wersalskim znalazły się w granicach Niemiec412.

Komisja Odbiorczo-Zdawcza do wymiany akt z Niemcami działała aż do wybuchu II wojny 

światowej. Ostatnią ekstradycją było przekazanie przez Polskę stronie niemieckiej w 1939 r. nie-

których akt rejencji bydgoskiej. Akta te przejęło Archiwum Kultury dla Brandenburgii, Pomorza 

i Marchii Granicznej Poznań-Prusy Zachodnie we Frankfurcie nad Odrą413.

Kazimierz Kaczmarczyk jako członek Komisji przez pierwsze kilka lat pracy nie pobierał 

żadnego wynagrodzenia. Dopiero od kwietnia 1931 r. do stycznia 1934 r. decyzją MWRiOP 

otrzymywał dodatek reprezentacyjny w wysokości 50 zł miesięcznie, a od lutego 1934 r. do sierp-

nia 1939 r. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100 zł miesięcznie414.

3. Udział w rokowaniach archiwalnych 

z Austrią w latach 1930–1933
Rewindykacja archiwaliów z Austrii była oparta na postanowieniach traktatu pokojowego 

podpisanego 10 września 1919 r. (wszedł w życie 16 lipca 1920 r.) w Saint Germain-en Laye pomię-

dzy państwami ententy a Austrią. Postanowienia tego traktatu stanowiły zasadniczą międzyna-

rodowo-prawną podstawę do uregulowania zagadnienia rewindykacji archiwaliów w stosunkach 

Austrii z państwami sukcesyjnymi byłej monarchii austro-węgierskiej. Odpowiednie przepisy dla 

tej kwestii zawierały artykuły: 93, 191, 192 i 193415. Artykuł 93 tego traktatu postanawiał, że:

 1. Austria zwróci bez zwłoki [za]interesowanym Rządom sprzymierzonym lub stowarzyszonym 

archiwa, rejestry, plany, tytuły i dokumenty wszelkiego rodzaju, dotyczące administracji cywilnej, wojsko-

wej, fi nansowej, sądowej czy jakiejkolwiek innej na ustąpionych terytoriach. Gdyby które z tych dokumen-

tów, archiwów, rejestrów, tytułów lub planów były przeniesione na inne miejsce, zostaną zwrócone przez 

Austrię na żądanie interesownych Rządów sprzymierzonych lub stowarzyszonych.

2. W razie gdyby archiwa, rejestry, plany, tytuły lub dokumenty, wymienione w  ustępie pierwszym, 

nieposiadające charakteru wojskowego, dotyczyły również administracji austriackiej i  gdyby wobec tego 

ich wydanie nie mogło się odbyć bez szkody tej ostatniej, Austria zobowiązuje się, pod warunkiem wza-

jemności, komunikować je (en donner communication) [za]interesowanym Rządom sprzymierzonym 

lub stowarzyszonym416.

 do wykonania układu archiwalnego polsko-niemieckiego za rok 1937, „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 225–229; 

 M. Dragan, Polsko-gdańsko-niemiecki spór archiwalny w  okresie międzywojennym (1919–1939), „Archeion” 

 1963, t. 39, s. 202.

411 Archiwum Państwowe w Poznaniu, „Archeion” 1930, t. 6–7, s. 142.

412 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, Sprawozdanie z  działalności Komisji Odbiorczo-Zdawczej 

 w roku 1938, j.a. 216, k. 18–21; Sprawozdanie z działalności Wydziału Archiwów Państwowych w roku 1936, 

 „Archeion” 1937–1938, t. 15, s. 187.

413 D. Matelski, Problemy restytucji..., dz. cyt., s. 149.

414 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 171, k. 22. Zaświadczenie Komisji Odbiorczo-Zdawczej, 

 l.dz. 3637/39 z dnia 14 czerwca 1939 r., k. 22.

415 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski, s. 144.

416 Dz.U. RP, 1925, Nr 17, poz.114 (z załącznikiem).
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Z punktu widzenia interesów polskich ważny był też art. 189, który przyznawał państwom 

sukcesorom (Czechosłowacji, Królestwu Serbów Chorwatów i  Słoweńców, Polsce, Rumunii, 

Węgrom) „bezsprzeczne i nieodwołalne prawo do wszystkich akt, odnoszących się do wszyst-

kich gałęzi administracji” oraz artykuł 193, który stanowił, że:

 Austria odda każdemu z zainteresowanych Rządów sprzymierzonych czy stowarzyszonych wszystkie 

akta, dokumenty i pamiątki historyczne, znajdujące się w posiadaniu jej instytucji publicznych, a mające 

bezpośredni związek z historią ustąpionych terytoriów, usunięte z nich w ciągu ostatnich dziesięciu lat. [...] 

Nowe państwa, powstałe z dawnej monarchii austro-węgierskiej, oraz państwa, które otrzymują część tej 

monarchii, zobowiązują się ze swojej strony zwrócić Austrii akta, dokumenty i pamiątki, sięgające wstecz 

nie dalej, jak lat 20, a które mają bezpośredni związek [z] historią lub administracją austriackiego terytorium 

i które znajdują się ewentualnie na terytoriach ustąpionych417.

Ponadto w  aneksie do traktatu przewidziano zwrot zainteresowanym państwom określo-

nych szczegółowo dóbr kultury. Polska na mocy aneksu III traktatu miała otrzymać jedynie 

czarę Władysława IV Wazy418.

Powyższe decyzje spotkały się z protestem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które 

wysunęło żądanie zwrotu części archiwum zamku krakowskiego (326 dokumentów) znajdującego 

się w Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu oraz zasobów inkunabułów i rękopisów zabranych 

ze Lwowa, jak również polskich eksponatów muzealnych przechowywanych w Wiedniu419.

Pomimo podpisania i  parafowania przez rząd w  Wiedniu traktatu pokojowego, sprawa 

rewindykacji akt się przeciągała. Austriacy optowali za zasadą proweniencji archiwalnej, która 

była dla nich korzystniejsza420. Już podczas obrad na konferencji pokojowej sprzeciwiali się 

koncepcji zwrotu wszystkich akt odnoszących się do całości administracji polskich ziem byłego 

zaboru austriackiego, która była przedstawiona w pierwszej redakcji układu o zwrocie i rewin-

dykacji archiwaliów421. Za zwrotem wszystkich akt odnoszących się do całości administracji pol-

skich ziem byłego zaboru austriackiego optował kierownik Wydziału Archiwów Państwowych 

Józef Paczkowski, który był współautorem pierwszej, korzystniejszej dla Polski, wersji układu, 

w myśl której podstawą rewindykacji akt była zasada pertynencji. Austriacy w związku z tym 

rozpoczęli energicznie zabiegi mające na celu zapewnienie nietykalności swoich archiwów przez 

przyjęcie w tekście traktatu formuły uznającej zasadę proweniencji422. Działania strony austriac-

kiej, mimo że były znane Delegacji Polskiej na konferencję pokojową, zostały przez nią zlekce-

ważone, co pozwoliło im przyczynić się w pewnym stopniu do niekorzystnej zmiany postano-

wień w zakresie rewindykacji archiwaliów w fi nalnym kształcie traktatu423.

 Ostatecznie w traktacie nie uwzględniono, co prawda, żądania Austrii w sprawie korzystniejszej 

dla niej zasady proweniencji, ale przyjęto formułę mało korzystną dla Polski i  innych państw 

sukcesyjnych, formułę niezbyt precyzyjną i umożliwiającą różną interpretację.

W  efekcie władze austriackie, przyjmując korzystną dla siebie wykładnię tre-

ści traktatu, a  szczególnie art. 93, zwlekały ze zwrotem należnych Polsce archiwaliów424.

417 Tamże.

418 D. Matelski, Polonika w Austrii po roku 1918 i próby ich restytucji, „Archiwista Polski” 2005, R. 10, nr 1 (37), s. 9.

419 Tamże, s. 10.

420 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 145–146.

421 E. Barwiński, Rokowania z Austrią w sprawach archiwalnych, „Archeion” 1927, t. 1, s. 81.

422 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 146.

423 O działaniach strony austriackiej zawiadomił delegację polską E. Barwiński w dniu 6 sierpnia 1919 r. Zob. 

 E. Barwiński, Rokowania..., dz. cyt., s. 81–82.

424 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 146.

Utrudniały również pracę polskim archiwistom, oddelegowanym do przeprowadzenia kwe-

rend w archiwach wiedeńskich425.  Przeszkody, jakie stwarzali Austriacy przy rewindykacji akt 

Polsce i innym państwom wchodzącym w skład byłej monarchii austro-węgierskiej, spotkały się 

ze stanowczym sprzeciwem dyplomatycznym tych ostatnich, który wymusił na rządzie Republiki 

Austriackiej podpisanie w Rzymie 6 kwietnia 1922 r. konwencji426 określającej sposób prowadze-

nia bilateralnych negocjacji zmierzających do wykonania i wprowadzenia w życie postanowień 

traktatu z 1919 r.427 W konsekwencji zapisów konwencji rząd austriacki był gotów wydać Polsce 

akta byłych centralnych władz austro-węgierskich z lat 1888–1918, natomiast strona polska nie-

zmiennie domagała się wydania wszystkich akt odnoszących się do byłej Galicji i przynależnej 

Polsce części Śląska Cieszyńskiego428. Pomimo podpisania układu, Austriacy nadal ociągali się 

z wydaniem archiwaliów. Nie bez winy była też strona polska, która działała nie dość energicznie 

w kwestii rewindykacji akt429.

Tymczasem pozostałe państwa-sygnatariusze układu w miarę szybko i  sprawnie przepro-

wadziły prace inwentaryzacyjne, a  nawet zawarły odpowiednie umowy archiwalne z  Austrią. 

W  efekcie Polska pozostała w  swych staraniach o  rewindykacje akt osamotniona430.  „Strona 

austriacka nie godziła się na wydanie akt do momentu ratyfi kacji przez Polskę konwencji haskiej, 

która uwzględniała klauzulę archiwalną, godziła się natomiast, na zbadanie archiwów i registra-

tur wiedeńskich przez delegatów polskich dla przygotowania wykazów żądanych akt”431.

Przełom nastąpił dopiero w  1930 r. 12 marca tego roku, decyzją prezydenta Ignacego 

Mościckiego, pełnomocnikami delegacji polskiej do rokowań z Austrią zostali mianowani: Józef 

Paczkowski oraz Karol Bader – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Wiedniu. W skład 

delegacji weszli ponadto: Kazimierz Kaczmarczyk, Emil Kipa, Zbigniew Smolka i Józef Stojanow-

ski432. Delegacji postawiono zadanie kontynuowania prac nad rejestracją polskich archiwaliów 

w archiwach wiedeńskich, przedstawienia wyników tych prac w rokowaniach polsko-austriac-

kich i dalsze prowadzenie takich rokowań. Podstawą polskich żądań była nadal zasada perty-

nencji. Konsekwentne stanowisko Józefa Paczkowskiego skłoniło w końcu stronę austriacką do 

ustępstw, m.in. w sprawie wydania Polsce akt sporządzonych przed rokiem 1888433.

Po rezygnacji Paczkowskiego – ze względu na zły stan zdrowia – z piastowanego stanowiska 

w polskiej delegacji, dekretem Prezydenta RP z dnia 18 listopada 1931 r. została powołana nowa 

delegacja, w skład której weszli jako pełnomocnicy: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny 

RP w Wiedniu Juliusz Łukasiewicz oraz prof. Bronisław Dembiński. Pełnomocnikami zostali 

Kazimierz Kaczmarczyk i Józef Stojanowski434. Strona polska była zainteresowana szybkim sfi -

nalizowaniem rokowań archiwalnych z Austrią, dlatego po przeprowadzeniu w Wydziale Archi-

wów Państwowych kilku rzeczowych narad, opracowano projekt układu z  uwzględnieniem 

425 E. Barwiński, Rokowania..., dz. cyt., s. 90.

426 Dz.U. RP, 1924, Nr 23, poz. 247.

427 E. Barwiński, Rokowania z Austrią..., dz. cyt., s. 83–84.

428 J. Stojanowski, Układ archiwalny polsko-austriacki z dnia 26 października 1932 r., „Archeion” 1933, t. 11, s. 52.

429 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 147.

430 Tamże, s. 151.

431 J. Jankowska, Józef Stojanowski..., dz. cyt., s. 145.

432 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 1; Sprawozdanie Wydziału Archiwów 

 Państwowych z czynności w roku 1930, „Archeion” 1931, t. 9, s. 13; J. Jankowska, Józef Stojanowski..., dz. cyt., s. 145.

433 Tamże, s. 155.

434 PANAWOP, Materiały Bronisława Dembińskiego, j.a. 81, załącznik do pisma Nr Arch. 1587/31 Naczelnego 

 Dyrektora Archiwów Państwowych W. Suchodolskiego B. Dembińskiego z  30 listopada 1931 r. w  sprawie 

 pełnomocnictw dla członków polskiej delegacji, k. 3.
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ustępstw poczynionych pod naciskiem Józefa Paczkowskiego przez stronę austriacką435.

Ostatecznie podpisanie układu archiwalnego nastąpiło 26 października 1932 r.436 Układ pod-

pisali pełnomocnicy obu rządów, a mianowicie: ze strony polskiej Juliusz Łukasiewicz oraz Bro-

nisław Dembiński, a ze strony austriackiej kanclerz Engelbert Dollfuss oraz generalny archiwista 

państwowy prof. Ludwig Bittner437. Pomimo że w art. I układu stwierdzono, że Austriacki Rząd 

Związkowy oświadcza gotowość wydania Rządowi Polskiemu na zasadzie archiwalnej prowe-

niencji: „wszystkie części składowe starszych archiwów historycznych, wszystkie inne archiwalia 

i części składowe nowych registratur administracyjnych, które w swoim czasie były wysłane do 

Wiednia do wglądu, a które według swego przeznaczenia należą do archiwów i registratur na 

obszarze Państwa Polskiego, w szczególności akta i dokumenty, które władze państwowe, komu-

nalne, kościelne, szpitale itp., jak również osoby prywatne dołączyły jako dowody do swych pism 

w toku korespondencji swej z austriackimi władzami centralnymi”438.

435 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski..., dz. cyt., s. 155.

436 Ratyfi kacja nastąpiła 31 stycznia 1933 r., wymiany dokumentów ratyfi kacyjnych dokonano w dniu 23 marca 

 1933 r. Układ ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP wszedł w życie w dniu 21 maja 1933 r. Zob. Dziennik Ustaw 

 RP z dnia 10 maja 1933 r. Nr 34, poz. 291.

437 Dz.U. RP, 1933, Nr 34, poz. 291; W. Stępniak, Problemy międzynarodowego prawa archiwalnego w  dorobku 

 archiwistyki polskiej, „Archeion” 1979, t. 69, s. 65–69.

438 W. Stępniak, Problemy..., dz. cyt., s. 65–69.

Strona polska nie uznała formalnie tej zasady. Jeśli zgodziła się na taką treść traktatu, to 

czyniła to tylko dlatego, że nie mogła wprowadzić w życie własnych sformułowań439. Bronisław 

Dembiński w  piśmie do Wydziału Archiwów Państwowych MWRiOP z  10 listopada 1932 r. 

problem ten przedstawił następująco:

Zasada proweniencji została tak określona i wyjaśniona, że Austria tę zasadę uznaje, ale nie 

Polska, która w  układach z  innymi państwami, zwłaszcza z  Rosją Sowiecką, stanęła na innej 

zasadzie. Podniosłem, że sam Dyrektor Archiwów Państwowych Polskich brał udział w ukła-

dach z  Rosją i  nie może być sprzeczności w  określeniu stanowiska, jakiego Polska z  innymi 

państwami się trzymała440.

Na podstawie art. II układu Polska otrzymała akta byłych austriackich cesarsko- królew-

skich władz i urzędów centralnych, umożliwiające utrzymanie ciągłości administracji cywilnej, 

wojskowej, sądowej i  fi nansowej z  lat 1888–1918 oraz priora (poprzedniki) do tych akt z  lat 

1848–1888, a także, w miarę możliwości, z zachowaniem zasady poszanowania zespołu archi-

walnego wykraczające poza rok 1848 dla udokumentowania stosunków prawno-majątkowych. 

Pozostałe akta z lat 1772–1848 miały być udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom 

bez ograniczeń. Ponadto nie podlegały wydaniu akta ministerstw: Skarbu, Spraw Zagranicznych 

oraz Wojny z wyjątkiem tzw. Obrony Krajowej441. Zobowiązania Polski wobec Austrii regulował 

art. XI układu, który przyznawał Republice Austriackiej „prawa pełnej wzajemności w zakresie 

akt dotyczących obszaru Republiki Austriackiej, które są lub znajdują się w posiadaniu Rządu 

Polskiego”442. Natomiast akta wspólne polsko-czechosłowackie i  polsko-rumuńskie dotyczące 

Galicji i Bukowiny pozostały w Wiedniu443.

Bronisław Dembiński w cytowanym już piśmie do Wydziału Archiwów Państwowych, we 

fragmencie podsumowującym rokowania polsko-austriackie, podkreślił również zaangażowa-

nie i wysokie kompetencje Józefa Stojanowskiego i Kazimierza Kaczmarczyka:

Poczuwam się również do obowiązku, aby podnieść działalność członków Delegacji, dr. J. Stojanow-

skiego i dr. K. Kaczmarczyka. [...] P. dr Kaczmarczyk przyczynił się w wysokim stopniu jako wytrawny archi-

wista, obeznany doskonale z organizacją archiwów dawnych i nowych, z różnymi rodzajami akt mieszczą-

cymi się w archiwach wiedeńskich, a odnoszącymi się do Polski, do wyjaśnienia wątpliwych kwestii, a cenne 

jego spostrzeżenia znalazły pełne uwzględnienie w tekście umowy. Obydwóm swym najbliższym współpra-

cownikom mogę wyrazić prawdziwą wdzięczność za to, że każda rozmowa i konferencja była z naszej strony 

gruntownie i wszechstronnie przygotowana444.

Rokowania archiwalne z Austrią trwały stosunkowo długo. Przyczyną tego stanu rzeczy były 

m.in. trudności budżetowe państwa, co miało konsekwencje we wstrzymaniu dotacji państwo-

wych na prace delegacji archiwalnych w austriackich archiwach. Niekorzystny był także brak 

współpracy między poszczególnymi resortami, lekceważenie spraw rewindykacji przez władze 

polskie czy delegowanie do prac w komisjach osób niekompetentnych. Te mankamenty strony 

polskiej skwapliwie wykorzystywali w negocjacjach Austriacy, maksymalnie opóźniając podpi-

sanie układu o wydaniu akt.

439 Cz. Biernat, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki..., dz. cyt., s. 19.

440 PANAWOP, Materiały Bronisława Dembińskiego, j.a. 81, kopia pisma B. Dembińskiego do Wydziału Archiwów 

 Państwowych MWRiOP w Warszawie z 10 listopada 1932 r., k. 5.

441 J. Stojanowski, Układ archiwalny polsko-austriacki..., dz. cyt., s. 55.

442 Dz.U. RP, 1933, Nr 34, poz. 291.

443 J. Stojanowski, Układ archiwalny polsko-austriacki..., dz. cyt., s. 56.

444 PANAWOP, Materiały Bronisława Dembińskiego, j.a. 81, kopia listu B. Dembińskiego do MWRiOP Wydział 

 Archiwów Państwowych z 10 listopada 1932 r., k. 7.

Kazimierz 

Kaczmarczyk 

pozuje 

na tle ratusza

wiedeńskiego, 

14 marca 1938 r.

Zbiory: PANAWOP
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4. Praca w Delegacji do wykonania 

układu archiwalnego polsko-austriackiego w latach 

1933–1938
  Dla czuwania nad prawidłowym przebiegiem postanowień układu archiwalnego z  Austrią, 

 zarządzeniem z dnia 5 lipca 1933 r. została powołana przez ministra Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego Janusza Jędrzejewicza, w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych Józe-

fem Beckiem, „Delegacja do wykonania układu archiwalnego polsko-austriackiego” w składzie: 

dr Bronisław Dembiński, prof. Uniwersytetu Poznańskiego – przewodniczący, dr Józef Stojanow-

ski, radca ministerialny Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i kierownik 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie – zastępca przewodniczącego i delegat archiwalny oraz dr 

Kazimierz Kaczmarczyk – delegat archiwalny445. Siedzibą Delegacji uczyniono Archiwum Pań-

stwowe w Poznaniu, lecz właściwym miejscem urzędowania i działania był Wiedeń446.

Już w lipcu 1933 r. Delegacja zainstalowała się w stolicy Austrii i przystąpiła do prac mają-

cych na celu przygotowanie akt do wydania władzom polskim.

Członkowie delegacji raz lub dwa razy w roku wyjeżdżali do Wiednia i tam na miejscu kon-

trolowali działalność archiwistów austriackich, którzy inwentaryzowali akta, które miały na mocy 

układu być wydane stronie polskiej447. Rola Delegacji przy takim sposobie wykonywania układu 

polegała na zgłoszeniu żądań, sprawdzeniu prac dokonanych przez urzędników, przejęciu akt, 

przeprowadzeniu poszukiwań dodatkowych w wypadkach, kiedy poszukiwania wydawały się nie 

dość gruntownie dokonane oraz odbyciu koniecznych konferencji z władzami austriackimi.

W grudniu 1933 r. Delegacja przejęła 2 wagony akt. Następny transport wynoszący także 2 wagony 

przejęto w marcu 1934 r. W czerwcu 1934 r przejęto jeszcze jeden transport również 2 wagonów akt448.

W liście do Bronisława Dembińskiego z marca 1934 r. Kaczmarczyk relacjonował: „Staramy 

się tu chodzić, a właściwie biegać po urzędach, wyniki są dobre, bo 2 wagony (cała sprawiedli-

wość i oświata) akt odeszły już do Warszawy, a w tym tygodniu wyekspedjujemy jeszcze 5 skrzyń 

spraw wojskowo-budowlanych. Dopiero obecnie zaczniemy chodzić po nowych urzędach, by 

sprawdzać przygotowanie przez tut. urzędy dalszych serii do wysyłki na lato lub jesień.”449

W kolejnym liście do prof. Dembińskiego z kwietnia 1934 r. pisał m.in.: „Bieganie po 

urzędach jest tak nudne i męczące, że uważamy się za męczenników pro publico bono”450.

W czasie kolejnego pobytu w Wiedniu w dniach 23 listopada – 21 grudnia 1936 r. Kaczmar-

czyk razem ze Stojanowskim przejęli ponad 750 fascykułów akt. Stanowiły one uzupełnienie do 

przejętych w poprzednich latach części zespołów ministerstw austriackich: Spraw Wewnętrz-

nych, Wyznań i Oświaty, Kolei, Skarbu. Delegaci polscy odbyli wówczas 45 konferencji z przed-

stawicielami archiwów i  centralnych władz w  Wiedniu dla ustalenia przebiegu dalszych prac 

445 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo MWRiOP Nr Arch-812/33 z 10 lipca 1933 r. 

 do K. Kaczmarczyka (w załączniku nominacja na delegata archiwalnego), k. 36, 37.

446 J. Stojanowski, Dotychczasowe wykonywanie układu archiwalnego polsko-austriackiego, „Archeion” 1935, t. 13, 

 s. 172–173; J. Jankowska, Józef Stojanowski...s. 145.

447 J. Stojanowski, Dotychczasowe wykonanie układu..., dz. cyt., s. 174.

448 Tamże, s. 174.

449 PANAWOP, Materiały Bronisława Dembińskiego, j.a. 133, list K. Kaczmarczyka do B. Dembińskiego z 27 marca 

 1934 r., k. 15, 16.

450 Tamże, j.a. 133, list K. Kaczmarczyka do B. Dembińskiego z 4 kwietnia 1934 r., k. 18.

w  zakresie rewindykacji. Przy pracach dużą pomocą były spisy inwentaryzacyjne dokonane 

przez członków poprzednich delegacji451.

Podczas kolejnego pobytu w  stolicy Austrii w  dniach od 21 lutego do 24 marca 1938 r. 

Kaczmarczyk i Stojanowski przejęli akta następujących urzędów austriackich:

I. z Archiwum Ministerstwa Skarbu:

 1. akta Wydziału /Abt./ I z lat 1895–1905 fasc. 5

 2. akta Wydziału /Abt./ II z lat 1895–1903 fasc. 41

 3. akta Wydziału /Abt./ IV z lat 1910–1918 fasc. 28

                                                                                               Razem: fasc. 74

II. z Archiwum Państwowego Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości

 1. akta b. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dot. spraw weterynaryjnych 

  z lat 1888–1906 fasc. 19

 2. akta b. Ministerstwa Rolnictwa:

  a. dot. spraw weterynaryjnych z lat 1906–1918 fasc. 19

  b. dot. operacji agrarnych z lat 1904–1918 fasc. 9

  c. dot. funduszu relig[ijnego] z lat 1874–1882 i 1820 fasc. 1

 3. akta b. Ministerstwa Handlu:

  d. prezydialne z lat 1891–1900 fasc. 3

  e. dotyczące handlu i żeglugi z lat 1901–1918 fasc. 8

  f. dotyczące przemysłu z lat 1901–1918 fasc. 58

                                                                                                Razem: fasc. 108452

Akta przewiezione zostały do Warszawy i  przekazane Archiwum Akt Nowych przez 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego. Nadto delegaci odbyli 

w Wiedniu z przedstawicielami władz austriackich kilkanaście konferencji co do dalszego 

programu prac w archiwach austriackich oraz opracowali zestawienie akt, których należało 

się domagać od władz austriackich dla użytku Ministerstwa Spraw Zagranicznych453.

Łącznie do marca 1938 r. Delegacja przejęła m.in.: 325 dyplomów b. Archiwum Koronnego 

na Zamku w Krakowie (Palatinatus Cracoviensis) z lat 1088–1639; akta Rządzącego Senatu 

Wolnego Miasta Krakowa z  lat 1817–1848; akta Dyrekcji Policji w  Krakowie (tzw. „M” 

Akten) z  lat 1850–1859; Salz-Prokreations-Hauptbuch von Wieliczka und Bochnia z  lat 

1787–1825 oraz pojedyncze akta ministerstw: Wyznań i Oświaty, Sprawiedliwości, Spraw 

Wewnętrznych, Obrony Krajowej, Wojny, Skarbu, Robót Publicznych, Rolnictwa, Kolei

451 J. Jankowska, Józef Stojanowski...s. 146; Wykaz akt przejętych od władz austriackich w  Wiedniu na zasadzie 

 polsko-austriackiego układu archiwalnego z  dnia 26 października 1932, „Archeion” 1935, t. 13, s. 177–182; 

 Sprawozdanie za rok 1936 z  prac delegacji polskiej do wykonania układu archiwalnego polsko-austriackiego, 

 „Archeion” 1937–1938, t. 15, s. 217–219; Sprawozdanie z prac delegacji polskiej do wykonania układu archiwalnego 

 polsko-austriackiego za rok 1937, „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 230.

452 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 172, sprawozdanie przewodniczącego Delegacji Polskiej 

 do wykonania układu archiwalnego polsko-austriackiego, prof. B. Dembińskiego do Ministerstwa WRiOP 

 Wydział Archiwów Państwowych, l.dz. 25/39 z 7 kwietnia 1939 r., k. 12–13.

453 Tamże, j.a. 172, k. 13.
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Okładki wydawnictw

redagowanych 

z udziałem

Kazimierza 

Kaczmarczyka.

Zbiory: polona.pl

Żelaznej, Generalnej Dyrekcji Austriackich Kolei Państwowych, Związkowego Urzędu Miar 

i Pomiarów, Wyższej Kościelnej Rady Ewangelickiej oraz Nadwornej Komisji Austriackiej 

i Saskiej w Wiedniu454. Włączenie Austrii do III Rzeszy w marcu 1938 r. zakończyło rewin-

dykację polskich dóbr kultury, w tym archiwaliów z Wiednia455.

454 J. Stojanowski, Dotychczasowe wykonywanie..., dz. cyt., s. 177–182.

455 Kaczmarczyk był naocznym świadkiem wkroczenia wojsk hitlerowskich do stolicy Austrii i reakcji społeczeństwa 

 austriackiego na anschluss. W swoich notatkach tak wspominał moment przyłączenia Austrii do III Rzeszy: 

 „W kwietniu [pomyłka, powinno być w marcu, przyp. aut.] 1938 w czasie wmarszu wojsk niemieckich i Hitlera 

 do Wiednia było na tzw. Ringach około 400 000 przeważnie młodzieży męskiej, kobiet młodszego wieku, okla

 skujących Hitlera z uniesieniem. Starsze pokolenie trzymało się z dala i kiwało głowami – Żydzi wystraszeni, 

 bo zaczynano sklepy rabować – różne narodowości przypinały kokardki o  swych barwach narodowych”. 

 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 18.
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Strona tytułowa

Katalogu Archiwum
Aktów Dawnych 
Miasta Krakowa,

w redakcji którego

miał udział

Kazimierz

Kaczmarczyk.

Zbiory: polona.pl

Kazimierz Kaczmarczyk pozostawił po sobie duży dorobek naukowy, a składa się nań 237 

opracowań, katalogów i  tekstów źródłowych, artykułów prasowych, recenzji, przyczynków, 

sprawozdań, biografi i, haseł encyklopedycznych, notek z dziedziny archiwistyki, historii sztuki, 

folklorystyki, regionalistyki, biografi styki. W niniejszym rozdziale przedstawiono i scharaktery-

zowano jego najważniejsze prace.

1. Archiwa i archiwistyka
Pierwszą poważną pracą Kaczmarczyka dotyczącą archiwów polskich i  ich zasobów było 

opracowanie w  języku niemieckim historii i  zasobu krakowskiego archiwum miejskiego: Das 

historische Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wissenschaft liche Erfor-

schung.  Przedstawił w niej historię drugiego wielkością w Polsce – po gdańskim – archiwum 

miejskiego, posiadającego bogate historyczne, sięgające wiekiem roku 1257, materiały odno-

szące się do spraw politycznych, organizacji miejskiej, do handlu, przemysłu, spraw skarbowych, 

miejskich, do spraw społecznych, historii sztuki i kultury, obyczajów, a przede wszystkim do 

bogatego i licznie reprezentowanego życia codziennego rzemieślników krakowskich. Kancelaria 

miasta Krakowa była bardzo rozwinięta, prawie jak państwowa, stąd pochodzą różne kategorie 

akt, jakich żadne miasto w Polsce nie posiadało.

Autor omówił najważniejsze inwentarze, repertoria i  kopiariusze dokumentów, a  także 

archiwa samodzielnych niegdyś miast Kazimierza i Kleparza oraz jurydyk, które zostały włą-

czone do Krakowa w wyniku uchwał Sejmu Czteroletniego.  Następnie zostały ukazane dzieje 

tegoż archiwum i  jego zasobu w okresie rozbiorów, w czasach Wolnego Miasta Krakowa, jak 

również okres rozwoju samorządu miejskiego po 1866 r., nowa naukowa organizacja archiwum 

poczynana od 1887 r., wreszcie uchwalenie przez Radę Miejską statusu archiwalnego w 1890 r. 

oraz rządy nowych dyrektorów w osobach prof. Franciszka Piekosińskiego, a potem prof. Sta-

nisława Krzyżanowskiego, których działalność doprowadziła do naukowego rozwoju krakow-

skiego archiwum.

Kaczmarczyk przedstawił poszczególne działy archiwalne, depozyty, zwłaszcza cechowe 

i szpitalne, archiwum Senatu Wolnego Miasta Krakowa przekazane przez austriackie minister-

stwo archiwum miejskiemu, wreszcie scharakteryzował muzeum historyczne miasta Krakowa 

oraz podręczną bibliotekę archiwalną. Praca została oparta na bogatych źródłach archiwalnych 

i bibliotecznych i może być przykładem wzorowego opracowania historii poszczególnych archi-

wów miejskich456.

Obszerniejsza polska wersja tej pracy, przeznaczona do „Księgi Wielkiego Krakowa”, przy-

gotowywanej przez prezydenta miasta, nie doczekała się druku457.

W artykule Działalność niemieckiego zarządu archiwalnego w Warszawie w latach 1915–1919 

przedstawił pracę niemieckiego Zarządu Archiwów przy Cesarsko-Niemieckim Generał-Guber-

natorstwie w Warszawie (Archivverwaltung beim Kaiserlich-Deutschen Generalgouvernement 

Warschau) – utworzonej przez generał-gubernatora gen. Hansa Hartwiga von Beselera we wrze-

śniu 1915 r. instytucji na czele której stanął wybitny niemiecki archiwista i historyk Adolf War-

schauer. Kaczmarczyk w przeważającej mierze pozytywnie ocenił funkcjonowanie tego organu 

456 K. Kaczmarczyk, Das historische Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wissenschaft liche 

 Erforschung, „Sonderdruck aus Mitteilungen des K. K. Archivrates“, 1913, Bd. I, H. 1, s. 155-200.

457 Wersja ta znajduje się w  zespole akt miejskich prezydialnych w  Archiwum Narodowym w  Krakowie pod 

 sygnaturą IT 1321.
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niemieckiej władzy okupacyjnej. Krytycznej ocenie poddał jedynie poczynania pruskiego archi-

wisty Walthera Reckego w Archiwum Skarbowym, który przy spisywaniu akt wydzielił wiele 

tysięcy poszytów z ich oryginalnych registratur i przygotował je do wywiezienia. Polscy archi-

wiści przez wiele lat zajmowali się ponownym włączeniem tych akt do ich oryginalnych zespo-

łów. Należy przyznać, że Działalność Zarządu Archiwów przyczyniła się do uratowania wielu 

polskich archiwów i registratur przed zniszczeniem przez wojsko458.

458 K. Kaczmarczyk, – ,

W pracy Nasze archiwa w latach 1901–1925, napisanej z okazji odbywającego się w grud-

niu 1925 r. IV Zjazdu historyków polskich w Poznaniu, przedstawił rozwój i organizację archi-

wów w Polsce, ich naukowe wykorzystanie oraz omówił literaturę archiwalną w pierwszym 

ćwierćwieczu XX w.459

W artykule Potrzeby naszych archiwów położył nacisk, m.in. na konieczność podnoszenia kwa-

lifi kacji przez personel archiwów, rozwijania nowoczesnych zasad w pracy archiwalnej, utworzenia 

pracowni fotografi cznych, przygotowywania wydawnictw, zakładania nowych archiwów państwo-

wych, konieczność poprawy sytuacji lokalowej placówek już istniejących. Omówił potrzebę rewin-

dykowania archiwaliów państwowych, ratowania starych aktów i ksiąg, scalania i katalogowania 

zbiorów. Poruszył sprawy archiwów uniwersyteckich, kościelnych, miejskich i prywatnych460.

Gdy powstało czasopismo naukowe „Archeion”, Kaczmarczyk zamieścił w jednym z pierw-

szych numerów obszerny artykuł pt. Literatura archiwalna Odrodzonej Polski (1918–1926), 

w którym omówił opublikowaną w latach 1918–1926 historiografi ę: archiwów przedrozbioro-

wych, w  okresie rozbiorów, w  latach I  wojny światowej, archiwów państwowych odrodzonej 

Polski, rewindykację archiwów z Rosji, archiwów kościelnych, miejskich, prywatnych i zagra-

nicznych. Kaczmarczyk poświęcił więcej miejsca niektórym opracowaniom, takim jak: Stani-

sława Kutrzeby Historia źródeł dawnego prawa polskiego (Lwów 1926); Marcelego Handelsmana 

Historyka. Zasady metodologii poznania historycznego (Zamość 1921); Stanisława Ptaszyckiego 

Encyklopedia nauk pomocniczych historii i literatury polskiej (Lublin 1921); Teodora Wierzbow-

skiego Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych dla historyków i prawników polskich 

(Warszawa 1908); Abdona Kłodzińskiego O archiwum Skarbca Koronnego na zamku krakow-

skim (Kraków 1923) oraz Dokumentom dotyczącym działalności polskich delegacji w komisjach 

mieszanych: reewakuacyjnej i specjalnej w Moskwie (Warszawa 1922–1924).  Naświetlił główne 

problemy podnoszone w opracowaniach, zakładając, że powinny zainteresować osoby zatrud-

nione w archiwach461.

 W opracowaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej przedstawił 

dzieje placówki w latach 1939–1945, a w pracy Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 

1939–1945 omówił zniszczenia, jakie poniosły w  swoich zasobach poznańskie instytucje 

naukowe i kulturalne462.

Po II wojnie światowej olbrzymia większość archiwów rodzinnych zwanych także podwor-

skimi weszła w skład archiwów państwowych. Zagadnieniom ich porządkowania i opracowania 

poświęcił Kaczmarczyk artykuł pt. Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie463.

Poruszał również problemy dotyczące organizacji warsztatu pracy archiwisty. Rada Archi-

walna na posiedzeniu 29 marca 1930 r. zwróciła się do niego z prośbą o opracowanie specjal-

nego memoriału w sprawie ustalenia jakości i formatu papieru. W artykule W sprawie ustalenia 

jakości, względnie formatu papieru, atramentu, taśmy i  kalki apelował o  stosowanie możliwie 

najlepszych materiałów kancelaryjnych464.

459 K. Kaczmarczyk, Nasze archiwa w latach 1901–1925, Poznań 1926, s. 18.

460 Tegoż, Potrzeby naszych archiwów, „Nauka Polska, jej potrzeby organizacja i  rozwój”, t. 10, Warszawa 1929, 

 s. 518–528.

461 Tegoż, Literatura archiwalna odrodzonej Polski (1918–1926), „Archeion” 1928, t. 3, s. 84–168.

462 Tegoż, Archiwum Państwowe w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej, „Archeion” 1948 t. 17, s. 84–100; tegoż, 

 Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 1939–1945, „Archeion” 1948, t. 17, s. 65–93.

463 Tegoż, Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie, „Roczniki Historyczne” 1957, R. 23, s. 633–646.

464 Tegoż, W sprawie ustalenia jakości, względnie formatu papieru, atramentu, taśmy i kalki, „Archeion” 1931, t. 9, 
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Po 1945 r., wspólnie z Jadwigą Karwasińską i Adamem Wolff em, po raz pierwszy w literatu-

rze archiwalnej, zajął się zagadnieniem opracowywania dokumentów. W artykule Opracowanie 

dokumentów pergaminowych i papierowych w archiwum autorzy wskazali na trudności i wątpli-

wości, z jakimi muszą borykać się archiwiści opracowujący dokumenty. Przedstawili tam spo-

sób opracowywania różnego typu dokumentów, poparty licznymi przykładami wypełnionych 

kart inwentarzowych. Kaczmarczyk wykorzystał tutaj doświadczenie z pracy nad dokumentami 

w archiwach krakowskich. Artykuł stanowił przez długie lata cenną pomoc dla archiwistów zaj-

mujących się porządkowaniem dokumentów465.

Dużą wagę poświęcił archiwom kościelnym, w szczególności diecezjalnym i klasztornym, ich 

organizacji i znaczeniu dla historii i kultury polskiej. Kaczmarczyk uważał, że archiwa kościelne 

obok państwowych mają dla nauki polskiej olbrzymie znaczenie „już choćby tylko dlatego, że 

Kościół w Polsce odgrywał niepoślednią rolę polityczną i spełniał wielką misję kulturalną”466.

Owocem prac porządkowych i przeprowadzonych wizytacji w tych archiwach są artykuły 

i  publikacje, w  których nie tylko przedstawił archiwa kościelne jako miejsca, gdzie przecho-

wuje się istotne dla historii Kościoła i narodu polskiego archiwalia, ale także przedstawił metody 

porządkowania zasobu archiwalnego467.

 s. 74–80.

465 J. Karwasińska, A. Wolff , K. Kaczmarczyk, Opracowanie dokumentów pergaminowych i papierowych w archiwum, 

 „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 139–177. Autorzy nie byli w stanie rozwiązać wszystkich kwestii. Tematykę tę 

 podjął w  latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Józef Płocha w  artykule o  zasadach archiwalnego 

 opracowywania dokumentów i niedrukowanych wytycznych. Zob. tegoż, Zasady archiwalnego opracowania 

 dokumentów, „Archeion” 1974, t. 61, s. 7–24; tegoż, Wytyczne opracowywania dokumentów pergaminowych 

 i papierowych, Warszawa 1976. Autor wysoko ocenił artykuł Karwasińskiej, Wolff a i Kaczmarczyka, a w swojej 

 pracy uwzględnił pominięte przez nich problemy porządkowania akt: zagadnienie rekonstrukcji dawnego 

 układu działów dokumentalnych zespołów oraz układu archiwalnego w okresie działalności ich twórców. Zob. 

 także, W. Kwiatkowska, Dorobek polskiej archiwistyki…, s. 47.

466 K. Kaczmarczyk, Potrzeby naszych archiwów, s. 524.

467 Nie był oczywiście jedynym, który zajmował się tą problematyką. Temat ten w okresie międzywojennym poruszali 

 w swoich artykułach tacy archiwiści i historycy jak m.in.: W. Abraham Ustawodawstwo kościelne o archiwach, 

 „Archeion” 1928, t. 4, s. 1–14; A. Bachulski Wskazówki bibliografi czne przy porządkowaniu archiwów parafi alnych, 

 „Ateneum Kapłańskie” 1935, t. 36, z. 5, s. 530–533; T. Glemma O  archiwach warmińskich we Fromborku, 

 „Archeion” 1931, t. 9, s. 19–35; K. Konarski (rec.), Z  Archiwistyki kościelnej. „Ateneum Kapłańskie” 1935, 

 t. 36; „Ateneum Kapłańskie 1936; t. 37, 38; „Ateneum Kapłańskie” 1937, t. 39, 40; „Archeion” 1937–1938, 

 t. 15, s. 127–131; Z. Olszanowska-Skowrońska Na marginesie VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 

 w  Wilnie 17–20 września 1935 r. Konferencja w  sprawie archiwów kościelnych i  archiwaliów wyznaniowych 

 w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 1935, t. 36, z. 5, s. 528–530; A. Moraczewski Uwagi o przygotowaniu fachowym 

 archiwistów, pracujących nad aktami XIX i  XX wieku, „Ateneum Kapłańskie” 1937, t. 39, z. 3, s. 293–297; 

 S. Zajączkowski Archiwum Kapituły Łacińskiej we Lwowie, Lwów 1923. Również duchowni zdawali sobie 

 sprawę ze znaczenia archiwów, które podlegały ich pieczy. Wspomnieć należy tutaj artykuły i prace ks. J. Kwolka 

 Naukowa organizacja archiwów diecezjalnych, „Archeion” 1928, t. 4, s. 15–35; tegoż, Archiwa – przeszłości 

 skarbnica, „Ateneum Kapłańskie” 1935, t. 36, z. 5, s. 524–528; tegoż, Archiwum Diecezjalne przy kurii biskupiej 

 obrządku łacińskiego. (w  Przemyślu), „Ateneum Kapłańskie” 1936, t. 38, z. 6, s. 514–526. Dodać trzeba, że 

 z jego inspiracji na łamach „Ateneum” wprowadzono dział Z archiwistyki kościelnej, w którym informowano 

 badaczy o źródłach historycznych w zasobach archiwów kościelnych. Pełny wykaz jego prac poświęconych 

 sprawom archiwalnym, zob. J. Altman, Ks. Jan Kwolek 1885–1958, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

1959, t. 1, z. 1, s. 159–164 oraz ks. J. Nowackiego Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Ateneum Kapłańskie” 

1936, t. 38, s. 198–205, a po 1945 r. ks. F. Lenorta Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego 

w Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 15, s. 70–71; ks. S. Librowskiego Pierwszy kurs 

archiwalny dla pracowników archiwów kościelnych, przeprowadzony w Lublinie w r. 1956, „Archiwa, Biblioteki 

i Muzea Kościelne” 1957, , t. 27, s. 325–333 czy ks. biskupa W. Urbana Archiwum Diecezjalne we Wrocławiu, 

„Nasza Przeszłość” 1948, t. 4, s. 311–316; tegoż, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, „Archeion” 1956, 

t. 25, s. 309–320, tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Rękopisy. I, „Archiwa, Biblioteki 

i Muzea Kościelne” (ABiMK) 1965, t. 10, s. 5–32; tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. 

Przykłady tego znaleźć można w artykułach: W sprawie archiwów diecezjalnych oraz Znacze-

nie archiwów klasztornych dla historii Kościoła i historii kultury duchowej i materialnej w Polsce468.

W pierwszym tekście zaproponował przyjęcie grup rzeczowych dla rękopisów i fascykułów 

akt przy porządkowaniu archiwów kościelnych, natomiast w drugim dał krótki zarys historii 

archiwów klasztornych zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich, ich dzieje od średniowie-

cza do czasów sobie współczesnych, przedstawił przykłady archiwaliów, jakie były i są przecho-

wywane w tychże archiwach, wartość tych dokumentów dla przedstawienia historii Kościoła, 

dziejów gospodarczych i kultury materialnej. „To wszystko pozwala nam na uzupełnienie wie-

dzy o kulturze duchowej i artystycznej wieków przeszłych i zasługach klasztoru na tym polu, 

toteż bez archiwów klasztornych nie dałoby się należycie uchwycić całokształtu tych zjawisk. 

Stąd wielkie jest znaczenie archiwów klasztornych dla historii kultury”469.

 Autor podaje przykłady prac, które powstały w  oparciu o  dokumenty przechowywane 

w archiwach klasztornych, np. kodeksy dyplomatyczne: Polski Leona Rzyszczewskiego i Anto-

niego Muczkowskiego470, Księstwa Mazowieckiego Jana Tadeusza Lubomirskiego i Jana Karola 

Kochanowskiego471, Małopolski Franciszka Piekosińskiego472, Wielkopolski Ignacego Zakrzew-

skiego473. Kodeksy: mogilski Eugeniusza Janoty474, tyniecki Stanisława Smolki i  Wojciecha 

Kętrzyńskiego475 lub kujawsko-mazowiecki Bolesława Ulanowskiego476 oparte są wyłącznie 

na źródłach klasztornych. Także Monumenta Poloniae Historica, wydawnictwa poświęcone 

poszczególnym klasztorom, kroniki zgromadzeń. W  konkluzji Kaczmarczyk nawołuje, aby 

archiwa klasztorne uporządkować, otoczyć życzliwą opieką i udostępnić badaczom.

Do tego tematu nawiązał ponownie w artykule W sprawie archiwów diecezjalnych, w którym 

proponuje przyjęcie grup rzeczowych dla rękopisów i fascykułów akt przy porządkowaniu archi-

wów kościelnych oraz w artykule Znaczenie archiwów klasztornych dla historii Kościoła, historii 

kultury duchowej i materialnej w Polsce477.

Rękopisy. II, ABiMK 1965, t. 11, s. 5–108; tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Ręko-

pisy. III, ABiMK 1966, t. 12, s. 5–74; tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Rękopisy. IV, 

ABiMK 1966, t. 13, s. 5–89; tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Rękopisy. V, ABiMK 

1967, t. 14, s. 5–131; tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Rękopisy. VI, ABiMK 1967, t. 

15, s. 91–248; tegoż, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Rękopisy. VII (Dokończenie), ABiMK 

1968, t. 16, s. 19–242 i odb. Lublin 1965–1968, ss. 798. Obszerny wykaz prac, w tym także z archiwistyki, zob. W. 

Urban, Szkic własny biografi czny (z wykazem bibliografi i prac z l. 1933–1971), „Nasza Przeszłość” 1972, t. 37, 

s. 7–35; Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana (z poszerzoną

bibliografi ą), Wrocław 1986.

468 K. Kaczmarczyk, W  sprawie archiwów diecezjalnych, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1927, t. 22, I–IV, 

 s. 42–46; tegoż, Znaczenie archiwów klasztornych dla historii kościoła, historii kultury duchowej i materialnej 

 w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 1936, t. 37, s. 299–304.

469 Znaczenie archiwów klasztornych..., dz. cyt., s. 303.

470 Kodex dyplomatyczny Polski, t. 1, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1847; Kodex dyplomatyczny 

 Polski, t. 2, cz. 1, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1848.

471 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863; Codex Diplomaticus 

 et Commemorationum Masoviae Generalis, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919.

472 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1, Kraków 1876; t. 2, Kraków 1886; t. 3, Kraków 1887; t. 4, Kraków 1905, 

 wyd. F. Piekosiński.

473 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, Poznań 1877; t. 2, Poznań 1878; t. 3, Poznań 1879; t. 4, Poznań 1881 

 (suplement); wyd. I. Zakrzewski.

474 Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, wyd. E. Janota, Kraków 1865.

475 Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, cz. 1, Lwów 1875, red. W. Kętrzyński, S. Smolka; cz. 2 Lwów 1875, 

 red. W. Kętrzyński, S. Smolka.

476 Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1888.

477 K. Kaczmarczyk, W  sprawie archiwów diecezjalnych, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1927, t. 22, I–IV, 

 s. 42–46; tegoż, Znaczenie archiwów klasztornych dla historii kościoła, historii kultury materialnej i duchowej 

 w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 1936, t. 37, s. 299–304.
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Kaczmarczyk był zwolennikiem większej centralizacji archiwów kościelnych. Postulował 

tworzenie archiwów diecezjalnych przy siedzibach biskupów478. W placówkach tych powinno się 

gromadzić obok archiwów kapitulnych i konsystorskich również archiwa parafi alne, dekanalne 

i klasztorne, w formie depozytów. „Akcja ta powinna być przeprowadzona we wszystkich diece-

zjach, zarówno rzymsko-katolickich, jak grecko-katolickich i prawosławnych. [...] Centralizacja 

archiwów nie powinna być prowadzona bezwzględnie: większe archiwa klasztorne i parafi alne 

w dużych miastach, uporządkowane, skatalogowane i dostępne do badań naukowych, jak np. 

Cystersów w Mogile, Paulinów w Częstochowie, Panny Marii w Krakowie, należy zostawić na 

miejscu, nie można bowiem instytucji o dużej tradycji historycznej pozbawiać zabytków archi-

walnych, przez długie wieki z nimi związanych”479.

W  ogłoszonej w  1930 r. pracy Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze w  Częstochowie 

przedstawił rozwój zakonu Paulinów od połowy XIII w. na Węgrzech i w Polsce, opisał dzieje 

archiwum powstałego w XV w., a zwłaszcza inwentaryzację dokonaną w 1698 r. przez o. Ber-

narda Obarskiego.  Kaczmarczyk omówił także przechowywane w  archiwum jasnogórskim 

akta prowincji polskiej zakonu Paulinów tzw. archivum provinciali, które założono już przed 

1649 r., a  w  którym zgromadzono akta pojedynczych konwentów do spraw majątkowych. 

 Miało to na celu posiadanie pod ręką akt potrzebnych do licznych procesów sądowych pro-

wadzonych przez prokuratorów prowincji mających siedzibę na Jasnej Górze. Na czele archi-

wum stał tzw. praefectus archivi podległy prowincjałowi. Inne akta niemajątkowe pozostawały 

nadal w pojedynczych klasztorach480.

Na podstawie badań i  porządkowania archiwum jasnogórskiego opublikował artykuł pt. 

Egzemplarz częstochowski inwentarza Archiwum Koronnego z r. 1613, który jest ważnym przy-

czynkiem do historii Archiwum Koronnego – jednego z najważniejszych i najstarszych archi-

wów państwowych w Polsce481.

Do problematyki porządkowania archiwów klasztornych powrócił w  artykule Porządko-

wanie archiwów klasztornych opublikowanym już po jego śmierci w 47. tomie „Archeionu”482. 

Autor zwrócił uwagę na wielką wartość badawczą akt przechowywanych w polskich klasztorach. 

Nakreślił ogólnie ich losy i stan uporządkowania. Ale przede wszystkim przedstawił wskazówki 

metodyczne, jak należy porządkować archiwalia klasztorne. Uwagi te oparte były w dużej mierze 

na własnym doświadczeniu zdobytym przy opracowywaniu archiwów klasztorów krakowskich 

oraz archiwum klasztoru zakonu Paulinów na Jasnej Górze. Do wskazówek tych dołączył także 

3 schematy porządkowania archiwów klasztornych (A. Klasztor mały bez posiadłości ziemskich; 

B. Klasztor wielki z dobrami ziemskimi; C. Archiwum przeora prowincjalnego)483.

478 Tegoż, Organizowanie archiwów diecezjalnych, s. 1–7.

479 Tegoż. Potrzeby naszych archiwów..., dz. cyt., s. 524.

480 Tegoż, Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, „Archeion” 1930, t. 6–7, s. 123–159.

481 Tegoż, Egzemplarz częstochowski inwentarza archiwum koronnego z r. 1613, „Archeion” 1936, t. 14, s. 36–47.

482 Artykuł ten przygotował Kaczmarczyk do druku w już 1952 r., ale redakcja „Archeionu” nie zgodziła się na 

publikację. W ówczesnych realiach politycznych nie było to możliwe. Dopiero przemiany polityczne, jakie na-

stąpiły jesienią 1956 r. w Polsce, umożliwiły publikacje prac dotyczących spraw kościelnych, w tym archiwów. 

Redakcja, już po śmierci Kaczmarczyka, publikując tę pracę na łamach „Archeionu”, pragnęła dać wyraz pamięci 

po najwybitniejszym znawcy problematyki klasztorno-archiwalnej wśród polskich archiwistów państwowych.

483 K. Kaczmarczyk, Porządkowanie archiwów klasztornych, „Archeion” 1967, t. 47, s. 7–22. Zdaniem W. Kolaka,

cenne uwagi Kaczmarczyka odnoszą się raczej do tych klasztorów, których egzystencja opierała się na wielkich 

dobrach i gospodarce folwarcznej. Do takich należały przede wszystkim wspólnoty kanonickie jak norbertanie 

lub kanonicy regularni oraz zakony typu monastycznego jak benedyktyni czy cystersi. Wielka siła ekonomicz-

na tych zakonów o strukturze autonomicznych klasztorów lub opactw rzutowała na ich archiwa, bogate w akta 

gospodarcze i majątkowe. Zob. W. Kolak, Archiwum Augustianów w Krakowie..., dz. cyt., s. 127. O znaczeniu 

2. Edytorstwo źródeł
W czasie pracy w Krakowie głównym polem działalności naukowej Kazimierza Kaczmarczyka 

było Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa i jego zasób. Brał udział w opracowaniu dwóch 

tomów Katalogu Archiwów dawnych Miasta Krakowa – pod redakcją prof. Krzyżanowskiego – zawie-

rającego: w tomie 1. (wydanym w 1907 r.) dokumenty pergaminowe, w tomie 2. (1915 r.) dawne 

księgi sądowe, administracyjne i rachunkowe staropolskiego Krakowa do czasów rozbiorów484.

Sam wydał Libri iuris civilis Cracoviensis 1392–1506 (Księgi przyjęć do prawa miejskiego 

krakowskiego od 1392 roku do 1506 roku). We wstępie, jako pierwszy w historiografi i polskiej, 

podniósł znaczenie tego rodzaju ksiąg dla badań nad strukturą społeczną i  ruchem ludności 

miejskiej. W pracy uwzględnił 9503 łacińskich zapisek z indeksami osobowymi i rzeczowymi485.

W 1919 r. wspólnie z cystersem ks. Gerardem Kowalskim opublikował Katalog Archiwum 

Opactwa Cystersów w  Mogile. Praca zawiera, obok wstępu poświęconego historii archiwum 

i regestrów, opis 58 zaginionych dokumentów z lat 1225–1503, opisy i streszczenia 309 dyplo-

mów pergaminowych z lat 1225–1886, 609 rękopisów archiwalnych z XVI–XX w., 260 rękopi-

sów bibliotecznych z XIII–XIX w., 165 rękopisów muzycznych z lat 1751–1785 (po raz pierw-

szy w literaturze polskiej) oraz 45 map i planów z lat 1784–1915. Autorzy podzielili archiwalia 

na: I. Dokumenty pergaminowe, II. Rękopisy, III. Mapy i plany. W pracy uwzględniono także 

dyplomy i rękopisy przechowywane niegdyś w opactwie mogilskim, które znalazły się w innych 

zbiorach. Całość opatrzono indeksami osób, miejscowości i rzeczy486.

 Podczas II wojny światowej, pracując w Archiwum Państwowym w Krakowie, zebrał i opra-

cował materiały do katalogu dokumentów pergaminowych Uniwersytetu Jagiellońskiegio – 

Catalogus diplomatum pergameneorum archivi Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis – który 

ukazał się drukiem w 1953 r.

Praca, zredagowana w zasadzie w całości w  języku łacińskim, składa się z trzech części: 

wstępu, regestrów i opisu dokumentów oraz indeksów. Autor wzorowo opracował w układzie 

chronologicznym regesty i opisy 747 dokumentów z lat 1274–1938 pochodzące z archiwum 

uniwersyteckiego oraz 46 dokumentów z lat 1509–1833 przechowywanych w Zakładzie (póź-

niejszym Instytucie) Archeologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te ostatnie, z  jednym 

wyjątkiem (nr 749) nie są ani proweniencyjnie, ani treściowo związane z uniwersytetem, to 

jednak zawierają sporo interesującego materiału, zwłaszcza dla badań nad wiekiem XVI, do 

którego odnoszą się 22 spośród wspomnianych 46 dokumentów. Autor przedstawił historię 

i rozwój archiwum od 1530 r., straty archiwalne, zasługi Komisji Edukacji Narodowej dla upo-

rządkowania akt.

Kaczmarczyk, nawiązując do własnej pracy nad katalogiem zbiorów archiwalno-bibliotecz-

nych klasztoru mogilskiego ustalił, m.in. na podstawie pisma, osobę, która w znacznym stopniu 

artykułu Kaczmarczyka dla opracowania zasobów archiwów kościelnych wspomina też W. Kwiatkowska, zob. 

tejże, Dorobek polskiej archiwistyki…, s. 210.

484 Katalog ten obok Katalogu Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i ziemskich w Krakowie S. Kutrzeby, wydanego 

 w  1909 r., jest najdawniejszym polskim inwentarzem stosującym zasadę proweniencji archiwalnej. Zob. 

 A. Kiełbicka, Archiwa krakowskie..., dz. cyt., s. 149.

485 K. Kaczmarczyk, Libri iuris civilis Cracoviensis 1392–1506, Kraków 1913, s. XXIV, s. 560. Niejako kontynuacją 

 pracy Kaczmarczyka jest wydana w 1993 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 

 Księga przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506 (Libri iuris civilis Cracoviensis 1392–1506) w opra-

 cowaniu A. Kiełbickiej i Z. Wojasa jako tom I nowej serii Fontes Cracovienses.

486 K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog Archiwum opactwa Cystersów w Mogile, Wydawnictwo Sekcji Archiwalnej 

 Krajowego Grona Konserwatorskiego w Krakowie, Kraków 1919, nr 18, s. XXXIV, s. 434, 1 tablica.
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przyczyniła się do uporządkowania akt. Był nim nieznany dotychczas sekretarz urzędu cyrkular-

nego krakowskiego Franciszek Olechowski, który okazał się znakomitym archiwistą. W latach 

1801–1804 opracował 25 tomów sumariuszów i repetoriów archiwalnych, obejmujących stresz-

czenia i indeksy do blisko 20 000 dokumentów uniwersyteckich na 9800 stronach487.

Ważną pozycję w  jego dorobku naukowym stanowią, ze względu na zebrany materiał, 

wydawnictwa tekstów źródłowych. W  okresie pracy w  Archiwum Państwowym w  Poznaniu 

opublikował 3 tomy ksiąg radzieckich miasta Poznania: Akta radzieckie poznańskie (1434–1470) 

t. 1 (zapiski 1–1168 częściowo niemieckie)488; Akta radzieckie poznańskie (1471–1501), t. 2 (zapi-

ski 1169–1839 częściowo niemieckie)489; Akta radzieckie poznańskie (1502–1506), t. 3 (zapiski 

1880–2287 częściowo niemieckie), 1948490, w których omówił zakres uprawnień władz miejskich 

oraz scharakteryzował ich spuściznę aktową. Ponadto tom 3 został zaopatrzony w  dokładne 

indeksy osobowe i rzeczowe do wszystkich trzech tomów. Publikacja ksiąg radzieckich miasta 

Poznania była niejako kontynuacją pracy Adolfa Warschauera, który wydał najstarszą księgę 

rady miejskiej zaczynającą się od roku 1398491.

W 1936 r. wyszła drukiem opracowana przez Kaczmarczyka i wydana przez Towarzystwo 

Naukowe w Toruniu Liber scabinorum Veteris civitatis Th oruniensis 1363–1428 (Księga ławnicza 

Starego Miasta Torunia 1363–1428). Jest to zbiór 1997. zapisek niemieckich z  indeksami oso-

bowymi i  rzeczowymi, przeważnie z całej Polski, duży procent z Prus, Westfalii i Hanoweru. 

Indeksy osób, miejscowości i rzeczy opracował Adam Kaletka. Druk Księgi, podobnie jak kilku 

innych opracowań dotyczących historii Torunia, związany był z uroczystymi obchodami 700-

lecia nadania miastu praw miejskich492.  Prace nad Księgą prowadził początkowo „archiwariusz 

m. Torunia”, dr Kazimierz Sochaniewicz, który zamierzał ogłosić ją w pierwszym tomie plano-

wanej serii wydawniczej „Pomniki Dziejowe Miasta Torunia”. Po jego śmierci w grudniu 1930 r., 

władze miejskie Torunia, doceniając znaczenie pracy, zaproponowały jej wydanie Towarzystwu 

Naukowemu w Toruniu. Towarzystwo z kolei w sprawie redakcji porozumiało się przez Towa-

rzystwo Miłośników Historii w Poznaniu z Kaczmarczykiem, który podjął się opracowania edy-

torskiego. Zarząd poznańskiego Towarzystwa wyłonił Komisję, w skład której weszli: Kazimierz 

Kaczmarczyk, Kazimierz Tymieniecki i Janusz Staszewski. Zadaniem Komisji było załatwienie 

wszelkich spraw związanych z redagowaniem i drukiem tej pracy493.

487 Tegoż, Catalogus diplomatum pergameneorum archivi Universitatis Jagiellonicae, Cracoviae 1953. Rec. J. Płocha, 

 Casimirus Kaczmarczyk, Catalogus diplomatum pergameneorum Universitatis Jagiellonicae, Cracoviensis, 

 Cracoviae 1953, s. XIV, 480, „Archeion” 1955, t. 24, s. 374–376; zob. też: J. Prażak, „Archivní Časopis” 1956, 1, s. 51–53.

488 Akta radzieckie poznańskie (1434–1470), t. 2, Wydawnictwa Źródłowych Komisji Historycznej Poznańskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 7, s. XI + 444, Poznań 1925, (rec.) J. Ptaśnik, „Kwartalnik Historyczny” 1925, 

R. 39, z. 2, s. 350–353; L. Białkowski, Z dziejów starego Poznania, „Kurier Poznański” 1925, nr 103, s. 37; Z. 

Zalewski, Z ruchu wydawniczego „Kronika Miasta Poznania” 1925, R. 3, nr 5/6, s. 149–150; A. Lattermann, 

„Deutsche Wissentschaft liche Zeitschrift  für Polen” 1926, H. 8, s. 136–140.

489 Akta radzieckie poznańskie (1471–1501), t. 2, Wydawnictwa Źródłowych Komisji Historycznej Poznańskiego 

 Towarzystwa Przyjaciół Nauk t. 8, s. VIII, 447 + 1 nlb, Poznań 1931. Rec. LS. „Kronika Miasta Poznania” 1932, 

 R. X, nr 1, s. 147.

490 Akta radzieckie poznańskie (1502–1506), t. 3, s. IX, s. 367, Poznań 1948. Już przed wojną był ukończony druk

 tomu 3. Tekst ten został jednak zniszczony w drukarni przez Niemców. Na temat opracowania Kaczmarczyka, 

 zob. A. Gąsiorowski, Uwagi o najstarszej kancelarii miasta Poznania, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski 

 i Pomorza” 1963, t. 8, z. 1, s. 149.

491 A. Warschauer, Die mittelalterlichen Stadtbücher der Provinz Posen, „Zeitschrift  der historischen Gesellschaft  

 für die Provinz Posen” 1896, R. 11, s. 349–382; „Zeitschrift  der historischen Gesellschaft  für die Provinz Posen” 

 1897, R. 12, s. 61–88, 337–356.

492 G. Chmarzyński, „Toruńskie Wydawnictwo Naukowe” w 700-lecie miasta, „Dziennik Poznański ” 1933, nr 141, s. 2–3.

493 Sprawy Towarzystwa, „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 320.

Publikacja tego najstarszego dokumentu sądowego życia staromiejskiego Torunia ukazała 

się w wydawnictwie Towarzystwa Naukowego w Toruniu jako 29. tom „Fontes”494. Pojawienie się 

tej pracy odbiło się głośnym echem w środowisku naukowców polskich i niemieckich495.

Razem z Karolem Rzyskim wydał Księgę ziemską poznańską 1400–1407 (Das Posener Lan-

desgerichtsbuch aus den Jahren 1400–1407)496. Wydawnictwo to jest kontynuacją pracy Józefa 

Lekszyckiego z  lat 1887–1889, wydawcy najstarszej zachowanej księgi sądowej ziemskiej 

poznańskiej z  lat 1386–1389. Lekszycki opublikował dwa tomy, w  których znalazło się m.in. 

kilka ksiąg wielkopolskich ze schyłku XIV w.497

Rękopis księgi znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W księdze spisano reje-

stry pozwów, rot przysiąg, świadków i kar. Wciągano do księgi, w porządku chronologicznym, 

zapiski zwykłych terminów (tzw. roków) ziemskich, sądów wiecowych, starościańskich in curia, 

czy wreszcie sądów królewskich odbywanych w przypadku przyjazdu panującego do Poznania. 

Najwięcej jest w niej spraw dotyczących transakcji majątkowych, sporów o dzierżawy, zastaw 

działek i spadków rodzinnych. Wiele jest też zapisów skarg o kradzieże, pobicia czy zabójstwa. 

Przeważają sprawy toczące się pomiędzy szlachtą, choć sporo jest też sporów szlachty z chło-

pami. W  treści wielu zapisek, z  natury rzeczy wiążącej się z  pracą na roli, znajdujemy obraz 

ówczesnej wsi wielkopolskiej, kultury materialnej i obyczajów jej ludności.

3. Historia
Kaczmarczyk zajmował się także dziejami Poznania. W artykule W kwestii sądu komisar-

skiego sześciu miast w  Poznaniu opisał organizację sądów komisarskich w  sześciu miastach 

wielkopolskich, łudząco podobną do sądu ustanowionego w  Krakowie przez Kazimierza 

Wielkiego w 1365 r.498

W publikacji Malarze poznańscy w XV w. i ich cech przybliżył sylwetki niektórych poznań-

skich artystów: Jana Schillinga czy Stanisława Skórki. Przedstawił organizację i życie cechowe 

malarzy, ich stosunki rodzinne i majątkowe, narodowość oraz dzieła niektórych artystów499.

Z kolei w pracy Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek przedstawił działalność 

kupców włoskich w poznańskim grodzie: genueńczyków (którzy przeważnie trudnili się han-

494 Wydawnictwo „Pomników Dziejowych. Miasta Torunia” zostało zainicjowane, w  związku z  pracami nad 

 przygotowaniem Monografi i Miasta Torunia mającej na celu upamiętnienie 700-lecie istnienia miasta. Zob. 

 „Kwartalnik Historyczny” 1930, R. 44, t. 2, s. 293–294; J. Staszewski, Co słychać w  nauce polskiej? Dziwna 

 wędrówka pewnej książki, „Kurier Poznański” 1936, nr 430., s. 8; Dzieje Towarzystwa Naukowego..., dz. cyt., s. 236.

495 K. Kaczmarczyk, Liber scabinorum veteris civitatis Th oruniensis 1363–1428, Toruń 1936, (rec.) Ł. Charewiczowa, 

 Liber Scabinorum veteris civitatis Th oruniensis 1363–1428, Fontes, t. 29, wyd. Kazimierz Kaczmarczyk, 

 Towarzystwo Naukowe w Toruniu, z zasiłkami Funduszu Kultury Narodowej, Ministerstwa W.R. i O. P. i Zarządu 

 miejskiego w Toruniu. Nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1936, s. IX–516, „Kwartalnik 

 Historyczny” 1936, R. 50, z. 3, s. 462–465; J. Rühl, Bibliographie des Auslandsdeutschtums, 1937, Jg. 1, nr 2, s. 2.

496 Księga ziemska poznańska 1400–1407, wydali K. Kaczmarczyk i K. Rzyski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 

 Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. 15, Poznań 1960, 

 s. XIV + s. 595. Rec. S. Russocki „Kwartalnik Historyczny” 1961, R. 68, z. 3, s. 784–787; K. Ciesielska, 

 „Archeion” 1962, t. 36, s. 219–222; A. Gąsiorowski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1962, t. 14, z. 1, 

 s. 239–245; H. Kowalewicz, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1962, t. 24, s. 205–298.

497 J. Lekszycki, Die ältesten grosspolnischen Grodbücher. Erster Band: Posen 1386–1399 (Publikationen aus den 

 preussischen Staatsarchiven, t. 31, Leipzig 1887) oraz Die ältesten grosspolnischen Grodbücher. Zweiter Band: 

 Peisern 1390–1399. Gnesen 1390–1399. Kosten 1391–1400 (Publikationen), t. 38, Leipzig 1889.

498 K. Kaczmarczyk, W kwestii sądu komisarskiego sześciu miast w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1923, t. 1, s. 6–12.

499 Tegoż, Malarze poznańscy w XV w. i ich cech, „Kronika Miasta Poznania” 1924, t. 2, s. 85–117.
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dlem korzeniami, skórami, atłasem, jedwabiem nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce, Niem-

czech i Włoszech) czy fl orentczyków. Wspomina też o sławnym humaniście Filipie Kallimachu, 

który posiadał przez jakiś czas na poznańskim rynku kamienicę500.

Poza opracowaniami na temat Poznania opublikował artykuł o lokacji Łodzi Lokacja starej 

Łodzi na prawie niemieckim w r. 1387. Kaczmarczyk omówił w nim dokument z 1332 r., kiedy to 

ks. łęczycki i dobrzyński Władysław, w uznaniu zasług biskupa włocławskiego Macieja z Gołań-

czy, uwalnia mieszkańców 15. wsi, między innymi i Łodzi, od wszelkich ciężarów na rzecz księcia 

i wyjmuje ich spod swojej jurysdykcji, a ludność podporządkowuje biskupowi Maciejowi. Książę 

pozwala przenieść Łódź z prawa polskiego na niemieckie, czego dokonał biskup Jan Kropidło 

w 1387 r., lokując Łódź na prawie średzkim . Autor daje ogólny pogląd na rozwój prawa średz-

kiego i podaje warunki życia sołtysa i ludności, ich uposażenie, ciężary i obowiązki. Zastanawia 

się nad sprawą narodowości osadników, których uważa za Polaków. W opracowaniu porusza też 

genezę pochodzenia nazwy miasta Łódź. Kaczmarczyk kwestię tę uznaje za otwartą i wątpi, czy 

da się ten problem defi nitywnie rozstrzygnąć501.

W  referacie Wydawnictwa do historii miast polskich, wygłoszonych podczas Zjazdu 

historyków polskich w  Poznaniu w  grudniu 1925 r., omówił dotychczasowy stan badań 

oraz podał w głównych zarysach zadania, jakie mają do wykonania na tym polu główne 

polskie ośrodki naukowe502.

Napisał też artykuły pt. Studia nad dziejami miast polskich503 oraz Dokument hołdowniczy 

Gdańska z roku 1454. W tym ostatnim autor przedstawia okoliczności powstania dokumentu 

związane z początkiem wojny trzynastoletniej. Mieszczanie gdańscy, niezadowoleni z rządów 

krzyżackich, wypowiedzieli posłuszeństwo Zakonowi i  w  1454 r. złożyli w  Elblągu królowi 

polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi hołd, w zamian za liczne przywileje i nadania ze 

strony króla. Dokument przedstawiający to wydarzenie został złożony w Archiwum Koron-

nym na zamku krakowskim, gdzie fi gurował w inwentarzu tego archiwum aż do r. 1732 jako 

Prussiae 168. W 1756 r. znalazł się w Archiwum Dóbr Stołowych, czyli kamery ekonomicznej 

i królewskiej w Warszawie, dokąd, z polecenia podskarbiego koronnego Karola Józefa Sedlnic-

kiego, został przewieziony z krakowskiego Archiwum Koronnego. Po 1794 lub 1795 r. Archi-

wum Dóbr Stołowych pozbawione opieki uległo rozproszeniu. W połowie XIX w. dokument 

znalazł się w  niewiadomy sposób w  posiadaniu Józefa Rusieckiego w  Trojance na Podolu, 

a potem w Warszawie. W 1908 r. został przekazany w darze przez Stanisława Rusieckiego do 

Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Kaczmarczyk podał tekst, opis, literaturę, tłu-

maczenie i ilustrację tego dokumentu. Praca oparta została na szerokiej podstawie źródłowej 

i obszernej literaturze przedmiotu504.

500 Tegoż, Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek, „Kronika Miasta Poznania” 1928, t. 6., s. 1–40.

501 K. Kaczmarczyk, Lokacja starej Łodzi na prawie niemieckim w r. 1387 r., „Rocznik Łódzki” 1928, t. 1, s. 127–

 -149. Recenzje tego artykułu: Z. Zaleski, Z ruchu wydawniczego, „Kronika Miasta Poznania” 1929, R. 7, s. 352–

 -354; S. Rychlewski, Pochodzenie nazwy naszego miasta, „Kurier Łódzki” 1931, nr 304.

502 K. Kaczmarczyk, Wydawnictwa do historii miast polskich [w:] Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich, t. I, 

 Referaty, Lwów 1927, s. 7.

503 Tegoż, Studia nad dziejami miast polskich, „Kwartalnik Historyczny” 1930, s. 46–64.

504 Tegoż, Dokument hołdowniczy Gdańska z 1454 r., „Rocznik Gdański” 1937, t. 11, s. 3–16 + 1 tablica. K. Górski 

 w swojej recenzji, która ukazała się w „Kwartalniku Historycznym” 1939, t. 53, z. 1, s. 343 podkreśla, „że pracowity 

 i  staranny sposób publikacji dokumentu nie spełnił swojego zadania: nie ułatwił w  sposób szczególniejszy 

 korzystania ze źródła, a  przysporzył wiele trudu wydawcy [...]. Krytyka ta, może bardzo zasadnicza, nie 

 umniejsza bynajmniej wartości publikacji, bardzo starannej i przemyślanej, opatrzonej wstępem, posiadającym 

 znaczenie osobnej rozprawki”.

Dla badań historii Wielkopolski duże znaczenie miała opublikowana rozprawa Przegląd 

literatury poświęconej dziejom Wielkopolski, opublikowana w  „Rocznikach Historycznych” 

w 1925 r., w której przedstawił wykaz najważniejszych opracowań od czasów Rzeczypospo-

litej szlacheckiej aż do pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Kaczmarczyk określa 

przy tym we wnioskach, które działy badań zostały zaniedbane przez polską historiografi ę 

i wskazuje, gdzie historiografi a obca mogła poszczycić się bogatszym dorobkiem. Przedstawia 

program działań dla historyków polskich przy okazji rozpoczęcia badań nad historią Wielko-

polski. Autor omawia prace historyków polskich i obcych (zwłaszcza niemieckich), od Janka 

z Czarnkowa aż do roku 1924505.

W recenzji „Roczników” zamieszczonej w „Kurierze Poznańskim”, odnosząc się do artykułu Kacz-

marczyka, Leon Białkowski pisał m.in., że autor „daje z mozaikarską pracowitością zestawiony i z nie-

zwykłą w pracach bibliografi cznych łatwością narracji wysnuty Przegląd literatury poświęconej dziejom 

Wielkopolski, nie pomijając żadnej pozycji w naszym czy obcym dorobku naukowym”506.

Artykuł Kaczmarczyka niejako odpowiada na podobną rozprawę Adolfa Warschauera pt. 

Die deutsche Geschichtsschreibung in der Provinz Posen ogłoszonej w 1911 r. Autor stwierdza 

przy tym, że właśnie Warschauer odznaczał się największą bezstronnością, a  wielką stronni-

czością wyróżnił się Erich Schmidt. Ten ostatni podkreślał w Geschichte des Deutschtumus im 

Lande Posen, że Niemcy powinni pamiętać, „iż przybywając do krainy między Wisłą a Odrą 

stawiali stopę na starej niemieckiej ziemi, a wszystko, co w naszej Marchii Wschodniej ma kul-

turową wartość, stworzone zostało przez niemiecki umysł”507. Kaczmarczyk uważał, że zacho-

dzi konieczna potrzeba ponownego rozpatrzenia przez historyków polskich tematów już przez 

historiografi ę niemiecką opracowanych.

4. Prace inne
W czasie studiów prowadził własne badania z historii i etnografi i. Rozpoczął od zaintereso-

wań folklorystycznych, zwanych także ludoznawczymi. W 1907 r. w artykule Proces o „czarostwo” 

w r. 1688 i 1689 opublikowanym w czasopiśmie „Lud” – organie Towarzystwa Ludoznawczego we 

Lwowie – opisał procesy o czary, które odbyły się pod koniec XVII w. w Bochni508. Do tej tematyki 

nawiązał kilka lat później w artykule Ze starych aktów. Procesy o czary w Bochni 1678 r.509

Na uwagę zasługuje jego publikacja pt. Podania ludowe w Wiśniczu i okolicy. Dał tutaj wyraz 

związkowi z rodzinną wsią i zainteresowaniu jej dziejami oraz wyniesionemu z lat młodzień-

czych zamiłowaniu do regionalizmu. Były to podania związane z miejscowymi zabytkami, jak 

zamek Lubomirskich, klasztor Karmelitów Bosych i  kościoły parafi alne w  najbliższej okolicy 

Wiśnicza. Kaczmarczyk przy spisywaniu opowiadań ludowych dbał nie tylko o  poprawność 

i ścisłość gwarową, lecz także o informacje dotyczące daty i miejsca zapisu. Drukowane teksty 

podane zostały w miejscowej gwarze ludowej510.

505 K. Kaczmarczyk, Przegląd literatury poświęconej dziejom Wielkopolski, „Roczniki Historyczne” 1925, R. 1, 

 s. 226–287.

506 Zob. (rec.) L. Białkowski, Roczniki Historyczne, „Kurier Poznański” 1926, nr 34, s. 2–3.

507 E. Schmidt, Geschichte des Deutschtumus im Lande Posen, Bromberg 1904, s. 111.

508 K. Kaczmarczyk, Proces o „czarostwo” w r. 1688 i 1689, „Lud” 1906, t. 7, s. 301–322.

509 Tegoż, Ze starych aktów. Procesy o czary w Bochni 1678 r., „Lud” 1910, t. 16, s. 45–53.

510 Tegoż, Podania ludowe w  Wiśniczu i  okolicy, „Materiały Komisji Antropologicznej, Archeologicznej 

 i Etnografi cznej Akademii Umiejętności”, t. 7, Kraków 1904, s. 122–140. Zob. także E. Jaworska, Działalność 

 Komisji Antropologicznej AU [w:] Dzieje folklorystyki..., dz. cyt., s. 220.
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Pierwsza strona

wydanej w 1935 r.

Karty Członkowskiej

Zrzeszenia

Związków

Artystycznych

i Kulturalnych

w Poznaniu, 

którego członkiem 

był Kazimierz 

Kaczmarczyk.

Zbiory: PANAWOP

W kolejnych pracach bibliografi cznych z zakresu ludoznawstwa przedstawiał: Przyczynki do wiary 

w czary, Dwie baśnie na tle lenorowem z Mikluszowic powiat Bochnia, Wesele w Przyborowie parafi i 

szczepanowskiej511.

511 K. Kaczmarczyk, Przyczynki do wiary w czary, „Lud” 1907, t. 13, s. 330–332; tegoż, Dwie baśnie na tle lenorowem 

 z Mikluszowic powiat Bochnia, „Lud” 1908, t. 14, s. 181; tegoż, Wesele w Przyborowie parafi i szczepanowskiej, 

 „Lud” 1908, t. 14, s. 263–262.

Był autorem wspomnień pośmiertnych poświęconych pracownikom archiwów państwo-

wych: Józefowi Paczkowskiemu512, Adamowi Kaletce513; osobom duchownym: ks. prof. dr. 

hab. Janowi Nepomucenowi Fijałkowi – historykowi i archiwiście – który zajmował się opra-

cowaniem archiwum klasztoru jasnogórskiego514 oraz o. Gerardowi Kowalskiemu – cystersie 

i archiwiście klasztoru w Mogile koło Krakowa515. Napisał też szkice biografi czne o Zygmuncie 

Moczarskim i Edwardzie Kuntze – dyrektorze Biblioteki Jagiellońskiej516.

Kaczmarczyk był współpracownikiem Polskiego słownika biografi cznego. W  latach 1935–

1939 i 1946–1965 ukazało się w Słowniku 31 haseł jego autorstwa517. Redakcja konsultowała się 

także z nim w sprawie autorów haseł oraz osób, których biografi e miały być umieszczane w kolej-

nych tomach518. Brał także udział w posiedzeniach Rady Polskiego Słownika Biografi cznego519.

Opublikował również recenzje katalogów archiwalnych m.in.: Feliksa Pohoreckiego, Prze-

mysława Dąbkowskiego, cz. 1 oraz Adama Fastnachta520. W recenzji pracy Ernsta Müllera i Ern-

sta Posnera, Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin-Dahlem, przedsta-

wił pierwszy dział Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie. Kaczmarczyk zwrócił w recenzji 

uwagę na znaczenie wydanej pracy, która miała charakter pewnego rodzaju informatora o pol-

skich archiwaliach znajdujących się w berlińskim archiwum. „Ze względu na bogate i ważne 

materiały tego archiwum dla historii polskiej, pragnę zwrócić uwagę polskich historyków na tę 

cenną dla nauki naszej i obcej publikację i na najważniejsze działy dotyczące specjalnie polskich 

spraw bezpośrednio lub pośrednio” – napisał w recenzji521.

Opublikował również artykuły o dwóch architektach: Maciej Trapola nadworny architekt na 

dworze Stanisława Lubomirskiego oraz Józef Le Brun uprzywilejowany architekt w m. Krakowie522. 

Był także autorem artykułów: Spisu sreber króla Zygmunta Augusta znajdujących się w skarbcu 

ziemskim w Wilnie z r. 1545523, Gdzie się znajduje szczerbiec i polskie korony524, Wyrób złotnika 

512 Tegoż, Józef Paczkowski (1861–1933), „Archeion” 1934, t. 12, s. 1–12.

513 Tegoż, Adam Henryk Kaletka (1887–1956), „Archeion” 1956, t. 26, s. 321–323.

514 Tegoż, Śp. ks. Jan Fijałek, „Archeion” 1936, t. 14, s. 10.

515 Tegoż, O. Gerard Kowalski O. Cist., „Kwartalnik Historyczny” 1919, R. 33, s. 193–194.

516 Tegoż, Zygmunt Mocarski, „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1946”, t. 13, s. 135–136; 

 tegoż, Edward Kuntze, „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za I  i  II kwartał 1955”, 

 s. 134–135.

517 Pełny wykaz haseł, które opublikował w  Polskim słowniku biografi cznym (PSB) znajduje się w  wykazie 

 opublikowanych prac i artykułów K. Kaczmarczyka zamieszczonym na końcu niniejszej pracy.

518 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 200, list K. Kaczmarczyka do redakcji PSB z 31 sierpnia 

 1939 r., k. 2.

519 Tamże, j.a. 200, zaproszenie Rady PSB na posiedzenie w dniu 18 października 1948 r., k. 65; Sprawozdanie 

 z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1931, „Archeion” 1932, t. 10, s. 62.

520 K. Kaczmarczyk, Feliks Pohorecki, Catalogus Diplomatum Bibliotecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliotecae 

 Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1505. Leopoli 1937, „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 102–106; 

 tegoż, Przemysław Dąbkowski, Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego i  bełzkiego 

 przechowywanych w Archiwum Państwowym we Lwowie, „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 106–112; tegoż, Adam 

 Fastnacht, Katalog dokumentów Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich, cz. I, Dokumenty z lat 1507–

 1700, „Archeion” 1954, t. 23, s. 230–235.

521 K. Kaczmarczyk, Müller Ernst Dr und Dr Posner Ernst, Übersicht über die Bestande des Geheimen Staatsarchivs 

 zu Berlin–Dahlem. I. Hauptabteilung von. Leipzig, 1934, s. XII, 217, „Roczniki Historyczne” 1934, R. 10, z. 2, s. 309.

522 Tegoż, Maciej Trapola – nadworny architekt na dworze Stanisława Lubomirskiego, „Sprawozdania Komisji do 

 Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 7, Kraków 1906, s. 231–234; tegoż, Józef Le Brun uprzywilejowany architekt 

 w m. Krakowie, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 8, Kraków 1912, s. 465–469.

523 Tegoż, Spis sreber króla Zygmunta Augusta znajdujących się w skarbcu ziemskim w Wilnie z r. 1545, tamże, t. 8, 

 Kraków 1912, s. 464–465.

524 Tegoż, Gdzie znajduje się szczerbiec i polskie korony, „Przegląd Narodowy” 1909.
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Zbiory: PANAWOP

Okładki wydawnictw
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naukowych,

których członkiem był

Kazimierz 

Kaczmarczyk.

Zbiory: polona.pl

toruńskiego Clausena z r. 1796525. Polemizował też z Edwardem Chwalewikiem w związku z jego 

informatorem o zbiorach polskich526.

Z regionem krakowskim miały związek publikacje: Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich z r. 

1810, bardzo wartościowy przyczynek do dziejów bibliotekoznawstwa527 oraz Muzeum historyczne m. 

Krakowa528.

Opracowania, artykuły i wydawnictwa Kazimierza Kaczmarczyka oparte są na solidnej 

podstawie źródłowej, materiałów wcześniej niepublikowanych lub w nauce niewykorzysta-

nych. W swych pracach wykazał doskonałe przygotowanie metodyczne. W większości są one 

do dzisiaj aktualne i z powodzeniem mogą służyć również jako materiał źródłowy dla archi-

wistów i historyków.

 

525 Tegoż, Wyrób złotnika toruńskiego Clausena, „Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego” 1910, t. 1, nr 9, 

 s. 204–205.

526 Tegoż, Zbiory polskie. Uwagi z powodu dzieła E. Chwalewika, Lwów 1926, s. 16.

527 Tegoż, Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich z r. 1810, „Przewodnik Biblioteczny” 1910, t. 2, s. 182–190.

528 Tegoż, Muzeum historyczne m. Krakowa, „Ziemia” 1912, t. 3, s. 217–218.
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Miłośników Historii

i Zabytków

Krakowa

Pierwsza strona

krakowskiego 

„Czasu”,

w którym

opublikowano

odezwę

Towarzystwa,

1 stycznia 1897 r.

Zbiory: polona.pl

1. Towarzystwo Miłośników Historii 

i Zabytków Krakowa
W okresie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracy w Archiwum Aktów Dawnych 

miasta Krakowa, Kazimierz Kaczmarczyk, dzięki poparciu Stanisława Krzyżanowskiego, został 

członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – stowarzyszenia założonego 

w listopadzie 1896 r.

Towarzystwo powstało z inicjatywy obywateli miasta, ludzi nauki, dziennikarzy i artystów 

m.in.: Adama Chmiela, Stanisława Estreichera, Adama Krzyżanowskiego, Stanisława Krzyża-

nowskiego, Franciszka Piekosińskiego, Mariana Sokołowskiego, Bolesława Ulanowskiego i Sta-

nisława Wyspiańskiego529. Komitet Organizacyjny skierował do mieszkańców Krakowa odezwę 

datowaną na 1 stycznia 1897 r., zamieszczając jej tekst w 4. numerze „Czasu” ze stycznia tegoż 

roku oraz w osobnej odbitce530.

W odezwie podniesiono wartość prastarego grodu „zapewniającą mu wśród miast Polski 

odrębne stanowisko, odczuwane nie tylko przez swoich, ale i przez cudzoziemców”. Wyjaśniono 

zasadnicze cele działalności Towarzystwa: obywatelsko-patriotyczne i  naukowe. Podniesiono 

korzyści wynikające dla całego narodu oraz dla mieszkańców Krakowa531.

W pierwszym punkcie projektu Statutu Towarzystwa określono jego cele: poznawanie dzie-

jowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków 

miasta wśród ogółu jego mieszkańców. W drugim punkcie określono środki działania, za które 

uznano zebrania i odczyty, publikacje czasopism i książek, opiekę konserwatorską nad zabyt-

kami oraz gromadzenie eksponatów dla przyszłego muzeum historycznego miasta i  wydaw-

nictw z historii Krakowa wzbogacających „bibliotekę miejską”532. Siedzibę Towarzystwa stano-

wiło Archiwum Aktów Dawnych, które udzielało bezpłatnie lokalu.

529 Pełna lista założycieli przedstawiona jest w opracowaniu W. Bieńkowskiego Strażnicy dziejów miasta…, aneks 

 I: Członkowie założyciele (Komitet Organizacyjny 21 XI 1896–6 I 1897), s. 285.

530 Tekst odezwy: „Czas” 1897, R. 50, nr 4, s. 2 (Kronika) i odbitka, Kraków 1897.

531 Tamże. Stanisław Wyspiański, jeden z współzałożycieli Towarzystwa, tak uzasadniał konieczność powstania 

 Towarzystwa: „Świadomość wielkiej przeszłości podnosi poczucie cywilizacyjne i narodowe społeczeństwa, 

 a kultura jest dopiero wtedy naprawdę głęboka, kiedy się zakorzeni w najszerszych jego warstwach”. Cyt. za: 

 J. Dużyk, Siedemdziesiąt lat w służbie Krakowa „Życie Literackie” 1967 nr 28, s.14.

532 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., dz. cyt., s. 26–27; K. Pieradzka, 70 lat działalności Towarzystwa 

 Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, „Nauka Polska” 1967, R. 15, nr 6, s. 151–152.

Członkiem Towarzystwa został Kaczmarczyk w 1901 r., w okresie, gdy funkcję jego prezesa 

sprawował prof. Krzyżanowski533. W  latach 1901–1914 pełnił dodatkowo funkcję księgowego 

Towarzystwa, za którą pobierał wynagrodzenie (od 60 koron miesięcznie w roku 1907 do ponad 

600 koron w 1914 r.)534.

Działał także aktywnie w  komisji zajmującej się nadawaniem nazw nowym ulicom oraz 

obronie dawnego, historycznego nazewnictwa ulic i  placów Krakowa. W  skład komisji dzia-

łającej pod stałą opieką Krzyżanowskiego wchodziły początkowo trzy osoby (Klemens Bąkow-

ski, Adam Chmiel, Wincenty Wdowiszewski). Od 1907 r. współpracował z nimi Kaczmarczyk. 

„Znaczenia działalności tej komisji trudno wręcz przecenić. Dzięki jej zabiegom, fachowej i udo-

kumentowanej źródłowo argumentacji oraz propozycjom przybyło w Krakowie wiele trafnych 

nazw nowych ulic [...], których nikt rozsądny nie może przecież zakwestionować”535. Z ramie-

nia Towarzystwa brał także udział w organizacji obchodu tradycyjnego krakowskiego święta, 

tzw. „Rękawki” oraz w zorganizowaniu wystawy zatytułowanej „Kraków w latach 1800–1866”, 

a poświęconej dawnym widokom i planom miasta, która została przedstawiona w maju 1910 r. 

w części odnowionych sal Archiwum Aktów Dawnych536.

W dniach 3–4 lipca 1911 r. był sekretarzem I Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków Sztuki 

i Historii, zwołanego przez Grona Konserwatorów Galicji w celu „wymiany myśli i zapatrywań oraz 

ustalenia obowiązujących zasad konserwacji zabytków, wzorem innych państw europejskich”537.

W dniu 7 lipca 1914 r. na posiedzeniu konstytuującym nowe władze Towarzystwa, ze sta-

nowiska sekretarza ustąpił Klemens Bąkowski. Wydział obrał na jego miejsce Kazimierza Kacz-

marczyka. Funkcję sekretarza sprawował aż do 1920 r.538

Wybuch I wojny światowej ograniczył działalność Towarzystwa, ale nie zdołał całkowicie 

zahamować. Jesienią 1914 r., wobec zbliżania się frontu do Krakowa, austriackie władze woj-

skowe wydały szereg rozporządzeń związanych z przewidywanymi walkami o miasto. Między 

innymi nakazały przymusową ewakuację części mieszkańców oraz zbiórkę surowców strategicz-

nych potrzebnych na cele wojenne. Groźba walk o Kraków, a w efekcie możliwość zniszczeń 

w zabytkowej substancji miasta spowodowały, że 29 listopada 1914 r., za pozwoleniem komen-

danta twierdzy, zawiązała się czuwająca nad jej bezpieczeństwem ochotnicza, obywatelska „Straż 

nad zabytkami”539. Liczyła około 100 członków, wśród których znalazło się wielu działaczy 

Towarzystwa, m.in. Kaczmarczyk, który na przełomie 1914 i 1915 r. pełnił obowiązki sekretarza 

komitetu tej straży540.

Podstawowy cel jaki postawiło sobie stowarzyszenie w czasie wojny, to przede wszystkim 

ratowanie zabytków Krakowa i ziemi krakowskiej przed zniszczeniami wojennymi. Przez cały 

533 S. Krzyżanowski był prezesem Towarzystwa w latach 1900–1916.

534 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., dz. cyt., s. 37.

535 Tamże, s. 73–74.

536 Tamże, s. 85.

537 Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880, pismo K. Kaczmarczyka do Prezydenta miasta 

 Krakowa z  13 kwietnia 1916 r.; W. Krzyżanowski, Zjazd miłośników ojczystych zabytków sztuki i  historii, 

 „Architekt” 1911, R. XII, z. 7, 1911, s. 100–104.

538 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., dz. cyt., s. 89; Tegoż, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków 

 Krakowa [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 1, red. L. Łoś, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 

 1978, s. 191.

539 Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, J. Mitko, t. 3, Kraków 1979, 

 s. 388; W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., dz. cyt., s. 91.

540 Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880, pismo K. Kaczmarczyka do prezydenta Krakowa 

 z 13 kwietnia 1916 r.; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa za rok 

 1914, Kraków 1915, s. 12.
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niemal okres wojny prowadzono inwentaryzacje zabytkowych obiektów, w tym także zabytków 

ruchomych np. dzwonów kościelnych541. Pierwszym obiektem zabytkowym, który miano pod-

dać szczegółowym badaniom była katedra na Wawelu. Wyniki prac inwentaryzacyjnych zamie-

rzano opublikować w specjalnym wydawnictwie. W pracy tej obok m.in.: Adama Chmiela, Jana 

Ptaśnika, Stanisława Tomkowicza, o. Gerarda Kowalskiego, Kazimierza Lepszego, brał udział 

także Kazimierz Kaczmarczyk542.

Starano się także ratować przed zniszczeniem inne zabytki Krakowa. W łonie Towarzystwa 

powstał m.in. Komitet, który podjął się zabezpieczenia przed dewastacją i zniszczeniem krakow-

skich Krzysztoforów. Sekretarzem Komitetu wybrano Kaczmarczyka543.

30 września 1918 r. Wydział Towarzystwa odbył posiedzenie, w  którym brał udział jako 

sekretarz544. Pierwsze Walne Zgromadzenie w niepodległym już kraju odbyło się 28 marca 1919 

r. Dokonano na nim m.in. wyboru Wydziału, w skład którego wszedł również Kaczmarczyk545. 

Wiosną 1920 r., po objęciu stanowiska zastępcy dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, 

przestał pełnić funkcję sekretarza Towarzystwa.

2. Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej
Kazimierz Kaczmarczyk był także aktywnym członkiem innego bardzo ważnego i zasłużo-

nego dla historii i  kultury polskiej stowarzyszenia – powstałego w  1888 r. Krajowego Grona 

Konserwatorów Galicji Zachodniej z siedzibą w Krakowie. Założycielami jego byli m.in.: Józef 

Łepkowski, Stanisław Smolka, Michał Bobrzyński, Wojciech Kętrzyński, Tadeusz Wojciechow-

ski. Krajowe Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej miało na celu usprawnić działalność sys-

temu ochrony zabytków oraz nadać tej działalności charakteru narodowego. Roztoczyło opiekę 

nie tylko nad zabytkami sztuki, ale także nad wszelkimi zabytkami kultury narodowej. Stowa-

rzyszenie ratowało także od zniszczenia akta gmin wiejskich i miejskich z terenów Zachodniej 

Galicji.  Tym zajmowali się członkowie sekcji III, archiwalnej (pozostałe sekcje to: I archeolo-

giczna i II historii sztuki), która chlubnie zapisała się w stowarzyszeniu, przeprowadzając sze-

reg akcji mających na celu zabezpieczenie zagrożonych akt przez ich spisanie, zdeponowanie 

w którymś z krakowskich archiwów, bądź zwrócenie uwagi czynników miejscowych na wartość 

posiadanych archiwaliów i konieczność roztoczenia nad nimi opieki546.

W początkowym okresie archiwiści prawie nie działali. Sytuacja zmieniła się w 1893 r. Stani-

sław Krzyżanowski na posiedzeniu 1 lipca tegoż roku przedstawił postulat zorganizowania tere-

nowych objazdów, których celem byłaby rejestracja i spisywanie archiwaliów. W trakcie pierw-

szego z takich archiwalnych objazdów Krzyżanowski udał się na wiosnę 1894 r. do Nowego Sącza 

w celu zbadania na miejscu spustoszeń, jakie wśród sądeckich archiwaliów poczynił pożar547.

 W 1907 r. konserwatorzy celem lepszego zorganizowania współpracy postanowili powołać, 

541 Kronika, „Kwartalnik Historyczny” 1917, R. 31, z. 1/2, s. 223; Interweniowano także u  władz cywilnych 

 i wojskowych przeciwko rekwizycjom zabytkowych dachów i dzwonów kościelnych w Krakowie i w Galicji

 Zachodniej. Zob. W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., dz. cyt., s. 91–96.

542 Kronika, „Kwartalnik Historyczny” 1917, R. 31, z. 1/2, s. 223.

543 Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i zabytków Krakowa za rok 1914, Kraków 1915, s. 6.

544 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., dz. cyt., s. 97.

545 Kronika, oprac. K. Tyszkowski, „Kwartalnik Historyczny” 1919, R. 33, s. 159.

546 J. Szyposz, Działalność Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, „Archeion” 1976, t. 64, s. 59–71.

547 Tamże, s. 65.

do faktycznego, a nie tylko nominalnego istnienia, Sekcję Archiwalną, w której skład wchodzili 

oni sami oraz tzw. korespondenci archiwalni. Stanisław Krzyżanowski podkreślił, że powstanie 

tej nowej, fachowej komórki nie jest zamachem na całość stowarzyszenia, a Sekcja ma służyć 

tylko jako ośrodek porozumiewawczy, który poruszać będzie sprawy opieki nad archiwaliami548. 

Stowarzyszenie zatroszczyło się również o otoczenie fachową opieką i zinwentaryzowanie archi-

waliów kościelnych i klasztornych.

W  pracach Grona aktywny udział brał także Kazimierz Kaczmarczyk. Z  uwagi na nawał 

zajęć, konserwatorzy do prac porządkowych i  inwentaryzacyjnych wciągali młodych adeptów 

archiwistyki. W 1903 r. prof. Krzyżanowski, kierując się postulatem Franciszka Piekosińskiego, 

zlecił prowadzenie inwentaryzacji archiwum klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich 

przy kościele Bożego Ciała w Krakowie Teofi lowi Klimie, którego później zastąpił „zdolny stu-

dent fi lozofi i” – Kazimierz Kaczmarczyk. Na ten cel i  na cel konserwacji ksiąg towarzystwo 

postanowiło wyasygnować sumę 120 koron549.

Jego pracowitość oraz zaangażowanie w działalność organizacji zostały zauważone i doce-

nione. W 1910 r. został sekretarzem stowarzyszenia. Funkcję tę sprawował aż do 1923 r.550

Brał również udział jako korespondent archiwalny w wyjazdach terenowych. Z polecenia 

Grona przeprowadził inwentaryzację niektórych archiwaliów kościelnych i mniejszych miast. 

Przed 1911 r. przebywał jakiś czas w Bochni, a rezultatem tego pobytu był opracowany przezeń 

katalog archiwum miasta Bochni551.

Wybuch I wojny światowej, a co za tym idzie powołanie części członków stowarzyszenia do 

wojska, nie zahamował działalności Grona. Kaczmarczyk, mimo że został także zmobilizowany 

do armii austro-węgierskiej, nadal starał się aktywnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia. 

Obok obowiązków czysto wojskowych zajmował się wspólnie z innymi polskimi archiwistami 

(m.in. Józefem Serugą) gromadzeniem i  zabezpieczeniem archiwaliów w południowej części, 

zajętego przez wojska austro-węgierskie, Królestwa Polskiego. Dzięki ich interwencji uratowano 

od zniszczenia wiele cennych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych552.

Grono niezmiennie podejmowało wysiłki, aby jak najwięcej zabytków, w tym także archi-

waliów, ocalało z wojennej pożogi. Po wyparciu wojsk rosyjskich z Galicji Wschodniej wiosną 

i latem 1915 r., konserwatorzy oraz korespondenci archiwalni rozpoczęli objazd terenów odbi-

tych z rąk Rosjan. Między innymi Kaczmarczyk wizytował archiwum miejskie w Przemyślu na 

prośbę miejscowej archiwariuszki dr Marii Polaczkówny – nauczycielki geografi i miejscowego 

Gimnazjum Żeńskiego – nie posiadającej przygotowania do pracy archiwalnej, która w lutym 

1917 r. wysłała prośbę do Grona o udzielenie porady w zakresie porządkowania akt. Dr Polacz-

kówna objęła stanowisko archiwariusza po dr. Tadeuszu Troskolańskim, który wobec braku 

zainteresowania Rady Miejskiej jego planami dotyczącymi reorganizacji działalności Archiwum 

Miejskiego w Przemyślu, pod koniec 1916 r. ustąpił ze stanowiska. W styczniu 1917 r. magistrat 

548 Tamże, s. 61.

549 Tamże, s. 71.

550 Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 880, pismo K. Kaczmarczyka do Prezydenta miasta 

 Krakowa z 13 kwietnia 1916 r.; Opieka nad zabytkami, „Czas” 1910, 14 lutego; J. Szyposz, Grono Konserwatorskie 

 Galicji Zachodniej [w:] Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 2, red. nauk. B. Sordylowa, Warszawa 

 1994, s. 52. W teczce personalnej Kaczmarczyka znajdującej się w NDAP jest informacja, że był II sekretarzem 

 Krajowego Grona Konserwatorów w latach 1913–1920. Zob. NDAP, Teczka Personalna Kazimierza Kaczmar-

 czyka, sygn. 792, k. 6.

551 ANK, G. K. 10, s. 257. Cyt. za: J. Szyposz, Działalność..., dz. cyt., s. 66.

552 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe..., dz. cyt., s. 40–41.
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Okładka III tomu

Teki Grona
Konserwatorów

Galicji Zachodniej,
w redagowaniu

której brał udział

Kazimierz

Kaczmarczyk,

1909 r.

Zbiory: polona.pl

powierzył opiekę nad archiwum miejskim Towarzystwu Przyjaciół Nauk (TPN) w Przemyślu, 

z ramienia którego pieczę nad archiwum sprawowała dr Polaczkówna – członek Zarządu TPN553.

Po przybyciu na miejsce Kaczmarczyk zastał bardzo złą sytuację. W piśmie Grona skiero-

wanego do władz miejskich Przemyśla, po wizytacji archiwum przez niego dokonanej, wyłania 

się tragiczny obraz przemyskiego archiwum554. Bogate zbiory przechowywane były, co prawda, 

w  wydzielonym lokalu, jednak stan jego był opłakany. Lokal nie był odpowiednio zabezpie-

czony przed kradzieżą, a  jedno z  jego pomieszczeń opanowała wilgoć555. „Dyplomy pergami-

nowe przechowywane były w ciasnych, niepraktycznych kopertach, księgi i fascykuły owinięte 

w papier i powiązane sznurkami, większość rękopisów nieoprawiona, wiele z nich było uszko-

dzonych przez owady, tak znacznie, że się rozlatywały”556. Nie było pieniędzy nie tylko na nie-

zbędne pozycje biblioteczne, ale nawet na materiały biurowe. Poza opłacaniem archiwariuszki 

za dwie godziny urzędowania przez dwa dni w tygodniu, miasto nie przeznaczyło na Archiwum 

żadnych wydatków. Podczas pobytu w Przemyślu Kaczmarczyk udzielił Polaczkównie wskazó-

wek i instrukcji dotyczących katalogowania archiwaliów oraz interweniował w magistracie, aby 

w budżecie miejskim uwzględnić również potrzeby Archiwum557.

W lutym 1917 r. Wydział Krajowy mianował go na okres 6 lat (1917–1922) członkiem Kra-

jowego Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w Krakowie558.

Zajęcie wschodniej części Galicji przez Rosjan, skupiło uwagę Grona na zabytkach samego 

553 W. Kaput, Archiwum Miasta Przemyśla, „Archeion” 1977, t. 65, s. 147; Z. Konieczny, Dzieje archiwum przemyskiego 

 i jego zasobu (1874–1987), Przemyśl 1989, s. 50.

554 Z. Konieczny, Dzieje archiwum..., dz. cyt., s. 52–53.

555 Kronika, „Kwartalnik Historyczny” 1919, R. 33, s. 176.

556 W. Kaput, Archiwum Miasta..., dz. cyt., s. 147.

557 Tamże, s. 148; Kronika, „Kwartalnik Historyczny” 1919, R. 33, s. 176. 

558 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 156, pismo Wydziału Krajowego z 6 lutego 1917 r. sygn. 

 LW: 117.293 o mianowaniu Kaczmarczyka członkiem Grona na lata 1917–1922, k. 9.

Krakowa i okolicy. Również w tych pracach Kaczmarczyk brał aktywny udział. W latach 1915–

1916 zajął się porządkowaniem archiwum opactwa Cystersów w Mogile. Akta tego archiwum 

dotyczą organizacji klasztoru, kultu cudownego Krucyfi ksu, personaliów. Obejmują kroniki 

i  korespondencje, dobra ziemskie, sprawy dziesięciny, kapitałów i  pożyczek, ciężarów podat-

kowych, rekwizycji, dochodów i  rozchodów pieniężnych oraz zbożowych, budowy klasztoru 

i kościoła oraz spraw parafi i w dobrach klasztornych559.

Efektem tych wysiłków było wspólne z o. dr. Gerardem Kowalskim – archiwistą klasztoru 

– opracowanie Katalogu Archiwum opactwa Cystersów w Mogile, który został przedstawiony na 

posiedzeniu Grona wiosną 1917 r. Na wniosek członka korespondenta ks. prof. dr. Jana Fijałka 

(późniejszego przewodniczącego Sekcji) dotyczący wydania katalogu, Sekcja Archiwalna pod-

jęła uchwałę o przystąpieniu do jego druku. Cystersi przeznaczyli na ten cel 2 tys. koron560. Kata-

log ukazał się w 1919 r.

Oprócz sprawowania opieki nad zabytkami Galicji konserwatorzy zajmowali się także sprawą 

rewindykacji archiwaliów polskich zagrabionych przez Austro-Węgry, Niemcy i Rosję w trakcie 

działań wojennych, bądź znajdujących się od dawna w ich posiadaniu. Wiosną 1917 r. na posie-

dzeniu Grona Stanisław Tomkiewicz zaproponował powołanie „komisji prawniczej” w celu opra-

cowania dla przyszłego rządu polskiego memoriału w sprawie rewindykacji dóbr kulturalnych. 

Równocześnie projektowano powołanie specjalnej komisji dla spisania podlegających rewindyka-

cji dóbr kulturalnych. Dla spraw archiwaliów w skład komisji proponowano: Stanisława Kutrzebę, 

Adama Chmiela, Kazimierza Kaczmarczyka. Projekt spotkał się z pełną aprobatą Grona.

Wobec widocznego już rozkładu monarchii austro-węgierskiej, postanowiono zadbać 

o odbiór akt dotyczących Galicji od centralnych władz austriackich. Sprawa rewindykacji akt 

była omawiana na forum zgromadzenia Sekcji Archiwalnej. 18 listopada 1918 r. Kaczmarczyk 

przedłożył na posiedzeniu wyczerpujący referat w  sprawie odebrania z  Wiednia archiwaliów 

dotyczących Galicji. Podkreślił znaczenie przejęcia tych archiwaliów zarówno dla celów histo-

rycznych, jak praktycznych, i wyraził nadzieję, iż po zawarciu pokoju powołana zostanie mię-

dzynarodowa komisja dla spraw archiwalnych oraz wymienił te archiwa wiedeńskie, w których 

znajdowały się akta podlegające przekazaniu Polsce. Zaznaczył, że podobną akcję należy także 

przygotować w  Opawie w  sprawie akt dotyczących Śląska oraz w  Budapeszcie w  sprawie akt 

dotyczących Orawy i Spisza561. Po dyskusji, uchwalono przedstawić tę sprawę Polskiej Komisji 

Likwidacyjnej. Odpowiedni memoriał w tej sprawie złożył przewodniczący Sekcji, ks. prof. dr 

Jan Fijałek, na ręce członka Polskiej Komisji Likwidacyjnej Edmunda Zieleniewskiego562.

Na tymże posiedzeniu Kaczmarczyk poruszył także potrzebę zachowania wszystkich akt 

władz i urzędów z lat 1913–1920, akt z następnych lat mających związek z I wojną światową oraz 

zabezpieczeniem akt władz wojskowych, szczególnie austriackich, które wobec przejmowania 

władzy przez polskie organy administracyjne mogą ulec zniszczeniu i rozproszeniu563.

Sprawa rewindykacji akt była jedną z ostatnich inicjatyw Grona. W 1923 r. ta zasłużona dla 

kultury i nauki polskiej organizacja przestała istnieć. Jej zadania przejęły odpowiednie urzędy 

niepodległego państwa polskiego.

559 K. Kaczmarczyk, Archiwa kościelne…, dz. cyt., k. 39.

560 ANK, G. K. 11, s. 62; G. K. 25, L. 60, 116, 125. Cyt. za: J. Szyposz, Działalność..., dz. cyt., s. 77.

561 Krajowe Grono konserwatorskie w Krakowie, Kronika, oprac. K. Tyszkowski, „Kwartalnik Historyczny” 1919, 

 R. 33, s. 177.

562 Tamże, s. 177.

563 Tamże, s. 177, 178.
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Dyplom nominacji

Kazimierza

Kaczmarczyka

na członka

rzeczywistego

Towarzystwa

Przyjaciół Nauk

Poznańskiego,

Poznań,

1 kwietnia 1921 r.

3. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Kazimierz Kaczmarczyk, pełniąc obowiązki dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, 

aktywnie włączył się w działalność naukową i popularyzatorską w mieście i w regionie. Utwo-

rzenie w Poznaniu w roku 1919 wyższej uczelni w powiązaniu z już działającymi towarzystwami 

zaowocowało powstaniem prężnego ośrodka naukowego. Cele, jakie stawiały sobie towarzystwa 

to, m.in. rozwój naukowy, popularyzacja czy badania regionalne. Palmę pierwszeństwa w dzie-

dzinie badań naukowych należy oddać Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk – instytucji 

powstałej w styczniu 1857 r. z inicjatywy prof. gimnazjalnego, historyka dr. Kazimierza Szulca, 

przy współudziale uczonego językoznawcy, księdza Franciszka K. Malinowskiego, proboszcza 

w  Komornikach pod Poznaniem. Cele, jakie postawiło sobie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

Poznańskiego, bo taką początkowo nosiło nazwę, to bronić zagrożonej polskiej nauki i kultury, 

co wobec braku wyższej uczelni w zaborze pruskim miało niezwykle istotne znaczenie564.

Odzyskanie niepodległości przyniosło radykalne zmiany w  życiu naukowym Poznania 

i Wielkopolski. Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego, rozwój instytucji archiwalnych, biblio-

tecznych, muzealnych, a także utworzenie licznych organów administracji państwowej i samo-

rządowej, spowodował napływ licznej rzeszy uczonych oraz urzędników z pozostałych dzielnic 

kraju. Towarzystwo skupiające dotąd przeważnie mieszkańców regionu zaczęło przyjmować 

w swoje szeregi uczonych (i nie tylko) z zewnątrz565. W 1921 r. nastąpiła reorganizacja Towa-

rzystwa (ostatecznie zakończyła się w 1923 r.), w wyniku której m.in. zmieniono skład Zarządu 

i utworzono Komisje naukowe, które w przyszłości miały zastąpić Wydziały566.

Kazimierz Kaczmarczyk członkiem zwyczajnym Towarzystwa został w 1920 r.567, członkiem 

rzeczywistym zaś 10 lutego 1921 r.568 W trzy lata później został członkiem Komisji Historycz-

nej PTPN, powstałej w  miejsce Wydziału Historyczno-Literackiego569. Komisja Historyczna 

skupiała niemal wszystkich profesorów z  katedr historycznych wydziałów: Humanistycznego 

i  Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego oraz historyków archiwistów i  biblio-

tekarzy. Szeroki wachlarz zainteresowań poznańskich historyków przejawiał się w  odczytach 

i wydawnictwach570. Członkowie Komisji prowadzili badania, którymi przeciwstawiali się nacjo-

nalistycznym tendencjom historiografi i niemieckiej. Komisja Historyczna, która była jedną 

564 Podstawową pracą dotyczącą historii Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest opracowanie 

 A. Wojtkowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857–1927, Poznań 1928, oparte w dużej 

 mierze na zniszczonych w czasie walk o Poznań w 1945 r. dokumentach działalności Towarzystwa. W odniesieniu 

 do okresu przed 1927 r., późniejsze publikacje poświęcone Towarzystwu bazują na opracowaniu Wojtkowskiego.

565 B. Wysocka, W Polsce międzywojennej [w:] Veritate et scientia. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego 

 Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 1982, Prace Komisji Historycznej 

 Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 35, s. 39.

566 Na temat reorganizacji Towarzystwa, zob.: A. Wojtkowski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk..., dz. cyt., s. 357–360; 

 Z. Lisowski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1927–1947, Poznań 1947, s. 5–10.

567 H. Jankowska, A. Król, H. Król, B. Olejniczak, I. Pempera, A. Simon, E. Stelmaszczyk, Wykaz członków 

 Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 1857–1945 [w:] Veritate..., dz. cyt., s. 170. Dokładnej daty 

 nie sposób ustalić, albowiem akta dotyczące działalności PTPN do 1939 r. zostały w czasie okupacji hitlerowskiej 

 wywiezione do Archiwum Państwowego w Poznaniu i uległy spaleniu podczas walk o miasto zimą 1945 r., zob. 

 I. Kwilecka, A. Kwilecki, W Polsce Ludowej [w:] Veritate..., dz. cyt., s. 80.

568 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, nominacja Kaczmarczyka na członka rzeczywistego 

 Towarzystwa uchwalona w dniu 10 lutego 1921 r. przez Wydział Historyczno-Filozofi czny PTPN, k. 20.

569 A. Wojtkowski w  swojej pracy podaje, że Kaczmarczyk w  październiku 1923 r. wchodził w  skład Zarządu 

 Towarzystwa jako delegat Komisji Historycznej. Członkiem Komisji musiał zostać kilka miesięcy (tygodni?)  

 wcześniej. Zob. A. Wojtkowski, Historia Towarzystwa Przyjaciół..., dz. cyt., s. 359.

570 M. Mroczko, Polska myśl zachodnia..., dz. cyt., s. 177; B. Wysocka, W Polsce międzywojennej..., dz. cyt., s. 60.
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Okładka

katalogu

wydawnictw

Poznańskiego

Towarzystwa

Przyjaciół Nauk

i Uniwersytetu

Poznańskiego

oraz strona

indeksu

autorów i tytułów,

Poznań 1927 r.

Zbiory: polona.pl

z najaktywniejszych w Towarzystwie (od 1934 r. zbierała się regularnie co miesiąc), do 1938 r. 

odbyła 102 posiedzenia, na których przedstawiono 135 referatów571.

Komisja utrzymywała także kontakty z innymi krajowymi towarzystwami naukowymi, w tym 

z Polską Akademią Umiejętności. Między innymi uczestniczyła w pracach nad atlasem historycz-

nym Polski. Dzieło to zostało zainicjowane przez centralną Komisję Atlasu Historycznego Polski, 

która powstała w 1922 r. przy PAU pod przewodnictwem prof. Władysława Semkowicza.

W  ramach współpracy z  centralną Komisją Atlasu Historycznego Polski, Komisja Histo-

ryczna PTPN powołała jeszcze przed 1927 r. Komisję celem opracowania atlasu historycznego 

Wielkopolski. Przewodniczącym został prof. Stanisław Pawłowski. W  skład tego gremium 

wchodzili także: Kazimierz Kaczmarczyk, Bolesław Olszewicz, Feliks Pohorecki, Andrzej Wojt-

kowski, Adam Skałkowski i  Zygmunt Wojciechowski572. Faktycznie, prace ruszyły dopiero 

kilka lat później. W trakcie posiedzenia Komisji Historycznej 16 grudnia 1931 r., na podstawie 

referatu ówczesnego kierownika prac nad Atlasem dr. Pohoreckiego, uchwalono przystąpić do 

rozpoczęcia prac nad mapą dawnego województwa poznańskiego z doby Sejmu Czteroletniego 

(1788–1792) w skali 1:200 000 oraz ustalono metodę i technikę jej realizacji573. Ze stanem prac 

nad atlasem zapoznano się na posiedzeniu 1 lutego 1932 r., na które przybył prof. Semkowicz 

z Krakowa jako przewodniczący Centralnej Komisji Atlasowej i przedstawiciel Polskiej Akade-

mii Umiejętności574. Prace nad mapą trwały do 1939 r. Niemal ukończona mapa (gotowych było 

7 arkuszy, kartoteki nazw geografi cznych oraz wstęp) zaginęła w czasie wojny575.

571 Z. Lisowski, Poznańskie Towarzystwo..., Poznań 1945, s. 25.

572 Tegoż, Poznańskie Towarzystwo..., dz. cyt., s. 44.

573 Tegoż, Poznańskie Towarzystwo..., dz. cyt., s. 44–45.

574 F. Pohorecki, W Poznaniu zaczęła się ważna praca, „Kurier Poznański” 1932, 20 lutego, s. 8. Zob. też: A. Wojtko-

 wski, Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] Księga pamiątkowa w  stulecie Poznańskiego 

 Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Roczniki Historyczne” 1957, R. 23, s. 328; B. Wysocka, W Polsce międzywo-

 jennej, s. 76.

575 Z. Lisowski, Poznańskie Towarzystwo..., dz. cyt., s. 45.

Artykuły i opracowania członków Komisji publikowano w „Pracach Komisji Historycznej”, 

a także w serii „Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej”.

„Komisja Historyczna PTPN współtworzyła w istotny sposób poznańskie środowisko histo-

ryczne, w którym działały również inne instytucje – Instytut Zachodnio-Słowiański, Towarzy-

stwo Miłośników Historii i ukazywały się inne wydawnictwa – „Roczniki Historyczne”, „Slavia 

Occidentalis”, „Życiorysy zasłużonych Polaków XVIII i XIX w.” [...]. W tym kontekście organi-

zacyjnym i naukowym największa liczba ważnych prac ukazała się pod patronatem Komisji”576.

Od 1923 r. Kazimierz Kaczmarczyk wchodził także w skład Zarządu Towarzystwa, gdzie jed-

nocześnie reprezentował Komisję Historyczną, a w latach 1932–1939 r. był zastępcą sekretarza 

generalnego PTPN prof. Zygmunta Lisowskiego577.

W 1934 r. z  ramienia PTPN został delegatem do Rady Polskiego Słownika Biografi cznego 

przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Działalność naukową i organizacyjną Kazimierza Kaczmarczyka w Poznańskim Towarzy-

stwie Przyjaciół Nauk przerwał wybuch II wojny światowej.

4. Towarzystwo Miłośników Historii
Ważnym elementem działalności naukowej historyków poznańskich była polemika z nauką 

i historiografi ą niemiecką. Takie założenia legły u podstaw powstania 24 kwietnia 1922 r. z ini-

cjatywy dr Andrzeja Wojtkowskiego, przy współudziale historyków Uniwersytetu Poznańskiego 

i  pod patronatem Związku Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) Towarzystwa Miłośników 

Historii Ziem Zachodnich (TMHZZ) jako organizacji fi lialnej ZOKZ. Podstawowym celem 

Towarzystwa było „prowadzenie badań nad przeszłością ziem zachodnich Polski oraz budzenie 

zainteresowania ich historią w najszerszych kołach społeczeństwa”578.

Zebrani na spotkaniu organizacyjnym 24 kwietnia 1922 r. wybrali Zarząd, w skład którego 

weszli: ks. prof. Stanisław Kozierowski – przewodniczący, dr Teodor Tyc – sekretarz, Karol Rze-

pecki, Kazimierz Tymieniecki, dr Andrzej Wojtkowski – członkowie. Na spotkaniu ustalono 

także cele i zadania, a mianowicie prowadzenie badań naukowych nad przeszłością Śląska, Wiel-

kopolski i Pomorza oraz popularyzowanie ich w społeczeństwie579.

Dla celów badawczych zamierzano pozyskać grono badaczy i miłośników historii, sku-

pionych wokół działających w  Poznaniu instytucji naukowych oraz wykorzystać bogate 

zasoby poznańskich archiwów: Państwowego, Miejskiego i Archidiecezjalnego, a także zbiory 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich i Biblioteki Kórnickiej.

W uchwalonym Statucie przewidywano organizowanie wykładów publicznych oraz posie-

dzenia dyskusyjne, na których członkowie mieli prezentować przygotowane przez siebie referaty, 

ich publikacje w organie ZOKZ – „Strażnicy Zachodniej” – lub własnym periodyku. Towarzy-

stwo miało stanowić zorganizowaną przeciwwagę w stosunku do tez głoszonych w publikacjach 

niemieckiego „Historische Gesellschaft  für die Provinz Posen”, koncentrującego swe prace na 

576 B. Wysocka, W Polsce międzywojennej, s. 61.

577 A. Wojtkowski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk..., dz. cyt., s. 359; Z. Lisowski, Poznańskie Towarzystwo..., dz. cyt., s. 9.

578 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 211, kopia pisma Zarządu TMHZZ do prezydenta 

 miasta Poznania dr. Cyryla Ratajskiego z 2 listopada 1922 r., k. 29.

579 Tamże, j.a. 195, protokół z  zebrania organizacyjnego w  dniu 24 kwietnia 1922 r., k. 2–3; Z  Towarzystwa 

 Miłośników Historii Ziem Zachodnich, „Kurier Poznański” 1922, nr 96, s. 7; B. Piotrowski, O Polskę nad Odrą 

 i Bałtykiem. Myśl Zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, 1987, s. 211–212.
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dziejach kolonizacji niemieckiej na ziemiach polskich580. W latach 1922–1925 Towarzystwo sku-

piało działalność na prowadzeniu wykładów oraz dyskusji naukowych i jak wspomina A. Wojt-

kowski „okazywało swoją żywotność i zasługiwało się nauce i społeczeństwu”581.

2 maja 1923 r. na walnym zebraniu dokonano wyboru nowego Zarządu, którego przewodni-

czącym został Kazimierz Kaczmarczyk, sekretarzem Teodor Tyc, skarbnikiem Zygmunt Zaleski, 

a członkami Kazimierz Tymieniecki i Andrzej Wojtkowski582.

Coroczne zebrania sprawozdawczo-wyborcze stanowiły przykład dobrze zorganizowanych 

sesji naukowych, na których historycy przedstawiali zebranym wyniki swoich badań. Między 

innymi w  ramach 10 wykładów publicznych wygłoszonych w  ramach cyklu zatytułowanego 

„Wielkopolska w przeszłości”, które odbyły się jesienią 1924 r., a zorganizowanych z inicjatywy 

prof. Tymienieckiego, Kaczmarczyk wygłosił 29 października odczyt pt. „Praca naukowa nad 

historią Wielkopolski”, w którym przedstawił dzieje badań nad historią regionu583. Wykłady te 

– wśród nich wykład Kaczmarczyka – zostały następnie zebrane i nakładem Towarzystwa opu-

blikowane w pracy pt. Wielkopolska w przeszłości584.

Towarzystwo nie chciało się skoncentrować tylko na badaniach przeszłości ziemi wielkopolskiej, 

śląskiej i  pomorskiej, lecz planowano prowadzić badania przeszłości stosunków polsko-niemiec-

kich na innych ziemiach polskich oraz na zewnątrz państwa polskiego. TMHZZ zabierało także głos 

w ważnych dla archiwistyki i nauki polskiej sprawach. W czerwcu 1925 r. wystosowało do Minister-

stwa Spraw Zagranicznych pismo z prośbą o poparcie Komisji zajmującej się rewindykacją z Rosji 

Sowieckiej zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. „Dzielnicy wielkopolskiej nie mniej 

niż reszcie kraju zależy na możliwie ścisłym i rychłym wykonaniu przez władze sowieckie zobowiązań 

traktatowych, bo niemal wszystkie kategorie zabytków nam od nich należne zawierają pierwszorzędny 

materiał historyczny ziem Polski Zachodniej dotyczący” – czytamy w liście podpisanym przez prezesa 

Kazimierz Kaczmarczyka i sekretarza Teodora Tyca585.

Z powodu skromnych środków fi nansowych i niewielkiej ilości członków większość ambit-

nych planów została tylko na papierze. Łącznie w  latach 1922–1925, w  wyniku przeprowa-

dzonych badań, zaprezentowano na zebraniach naukowych Towarzystwa 21 odczytów oraz 

opublikowano w  tym samym czasie na łamach „Strażnicy Zachodniej” kilkadziesiąt rozpraw 

i artykułów na temat stosunków polsko-niemieckich, Wielkopolski, Pomorza i Śląska czy ziem 

zachodnich w ujęciu ogólnym586.

Zabiegano także o wydawanie własnego periodyku, w którym zamierzano poruszać „naj-

żywotniejsze problemy” dziejów ziem zachodnich. Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa

27 marca 1925 r. zadecydowano, że czasopismo będzie zatytułowane „Roczniki Historyczne”. Na 

redaktorów wybrano Tymienieckiego i Kaczmarczyka587.

580 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 211, Ustawa Towarzystwa Miłośników Historii Ziem 

 Zachodnich, § 2, k. 1.

581 A. Wojtkowski, Dziesięć lat pracy Towarzystwa Miłośników Historii w  Poznaniu, „Roczniki Historyczne” 1932, 

 R. VIII, s. 59.

582 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 212, Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziem 

 Zachodnich w dniu 2 maja 1923 r., k. 8.

583 Wielkopolska w  przeszłości! „Kurier Poznański” 1924, nr 260, s. 3–4; Kronika Miesięczna, „Kronika Miasta 

 Poznania” 1924, nr 9/10, s. 199.

584 K. Kaczmarczyk, Przegląd literatury poświęconej dziejom Wielkopolski [w:] Wielkopolska w  przeszłości, 

 nakładem Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu, Poznań 1926, s. 251–314.

585 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 211, kopia pisma podpisana przez K. Kaczmarczyka 

 i T. Tyca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 25 czerwca 1924 r., k. 71.

586 M. Mroczko, Polska myśl zachodnia..., dz. cyt., s. 131.

587 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 212, Zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników 

 Historii Ziem Zachodnich w dniu 27 marca 1925, k. 34–35.

W liście do Stanisława Kozierowskiego z czerwca 1925 r. redaktorzy tak uzasadniali potrzebę 

wydawania periodyku:

Roczniki będą pomieszczać prace i  sprawozdania odnoszące się do historii Wielkopolski, Pomorza, 

Śląska i innych zachodnich ziem kresowych Polski, jak również do historii stosunków polsko-niemieckich 

w  pozostałych ziemiach polskich oraz na zewnątrz państwa polskiego. Zamiarem redakcji „Roczników 

Historycznych” jest więc stworzenie własnego organu, mogącego zastąpić lokalne wydawnictwa niemiec-

kie w rodzaju „Zeitschrift  der Historischen Gesellschaft  für die Provinz Posen”, a  jednocześnie będącego 

odpowiednikiem historycznych wydawnictw polskich o  zadaniach terytorialnie ograniczonych, jak np. 

„Ateneum Wileńskiego”588.

Postanowiono także umieścić w  czasopiśmie miscellanea, recenzje prac naukowych, kro-

nikę, spis członków, bibliografi ę i nekrologi.

Łącznie wydano 15 „Roczników” w  objętości 275 arkuszy druku. Pierwsze dwa roczniki 

ukazały się pod redakcją Tymienieckiego, Kaczmarczyka i ks. Henryka Likowskiego. Od tomu 3 

periodyk redagowali Kaczmarczyk i Tymieniecki589.

Innym ważnym przedsięwzięciem wydawniczym Towarzystwa było rozpoczęcie w 1934 r. 

prac nad Bibliografi ą Historyczną Wielkopolski obejmującą okres od czasów najdawniejszych po 

powstanie wielkopolskie 1918–1919. Zainicjował Bibliografi ę i redagował ją dr Andrzej Wojt-

kowski. Nakładem Towarzystwa opracowano i  opublikowano kilka tomów monografi i miast 

i wsi wielkopolskich i pomorskich oraz przygotowano prace o Prusach Wschodnich, których 

wydaniu przeszkodził wybuch wojny.

29 października 1925 r. na walnym zebraniu uchwalono, by ze względów językowych, zmie-

nić nazwę Towarzystwa Miłośników Historii Ziem Zachodnich na Towarzystwo Miłośników 

Historii w Poznaniu, ale nadal starano się, w pełnym tego słowa znaczeniu, kontynuować bada-

nia nad historią stosunków polsko-niemieckich, czego szczególnie domagali się Teodor Tyc 

i Kazimierz Tymieniecki590.

Jednym z  postulatów odbytego w  grudniu 1925 r. w  Poznaniu IV Powszechnego Zjazdu 

Historyków Polskich, było zintensyfi kowanie badań nad historią Pomorza. Znalazło to odbi-

cie na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii 21 grudnia 1925 r. Tymieniecki 

i Tyc zaproponowali, by wiedzę z przeszłości ziemi pomorskiej, poprzez wykłady i publikacje, 

upowszechniać w szerokich kręgach społecznych. Problemem badań pomorzoznawczych zaj-

mowano się na każdym posiedzeniu Zarządu.

Tymieniecki podczas posiedzenia Zarządu Towarzystwa 29 stycznia 1927 r. wysunął propo-

zycję, aby wszelkie prace naukowe poszerzające wiedzę o Pomorzu wydawać także w językach 

angielskim i niemieckim, „aby europejską opinię naukową i polityczną poinformować o polskich 

badaniach pomorzoznawczych”. Miała to być odpowiedź na szowinistyczne i nacjonalistyczne 

prace naukowców niemieckich. W efekcie przy współpracy Instytutu Bałtyckiego wydano krótki 

zarys dziejów Pomorza w języku angielskim Th e History of Polish Pomerania. W marcu 1928 r. 

zadecydowano, by jeden z tomów „Roczników Historycznych” poświęcić dziejom Pomorza591.

 Pomimo ostrej krytyki wyników badań polskich naukowców w niemieckich czasopismach 

588 Tamże, Materiały Stanisława Kozierowskiego P III-15, j.a. 237, list K. Kaczmarczyka i  K. Tymienieckiego 

 do S. Kozierowskiego z 3 czerwca 1925 r., k. 2.

589 K. Tymieniecki, Piętnaście lat „Roczników Historycznych” (1925–1939), „Roczniki Historyczne” 1939–1946, 

 R. 15, z. 2, s. 324–325.

590 Sprawy Towarzystwa, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 313.

591 B. Piotrowski, O  Polskę nad Odrą..., dz. cyt., s. 212; Towarzystwo Miłośników Historii Ziem Zachodnich, 

 „Kwartalnik Historyczny” 1922, R. 36, s. 221.
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naukowych, Towarzystwo Miłośników Historii nie wykluczało współpracy z niemieckimi placów-

kami naukowymi, zarazem jednak zwracano uwagę na narastające tendencje antypolskie w nauce 

ostatnich lat Republiki Weimarskiej. Faktycznie ograniczano się tylko do wymiany wydawnictw.

Na zebraniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, we wrześniu 1933 r. Andrzej Wojt-

kowski zaapelował o większą skuteczność w przeciwstawianiu się niemieckiemu rewizjonizmowi 

w stosunku do granic polskich. Jego wystąpienie związane było z publikacją pracy Deutschland und 

Polen wydanej pod red. Alberta Brackmanna. „Dyrektor Wojtkowski przedstawił konieczność zre-

cenzowania jej, podnosząc, że jest w niej zawarty atak przeciwko historiografi i polskiej, w szcze-

gólności w twierdzeniu, że dostęp do morza zawdzięcza Polska tylko Niemcom. Prof. Tymieniecki 

wniósł w tej sprawie, że należy zwrócić się do Instytutu Bałtyckiego, by przygotował we własnym 

wydawnictwie obszerną odpowiedź na wspomniane wydawnictwo tudzież, że trzeba jak najwcze-

śniej ogłosić większą recenzję w Rocznikach Historycznych” – czytamy w protokole z zebrania592.

Działalność Towarzystwa Miłośników Historii Ziem Zachodnich, a następnie Towarzystwa 

Miłośników Historii w Poznaniu szybko wpisała się w krajobraz naukowy stolicy Wielkopol-

ski. Członkowie Zarządu, a wśród nich Kazimierz Kaczmarczyk, brali udział w wydarzeniach 

naukowych i kulturalnych miasta. Zaproszenia, które otrzymywał Kaczmarczyk od rozmaitych 

instytucji naukowych i społecznych, świadczyły o dużej roli i znaczeniu Towarzystwa, którego 

był prezesem. Nie sposób wymienić wszystkich uroczystości i wydarzeń, w których brał udział. 

Ograniczymy się tylko do najważniejszych.

W maju 1926 r. reprezentował stowarzyszenie w uroczystościach otwarcia Archiwum Archi-

diecezjalnego w Poznaniu. 27 maja odbyła się w gmachu byłej Akademii Lubrańskiego w Pozna-

niu uroczystość otwarcia Archiwum, erygowanego rok wcześniej przez arcybiskupa gnieź-

nieńsko-poznańskiego, ks. kard. Edmunda Dalbora – Prymasa Polski. Powstanie Archiwum 

Archidiecezjalnego związane było z potrzebą istnienia placówki, której zadaniem byłoby m.in.: 

„gromadzenie i umiejętne konserwowanie wszystkich zabytków literackich odnoszących się do 

dziejów Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, tak rękopiśmiennych jak i drukowanych”593.

Na uroczystości przybyło wielu gości. Archiwistykę polską reprezentowali jej czołowi przed-

stawiciele. Obecny był Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Józef Paczkowski, który 

reprezentował równocześnie ministra WRiOP594. Wśród gratulacyjnych przemówień gości tego 

wydarzenia wysłuchano również przemowy Kazimierza Kaczmarczyka:

Wśród tej pięknej i rzadkiej uroczystości, w czasie prawdziwego święta naukowego niechaj mi będzie 

wolno jeszcze dorzucić kilka słów od Towarzystwa Miłośników Historii w  Poznaniu. Może najbardziej 

radośnie ze wszystkich my życzymy pomyślności i pięknego rozwoju Archiwum Archidiecezjalnego, spo-

dziewamy się bowiem znaleźć w nim nie tylko pomoc, ale także skarby, na podstawie których będziemy 

mogli badać i opracowywać należycie przeszłość Wielkopolski. Już w pierwszym tomie naszych „Roczni-

ków Historycznych” stwierdziliśmy bardzo żywy, znacznie większy niż w innych dzielnicach, udział i zasługi 

duchowieństwa w pracach nad historią polską. Dzisiejsza uroczystość jest bez wątpienia owocem, ukorono-

waniem i dowodem zasług duchowieństwa na tym polu. Oby działalność w tym kierunku oparta o Archi-

592 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 215, Protokół z  zebrania Zarządu 1 września, k. 36. 

 B. Piotrowski w  opracowaniu O  Polskę nad Odrą i  Bałtykiem. Myśl zachodnia i  badania niemcoznawcze 

 Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1987, na s. 275 podał błędną datę zebrania (26 maja 1933 r.), na którym 

 była omawiana praca niemieckich historyków, zob. też recenzję Zygmunta Wieliczki pt. Szary tomik z krwawym 

 napisem „Dziennik Poznański” 1933, nr 228, s. 1–2.

593 Statut dla Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Paragraf 2 Poznań 1925.

594 F. Lenort, Z  dziejów organizacji i  zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w  Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki 

 i  Muzea Kościelne” 1967, t. 15, s. 70–71; Fakt otwarcia Archiwum Archidiecezjalnego odnotowała także 

 ówczesna prasa: W. Noskowski, Otwarcie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, „Kurier Poznański” 1926, 

 nr 240, s. 4; Poświęcenie Archiwum Archidiecezjalnego. Otwarcie ważnej placówki kulturalno-naukowej 

 w Poznaniu, „Dziennik Poznański” 1926, nr 120, s. 3.

wum nie ustawała, lecz wzmogła się jeszcze bardziej dla dobra Kościoła i nauki polskiej. Spełnienia tego 

Imieniem Towarzystwa życzę z całego serca595.

Przemówienie gratulacyjne było niewątpliwie swoistą deklaracją życzliwej współpracy 

i poparcia dla młodej, kościelnej instytucji archiwalnej, pierwszej zresztą w ówczesnych grani-

cach państwa polskiego596.

W 1933 r. poznański świat naukowy obchodził jubileusz 50-lecia działalności naukowej prof. 

Bronisława Dembińskiego. Towarzystwo Miłośników Historii wzięło czynny udział w uroczy-

stościach. Wśród licznych przemówień i gratulacji przekazanych dostojnemu jubilatowi znalazły 

się także życzenia od Kaczmarczyka597.

W maju 1935 r. Polska pogrążyła się w żałobie z powodu śmierci Józefa Piłsudskiego. Osoby 

prywatne, urzędy państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe i społeczne w licznych prze-

mówieniach i ofi cjalnych komunikatach dały wyraz swojemu żalowi z powodu śmierci marszałka.

W  dniu 31 maja odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa. Poprzedziło je przemówienie 

Kaczmarczyka poświęcone pamięci zmarłego, w którym prezes Towarzystwa stwierdził m.in.:

Wszyscy znamy dobrze Jego wiekopomne czyny, o ile chodzi o całe nasze państwo, nie każdemu z nas 

może wiadomo, że za Jego wiedzą i zgodą nasz sztab generalny w Warszawie popierał przygotowania do 

powstania wielkopolskiego, już w połowie listopada 1918, na pograniczu b. Królestwa i W. Ks. Poznańskiego, 

że na Jego rozkaz przybył do Poznania 6.01.1919 gen. Dowbor-Muśnicki celem objęcia dowództwa nad woj-

skiem wielkopolskim, a swoją życzliwość dla Wielkopolski i wysokie o niej mniemanie zaznaczył dobitnie 

w czasie pobytu w Poznaniu w dniu 26 października 1919 r. Całe życie poświęcił pracy dla Polski, śmiercią 

nawet swoją przyczynił się do podniesienia prestiżu naszego państwa w świecie. Na naszym posiedzeniu 

warto zaznaczyć, że nie tylko tworzył historię, ale ją równocześnie miłował i pisał. Cześć Jego Pamięci598.

W pierwszej połowie lat trzydziestych z powodu kryzysu gospodarczego działalność Towa-

rzystwa Miłośników Historii ulega pewnemu osłabieniu. Zaprzestanie działalności Towarzystwa 

spowodował wybuch II wojny światowej.

5. Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Poznaniu

Tradycje zainteresowań historycznych w Wielkopolsce były silne już w XIX w. Głównym 

ośrodkiem działalności naukowej stały się: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a od 1919 r. 

także Uniwersytet Poznański. Badania nad przeszłością interesowały także regionalne czasopi-

sma i wydawnictwa599.

24 marca 1925 r. założono w Poznaniu miejscowy Oddział Polskiego Towarzystwa Histo-

595 K. Kaczmarczyk, Kronika naukowa i nekrologia za r. 1926, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Roczniki 

 Historyczne” 1926, R. 2, s. 302–303.

596 K. Lutyński, Współpraca Archiwum Archidiecezjalnego w  Poznaniu z  Archiwum Państwowym, „Poznański 

 Rocznik Archiwalno-Historyczny” 1999/2000, R. 6/7, s. 101.

597 Sprawy Towarzystwa, „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 320–321.

598 Sprawy Towarzystwa, „Roczniki Historyczne” 1935, R. 11, s. 298.

599 Kaczmarczyk w artykule poświęconym dziejom poznańskiego Oddziału PTH wspomina, że „nie spieszyło się 

 poznańskim historykom do założenia oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, bo mieli dostateczne 

 pole naukowo-historyczne do pracy w  towarzystwach i  czasopismach istniejących w  Poznaniu”. Zob. 

 K. Kaczmarczyk, Oddział Poznański..., dz. cyt., s. 201–202.

KK-21-12-2020_net.pdf   68 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 134

Działalność w towarzystwach naukowych, instytucjach...

 135

rycznego600. W  skład pierwszego zarządu Towarzystwa weszły następujące osoby: Kazimierz 

Tymieniecki jako przewodniczący, Jarosław Wit Opartny jako zastępca przewodniczącego, Ste-

fan Truchin jako sekretarz601.

Powstanie Oddziału wiązało się ściśle z  przygotowaniami do IV Powszechnego Zjazdu 

Historyków Polskich, który odbył się w grudniu 1925 r. w Poznaniu. Nowo powstała organi-

zacja zdała też swój pierwszy egzamin, współuczestnicząc w zabezpieczeniu bazy materiałowej 

Zjazdu, jak i przygotowaniu kilku referatów602.

Członkami Towarzystwa stawali się głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Poznań-

skiego, a także archiwiści z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Do roku 1939 liczba członków 

pozostawała jednak niewielka i wahała się w granicach od 40 do 55 osób603.

Powstanie Oddziału PTH w Poznaniu nie wykluczało działalności Towarzystwa Miłośników 

Historii Ziem Zachodnich, z którym niebawem nawiązano bliską współpracę. Początkowo część 

członków TMHZZ, a wśród nich Kaczmarczyk, odnosiło się z pewną rezerwą do nowo powsta-

łego stowarzyszenia. Na zebraniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii Ziem Zachodnich 

w marcu 1925 r., omówiono sprawę powstania Oddziału PTH w Poznaniu i wzajemne relacje 

między organizacjami604.

Część członków TMHZZ wstąpiła w szeregi nowo powstałego stowarzyszenia, m.in. w paź-

dzierniku 1925 r. funkcję skarbnika powierzono Feliksowi Pohoreckiemu, a członkami Zarządu 

zostali Kazimierz Kaczmarczyk, Wisława Knapowska, Kazimierz Krotoski, ks. Stanisław Librow-

ski i Adam Skałkowski605.

Głównym celem działalności poznańskiego Oddziału PTH było organizowanie odczytów, 

przeznaczonych bądź to dla wąskiego grona specjalistów, bądź to dla szerokiego ogółu spo-

łeczeństwa. „Działalność popularyzująca w ten sposób dzieje Polski i dzieje powszechne była 

imponująca. W ciągu zaledwie 15 lat działalności zdołano wygłosić aż 145 odczytów, czyli około 

600 W dniu 18 marca 1925 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie, na którym miano założyć Oddział PTH, ale 

 ponieważ zebrała się tylko niewielka liczba członków, dlatego wobec sprzeciwu ks. Henryka Likowskiego, 

 kwestionującego prawomocność zebrania, postanowiono odbyć drugie zebranie 24 marca 1925 r. Dzień ten 

 należy uważać za datę formalnego utworzenia Oddziału Poznańskiego, zob. K. Kaczmarczyk, Oddział Poznański 

 (1925–1956) [w:] Księga Pamiątkowa z  okazji Zjazdu Jubileuszowego PTH w  Warszawie 19–21. X. 1956, 

 Warszawa 1958, s. 202. 

601 St. Nawrocki, Półwiecze...s. 294. W pierwszym kwartale 1939 r. skład Zarządu poznańskiego Oddziału PTH był 

 następujący: przewodniczący Kazimierz Chodynicki, zastępca J.W. Opartny, sekretarz L. Koczy, skarbnik 

 M. Siuchniński, członkowie Zarządu: B. Dembiński, K. Tymieniecki, K. Kaczmarczyk, Z. Wojciechowski, 

 W. Knapowska, A. Skałkowski, zob. Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Historycznego 1. IV. 1938–31. 

 III. 1939, Lwów 1939, s. 26.

602 K. Tyczkowski Polskie Towarzystwo Historyczne 1925–1936, „Kwartalnik Historyczny” 1936, R. 51, z. 1–2, 

 s. 119; S. Nawrocki, Ćwierć wieku działalności Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego 

 (1945–1970), „Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1971, t. 10, z. 2, s. 161, zob. też rozdział: 

 IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu.

603 St. Nawrocki, Ćwierć wieku działalności Poznańskiego Oddziału ..., dz. cyt., s. 161.

604 „W utworzeniu tego ostatniego upatrywali obecni pewne przeciążenie życia naukowego i zastanawiali się, czy 

 nie istnieje możliwość ograniczenia się do jednej organizacji. Zdanie to wyrażał przede wszystkim P. Dyrektor 

 Kaczmarczyk. Rozwiązanie jednego z  towarzystw okazało się jednak niemożliwe. O  fuzji na razie dyskusji 

 być nie mogło, bo nieznany był pogląd Oddziału Towarzystwa Lwowskiego. Dlatego zajął Zarząd stanowisko, 

 że na razie powinna pozostać organizacyjna odrębność, praca powinna się dokonywać wspólnie. Zebrania

naukowe mają odbywać się razem, a ogłaszać ma je strona występująca z odczytem pod własnym nagłówkiem. 

W przyszłości zamierza Zarząd dążyć do zupełnej unifi kacji obu towarzystw”. PANAWOP, Materiały Kazimie-

rza Kaczmarczyka, j.a. 212, protokół zebrania Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii Ziem Zachodnich 

z dnia 27 marca 1925, k. 34.

605 K. Kaczmarczyk, Oddział Poznański..., dz. cyt. s. 202; A. Wojtkowski, Dziesięć lat..., dz. cyt., s. 65.

10 rocznie. Należy zaznaczyć, że odczyty cieszyły się dużym powodzeniem, przyczyniając się 

do popularyzowania w  społeczeństwie osiągnięć nauk historycznych i  przyzwyczajając je do 

historycznego myślenia”606.

Członkowie poznańskiego Oddziału brali także udział w konferencjach, sesjach naukowych 

krajowych i  międzynarodowych oraz zjazdach organizowanych przez Zarząd Główny PTH. 

Między innymi Kaczmarczyk oraz ks. Likowski w dniach 20 i 21 lutego 1925 r. reprezentowali 

Oddział na I Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego (zwoła-

nego na podstawie nowego Statutu)607.

Kazimierz Kaczmarczyk z polecenia Zarządu Głównego PTH był jako delegat uczestnikiem 

konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu Towarzystwa Naukowego Toruńskiego w Toru-

niu 17 grudnia 1925 r. W przemówieniu powiedział m.in.:

Przez dwa pokolenia dzierżyło Towarzystwo Naukowe Toruńskie wysoko sztandar kultury i  nauki 

polskiej mimo wyjątkowo trudnych politycznych warunków. Kilkadziesiąt tomów wydawnictw i rozpraw, 

wśród których szereg o  wysokim poziomie naukowym, jest najlepszym świadectwem, że wysiłki Towa-

rzystwa były bardzo owocne, a  równocześnie dowodem naszej żywotności. Bez poparcia państwowych 

czynników samo społeczeństwo pomorskie będące w bohaterskiej walce o podstawy bytu, nie zapomniało 

o potrzebach nauki, reprezentowanej przez Towarzystwo. Wsłuchane w szum wiatru od polskiego morza, 

stworzyło placówkę trwałą i pożyteczną dla narodu. Toteż tak społeczeństwu, jak i mężom, ofi arnie stającym 

na czele Towarzystwa, należy się za to nasza cześć i wdzięczność.

Imieniem Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie, wypowiadam gorąco wyrazy 

podziwu dla pracy poprzednich pokoleń, a obecnemu pokoleniu kierującemu Towarzystwem, skła-

dam serdeczne życzenia, by poprowadziło Towarzystwo Naukowe do największego rozkwitu dla dobra 

nauki polskiej, chwały Torunia, Pomorza i Polski: „Societas Litteraria Torunensis fl oreat et cresiatt”608.

Brano też czynny udział w przygotowaniach do VIII Międzynarodowego Kongresu Historycz-

nego, który obradował w Zurychu od 29 sierpnia do 3 września 1938 r.609

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Towarzystwa. Jego członkowie się rozproszyli. 

Wielu zostało wysiedlonych do Generalnego Gubernatorstwa. Kilku zginęło w czasie walk oraz 

wskutek represji i terroru ze strony okupanta. Towarzystwo wznowiło działalność wiosną 1945 r.

6. Towarzystwo dla Badań nad Historią 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Idea popularyzowania w społeczeństwie historii powstania wielkopolskiego 1918/1919 r. zna-

lazła w środowisku kombatanckim grupę zaangażowanych i wytrwałych orędowników. Za naj-

pilniejsze zadanie uznano gromadzenie materiałów archiwalnych i  relacji byłych powstańców. 

Dokumentację dotyczącą powstania gromadzono niemal od początku walk zbrojnych. Już w 1919 

r. zwrócono uwagę na konieczność gromadzenia i zabezpieczania dokumentów proweniencji woj-

skowej, wytworzonych przede wszystkim od końca grudnia 1918 r. do połowy stycznia 1919 r., 

zwłaszcza w terenie. W dniu 12 sierpnia 1919 r. w ogłoszonym przez gen. Józefa Dowbora-Muśnic-

606 St. Nawrocki, Półwiecze..., dz. cyt., s. 294.

607 Sprawy Polskiego Towarzystwa Historycznego, „Kwartalnik Historyczny” 1925, R. 39, z. 1, s. 176.

608 „Kwartalnik Historyczny” 1925, R. 39, z. 4, s. 670.

609 S. Nawrocki; Ćwierć wieku działalności Poznańskiego Oddziału..., dz. cyt., s. 163; tegoż, Półwiecze..., dz. cyt., 

 s. 294; K. Kaczmarczyk, Oddział Poznański..., dz. cyt., s. 204.
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Weterani

i członkowie

Towarzystwa

dla Badań

nad Historią

Powstania

Wielkopolskiego

1918/1919

przy grobie

zbiorowym

poległych

powstańców

w Kcyni,

Kazimierz

Kaczmarczyk 

w drugim rzędzie,

trzeci od prawej,

1928 r.

Zbiory: PANAWOP

kiego Etacie Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich, uwzględniono w ramach II Kwatermi-

strzostwa powołanie Wydziału 1 (historyczno-wojskowego), a w nim sekcji naukowej610.

W pierwszej połowie lat 20. zainteresowanie archiwaliami dotyczącymi powstania wielko-

polskiego wyraźnie spadło, mimo zabiegów byłych powstańców, m.in. gen. bryg. Stanisława 

Taczaka, kpt. Antoniego Biskupskiego, kpt. Tadeusza Fenrycha, Zygmunta Wieliczki, pracowni-

ków Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz miejscowych historyków: Adama Skałkowskiego 

i Andrzeja Wojtkowskiego611.

Impulsem do podjęcia energiczniejszych działań były starania dwóch ofi cerów. Wiosną 1925 

r. kpt. Antoni Biskupski wystąpił do Wojskowego Biura Historycznego przy Ministerstwie Spraw 

Wojskowych z propozycją napisania książki dokumentującej przebieg powstania612. Natomiast 

kpt. Tadeusz Fenrych postulował gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej powstania 

w  celu wykorzystania na potrzeby badawcze. Inicjatywę kpt. Fenrycha poparł gen. brygady 

Julian Stachiewicz – w  latach 1923–1925 i 1926–1934 szef Wojskowego Biura Historycznego. 

Duża część dokumentów dotyczących powstania znajdowała się w zasobach referatu archiwal-

nego przy Dowództwie Okręgu Korpusu VII (DOK VII) w Poznaniu613. Były to, m.in. archiwa-

lia: Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich, Wydziału Wojskowego Komitetu Naczelnej 

Rady Ludowej, jednostek liniowych i jednostek administracji wojskowej.

W maju 1925 r. na polecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych referat archiwalny przy DOK 

610 B. Polak, Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, „Kronika Wielkopolski” 1978, nr 4, s. 68–81.

611 Z. Grot, Tadeusz Fenrych (1882–1942) [w:] Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, t. 1, pod 

 red. A. Cwojdzińskiego, Z. Grota, Poznań 1947, s. 67–70.

612 APP, Związek Powstańców Wielkopolskich. Materiały organizacyjne dotyczące historii powstania wielkopol-

 skiego 1926, sygn. 56, pismo kpt. A. Biskupskiego do Wojskowego Biura Historycznego Ministerstwa Spraw 

 Wojskowych z dnia 7 kwietnia 1925 r. z propozycją napisania pracy o powstaniu wielkopolskim, k. 14.

613 Zadaniem referatu, który był właściwie fi lią Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) było tymczasowe 

 zabezpieczenie akt pozostałych po zaborcy, aby po odpowiednim przygotowaniu przekazać je do CAW. Podobne 

 referaty istniały przy DOK w Krakowie, Przemyślu i Lwowie. Zob. W. K. Roman, Centralne Archiwum Wojskowe, 

 Toruń 1999, s. 19. 

VII został zlikwidowany, a akta przeniesiono do Centralnego Archiwum Wojskowego w War-

szawie za wyjątkiem archiwaliów dotyczących powstania wielkopolskiego, które włączono do 

nowo powstałego archiwum Referatu Historycznego DOK VII, którego głównym zadaniem 

miało być gromadzenie materiałów archiwalnych do dziejów powstania. Na rozkaz dowódcy 

DOK VII gen. Kazimierza Sosnkowskiego odpowiedzialnym za organizacje archiwum został 

szef Oddziału III Wyszkolenia i Oświaty ppłk Fryderyk Douglas. Na czele nowej placówki stanął 

kpt. Fenrych, który już wcześniej gromadził różne dokumenty i relacje dla potrzeb badawczych 

(kierował archiwum do 1931 r.)614.

20 stycznia 1926 r., z inicjatywy gen. Sosnkowskiego odbyło się w Dowództwie Okręgu Kor-

pusu w Poznaniu zebranie konstytuujące Centralny Komitet dla Badań Powstania Wielkopol-

skiego 1918/1919, na które przybyło ponad 40 byłych dowódców powstańczych z  gen. bryg. 

Stanisławem Taczakiem na czele. Gen. Sosnkowski, zagajając zebranie, zaznaczył, iż obejmując 

dowództwo w Poznaniu, zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nim ciąży nie tylko 

za przygotowanie i obronę Wielkopolski przed ewentualnym atakiem, ale i  za upamiętnienie 

dziejów regionu. Następnie poprosił zebranych, aby uczcili przez powstanie pamięć poległych 

i zabrali głos w kwestii jak najlepszego opracowania historii powstania615.

Pod przewodnictwem pierwszego dowódcy powstania obradowało grono czołowych dzia-

łaczy i dowódców powstańczych, m.in.: mjr rez. Stefan Chosłowski, kpt. rez. Paweł Cyms, kpt. 

Tadeusz Fenrych, płk rez. Andrzej Kopa, ppor. rez. Włodzimierz Lewandowski, ppłk rez. hr. 

Ignacy Mielżyński, mjr rez. Mieczysław Paluch, płk rez. Władysław Sczaniecki, płk Bronisław 

Sikorski, ppłk rez. dr Bernard Śliwiński, mjr Władysław Wawrzyniak, kpt. Wincenty Wierzejew-

ski, kpt. Władysław Zakrzewski, i ppłk rez. Kazimierz Zenkteler616.

Przemówienia wygłosili także ppor. rez. Włodzimierz Lewandowski, który nakreślił stan badań 

nad historią powstania wielkopolskiego i wskazał na główne postulaty, jakie w toku badań będą 

musieli uwzględnić historycy oraz kpt. Fenrych, który z kolei podkreślił znaczenie powstania dla 

historii wojskowości polskiej. W trakcie dyskusji przyjęto przez aklamację następującą uchwałę:

Zebrani w  dniu 20 stycznia 1926 r. byli dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 uznają się za 

Centralny Komitet dla badań nad historią powstania Wielkopolskiego 1918/19. Dla organizacyjnego ujęcia 

spraw związanych z badaniami powstania należy wyłonić komisje naukowo-fi nansowe617.

Następnie uchwalono powołać komisje naukowo-fi nansowe w  celu organizacyjnego ujęcia 

spraw związanych z  badaniami powstania. Zaakceptowany został też regulamin Komisji oraz 

przygotowano tekst odezwy do społeczeństwa Wielkopolski, Pomorza i Śląska, w której stwier-

dzono, m.in., że: „Musi powstać monumentalna historia Powstania Wielkopolskiego”. Wezwano

614 APP, Związek Powstańców Wielkopolskich. Materiały organizacyjne dotyczące historii powstania wielkopolskiego 

 1926, sygn. 56, k. 16; T. Grygier, Archiwum Referatu Historycznego DOK VII i  jego zagłada w  1939 r. [w:] 

 Powstanie Wielkopolskie. Źródła – stan badań – postulaty badawcze. Materiały I Ogólnopolskiego Seminarium 

 Historyków Powstania Wielkopolskiego, Kościan 2 II 1972, pod. red. Z. Grota, Kościan 1973, s. 9–23; W. K. 

 Roman, Centralne Archiwum..., dz. cyt., s. 20; B. Piotrowski, Fenrych Tadeusz Wiktor (1882–1942) [w:] Słownik 

 biografi czny powstańców wielkopolskich 1918–1919, red. nauk. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 88–90.

615 APP, Związek Powstańców Wielkopolskich. Materiały organizacyjne dotyczące historii powstania wielkopolskiego 

 1926, sygn. 56, k. 16–17; O historię powstania r. 1918–19 w Wielkopolsce, „Kurier Poznański” 1926, nr 33, s. 3.

616 APP, Związek Powstańców Wielkopolskich. Materiały organizacyjne dotyczące historii powstania wielkopol-

 skiego 1926, sygn. 56, k. 17–18.

617 Tamże, k. 17.
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do współpracy całe społeczeństwo Wielkopolski, Pomorza i Śląska. Odezwę podpisali: gen. Taczak 

jako przewodniczący Komitetu, kpt. Fenrych – sekretarz i ks. dziekan Julian Wilkans – skarbnik618.

W pracach organizacyjnych brali także udział archiwiści i historycy poznańscy, m.in.: Kazi-

mierz Kaczmarczyk, prof. Adam Skałkowski oraz dr Andrzej Wojtkowski. Komitet roztoczył 

opiekę nad archiwaliami wojskowymi w DOK VII, jak też nad częścią zbiorów dokumentów 

organizacji i stowarzyszeń kombatanckich. W celu lepszej koordynacji prac wyłonił ściślejszą, 

roboczą Komisję Naukową619.

Kaczmarczyk bardzo aktywnie włączył się w działalność Komitetu. Podczas kolejnej kon-

ferencji zwołanej z inicjatywy Komisji Naukowo-Finansowej, która odbyła się w dniu 18 marca 

1926 r. wygłosił odczyt zatytułowany O konieczności i sposobie zbierania materiałów do historii 

powstania Wielkopolskiego w r. 1918/1919, w którym podawał wskazówki i metody gromadzenia 

źródeł620. Podkreślił przy tym, że historia powstania wielkopolskiego jest mało znana szerszemu 

ogółowi społeczeństwa. „Zupełnie prawie panuje tylko cisza, o  ile chodzi o  wysiłek zbrojny 

Wielkopolski w r. 1918/19. Tu i ówdzie pokazały się drobne wspomnienia zwłaszcza o wypad-

kach w Poznaniu (Rybka, Rzepecki, Hulewicz), reszta pokryta pyłem zapomnienia i tajemnicy. 

[...] Wśród szybkiego posuwania się ważnych wypadków dziejowych w oczach naszych, Powsta-

nie Wielkopolskie zaszło jakby mgłą. Gotowiśmy się spotkać z zarzutem u mniej świadomych, 

że w walce o wolność Ojczyzny zostaliśmy w tyle i nie wzięli w niej udziału. Opracowanie zatem 

powstania jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale koniecznością podyktowaną ze względu na 

naszą ambicję”621.

Od marca 1926 do marca 1927 r. odbyło się 6 zebrań Komitetu i Komisji Naukowo-Finan-

sowej. Prace badawcze mające upamiętnić walki powstańcze prowadzone były także na tere-

nie całej Wielkopolski. Do końca maja 1927 r. na terenie wszystkich powiatów województwa 

poznańskiego powstały Koła Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego, którymi kierowali 

przeważnie prezydenci miast (m.in. w Bydgoszczy Bernard Śliwiński, w Gnieźnie Leon Barci-

szewski, w Inowrocławiu Józef Krzymiński, w Poznaniu Cyryl Ratajski) i starostowie. Wspólne 

działania powiatowych Kół Badań, Centralnego Komitetu i archiwum Referatu Historycznego 

przy DOK VII w Poznaniu, miały doprowadzić do rzetelnego i wyczerpującego opracowania 

dziejów powstania. Gen. Taczak, kpt. Fenrych i kpt. Biskupski włożyli wiele trudu, aby rozpro-

pagować ideę Komitetu. Fenrych odbył 43 podróże po Wielkopolsce, tworząc wiele kół tere-

nowych, których zadaniem było zbieranie materiałów źródłowych z okresu przed i w  trakcie 

powstania oraz nawiązanie kontaktów z byłymi powstańcami622.

28 marca 1927 r., w  trakcie Walnego Zebrania, Komitet przekształcił się w  Towarzystwo 

618 Tamże, Odezwa Komisji Naukowo-Finansowej do społeczeństwa ziem zachodnich Rzeczypospolitej, k. 21 – 22.

619 Problem ujęcia historii Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Komisja Naukowo-Finansowa dla Badań 

 Historii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przy DOK VII, Poznań 1926, s. 24.

620 O  historii powstania wielkopolskiego 1918/19, „Kurier Poznański” 1926, nr 128, s. 5; Zob. też, Archiwum 

 Państwowe... s. 154.

621 O konieczności i  sposobie zbierania materiałów do historii powstania Wielkopolskiego, „Dziennik Poznański” 

 1926, nr 69, s. 5.

622 APP, Związek Powstańców Wielkopolskich. Materiały organizacyjne dotyczące historii powstania wielkopol- 

 skiego 1926, sygn. 56, pismo kpt. T. Fenrycha z dnia 5 maja 1926 r. do dowódcy 15. Dywizji Piechoty gen. bryg. 

 Wiktora Th ommée z prośbą o pomoc w organizacji inauguracyjnego zebrania powiatowego Koła Badań 

w Bydgoszczy, k. 26; pismo kpt. T. Fenrycha do kapitana A. Biskupskiego z 15 grudnia 1926 r. z informacją 

o utworzeniu kolejnych kół powiatowych na terenie Wielkopolski, k. 32; Towarzystwo dla Badań nad Historią 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tow. Zap. Sąd. w Poznaniu. Sprawozdania, Statut i dalsze kroki ku reali-

zacji programu. Z przedmową gen. bryg. S. Taczaka, Poznań 1928, s. 4–5, s. 22–29; B. Polak, Generał Stanisław 

Taczak 1874–1960, Poznań 1988, s. 107.

dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu z gen. Stanisławem 

Taczakiem jako prezesem. Przyjęto nowy Statut (kolejne zmiany w Statucie wprowadzono w paź-

dzierniku 1929 r., w październiku 1934 r. i w czerwcu 1936 r.), wybrano władze, ustalono roczny 

budżet, uchwalono mianowanie członków honorowych oraz wysokość składki członkowskiej. 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu zatwierdził zmiany oraz osobowość prawną Towarzystwa. Prze-

kształcenie odbyło się na życzenie Starostwa Grodzkiego w Poznaniu, które od tego uzależniło 

subwencjonowanie prac badawczych. Ukazały się też materiały sprawozdawcze, statut i instruk-

cja kancelaryjna dla zbierania i opracowania materiałów. Obok składek członkowskich, na dzia-

łalność statutową Towarzystwo otrzymało środki fi nansowe w  postaci funduszy publicznych 

przeznaczonych głównie na cele wydawnicze sięgające kwoty 6814 zł. W ciągu krótkiego czasu 

zebrano także 3364 kwestionariusze od byłych powstańców. Kierunek działalności nie zmienił 

się: zbierano materiały i dokumenty dotyczące powstania, zajmowano się opracowaniem jego 

historii, a  od 1931 r. prowadzono działalność wydawniczą obejmującą publikowanie książek 

i broszur dotyczących walk powstańczych623.

W październiku 1929 r. został zatwierdzony Statut Towarzystwa (kolejne zmiany wprowa-

dzono w 1934 i 1936 r.). Na cele statutowe Towarzystwo otrzymało pewne zabezpieczenie fi nan-

sowe w postaci funduszów publicznych, a w terenie miało swoje koła, które pomagały w zbiera-

niu materiałów źródłowych624. W myśl Statutu, Towarzystwo wyłoniło Komisję Naukową, której 

zadaniem było, obok gromadzenia materiałów dotyczących powstania, wytyczanie kierunków 

prac, dobór ludzi do ich wykonania, współpraca z  Referatem Historycznym przy DOK VII, 

prace wydawnicze625.

Podstawowe prace historyczne realizowała Komisja Naukowa, której zadania koncen-

trowały się, obok gromadzenia materiałów dotyczących powstania i wytaczania kierunków 

prac naukowych, na doborze ludzi do ich wykonania, współpracy z Referatem Historycz-

nym przy DOK VII, ustaleniu rozdziału środków przeznaczonych na cele prac naukowych 

oraz pracach badawczych626.

20 maja 1927 r. na zebraniu Komisji Naukowej, na jej przewodniczącego, kpt. Fenrych 

zaproponował dyrektora Archiwum Państwowego w  Poznaniu dr. Kazimierza Kaczmarczyka 

„ze względu na jego stanowisko jako wybitnego historyka i przedstawiciela Komisji Historycz-

nej Tow. Przyjaciół Nauk. Zebrani jednomyślnie przyjęli propozycję, a dr Kaczmarczyk prze-

wodnictwo Kom. Naukowej”627.

Nowy przewodniczący – jako zawodowy archiwista – służył fachową radą w  zbieraniu, 

zabezpieczaniu, katalogowaniu i  naukowym opracowaniu wszelkich akt dotyczących dziejów 

powstania. Kaczmarczyk był zwolennikiem dzieł obszerniejszych, syntetyzujących wiedzę 

o powstaniu. Postulował wydanie rozbudowanego dzieła o sprawie polskiej w I wojnie światowej. 

623 Towarzystwo dla Badań…, Poznań 1928, dz. cyt., s. 4–5; Towarzystwo do Badań nad Historią Powstania Wielko-

 polskiego 1918/19 „Nauka Polska” 1930, t. 12, s. 221–222; T. Grygier, Archiwum Referatu Historycznego..., dz. 

 cyt., s. 9, 18; B. Polak, Generał Stanisław Taczak, s. 107–108; Z. Skorupska, Towarzystwo dla Badań nad Historią 

 Powstania Wielkopolskiego 1918/19 [w:] Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 2, Warszawa 1994, s. 101.

624 Problem ujęcia historii powstania wielkopolskiego 1918–1919, Poznań 1927; T. Grygier, Archiwum Referatu 

 Historycznego..., dz. cyt., s. 9, 18; Z. Skorupska, Towarzystwo dla Badań..., dz. cyt., s. 100–101.

625 Z. Skorupska, Towarzystwo dla Badań..., dz. cyt., s. 101.

626 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (dalej BRP), Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopol-

 skiego 1918/1919. Protokoły Posiedzeń, rps 1530., Regulamin Komisji Naukowej Towarzystwa dla Badań nad 

 Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/19, b.p.

627 Tamże, Protokół z zebrania Komisji Naukowej Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 

 1918/1919 w dniu 20 maja 1927 r., b.p.

KK-21-12-2020_net.pdf   71 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 140

Działalność w towarzystwach naukowych, instytucjach...

 141

Komisji Naukowej proponował edycję prac źródłowo-bibliografi cznych oraz biografi cznych 

dotyczących powstania628.

Członkami Komisji byli w  różnych odstępach czasu, m.in.: dr Stanisław Celichowski, kpt. 

Tadeusz Fenrych, Tadeusz Jabłoński, hr. Stanisław Łącki, mjr rez. Mieczysław Paluch, prof. Adam 

Skałkowski, dr Andrzej Wojtkowski i dr Włodzimierz Lewandowski. W pracach Komisji, w trakcie 

opracowywania założeń ośmiotomowego wydawnictwa źródłowego uczestniczył także gen. Taczak.

Towarzystwo, nie rezygnując z gromadzenia i opracowywania materiałów źródłowych do 

dziejów powstania, przystąpiło także do prac badawczych, których dalszym celem miało być 

przygotowanie i opublikowanie syntezy wielkopolskiego zrywu. Najbliższe plany przewidywały 

przede wszystkim publikowanie źródeł archiwalnych i wspomnień byłych powstańców. Utrzy-

mywano żywe kontakty z Referatem Historycznym DOK VII w Poznaniu, Wojskowym Biurem 

Historycznym w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku oraz z Towa-

rzystwem Badania Historii Ruchu Niepodległościowego na Pomorzu629.

Na początku lat 30. największą aktywnością badawczą wykazywał się inż. Zygmunt Wie-

liczka, który od połowy 1928 r. czynnie włączył się do pracy w  Towarzystwie, a  od kwietnia 

1931 r. wszedł w skład Komisji Naukowej Towarzystwa. W 1931 r. ukazały się jego wspomnienia 

z powstania wielkopolskiego, Od Prosny po Rawicz, poprzedzone słowem wstępnym gen. Juliana 

Stachiewicza i Kazimierza Kaczmarczyka630.

W 1932 r. Wieliczka opublikował kolejną pracę, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 

1918/1919, wydaną dzięki dotacji Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914/1919 

w Poznaniu. Autorami wstępu byli także Kaczmarczyk i gen. Taczak. Znajdziemy w nim słowa 

pisane z nadzieją, że „zniknie obojętność społeczeństwa dla naszych usiłowań. Możemy zapew-

nić, że wszelką pomoc na tym polu przejmiemy z wdzięcznością; nie pracujemy bowiem dla 

naszej chwały i korzyści, ale dla utrwalenia wysiłków i zasług jednostek i pokolenia, które na 

ołtarzu dobra publicznego składało na ofi arę trud, majątek i  życie”631. W  przedmowie autor 

podziękował m.in. Kazimierzowi Kaczmarczykowi i  Andrzejowi Wojtkowskiemu za pomoc 

przy opracowaniu książki.

W  1933 r. ukazały się pod redakcją Wieliczki Szkice i  fragmenty z  powstania wielkopolskiego 

1918/1919. Część I. Był to zbiór wspomnień powstańców i działaczy patriotycznych z Wielko-

polski, Pomorza, Śląska i wychodźstwa polskiego w Niemczech. I tę książkę opatrzyli wstępem 

Taczak i Kaczmarczyk. Pisząc o 15. rocznicy wybuchu powstania, podkreślili, że wspomnienie 

walk z lat 1918–1919 to „dla jednych wspomnienie młodocianych porywów górnych i chmur-

nych, dla drugich żywe przypomnienie korzyści, jakie powstanie przyniosło państwu i narodowi 

polskiemu. Dla przyszłych pokoleń zaś bezcenna nauka, że w chwilach przełomowych najlepszą 

gwarancją naszego bytu będzie zatarcie różnic między ludem a narodem”632.

Tymczasem wokół Towarzystwa zaczęły gromadzić się ciemne chmury. Działalność Wie-

liczki w Towarzystwie i jego publikacje były przyczyną konfl iktu między piłsudczykami a ende-

kami. Pomniejszając rolę samych Wielkopolan w  powstaniu, był Wieliczka obiektem wielu 

628 B. Piotrowski, Kaczmarczyk Kazimierz (1878–1966) [w:] Słownik biografi czny…, s. 143.

629 B. Polak, Gen. Stanisław Taczak..., dz. cyt., s. 123; Z. Skorupska, Towarzystwo dla Badań..., dz. cyt., s. 101.

630 Z. Wieliczka, Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z  powstania wielkopolskiego 1918–1919, t. 1. Wstęp 

 K. Kaczmarczyk i J. Stachiewicz, Poznań 1931.

631 Tegoż, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/19, t. 2. Wstęp S. Taczak, K. Kaczmarczyk, Poznań 1932.

632 Tegoż, Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/1919, t. 3, cz. 1, wstęp S. Taczak i K. Kaczmarczyk, 

 Poznań 1933.

ataków ze strony historyków i dziennikarzy sprzyjających narodowej demokracji, w tym także 

działających w Towarzystwie633.

Prasa poznańska, a w szczególności endecka, zarzucała inż. Wieliczce fałszowanie obrazu 

walk oraz eksponowanie własnego wkładu w  działania na południowym froncie powstania. 

Wtórowały jej niektóre prawicowe organizacje kombatanckie. W  jednej z  rezolucji wyrażano 

zdziwienie, że opracowanie historii powstania powierzono Żydowi. Często zniekształcano 

nazwisko autora, pisząc „Wieliczker”. Z czasem ataki prasy przeniosły się na całe Towarzystwo634.

Także między członkami zaczęły narastać wzajemne animozje i  uprzedzenia. Wytykano 

sobie wzajemnie pochodzenie i sposób przedstawiania wydarzeń powstania wielkopolskiego635.

Nieprzychylana atmosfera wokół Towarzystwa i w  łonie samego stowarzyszenia sprawiła, 

że w czerwcu 1934 r. z funkcji prezesa ustąpił gen. Stanisław Taczak. Prezesurę przejął dr Leon 

Surzyński. Tarcia pośród członków Towarzystwa były powodem ustąpienia w czerwcu 1934 r., 

Kazimierza Kaczmarczyka z funkcji przewodniczącego Komisji Naukowej, jego zastępcy Adama 

Skałkowskiego i kierownika prac historycznych Zygmunta Wieliczki.

Do zaostrzenia konfl iktu doprowadził Apoloniusz Basiński – członek Towarzystwa. Basiń-

ski był redaktorem naczelnym „Przeglądu Codziennego” – organu Narodowej Demokracji 

w Poznaniu. W dniu 16 grudnia 1934 r., brał udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, 

które odrzuciło absolutorium dla poprzedniego Zarządu z powodu m.in. zarzutów fi nansowych 

i merytorycznych.

W swoim artykule, który ukazał się następnego dnia w „Przeglądzie Codziennym”, napisał, 

że przyczyną odrzucenia absolutorium dla poprzedniego Zarządu były m.in. machinacje fi nan-

sowe, jakoby których miał się dopuścić Zygmunt Wieliczka na niekorzyść Towarzystwa oraz 

dysponowanie funduszami przez Kazimierza Kaczmarczyka bez wiedzy Zarządu i skarbnika636.

Basiński dopuścił się ewidentnego nadużycia. Nikt z Zarządu Towarzystwa nie zarzucił Wie-

liczce sprzeniewierzenia środków fi nansowych. Także przeciwko byłemu przewodniczącemu 

Komisji Naukowej nie wysunięto żadnych zarzutów637.

633 Zob. B. Piotrowski, Wieliczka Zygmunt Michał (1890–1975) [w:] Słownik biografi czny…, s. 393–394.

634 „Robienie” historii, „Kurier Poznański” 1932, nr 8, s. 5; Jak inż. Wieliczka współpracownik prasy sanacyjnej 

 badał dzieje powstania wielkopolskiego. Sensacja na walnym zebraniu Tow. dla badań nad historią powstania, 

 „Dziennik Bydgoski” 1934, nr 291, s. 6; „Historyczne” dzieła i czyny Wieliczki-Wielitzkera pod mikroskopem, 

 „Hasło Polski Zachodniej” 1936, nr 7, 16.02, s. 2

635 BRP, Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. W czasie posiedzenia 

Zarządu i Komisji Naukowej Towarzystwa w dniu 28 kwietnia 1934 r. ks. prałat Julian Wilkans wystąpił z kry-

tyką Szkiców i fragmentów..., wydanych pod redakcją Z. Wieliczki, „zarzucając jednemu ze współpracowników 

mijanie się z prawdą, a redaktorowi oraz dyr. Kaczmarczykowi, jako nie pochodzącym z Wielkopolski, brak 

wyczucia należytego nastrojów w czasie powstania wielkopolskiego w epoce poprzedniej”. Protokół posiedze-

nia Zarządu i Komisji Naukowej Towarzystwa z dnia 28 kwietnia 1934 r., b.p.

636 A. Basiński, Skandal na zebraniu Tow. dla Badań Historii Powstania Wielkopolskiego, „Przegląd Codzienny” 

 1934, nr 346 s. 1; Zob. też, Odmówione absolutorium, „Kurier Poznański” 1934, nr 573, s. 4.

637 BRP, Towarzystwo dla Badań nad Historią, Protokół posiedzenia Komisji Naukowej z 1 maja 1935 r. b.p. 

Zygmunt Wieliczka (który w połowie grudnia 1934 r. zgłosił wystąpienie z Towarzystwa) nie doczekawszy się 

reakcji ze strony Zarządu na pomówienia „Przeglądu Codziennego”, opublikował w grudniu 1934 r. tzw. list 

otwarty zatytułowany Ludzie czy szakale, w którym szczegółowo zrelacjonował swoją działalność w stowarzy-

szeniu oraz rozliczył się z funduszy otrzymanych z Towarzystwa na działalność naukową. Wytoczył również 

proces redaktorowi naczelnemu „Przeglądu Codziennego” za opublikowanie na łamach gazety artykułu Skan-

dal na zebraniu Towarzystwa dla Badań Historii Powstania Wielkopolskiego. Zdaniem Wieliczki artykuł godził 

w jego dobre imię oraz nie przedstawił obiektywnie zebrania Zarządu Towarzystwa w dniu 16 grudnia 1934 

r. W procesie tym zeznawał też jako świadek Kaczmarczyk. Sąd uniewinnił redaktora Basińskiego od zarzutu 

zniesławienia. Zob. Sprawa p. Wieliczki-Wieliczkiera, „Kurier Poznański” 1936, nr 40, s. 4; Wyrok w procesie 

Wieliczki-Wieliczkiera, „Kurier Poznański” 1936, nr 41, s. 4. Wieliczka zniechęcony atmosferą wokół jego oso-
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Zbiory: polona.pl

Zarzuty wysuwane przez „Przegląd Codzienny” były tematem obrad Komisji Naukowej. 

Na posiedzeniu 17 grudnia 1934 r. prof. Adam Skałkowski odnośnie artykułu zamieszczonego 

w gazecie, przedłożył wniosek następującej treści: „Wobec ataków zdezorientowanej prasy nowo 

ukonstytuowana Komisja Naukowa T-wa dla badań nad historią Powstania Wielkopolskiego 

1918/19 składa dr. Kaczmarczykowi, przewodniczącemu b. Komisji Naukowej podziękowa-

nie za 8-letnią, zupełnie bezinteresowną pracę i wyraża najwyższe uznanie”. Uchwalono także 

ogłosić w prasie oświadczenie o działalności Kaczmarczyka w okresie sprawowania przez niego 

funkcji przewodniczącego Komisji Naukowej638.

Epilogiem „afery prasowej” były wspólne oświadczenia Kaczmarczyka i gen. Taczaka oraz 

indywidualne Kaczmarczyka zamieszczone w „Kurierze Poznańskim” z dnia 29 grudnia 1934 r. 

W pierwszym dyrektor poznańskiego archiwum oraz gen. Taczak wyjaśnili, „że za naszego i p. 

inż. Wieliczki urzędowania nie zaszły żadne nadużycia natury fi nansowej”, natomiast w  dru-

gim oświadczeniu Kaczmarczyk podał do publicznej informacji, że w myśl paragrafu 18 Statutu 

fi nansami Towarzystwa administrował skarbnik, a podczas feralnego zebrania w dniu 16 grud-

nia jego nazwisko ani razu nie było wymienione639.

Było to ostatnie publiczne wystąpienie Kaczmarczyka związane z działalnością Towarzystwa 

dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Na stanowisko przewodniczą-

by oraz atakami działaczy endeckich i napastliwymi artykułami w prasie, w 1939 r. wyjechał z Polski, osiadł 

w Brazylii, gdzie mieszkał aż do śmierci. W spuściźnie K. Kaczmarczyka przechowywanej w Archiwum PAN 

w Poznaniu znajduje się liczna korespondencja od Z. Wieliczki z lat 1939–1965, w której autor porusza m.in. 

wiele zagadnień dotyczących badań nad historią powstania wielkopolskiego. Nawiązuje także do swojej dzia-

łalności w Towarzystwie i nagonce, jaką rozpętały środowiska endeckie wobec niego.

638 Tamże, Protokół Posiedzenia Komisji Naukowej Towarzystwa z 17 grudnia 1934 r., b.p.

639 W sprawie Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego, „Kurier Poznański” 1934, nr 588, s. 5.

cego Komisji Naukowej Towarzystwa po rezygnacji Kazimierza Kaczmarczyka został wybrany 

w maju 1935 r. prof. Adam Skałkowski. Natomiast kierownikiem prac historycznych po rezygna-

cji Zygmunta Wieliczki, Walne Zebranie Towarzystwa we wrześniu 1934 r. mianowało dyrektora 

Biblioteki Raczyńskich – dr. Andrzeja Wojtkowskiego.

Po zmianie Zarządu, w drugiej połowie lat 30. działalność Towarzystwa zaczęła zamierać. 

W marcu 1937 r. Urząd Wojewódzki Poznański poprosił Sąd Grodzki w Poznaniu o  skreśle-

nie stowarzyszenia z rejestru sądowego640. Akta historyczne przekazano do Archiwum Referatu 

Historycznego DOK VII, który pod kierownictwem Tadeusza Jabłońskiego przejął inicjatywę 

w  badaniach naukowych i  pracach wydawniczych. Stan ten utrzymał się praktycznie aż do 

wybuchu II wojny światowej641.

7. Towarzystwo Miłośników 

Miasta Poznania oraz działalność w redakcji 

„Kroniki Miasta Poznania”
14 grudnia 1922 r. w sali 15. poznańskiego Ratusza grono zebranych osób, pośród których 

znajdował się Kazimierz Kaczmarczyk, ukonstytuowało z inicjatywy prezydenta miasta Pozna-

nia Cyryla Ratajskiego oraz dyrektora Urzędu Statystycznego Zygmunta Zaleskiego stowarzy-

szenie pod nazwą Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, kierując się wzorem Towarzystwa 

Miłośników dawnego Miasta Krakowa642.

Jeszcze na tym samym zebraniu wyłoniono Zarząd, w  skład którego weszli: Kazimierz 

Ruciński jako prezes, Franciszek Krysiak jako zastępca prezesa, Zygmunt Zaleski jako sekre-

tarz, Ludwik Frankiewicz jako skarbnik. W skład Zarządu weszli także: Kazimierz Kaczmarczyk, 

Dionizy Królikowski, Roman Leitgeber, Nikodem Pajzderski i ks. Antoni Stychel643.

Zadania, jakie postawiło przed sobą Towarzystwo, to przede wszystkim: prowadzenie badań 

nad historią Poznania, opieka nad zabytkami, ochrona zieleni miejskiej, opiniowanie w sprawie 

nadawania nazw ulic i placów itp. Towarzystwo ściśle współpracowało z zarządem miasta. Jego 

członkami byli archiwiści, historycy, nauczyciele, lekarze, kupcy, urzędnicy miejscy, przedstawi-

ciele wolnych zawodów. Członkowie Towarzystwa zbierali się raz w miesiącu. Zebrania walne 

odbywały się raz w roku.

 Organem wydawniczym Towarzystwa została „Kronika Miasta Poznania”, której 

pierwszy numer ukazał się 31 stycznia 1923 r. Czasopismo poświęcono, jak informowano pod 

nagłówkiem, „sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania”644. „Kronika” była wydawana 

pod patronatem zarządu miasta. W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli: Zygmunt 

640 APP, Urząd Wojewódzki Poznański [Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 

 w Poznaniu 1934–1937], sygn. 415, pismo Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego nr SB.P. V. Rej 359 z dnia 

 23 marca 1937 r. do Sądu Grodzkiego w Poznaniu o skreślenie stowarzyszenia z rejestru sądowego, k. 33. Być 

 może jedną z  przyczyn było niedopełnienie formalności przez Zarząd po zmianie Statutu Towarzystwa 

 w czerwcu 1936 r., tamże, pismo Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego nr BP V 1a/65b/34 z dnia 16 kwietnia 

 1937 r. do Starostwa Grodzkiego w Poznaniu, k. 34.

641 T. Grygier, Archiwum Referatu Historycznego..., dz. cyt., s. 10.

642 Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 1923, R. 1, nr 1, s. 17.

643 Tamże, s. 19.

644 „Kronika Miasta Poznania” 1923, R. 1, nr 1; Z. Stroński, Z. Wojciechowski, Kronika Naukowa, „Kwartalnik 

 Historyczny” 1923, R. 37, s. 493.
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Zaleski – dyr. Urzędu Statystycznego, Kazimierz Ruciński – radca miejski oraz dr Andrzej Wojt-

kowski – archiwista. W lipcu 1923 r. Wojtkowskiego zastąpił Kaczmarczyk, który był współre-

daktorem „Kroniki” do 1926 r.645

Władze miasta obrały za cel, wydając nowy periodyk: „umożliwienie publikacji prac 

o  przeszłości miasta i  ochrona ich przed zapomnieniem, któremu podlegają, skoro ukazują 

się jedynie dorywczo w odcinkach dzienników, niemniej zaś pragnęlibyśmy pobudzić szersze 

społeczeństwo do zainteresowania się przeszłością miasta jako też ludzi nauki do pracy nad 

historią Poznania”646. Autorami artykułów publikowanych w „Kronice” byli przede wszystkim 

członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, a wśród nich i Kazimierz Kaczmarczyk. 

W  czasopiśmie zamieszczano także recenzje prac poświęconych Poznaniowi i  Wielkopolsce, 

kalendarium najważniejszych wydarzeń w mieście, a  także informacje dotyczące działalności 

Towarzystwa. Ostatni przedwojenny numer „Kroniki” ukazał się latem 1939 r.

8. Działalność w innych towarzystwach 

i stowarzyszeniach oraz instytucjach państwowych
W dniu 15 lutego 1923 r. odbyło się w Poznaniu zebranie założycielskie Towarzystwa Biblio-

fi lów Polskich. Z inicjatywą utworzenia Towarzystwa wystąpił ks. Edmund Majkowski, a w skład 

pierwszego Zarządu weszli: Edward Kuntze – prezes, ks. Edmund Majkowski – wiceprezes, Jan 

Kuglin – sekretarz, dr Bożena Szulc-Golska – bibliotekarz, inż. Bronisław Przybylski – skarbnik.

Do zadań Towarzystwa, trzeciej po Warszawie i  Krakowie organizacji bibliofi lskiej, nale-

żało: szerzenie kultu pięknej i dobrej książki poprzez wygłaszanie odczytów, urządzanie wystaw, 

udział w krajowych i zagranicznych zjazdach, wydawanie druków bibliofi lskich647. Kaczmarczyk 

jako członek zasiadał w  składzie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa648. W  latach 30. z  powodu 

ogólnego kryzysu gospodarczego, prace Towarzystwa uległy znacznemu osłabieniu. Wybuch II 

wojny światowej przerwał całkowicie wszelką działalność bibliofi lską.

 17 lutego 1920 r. odbyło się w Poznaniu zebranie założycielskie Towarzystwa Numizmatycz-

nego. Na pierwszym zebraniu, które odbyło się w gabinecie dr. Mariana Gumowskiego, ówczesnego 

dyrektora Muzeum Wielkopolskiego w  Poznaniu, członkowie Towarzystwa dokonali wyboru 

pierwszego Zarządu. Prezesem został Henryk Mańkowski – długoletni prezes Towarzystwa Numi-

zmatycznego w Krakowie, wiceprezesem – dr Zygmunt Zakrzewski, sekretarzem – ks. dr Edmund 

Majkowski, skarbnikiem – dr Marian Gumowski. Po śmierci Henryka Mańkowskiego w 1925 r. 

nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.  Prezesem Towarzystwa obrano prof. dr. Zygmunta Zakrzew-

skiego, wiceprezesem został ks. Edmund Majkowski, sekretarzem dr Karol Rzyski, skarbnikiem 

Franciszek Zygarłowski. Członkami Zarządu – Kazimierz Kaczmarczyk i Jan Wysocki. W marcu 

1927 r. na Walnym Zebraniu Towarzystwa, dotychczasowy Zarząd został ponownie wybrany649.

W 1933 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia wybrano prezesem ks. dyr. Majkowskiego, 

wiceprezesem została dr Bożena Szulc-Golska, sekretarzem Tadeusz Ziółkowski, skarbnikiem 

645 T. Świtała, Redaktorzy „Kroniki” w latach 1923–1960, „Kronika Miasta Poznania” 1963, R. 31, nr 3, s. 27–28.

646 Towarzystwo Miłośników Historii Ziem Zachodnich, „Kwartalnik Historyczny”, 1922, R. 36, s. 267.

647 J. Kurjata, B. Szornel-Dąbrowska, Towarzystwo Bibliofi lów Polskich w  Poznaniu [w:] Słownik Polskich 

 Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 2, Warszawa 1994, s. 437.

648 U naszych bibliofi lów, „Kurier Poznański” 1933, nr 165, s. 8.

649 Sprawozdanie Tow. Numizmatycznego w Poznaniu za rok 1927. „Kronika Miasta Poznania” 1928, R. 6, s. 203–204.

Karol Koczorowski. Do Zarządu wszedł dr Jerzy Koller, a w skład Komisji Rewizyjnej Kazimierz 

Kaczmarczyk i dr Janina Kawecka650. W następnych latach skład Zarządu nie uległ zmianom 

i w tym składzie działał on aż do wybuchu II wojny światowej.

Celem Towarzystwa, w myśl statutu z 1920 r. było pielęgnowanie i popieranie numizmatyki, 

medalografi i i sfragistyki polskiej651.

Comiesięczne zebrania odbywały się początkowo w  Muzeum Wielkopolskim, później 

w Bibliotece Archidiecezjalnej, następnie w gabinecie Kazimierza Kaczmarczyka w Archiwum 

Państwowym w  Poznaniu. Od czasu do czasu zbierano się też w  mieszkaniach prywatnych 

członków Towarzystwa. Jak wynika z nieopublikowanych pamiętników prof. Zakrzewskiego:

tak zebrania, jak i pogadanki odznaczały się zawsze miłym, przyjacielskim nastrojem. Nie było nigdy 

sprzeczek czy nieporozumień, za to można było wiele się nauczyć, gdyż mieliśmy w swoim gronie oprócz 

numizmatyków zawodowych (Gumowski, Majkowski, Zakrzewski) – wybitnych artystów, jak Wł. Mar-

cinkowski, Edward Haupt – rzeźbiarze, Jan Wysocki – plastyk, historyków – prof. dr Józef Paczkowski, 

dr Kazimierz Kaczmarczyk oraz fachowca obeznanego z obróbką metali – Karol Kandziora. Wszyscy oni 

jako specjaliści w swoim zawodzie dawali cenne objaśnienia i przyczynili się do rozwiązania niejednego 

trudnego problemu652.

Okresowe pogadanki numizmatyczne, organizowane w domach prywatnych nie miały cha-

rakteru zebrań ofi cjalnych. Nie sporządzano protokołów. Zapraszający demonstrowali swoje 

zbiory lub nowe nabytki oraz wydawali dla zebranych przyjęcia. Prof. Zakrzewski wspomnienia 

swoje na ten temat opatrzył następującą uwagą: „Nie wiem, czy by się znalazło inne Towarzy-

stwo, w którym członkowie żyliby w tak przyjemnej zażyłości653.

650 Sprawozdanie Tow. Numizmatycznego w Poznaniu za rok 1927, „Kronika Miasta Poznania” 1928, R. 6, nr 2, 

 s. 203–204; W naukowym Poznaniu. Numizmatycy poznańscy święcili swoje dziesięciolecie, „Kurier Poznański” 

 1930, nr 156, s. 8.

651 J. Olejniczak, Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, Warszawa 

 1994, s. 121.

652 Cytat za: C. Wdowiak, 25-lecie powstania Sekcji Numizmatycznej PTAiN w Poznaniu na tle ogólnego zarysu 

 rozwoju poznańskiego ruchu numizmatycznego [w:] „Numizmatyka Poznańska 1977–1987” 1988, t. 3, s. 7.

653 Tamże, s. 7.

KK-21-12-2020_net.pdf   74 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 146

Na sąsiedniej stronie

od dołu

Koperta przesyłki
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Zbiory: PANAWOP 

Warto też wspomnieć, że członkowie Poznańskiego Towarzystwo Numizmatycznego byli 

współorganizatorami II Zjazdu Numizmatyków i  Medalografów Polskich, który odbył się 

w czerwcu 1929 r. Kilka miesięcy po tym w marcu 1930 r. Towarzystwo uroczyście obchodziło 

jubileusz 10-lecia działalności654.

Kazimierz Kaczmarczyk był też członkiem Poznańsko-Pomorskiego Koła Związku Bibliote-

karzy Polskich655 oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego656.

Jego doświadczenie jako konserwatora z  okresu działalności zawodowej i  naukowej 

w  Galicji, zostało wykorzystane w  trakcie pracy w  Archiwum Państwowym w  Poznaniu. 

Departament Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianował 

Kaczmarczyka 31 lipca 1925 r. członkiem Okręgowej Komisji Konserwatorskiej przy Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu657.

Okręgowa Komisja Konserwatorska, utworzona w  siedzibie konserwatora zabytków 

w Poznaniu na podstawie rozporządzenia Ministra MWRiOP z 17 maja 1924 r.658, mająca za 

zadanie wypowiadanie oraz zgłaszanie wniosków w  sprawach dotyczących zabytków sztuki 

i  kultury na terenie województw poznańskiego i  pomorskiego, odbyła swoje pierwsze posie-

dzenie w dniu 29 stycznia 1926 r. pod przewodnictwem wojewody poznańskiego Adolfa Bniń-

skiego. W  skład Komisji, oprócz konserwatorów dr. Nikodema Pajzderskiego i  Kazimierza 

Kaczmarczyka, wchodzili: ks. biskup pomocniczy gnieźnieński Antoni Laubitz, kurator Okręgu 

Szkolnego Poznańskiego dr Bernard Chrzanowski, prof. ks. dr Szczęsny Dettloff , prof. dr Józef 

Kostrzewski, architekci Roger Sławski i Stefan Cybichowski, artysta malarz Henryk Jackowski 

i artysta rzeźbiarz Marcin Rożek.  Na posiedzeniu były dyskutowane sprawy konserwacji katedry 

gnieźnieńskiej, zabezpieczenia ruin na Ostrowie Lednickim, renowacje kościołów w Kruszwicy 

i w Chełmnie oraz pokolegialnego w Trzemesznie659.

654 Obrady miłośników i znawców starych monet. Ciekawa wystawa Zbiorów numizmatyków poznańskich, „Dziennik 

 Poznański” 1929, nr 127, s. 4; Dziesięciolecie Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu, „Kurier Poznański” 

 1930, nr 148, s. 6; Dziesięciolecie Towarzystwa Numizmatycznego, „Kurier Poznański” 1930, nr 150, s. 8.

655 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a., k. 225.

656 J. Szwagrzyk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne [w:] Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 1, 

s. 176–177. W październiku 1927 r. zwrócił się listownie do K. Kaczmarczyka sekretarz Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego dr Kazimierz Sochaniewicz o utworzenie w Poznaniu Oddziału Towarzystwa. Kaczmarczyk, 

nie chcąc w tej sprawie samodzielnie podejmować decyzji, zasięgnął opinii ks. prof. Stanisława Kozierowskie-

go – historyka i heraldyka, członka Towarzystwa od 1911 r. „Z ramienia Tow. Heraldycznego – pisał w liście 

– zwrócił się do mnie p. Sochaniewicz, bym zajął się zorganizowaniem oddziału z siedzibą w Poznaniu. Nie 

chciałem zaczynać akcji bez poradzenia się w tej sprawie Księdza Profesora jako jedynego heraldyka w Wiel-

kopolsce i znającego stosunki, i zasięgnięcia opinii. Proszę uprzejmie w kilka słów, jak zapatruje się Ksiądz 

Profesor na [...] tę sprawę, czy są widoki zorganizowania oddziału i do kogo należałoby się zwrócić o przy-

stąpienie do tej akcji? Czy właścicieli ziemskich można prosić i czy są widoki zainteresowania ich tymi rze-

czami?”, zob. PANAWOP, Materiały Stanisława Kozierowskiego P III-15, j.a. 231, list K. Kaczmarczyka do ks. 

S. Kozierowskiego z 25 października 1927 r., k. 3–4. Autorowi nie udało się ustalić, czy doszło do założenia 

Oddziału w Poznaniu.

657 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 170, pismo nr 3092/V.PZ/25 Departamentu Sztuki 

 Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do K. Kaczmarczyka z 31 lipca 1925 r., k. 2.

658 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dr. Bolesława Miklaszewskiego z 17 

 maja 1924 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Komisji Konserwatorskich.

659 K. Kaczmarczyk, Kronika naukowa i nekrologia, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 303.
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1. Zabezpieczenie i ewakuacja 

archiwaliów poznańskich we wrześniu 1939 r.
Działalność Archiwum Państwowego w Poznaniu została przerwana wybuchem II wojny 

światowej. Tlący się przez lata konfl ikt polsko-niemiecki wiosną 1939 r. rozgorzał ze zdwojoną 

siłą, m.in. z powodu żądań niemieckich: w sprawie przyłączenia Wolnego Miasta Gdańska do 

Niemiec i budowy eksterytorialnej autostrady oraz linii kolejowej pomiędzy Rzeszą a Prusami 

Wschodnimi przez polskie Pomorze.

W  obawie przed wybuchem wojny i  ewentualnymi zniszczeniami Ministerstwo Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego w styczniu 1939 r. podjęło przygotowania do zabezpiecze-

nia ważniejszych archiwaliów, jak też akt władz, urzędów i instytucji. Jednak dopiero w połowie 

maja tegoż roku odbyła się narada dyrektorów archiwów warszawskich, na której zdecydowano 

się m.in. na ewakuację najcenniejszych archiwaliów w  miejsca możliwie najmniej zagrożone 

działaniami militarnymi i  zajęciem przez nieprzyjaciela. Odpowiednie instrukcje otrzymały 

wkrótce i archiwa spoza Warszawy660.

Kazimierz Kaczmarczyk nie czekał na dyspozycje z centrali. Już pod koniec kwietnia 1939 

r. zarządził kupno skrzyń i poczynił przygotowania do wywiezienia na wschód najcenniejszych 

akt. W  czerwcu przekazał Referatowi Historycznemu przy DOK VII w  Poznaniu 4 skrzynie 

z aktami Wydziału Politycznego Komitetu Naczelnej Rady Ludowej (190 j.a.), zawierające bar-

dzo cenny materiał historyczny dotyczący powstań: wielkopolskiego i  śląskich. Chciał w  ten 

sposób zabezpieczyć archiwalia tak, aby nie wpadły w ręce Niemców i nie były podstawą do 

szykan i  represji wobec osób biorących czynny udział w  działalności wojskowej i  politycznej 

w latach 1919–1920661.

Poza tym do wywiezienia przygotowano 26 skrzyń z księgami i dyplomami pergaminowymi 

sprzed 1500 r., aktami dotyczącymi własności państwowej, personalnymi, cenniejszymi mapami, 

inwentarzami i  repetoriami Archiwum Państwowego. Dołączono do nich również dzienniki 

podawcze i ważniejsze akta kancelaryjne Archiwum Państwowego z lat 1919–1939, akta tajne 

i kilkadziesiąt najcenniejszych książek biblioteki archiwalnej. W ostatniej chwili, widząc chaos 

ewakuacyjny, z obawy, by cenne akta nie uległy zniszczeniu, dyrektor zarządził pozostawienie 

660 J. Karwasińska, Józef Siemieński – Dyrektor Archiwum Głównego, „Archeion” 1948, t. 17, s. 49; M. Stażewski, 

 Poszukiwania ewakuowanych akt polskich, prowadzone przez niemieckie władze okupacyjne w czasie II wojny 

 światowej, „Archeion” 1984, t. 78, s. 211.

661 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe w Poznaniu w czasie okupacji hitlerowskiej, „Archeion” 1948, t. 17, 

 s. 84–100; T. Grygier, Archiwum Referatu Historycznego…, s. 15. W opracowaniach poświęconych archiwa-

 liom Referatu Historycznego DOK VII panują sprzeczne opinie co do ich losów we wrześniu 1939 r. Kacz-

 marczyk twierdził, że archiwalia uległy zniszczeniu wraz z dokumentami poznańskiego DOK VII w Rawie

 Ruskiej podczas bombardowania stacji kolejowej przez Luft waff e. Zob. tegoż Straty Archiwum..., dz. cyt., s. 81. 

 Z. Wieliczka twierdzi, że dokumenty uległy zniszczeniu w czasie bombardowania transportu ewakuacyjnego 

 pod Żychlinem. Zob. Z. Wieliczka, Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918/1919, Kurytyba 1964, 

 s. 125. Z kolei B. Polak uważa, że nie wszystkie akta uległy zniszczeniu w wrześniu 1939 r. Zob. tegoż Źródła 

 do dziejów powstania wielkopolskiego 1918/1919, „Kronika Miasta Poznania” 1978, nr 4, s. 68–81. Niewielka 

 część archiwaliów dotyczących powstania (była to głównie zdewastowana dokumentacja o charakterze 

 ewidencyjno-personalnym) trafi ła po wrześniu 1939 r. do utworzonej przez Niemców składnicy akt dla 

 polskich archiwów wojskowych. Była to fi lia Archiwum Wojskowego w Poczdamie pod nazwą Akten Sammelstelle 

 des Chefs der Heeresarchive (Składnica akt szefostwa archiwów wojskowych), która mieściła się w Gdańsku-

 -Oliwie przy ul. Zimmer 8. Zob. L. Lewandowski, Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918–1919

 w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie [w:] Powstanie Wielkopolskie..., s. 27; W.K. 

 Roman, Centralne Archiwum Wojskowe, s. 55.

w Archiwum 10. skrzyń z księgami i dyplomami z okresu przed 1500 r., wychodząc z założenia, 

że na miejscu mają większą szansę na ocalenie niż w trakcie ewakuacji.

Po wybuchu wojny pozostałe 16 skrzyń przewieziono 3 września 1939 r. na dworzec kole-

jowy i  załadowano do wagonu. Do transportu dołączono również ważniejsze akta Komisji 

Odbiorczo-Zdawczej z  lat 1926–1939, Delegacji polskiej do wykonania traktatu archiwalnego 

z Austrią z lat 1932–1938, jak również cenne materiały Komisji Atlasu Wielkopolski, działającej 

przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk662.

Transport, którym ewakuowali się także pracownicy Uniwersytetu Poznańskiego wraz z rodzi-

nami, odszedł następnego dnia663. Kaczmarczyk tak opisywał dalsze losy ewakuowanych archiwaliów:

Transport [...], któremu towarzyszyli oprócz mnie kustosz Kaletka, woźny Bronisław Perz i  mgr 

Paprocki [...], odszedł 4 września z Poznania i w dniu 14 września dojechał do Pniew koło Żychlina. Tu 

wojskowy kierownik transportu polecił wszystkim jadącym w czas rano, w przewidywaniu, że pociąg może 

być ostrzeliwany przez artylerię niemiecką, opuścić pociąg i rozejść się na kilka dni na odległość kilku kilo-

metrów po okolicy. Sytuacja tak się ułożyła, że znalazłszy się 17 września na linii bojowej w Suserzu w pow. 

Gostynin, nie mogłem już wrócić do pociągu, gdyż podobnie jak i kustosz Kaletka zostałem skierowany 

przez Niemców na ich tyły. Jedynie mgr Paprocki miał sposobność wrócić do pociągu i towarzyszyć trans-

portowi do Bydgoszczy, gdzie został przez Niemców z pociągu usunięty, a transport z aktami archiwalnymi, 

jak się później okazało, skierowany do Berlina późną jesienią 1939 r. i wyszukany przez niemiecki zarząd 

archiwalny w Prezydium Policji w Berlinie, wrócił w 1940 r. do Archiwum w Poznaniu664.

Następnego dnia po powrocie do Poznania 25 września, Kaczmarczyk został przesłuchany 

przez poznańskie Gestapo w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie ewakuacji mienia 

archiwalnego i urzędników archiwalnych łącznie z ich rodzinami, dokonanej w myśl ogólnych 

zarządzeń mobilizacyjnych. Wraz z  kustoszem Kaletką został aresztowany przez obersturm-

führera Hardera i osadzony w więzieniu sądowym przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu665.

Po zwolnieniu z więzienia 2 października 1939 r., na polecenie radcy archiwalnego dr. Danza, 

który z  ramienia Wehrmachtu sprawował nadzór nad Archiwum Państwowym w  Poznaniu, 

662 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe..., dz. cyt., s. 85.

663 O ewakuacji Archiwum Państwowego w Poznaniu i późniejszych jego losach wspomina także syn prof. 

Zygmunta Wojciechowskiego – Marian, wówczas 12-letni chłopiec: „Ewakuowani zostaliśmy z  Poznania 4 

września, pociągiem ewakuacyjnym składającym się z wagonów towarowych. Dwa lub trzy z nich przewoziły 

pracowników Uniwersytetu Poznańskiego i Archiwum Państwowego. Byłem tam z Matką i Ojcem, zaś pociąg 

miał nas zawieść do Jarosławia, gdzie miała być ewakuacyjna siedziba Uniwersytetu. Utknęliśmy ostatecznie, 

chyba 13 września, w Żychlinie, kilkanaście kilometrów na zachód od Kutna. Ojciec wraz z Franciszkiem Pa-

prockim, archiwistą Archiwum Państwowego w Poznaniu, późniejszym profesorem UAM, udali się na poszu-

kiwanie dowództwa Armii „Pomorze”, do którego mieli przydział, niedoszły do skutku wcześniej, z nieznanych 

mi przyczyn. Nic o ojcu nie wiedząc, błąkaliśmy się z matką i Kazimierzem Kaczmarczykiem, dyrektorem Ar-

chiwum Państwowego, po kotle kutnowskim – jako cywile obserwatorzy bitwy nad Bzurą”. M. Wojciechowski, 

Fragment Wspomnień, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 3, s. 96.

664 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe..., dz. cyt., s. 85. W czasie wrześniowej ewakuacji zbiorów Archiwum 

 Państwowego w Poznaniu, Kaczmarczyk zabrał ze sobą także tekę z rodzinnymi i osobistymi dokumentami. 

 Gdy do Suserza wkroczyli Niemcy, wygonili z miejscowego kościoła wszystkich uciekinierów, nie pozwalając 

 nic zabrać. W kilka lat po wojnie otrzymał paczkę nadaną właśnie w Suserzu. O zdarzeniu tym opowiedział 

 dziennikarzowi „Expressu Poznańskiego”, zob. Przy pół czarnej z prof. K. Kaczmarczykiem, „Express Poznański” 

 1959, nr 65, s. 3.

665 NDAP, Teczka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. II. Odpis poświadczenia z 14 lutego 

 1946 r., k. 2; PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia zeznań Kaczmarczyka dla Sądu 

 Specjalnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 1945 r., k. 22; S. Nawrocki w opracowaniu poświęconym Kaczmar-

 czykowi napisał (bez wskazania źródeł), że powodem jego aresztowania było utrudnianie Niemcom dostępu 

 do akt przechowywanych w poznańskim archiwum (zob. tegoż, Kazimierz Kaczmarczyk, s. 297). W dostępnych 

 autorowi niniejszej pracy materiałach archiwalnych nie ma jednoznacznego potwierdzenia tej informacji.
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Zaświadczenie

wystawione

przez Zarząd Miejski

w Poznaniu

dla Kazimierza

Kaczmarczyka,

Poznań,

1 września 1939 r.

Zbiory: PANAWOP

Na sąsiedniej stronie

Personalausweis

(dowód osobisty)

Kazimierza

Kaczmarczyka

wystawiony

przez Zarząd Miejski

w Częstochowie,

31 maja 1940 r.

Zbiory: PANAWOP

obydwaj musieli, pod groźbą rozstrzelania, rozpakować niewywiezione skrzynie z archiwaliami 

i sporządzić listy ewakuowanych zbiorów666.

Oprócz tego byli przesłuchiwani przez funkcjonariuszy Gestapo na temat rzekomego nie-

dopuszczania przed wojną Niemców do badań naukowych, działalności zawodowej, naukowej, 

przynależności do stowarzyszeń itp.667

 17 października 1939 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu przybyli przedstawiciele 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy – dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu 

dr Erich Randt i dr Hans Goetting – którzy w obecności dr. Danza, Kaczmarczyka i Kaletki prze-

prowadzili lustrację gmachu. Następnie spisano protokół podpisany przez obecnych, w którym 

stwierdzono, że budynek archiwum nie został w czasie działań wojennych uszkodzony668.

Randt i Goetting wypytywali także Polaków o archiwalia ewakuowane w głąb kraju na początku 

września. Kaczmarczyk oświadczył, że żadnych materiałów poza wskazanymi i już poprzednio ewa-

kuowanymi (13 skrzyń archiwaliów i repetoriów) nie przekazano innym archiwom, urzędom czy oso-

bom prywatnym. Zadecydowano, że archiwalia, które były spakowane i przygotowane do transportu, 

666 APP, Akta własne, sygn. 9, k. 10–12.

667 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe..., dz. cyt., s. 86; Tegoż, Adam Henryk Kaletka (1887–1956), „Archeion” 

 1956, t. 26, s. 322.

668 APP, Akta własne, sygn. 9, k. 10–12.

mają powrócić na swoje miejsce w magazynach. 

Archiwum opieczętowano i zamknięto. Klucze 

od placówki przejął dr Danz, do czasu przyjazdu 

osoby przewidzianej na nowego kierownika 

Archiwum669.

Władze hitlerowskie przemianowały Archi-

wum Państwowe w Poznaniu na Archiwum Rze-

szy w Poznaniu (Reichsarchiv Posen). Placówka 

weszła w  skład Tajnego Pruskiego Archiwum 

Państwowego w Berlinie-Dahlem. W paździer-

niku 1939 r., decyzją Generalnego Dyrektora 

Pruskich Archiwów Państwowych i  dyrektora 

Archiwum Rzeszy w Poczdamie dr. Ernsta Zip-

fela, kierownikiem archiwum w Poznaniu został 

dr Hermann Gollub – archiwista Archiwum 

Rzeszy we Wrocławiu670.

2. Wysiedlenie do Generalnego Gubernatorstwa 

i pobyt w Częstochowie w latach 1939–1940
Zwolniony z  zajmowanego stanowiska, Kaczmarczyk został decyzją władz hitlerowskich 

przeznaczony do wysiedlenia na obszar Generalnego Gubernatorstwa. 10 listopada 1939 r.671, po 

wyrzuceniu z mieszkania przy ul. Śniadeckich 13 przez SS-Umsiedlungsamt, trafi ł wraz z synem 

Zdzisławem672 i synową Marią do Lager Glowna – niemieckiego obozu przesiedleńczego dla lud-

ności polskiej, na ul. Głównej w Poznaniu. Natomiast żona Kazimierza Kaczmarczyka, Włady-

sława, córka Zofi a z synem Zbysławem oraz teściowa Antonina Nikolay już pod koniec sierpnia 

1939 r. wyjechały do Dobromila, do rodziny teściowej, i tam przebywały do maja 1940 r., kiedy 

to Władysławie, Zofi i i Zbysławowi udało się przedostać do Krakowa673.

669 APP, Akta własne, sygn. 756, k. 4; K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe..., dz. cyt., s. 86; M. Stażewski, 

 Niemiecka polityka archiwalna..., dz. cyt., s. 44.

670 M. Stażewski, Niemiecka polityka archiwalna…, dz. cyt., s. 46.

671 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. II, odpis poświadczenia z 14 lutego 1946 r., 

 k. 2; S. Nawrocki w pracy poświęconej Kaczmarczykowi podaje, że 10 listopada 1939 r. został on wysiedlony 

 do Generalnego Gubernatorstwa. Najprawdopodobniej chodziło tutaj o datę przybycia Kaczmarczyka do obozu 

 na Głównej. Zob. S. Nawrocki, Kazimierz Kaczmarczyk, s. 297. Pierwsze wysiedlenia ludności polskiej w Poznaniu 

 miały miejsce w 5 listopada 1939 r. Od tego dnia rozpoczął faktycznie działać Lager Glowna przy ul. Głównej 

 w Poznaniu. Zob. C. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 58. Na temat funkcjono-

 wania obozu, zob. M. Rutowska, Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w  Poznaniu dla 

 ludności Polskiej (1939–1940), Poznań 2008.

672 Zdzisław Kaczmarczyk pod koniec sierpnia 1939 dostał przydział mobilizacyjny do 1 Pułku Strzelców Podha-

lańskich wchodzącego w skład Armii „Karpaty”, z którym odbył kampanię wrześniową. 17 września dostał się 

do niewoli niemieckiej pod Jaworowem. Jako podofi cer rezerwy został zwolniony z obozu jeńców wojennych 

w Krakowie i powrócił do Poznania. Zob. H. Olszewski, Zdzisław Kaczmarczyk 1911–1980, Poznań 2005, s. 50.

673 Zob. PANAWOP, Materiały Zdzisława Kaczmarczyka, sygn. P. III-68, j.a. 199, Z. Kaczmarczyk, Moja matka, 
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Legitymacja

wystawiona przez

Archiwum 

Państwowe

w Poznaniu

Kazimierzowi

Kaczmarczykowi,

jego córce i służącej,

uprawniająca

do ewakuacji

w I rzucie

dla konwojowania

akt podręcznych

poznańskiego

archiwum,

Poznań,

1 września 1939 r.

Zbiory: PANAWOP

Na sąsiedniej stronie

Notatka Kazimierza

Kaczmarczyka

z okresu pobytu

w Krakowie w

latach II wojny

światowej,

Kraków,

22 grudnia 1941 r.

Zbiory: PANAWOP

W czasie pobytu w obozie Kaczmarczykowie otrzymywali pomoc w postaci paczek żywno-

ściowych od swojego sąsiada z kamienicy przy ul. Śniadeckich – Niemca, Eryka Arendta. Rów-

nież później, w trakcie ich pobytu w Częstochowie i Krakowie, Arendt przesyłał wielokrotnie 

paczki żywnościowe oraz pieniądze, ubrania i bieliznę674.

W nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1939 r. Kaczmarczyk wraz z synem i synową wyjechali 

z  pierwszym transportem do Generalnego Gubernatorstwa675. Trasa wiodła przez Wrześnię, 

Kutno, Warszawę, Dęblin do Lublina, gdzie nie pozwolono na jego rozładowanie. Z  Lublina 

transport udał się przez Warszawę, Radomsko, Częstochowę do Ostrowca Świętokrzyskiego, 

gdzie przybył 4 grudnia 1939 r.676

k. 10, 11. Teściowa Kazimierza Kaczmarczyka, Antonina Nikolay zmarła w  Dobromilu w  dniu 11 stycznia 

1940 r. Zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 319, karta zgonu Antoniny Nikolay, k. 7–8.

674 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 254, Opinia wystawiona przez K. Kaczmarczyka 

 E. Arendtowi 31 lipca 1945 r., k. 6–8.

675 Instytut Zachodni w  Poznaniu, Liste Nr. 1 der evakuierten Personen, die am 1 Dezember aus dem Lager 

 Glowna (Posen Ost) in das Generalgouvernement abtransportiert wurden, sygn. Dok. I-699.

676 M. Rutowska, dz. cyt. s. 153.

Po kilkudniowym pobycie w  Ostrowcu 

Świętokrzyskim Kaczmarczykowie przenieśli 

się do Częstochowy677. Miasto wraz z  klaszto-

rem jasnogórskim było miejscem schronienia 

dla wielu Wielkopolan wyrzuconych ze swoich 

domostw przez hitlerowców. Władze miejskie 

i paulini w miarę swoich możliwości starali się 

pomóc wysiedlonym w  znalezieniu schronie-

nia678.

18 grudnia 1939 r. dzięki swoim długo-

letnim kontaktom zawodowym i  doskonałej 

opinii, jaką cieszył się u paulinów, Kaczmar-

czyk wraz z synem, rozpoczęli pracę w archi-

wum i  bibliotece klasztornej679. Ojciec kontynuował porządkowanie i  inwentaryzowa-

nie dokumentów zakonnych. Obok tych prac, na zlecenie dyrektora Reichsarchiv Posen 

Hermanna Golluba, opracowywał registraturę akt miejskich Poznania, za co otrzymywał 

wynagrodzenie680.

Natomiast syn został pomocnikiem bibliotekarza, paulina o. Polikarpa Sawickiego 

i  inwentaryzował XVI- i XX-wieczne rękopisy z  archiwum klasztornego oraz sporządzał 

odpisy dokumentów. Zdzisław wspólnie z żoną Elżbietą – nauczycielką geografii – włączyli 

się także do organizacji i prowadzenia tajnego nauczania w Częstochowie681.

Wypędzenie z Poznania, wywózka do Generalnego Gubernatorstwa, trudne warunki bytowe 

w  Częstochowie, a  przede wszystkim niepokój o  los żony, córki i  teściowej, które zostały na 

obszarach zajętych przez Związek Radziecki, mocno podkopały zdrowie psychiczne i fi zyczne 

Kaczmarczyka. W  liście do Zygmunta Wojciechowskiego pisał: „Jestem moralnie, fi zycznie 

i gospodarczo zniszczony, niechże oni będą chociaż uratowani, żona słaba na serce, lekarze tu 

prędzej pomogą. Przyjechaliby do Bochni lub Krakowa”682.

Wiosną 1940 r. zarysowała się możliwość pracy w  Archiwum Państwowym w  Krakowie, 

przemianowanym przez okupantów na „Staatsarchiv Krakau”. Korespondencję z  General-

nym Dyrektorem Archiwów Generalnego Gubernatorstwa dr. Erichem Randtem w  spra-

wie zatrudnienia w  archiwum Kaczmarczyk prowadził co najmniej od maja 1940 r.683 

677 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 237, zaświadczenie wystawione dnia 7 grudnia 1939 r. 

 przez Komisarza Miasta Ostrowca „stwierdzające, że dr Kaczmarczyk Kazimierz udaje się z  Ostrowca do 

 Bochni z rodziną”. Jednak w notatkach z okresu wojny Kaczmarczyk nic nie wspomina o pobycie w Bochni 

 w grudniu 1939 r., k. 40.

678 O  pomocy, jaką udzielili mieszkańcy Częstochowy i  władze miejskie wysiedlonym z  Wielkopolski, zob. 

 S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka, Warszawa 1965, s. 106–112.

679 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 28; J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach okupacji 

 hitlerowskiej, Częstochowa 1991, s. 193; Tegoż, Sawicki Stefan [w:] Polski słownik biografi czny, t. 35, s. 339–340.

680 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 259, kopie listów K. Kaczmarczyka do H. Golluba z 18 

kwietnia 1940 r. i 3 maja 1940 r., k. 25–27; tamże, j.a. 267, karta pocztowa H. Golluba do K. Kaczmarczyka z 13 

maja 1940 r., k. 45; tamże, j.a. 287, pisma: Reichsarchiv Posen 417/40 z 8 kwietnia 1940 r., Reisarchiv Posen 

474/40 z 24 kwietnia 1940 r. do K. Kaczmarczyka w sprawie pracy zleconej, k. 127, 128; AJG, Dziennik o. Po-

likarpa Sawickiego, sygn. 2950, k. 378.

681 J. Stoiński, W Częstochowie [w:] Uniwersytet Ziem Zachodnich i Tajne Kursy Uniwersyteckie 1939–1945, red. 

 J. Wikarjak, Poznań 1972, s. 255; H. Olszewski, Zdzisław Kaczmarczyk..., dz. cyt., s. 50.

682 PANAWOP, mf 733, List Kaczmarczyka do Zygmunta Wojciechowskiego z 23 kwietnia 1940 r.

683 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka j.a. 165, k. 2. Zdzisław Kaczmarczyk we wspomnieniach poświę-

conych matce, podaje, że powodem, dla którego ojciec zrezygnował z posady w klasztorze jasnogórskim i pod-
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Pismo wystawione

16 września 1944 r.

przez dyrektora

Archiwów GG,

Ericha Randta,

w sprawie

oddelegowania

Kazimierza

Kaczmarczyka,

jako jego 

ofi cjalnego

zastępcy,

do klasztoru

jasnogórskiego

w celu nadzoru

zgromadzonych

tam archiwaliów.

Zbiory: PANAWOP

Dzięki poparciu dyrektora Reichsarchiv Posen, od 1 sierpnia 1940 r., został zatrudniony w Archiwum 

Pańtwowym w Krakowie (Staatsarchiv Krakau)684. Pensja miesięczna wynosiła 335 zł brutto685.

W archiwum jasnogórskim pracował do 30 lipca 1940 r.686 Następnego dnia opuścił Czę-

stochowę, aby 1 sierpnia rozpocząć pracę w krakowskim archiwum. Kaczmarczyk był bardzo 

wdzięczny paulinom za możliwość pobytu i pracy w klasztorze. Dał temu wyraz w liście do o. 

gen. Piusa Przeździeckiego z grudnia 1940 r.:

Wdzięcznym sercem wspominam mój ostatni pobyt na J. Górze, gdzie mimo trudnych warunków 

znalazłem życzliwe serce i pomoc w najcięższych chwilach mego życia, zanim nie znalazł dla siebie innego 

oparcia. Starałem się pracą zasłużyć sobie na pomoc wprawdzie, nie zapomnę jednak nigdy, że podano mi 

rękę i dano mi możliwość tej pracy w chwili, kiedy już upadałem prawie pod brzemieniem trosk i niepo-

wodzeń, tudzież wdzięczność moja dla J[asnej] Góry jest tym większa687.

Możliwość pracy w Archiwum Państwowym dawała pewne poczucie stabilizacji i, co równie 

ważne, zapewniała materialny byt. Jako urzędnik Kaczmarczyk mógł liczyć także na pewne udo-

godnienia, jak swobodne poruszanie się po terytorium GG, przydziały węgla itd.

jął się pracy w Archiwum Państwowym w Krakowie, był przyjazd w kwietniu 1940 r. żony i córki z Dobromila 

do Krakowa. Zob. Z. Kaczmarczyk, Moja matka, k. 11.

684 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 165, k. 6; M. Stażewski Niemiecka polityka archiwalna..., 

s. 236; S. Radoń, Dr Erich Randt w opinii archiwistów polskich, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1995, t. 1, 

s. 133, 137. W czasie wojny zatrudniono w Archiwum Państwowym w Krakowie wielu archiwistów z całej 

Polski, którzy z różnych przyczyn zmuszeni byli opuścić swoje dotychczasowe miejsca pracy. Między innymi 

w krakowskim archiwum pracowali przez pewien okres: Karol Buczek, Helena Piskorska, Marian Kniat, Adam 

Wolff , Wojciech Hejnosz, Marian Tyrowicz, Władysław Semkowicz. Zob. A. Kamiński, Diariusz podręczny..., 

dz. cyt., s. 19–20.

685 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 165, Abteilung Innere Verwaltung Archiwesen 1867/40., 

 pismo do Kazimierza Kaczmarczyka z 27 lipca 1940 r. informujące o wynagrodzeniu, k. 5.

686 Tamże, j.a. 241, k. 28.

687 AJG, nr 2606. List Kazimierza Kaczmarczyka do o. Piusa Przeździeckiego z 26 grudnia 1940 r., k. 27–29.

3. Praca w Archiwum Państwowym w Krakowie 

(Staatsarchiv Krakau) w latach 1940–1945
 

 W  okresie okupacji hitlerowskiej Archiwum Państwowe w  Krakowie, podobnie jak inne 

placówki archiwalne na terenie Generalnego Gubernatorstwa, podlegały pod niemiecki zarząd 

archiwalny (Archivverwaltung) i jego agendy zamiejscowe (Aussenstellen) w postaci Urzędów 

Archiwalnych (Archivämter) przy szefach dystryktów. W kwietniu 1941 roku Zarząd Archiwów 

został przekształcony w Dyrekcję Archiwów (Direktion der Archive), podporządkowaną wprost 

sekretarzowi stanu w rządzie GG. Podlegały mu nie tylko archiwa państwowe, ale też miejskie, 

kościelne i prywatne. Generalnym dyrektorem archiwów GG został dr Erich Randt, podlegając 

przez Sekretariat Stanu generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi688.

Zadania Urzędu Archiwalnego dla dystryktu krakowskiego spełniała Dyrekcja Archiwów. Urzę-

dom Archiwalnym podlegały archiwa państwowe, których kierownictwo pozostawało przeważ-

nie w  rękach dotychczasowych kierowników Polaków, występujących jedynie w  tym charakterze 

wewnątrz archiwum, gdyż właściwym kierownikiem archiwum występującym wobec władz niemiec-

kich był kierownik danego Urzędu Archiwalnego689. Polskim kierownikiem (de nomine) Archiwum 

Państwowego w Krakowie przez prawie cały okres okupacji hitlerowskiej był dr Włodzimierz Budka.

Praca Kazimierza Kaczmarczyka w  krakowskim archiwum w  latach 1940–1944 została 

dobrze udokumentowana m.in. dzięki zachowanym przez niego miesięcznym sprawozda-

niom690. W ramach swoich obowiązków zajmował się przeprowadzaniem wizytacji archiwów: 

miejskich, kościelnych (archidiecezjalnych, kapitulnych, klasztornych), instytucji i  stowarzy-

szeń, zakładów pracy, prywatnych; porządkowaniem zbiorów archiwalnych na miejscu oraz po 

przewiezieniu ich do archiwum.

Archiwum Państwowe w  Krakowie, posiadające jako główny trzon swych zbiorów księgi 

grodzkie i ziemskie prawa polskiego doby przedrozbiorowej, zmieniło w ciągu wojny w znacznej 

mierze swój charakter oraz rozszerzyło bardzo swoje zasoby i pomieszczenia. Było to spowodo-

wane prowadzoną od 1940 r. i w latach następnych akcją podporządkowania niemieckiej admi-

nistracji archiwalnej tych archiwów, które pozostawały poza siecią polskich archiwów państwo-

wych. W Krakowie były to: Archiwum PAU i jej Komisje Pomocnicze, Archiwum UJ oraz zbiory 

jego seminarium nauk pomocniczych, także archiwa gospodarcze i majątkowe, takie jak Potoc-

kich z Krzeszowic czy Sanguszków z Gumnisk691. Przejmowano także częściowo zdekompleto-

wane już akta i dokumenty szeregu zlikwidowanych krakowskich urzędów, placówek szkolnych 

i  stowarzyszeń, m.in. Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Grodzkiego Krakowskiego, Prokura-

torii Generalnej, Gminy Żydowskiej i innych692. Ciężar pracy spoczywał przeważnie na polskim 

personelu. A nawał pracy był ogromny, tym bardziej że była ona zwykle terminowa: do ozna-

czonego dnia musiano zakończyć przejmowanie, a to, czego nie przejęto, szło na zniszczenie693.

688 W. Zyśko, Niemiecki Urząd Archiwalny (Archivamt) w Lublinie w latach 1940–1944 i jego nadzór nad działalnością 

 Archiwum Państwowego, „Archeion” 1975, t. 63, s. 24–25.

689 J. Stojanowski, Karta z dziejów Archiwum Akt Nowych w Warszawie w okresie okupacji w latach 1939–1944, 

 „Archeion” 1959, t. 30, s. 71–72.

690 W  spuściźnie Kazimierza Kaczmarczyka przechowywanej w  PANAWOP zachowały się jego sprawozdania 

 z okresu listopad 1940 – sierpień 1944 (j.a. 168).

691 S. Radoń, Dr Erich Randt..., dz. cyt., s. 138; P. Majewski, Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej..., dz. cyt., s. 240.

692 P. Lechowski, Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945, Kraków 1999, s. 24.

693 A. Kiełbicka, Archiwa krakowskie..., dz. cyt., s. 92.
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Zbiory: PANAWOP

Mimo trudnej pracy i pełnych napięcia chwil w archiwum panowała dobra atmosfera. „Swo-

bodnie można było rozmawiać o wydarzeniach w mieście, o sytuacji na frontach. Wszyscy przy-

nosili jakieś wiadomości. Urzędnicy z Dyrekcji czy też niemieccy badacze, korzystający z pra-

cowni naukowej, przebywali w Archiwum krótko. Wśród personelu nie było żadnej »wtyczki«, 

toteż dyskusje polityczne toczyły się bez skrępowania. Czytano i kompletowano prasę niemiecką, 

omawiano wiadomości »prywatne«, śledzono na mapach postępy frontów wojennych”694.

Podczas pięcioletniego pobytu w Krakowie Kaczmarczyk nawiązał bliskie kontakty z profe-

sorami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracownikami innych polskich placówek naukowych, 

których losy wojny rzuciły do okupowanego Krakowa. Między innymi brał udział w spotkaniach 

organizowanych przez prof. Zygmunta Wojciechowskiego – założyciela i pierwszego dyrektora 

Instytutu Zachodniego695.

W  początkowym okresie pobytu w  Krakowie, dzięki swoim powiązaniom rodzinnym 

i towarzyskim, zdołał wynająć dla siebie, żony, córki i najmłodszego syna Wisława małe miesz-

kanie przy ulicy Krowoderskiej 21/18.

Z  okresu pobytu w  Krakowie Kaczmarczyk sporządził notatki, które ukazują ciężki los 

wysiedlonych oraz różne – często mało chwalebne – postawy Polaków . Zacytujmy fragment jego 

zapisków zatytułowanych nieco ironicznie Poczciwy ludek krakowski:

Przyjeżdżam do Krakowa w lipcu 1940. Dorożkarz za zawiezienie mnie z walizką odziera mię za jazdę 

na początek Krowoderskiej na 5 zł, bom mówił po polsku. Taksa była 1.20 zł. Innym razem […] za odwie-

zienie walizki żąda 4 zł – 8 minut drogi. We wrześniu 1940 trafi a mi się wynajęcie mieszkania na Podzamczu 

u notariusza Nowaka z Dobczyc, czcigodny rejent za 2 pokoje z kuchnią w ofi cynach na II p. zapluskwione,

694 Tamże, s. 22.

695 W. Głowacki, Po pięćdziesięciu pięciu latach [w:] Ojczyzna 1939–1945. Dokumenty, wspomnienia, publicystyka, 

 red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004, s. 220, 222.

za które poprzedni lokator – żyd, płacił 60 zł – gdy legitymowaniem się przeze mnie dowiedział się, żem jest 

wysiedlony, zażądał 100 zł miesięcznie i 600 zł kaucji. Wskutek tego, że miałem 300 zł miesięcznie i żadnej 

gotówki nie posiadałem, mieszkania wziąć nie mogłem.

W jesieni 1940 za pożyczone pieniądze kupiłem 35 c węgla, złożyłem do piwnicy zamkniętej na kłódkę, 

pewnej nocy węgiel któryś z sąsiadów ukradł mi i zostawił tylko 3 cetnary zaledwie, w kamienicy wszyscy 

wiedzieli, żem wysiedlony. Innym razem ukradziono mi masło ze skrzynki na korytarzu. Dostaję kilka cet-

narów węgla z trudem zdobytego, robotnik, który przywozi węgiel, gdym się oddalił od wózka na chwilę na 

dziedziniec domu, sprzedaje tymczasem przechodniowi węgiel na własny rachunek696.

W lipcu 1941 r. do Krakowa przeniósł się z Częstochowy także starszy syn Zdzisław z żoną 

Marią. Dzięki pomocy Jadwigi Lewaj – nauczycielki języków obcych, dobrej znajomej Kazi-

mierza Kaczmarczyka z czasów jego studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Zdzisław i jego 

żona zamieszkali u  pp. Kydryńskich, którzy wraz z  trójką dzieci zajmowali trzypokojowe 

mieszkanie przy ul. Felicjanek na Zwierzyńcu697. Syn Kazimierza Kaczmarczyka podjął pracę 

w Ost-Institut, a następnie od grudnia 1944 r. aż do wyzwolenia Krakowa w Archiwum Pań-

stwowym na stanowisku adiunkta698.

Wisław natomiast był zatrudniony w „Ostdeutsche Chemische Werke Gmbh. Zweignieder-

lassung Soda – und Aetznatronfabrik Krakau” (dawne zakłady Solway) w Borku Fałęckim699. 

W 1942 r. zawarł związek małżeński z Ireną z domu Janusz, z którą miał dwoje dzieci – córkę 

Ewę i syna Krzysztofa. Działał również w Armii Krajowej700.

W połowie sierpnia 1942 r. Kaczmarczyk senior wraz z rodziną został zmuszony do opusz-

czenia mieszkania przy Krowoderskiej. Przenieśli się wówczas do lokalu przy ulicy Dietla 113/6 

gdzie doczekali końca okupacji hitlerowskiej701.

21 stycznia 1943 r. po ciężkiej chorobie zmarła jego żona Władysława i Kaczmarczyk został 

wdowcem po raz drugi702.

696 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, Poczciwy ludek krakowski, k. 26–28.

697 Warto wspomnieć, że od lutego 1941 r. (tj. od momentu śmierci swojego ojca), mieszkał już tam także Karol 

Wojtyła. Zob. A. Marciniak, Listy nauczycielki Jana Pawła II do historyka poznańskiego. Fragmenty korespon-

dencji Jadwigi Lewaj i profesora Kazimierza Kaczmarczyka, „Przegląd Wielkopolski” 2005, R. 19, nr 2, s. 72. 

Kazimierz Kaczmarczyk poznał Karola Wojtyłę przez Jadwigę Lewaj, która, mieszkając wówczas u państwa 

Kydryńskich, uczyła przyszłego papieża języka francuskiego.

698 Ost-Institut, pełna nazwa: Institut für Deutsche Ostarbeit – Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie – niemiecka

 placówka podlegająca bezpośrednio generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi, mająca stanowić 

 ośrodek wypadowy hitlerowskiej ekspansji naukowo-kulturalnej na terenach okupowanych lub wcielonych do 

 Rzeszy. Zob. A. Rybicka, Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit. 1940–1945, 

 Warszawa 2002; T. Bałuk-Ulewiczowa, Wyzwolić się z błędnego koła. Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle 

 dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce, Kraków 2004; zob. też H. Olszewski, Zdzisław 

 Kaczmarczyk..., dz. cyt., s. 51–57.

699 W okresie pracy w zakładach chemicznym w Borku Fałęckim, Wisław Kaczmarczyk zaprzyjaźnił się z Karolem 

Wojtyłą. Pracę tę „załatwiła” synowi Kaczmarczyka i  kilku innym młodym ludziom właśnie panna Lewaj, 

u której jeszcze przed wojną dyrektor Solvaya, Henryk Kułakowski, pobierał lekcje angielskiego i francuskiego. 

Znajomość ta przetrwała całą okupację i po wojnie Wisław utrzymywał z przyszłym papieżem regularne kon-

takty. Relacja ustna Elżbiety Grabarczyk; A. Marciniak, Listy nauczycielki Jana Pawła II..., dz. cyt., s. 79.

700 Relacja ustna Elżbiety Grabarczyk.

701 A. Kamiński, Diariusz podręczny..., dz. cyt., s. 160, 162.

702 NDAP, sygn. 792. Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, Poświadczenie z 18 stycznia 1946 r. Władysława 

 Kaczmarczyk zmarła w Krakowie 21 stycznia 1943 r. na „vitium cordis decomp”.
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Zbiory: PANAWOP

3.1. Porządkowanie dokumentów Archiwum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podjęcie pracy w krakowskim archiwum przez Kaczmarczyka zbiegło się w czasie z akcją 

ratowania przez polski personel akt Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym także zasobu Archi-

wum Uniwersyteckiego.

Od samego początku 1940 r. (jeśli nie wcześniej) zaczęła się dewastacyjna gospodarka hitle-

rowska w zasobie mienia archiwalnego i kancelaryjnego głównych jednostek administracji uczelni. 

Strzępy wiarygodnych informacji zebranych od archiwistów krakowskiego Archiwum Państwo-

wego, którzy zajmowali się ewakuacją i przewiezieniem tych zasobów do magazynów własnych przy 

ul. Grodzkiej 52 (gmach Sądu Apelacyjnego), odsłaniają niszczycielski obraz owych poczynań703.

Kierownik Archiwum Uniwersyteckiego dr Henryk Barycz usiłował na własną rękę zabez-

pieczyć choć część zbiorów, ale było już za późno. Główny archiwariusz po powrocie z wojennej 

tułaczki zastał Archiwum Uniwersyteckie opieczętowane przez Gestapo704. Decyzją władz oku-

pacyjnych z lipca 1940 r. akta te miały być przekazane do Archiwum Państwowego.

Archiwiści polscy w miarę swoich możliwości starali się jak najszybciej przenieść większość 

akt uniwersyteckich do magazynów Archiwum Państwowego. W  ciągu wielu miesięcy pracy 

archiwum przejęło w kilku partiach: z Collegium Novum zapakowane w skrzyniach dokumenty 

i najstarsze rękopisy, potem resztę archiwaliów historycznych, w końcu registraturę i akta bie-

żące Rektoratu i Wydziałów. Znaczną cześć akt musiano wydobywać z piwnic, dokąd je wrzu-

cili Niemcy (1940–1941). Zadanie uporządkowania wymieszanych w czasie przeprowadzki akt 

wziął na siebie Kazimierz Kaczmarczyk705.

Gdy 1/8 1940 objąłem Archiwum uniwersyteckie, było ono już prawie całe przewiezione do gmachu 

Sądu Apelacyjnego przy ul. Grodzkiej nr 52, gdzie pergaminy, akta papierowe przedrozbiorowe i rękopisy 

objęte drukowanym spisem Wisłockiego umieszczono na parterze pokoju nr 63, zaś akta porozbiorowe 

i wydziałów pomieszczono w dużej sali na parterze sąsiadującej z Archiwum Państwowym i Urzędem hipo-

tecznym. Później, w roku 1941 przybyła jeszcze cała nowsza registratura Uniwersytetu jak akta rektorskie, 

kwestury, dziekanatów: fi lozofi cznego, prawniczego, teologicznego i rolniczego, wraz z licznymi drukami, 

które pomieszczono częściowo w dużej sali obok Archiwum Państwowego, a  częściowo w  tzw. portierce 

obok pokoju nr 63. Pośpiech, z jakim władze niemieckie ewakuowały akta z Collegium Novum, a przy tym 

okoliczność, że całe partie akt były wyrzucone do piwnic, mimo poświęcenia kolegów archiwalnych, którzy 

z uszczerbkiem zdrowia zajmowali się wiązaniem akt przed ich wywiezieniem, przyczyniły się do zupełnego 

pomieszania nieraz całych działów akt, jak to obszerniej przedstawiłem w  załączonym referacie o  stanie 

Archiwum, przedłożonym z końcem kwietnia 1941 niemieckiemu zarządowi archiwów706

– tak opisywał sytuację archiwów uniwersyteckich w swoim powojennym raporcie sporzą-

dzonym dla Komisji powołanej do opracowania historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod oku-

pacją niemiecką.

Jego urzędowe pismo z  29 kwietnia 1941 r. do Zarządu Archiwów GG sporządzone po 

703 H. Barycz, Najnowsze dzieje Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1901–1963) [w:] Dzieje Archiwum 

 Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. H. Barycz, s. 127.

704 U. Perkowska, Działalność Archiwalna Henryka Barycza [w:] Henryk Barycz 1901–1994. Materiały z Posiedzenia 

 Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001, „W Służbie Nauki” 2004, nr 9, s. 123.

705 M. Friedberg w poświęconym archiwom i bibliotekom krakowskim rozdziale opracowania, Kraków pod rządami 

 wroga 1939–1945 pod red. J. Dąbrowskiego, Kraków 1946, wspomina, że choć Budka był polskim kierownikiem 

 Staatsarchiv Krakau, to przejęte Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego nie podlegało jego kompetencji, lecz 

 pozostawało pod opieką Kaczmarczyka. Zob. M. Friedberg, Archiwa i biblioteki krakowskie, dz. cyt., s. 101.

706 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 23, k. 2–3.

przejrzeniu przewiezionych zasobów daje wyra-

zisty obraz dokonanego zamieszania i  spusto-

szeń. Trzeba było 3 lat (od sierpnia 1940 r. do 

września 1943 r.), aby przywrócić Archiwum 

do stanu używalności i  wyglądu mniej więcej 

takiego, „w jakim w przybliżeniu znajdowało się 

przed wybuchem wojny”707.

Kaczmarczyk, porządkując archiwalia uni-

wersyteckie, przeprowadzał także kwerendy 

dotyczące profesorów UJ. W  tajemnicy przed 

władzami okupacyjnymi usunął z  archiwum 

akta mogące zaszkodzić części młodzieży stu-

denckiej oraz akta personalne profesorów 

pochodzenia żydowskiego, ratując ich w  ten 

sposób od represji ze strony hitlerowców708.

Ta działalność – w  razie wykrycia – gro-

ziła poważnymi konsekwencjami. Archiwum 

bowiem było prawie codziennie kontrolo-

wane przez Niemców, a  z  pracowni archiwal-

nej korzystali przeważnie pracownicy z Ost-Institut, którzy obserwowali działalność polskich 

urzędników archiwalnych i sporządzali na nich donosy.

Drugim owocem pracy Kaczmarczyka nad aktami uniwersyteckimi było skatalogowa-

nie dyplomów pergaminowych Archiwum UJ z  lat 1274–1936 w  liczbie 731 sztuk, które 

opracował po łacinie na przełomie 1942/1943 r. Stanie się ono – po dokonaniu uzupełnień 

nowymi nabytkami ze zbioru Edwarda Rastawieckiego – podstawą ogłoszonego drukiem 

w 1953 r. Catalogus diplomatum pergameneorum archivi Universitatis Jagellonicae Craco-

viensis (Katalogu dokumentów pergaminowych Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kaczmarczyk 

utrzymywał także stały kontakt z Henrykiem Baryczem, któremu przekazywał informacje 

na temat archiwaliów uniwersyteckich709.

707 H. Barycz, Najnowsze dzieje Archiwum..., dz. cyt., s. 128.

708 NDAP, Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 7; Cz. Skopowski, Kazimierz Kaczmarczyk 

 3 II 1878 – 6 IV 1966, „Archeion” 1967, t. 47, 1967, s. 277–280. Na pytanie władz niemieckich o przynależność 

 rasową prof. Władysława Natansona, Kaczmarczyk, chcąc uchronić jego rodzinę przed represjami, odpowie-

 dział, że w aktach uniwersyteckich brak danych na ten temat, zob. A. Kamiński, Diariusz podręczny..., dz. cyt., 

 s. 16, przypis 27.

709 H. Barycz, Najnowsze dzieje Archiwum..., dz. cyt., s. 128–129; A. Kamiński, Diariusz podręczny..., dz. cyt., s. 19.
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Zbiory: PANAWOP

3.2. Wizytacje archiwów miejskich, kościelnych, 

instytucji i prywatnych
Kazimierz Kaczmarczyk z  polecenia niemieckich władz archiwalnych przeprowadzał 

wizytacje archiwów miejskich, kościelnych (archiwum kapituły krakowskiej, archiwum 

konsystorskie krakowskie), prywatnych i  archiwów instytucji znajdujących się w  ówcze-

snym dystrykcie krakowskim.

27 listopada 1940 r. wizytował archiwum klasztoru Kamedułów na Bielanach w Krakowie710. 

W dwa dni później przebywał w Bochni, gdzie wizytował: archiwum parafi alne, miejskie, regi-

straturę starosty, registraturę sądową, registraturę kopalni soli, registraturę urzędu skarbowego. 

W Niepołomicach wizytował archiwum registratury miejskiej i archiwum parafi alne, a w Sta-

niątkach archiwum klasztorne zakonu benedyktynek. Łącznie 29 listopada 1940 r. obejrzał aż 

9 archiwów miejskich, zakładowych, kościelnych i klasztornych. Wydaje się to nieprawdopo-

dobne, aby jeden człowiek mógł w  miarę dokładnie zapoznać się w  ciągu kilkunastu godzin 

z archiwaliami zgromadzonymi w kilku różnych miejscach. Można przypuszczać, że poświęcił 

niektórym placówkom najwyżej kilkanaście minut711.

W marcu 1941 r. wizytował archiwum klasztoru Dominikanów w Krakowie712. Ponow-

nie klasztor dominikański odwiedził w kwietniu 1942 r. Wizyta ta była związana z misją, 

jaką mu powierzył Erich Randt. Kaczmarczyk miał przekonać zakonników, aby przekazali 

w formie depozytu do Archiwum Państwowego w Krakowie archiwum klasztorne. Część 

archiwaliów tego zakonu była już w zasobach Staatsarchiv Krakau. Możemy się domyślać, 

że główną intencją Randta była najprawdopodobniej chęć scalenia archiwaliów klasztor-

nych dominikanów krakowskich713.

Kaczmarczyk wizytował klasztor 10 kwietnia 1942 r. W sporządzonej w tym dniu notatce 

służbowej informował, że ówczesny przeor zakonu nie kwapił się przekazać reszty archiwa-

liów do Archiwum Państwowego, argumentując przy tym m.in., że klasztor bardzo często 

korzysta z archiwum. Przeor wyraził również nadzieję, że skoro archiwalia klasztorne wywie-

zione we wrześniu 1939 r. do Lublina znajdują się w  Krakowie, to będą mogły wrócić do 

swoich prawowitych właścicieli714.

710 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 167, protokół wizytacji archiwum klasztoru Kamedułów 

 na Bielanach w Krakowie w dniu 27 listopada 1940 r. sporządzony 28 listopada 1940 r., k. 1–3.

711 Tamże, j.a. 167, protokół wizytacji registratury miejskiej w Niepołomicach 29 listopada 1940 r., k. 4; protokół 

 wizytacji archiwum parafi alnego w Niepołomicach 29 listopada 1940 r., k. 5–6; protokół wizytacji archiwum 

 miejskiego w  Bochni 29 listopada 1940 r., k. 7–9; protokół wizytacji archiwum parafi alnego w  Bochni 29 

 listopada 1940 r., k. 10; protokół wizytacji administracji powiatu w  Bochni 29 listopada 1940 r., k. 11; 

 protokół wizytacji registratury urzędu stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Bochni 29 listopada 1940 r., 

 k. 12; protokół wizytacji Registratury Kopalni Soli w Bochni 29 listopada 1940 r., k. 13; protokół wizytacji 

 registratury Urzędu Skarbowego w Bochni 29 listopada 1940 r., k. 14; protokół wizytacji archiwum klasztornego 

 Benedyktynek w Staniątkach 29 listopada 1940 r., k. 15–16.

712 Tamże, j.a. 167, notatka z wizytacji archiwum klasztornego zakonu Dominikanów w Krakowie 10 marca 1941 r. 

 sporządzona 11 marca 1941 r., k. 22.

713 Po wybuchu wojny 110 dokumentów z lat 1227–1433 i 8 rękopisów (m.in. libri consiliorum, dictamina litterarum) 

 dominikanie krakowscy wysłali do Lublina. Po zajęciu miasta, hitlerowcy przetransportowali je do Reichsarchiv 

 Posen, a po interwencji Randta wiosną 1942 r. przewiezione zostały do Staatsarchiv Krakau. Zob. M. Friedberg, 

 Archiwa i biblioteki..., dz. cyt., s. 105; A. Kamiński, Diariusz podręczny..., dz. cyt., s. 121.

714 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 167, notatka służbowa dotycząca przekazania archiwum 

 klasztornego zakonu Dominikanów w  Krakowie do Archiwum Państwowego w  Krakowie sporządzona 21 

 kwietnia 1942 r., k. 23.
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 Koperta przesyłki

z Archiwum

Miejskiego

w Krakowie

do Kazimierza

Kaczmarczyka

z okresu

II wojny światowej.

Zbiory: PANAWOP

W wrześniu 1942 r. wizytował archiwa zakonu bernardynów715 i reformatów716. W drugiej 

połowie kwietnia 1944 r. razem z pracownikiem Staatsarchiv Adamem Kamińskim wizytował 

archiwa kościelne w Przemyślu. 24 kwietnia zostali oprowadzeni przez kanonika dr. Jana Kwolka 

po archiwum kapitulnym, archiwum diecezjalnym oraz archiwum konsystorskim diecezji rzym-

skokatolickiej717. Następnego dnia w towarzystwie kanonika dr. Basiliusa Pynyło obejrzeli archi-

wum kapituły kościoła greckokatolickiego718.

12 maja 1944 r. razem z Włodzimierzem Budką wizytował archiwum klasztorne i bibliotekę 

opactwa Cystersów w Mogile719. W klasztorze Luft waff e założyło magazyn żywności. W proto-

kole pokontrolnym Kaczmarczyk i Budka zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo takiego sąsiedz-

twa dla zabytków rękopiśmiennych i  zaproponowali ich wywiezienie do klasztoru w  Szczy-

rzycu720. Erich Randt, do którego zaadresowano protokół, po sprawdzeniu stanu rzeczy zgodził 

się na takie rozwiązanie721.

W dniach 10–12 czerwca 1944 r. wizytował archiwum registratury Starosty Powiatowego 

i Zarządu Miejskiego w Nowym Targu oraz archiwum konsystorskie tarnowskie722.

715 Tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate September 1942, k. 24; BA, Materiały dotyczące Reicharchiv, 

 sygn. R1506-Film 76 579.

716 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate September 

 1942, k. 24.

717 Tamże, j.a. 168, Bericht über die Dienstreise nach Przemyśl von 24. und 25. April 1944, kopia pisma sporządzona 

 27 kwietnia 1944 r., k. 27–29.

718 Tamże, j.a. 168, k. 28–29.

719 Tamże, j.a. 168, Betriff : Sicherstellung des Klostersarchiv in Mogiła, kopia sprawozdania K. Kaczmarczyka 

 i W. Budki do Dyrekcji Archiwów GG, 13 maja 1944 r., k. 25–26.

720 Tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate November 1942, k. 26.

721 S. Radoń, Dr Erich Randt..., dz. cyt., s. 139.

722 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Dienstreise nach Neumarkt-Dunajec, 

Wizytacje archiwów klasztornych nie zawsze spotykały się z  zrozumieniem przełożonych 

klasztoru oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za archiwalia. Pamiętać należy, że Kacz-

marczyk był pracownikiem Staatsarchiv Krakau – instytucji, która pod pozorem przeprowadza-

nych kontroli i wizytacji w archiwach miejskich, kościelnych czy prywatnych nieraz dokonywała 

konfi skaty cenniejszych archiwaliów lub też przeznaczała na zniszczenie te akta, które z  nie-

mieckiego punktu widzenia okazywały się nieprzydatne. Niszczenie akt w klasztorach krakow-

skich przez przedstawicieli różnych instytucji okupacyjnych, które rekwirowały pomieszczenia 

na własne potrzeby, również nie należało do rzadkości, a zapowiadane wizytacje pracowników 

Archiwum Państwowego w Krakowie musiały budzić zrozumiały niepokój zakonników.

Niezależnie od destrukcyjnej działalności władz niemieckich zdarzały się sytuacje, że archi-

walia zgromadzeń były mocno zaniedbane przez samych zakonników. Lokale przeznaczone na 

archiwa pełniły często rolę składnicy starych niepotrzebnych mebli, szpargałów, makulatury 

itp. lub klasztornej spiżarni, co świadczyło o tym, że przeorzy poszczególnych zgromadzeń nie 

mieli większego zrozumienia dla archiwów klasztornych. Wspomina o tym Kaczmarczyk m.in. 

w notatce sporządzonej po wizytacji archiwum klasztornego zakonu augustianów przy kościele 

św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu jesienią 1942 r.723

 kopia pisma sporządzona 14 lipca 1944 r., k. 37.

723

Dnia 1/10 o godz. 3-ej zaprowadził wymieniony ksiądz dr. Goeringa i mnie do biblioteki na I p. i wskazując 

na półki, gdzie leżały stare gazety, oświadczył, że to jest archiwum. Dr Goering przerzucił stos gazet, zwrócił 

uwagę, że to nie archiwum, lecz stare gazety, wtedy ksiądz oświadczył podniesionym głosem, że nie wie, gdzie 

[archiwum] jest, że to powinno gdzieś być. Dr Goering oświadczył wtedy, by się ksiądz nie podniecał, bo czy 

ksiądz chce czy nie, to jednak w razie potrzeby przy użyciu przymusowych środków archiwum będzie zbadane. 

Przed rozpoczęciem wizytacji wyjaśnił dr Goering przedtem, że archiwum zostanie na miejscu, że badanie ma 

cele naukowe i władza archiwalna chce wiedzieć, co się w archiwum znajduje, by w razie potrzeby wypożyczyć 

rękopisy. Po oświadczeniu dr Goeringa, oświadczył ksiądz, że nie ma nic przeciw wizytacji, że przeprasza, że 

jest podniecony, ponieważ go wczoraj obraziłem. Na to powiedziałem, czym księdza obraziłem wczoraj, to 

raczej mnie ksiądz obraził wczoraj niegrzecznym zachowaniem się wobec mnie, podniesionym głosem i woła-
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Nieufność zakonników klasztorów krakowskich do wszelkiego rodzaju wizytacji i  kon-

troli ze strony organów władz okupacyjnych była więc jak najbardziej zrozumiała. Obawa 

przed penetracją (połączoną nierzadko z rabunkiem) bibliotek i archiwów krakowskich przez 

Niemców powodowała, że zakonnicy niezbyt chętnie godzili się na tego rodzaju wizyty. Nie-

rzadko dochodziło również do rekwizycji pomieszczeń klasztornych zajmowanych następnie 

przez różnego rodzaju urzędy niemieckie, SS i policję, a także wojsko, co w większości przy-

padków prowadziło do przemieszania, dezorganizacji, dekompletacji i zniszczenia zasobów 

bibliotecznych i archiwalnych724.

Na temat stanu archiwów kościelnych w dystrykcie krakowskim Kaczmarczyk sporządził 

jesienią 1940 r. obszerny elaborat w języku niemieckim Geistliche Archive im Distrikt Krakau725 

oraz kilkustronicowe sprawozdanie poświęcone klasztorom zakonu premonstratensów w Polsce 

Praemonstratenser – Klöster in Polen726.

Obok archiwów instytucji państwowych, archiwów kościelnych, klasztornych i prywatnych, 

opracowywał ocalałe fragmenty archiwum gminy żydowskiej w Krakowie727. W czerwcu 1942 

r. razem ze wspomnianym już niemieckim archiwistą Heinzem Goeringiem oglądał archiwum 

żydowskie znajdujące się w getcie krakowskim. W lipcu 1943 r. zajmował się archiwaliami zli-

kwidowanej w sierpniu 1942 r. gminy żydowskiej w Wiśniczu Nowym728.

niem „zamykać drzwi”. On na to, Pan wczoraj powiedział, by lokal pozamiatać. Zaznaczam, że przez cały czas 

przedtem nie mieszałem się do dyskusji, nie oglądałem nic, tylko przypatrywałem się. Ostatecznie w innych 

półkach odnalazł dr Goering zakurzone archiwalia i oglądnąwszy pobieżnie zapytał o dyplomy pergaminowe. 

Ksiądz oświadczył, że ich nie ma, że nic o nich nie wie. Po pewnym czasie wyszedł dr Goering z biblioteki, 

zapowiadając księdzu swe przyjście jutro o godzinie 1–ej, bo o tej porze najłatwiej zastać, w sprawie archiwum 

prowincjała. Wyszliśmy pożegnawszy księdza.

Dnia 2/10 – o godz. 1-ej dr Goering w rozmowie z prowincjałem P. Kurowskim w sprawie uporządkowania 

wyjaśnił, że archiwum zostaje na miejscu, że opisanie leży nawet w interesie klasztoru, bo będą mieli spis, że 

w innych klasztorach życzliwie tę akcję przyjęto. Wspomniał, że ksiądz z parafi i był niegrzeczny wobec mnie, 

że unosił się wobec niego – zwrócił się, by mi ułatwiono pracę, że gdybym się żalił na przeszkody, to użyją 

środków przymusowych. Ustalono, że archiwalia przeniesie się do sąsiedniego pokoju, by było łatwiej rozłożyć 

je, że pracę rozpocznę 5/10 o godz. 8-ej rano. W czasie rozmowy nie było najmniejszych podniecań, wszystko 

w dobrej formie. Pożegnawszy się z prowincjałem, wyszliśmy z klasztoru po 10 minutach konferencji”. [pisow-

nia oryginalna]

724 Tak stało się m.in. z księgozbiorem klasztoru oo. Bernardynów mającym swoją siedzibę przy ul. Bernardyńskiej 2, 

 który wraz z archiwum zakonnym został już w listopadzie 1940 r. wyrzucony z pomieszczeń zarekwirowanych

przez Niemców na kwatery SS. Podobny los spotkał także zbiory archiwalne i biblioteczne ss. Wizytek wy-

siedlonych w większości w 1944 r. ze swojej siedziby przy Krowoderskiej 16, zamienionej na dom noclegowy 

dla SS-manów, a także oo. Paulinów, których klasztor na Skałce (ul. Skałeczna 15) został w początkach 1944 r. 

przeznaczony na oddział chirurgiczny szpitala św. Łazarza, a wszyscy zakonnicy z wyjątkiem przeora, zmusze-

ni do jego opuszczenia. Ograniczeniu uległa również działalność biblioteczna oo. Karmelitów Trzewiczkowych 

na Piasku, których biblioteka i archiwum uległy daleko idącej dezorganizacji i zniszczeniu, a w końcu 1943 r. 

także przemieszczeniu, gdy klasztor Karmelitów (ul. Karmelicka 16) został zajęty – przy pozostawieniu 3 cel 

na potrzeby zakonników – na cele mieszkalne, kwatery policji niemieckiej oraz przez osoby wysiedlone, zob. P. 

Lechowski, Biblioteki Krakowa..., dz. cyt., s. 65, 66.

725 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 13, Geistliche Archive im Distrikt Krakau.

726 Tamże, j.a. 20, Praemonstratenser – Klöster in Polen.

727 Archiwum Gminy Żydowskiej uległo częściowemu zniszczeniu podczas akcji zacieśniania dzielnicy żydowskiej 

 w  roku 1942. Część akt ocaliło i  przejęło Archiwum Państwowe w  Krakowie, zob. M. Friedberg, Archiwa 

 i biblioteki..., dz. cyt., s. 106.

728 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate Juli 1943, 

 k. 34; A. Kamiński, Diariusz podręczny..., dz. cyt., s. 141.

3.3. Porządkowanie oraz inwentaryzowanie 

archiwów instytucji, archiwów klasztornych 

i rodzinnych (rodowych)
Obok porządkowania akt Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wizytacji archiwów 

miejskich, kościelnych i prywatnych Kazimierz Kaczmarczyk w latach 1942–1944, na polece-

nie archiwalnych władz okupacyjnych, zajmował się także porządkowaniem i inwentaryzowa-

niem archiwaliów instytucji, archiwów zgromadzeń zakonnych znajdujących się w  Krakowie 

oraz archiwów rodzinnych. Porządkowanie przez niego (a także przez Władysława Semkowicza 

i Karola Buczka) archiwów kościelnych i prywatnych związane było m.in. z zarządzeniem Dyrek-

cji Archiwów GG przeprowadzenia kwerendy we wszystkich zespołach archiwalnych w poszu-

kiwaniu informacji dotyczących Niemców i obszarów Rzeszy Niemieckiej. Akcja ta służyła włą-

czeniu nieznanych dotychczas materiałów jako źródeł do badań wschodnich (Ostforschung)729.

W okresie od listopada 1940 do stycznia 1941 r. porządkował i inwentaryzował archiwum 

książąt Lubartowiczów-Sanguszków w  pałacu w  Gumniskach730. 15 listopada 1940 r. Niemcy 

przewieźli z niego do Krakowa 33 skrzynie wypełnione archiwaliami, wśród których znajdo-

wały się także książki. Złożono je w piwnicach Archiwum przy ul. Grodzkiej. Drugi transport 

miał miejsce 25 stycznia 1941 r. Tym razem przewieziono z Gumnisk do Krakowa 40 skrzyń. 

W odbiorze styczniowego transportu brał udział także Kaczmarczyk731.

Po przewiezieniu akt do Krakowa, w latach 1941–1943 nadal prowadził prace porządkowe, 

inwentaryzacyjne, a przede wszystkim skatalogował dyplomy pergaminowe z lat 1289–1895732.

W listopadzie 1940 r. porządkował akta rodziny Michałowskich w Dobrzechowie oraz akta 

Urzędu Wojewódzkiego733. W latach 1942–1944 porządkował i inwentaryzował archiwalia zgro-

madzone w archiwach zakonnych. Inwentaryzacją objęto 6 najstarszych krakowskich klaszto-

rów żeńskich i męskich, przy czym same archiwalia pozostawiano na miejscu. Jedynie doku-

menty pergaminowe i 8 rękopisów dominikanów krakowskich przeniesiono jako depozyt do 

Archiwum Państwowego w Krakowie734.

Rezultatem prac były katalogi i spisy inwentaryzacyjne, które Kaczmarczyk sporządził 

przeważnie w trzech egzemplarzach: dwóch pełniejszych – przeznaczonych dla archiwum

729 S. Lehr, Pewna prawie zapomniana…, s. 152.

730 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate November 

 1940, k. 2; tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate Januar 1941, k. 4. W latach 1939–1945 Gumniska 

 objęte były niemieckim zarządem komisarycznym. Dzieje i zasób biblioteki i archiwum książąt Sanguszków 

 przedstawiła J. M. Marszalska w swojej pracy, Biblioteka i Archiwum Sanguszków. Zarys dziejów, Tarnów 2000.

731 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate Januar 1941, 

 k. 4; J.M. Marszalska Biblioteka i Archiwum..., dz. cyt., s. 149. Według relacji inż. L. Chrzanowskiego, na którą 

 powołuje się J. Marszalska (pisemna relacja L. Chrzanowskiego, pracownika Zarządu Dóbr Książąt Sanguszków, 

 który był obecny przy konwojowaniu transportu z Gumnisk do Krakowa, patrz: Archiwum Państwowe w Tarnowie, 

 rok 1973), osobą obecną przy odbiorze archiwaliów z Gumnisk był dr Jan Kaczmarczyk. Chodziło oczywiście 

 o Kazimierza Kaczmarczyka.

732 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit in Monate März 1941, 

 k. 6; tamże, Bericht über die Tätigkeit in Monate April 1941, k. 7; tamże, Bericht über die Tätigkeit im Monate 

 Januar 1942, k. 16; tamże, Bericht über die Tätigkeit im Monate Juni 1942, k. 21.

733 NDAP, Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 6; PANAWOP, Materiały Kazimierza 

 Kaczmarczyka, j.a. 80; tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate November 1940, k. 2.

734 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 167, pismo K. Kaczmarczyka z  21 kwietnia 1942 r. 

 w sprawie przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego w Krakowie, k. 23; Cz. Skopowski, Kazimierz 

 Kaczmarczyk…, dz. cyt., s. 278; A. Kiełbicka, Archiwa krakowskie…, dz. cyt., s. 96.
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klasztornego i  dla siebie – oraz skróconej – przeznaczonej dla władz niemieckich735.

Pierwszym zgromadzeniem zakonnym, które Kaczmarczyk odwiedził w dniach 3–5 sierpnia 

1942 r. w celu uporządkowania akt, byli Kanonicy Regularni Laterańscy przy kościele Bożego 

Ciała w Krakowie. Kontynuował tutaj prace, które zaczął jeszcze w 1903 r.

Kolejnym zgromadzeniem, gdzie zaprowadzał ład w zbiorach archiwum, byli wspomniani 

już oo. Augustianie736. Podczas archiwizacji przeprowadzonej na przełomie 1942–1943 r. opra-

cował inwentarz archiwum zakonnego i rękopisów bibliotecznych. Spisany w języku niemiec-

kim, poprzedzony krótkim historycznym wstępem, zawiera regestry archiwów z  podziałem 

na akta prowincji, akta różnych klasztorów augustiańskich w Polsce i akta klasztoru w Krako-

wie, jednakże z numeracją ciągłą, za wyjątkiem dokumentów pergaminowych, które posiadały 

oddzielne sygnatury737.

Kaczmarczyk zajął się też uporządkowaniem archiwaliów zebranych w klasztorze oo. Fran-

ciszkanów. Po raz pierwszy zwizytował archiwum tego zgromadzenia w  sierpniu 1942 r.738 

Archiwum franciszkańskie posiadało w 1943 r. 237 ksiąg i fascykułów z lat 1501–1934 nie tylko 

konwentu krakowskiego, ale także konwentów w Krośnie, Warszawie, Lublinie i Nowym Sączu, 

które zostały przez niego uporządkowane i spisane.

Od września 1943 r. do sierpnia 1944 r. pracował w archiwum klasztoru oo. Dominikanów. 

Zinwentaryzował regesty 531 dominikańskich dokumentów pergaminowych z lat 1227–1894739.

W listopadzie i grudniu 1943 r. porządkował archiwum i bibliotekę klasztoru oo. Paulinów 

na Skałce w Krakowie740. Owo archiwum zawiera cenne materiały do historii kościoła, klasztoru, 

tradycji zakonnej, miasta Kazimierza i dzielnicy Kazimierz oraz Krakowa i  jego okolic. Przed 

735 M. Zapora, dz. cyt., s. 37.

736 W okresie okupacji hitlerowskiej archiwum poniosło dotkliwą stratę. Historyk tego zakonu, o. Grzegorz Uth, 

 Niemiec, zabrał z  klasztoru na Wolę Justowską, gdzie pełnił funkcję kapelana, pewną liczbę cenniejszych 

 rękopisów, jak uchwały kapituł prowincjonalnych i konwentualnych z XVI–XVIII w. Po śmierci o. Utha w 1940 r. 

 rękopisy te zabrała policja niemiecka i przekazała Dyrekcji Archiwów, ta zaś przesłała je do Niemiec. M. Friedberg, 

 Archiwa i biblioteki..., dz. cyt., s. 106.

737 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 21, Archiv des Augustinerklosters in Krakau, k. 35, 

tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate November 1942, k. 27; Bericht über die Tätigkeit im 

Monate Dezember 1942, k. 28; K. Jelonek-Litewka, Dokumenty pergaminowe z lat 1299–1867 z Archiwum Au-

gustianów w Krakowie. Metody opracowania i ocena wartości, „Archeion” 1984, t. 78, s. 147–161, przyp. 36; W. 

Kolak, Archiwum Augustianów w Krakowie w zasobie AP. Metody porządkowania i zawartość, „Archeion” 1984, 

t. 78, s. 125–145; Tegoż, Katalog Archiwum oo. Augustianów w Krakowie 1299–1950, Kraków 1996, s. 24. Pod 

koniec wojny lub zaraz po jej zakończeniu o. Walenty Gałowicz, opierając się na inwentarzu Kaczmarczyka, 

opracował bardzo lakoniczny i miejscami błędny inwentarz kartkowy dokumentów. Był on w zasadzie powtó-

rzeniem książkowego inwentarza Kaczmarczyka, ale każda część posiadała odrębną numerację dwuczłonową, 

to jest złożoną z cyfry rzymskiej na oznaczenie działu akt i arabskiej na oznaczenie poszczególnych jednostek. 

Dział akt klasztoru Augustianów krakowskich składał się natomiast z dwóch części: dokumentów pergami-

nowych oznaczonych jako A. III oraz rękopisów oznaczonych B. III. Oba inwentarze nie obejmowały całego 

zasobu archiwum Augustianów, jedynie część starszą, złożoną z dokumentów pergaminowych i ksiąg. Zob. 

W. Kolak, Katalog Archiwum…, dz. cyt., s. 24. Od 1952 r. akta zakonu Augustianów, rozwiązanego w 1950 r., 

znajdują się w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie zostały ostatecznie uporządkowane i opra-

cowane. Natomiast pozostały zbiór inkunabułów przejęła w 1953 r. Biblioteka Jagiellońska. Zob. ANK, sygn. 

Aug. 1–697. Łącznie 697 j.a., ok. 30 m.b. akt; P. Lechowski, Biblioteki Krakowa…, dz. cyt., s. 110.

738 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate August 1942, k. 23.

739 PANAWOP, Tamże, j.a. 50; tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit…, k. 36–46.

740 PANAWOP, Tamże, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit im Monate November 1943, k. 38; Bericht über die 

 Tätigkeit im Monate Dezember 1943, k. 39; S. Świdziński (OSP), Sprawozdanie z prac porządkowych w Archiwum 

 Klasztoru oo. Paulinów na Skałce w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1961, t. 2, z. 1–2, s. 289; 

 J. Zbudniewek, Katalog rękopisów Biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce, „Studia Claromontana” 1987, t. 8, 

 s. 321–406.

wojną porządkowaniem archiwum zajmował się o. Brunon Kubica z polecenia generała zakonu 

o. Piusa Przeździeckiego, który wizytował klasztor krakowski w  latach 1931–1933. Inwentarz 

opracowany przez o. Brunona zaginął741.

Kaczmarczyk całość materiału podzielił na cztery działy: a) dyplomy, b) rękopisy archiwalne, 

c) plany i rysunki, d) rękopisy biblioteczne. Przy ogólnym rozkładzie trzymał się chronologii, 

a w poszczególnych fascykułach akta układał w sposób rzeczowo-chronologiczny. Z braku czasu 

swej pracy nie dokończył. Uporządkował i zinwentaryzował 325 rękopisów archiwalnych. Opra-

cował wszystkie dyplomy742 i plany, które były mu dostępne. Wszystkie rachunki, nie zdoław-

szy dokładnie ułożyć ich rocznikami, powiązał, akta, które nie były oprawne, umieścił w tecz-

kach lub owinął w papier i przewiązał sznurkiem743. Inwentarz sporządził w języku niemieckim 

w  trzech egzemplarzach, z  których jeden wzięli Niemcy, drugi on sam744, a  trzeci otrzymało 

archiwum klasztoru745.

Średniowieczny księgozbiór w  klasztorze skałeckim należy do stosunkowo licznych 

bibliotek klasztornych zakonów działających w miastach. Zachowane do dziś średniowieczne 

rękopisy stawiają go w  rzędzie mniejszych zbiorów w  porównaniu z  takimi bibliotekami jak 

dominikańskie czy franciszkańskie. Trzon zbioru stanowią 23 rękopisy średniowieczne oraz 

290 rękopisów z epoki nowożytnej i współczesnej, ilustrujących odmienny obraz życia i kultury 

klasztoru aniżeli rękopisy średniowieczne746. Księgozbiór rękopisów średniowiecznych nie był 

skatalogowany i w związku z tym nie został w pełni wykorzystany przez badaczy747.  Natomiast 

rękopisy nowożytne i współczesne podlegały omówieniu i uporządkowaniu: w 1762 r., następnie 

w 1844 r. W okresie międzywojennym zostały opracowane prawdopodobnie przez o. Mariana 

Paszkiewicza. Po raz czwarty do omawianego zbioru wrócił w listopadzie 1943 r. Kaczmarczyk748.

Całego zbioru nie zdążył jednak opisać i w ramach prac uporządkował i zinwentaryzował 

jedynie 23 rękopisy biblioteczne z XV w.

Natomiast rękopisy od XVI do XX w. (do numeru 128.) przygotował do inwentaryzacji, 

tzn.: ułożył je chronologicznie, oznaczając rok lub wiek powstania, rozwiązał wszystkie pakiety 

kazań, nadał im czerwonym ołówkiem nowe sygnatury, próbował ustalić autorów niektórych 

rękopisów, podając ich nazwiska hipotetycznie (często niestety błędnie) i dokonując foliacji749. 

Sporządzone przez niego, bardzo skrócone opisy obejmowały nie tylko przybliżone daty powstania 

rękopisów, ale także przejęte z treści kodeksów tytuły niektórych dzieł oraz noty proweniencyjne750.

Po powrocie w końcu marca 1945 r. z Częstochowy do Krakowa Kaczmarczyk jeszcze przez 

około dwa miesiące pracował w tamtejszym Archiwum Państwowym. Czas ten wykorzystał m.in. 

741 S. Świdziński, Sprawozdanie z prac porządkowych…, s. 289.

742 Dyplomy do roku 1943 były przechowywane w  małym kuferku. Kaczmarczyk wyjął je z  niego i  umieścił 

 w dwóch pudełkach tekturowych. Zob. Świdziński, Sprawozdanie z prac porządkowych..., dz. cyt., s. 291.

743 Tamże, s. 289–290.

744 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 22, Archiv des Paulinerklosters in Krakau.

745 W  latach 1957–1959 r. ponownie uporządkowano po wojennej zawierusze archiwum skałeckie. Zasób 

 odtworzono według inwentarza opracowanego przez Kaczmarczyka, który został przetłumaczony i przepisany 

 na karty katalogowe. Świdziński, dz. cyt., s. 290–293. W lutym 1993 r. o. Janusz Zbudniewek (OP) zakończył 

 prace nad katalogiem archiwum zakonu Paulinów w skałeckim klasztorze. W swojej pracy wykorzystał także 

 inwentarz sporządzony przez Kaczmarczyka. Zob. J. Zbudniewek, Katalog Archiwum..., dz. cyt., s. 83–363; 

 M. Dębowska, Informator..., dz. cyt., s. 55–56.

746 J. Zbudniewek, Katalog rękopisów Biblioteki Paulinów..., dz. cyt., s. 270, 379.

747 Tamże, s. 270.

748 Tamże, s. 383.

749 S. Świdziński, dz. cyt., s. 293; J. Zbudniewek, dz. cyt., s. 383.

750 J. Zbudniewek, dz. cyt., s. 270.
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na porządkowanie archiwaliów klasztoru ss. Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie. 

Prace porządkowe i  inwentaryzacyjne wykonywał razem z o. Romualdem Gustawem (OFM), 

który pełnił w latach 1938–1939 oraz w 1946 r. obowiązki kapelana tego zgromadzenia751.

Porządkowanie archiwum rozpoczęto od zebrania wszystkich rozproszonych dokumentów 

i ksiąg. Następnie wydzielono dokumenty pergaminowe i ułożone luźne akta rzeczowe w fascy-

kuły, w  obrębie zaś poszczególnych fascykułów wprowadzono układ chronologiczny. Ważną 

rzeczą było spaginowanie wszystkich pozycji archiwalnych. Wymagało to wiele pracy, gdyż przy 

włączaniu poszczególnych aktów do odnośnych serii rzeczowych należało przeczytać dokładnie 

wszystkie dokumenty, by zapoznać się z ich treścią, i wtedy dopiero można było zaliczać je do odpo-

wiedniej grupy. Dopiero po tym ogólnym uporządkowaniu rzeczowym i chronologicznym całego 

materiału przystąpiono do szczegółowej inwentaryzacji. Wszystkie dyplomy i  rękopisy zostały 

opatrzone numerem porządkowym. Rękopisy otrzymały tytuły, w miarę możliwości w brzmieniu 

oryginalnym, wraz z podaniem treści, zakresu chronologicznego, formatu i ilości stron rękopisu752.

Cały zasób archiwaliów podzielono na dwie grupy zasadnicze: a) dyplomy, b) rękopisy. 

Archiwum ss. Bernardynek przy kościele św. Józefa posiadało wtedy 64 dyplomy pergaminowe 

z lat 1434–1872 oraz 233 rękopisy z XV–XX w. Dokumenty te pochodzą z trzech początkowo 

istniejących klasztorów: św. Agnieszki, św. Józefa i św. Kolety753.

Dzięki żmudnej i wytężonej pracy Kazimierza Kaczmarczyka krakowskie archiwa klasztorne 

oo. augustianów, ss. bernardynek, oo. franciszkanów, oo. dominikanów, oo. paulinów zostały 

częściowo lub całkowicie uporządkowane. Pozytywnym następstwem tychże prac inwentaryza-

cyjnych i porządkowych było gruntowne zapoznanie się przez niego ze zbiorami, a także zdo-

bycie wielostronnego doświadczenia w  zakresie problematyki archiwów klasztornych. Zyskał 

również szacunek i uznanie zakonników, z którymi po wojnie nadal współpracował w zakresie 

organizacji archiwów zakonnych i prowadzenia badań nad zasobami archiwalnymi.

4. Udział w akcji gromadzenia i zabezpieczania 

archiwaliów warszawskich w klasztorze 

oo. Paulinów na Jasnej Górze w latach 1944–1945

Na początku 1944 r. wobec zbliżania się frontu wschodniego niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły 

szeroko pojęte działania ewakuacyjne dóbr kultury – w tym archiwów – z terenu Generalnego Guberna-

torstwa, na które nakładały się próby zabezpieczania i nadzoru podejmowane przez środowiska polskie.

11 stycznia 1944 r. Erich Randt wezwał do swojego urzędu Mariana Friedberga – kierownika 

Archiwum Miejskiego w Krakowie – i zarządził ewakuację najważniejszych archiwaliów z archi-

wum do Javorníka w Kraju Sudeckim. Friedberg, obawiając się strat, zaproponował Randtowi, 

zamiast ewakuacji, umieszczenie najważniejszych archiwaliów w  pomieszczeniach piwnicy, 

751 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 33, Katalog dyplomów i rękopisów archiwum ss. Bernardynek 

 Klasztoru św. Józefa w Krakowie; R. Gustaw, Klasztor i Kościół św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie 1646–1946, 

 „Biblioteka Krakowska” 1947, t. 105, s. 5; Dzieje i  zasób archiwum klasztoru Bernardynek opracowali 

 o. Romuald Gustaw OFM i K. Kaczmarczyk w artykule Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy 

 kościele św. Józefa w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 20, s. 5–94.

752 Tamże, s. 9.

753 Tamże, s. 10.

używając do ich zabezpieczenia worków z piaskiem. Jednakże Randt odrzucił ten postulat. Frie-

dberg, po naradzie z Kazimierzem Kaczmarczykiem i Włodzimierzem Budką, poinformował 

Randta, że polscy archiwiści nie mogliby brać udziału w przewożeniu polskich archiwaliów na 

terytorium obcego państwa, gdyż dla nich byłoby to równoznaczne z kradzieżą, a nie z zabez-

pieczeniem. Po dalszych rozmowach z Friedbergiem Randt zgodził się na umieszczenie archiwa-

liów w pobliżu Krakowa – w Tyńcu754.

Działania mające na celu zabezpieczenie archiwaliów nabrały intensyfi kacji wiosną 1944 r. 

W kwietniu Hans Branig755 – ówczesny kierownik Urzędu Archiwalnego w Warszawie – w pouf-

nej rozmowie z  polskimi kierownikami warszawskich archiwów, przedłożył plan ratowania 

archiwaliów, które miały być ewakuowane do jednego z miast położonych na zachodzie GG. 

Polscy archiwiści zareagowali na te plany z pewnymi obawami i byli zdumieni, z jaką powagą ich 

niemieccy przełożeni przedstawili im zagrożenia dla warszawskich archiwów. To wtedy prawdo-

podobnie padła propozycja zwiezienia akt do klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze756.

Ostateczną zgodę dyrekcji Archiwów Generalnego Gubernatorstwa na ewakuację czę-

ści zasobów archiwalnych Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Archiwum Akt Nowych 

i  zabezpieczenie ich poza Warszawą, głównie w  klasztorze jasnogórskim oraz poklasztornym 

budynku w Piotrkowie Trybunalskim, udało się uzyskać w lipcu 1944 r. Zgoda na ewakuację była 

m.in. wynikiem narady w sprawie zabezpieczenia archiwaliów, która odbyła się w dniach 14–16 

czerwca 1944 r. w Dyrekcji Archiwów GG, w której brał udział także Kaczmarczyk. W trakcie 

obrad postanowiono, że część akt z archiwów warszawskich będzie złożona na Jasnej Górze, na 

co zgodę wydał 6 lipca ówczesny przeor konwentu o. Stanisław Nowak757.

Kwestię ewakuacji akt warszawskich na Jasną Górę i do Piotrkowa Trybunalskiego poruszył 

Witold Suchodolski w liście do Kaczmarczyka, z początku lipca 1944 r.:

Po ostatniej bytności w Krakowie zarządził dr Branig u nas szereg robót zabezpieczających, które w kon-

sekwencji mogą doprowadzić do przesunięcia pewnej – ograniczonej zresztą – części naszych zbiorów do 

Piotrkowa lub Częstochowy. Zachowajcie to, Panie Kazimierzu, na razie dla siebie tylko, chyba że w Krako-

wie skądinąd się o tym dowiecie. Częstochowa, a właściwie Jasna Góra, nie byłaby nawet zła na ten cel, czy 

nie jest tam jednak za wilgotno w dolnych partiach? Znacie trochę tamtejsze warunki i ciekaw jestem, co 

o tym myślicie758.

Niemcy żądali przedstawienia im szczegółowego planu ewakuacji oraz przeniesienia przede 

wszystkim akt z Fortu Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu. Zgoda władz niemieckich na 

wywiezienie części archiwaliów bezpośrednio z AGAD nadeszła dopiero pod koniec lipca.

15 lipca 1944 r. Kaczmarczyk przybył na Jasną Górę, gdzie miał przygotować miejsce na akta 

ewakuowane z warszawskich archiwów759. Za zgodą przeora zlustrował klasztorne pomieszcze-

754 S. Lehr, Pewna prawie zapomniana…, s. 247–248. Na decyzję Randta miały też wpływ sugestie najwyższych 

 decydentów GG, sekretarza stanu Josepa Bühlera i gubernatora Hansa Franka, którzy byli przeciwni wywózce 

 archiwaliów z terenów przez nich zarządzanych, zob. tamże, s. 249.

755 Hans Branig na początku lipca 1940 r. – po urlopowaniu z Wehrmachtu – oddelegowany został do dystryktu 

 radomskiego, dla pełnienia nadzoru nad archiwami państwowymi w  Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim 

 i Kielcach. W 1942 r. przeniesiony do Krakowa. W latach 1943–1944 był kierownikiem Urzędu Archiwalnego 

 w Warszawie.

756 J. Bańbor, J. Zbudniewek: Wojenny exodus archiwaliów warszawskich na Jasną Górę, „Miscellanea Historico-

 -Archivistica” 2011, t. 18, s. 247–248; S. Lehr, Pewna prawie zapomniana…, s. 254–255.

757 E. Kołodziej, Korespondencja Józefa Stojanowskiego…, s. 277; J. Bańbor, J. Zbudniewek, Wojenny exodus… s. 248.

758 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 294, fragment listu W. Suchodolskiego do K. Kaczmarczyka 

 z 2 lipca 1944 r., k. 61.

759 Archiwum Paulinów na Skałce w  Krakowie (dalej ASK), Diariusz o. Stanisława Nowaka, sygn. 532, k. 57; 

 P. Majewski w swojej pracy Wojna i kultura na s. 279 wspomina, że Kaczmarczyk przebywał w lipcu 1944 r. 
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nia dla celów składowania archiwaliów, wybierając jedną piwnicę pod wałami, co najmniej trzy 

pokoje i różne zakamarki wewnątrz klasztoru, spowiednicę oraz kaplicę różańcową. Obok Sali 

Spowiedniczej na potrzeby archiwaliów zarezerwowano magazyn przy zakrystii (w której były 

wcześniej przechowywane zbiory Muzeum Przemysłu Ludowego w Częstochowie) wraz z zakry-

stią. Po powrocie do Krakowa Kaczmarczyk złożył ustne sprawozdanie dyrektorowi Randtowi ze 

stanu przygotowań na przyjęcie archiwaliów warszawskich w klasztorze jasnogórskim760.

W trakcie kolejnego pobytu na Jasnej Górze, w dniach od 21 lipca do 5 sierpnia 1944 r., obej-

rzał wszystkie możliwe pomieszczenia sanktuarium. Zdecydował się na usunięcie z Sali Maryj-

nej i przyległych magazynów przedmiotów należących do Gimnazjum Henryka Sienkiewicza 

w Częstochowie i szeregu depozytów złożonych przez częstochowian, by w ich miejsce 22 lipca 

przyjąć pierwsze transporty archiwaliów. Następny transport nadszedł 5 sierpnia 1944 r.761

7 września 1944 r. odbyło się w Krakowie spotkanie przedstawicieli administracji wewnętrz-

nej Generalnego Gubernatorstwa: Ericha Randta, dr. Georga Wintera oraz szefa Wydziału 

Spraw Wewnętrznych Rządu GG SS-Brigadeführera dr. Georga von Craushaara, w trakcie któ-

rego Randt polecił przewieźć na Jasną Górę najcenniejsze akta Archiwum Głównego Akt Daw-

nych w Warszawie, przechowywane dotąd w Forcie Sokolnickiego. Decyzja ta uratowała przed 

zagładą m.in. bezcenny zespół akt Metryki Koronnej762.

Tymczasem w ogarniętej powstaniem Warszawie Józef Stojanowski – ówczesny kierownik 

Archiwum Akt Nowych – który do początków września 1944 r. znajdował się na terenie kon-

trolowanego przez Niemców Okęcia, bezskutecznie próbował dostać się do AAN. Ostatecznie 7. 

września przyjechał wraz z żoną do Częstochowy, gdzie miały już przybyć z Fortu Sokolnickiego 

akta. Niestety, transport jeszcze nie nadszedł. Z Częstochowy wysłał kartkę pocztową oraz list do 

Kaczmarczyka, w których przedstawił swoją nie najlepszą sytuację:

Kochany Panie Kazimierzu!

Dotarłem dziś tu i dowiedziałem się w Klasztorze, że akta nie nadeszły. Nie wiem, czy nie były wysłane. 

Powiedziano mi, że Pan tu był i czekał na darmo. Nie wiem, co robić? Gdyby Pan tu był, to może zostałbym 

tu Pańskim pomocnikiem. Za Pańską życzliwą interwencją u  O. Przeora i  jaki obiad u  Ojców otrzymał 

– a tak chodzę i medytuję, czy czekać dalej, czy jechać do Krakowa. Może Pan tu przyjedzie? Jeżeli p. Dr 

Randt jest w Krakowie, to może Pan będzie łaskaw oświadczyć mu, że akt dotychczas nie ma i, że nie wiem, 

co począć. Proszę również wspomnieć, że ani za sierpień, ani za wrzesień poborów nie otrzymałem. Może 

przysłałby mi tu telegrafi cznie i zadecydował, co mam robić. Jestem tu z żoną. Proszę o możliwie rychłą wia-

domość. Byłbym wdzięczny za interwencję u O. Przeora. Może pokazałby mi archiwum i bibliotekę. Musi 

być przecie bogata i interesująca. Ściskam serdecznie. Szczerze oddany Stojanowski763.  

 w klasztorze jasnogórskim jako uchodźca. Jest to oczywista pomyłka. Kaczmarczyk w drugiej połowie lipca 

 – na początku sierpnia przebywał w klasztorze jasnogórskim służbowo, zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza 

 Kaczmarczyka, j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit in Monaten Juli und August 1944, k. 46.

760 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 165, pismo Stadthauptmanna częstochowskiego 

 (podpisane w zastępstwie przez inspektora Seibolda) do przeora jasnogórskiego z 31 października 1944 r. (bez 

 liczby dziennika) informujące o  rekwizycji na potrzeby Zarządu Archiwów Generalnego Gubernatorstwa 

 spowiednicy wraz z zakrystią, k. 27; J. Bańbor, J. Zbudniewek, Wojenny exodus…, s. 253–254.

761 ASK, Diariusz o. Stanisława Nowaka, sygn. 532, k. 61, k. 63; PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, 

 j.a. 168, Bericht über die Tätigkeit in Monaten Juli und August 1944, k. 46.

762 W protokole rozmowy czytamy: „W Warszawie w Forcie im. Sokolnickiego na Żoliborzu znajdują się cenne 

 archiwalia (Metryka Koronna, dokumenty oryginalne itp.), które za wszelką cenę muszą zostać zabezpieczone. 

 Stwierdzono, że należy skierować dalekopis do dowództwa Armii „Środek” w  celu zabezpieczenia tych 

 archiwaliów. Odpis tego dalekopisu zostanie skierowany do Naczelnego Dowództwa 9 Armii i gubernatora

 dystryktu warszawskiego”. D. Matelski, Polityka okupanta niemieckiego wobec polskich dóbr kultury (1939

 –1945), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2003, t. 80, s. 232, przypis 168. Zob. też S. Radoń, Dr Erich

 Randt…, s. 131.

763 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 292, kartka pocztowa J. Stojanowskiego do  Kaczmarczyka 

 z 8 września 1944 r., k. 81.

Jego życzeniu stało się zadość, albowiem 18 września 1944 r. Kaczmarczyk po naradzie 

z E. Randtem w sprawie archiwaliów warszawskich (która odbyła się 10 września) wyjechał po 

raz kolejny do Częstochowy jako ofi cjalny zastępca dyrektora Randta, w  celu nadzorowania 

zgromadzonych w klasztorze jasnogórskim dokumentów764. W międzyczasie Stojanowskiemu 

powierzono na powrót pełnienie obowiązków kierownika Archiwum Akt Nowych w Warsza-

wie, dzięki czemu dokonał wizji wszystkich warszawskich budynków archiwalnych i ich zawar-

tości, których liczba – poza żoliborskim fortem – równała się zero. Po powrocie do Częstochowy, 

27 września, sporządził dyrektorowi Randtowi szczegółowy raport765.

Odtąd obydwaj czuwali nad archiwaliami warszawskimi, które w  kolejnych transportach 

kolejowych nadchodziły do Częstochowy, już w ramach tzw. akcji pruszkowskiej766. Pierwszy 

wagon nadszedł 25 listopada, kolejny dwa dni później, o czym zanotował w diariuszu przeor o. 

Nowak767. Podkreślić trzeba też fakt, że w rozładunku akt oraz w umieszczaniu ich w wytypowa-

nych pomieszczeniach klasztornych bardzo pomagali ojcowie i bracia zakonni768.

Nawał zajęć związanych z przygotowaniem pomieszczeń dla archiwaliów i nadzorem nad 

nimi nie przeszkodził Kaczmarczykowi w  kontynuowaniu prac porządkowych w  archiwum 

jasnogórskim. Od 21 lipca do 5 sierpnia 1944 r. i od 18 września 1944 r. do 19 marca 1945 r. 

kontynuował katalogowanie archiwum klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze769. Jednocześnie 

wykładał nauki pomocnicze historii (archiwistykę, dyplomatykę, paleografi ę) na tajnych kur-

sach Uniwersytetu Ziem Zachodnich (UZZ) w Częstochowie.

W świetle zachowanej dokumentacji na Jasnej Górze znalazło się 329 skrzyń oraz kilkaset 

paczek i worków, w których znajdowały się archiwalia z Archiwum Głównego Akt Dawnych, 

Archiwum Akt Nowych, ze zbioru Popielów (zbiór ks. Józefa Poniatowskiego), akta rodowe 

Stanisława Augusta Poniatowskiego770. Dr Tadeusz Nożyński, który prowadził wykłady z nauk 

pomocniczych historii, szczególnie z paleografi i i dyplomatyki w sekcji historycznej Wydziału 

Humanistycznego UZZ na tajnych kompletach w Częstochowie, wspominał:

Dodam jeszcze, że w grudniu [1944], na kilka tygodni przed wypędzeniem Niemców, spotkałem się 

z  dr. Kazimierzem Kaczmarczykiem, dyr. Archiwum w  Poznaniu, i  miałem sposobność oglądać pewną 

część archiwaliów warszawskich, wywiezionych do Berlina, a  stamtąd przekazanych na Jasną Górę. Było

764 PANAWOP, tamże, j.a. 165, pismo E. Randta l.dz. Az. 3011/44 z 16 września 1944 r. delegujące K. Kaczmarczyka 

 do zastępczego biura dyrekcji Archiwów GG w klasztorze jasnogórskim, k. 23, zob. też, A. Kamiński, Diariusz 

 podręczny …, s. 314, 316.

765 J. Bańbor, J. Zbudniewek, Wojenny exodus…, s. 257.

766 Tak zwana „akcja pruszkowska” prowadzona była w  oparciu o  punkt 10 części I  umowy kapitulacyjnej 

 dowództwa powstania warszawskiego z  2 października 1944 r. (podpisanej przez pułkownika Kazimierza 

 Iranka-Osmeckiego oraz SS-Obergruppenführera i generała policji Ericha von den Bacha-Żelewskiego), który 

 stanowił, że „Umożliwi się ewakuację przedmiotów posiadających wartość artystyczną, kulturalną i kościelną. 

 Dowództwo niemieckie dołoży starań, by zabezpieczyć pozostałe w mieście mienie publiczne i prywatne”. Zob. 

 W. Suchodolski, Archiwa polskie za okupacji 1939–1945, „Archeion” 1948, t. 17, s. 48; J. Kirchmayer, Powstanie 

 Warszawskie, Warszawa 1984, s. 561 (załącznik nr 36); P. Majewski, Akcja pruszkowska [w:] Wojna i kultura..., 

 dz. cyt., s. 304–348.

767 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, w okresie: 18 września 1944 r. – 19 marca 1945 r. 

 skatalogował dokumenty od numeru 1819 do numeru1980, k. 33; ASK, Diariusz o. Stanisława Nowaka, sygn. 

 532, s. 93, 95.

768 J. Zbudniewek, Generał paulinów o. Alojzy Wrzalik w służbie Kościoła i Narodu, „Studia Claromontana” 2008, 

 t. 26, s. 357.

769 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 33.

770 J. Bańbor, J. Zbudniewek, Wojenny exodus…, s. 263. Szczegółowy wykaz archiwaliów przechowywanych na 

 Jasnej Górze, zob. tamże, s. 272–302.
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tego kilkaset worków, skrzyń, waliz, zawierających szczątki Archiwum Akt Dawnych i innych zbiorów. Dr 

Kaczmarczyk doglądał tych skarbów z wielkim poświęceniem i oddaniem mimo nieszczególnego zdrowia 

i mrozów771.

Akcja ewakuacji dóbr archiwalnych z Warszawy do Częstochowy zakończona została 15 stycznia 1945 r.772

W trakcie pobytu Kaczmarczyka w Częstochowie w archiwum krakowskim zaszły zmiany 

personalne. Polski kierownik Włodzimierz Budka ze względu na zły stan zdrowia złożył na 

ręce Ericha Randta rezygnację z zajmowanego stanowiska. Na swoje miejsce zaproponował: 

Kazimierza Kaczmarczyka, Witolda Semkowicza i Witolda Suchodolskiego773. Randt spośród 

kandydatów wyznaczył na stanowisko kierownika archiwum, z dniem 1 stycznia 1945 r., Kazi-

mierza Kaczmarczyka774.

Z  pewnością nowo mianowany kierownik miał mieszane uczucia, kiedy dowiedział się 

o  nominacji. O  jego wyborze zadecydowały, co prawda, olbrzymia wiedza i  doświadczenie 

w pracy archiwalnej, ale awans otrzymał z  rąk przedstawiciela urzędu okupacyjnego. Zresztą 

u progu 1945 r. była to decyzja niemająca większego znaczenia. Dla wszystkich trzeźwo myślą-

cych było jasne, że Dyrekcja Archiwów Generalnego Gubernatorstwa podobnie jak cały aparat 

administracyjny GG niedługo przestanie istnieć.

Czuwanie nad archiwaliami i prace w archiwum klasztornym odbiły się niekorzystnie na 

zdrowiu Kaczmarczyka. W liście do Włodzimierza Budki, pisanym w pierwszej połowie stycznia 

1945 r., wspomniał m.in.:

czuję [się] kiepsko i muszę poddać się kuracji porządnej i zastrzykom, których nie brałem już od pół roku, 

ale ze względu interesu ogólnego muszę się wstrzymać jeszcze do powrotu Fitza775 z Warszawy i nadejścia 

naszego transportu wilanowskiego, przy którego odbiorze muszę być, by doglądać robotników przy znosze-

niu, bo Stojanowski musi być równocześnie przy wyładowaniu [...]776.

Pomimo złego stanu zdrowia poczucie obowiązku i obawa przed pozostawieniem zgroma-

dzonych dokumentów w klasztorze jasnogórskim bez należytej opieki spowodowały, że nie opu-

ścił Częstochowy nawet po wyparciu hitlerowców z miasta, 16 stycznia 1945 r., i  jeszcze przez 

kilka tygodni czuwał nad archiwaliami. Do Krakowa powrócił ostatecznie 31 marca 1945 r.777 

W  klasztorze pozostał Józef Stojanowski, który nadal sprawował opiekę nad aktami. Dyrek-

tor Archiwum Akt Nowych w korespondencji relacjonował Kaczmarczykowi sytuację panującą 

w klasztorze po jego wyjeździe oraz stan przechowywanych archiwaliów. Z  treści listów, utrzy-

manych w serdecznym, przyjacielskim tonie, wynika, że Kaczmarczyk cieszył się na Jasnej Górze 

dużym szacunkiem i poważaniem. W korespondencji z maja 1945 r., Stojanowski pisał m.in.:

771 W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940–1945, Poznań 1961, s. 108–109.

772 J. Bańbor, J. Zbudniewek Wojenny exodus…, s. 264.

773 Tamże, j.a. 165, odpis pisma W. Budki do Dyrektora Archiwów Generalnego Gubernatorstwa E. Randta 

 z 23 grudnia 1944 r., k. 31.

774 Tamże, j.a. 165, odpis pisma Dyrekcji Archiwów Zarządu Generalnego Gubernatorstwa, Tgb Nr. 3544/44 

 z dnia 3 stycznia 1945 r. podpisanego przez E. Randta z informacją o nominacji K. Kaczmarczyka na kierownika 

 Archiwum Państwowego w Krakowie, k. 32.

775 Rudolf Fitz, doktor, archiwista w  archiwum w  Opawie. Od czerwca 1943 do marca 1944 r. w  Urzędzie 

 Archiwalnym w Lublinie, następnie, w związku ze stopniowym powoływaniem niemieckich archiwistów do 

 wojska, objazdowy kierownik urzędów archiwalnych na terenie GG i zastępca Ericha Randta.

776 ANK, sygn. 78, k. 459, pocztówka K. Kaczmarczyka do W. Budki z 12 stycznia 1945 r. Kamiński w swoim 

 pamiętniku pod datą 5 stycznia 1945 r. zapisał, że „Kaczmarczyk spodziewa się jakiś archiwaliów i rękopisów 

 z Wilanowa”. Zob. A. Kamiński, Diariusz podręczny..., dz. cyt., s. 323.

777 Z. Kaczmarczyk (rec.), imierza Kacz Działalność naukowa i archiwalna..., dz. cyt., s. 6.

Kochany Panie Kazimierzu!

Bardzo serdecznie dziękuję za list. Mocno nas tu wszystkich zasmuciła wiadomość o nowej dolegliwości 

Pana – bo to może nie tyle niepokojąca, co nieznośna i bolesna choroba. Zmartwił się bardzo wiadomością 

tą i tym, że nie widzi Pan możliwości wrócić tu do Swej pracy, O. Piotr i koniecznie prosić kazał, by Pan tu 

jeszcze przyjechał, bo sam [?]nie może dać sobie rady. Jak zrozumiałem – pisze widocznie pamiętniki lub 

opracowuje jakiś temat i  jest naprawdę zrozpaczony. Obiecałem mu, że napiszę do Pana i powtórzę jego 

prośbę, co niniejszym czynię. Może w drodze do Poznania zatrzyma się tu Pan jeszcze na jakiś czas. Bardzo 

nam tu Pana brak. Wprawdzie pozostało na[s] już tylko dwóch, tj. p. Woliński778 i ja – ale atmosfera Pańskich 

czasów i Pańskiej skupiającej wokół Siebie wszystkich osoby pozostała i jakaś siła raz poruszona [...] ciągnie 

do Pańskiego pokoju – choć od pewnego czasu mieszka tam już jakiś cywil, pracujący gdzieś, gdyż nigdy 

go się nie widzi.

W dalszej części listu przedstawił także stan części starodruków przechowywanych w klasztorze:

Pańska obecność byłaby tu bardzo konieczna, choć na krótki czas. Księgi, których parę wyłożyliśmy, na 

ogół przeschły. Natomiast 3 nie chcą się przesuszyć. Puszcza klej introligatorski. Jest tłusty jak olej i ciągle 

wilgotny i rozlewa się na kartki, zalewa pismo. Co go wysuszę na słońcu i na przewiewie, to po paru dniach 

znów wraca stan dawny. Jestem zrozpaczony i noszę się z zamiarem zerwać oprawę chociażby tylko grzbie-

tową i poszyty wszystkie porozrywać. Zdaje mi się, że należałoby poświęcić oprawę, choćby i cenną, by rato-

wać tekst. Tam, gdzie ten klej kartkę przetłuści – pismo znika. Są to księgi donativum grodu warsz. z końca 

XVI w. Chciałbym, aby Pan to zobaczył i coś poradził. Ja z tym spotykam się po raz pierwszy. Szukam jakie-

goś chemika – ale trudno mi go znaleźć. Wśród oo. nie ma nikogo. Przesuszam w lokalu, gdzie były pokoje 

królewskie. Wreszcie dostałem ten lokal i tam urzęduję. Gdybym miał tu zostać dłużej, to przeniesiemy się 

tam na stałe i tam zamieszkamy. P. Witold [Suchodolski] pisał mi, że pobyt mój tutaj nie przedłuży się poza 

kwiecień, ale nie jest wykluczone, że i do jesieni mogę tu posiedzieć. Alarmowałem już p. Witolda przez p. 

Karwasińską779, która tu niedawno była, że nie można zbiorów zostawić w skrzyniach i workach na następną 

jesień i zimę, bo mogą ucierpieć od wilgoci, z którą tu przyjechały, chwyciwszy już w forcie [Sokolnickiego]. 

Otworzyłem znów skrzynie i natknąłem się na pleśń osiadłą na niektórych księgach […]. Pergaminy także 

wykazują pewną wilgoć, jak zresztą Sam Pan miał możność przekonać się. Trzeba się uciekać do półek – 

wszystko jedno gdzie, w Piotrkowie, Łodzi czy Warszawie780.

Jak wynika z  treści listu, stan części przechowywanych archiwaliów nie był najlepszy. Wilgoć 

i pleśń, która zaatakowała akta przechowywane w Forcie Sokolnickiego poczyniła duże szkody w części 

archiwaliów. W ówczesnych warunkach niewiele można było uczynić, aby przeciwdziałać niszczeniu 

dokumentów, a na pozyskanie odpowiednich pomieszczeń nie można było w najbliższym czasie liczyć.

W kolejnym liście z lipca 1945 r. Stojanowski pisał m.in.:

Trzeciej zimy akta nie zniosą w obecnych warunkach. Wszystkim to mówię i głośno wołam o prze-

niesienie i wypakowanie. Dotychczas nic Warszawa nie ma do dyspozycji gotowego. Na widoku jest sala 

biblioteczna w Zamku, która ocalała. [tekst nieczytelny] zabiega o nią. Jest zdania, iż w ciągu 6. tygodni 

można ją przygotować na akta. Ma też nadzieję, że we wrześniu można będzie archiwa przenieść stąd do 

Warszawy. […] Pergaminy i księgi [tekst nieczytelny] przesuszyłem. Pergaminy, które były w poniszczo-

nych walizach, zapakowałem do drewnianych pudeł, które osobiście zbiłem. Obecnie wyrzuciłem jesz-

cze 2 skrzynie z zakrystii, te pokryte pleśnią. Księgi daję do nowych skrzyń. Pokazuje się, że w zakrystii 

jest jednak wilgoć!781

778 Tadeusz Woliński w  okresie międzywojennym pracował w  MWRiOP oraz prowadził wykłady w  Instytucie 

 Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie. W okresie okupacji przebywał w stolicy, gdzie m.in. na

 uczał w tajnym szkolnictwie średnim i wyższym. Po upadku powstania warszawskiego schronił się w Częstochowie, 

 gdzie niezwłocznie podjął pracę na tajnych kursach uniwersyteckich, przekształconych po wyzwoleniu w tzw. 

 Kursy Akademickie.

779 Jadwiga Karwasińska w  latach 1924–1951 pracowała w  Archiwum Głównym Akt Dawnych na stanowisku 

 kustosza działu archiwistyki.

780 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, fragmenty listu J. Stojanowskiego do K. Kaczmarczyka 

 z 6 maja 1945 r., j.a. 292, k. 84–85.

781 Tamże, fragmenty listu J. Stojanowskiego do K. Kaczmarczyka z 23 lipca 1945 r., j.a. 292, k. 86–87.
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Poświadczenie

wystawione

5 września 1945 r.

przez prof.

Romana Pollaka,

dotyczące

nauczania 

przez Kazimierza

Kaczmarczyka

w ramach tajnego 

Uniwersytetu

Ziem Zachodnich

w Częstochowie.

Zbiory: PANAWOP

Skala zniszczeń gmachów archiwalnych w  stolicy była tak duża, że akta przechowywane 

w klasztorze wracały do Warszawy partiami, począwszy od lata 1945 r.782 Stojanowski opiekował 

się aktami zgromadzonymi na Jasnej Górze do końca lipca 1945 r., kierując jednocześnie od 16 

kwietnia tegoż roku Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim783.

Akcję ratowania archiwaliów warszawskich należy uznać za udaną (pomimo pewnych 

zniszczeń, wynikających z przechowywania w nieodpowiednich warunkach). Wszystkie archi-

walia, które zostały przetransportowane do klasztoru jasnogórskiego, ocalały784. Pozostawienie 

ich w stolicy równałoby się całkowitemu zniszczeniu, tak jak to się stało z zespołami Archiwum 

Akt Nowych i Archiwum Miejskiego, które zostały spalone przez hitlerowców 3 listopada 1944 

r. Dzięki pełnej poświęcenia akcji polskich archiwistów, na czele z Kazimierzem Kaczmarczy-

kiem i Józefem Stojanowskim wspomaganymi przez oo. paulinów, chociaż pewna część cennych 

dokumentów z archiwów warszawskich nie uległa zniszczeniu785.

782 Przenoszenie archiwaliów do stolicy zakończono w połowie 1946 r. Zob. J. Bańbor, J. Zbudniewek, Wojenny 

 exodus…, s. 266.

783 Od 1 sierpnia 1945 r. rozpoczął pracę w Wydziale Archiwów Państwowych.

784 J. Bańbor, J. Zbudniewek, Wojenny exodus…, s. 266.

785 Udział w  uratowaniu części akt warszawskich miał też dyrektor Archiwów GG Erich Randt, który wyraził 

 zgodę na ewakuację zgromadzonych archiwaliów w Forcie Sokolnickiego do Piotrkowa i na Jasną Górę.

5. Nauczanie w ramach tajnego Uniwersytetu Ziem 

Zachodnich w latach 1944–1945
Kazimierz Kaczmarczyk oprócz zabezpieczania archiwaliów w klasztorze jasnogórskim brał 

także udział w pracy dydaktycznej wspomnianego już tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.

Jesienią 1943 r. w Częstochowie w porozumieniu z UZZ rozpoczęły działalność: studium 

medyczne i polonistyczne. Tajne nauczanie akademickie nabrało większego rozmachu jesienią 

1944 r., kiedy do Częstochowy przybyło wraz z rodzinami szukać schronienia liczne grono pra-

cowników uczelni warszawskich. Polacy pracujący w częstochowskim Zarządzie Miejskim, na 

czele z polskim burmistrzem Stanisławem Rybickim wraz z Polskim Komitetem Opiekuńczym, 

zobowiązali się pomóc warszawiakom w  zamian za pomoc w  organizowaniu wyższych stu-

diów dla młodzieży częstochowskiej. 13 października przybyła z podwarszawskiego Milanówka 

pierwsza grupa profesorów wraz z rodzinami z prof. Romanem Pollakiem na czele, przewidzia-

nym na kierownika całego zgrupowania profesorskiego i kierownika kursów akademickich, jego 

zastępcą prof. Tadeuszem Woyno i przyszłym kierownikiem administracyjnym kursów – Faus-

tynem Dzikiem786.

 Pomocy w organizacji kursów udzielił częstochowski Zarząd Miejski oraz oo. paulini, którzy 

udostępnili na potrzeby naukowe swój księgozbiór i kilka sal wykładowych787. W ramach kursów 

akademickich wykłady odbywały się na 9. wydziałach (1. Wydział Prawa, 2. Wydział Lekarski. 3. 

Wydział Humanistyczny, 4. Wydział Farmaceutyczny, 5. Wydział Mechaniczno-Elektryczny, 6. 

Wydział Chemiczny, 7. Wydział Architektury, 8. Wydział Rolniczy, 9. Wydział Przyrodniczy) i 1. 

Oddziale Szkoły Głównej Handlowej 788.

Wydział Humanistyczny, którego kierownikiem był prof. Bogdan Nawroczyński, składał 

się z trzech sekcji: polonistycznej (kierownik prof. Zygmunt Szweykowski), historycznej (kie-

rownik doc. dr Janusz Woliński) i pedagogicznej (kierownik prof. Bogdan Nawroczyński)789. 

W  sekcji historycznej wykładowcami byli: dr Władysław Tomkiewicz (historia Rosji), dr 

Janusz Woliński (Europa w dobie absolutyzmu), dr Jerzy Loth (antropogeografi a), dr Stani-

sław Gorzuchowski (przejął wykłady po dr. Jerzym Lothcie), dr Zdzisław Grot (prosemina-

rium historyczne) oraz Kazimierz Kaczmarczyk, który od drugiej połowy listopada 1944 r. do 

17 marca 1945 r. przez 2 godziny tygodniowo wykładał nauki pomocnicze historii: średnio-

wieczną paleografi ę łacińską, dyplomatykę, archiwistykę. Łącznie – jak wyliczył – na zajęcia 

z trzema grupami poświęcił 85 godzin790.

786 PANAWOP, Materiały Romana Pollaka, sygn. P III-63, R. Pollak, Sprawozdanie ogólne, poz. spisu 170; S. Rybicki, 

 Pod znakiem kruka i lwa. Fragmenty wspomnień z lat okupacji. Warszawa 1965, s. 304–305, 307.

787 S. Rybicki, Pod znakiem…, s. 306–312; J. Zbudniewek, Jasna Góra w dniach..., dz. cyt., s. 10–11.

788 S. Rybicki, Pod znakiem…, s. 312–318.

789 PANAWOP, Materiały Romana Pollaka, B. Nawroczyński, Sprawozdanie Wydziału Humanistycznego, poz. 

 spisu 170; S. Rybicki, Pod znakiem kruka i lwa…, s. 314–315.

790 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, w sprawozdaniu z udziału w kursach akademickich

Kaczmarczyk zapisał m.in.: „1) Archiwa polskie do 1918. Dałem pogląd na genezę i rozwój, organizację i za-

wartość archiwów centralnych (Archiwum Koronne, W. X. Lit., Metryki Kor. i Lit. – Trybunały Kor. i Lit., 

Referendarskie itp.), na księgi ziemskie i  grodzkie, archiwa kościelne (kapitulne, konsystorskie, kolegialne, 

parafi alne i klasztorne), miejskie, cechowe, wiejskie, prywatne przed rozbiorami i ich losy po rozbiorach we 

wszystkich dzielnicach. 2) Łacińska paleografi a średniowieczna – daję przy tym ogólne pojęcia nauk pomoc-

niczych, zwróciłem uwagę głównie na praktyczną stronę – przechodząc zwłaszcza skróty paleografi czne, we-

wnętrzne znamiona dokumentu, rozwiązywanie dat, znaczenie wyrazów technicznych przy czytaniu tekstów 

[...]”, k. 32; tamże, Materiały Romana Polaka, J. Woliński, Sekcja historyczna, poz. spisu 170.
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Słuchacze napływali stopniowo i w dniu 1 stycznia 1945 r. ogólna ich liczba wynosiła 25 

osób, podzielonych na trzy grupy o różnych poziomach, choć o identycznym programie wykła-

dów odbywających się w mieszkaniach prywatnych. Po kilkudniowej przerwie w połowie stycz-

nia 1945 r., spowodowanej działaniami wojennymi, wykłady i  ćwiczenia odbywały się zupeł-

nie normalnie i w postaci jawnej. Z czasem jednak grono słuchaczy i wykładowców zaczęło się 

zmniejszać. Ostateczne zakończenie wykładów w sekcji historycznej nastąpiło wiosną 1945 r. 

Jak podkreślił w swoim sprawozdaniu dr Woliński , słuchacze odznaczyli się wielką pilnością, 

pracowitością i  zapałem, a  wykładowcy opuścili minimalną ilość godzin791. Pomimo braków, 

z  jakimi borykali się organizatorzy, starano się w  miarę skromnych możliwości wynagrodzić 

fi nansowo wykładowców. I tak Kaczmarczyk za 54 godziny wykładów otrzymał 400 zł792.

W trakcie pobytu w klasztorze na Jasnej Górze na przełomie 1944–1945 r. zaangażował się 

także w działalność Jasnogórskiej Sodalicji Mariackiej, którą cechował duch głębokiego patrio-

tyzmu i kultury chrześcijańskiej. Jej moderatorem był o. Sawicki. Poprzez architekta Pawła Holca 

z Warszawy i Kazimierza Kaczmarczyka łączone były ośrodki warszawskie i poznańskie793.

791 PANAWOP, Materiały Romana Polaka, J. Woliński, Sekcja historyczna, poz. spisu 170.

792 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 241, k. 32.

793 J. Zbudniewek, Rola Jasnej Góry w latach okupacji hitlerowskiej, „Chrześcijanin w Świecie” 1982, nr 4–5, s. 70–82.

Na sąsiedniej stronie

Kazimierz

Kaczmarczyk

w swoim 

mieszkaniu,

Poznań 1936 r.

Zbiory: PANAWOP
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1. Odbudowa ze zniszczeń wojennych 

i dalszy rozwój Archiwum Państwowego w Poznaniu
W końcu maja 1945 r., po uporządkowaniu wszystkich spraw związanych z pracą w Archi-

wum Państwowym w  Krakowie, Kazimierz Kaczmarczyk powrócił do Poznania i  włączył się 

w  odbudowę tamtejszego archiwum oraz odzyskanie rozproszonych podczas wojny archiwa-

liów. Jeszcze przebywając w Krakowie, decyzją Ministra Oświaty z 12 kwietnia 1945 r., został 

mianowany prowizorycznym kierownikiem poznańskiego Archiwum Państwowego794.

Odbudowa ze zniszczeń wojennych archiwum w Poznaniu trwała już od lutego 1945 r. Duże 

zasługi w  ratowaniu poznańskich zbiorów archiwalnych oddał kustosz Adam Kaletka, który 

po przejęciu archiwum przez zarząd niemiecki, jesienią 1939 r., został zaangażowany do pracy 

jako tzw. wissenschaft licher Hilfsarbeiter (pomocnicza siła naukowa). Kaletka, obok codzien-

nych obowiązków służbowych, na własną rękę prowadził rejestr wywożonych przez Niemców 

z poznańskiego archiwum akt. Dzięki jego obserwacjom wiedziano, dokąd przetransportowano 

zbiory, zarówno te najcenniejsze (do roku 1500), jak i pozostałe, które zmagazynowano w kościo-

łach i dworach w Poznaniu i jego okolicach, aby uchronić je przed nalotami: w kościele pw. św. 

Floriana na poznańskich Jeżycach, w kościołach w Ceradzu Kościelnym, Biezdrowie, Bytyniu, 

Tarnowie Podgórnym i Wilczynie oraz w klasztorze Kongregacji Oratorianów św. Filipa Nereusza 

(księży fi lipinów) w Gostyniu. W 1942 r. dużą część archiwaliów wraz ze zbiorami Muzeum Wiel-

794 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, Decyzja Ministra Oświaty z 12 kwietnia 

 1945 r. Nr IP-3718/45, k. 3.

kopolskiego w  Poznaniu (prze-

mianowanego w  czasie okupacji

hitlerowskiej na Kaiser-Friedrich

Museum) przewieziono do pod-

ziemi Ufortyfi kowanego Frontu 

Łuku Odry-Warty, zwanego po 

wojnie Międzyrzeckim Rejonem 

Umocnionym (MRU)795. Archi-

walia wywiezione z  poznań-

skiego archiwum w olbrzymiej 

większości szczęśliwie prze-

trwały zawieruchę wojenną, 

natomiast akta pozostawione 

na miejscu zostały zniszczone 

podczas walk o miasto.

Polscy pracownicy, o  ile 

było to możliwe, ukrywali akta, 

które z  powodów politycznych 

stać się mogły groźne dla bez-

pieczeństwa osobistego roda-

ków. Ukrywali też i  ochraniali 

archiwalia przeznaczone do 

brakowania, które jednak z punktu widzenia interesów polskich uznawano za ważne. Prowa-

dzono również ewidencje wywożonych archiwaliów oraz gromadzono poufne zarządzenia nie-

mieckich władz cywilnych i wojskowych skierowane przeciw Polakom796.

Ostatni, najbardziej tragiczny okres dziejów okupacyjnych Archiwum Państwowego 

w Poznaniu nastąpił z chwilą walk o miasto, zimą 1945 r. Błyskawiczne postępy ofensywy wojsk 

radzieckich, rozpoczętej 12 stycznia owego roku z  przyczółka baranowskiego nad Wisłą i  14 

stycznia z  rejonu Warszawy, spowodowały, że 20. tegoż miesiąca namiestnik Kraju Warty – 

Arthur Greiser – ogłosił ewakuację niemieckich urzędów i  ludności cywilnej ze wschodnich 

i  środkowych terenów Wielkopolski oraz z  Poznania. Wieczorem tego samego dnia zjawił 

się w  archiwum jego ówczesny dyrektor – dr Erich Weise797 – i  oświadczył kustoszowi Ada-

mowi Kaletce, że archiwum „jest rozwiązane”, po czym w nocy wyjechał na zachód w ślad za 

niemieckim personelem. Nazajutrz budynek opuścił mały posterunek wojskowy, który jako 

„Nachrichten Zentrale” dla Poznania i okolicy stacjonował w archiwum od 2. Miesięcy. Gdy 22 

stycznia w archiwum zjawili się kustosz Kaletka i woźny Stanisław Prutkowski798, zastali gmach 

795 A. Kaletka pracował w tym charakterze w poznańskim archiwum od 2 października 1939 r. do 21 stycznia 

 1945 r. Zob. D. Kubiak, Adam Henryk Kaletka, s. 30; K. Kaczmarczyk, Kaletka Henryk Adam (1887–1956) [w:] 

 Polski słownik biografi czny, t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 441. L. Adamczewski, Ucieczka 

 przed bombami, Zakrzewo 2015, s. 64, 94, 101, 108–109.

796 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Ministerstwa 

 Oświaty, l.dz. 49/2/45 z 14 sierpnia 1945 r., k. 11.

797 Erich Weise (1895–1975), archiwista. Od 1935 r. pracował w  Tajnym Pruskim Archiwum Państwowym 

 w Berlinie-Dahlem. W latach 1942–1945 dyrektor Reichsarchiv Posen.

798 Stanisław Prutkowski (1901–1986), pracownik gospodarczy, woźny, a  następnie magazynier i  konserwator 

 Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 1935–1939 oraz 1945–1975. W okresie okupacji hitlerowskiej 

 pomocnik woźnego w Reichsarchiv Posen. Zob. APP, akta własne, teczka osobowa S. Prutkowskiego.

Na sąsiedniej stronie

Wejście główne

nowego gmachu

Archiwum

Państwowego

w Poznaniu

po jego otwarciu,

22 lipca 1951 r.
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zupełnie opuszczonym. W  następnych dniach z  powodu ostrzału artyleryjskiego dostęp do 

archiwum stał się już niemożliwy799.

Wieczorem 29 stycznia budynek archiwum wraz ze zgromadzonymi tam archiwaliami objął 

pożar, który obrócił go w perzynę. „Spadające ciężkie belki z XVIII w., podpierające wysokie 

dachy, rozbiły sufi ty, a żar był tak wielki, że pokręcił grube szyny, podpierające betonowe stropy 

między I  piętrem a  parterem. Kilka pocisków armatnich zrobiło też spustoszenie w  murach. 

Pozostały stosy gruzów. Ocalały jedynie mury zewnętrzne i na parterze sklepienia nad dwiema 

salkami z XVI/XVII w. Wytrzymały napór również sklepienia piwnic, w których po tysiącach 

fascykułów akt i po regałach pozostała jedynie warstwa popiołu 20 centymetrów wysokości”800.

Według Kaczmarczyka pożar był wynikiem celowego podpalenia gmachu przez ustępują-

cych pod naporem atakujących oddziałów radzieckich Niemców. Bardziej realna jest hipoteza, 

że pożar powstał wskutek radzieckiego ostrzału artyleryjskiego oraz ataków z powietrza801.

 Trwały jeszcze walki o Poznań, gdy Adam Kaletka i woźny Stanisław Prutkowski samorzutnie 

rozpoczęli działalność mającą na celu uchronienie i zabezpieczenie zasobu poznańskiego archiwum. 

Tak wspominał, trudne i tragiczne zarazem dla Kaletki, początki odbudowy, woźny Prutkowski:

Po wyzwoleniu bodaj byłem pierwszy z ciekawości zobaczyć, czy Archiwum ocalało, i zobaczyłem kupę 

gruzów kurzących dymem, z piwnicy jeszcze wydobywał się płomień ognia i gaz spalonych akt. Zaraz posze-

dłem odszukać A. Kaletkę, bo dom, w którym mieszkał, został spalony, i odnalazłem go przy ul. Łąkowej 

– leżał w  łóżku, był poważnie chory, ale zaraz mnie pytał, czy chcę nadal pracować w Archiwum, odpo-

799 K. Kaczmarczyk, Archiwum państwowe…, s. 95.

800 Tegoż, Archiwum Państwowe w Poznaniu…, s. 95.

801 Z. Szumowski w opracowaniu Boje o Poznań 1945 zaznaczył, że 29 stycznia 1945 r. włączyło się do szturmu 

 Poznania, po czterodniowej przerwie, lotnictwo radzieckie. Atakowano te rejony miasta, gdzie własnych 

 żołnierzy z pewnością jeszcze nie było. Z. Szumowski, Boje o Poznań 1945 r., Poznań 1985, s. 287–288. Zob. też, 

 L. Adamczewski, Ostrzelane archiwum. Spóźniony list do wojewody poznańskiego, „Głos Wielkopolski” 2005, 

 nr 105. Ze zrozumiałych względów Kaczmarczyk nie mógł napisać (ani nawet zasugerować), że do zniszczenia 

 archiwum przyczyniła się rosyjska artyleria i lotnictwo wspomagające wojska szturmujące Poznań.

wiedziałem, że tak. Kazał córce zapisać mnie, 

że zgłosiłem się do pracy. Na drugi dzień kazał 

mi przyjść, aby pomóc opatrzyć mieszkanie na 

Górze Przemysła, gdzie przed wojną mieszkał, 

i na drugi dzień przyszedłem, pozabijałem okna 

tekturą i kawałkami szyb itp. Była również obecna 

żona Kaletki i  córka. Po odejściu moim wpadł 

pocisk do mieszkania i  zabił żonę Kaletki. Na 

trzeci dzień przyszedłem, już był obecny Siuch-

niński802, wykopalim grób na Górze Przemysła 

i tam pochowalim żonę Kaletki. I znowuż wyre-

perowałem okna i drzwi, które pocisk porozbijał. 

Na drugi dzień wprowadził się Kaletka i  Siuch-

niński i  tam urządziliśmy początkujące biuro 

Archiwum Nr 1. Zaczęlim znosić książki i akta, 

ja przeważnie na rowerze zwoziłem nieraz całymi 

dniami z  kościołów poniemieckich i  urzędów. 

Nieraz pożyczaliśmy wózka z  muzeum i  razem 

ze Siuchnińskim woziłem, a Kaletka wybierał, co 

się nadaje do Archiwum. Taki był początek naszej 

pracy803. [pisownia oryginalna]

Mimo osobistego dramatu, jakim była śmierć małżonki i utrata majątku, Adam Kaletka sta-

rał się ratować zasób archiwalny przed całkowitym zniszczeniem. Już 6 lutego 1945 r. zwrócił 

się pisemnie do „generała dowodzącego zbrojnymi siłami sowieckimi” w  Poznaniu z  prośbą 

o  ochronę kościołów poznańskich, w  których przechowywane były archiwalia, oraz ochronę 

świątyń katolickich w Tarnowie Podgórnym, Ceradzu Kościelnym, Bytyniu, Wilczynie, do któ-

rych wywieziona została przez Niemców znaczna część zbiorów archiwum poznańskiego804.

Odbudowa ze zniszczeń wojennych rozpoczęła się od zabezpieczenia ocalałych archiwa-

liów na miejscu i w terenie. Na podstawie upoważnienia wystawionego 19 lutego 1945 r. przez 

naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Poznaniu Adam Kaletka objął tym-

czasowo kierownictwo archiwum z ekspozyturami w Tarnowie Podgórnym, Ceradzu Kościel-

nym, Bytyniu, Wilczynie i Biezdrowie. Do czasu powrotu przedwojennego dyrektora razem ze 

Stanisławem Prutkowskim przeprowadzał akcję ratowania opuszczonych i  zagrożonych regi-

stratur oraz urzędów na terenie Poznania i na prowincji. W kilka dni później dołączyli do niego 

pracownicy archiwum, którzy podobnie jako Kaletka i Prutkowski pracowali w okresie okupacji 

jako tzw. wissenschaft liche Hilfsarbeiter – Stefan Paternowski805 i Leon Siuchniński.

802 Leon Siuchniński (1904–1962), pracownik Archiwum Państwowego w latach 1936–1939. W okresie okupacji 

 hitlerowskiej, w  latach 1939–1943, zatrudniony jako pomocnicza siła naukowa w  Reichsarchiv Posen. Po 

 wojnie pracował w  Archiwum Państwowym w  latach 1945–1960. Zob. APP, akta własne, teczka osobowa 

 L. Siuchnińskiego, zaświadczenie o powierzeniu stanowiska pracownika naukowego w Archiwum Państwowym 

 wystawione 24 lutego 1945 r., k. 62.

803 PANAWOP, Materiały Czesława Skopowskiego, sygn. P. III-66, j.a. 14, S. Prutkowski, Moje wspomnienie 

 z ostatnich dni okupacji i pierwszych dni rozwoju Archiwum w Poznaniu, k. 15–16.

804 Chodziło o  gen. Wasilija Czujkowa (1900–1982), radzieckiego dowódcę 8 Armii Gwardii, której jednostki 

 walczyły w  Poznaniu. Zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma 

 K. Kaczmarczyka do Ministerstwa Oświaty, l.dz.; 49/2/45 z 14 sierpnia 1945 r., k. 12; APP, sygn. 152, k.: 2, 

 17–19. Zob. też L. Adamczewski, Szlachetna naiwność. Kustosz Kaletka proponował zmianę kierunku natarcia 

 Armii Czerwonej, „Głos Wielkopolski” 2006, nr 284, s. 33.

805 Stefan Paternowski (1905–po 1969), pracownik Archiwum Państwowego w  Poznaniu w  latach 1938–1939. 

 W latach 1939–1943 zatrudniony jako pomocnicza siła naukowa w Reichsarchiv Posen. Po wojnie, od lutego 

 do sierpnia 1945 r. pracował w Archiwum Państwowym. Zob. APP, akta własne, teczka osobowa S. Paterno-
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Nad ranem 23 lutego 1945 r. wojska radzieckie zdobyły ostatni punkt niemieckiego oporu 

– Cytadelę. Poznań był wolny. Bilans blisko 6-letniej okupacji niemieckiej oraz miesięcznych 

walk o miasto okazał się dla Archiwum Państwowego tragiczny w skutkach. Gmach archiwum, 

wraz z pokaźną ilością zgromadzonych w nim dokumentów, został zniszczony w 95%. Spaliły 

się nie tylko dokumenty dotyczące ewakuacji archiwaliów z lat 1943–1944, ale przede wszyst-

kim te zbiory starych akt, rękopisów i  dokumentów, których Niemcy nie wywieźli z  miasta. 

Bezpowrotnie stracone zostały też najstarsze dokumenty pergaminowe i księgi, które znajdo-

wały się w gablotach okolicznościowej wystawy przygotowanej na 5-lecie Reichsarchiv Posen. 

Łącznie całkowitemu zniszczeniu uległo ponad 300 tys. woluminów akt, rękopisów, dokumen-

tów  – głównie pruskich z XVIII–XIX w. oraz polskich z lat 1919–1939. Strawione przez ogień 

akta reprezentowały ok. 80% zawartości pierwotnej Archiwum Państwowego. Reszta została 

wywieziona wcześniej w głąb Rzeszy bądź do kościołów na prowincji. Całkowitemu zniszczeniu 

uległa także biblioteka podręczna, licząca przed wojną około 30 tys. tomów806.

„Straty materialne archiwum poznańskiego w czasie okupacji w budynkach i aktach prze-

kraczają 25 mln zł z 1939 r. Straty moralne dla kultury i nauki polskiej są przeogromne, nieda-

jące się nigdy odrobić i odbudować, jeżeli się uwzględni, że pozbawiono nas w 75% akt nie tylko 

państwowych, ale i  samorządowych, kościelnych i  prywatnych z  terytorium równego trzem 

województwom przedwojennym” – wspomniał dyrektor poznańskiego archiwum807.

 wskiego, zaświadczenie o powierzeniu stanowiska pracownika naukowego w Archiwum Państwowym wysta-

 wione 24 lutego 1945 r., k. 2.

806 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe…, s. 84–100; Tegoż, Straty archiwalne na terenie Poznania w  latach 

 1939–1945, „Archeion” 1957, t. 27, s. 65–94; Działalność archiwów państwowych w  latach 1945–1947. 

 Archiwum Państwowe w Poznaniu (Kronika pod red. A. Rybarskiego), „Archeion” 1948, t. 18, s. 252; Raport 

 o  stratach wojennych Poznania 1939–1945, pod red. A. Saksona i  A. Skarżyńskiego, Poznań 2008, s. 227; 

 L. Adamczewski, Ostrzelane archiwum….

807 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe w Poznaniu…, s. 99–100.

Pastwą wspomnianego pożaru padło 

według Kaczmarczyka 500 tys. dyplomów 

pergaminowych, rękopisów, fascykułów 

akt, map, planów i książek drukowanych 

od XV w. do 1939 r. Archiwum Pań-

stwowe w  Poznaniu w  wyniku działań 

wojennych poniosło – obok archiwów 

warszawskich – największe straty w zaso-

bie w  porównaniu z  innymi archiwami 

państwowymi.

W marcu 1945 r. do Poznania przyjechał delegat Ministerstwa Oświaty Kazimierz Krzyża-

nowski, który na podstawie pełnomocnictwa wystawionego w lutym tegoż roku przez Minister-

stwo miał roztoczyć opiekę nad państwowym zasobem archiwalnym na terenie województwa 

poznańskiego808. Krzyżanowski podchodził jednak do swoich obowiązków niedbale i  rychło 

popadł w  konfl ikt z  Kaletką, który wytykał mu brak fachowego podejścia do zabezpieczenia 

zbiorów i  bezczynność organizacyjną. Także Kaczmarczyk zarzucał Krzyżanowskiemu brak 

zainteresowania sprawami archiwalnymi809.

Pilnym zadaniem obok gromadzenia i zabezpieczenia archiwaliów było znalezienie odpo-

wiedniego lokalu, na czas odbudowy gmachu Archiwum Państwowego lub ewentualnie zaadop-

towanie na potrzeby archiwalne innego budynku, w którym tymczasowo, przechowano by akta.

W maju 1945 r. dzięki poparciu wojewody poznańskiego Feliksa Widy-Wirskiego udało się 

uzyskać Krzyżanowskiemu pomieszczenia znajdujące się na I piętrze byłego zamku cesarskiego 

przy ul. Święty Marcin, który to zamek był w tym czasie w posiadaniu Uniwersytetu Poznań-

skiego. Dalsze działania, mające na celu znalezienie odpowiedniego lokalu, prowadził już Kazi-

mierz Kaczmarczyk, który wrócił do Poznania z wojennej tułaczki pod koniec maja 1945 r. i 30 

czerwca przejął z rąk dotychczasowego pełnomocnika całość spraw archiwalnych810. 

Przebywając jeszcze w Krakowie, decyzją ministra oświaty z 12 kwietnia 1945 r., został mia-

nowany prowizorycznym kierownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu811.

Kaczmarczyk uznał, że dotychczas wykorzystywane pomieszczenia byłego zamku cesar-

skiego nie są odpowiednie do przechowywania archiwaliów.

808 APP, akta własne, teczka osobowa K. Krzyżanowskiego, k. 7.

809 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego,

 l.dz. 55/1/45 z  dnia 6 czerwca 1945 r. Krzyżanowski wbrew sugestiom Kaletki zmienił projekt urzędowej 

 pieczęci (zamiast napisu „Archiwum Państwowe w  Poznaniu” umieścił napis „Archiwum Państwowe 

 Województwa Poznańskiego”), nie zabezpieczył środków fi nansowych dla pracowników Archiwum oraz 

 pomieszczeń zastępczych dla ocalałych archiwaliów. W urzędowym piśmie skierowanym do W. Suchodolskiego 

 Kaczmarczyk pisał m.in.: „Dnia 30 marca b. r. [br.] wyjechał ob. Krzyżanowski na urlop świąteczny poza 

 Poznań i  wrócił dopiero po 40 dniach tj. 10 maja, pozostawiając w  międzyczasie Archiwum Państwowe 

 w  całkowitej niepewności co do miejsca swego pobytu i  terminu powrotu”, k. 2–4. Według kierownika 

 poznańskiego archiwum „p. Krzyżanowski był pewien czas przed wojną małym urzędnikiem registratury 

 wojewódzkiej poznańskiej, którą tu prawdopodobnie nazywano archiwum. Oczywiście o sprawach archiwalnych 

 nie ma pojęcia i  jest to dla niego zupełnie obojętnym, grunt, by w  dzisiejszych czasach zdobyć dla siebie 

 placówkę, choćby ze szkodą dla spraw publicznych”, zob. AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, list 

 K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 6 czerwca 1945 r., k. 9.

810 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, Protokół przejęcia zasobu archiwalnego i majątku 

 Archiwum Państwowym w Poznaniu z rąk K. Krzyżanowskiego przez K. Kaczmarczyka z 30 czerwca 1945 r., 

 l.dz. 55/7/45, k. 8.

811 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, Decyzja Ministra Oświaty z 12 kwietnia 

 1945 r. nr IP-3718/45, k. 3.
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Nowe lokale w Zamku poznańskim, które ob. Krzyżanowski wyłącznie zarezerwował dla stworzonego 

przez siebie „Archiwum Państwowego Województwa Poznańskiego”, do którego zajęci przez niego ludzie 

nie dopuścili wcale wysłanego z ramienia Archiwum Państwowego pracownika, mieszczą się na I piętrze 

Zamku i  nie mając drzwi, w  chwili przewożenia akt nie były, a  prawdopodobnie nie są także i  obecnie, 

zabezpieczone przed swobodnym dostępem niepowołanych osób, mianowicie zakwaterowanego w Zamku 

wojska polskiego […]

– relacjonował w urzędowym piśmie skierowanym do naczelnego dyrektora Archiwów Pań-

stwowych Witolda Suchodolskiego812. A w prywatnej korespondencji do naczelnego dyrektora 

z lipca 1945 r. wspominał: „Sala już uzyskana na I piętrze zamku jest cała zawalona, a przy tym 

tak niedostępna, że tylko z wielkim nakładem pracy można się do niej dostać, piętro I bowiem 

zamku miało być przerobione dla Hitlera, od 1940–1945 zdołali tylko wyburzyć wszystko, a nic 

nowego z wyjątkiem stosów kamieni nie dali, wygląda jak zbombardowane”813. Uważał, że lep-

szym rozwiązaniem byłoby zajęcie pokoi na parterze zamku. Zgodę na wykorzystanie tych lokali 

musiał uzyskać od Uniwersytetu Poznańskiego, który zajmował dolne kondygnacje budynku.

Kierownik planował wykorzystać na magazyny stosunkowo nieźle zachowany budynek 

mieszkalny archiwistów, stojący na miejscu dawnej książęcej wieży mieszkalnej na Górze Prze-

mysła (wykorzystywany obecnie przez administrację Muzeum Sztuk Użytkowych).

To i owo pomieściłbym w budynku mieszkalnym, przynajmniej 2 kancelaryjne pokoje, nie mogę się 

doprosić remontu, chodzi się więc od Annasza do Kajfasza, przyrzeczeń wiele – a wyniki żadne, zwłaszcza 

że miasto ma projekt zagarnięcia tego punktu na park miejski i pomnik zwycięstwa. W rzeczywistości to, 

ze względu na tradycje Przemysła II zjednoczenia Polski powinno się tutaj zbudować rezydencję dla prezy-

denta państwa, a archiwum zbudować gdzie indziej. To śliczny i drogi punkt. Tak więc wszystko idzie jak 

po grudzie814

– relacjonował Suchodolskiemu w liście z lipca 1945 r.

812 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia listu K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego 

 z 6 czerwca 1945 r., l.dz. 55/1/45, k. 3.

813 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z  12 lipca 

 1945 r., k. 15.

814 Tamże, sygn. 47, k. 16.

Udało się natomiast wynegocjować z władzami uniwersyteckimi możliwość wykorzystania 

pomieszczeń zamkowych zajętych przez uczelnię.

W ofi cjalnym piśmie, jakie wystosował Kaczmarczyk do Senatu Akademickiego w sprawie 

odstąpienia przez uczelnię części zamku poznańskiego na potrzeby Archiwum, czytamy m.in.: 

„Archiwum Państwowe w Poznaniu, przejęte po klęsce Niemiec w roku 1919 przez władze pol-

skie, było od początku głównym warsztatem pracy historycznej w Poznaniu i aczkolwiek formal-

nie niezwiązane z Uniwersytetem, w rzeczywistości było prawie jakby instytucja uniwersytecka, 

podobnie jak Biblioteka Uniwersytecka. [...] Wobec braku pomieszczeń w Poznaniu dla zbiorów 

archiwalnych ocalałych, zachodzi konieczność pozostawienia ich na prowincji, co grozi wprost 

katastrofą dla nauki historycznej, reprezentowanej przez katedry historyczne na Wydziałach 

Humanistycznym i Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, a nadto dla nauczycieli szkół średnich”815.

Senat życzliwie podszedł do prośby kierownika archiwum i na posiedzeniu odbytym 20 lipca 

1945 r. uchwalił zgodę na tymczasowe korzystanie z pomieszczeń zamkowych pierwotnie prze-

znaczonych dla Uniwersytetu. Na konferencji, która odbyła się 11 września z udziałem ówcze-

snego prorektora prof. Stefana Błachowskiego, Kazimierza Kaczmarczyka i Adama Kaletki, usta-

lono, że na potrzeby Archiwum Państwowego przeznaczy się na kilka lat parter i piwnice zamku 

od ówczesnej ul. Wały Batorego (dzisiejszych Alei Niepodległości)816. W tym czasie archiwum 

musi albo odbudować spalony gmach, albo poszukać innego locum.

Wyniki rozmów z władzami uniwersyteckimi zrelacjonował Kaczmarczyk w liście do Sucho-

dolskiego z sierpnia 1945 r.: „Uniwersytet przyznał nam jedno skrzydło zamku, ale na prowizo-

ryczne zabezpieczenie okien, dachów i roboty murarskie potrzeba 800 000 do miliona zł” – pisał 

dyrektor archiwum poznańskiego – dodając równocześnie, że „Uniwersytet zastrzega, że gościny 

udzieliłby nam na 3-4 lata, potem musielibyśmy się wyprowadzić, czyli że w razie pójścia do zamku 

grozi nam trzykrotna przeprowadzka, co w stosunkach archiwalnych jest absurdem. Przechodzę 

do przekonania, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przygotowanie naszych piwnic w spalo-

nym gmachu, choćby na pewien czas, dopóki nie będzie można zbudować nowego archiwum czy 

odbudować starego. Chodzi tylko o takie zabezpieczenie, by piwnice utrzymać w suchym stanie”817.

Archiwum Państwowe w Poznaniu nie mogło korzystać z udostępnionych pomieszczeń z powodu 

zajmowania ich przez wojsko oraz z braku funduszy na przeprowadzenie prac remontowych, o czym 

informował Kaczmarczyk Wydział Archiwów Państwowych pismem z 15 listopada 1945 r.818

Dysponowanie jakimikolwiek środkami było też niezbędne wobec podejmowanych rów-

nocześnie zabiegów na rzecz powrotu do Poznania części akt wywiezionych i  rozproszonych 

w najbliższej okolicy miasta. Już w maju 1945 r. udało się odnaleźć i przewieź do Poznania m.in. 

akta grodzkie wieluńskie, przechowywane w Tarnowie Podgórnym819.

W złym położeniu znajdowały się akta zgromadzone w Bytyniu. W piśmie skierowanym 

przez kierownika poznańskiego archiwum do Wydziału Archiwów Państwowych w listopadzie 

1945 r. czytamy:

815 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma Archiwum Państwowego w Poznaniu 

 do Senatu akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego, l.dz. 62/45 z 12 czerwca 1945 r., k. 5.

816 Tamże, j.a. 160, odpis pisma Rektora UP prof. S. Dąbrowskiego do K. Kaczmarczyka z 10 września 1945 r. 

 nr 4349/45, k. 15, odpis informacji o konferencji w dniu 9 września, k. 16.

817 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z  3 sierpnia 

 1945 r., s. 18–20.

818 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma do Wydziału Archiwów Państwowych 

 Ministerstwa Oświaty, l.dz. 250/1/45 z 15 listopada 1945 r., k. 21.

819 K. Stryjkowski, Poznań 1945. Ostatni rok wojny i pierwszy rok odbudowy, Poznań 2013, s. 281–282.
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Są tu między innymi księgi grodzkie kruszwickie, wschowskie, kcyńskie i wałeckie od XVI w. do rozbio-

rów, a nadto akta Prezydium Policji w Poznaniu z czasów pruskich i naczelnego Prezesa prowincji poznań-

skiej od roku 1816 – jedyny i podstawowy materiał do historii XIX w. Wielkopolski, jaki ocalał w pożodze 

wojennej. Akta te, złożone w 6 pokojach ofi cyny dworskiej i w piwnicy [...] są stale rozkradane przez lud-

ność miejscową, młodzież szkolną i żołnierzy Jednostki gospodarczej Wojska Polskiego, którzy wdzierają 

się przez wybite okna lub otwierane przemocą drzwi mimo kilkakrotnego zabicia ich gwoździami. U ofi -

cera – administratora tego majątku, brak zrozumienia dla ważności tych akt dla interesów państwowych, 

a nawet gdyby to zrozumienie było, nie jest on w stanie akt tych stale dzień i noc pilnować. Delegat nasz 

stwierdził, że akta są rozrzucane, rozdzierane, wywleczone nawet do ogrodu, na korytarz i schody ofi cyny. 

Akta są pomieszane, do ich uporządkowania trzeba będzie poświęcić wiele czasu, gdyż w znacznej mierze 

rozrzucone zostały na luźne kartki. Zachodzi obawa, że przy nadchodzącej zimie akta będą używane na opał 

i ulegną zupełnemu zniszczeniu820.

820 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Wydziału 

 Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty, l.dz. 250/2/45 z 29 listopada 1945 r., k. 26.

Pomimo zgody władz uniwersyteckich Archiwum Państwowe w Poznaniu nie mogło korzy-

stać z udostępnionych pomieszczeń z powodu zajmowania ich przez wojsko oraz z braku środ-

ków fi nansowych na przeprowadzenie prac remontowych, o  czym informował Kaczmarczyk 

Wydział Archiwów Państwowych pismem z dnia 15 listopada 1945 r.821

Rok 1945 był pierwszym rokiem w  6-letniej historii odbudowy Archiwum Państwowego 

w Poznaniu. Nieliczny personel pod kierownictwem schorowanego, liczącego już 67 lat Kazi-

mierza Kaczmarczyka, zdany wyłącznie na własne siły, pracujący bez wsparcia fi nansowego ze 

strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, starał się ratować ocalały zasób archiwalny. 

Odbudowę archiwum utrudniały dodatkowo projekty i  koncepcje władz miejskich Poznania 

dotyczące Góry Przemysła i terenów przyległych. Na Górze planowano postawić Pomnik Wol-

nej Polski, do którego miały prowadzić szerokie schody z  reprezentacyjnego pl. Wielkopol-

skiego. Natomiast zamek na Górze Przemysła miał być odbudowany jako rezydencja prezydenta 

Rzeczypospolitej822. Jedynie Uniwersytet Poznański, sam borykając się z  problemami lokalo-

wymi, przychylnie ustosunkował się do potrzeb archiwum i udostępnił czasowo pomieszczenia 

w byłym zamku cesarskim.

Sytuacja uległa pewnej poprawie w 1946 r. Dzięki funduszom uzyskanym z Ministerstwa 

Oświaty udało się wyremontować przyznane w  końcu przez Zarząd Miejski pomieszczenia 

i  zgromadzić „tam ok. 15 wagonów kolejowych akt, książek i  sprzętu”. Kierownik planował 

zagospodarować na potrzeby Archiwum Państwowego pozostałe pomieszczenia, ale tymcza-

sowy administrator zamku z ramienia władz miejskich wstrzymał w styczniu 1947 r. transporty 

archiwaliów aż do podjęcia ostatecznej decyzji, kto ma być użytkownikiem zamku: Uniwersytet 

Poznański czy Zarząd Miasta Poznania823.

Sytuacja nie uległa zmianie pomimo ostatecznego przyznania w  maju 1947 r. zamku na 

potrzeby magistratu. Zarząd Miejski nadal nie zezwalał na składowanie akt w  pozostałych 

pomieszczeniach, tłumacząc się brakiem pomieszczeń dla własnych wydziałów824.

Nie mogąc uzyskać zrozumienia dla spraw archiwalnych w Zarządzie Miejskim, zwrócił się 

Kaczmarczyk o pomoc do wojewody poznańskiego. W liście z czerwca 1947 r. przedstawił sta-

nowisko władz miejskich i dramatyczną sytuację archiwaliów składowanych w pomieszczeniach 

zamkowych i w gruzach wypalonego budynku na Górze Przemysła:

Zarząd m. Poznania [...] odmówił prośbie naszej w sprawie powyższej, w obawie przewidywanych wła-

snych trudności z pomieszczeniem w Zamku biur i urządzeń miejskich. Tym samym wysiłki Archiwum 

Państwowego ratowania ocalałych z okresu wojny archiwaliów są bezowocne. Również i prace wewnętrzne, 

inwentaryzowanie akt z myślą o oddaniu ich do użytku publicznego, nie mogą być realizowane, a co naj-

821 Tamże, j.a. 160, kopia pisma do Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty l.dz. 250/1/45 

 z 15 listopada 1945 r., k. 21.

822 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47 pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 12 lipca 1945 r., 

 k. 16; Poznań będzie większy i  piękniejszy „Głos Wielkopolski” 1945, nr 23 s. 3; K. Stryjkowski, Powojenne 

 początki…, s. 23.

823 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do prezydenta st. 

 m. Poznania, l.dz. 100/1/47 z 21 maja 1947 r., k. 58.

824 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, fragment listu K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego 

 z 27 lutego 1947 r.: „Sprawa zamku dla Uniwersytetu, jak mnie rektor informował, stoi nieszczególnie, wygra 

 sprawę raczej Zarząd miasta Poznania. Sprawę zamku ma podobno rozstrzygnąć Rada Ministrów w porozu-

 mieniu z  Prezydentem Rzeczypospolitej. Może [Henryk] Jabłoński będzie miał możność poparcia naszej 

 sprawy, by zastrzeżono pomieszczenia dla Archiwum, ktokolwiek otrzyma do użytku zamek. Wiceminister 

 [Żanna] Kormanowa też może mieć ważny głos”, k. 62–63. Zob. też PANAWOP, Materiały Kazimierza 

 Kaczmarczyka, j.a. 160, odpis pisma Prezydenta Miasta Poznania do Archiwum Państwowego w  Poznaniu 

 z 31 maja 1947 r., k. 62.
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ważniejsze, bezcenne archiwalia, złożone z konieczności przejściowo w ogromnych stosach po piwnicach 

i innych niezabezpieczonych, wilgotnych ubikacjach, narażone są na gnicie. Niewykluczona jest i ich kra-

dzież. [...] Świeżo zaś nadeszły do Archiwum 93 skrzynie dokumentów pergaminowych i ksiąg od XIII w., po 

długich zabiegach dyplomatycznych rewindykowanych z Niemiec. Również i te bezcenne archiwalia z braku 

lokalu musiano złożyć pod gołym niebem, pod prowizorycznym zabezpieczeniem w  gruzach spalonego 

gmachu na Górze Przemysła. Stan powyższy nawet w niedalekiej już przyszłości spowodować może cał-

kowite zniszczenie ośmiowiekowego dorobku naszego narodu, tak troskliwą opieką władz i społeczeństwa 

otaczanego od setek lat825.

Władze wojewódzkie zajęły życzliwe stanowisko i nawet podjęły się pośrednictwa w prowa-

dzeniu rozmów z magistratem. Jednak Zarząd Miejski konsekwentnie odmawiał wydania zgody 

na składowanie akt w zamku.

„Wyczerpałem wszelkie możliwe zabiegi. Wszystkie usiłowania moje są bezskuteczne. Cały 

ośmiowiekowy dorobek aktowy Wielkopolski jest nie tylko niedostępny, ale może ulec zniszcze-

niu i to w niedługim czasie” – pisał w czerwcu 1947 r. załamany Kaczmarczyk w sprawozdaniu 

do Wydziału Archiwów Państwowych826. Wszystko wskazywało na to, że w najbliższym czasie nie 

uda się pozyskać jakiegokolwiek lokalu, w którym można byłoby zgromadzić archiwalia ocalałe 

825 Tamże, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do wojewody poznańskiego, l.dz. 244/47 z dnia 10 czerwca 1947, 

 k. 64–66.

826 Tamże, j.a. 160, kopia pisma Kazimierza Kaczmarczyka do Wydziału Archiwów Państwowych, l.dz. 244/2/47 

 z dnia 13 czerwca 1947 r., k. 67.

z wojennej pożogi. Jednak w lipcu 1947 r. problem został częściowo rozwiązany, gdy Zarząd Miej-

ski w Poznaniu przekazał na potrzeby Archiwum lokal przy ul. Szewskiej 10, gdzie po niezbęd-

nym remoncie i adaptacji można było umieścić archiwalia składowane dotychczas w zamku827.

Obok zabiegów o  zapewnienie tymczasowych pomieszczeń dla akt Kaczmarczyk starał 

się o pozyskanie funduszy na odbudowę spalonego budynku Archiwum na Górze Przemysła. 

W piśmie do Wydziału Archiwów z sierpnia 1947 r. raportował:

Ze swojej strony wystąpiło Archiwum Państwowe z wnioskiem odbudowy spalonego gmachu Archiwum, 

na Górze Przemysła, w okresie 3-letnim. Koszta odbudowy ustalono z przedstawicielami Poznańskiej Dyrekcji 

Odbudowy na 30 mln zł, po 10 mln rocznie, przy kubaturze gmachu 12 300 m i 70% zniszczenia. [...] Jed-

nakże w dniu dzisiejszym sprawa wniosków inwestycyjnych przyjęła zupełny nowy obrót. Wobec zabiegów 

Urzędu Konserwatorskiego, Miejskiego biura planowania, prehistoryków itp., uważających Górę Przemysła za 

„Poznański Wawel” [...] i z tego powodu dążących do długoletnich rozkopów, a potem, po latach wybudowania 

gmachu na cele Muzeum Wielkopolskiego, wniosek Archiwum uznany został za nierealny828.

W  zamian za rezygnację z  koncepcji odbudowy Zamku Przemysła na cele archiwalne, 

Poznańska Dyrekcja Odbudowy zaproponowała na siedzibę poznańskiego archiwum gmach 

byłego Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Gotthilfa Bergera przy ul. Strzeleckiej829. 

Kaczmarczyk, mając na uwadze pogarszający się coraz bardziej stan ocalałego zasobu archiwal-

nego oraz fakt, że „budowa nowoczesnego gmachu archiwalnego nie ma widoków powodzenia 

i archiwalia mogłyby w międzyczasie ulec zagładzie”, radził przyjąć Wydziałowi Archiwów Mini-

sterstwa Oświaty oferowaną propozycję, „tym więcej, że powierzchnia użytkowa wskazanego 

gmachu wystarczyłaby tak na czasy obecne, jak i  niedaleką przyszłość, a  odbudowę gmachu 

wykonać można partami: w miarę napływających kredytów”830.

Sprzeciw Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego spowodował jednak, że Archiwum 

Państwowe w  Poznaniu ostatecznie nie otrzymało budynku dawnego gimnazjum831. Tym 

827 APP, Akta własne, sygn. 342, pismo Zarządu Miejskiego m.st. Poznania z 10 lipca 1947 r. l.dz. 627–47 S. W. III. 

 W niektórych publikacjach poświęconych dziejom Archiwum Państwowego w Poznaniu wymienia się  

ul. Stawną 10 zamiast Szewskiej 10. Rozbieżności powstały najprawdopodobniej w wyniku położenia budynku 

na rogu tych dwóch ulic. W dokumentach powstałych po 1945 r., lokal przekazany Archiwum przez Zarząd 

Miejski w Poznaniu znajduje się przy ul. Szewskiej 10. Kłopoty lokalowe nękały też samego kierownika Ar-

chiwum Państwowego. W przesłanej Kaczmarczykowi, w kwietniu 1947 r. przez Fundusz Kultury Narodowej 

przy Prezydium Rady Ministrów, ankiecie dla pracowników Kultury i Działaczy Społecznych korzystających 

z pomocy Prezydium Rady Ministrów, na pytanie dotyczące warunków lokalowych, tak odpowiedział: „Wa-

runków lokalowych do pracy zawodowej i naukowej nie posiada wcale, prywatnie posiada na mieszkanie tylko 

jeden mały pokój, w którym nawet książek, uratowanych przed zniszczeniem nie może ułożyć. W Archiwum 

Państwowym, którego jest kierownikiem, nie może pracować z powodu ciasnoty lokalowej, braku miejsca na 

książki, braku lokalu na archiwalia, które leżą na stosach w piwnicach spalonego przez Niemcy gmachu i nie 

mogą być wykorzystane nie tylko przez pracowników Archiwum, ale w ogóle przez świat naukowy Poznania”. 

Zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 236, k. 15, zob. też T. Mencel, Moje początki archi-

walne w Poznaniu (1947–1952) „Archeion” 1989, t. 86, s. 120.

828 APP, Akta własne, sygn. 342, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Wydziału Archiwów Ministerstwa Oświaty 

 z 20 sierpnia 1947 r., l.dz. 265/4/47

829 Tamże, sygn. 342. „W  tym położeniu Poznańska Dyrekcja Odbudowy wskazała na gmach gimnazjum im. 

 Bergera, przy ul. Strzeleckiej, który nie posiada obok dostatecznego placu na dziedziniec szkolny i  z  tego 

powodu dla szkolnictwa nie może być odbudowany, natomiast w  zupełności nadawałby się na Archiwum. 

Gmach ten posiada 4 kondygnacje, mury nad wejściem i korytarzami parteru i I p. zachowały nawet dobre 

sklepienie. Posiada on 2 skrzydła boczne, połączone głównym budynkiem frontowym. Jest własnością Skarbu 

Państwa i pozostaje w administracji Ministerstwa Oświaty”, fragment kopii pisma K. Kaczmarczyka do Wy-

działu Archiwów Ministerstwa Oświaty z 20 sierpnia 1947 r., l.dz. 265/4/47.

830 Tamże, sygn. 342, kopia pisma Kaczmarczyka do Wydziałów Archiwów Ministerstwa Oświaty z 20 sierpnia

 1947 r., l.dz. 265/4/47.

831 Tamże, sygn. 342, kurator „oświadczył ustnie, że wobec odczuwania braku budynków szkolnych i  ciasnoty
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samym sprawa siedziby archiwum nadal nie była ostatecznie uregulowana. Sytuacja stawała 

się tragiczna. Budynek przy ul. Szewskiej mieścił zaledwie połowę ocalałych zbiorów. Reszta 

uratowanych i rewindykowanych z Niemiec archiwaliów pozostać musiała nadal w wilgotnych 

piwnicach wypalonego budynku archiwum na Górze Przemysła, do których przeciekała woda 

deszczowa, lub nieomal pod gołym niebem, wśród murów wypalonego gmachu.

 z  pomieszczeniem szkół w  Poznaniu nie może rezygnować z  budynku szkolnego, w  tym wypadku dawnej

  szkoły Bergera”, fragment kopii listu Archiwum Państwowego w Poznaniu do Wydziału Odbudowy Urzędu 

 Wojewódzkiego Poznańskiego z dnia 15 września 1947 r., l.dz. 381/1/47.

Sprawa przydziału gmachu dla archiwum była tematem konferencji 21 listopada 1947 r. 

w Urzędzie Wojewódzkim. Uczestnicy zebrania (m.in. wojewoda poznański Stefan Brzeziński, 

wicewojewoda Józef Szłapczyński ustalili, że Archiwum Państwowe w  Poznaniu otrzyma na 

swoją siedzibę częściowo zrujnowany gmach byłego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, położony 

przy ul. 23 Lutego 1945 r. i  narożniku pl. Wielkopolskiego (dawniej Sapieżyńskiego)832. Tym 

samym problem nowej siedziby dla poznańskiego archiwum został rozwiązany.

 Gmach byłego sądu zbudowano w  latach 1879–1882 dla siedziby Wyższego Sądu Krajowego 

(Oberlandesgericht), według projektu Heinricha Kocha, z późniejszymi uzupełnieniami do projektu 

wykonanymi przez Johanna Anathola Th eodora Hermanna i  Karla Friedricha Endella. Wcześniej 

w tym miejscu funkcjonowało więzienie i areszt śledczy (inkwizytoriat). Wypalony budynek wymagał 

jednak gruntownego remontu oraz adaptacji dla potrzeb archiwalnych. Jeszcze przed ukończeniem 

robót z piwnic gmachu na Górze Przemysła przewożono archiwalia do nowej siedziby833.

Pewne zakłócenia przy pracach remontowo-budowlanych spowodowała w  1948 r. decy-

zja Zarządu Miejskiego o wyburzeniu części murów gmachu byłego Sądu Apelacyjnego w celu 

wyeksponowania fragmentu baszty oraz murów obronnych. Sprzeciwiał się temu gwałtownie 

Kaczmarczyk, słusznie argumentując, że:

[…] burzenie blisko 1/3 budynku archiwalnego ograniczy i zahamuje rozwój Archiwum Państwowego zaraz 

w pierwszych latach, dotychczas paraliżowany przez brak odpowiednich pomieszczeń na przechowanie akt 

sięgających połowy XII w. [...] Zburzenie tylnego skrzydła okaleczy całość gmachu i oszpeci jego wygląd, co 

ma tym większe znaczenie, że gmach archiwalny ma być samotny, w sąsiedztwie niezabudowany, powinien 

mieć zatem wygląd monumentalny, a nie okaleczonego inwalidy834.

 W kwestii zaniechania rozbiórki północnego skrzydła gmachu nie był odosobniony. W liście 

z lutego 1949 r., adresowanym do Witolda Suchodolskiego, obok relacji z remontu budynku, 

Kaczmarczyk wspomniał o sprzeciwie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. Zdzisława 

Kępińskiego oraz Wojewódzkiej Rady Planowania wobec planów władz miejskich:

Dyrekcja Odbudowy oblicza ukończenie naszego budynku na rok 1951 lub 1952. Dotąd dano sklepienia 

nad parterem i pierwszym piętrem, tu i ówdzie zakładają nad drugim, sprawy idą powoli, pracuje zaledwie 

16 robotników stale, brak materiałów budowlanych daje się odczuwać, stąd przewleka się praca. Konserwator 

zabytków Kępiński i Wojewódzka Rada Planowania nie jest za odbudową baszty, tylko za zakonserwowaniem 

zachowanego fragmentu, stąd mamy nadzieję, że może uda się ocalić dla nas część skrzydła, którego zburzenia 

domagają się czynniki miejskie835.

Logiczne i rzeczowe argumenty kierownika archiwum i konserwatora zabytków nie zostały 

jednak wzięte pod uwagę – cześć północnego skrzydła budynku została rozebrana. W pozostałej 

części gmachu prace remontowo-budowlane ukończono latem 1951 r.

Równolegle z działaniami mającymi na celu zabezpieczenie archiwaliów przed zniszczeniem 

cały czas prowadzone były prace segregacyjne i inwentaryzacyjne. Odtwarzano dawne inwenta-

832 Tamże, sygn. 342, k. 6; Bezdomne archiwum państwowe doczeka się nowych pomieszczeń, „Express Poznański” 

 1949, nr 3, s. 4; Sprawozdanie z  działalności Archiwów Państwowych w  roku 1948. Archiwum Państwowe 

 w Poznaniu, „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 476.

833 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia Sprawozdania Kaczmarczyka do Wydziału 

 Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty z 4 sierpnia 1949, l.dz. 314/5/49, k. 95.

834 Tamże, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 czerwca 

 1949 r., l.dz. 295/2/49, k. 91. Więcej na temat adaptacji gmachu byłego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zob. 

 APP – akta własne, sygn. 356. Zob. też Odkrycie zabytkowej baszty w odbudowywanym Archiwum Państwowym, 

 „Głos Wielkopolski” 1949, nr 281, s. 3.

835 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, fragment listu K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 17 

 lutego 1949 r., k. 89–90.

Zawiadomienie

Kazimierza

Kaczmarczyka

przez

Poznańskie

Towarzystwo

Przyjaciół Nauk 

o przyjęciu

w poczet członków

miejscowego

Wydziału Historii

i Nauk Społecznych,

Poznań,

2 grudnia 1947 r.

Zbiory: PANAWOP

KK-21-12-2020_net.pdf   97 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 192

Na niwie archiwistyki... (1945-1966)

 193

rze zespołów akt oraz sporządzono nowe. Prowadzono też prace porządkowe, aby zasób archi-

walny znajdujący się w Archiwum jak najprędzej udostępnić dla badań naukowych. Kaczmar-

czyk nadzorował zabezpieczenie zarówno tych akt, które były ewakuowane, jak i znajdujących 

się w byłych siedzibach władz, zwłaszcza powiatowych i miejskich836.

W trakcie prac porządkowych ustalono m.in., że część akt przechowywanych w Poznaniu 

oraz w ekspozyturach w Biezdrowie i Gostyniu pochodzi m.in. z Archiwum Miejskiego w Łodzi, 

Archiwum Głównego w Warszawie, archiwum piotrkowskiego oraz z innych instytucji i urzę-

dów: państwowych, samorządowych i  kościelnych. Natychmiastowe odtransportowanie tych 

dokumentów nie było możliwe wskutek przemieszania ich z archiwaliami stanowiącymi zasób 

archiwum poznańskiego. To też przykładowo: pierwszy transport łódzkich archiwaliów z Pozna-

nia miał miejsce w czerwcu i lipcu 1946 r., kolejny dopiero we wrześniu 1947 r., a nawet jeszcze 

w 1953 r. W miarę porządkowania sukcesywnie zwracano akta ich prawowitym właścicielom837.

Przejmowano akta władz i urzędów z okresu międzywojennego, okupacji oraz z  terenów 

poniemieckich – głównie z Ziemi Lubuskiej838 – co nie zawsze odbywało się bezproblemowo. 

Brakowało ludzi i środków transportu. Jak wspomniał Stanisław Prutkowski „Na prowincji łado-

wanie akt odbywało się za pomocą dzieci szkolnych za zapłatą cukierkami z własnej kieszeni”. 

836 I. Radtke, Życie naukowe..., dz. cyt., s. 127.

837 APP, Akta własne, sygn. 426, sygn. 427, sygn. 428, sygn. 429. W Poznaniu znalazły się również niemieckie akta 

 urzędowe wytworzone w czasie wojny w kancelarii gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera. 

 Zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Wydziału

Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty, l.dz. 330/2/49 z 8 lipca 1949 r., k. 92; A. Rybarski, Działalność 

Archiwów Państwowych w latach 1945–1947, „Archeion” 1948, t. 18, s. 251–252; tegoż, Sprawozdanie z działal-

ności Archiwów Państwowych za rok 1948, „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 475; tegoż, Sprawozdanie z działalności 

Archiwów Państwowych za rok 1949, tamże, t. 19–20, s. 489; M. Janik, Wielkopolskie losy archiwaliów z zasobu 

Archiwum Państwowego w Łodzi, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 1999/2000, R 6/7, s. 109–111.

838 APP, Akta własne, sygn. 426; A. Rybarski, Działalność archiwów państwowych w latach 1945–1947, „Archeion” 

 1948, t. 18, s. 251.

Często dochodziło do bezmyślnego niszczenia archiwaliów przez okoliczną ludność839. Zdarzały 

się też przypadki przejmowania akt przez nieuprawnione do tego instytucje, np. Urząd Bezpie-

czeństwa. W liście z października 1957 r. adresowanym do Archiwum Państwowego w Poznaniu 

Kaczmarczyk przedstawiał losy archiwaliów przejętych przez UB po wojnie:

W związku z 40. rocznicą powstania wielkopolskiego 1918/19 przypadającą na r. 1958 niektóre koła 

naukowe poznańskie przystępują do opracowania tematów z powstania. Materiały Ministerstwa b. dzielnicy 

pruskiej do powstania powierzone przez Archiwum Państwowe [w Poznaniu] w czerwcu 1930 Dowództwu 

O. K. V [powinno być DOK VII] Poznań w Poznaniu, wywożone z początkiem wojny w roku 1939 pocią-

giem przez wojsko polskie, zostały przez Niemców zbombardowane pod Rawą Ruską w  woj. lwowskim 

i uległy zniszczeniu i rozproszeniu, materiały zaś zbierane przez Tow. do badania powstania wielkopolskiego 

i przechowywane w D.O.K. V Poznań znalazły się w 1945 w posiadaniu U. B. w Poznaniu, który je przekazał 

do Archiwum […], a w roku1950 wypożyczone zostały z Archiwum przez U. B. do Warszawy. Zachodzi 

przeto konieczność wycofania tych materiałów z Warszawy do Poznania, a jest ich koło 200. tek, aby ułatwić 

ich badanie i nie spotkać się z zarzutem, że zostały zmarnowane przez UB, jak to miało miejsce z aktami 

Rejencji w Pile zabezpieczonymi rzekomo przez U. B. w Poznaniu, który nie dopuścił Archiwum do zajęcia 

się nimi i przewiezienia ich do Archiwum w Poznaniu. Ostatecznie Archiwum dowiedziało się później, że U. 

B. oddało te akta bez porozumienia się z Archiwum na makulaturę i resztki ich ostatecznie wydobyło A. P. ze 

składu makulatury, o tym jest obszerniejsza korespondencja w registraturze Archiwum840.

Nie był to, niestety, odosobniony przypadek nieuzasadnionego niszczenia archiwaliów przez 

UB i  urzędy na terenie Wielkopolski. O  podobnych zdarzeniach wspomina Tadeusz Mencel, 

który w latach 1947–1952 pracował w poznańskim archiwum:

Główne zadanie pracowników polegało przede wszystkim na zwożeniu akt z prowincji, zabezpiecza-

niu ocalałych materiałów w składnicach i gromadzeniu w tymczasowych magazynach. Jak potrzebna była 

to działalność świadczył fakt, że wiele akt uległo zniszczeniu już po wojnie. Gdy w 1950 r. wizytowałem 

składnicę akt Prezydium PRN w Lesznie, okazało się, że zaraz po wojnie 2 samochody akt Wydziału Powia-

towego z lat 1919–1945 zabrał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa i nie zwrócił ich. Również starostwo prze-

kazało na makulaturę bez żadnego zezwolenia 3 samochody okupacyjnych akt starostwa powiatowego z lat 

1939–1945, wyłączywszy jedynie segregatory i tekturowe teczki. Takich wypadków było więcej, a na obsza-

rze późniejszego woj. zielonogórskiego, którego obszar wchodził w skład woj. poznańskiego, przekazano na 

makulaturę większość akt administracji pruskiej sprzed 1945 r.841

Starano się też zabezpieczyć akta, które nadal były przechowywane w tymczasowych składni-

cach zlokalizowanych na terenie Wielkopolski, m.in. w klasztorze oo. Filipinów na Świętej Górze 

koło Gostynia, gdzie składowane było tzw. Archiwum Metrykalne Kraju Warty (Gausippenamt 

für das Wartheland), które przechowywało tysiące ksiąg metrykalnych ściągniętych przez Niem-

ców z całego obszaru Kraju Warty w celu prowadzenia badań rasowych oraz archiwum byłego 

Landessippenstelle (Sippenamt für ostdeutsche Rückwanderer in Posen)842. Nadzór nad tymi 

839 O niszczeniu archiwaliów wspominał K. Kaczmarczyk w liście z  lipca 1946 r. do W. Suchodolskiego: „Poza 

 Gostyniem mamy zresztą i inne zwózki pilne, by ratować akta, bo inaczej giną rozdrapywane przez ludzi”, zob. 

 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, fragment listu K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 6 lipca 

 1946 r., k. 41.

840 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 259, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Archiwum 

 Państwowego w Poznaniu z 8 października 1957 r., k. 4.

841 T. Mencel, Moje początki archiwalne…, s. 119.

842 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma Kazimierza Kaczmarczyka do 

 Ministerstwa Oświaty, l.dz. 49/2/45 z 14 sierpnia 1945 r. k. 12; K. Kaczmarczyk, Adam Henryk Kaletka (1887–

 1956), „Archeion” 1956, t. 26, s. 322; APP, Akta własne, teczka osobowa A. Kaletki, k. 6.
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archiwaliami sprawowali Adam Kaletka i Władysław Stachowski843. Witoldowi Suchodolskiemu, 

o sytuacji w klasztorze oo. Filipinów, kierownik poznańskiego archiwum relacjonował:

mamy archiwum ksiąg metrycznych parafi i, urzędów stanu cywilnego rządów z całego Warthegau. Klasz-

tor Filipinów chce się nas pozbyć i robi trudności na każdym kroku, despekty naszemu honorowemu kierowni-

kowi, który znów prosi o zwolnienie. Dochodzi nawet do otwierania naszych ubikacji wytrychem – a tu kilku-

dziesięciu tysięcy książek szybko oddać i przewieść nie można przy trudnościach transportowych – a przewieść 

do Poznania, choćbyśmy mieli miejsce, nie można, bo zrobi się chaos, z którego się nie wybrnie844.

843 Władysław Stachowski (1887-1974) etatowo zatrudniony na stanowisku dyrektora miejscowego Oddziału 

 Narodowego  Banku Polskiego, pełnił w 1945 r. funkcję „honorowego kierownika” odpowiedzialnego za stan

 archiwaliów zgromadzonych w Gostyniu.

844 APP, Akta własne sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 3 sierpnia 1945 r., k. 20–21. Na 

 temat archiwaliów przechowywanych w klasztorze Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, zob. APP – Akta 

Obok zabezpieczania składowanych na terenie Wielkopolski i  Ziemi Lubuskiej akt, pra-

cownicy poznańskiego archiwum prowadzili akcję poszukiwania wywiezionych przez Niem-

ców archiwaliów. We wspomnianym już liście Adama Kaletki z  6 lutego 1945 r. do gen. Wasi-

lija Czujkowa archiwista wspominał także, że archiwalia z  poznańskiego archiwum zostały 

ewakuowane do fortyfi kacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Informacje przekazane 

przez Kaletkę ofi cerowie ze sztabu gen. Czujkowa przekazali radzieckiej grupie poszukiwaw-

czej mjr. Siergieja Sidorowa z  tzw. brygady trofi ejnej, działającej na tyłach 1. Frontu Białoru-

skiego i dowodzonej przez ppłk. Andrieja Biełokopytowa – w cywilu dyrektora administracyjnego 

słynnego moskiewskiego teatru MChAT845. Rosjanie stosunkowo szybko zlokalizowali miejsce ukry-

cia w podziemiach MRU dzieł sztuki i archiwaliów. W kwietniu 1945 r. dobra kultury i akta z poznań-

skiego archiwum zostały załadowane przez Rosjan do 22. wagonów wojskowego pociągu specjalnego 

numer 177/4162 i wywiezione do Moskwy. Do stolicy Związku Radzieckiego pojechało łącznie ponad 

600 skrzyń, w tym 87 z najcenniejszymi dokumentami z Archiwum Państwowego w Poznaniu846.

Rosjanie nie raczyli poinformować swojego sojusznika o odkryciu i przetransportowaniu 

do Moskwy archiwaliów i  dóbr kultury wywiezionych przez Niemców z  polskich archiwów 

i  muzeów, które były cały czas intensywnie poszukiwane przez polskie władze. Dzięki infor-

macjom Kaletki i Wydziału Archiwów Państwowych Kaczmarczyk otrzymał wskazówki, gdzie 

należy szukać wywiezionych archiwaliów. Pracownik archiwum poznańskiego Franciszek 

Paprocki pojechał w marcu 1947 r. do fortyfi kacji międzyrzeckich na rekonesans. Podróż ta nie 

przyniosła jednak żadnych rezultatów847.

W sprawozdaniu dla Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty z dnia 14  kwie-

tnia 1947 r. poświęconym losom poznańskich archiwaliów pisał Kaczmarczyk m.in.: ,,dalsza 

część zbiorów archiwalnych, i to w zasadzie najcenniejszych, wywieziona przez Niemców – jak 

przypuszczano – w całości do kopalni soli w Grasleben, częściowo jednak – jak się niedawno 

okazało – pozostawiona w schronie podziemnym w okolicy Sulęcina na linii fortecznej Odry, 

dotąd nie wróciła do Poznania, względnie nawet nie została odszukana [...]”848.

Wydział Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty zwrócił się z  prośbą do Polskiej 

Misji Wojskowej w Berlinie o pomoc przy odnalezieniu osób, które mogłyby znać miejsce ukry-

cia archiwaliów w systemie fortyfi kacyjnym MRU849. Pracownikom Misji Wojskowej udało się 

nawiązać kontakt z  byłym dyrektorem Reichsarchiv Posen dr. Erichem Weise, który przesłał 

z  Niemiec schemat pomieszczeń podziemnych MRU, gdzie przechowywano akta oraz podał 

 własne, sygn. 424 oraz sygn. 425.

845 L. Adamczewski, P. Piątkiewicz, Podziemny skarbiec Rzeszy. Tajemnice fortyfi kacji międzyrzeckich, Zakrzewo 

 2013, s. 109, 115.

846 L. Adamczewski, Ostrzelane archiwum..., dz. cyt.; tegoż, Skarby ze Wschodu, „Głos Wielkopolski” 2006, nr 194, 

 s. 30; tegoż, Ucieczka przed bombami, s. 246–265.

847 APP, Akta własne, sygn. 426, fragment pisma Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty Nr 

 Arch.-140/47 z 5 marca 1947 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu w sprawie przechowywanych archiwaliów 

 w  fortyfi kacjach MRU: „Z  wiadomości uzyskanych przez Ministerstwo Oświaty wynika, że skrzynie 7–79 

 nie zostały wywiezione w głąb Rzeszy, lecz, że zostały umieszczone w podziemnej hali maszyn koło Hochwalde 

 w powiecie międzyrzeckim i że stamtąd dalej nie były ewakuowane. Skrzynie te zawierały dokumenty Archi-

 wum Państwowego w  Poznaniu, dokumenty Archiwum Głównego Akt Dawnych w  Warszawie i  możliwie 

 także dokumenty i rękopisy kapituły gnieźnieńskiej i wrocławskiej [włocławskiej?]”, k. 280; sprawozdanie z podróży 

 służbowej w  dniach 17–18 marca 1947 r. F. Paprockiego do Międzyrzecza i  Sulęcina w  celu poszukiwań 

 wywiezionych przez Niemców archiwaliów, k. 285–287; T. Mencel, Moje początki archiwalne..., „Archeion” 

 1989, t. 86, s. 119.

848 L. Adamczewski, Ślad urywa się w Międzyrzeczu..., „Głos Wielkopolski” 1995, nr 13, s. 28.

849 APP, Akta własne, sygn. 426, odpis pisma Nr Arch. 868/47 Dyrektora Archiwów Państwowych W. Suchodol-

 skiego z 2 października 1947 r. do Wydziału Konsularnego Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, k. 294.
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wskazówki, w jaki sposób można dotrzeć do tych pomieszczeń, w których powinny być przecho-

wywane archiwalia850. Na podstawie otrzymanych wskazówek i planów Franciszek Paprocki udał 

się w październiku 1948 r. powtórnie do fortyfi kacji MRU, aby z oddelegowanym mu do pomocy 

ofi cerem Wojska Polskiego, szefem Wydziału Inżynierii Dowództwa Okręgu Wojskowego 

w Poznaniu – ppłk. Aleksandrem Iwanowem (najprawdopodobniej Rosjaninem) – przeprowa-

dzić poszukiwania archiwaliów. Wyjazd ten, podobnie jak poprzedni z marca ubiegłego roku, 

także nie przyniósł pożądanych efektów. W sprawozdaniu służbowym sporządzonym po powro-

cie do Poznania Paprocki zanotował m.in.: „W związku z negatywnym wynikiem poszukiwań, 

zachodzi przypuszczenie, że: 1/ Niemcy zdołali w ostatniej chwili usunąć skrzynie i wywieść je 

w głąb Rzeszy /może do Marburga/, 2/ albo zabrały je w roku 1945 wojska radzieckie”. W podob-

nym tonie o wynikach wyjazdu podwładnego do międzyrzeckich fortyfi kacji pisał Kaczmarczyk 

w liście do Wydziału Archiwów w listopadzie tego roku851.

Przypuszczenia archiwistów, że to Rosjanie mogli przejąć poznańskie (i nie tylko) archiwalia 

po zdobyciu umocnień MRU, były trafne. Kaczmarczyk i  jego współpracownicy nie wiedzieli 

jeszcze wtedy, że archiwalia z Poznania, a także inne dobra kultury, które nie zostały wywiezione 

850 APP, Akta własne , sygn. 426, pismo Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty Nr Arch. 31/48 

 z  22 stycznia 1948 r. do Archiwum Państwowego w  Poznaniu informujące o  przesłanych przez E. Weisego 

 wskazówkach na temat archiwaliów przechowywanych w podziemiach MRU – wraz z załącznikami, k. 229 – 

 295; pismo dyrektora Archiwum Państwowych Witolda Suchodolskiego Nr Arch. 1018/48 z 7 października 

 1948 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu w sprawie archiwaliów poznańskich zmagazynowanych  

 w podziemiach MRU – wraz z załącznikami (m.in. odpis wyników rozmowy z dr. E. Weise z 13 sierpnia 1948 r. 

 w sprawie archiwaliów wywiezionych przez Niemców z Poznania, notatka służbowa sporządzona 3 września 

 1948 r. przez pracowników Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie z  rozmowy z dr. Belée przeprowadzonej 31 

 sierpnia 1948 r. w sprawie archiwaliów ukrytych w podziemiach MRU), k. 306–310.

851 Tamże, sygn. 426, sprawozdanie archiwisty F. Paprockiego z  podróży służbowej 22 października 1948 r. do 

 urządzeń fortyfi kacyjnych k. miejscowości Bursztyn [obecna nazwa Boryszyn], pow. Międzyrzecz, celem 

 poszukiwań, wywiezionych z Poznania przez Niemców archiwaliów, k. 312, kopia pisma K. Kaczmarczyka do 

 Wydziału Archiwów Ministerstwa Oświaty, l.dz. 84.24/48 z 20 listopada 1948 r., k. 315–316.

przez Niemców z międzyrzeckich umocnień, zostały odnalezione w drugiej połowie marca 1945 

r. przez wspomnianą już wyżej radziecką grupę poszukiwawczą mjr. Siergieja Sidorowa852.

W swoim opracowaniu Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 1939–1945, we frag-

mencie dotyczącym poznańskiego archiwum, Kaczmarczyk wymienia, m.in. zaginione bulle 

papieży Aleksandra III dla Mogilna z roku 1179 i Celestyna III dla klasztoru w Strzelnie z roku 

1192, dokument Zbyluta, zawierający fundację i uposażenie klasztoru Cystersów w Łeknie z roku 

1153 oraz wiele innych dyplomów, ksiąg i fascykułów, map i planów.

Musiało jeszcze upłynąć kilka lat, zanim sprawa zaginionych archiwaliów i innych dóbr kultury 

znalazła swój szczęśliwy fi nał. Po październiku 1956 r. i ustanowieniu nowych relacji w stosunkach pol-

sko-radzieckich na przełomie 1957–1958 r. część z wymienionych przez Kaczmarczyka zaginionych 

akt wróciła do Poznania wraz z innymi archiwaliami zwróconymi Polsce przez Związek Radziecki853.

Przypadki wywózki czy też zwykłego rabunku archiwaliów z ziem polskich przez wschod-

niego sąsiada poruszał Kaczmarczyk w  korespondencji do Witolda Suchodolskiego. W  liście 

852 L. Adamczewski, P. Piątkiewicz, Podziemny skarbiec Rzeszy., s. 118–122.

853 K. Kaczmarczyk, Straty archiwalne Poznania w latach 1939–1945, „Archeion” 1957, t. 27, s. 65–90; P. Bańkowski, 

 Przekazane Polsce przez Związek Radziecki materiały rękopiśmienne, wywiezione w czasie wojny przez hitlerowców 

 do Niemiec, „Archeion” 1958, t. 28, s. 249–251; J. Bielecka, Dokumenty i księgi archiwów wielkopolskich zwrócone 

 z  ZSRR, „Studia Źródłoznawcze” 1959, t. 4, s. 230–232; C. Skopowski, Archiwalia ze Związku Radzieckiego, 

 „Studia i  Materiały do Dziejów Wielkopolski i  Pomorza” 1959, t. 5, z. 1, s. 447, zob. też L. Adamczewski, 

 Skarby ze Wschodu. Rewindykacja dóbr kultury ze Związku Radzieckiego, „Głos Wielkopolski” 2006, nr 194, 

 s. 30. Przekazanie Polsce przez ZSRR po październiku 1956 polskich dóbr kultury (w tym archiwaliów) nie 

 rozwiązało oczywiście defi nitywnie kwestii tych dóbr. W  archiwach i  zbiorach muzealnych dzisiejszej 

 Federacji Rosyjskiej oraz państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego nadal znajdują się archiwalia 

 i dzieła sztuki, które zostały zrabowane Polsce przez Armię Czerwoną w okresie od września 1939 do maja1945 r. 

 oraz po zakończeniu wojny. Zob. m.in. D. Matelski, Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów 

 nowożytnych do współczesnych, Poznań 2004, s. 295–314.
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z grudnia 1946 r. pisał m.in.: „Czy Panu wiadomo, że cenne archiwum biskupów warmińskich 

we Fromborku wywieziono przed 3. miesiącami. Kto? Wiadomo”854.

Sukcesem skończyły się działania związane z  rewindykacją archiwaliów wywiezionych 

w głąb Niemiec. Jak już wyżej wspomniano, dzięki informacjom Adama Kaletki zdołano usta-

lić, że część poznańskich archiwaliów została przetransportowana z fortyfi kacji międzyrzeckich 

do kopali soli potasowych w Grasleben, położonej w Dolnej Saksonii. Gdy wojska zachodnich 

aliantów zaczęły się zbliżać do tej miejscowości, Kaletka zwrócił się do ówczesnego wojewody 

poznańskiego, by ten wyjednał interwencję dowództwa wojsk radzieckich u  sojuszników 

o  pomoc w  zabezpieczeniu archiwaliów przed zniszczeniem. Ostatecznie akta z  archiwum 

poznańskiego zostały odnalezione przez wojska brytyjskie i w maju 1947 r. 93 skrzynie powró-

ciły do Poznania. Transport ten obejmował wyłącznie archiwalia wielkopolskie będące własno-

ścią Archiwum Państwowego i częściowo archiwalia kapituły włocławskiej855.

Kaczmarczyk interesował się także kwestią ogólnej rewindykacji polskich archiwaliów z Niemiec. 

Postulował także rekompensatę ze strony niemieckiej za zrabowane i zniszczone archiwalia polskie. 

Swój pogląd w tych sprawach przedstawił w liście do Witolda Suchodolskiego w lipcu 1946 r.:

Zbliża się termin konferencji pokojowej, trzeba pilnować żebyśmy nie byli pokrzywdzeni w sprawach 

archiwalnych, jak to było przy traktacie wersalskim, a mamy prawo nie tylko do rewindykacji naszych rze-

czy, ale do wynagrodzenia strat spowodowanych przez Niemców archiwaliami i  książkami niemieckimi 

dotyczącymi Polski856.

Mimo wielkich problemów lokalowych i personalnych zasób Archiwum w znacznym stop-

niu zdołano odbudować. „Kto tego nie przechodził, ten nie jest w stanie zrozumieć i ocenić, co 

zdziałała stosunkowo szczupła grupa archiwistów i ile pracy wydała z siebie” – tak wspominał 

Kaczmarczyk powojenne lata odbudowy. Archiwum Państwowe w Poznaniu mogło już w 1948 

r. podjąć od nowa służbę publiczną857.

Kierownik starał się także odtworzyć zniszczoną w czasie walk o Poznań bibliotekę archiwalną. 

O pomoc zwrócił się do swoich znajomych i osób posiadających specjalistyczne księgozbiory, m.in. do 

ks. Stanisława Kozierowskiego. „Nasza biblioteka archiwalna – pisał w liście do księdza w listopadzie 

1945 r. – niestety w całości spłonęła podpalona przez Niemców, jesteśmy pozbawieni zupełnie książek, 

co jest dla nas prawdziwą katastrofą, tym większą, że był to piękny zbiór dzieł źródłowych i opracowań 

do Wielkopolski, a dziś nie jesteśmy w stanie nowej biblioteki otworzyć”858.

Ks. Kozierowski rozumiał sytuację, w jakiej znalazło się Archiwum Państwowe w Poznaniu, 

i w lutym 1946 r. ofi arował bibliotece archiwalnej prawie 7 tys. książek ze swojego księgozbioru. 

Udało się także pozyskać kilka tysięcy książek, przeważnie poniemieckich, pochodzących z róż-

nych bibliotek publicznych i prywatnych859.

854 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z  5 grudnia 

 1946 r., k. 52.

855 APP – akta własne, sygn. 412, kopia pisma do Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty, l.dz. 

 210/47, k. 412, spis zawartości skrzyń z  aktami rewindykowanymi z  Niemiec 21 maja 1947 r., k. 55–59; 

 A. Rybarski, Działalność Archiwów Państwowych..., dz. cyt., s. 251; L. Adamczewski, Ucieczka przed bombami, 

 s. 150–151, 266–277; L. Adamczewski, P. Piątkiewicz, Podziemny skarbiec Rzeszy, s. 140–141.

856 Tamże, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 6 lipca 1946 r., k. 43–44.

857 A. Rybarski, Działalność Archiwów Państwowych..., dz. cyt., s. 249–252.

858 PANAWOP, Materiały Stanisława Kozierowskiego, sygn. P. III-15, j.a. 133, list K. Kaczmarczyka do ks. 

 S. Kozierowskiego z 10 listopada 1945 r., k. 11, 12.

859 A. Rybarski, Działalność Archiwów Państwowych w latach 1945–1947, „Archeion” 1948, t. 18, s. 252; Tegoż, 

 Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych za rok 1949, „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 489.
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Kierownik doskonale zdawał sobie sprawę, w jak ciężkich warunkach pracowali podlegli mu 

pracownicy, i robił wszystko, aby poprawić ich sytuację materialną. W liście do Witolda Sucho-

dolskiego, datowanym na początek czerwca 1945 r., prosił o przywiezienie pieniędzy na pobory, 

inaczej „personel archiwalny rozbiegnie się zniechęcony brakiem utrzymania”860.

O potrzebie wsparcia fi nansowego przypominał w kolejnym liście z października 1945 r.: „Co 

słychać z naszym dodatkiem naukowym, na który czekamy jak Kania deszczu z utęsknieniem wiel-

kim, bo bieda nam dokucza coraz większa. Dla tutejszej Biblioteki Uniwersyteckiej już przyszedł, 

a słyszałem, że podobno w Archiwum w Krakowie już takie wypłacono. Bieda dokucza zwłaszcza 

Kaletce, który wszystko stracił przez pożar mieszkania i uciekł tylko w tym, co miał na sobie. Będę 

bardzo wdzięczny za przyspieszenie wypłaty, a chociażby za wiadomość z dobrą nadzieją”861.

Podobnie rzecz się miała z pomocniczymi pracownikami archiwalnymi, o czym informował 

Kaczmarczyk Witolda Suchodolskiego w liście z 15 stycznia 1946 r.:

Urzędowy mój wniosek o  renumerację dla woźnych popieram prywatnie, chodzi mi bardzo, by coś 

dostali, bo inaczej ich nie utrzymam w  służbie. [...] Prutkowski zna się na stolarce i  kowalstwie, będzie 

niezbędny przy robieniu regałów we własnym zakresie, już dotychczas wiele rzeczy porobił bezpłatnie, za 

które trzeba by było płacić setki, o  ile nie tysiące, zna się i  na murarstwie, nieoceniony pod tym wzglę-

dem, przy tym przywiązany do Archiwum i rzetelny człowiek. Mielcarek862 znów ogrodnik potrzebny będzie 

przy zaprowadzaniu jakiegoś ogrodu zniszczonego przez Niemców, również stateczny człowiek, odejście 

ich byłoby katastrofą dla Archiwum, bo na te warunki nikt nie przyjdzie, z  nami nie będą mogli zostać 

i odejdą, bo głodem przymierają, chcę ich zatem zachęcić renumeracją, by ich przywiązać do służby u nas. 

Prutkowskiego należałoby przesunąć do X stopnia, bo czuje się pokrzywdzony w prestiżu jako dłużej służący 

w Archiwum. Proszę mi nie brać za złe, że zanudzam Pana, ale wolałbym stracić urzędnika niż woźnych, na 

których miejsce nie znalazłbym absolutnie kandydatów863.

12 lipca 1949 r. Kazimierz Kaczmarczyk otrzymał nominację na dyrektora Archiwum Pań-

stwowego w Poznaniu864.

W  1949 r. – jeszcze w  trakcie adaptacji gmachu byłego Sądu Apelacyjnego na potrzeby 

archiwalne – na polecenie Wydziału Archiwów Państwowych, archiwum poznańskie rozpoczęło 

inwentaryzacje materiałów do dziejów ruchu robotniczego w  Polsce. Wydana przez Wydział 

w tej sprawie we wrześniu tego samego roku instrukcja zalecała głównie wydobycie ze zbiorów 

archiwów źródeł do dziejów ruchu robotniczego w Polsce, zawierających materiały obrazujące 

rozwój przemysłu i klasy robotniczej, warunki jej pracy i bytu, płace, powstanie i działalność 

związków zawodowych, organizacji i partii robotniczych865.

W blisko rok trwającej kwerendzie przejrzano akta administracji państwowej i samorządo-

wej od ostatniej ćwierci XIX w. do roku 1918. W okresie późniejszym przeprowadzono dodat-

kowo poszukiwania w  aktach z  okresu międzywojennego do dziejów Komunistycznej Partii 

860 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z  6 czerwca 

 1945 r., k. 10.

861 Tamże, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 15 października 1945 r., k. 25.

862 Jan Mielcarek, zatrudniony był w Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 1945–1953, APP, Akta własne, 

 teczka osobowa J. Mielcarka.

863 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 16 stycznia 

 1946 r., k. 26–29.

864 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. II, k. 24, pismo Ministra Oświaty nr I. 

 Pers. – 11724/49 z 12 lipca 1949 r. z informacją o nominacji na dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu 

 z dniem 22 lipca 1949 r.

865 Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z działalności w roku 1949,” „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 466; 

 M. Bielińska, Działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w  latach 1950–1951, „Archeion” 1952, 

 t. 21, s. 223; E. Brańska, Działalność Archiwów Państwowych w latach 1950–1951, tamże, t. 21, s. 229.

Polski. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy pracownicy poznańskiej placówki sporządzili 

278 kart inwentaryzacyjnych866.

Po zakończeniu inwentaryzacji materiałów do dziejów ruchu robotniczego w  Polsce, 

archiwa państwowe przystąpiły w 1951 r., również na polecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych (NDAP), do inwentaryzacji materiałów archiwalnych do dziejów wsi w Polsce. 

Wykonywał ją przez okres kilku lat ogół pracowników naukowych Archiwum w ramach zajęć 

służbowych i pozasłużbowych. Poszukiwania prowadzone były w księgach grodzkich, ziem-

skich, wiejskich i podworskich. Archiwiści poznańscy przejrzeli w sumie 146 ksiąg grodzkich 

i ziemskich, ksiąg miasta Poznania, akta administracji państwowej i samorządowej XIX i XX 

w. Łącznie sporządzili 2839 kart inwentaryzacyjnych867. Spośród innych kwerend inicjowa-

nych przez NDAP na uwagę zasługują poszukiwania materiałów do dziejów rad narodowych 

w latach 1945–1950868.

W  1950 r. NDAP, realizując nowe przepisy prawne, zorganizowała nowy, nieistniejący 

dotychczas typ archiwów – archiwa powiatowe. Archiwa te, jako ośrodki opieki nad zabez-

pieczonymi archiwaliami w terenie oraz nad organizowanymi przez urzędy składnicami akt, 

w  pierwszym etapie ich tworzenia powstały przede wszystkim w  okręgach przemysłowych 

i w tych miastach, w których istniał niezabezpieczony, a znajdujący się w dużych rozmiarach 

materiał archiwalny narażony na zniszczenie.  W granicach ówczesnego województwa poznań-

skiego przy wydatnej pomocy Archiwum Państwowego w  Poznaniu powstało 6 archiwów 

powiatowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Jarocinie, Kaliszu, Kole, Koninie i Lesznie869. Zgod-

nie z zarządzeniem nr 9 Prezesa Rady Ministrów z 14 października1952 w sprawie sieci archi-

walnej oraz na podstawie okólnika nr 26 Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z dnia 

26 lipca 1952 nastąpiła likwidacja archiwów w Jarocinie i Kole, a utworzono nowe placówki 

terenowe w Gnieźnie, Pile i Szprotawie.

Utworzenie archiwów terenowych na Wielkopolsce nie budziło entuzjazmu Kazimierza 

Kaczmarczyka. W piśmie skierowanym do Naczelnej Dyrekcji proponował utworzenie w woje-

wództwie poznańskim oddziałów powiatowych w  Gnieźnie, Gostyniu, Ostrowie Wielkopol-

skim, Pile. Nie przewidywał natomiast powołania archiwów na terenie wschodniej Wielkopol-

ski. Stanowisko to nie zostało jednak uwzględnione870.

W 1951 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu, na podstawie Zarządzenia nr 91 Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie przejęcia byłych archiwów miejskich przez NDAP, prze-

jęło akta poznańskiego archiwum miejskiego. Osobami upoważnionymi przez Naczelną Dyrekcję do 

przejęcia archiwaliów zostali Kazimierz Kaczmarczyk i Franciszek Paprocki871. Wszystkimi tymi pra-

cami dyrektor kierował osobiście mimo podeszłego wieku i nie najlepszego stanu zdrowia.

866 I. Radtke, Życie naukowe..., dz. cyt., s. 130.

867 E. Brańska, Działalność Archiwów Państwowych..., dz. cyt., s. 230–231; I. Radtke, Życie naukowe..., dz. cyt., s. 130.

868 I. Radtke, Życie naukowe..., dz. cyt., s. 130.

869 Zob. M. Bielińska, Działalność Naczelnej Dyrekcji..., dz. cyt., s. 219–220; K. Bielecki, Powstanie i działalność 

 Powiatowych Archiwów Państwowych podległych Archiwum Państwowemu w  Poznaniu w  latach 1950–1960 

 z uzupełnieniem danych o zasobie za lata 1961–1965, „Archeion” 1968, t. 49, s. 61–78.

870 P. Rybczyński, Dzieje Archiwum Państwowego w Poznaniu – Oddział w Koninie, „Poznański Rocznik Archiwalno-

 -Historyczny” 1999/2000, R. 6/7, s. 157.

871 „Monitor Polski” nr A-55. poz. 723, Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z 8 czerwca 1951 r. w sprawie 

 przejęcia byłych archiwów miejskich przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zob. też APP, Akta 

 własne, sygn. 12, Przejęcie b. Archiwum m. Poznania 1951–1952, pismo Nr Arch.-1-2531/51 Naczelnej 

 Dyrekcji Archiwów Państwowych z  13 lipca 1951 r. upoważniające K. Kaczmarczyka i  F. Paprockiego do 

 przejęcia Archiwum Miejskiego w Poznaniu. Więcej na temat przejęcia archiwów miejskich, zob. M. Bielińska, 

 Działalność Naczelnej Dyrekcji..., dz. cyt., s. 220.
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Po wojnie nawiązano ponowną współpracę z Uniwersytetem Poznańskim oraz z lokalnymi 

towarzystwami naukowymi i  społecznymi, głównie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół 

Nauk oraz Polskim Towarzystwem Historycznym. Współdziałano również z Towarzystwem 

Miłośników Miasta Poznania. Wynikiem tych działań i współpracy była urządzona w kwietniu 

1948 r. w Muzeum Wielkopolskim, z okazji 100-lecia Wiosny Ludów, wystawa i szereg publi-

kowanych z tej okazji prac, opartych na źródłach archiwalnych przechowywanych w poznań-

skim archiwum872.

Podobnie jak w okresie międzywojennym Kaczmarczyk zapewnił archiwum profesjonalną 

kadrę pracowników. Nie zatrudniał osób przypadkowych. Informacje o nowo przyjmowanych 

archiwistach zasięgał w  odpowiednich instytucjach i  u  osób kompetentnych873. Jego opinie 

o zatrudnionych były ze wszech miar trafne. W liście do Witolda Suchodolskiego z  listopada 

1948 r., wspominając Janinę Bielecką – późniejszą długoletnią pracownicę Archiwum Państwo-

wego w Poznaniu – tak przedstawiał kandydatkę: „Posyłam wniosek na nominację Bieleckiej 

[…] spokojna, obznajomiona z aktami grodzkimi, może być pożytek, młoda jeszcze, może być 

dobrym nabytkiem”874.

O  początkach swojej pracy w  poznańskim archiwum tak wspominał cytowany już 

Tadeusz Mencel:

Nauka archiwalna zaczęła się od rozmów i  dyskusji z  moimi znakomitymi kolegami w  archiwum 

poznańskim. Należał do nich przede wszystkim dyrektor Kazimierz Kaczmarczyk […] Przychodził do archi-

wum zwykle dopiero o godzinie 10, jak przed I wojną przyzwyczaił go dr Adam Chmiel w Archiwum Aktów 

Dawnych miasta Krakowa, który podobno na zapytanie magistratu krakowskiego, w jakich godzinach pra-

cuje archiwum, odpowiedział, że archiwum to nie jest urząd rejestracji psów, żeby stosować się do ustalo-

nych godzin urzędowania. […] W archiwum dyrektor Kaczmarczyk był człowiekiem ogromnie życzliwym 

dla młodych pracowników, chociaż „zwalał” na nas bardzo wiele roboty administracyjnej i organizacyjnej, 

ale jednocześnie rozmowy, a właściwie pogawędki w gabinecie dyrektorskim na tematy archiwalne stano-

wiły prawdziwą przyjemność i dawały ogromne korzyści, bo jego wiedza i doświadczenie były imponujące. 

Uznawał on, za wzorem dawnych archiwistów krakowskich, za naukowe tylko prace nad dokumentami 

i  księgami staropolskimi, dlatego do akt gospodarczych, którymi się zajmowałem, dodał mi dokumenty 

klasztorne, abym miał coś i naukowego w archiwum. To on, abym wprawił się w pracy wydawniczej, zaan-

gażował mnie do opracowania indeksu imiennego i geografi cznego wydawnictwa Jana Fijałka sprzed wojny, 

obejmującego dokumenty paulinów na Jasnej Górze875.

Obok tych „pogawędek” na tematy archiwalne organizował w Archiwum zebrania naukowe, 

w których udział brali prawie wszyscy pracownicy placówki. Na tych regularnie odbywających 

się spotkaniach poruszano wszelkie możliwe kwestie dotyczące archiwistyki i  pracy w  archi-

wum. Przewodniczącym posiedzeń naukowych był z reguły Kaczmarczyk. Każdy z pracowni-

ków archiwum, łącznie z dyrektorem, przygotowywał na zebranie referat, który po odczytaniu 

stawał się tematem dyskusji876.

Między innymi w dniu 9 września 1950 r. na zebraniu naukowym personelu omówiono pro-

blem katalogowania dyplomów. Referentem był sam dyrektor. Z protokołu dowiadujemy się, że:

872 F. Paprocki, Archiwum Państwowe w Poznaniu. Przegląd materiałów do dziejów Wiosny Ludów w Wielkopolsce 

 w 1848 r., „Archeion” 1948, t. 18, s. 18–34; Z życia kulturalnego. Otwarcie wystawy: Wiosna Ludów 1848 r., „Głos 

 Wielkopolski” 1948, nr 114, s. 2; S. Nawrocki, Działalność naukowa Archiwum Państwowego w Poznaniu..., 

 dz. cyt., s. 65.

873 F. Paprocki, Kazimierz Kaczmarczyk..., dz. cyt., k. 68.

874 AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 47, pismo K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 17 lutego 1949 r., 

 k. 81. Janina Bielecka (1912–2006) pracowała w Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 1949–1980.

875 T. Mencel, Moje początki archiwalne..., dz. cyt., s. 121.

876 APP, Akta własne, Protokoły zebrań naukowych oraz referaty 1949–1950, sygn. 589.

Referent poruszył i omówił wszystkie zagadnienia związane z katalogowaniem dyplomów, a więc: 1/

numerację dyplomów, 2/dokładne określenie ich daty/kalendarz gregoriański, juliański, daty określone 

latami panowania, 3/oznaczenie wydawcy, 4/tytuł dokumentu, 5/jego treść, 6/podpisy, notatki, znak nota-

rialny, 7/ język dyplomu.

Po referacie wywiązała się ożywiona dyskusja, w  której wszyscy brali udział, oraz wysunięto szereg 

praktycznych zapytań, dotyczących prawie wszystkich poruszonych w referacie zagadnień, na które referent 

udzielił odpowiedzi. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono kwestii numeracji dyplomów, a mianowicie: 

czy ma obejmować wszystkie dyplomy Archiwum, czy ma być odrębna dla różnych rozdziałów. Rozwiązanie 

pierwsze zostało przegłosowane877.

Powrócono także do kształcenia archiwalnego, realizowanego za pomocą kursów i wykła-

dów. W listopadzie 1949 r. Wydział Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty zlecił Kacz-

marczykowi przygotowanie wykładów na kurs archiwalny dla słuchaczy wyższych lat studiów 

historycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ich tematem miały być archiwa pruskie i austriac-

kie oraz archiwa ziem odzyskanych878.

W listopadzie i grudniu 1950 r. Ministerstwo Oświaty urządziło szkolenie dla urzędników 

archiwalnych i  studentów uniwersytetów z  całej Polski. Kursy odbywały się w  Państwowym 

Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie i w praktyce zostały zorganizowane przez archi-

wistów z Archiwum Państwowego w Poznaniu, którymi kierował Kaczmarczyk. Pierwszy kurs 

miał miejsce w dniach od 3 do 19 listopada879.

Drugi kurs, przeznaczony dla naukowych pracowników archiwów odbył się w dniach od 

19 listopada do 1 grudnia 1950 r. Jego program przewidywał m.in. wygłoszenie przez Kaczmar-

czyka dwóch wykładów poświęconych inwentaryzacji oraz prowadzenie seminarium dotyczą-

cego katalogowania dokumentów i ksiąg880.

Ważnym wydarzeniem w powojennej historii poznańskiego archiwum było ofi cjalne prze-

jęcie 22 lipca 1951 r., po kilkuletnim remoncie i adaptacji, gmachu byłego Sądu Apelacyjnego 

w Poznaniu. W uroczystym otwarciu nowej siedziby oprócz pracowników i przedstawicieli miej-

scowych władz udział wziął także ówczesny naczelny dyrektor archiwów dr Rafał Gerber.

W przemówieniu inaugurującym uroczystość dyrektor Kaczmarczyk obok powitania gości 

przedstawił dzieje archiwów poznańskich. Następnie otwarto wystawę zatytułowaną „Poznań 

i Wielkopolska w dokumencie archiwalnym”881.

 Dzień ten był szczególnie uroczysty dla dyrektora poznańskiej placówki z jeszcze jednego powodu. 

Po południu obchodzono bowiem jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Kazimierza Kaczmarczyka. 

877 Tamże, Akta własne, sygn. 589, Protokół z  posiedzenia naukowego personelu Archiwum Państwowego 

 w Poznaniu w dniu 9 września 1950 r. godz. 12.30, k. 55–56.

878 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 38, pismo Ministerstwa Oświaty Nr Arch. 1650/49 z 12 

 listopada 1949 r., k. 1. Tamże j.a. 39.

879 APP, Akta własne, sygn. 330, Metody i programy szkolenia. Kurs archiwalny w Jarocinie 1950; APP, tamże, 

 sygn. 331, Kurs dla pracowników naukowych archiwów w Jarocinie w czasie od 19 XI – 1 XII 1950 r.; A. Bitner-

 -Nowak, Rola Archiwum Państwowego w  Poznaniu w  kształceniu uniwersyteckim, „Poznański Rocznik 

 Archiwalno-Historyczny” 1999/2000, R. 6/7, 1999/2000, s. 115; APP, Akta własne – Metody i  programy 

 szkolenia...; APP, tamże, sygn. 330. Sprawozdanie z I kursu paleo i neografi i niemieckiej odbytego w Jarocinie 

 w dniach 3–19 listopada 1950 r., s. 56–59.

880 APP, Akta własne, sygn. 330, k. 6–12, Kurs dla pracowników..., Sprawozdanie z  II kursu archiwalnego 

 w Jarocinie dla naukowych pracowników archiwów odbywającego się od 19 listopada do 1 grudnia 1950 r. 

 sporządzone przez kierownika kursu, archiwistę Paprockiego; tamże, sygn. 331, Kurs dla pracowników…, 

 Projekt programu dla pracowników naukowych archiwów, s. 3.

881 APP, Akta własne, sygn. 686, wystawa „Poznań i Wielkopolska w dokumencie archiwalnym” 22 VII 1951 – 

 31 VII 1952, tekst przemówienia K. Kaczmarczyka, k. 9–18; T. Esman, Historia Wielkopolski w nowej szacie, 

 „Ilustrowany Kurier Polski” 1951, nr 208, s. 4; Archiwum Państwowe w nowym gmachu. Wystawa: Wielkopolska 

 i Poznań w dokumencie archiwalnym, „Słowo Powszechne” 1951, nr 205, s. 3.
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Adam Kaletka w przemówieniu omawiającym jego działalność zawodową i naukową powiedział m.in.:

Stało więc nasze, a raczej Twoje, Archiwum w roku 1939 na poziomie, jaki trudno było jeszcze przekro-

czyć, a jego organizacja i sprawność śmiało uchodzić mogły za wzór. Szczególnie trudny był okres ostatnich 

6. lat, kiedy to Archiwum po katastrofi e pożaru i przy początkowo zupełnym braku środków z resztą oca-

lałych szczęśliwie na prowincji zbiorów tułało się z miejsca na miejsce. Trzeba było wtedy mieć tak jak Ty, 

Czcigodny Jubilacie, dużo odwagi i nadziei, aby nie założyć rozpaczliwie rąk, lecz wierzyć, że nieustanna 

walka o polepszenie sytuacji Archiwum i wyprowadzenie go z impasu, mimo licznych daremnych wysiłków 

i zniechęcających zawodów, w końcu jednak dać muszą upragniony rezultat. Dziś ukończywszy szczęśliwie 

batalię, wprowadzasz ukochaną przez siebie instytucję w nowe, bezpieczne progi. […] Z radością i dumą 

dzisiejsze Twoje gody obchodzą również pracownicy instytucji, na której czele stoisz. Widzą i uznają oni 

w Tobie nie tylko znakomitego uczonego i badacza przeszłości, zasłużonego obywatela kraju i gorliwego 

społecznika, lecz czczą i uwielbiają w Tobie również najżyczliwszego swego szefa, człowieka o kryształo-

wym charakterze i wypróbowanego przyjaciela. Mnie, który od przeszło 30. lat jestem Twoim pomocnikiem 

i towarzyszem, przypadło zaszczytne zadanie wyrażenia Ci tych naszych uczuć i złożenia życzeń, byś, Czci-

godny Jubilacie, ciesząc się jak najlepszym zdrowiem, siły Twoje, wiedzę i autorytet przez długie jeszcze lata 

chciał obracać na pożytek kraju i narodu882.

Słowa długoletniego współpracownika są najwłaściwszym podsumowaniem działalności Kacz-

marczyka na stanowisku dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu w okresie międzywojennym.

Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Narodowej – Tadeusz Kwaśniewski, wręczył Kaczmar-

czykowi w  imieniu Prezydenta RP po raz drugi Złoty Krzyż Zasługi (pierwszy Złoty Krzyż 

Zasługi za działalność zawodową, archiwalną i społeczną otrzymał 11 lipca 1948 r.) w uznaniu 

50-letniej pracy zawodowej, a dr Gerber nagrodę pieniężną Prezesa Rady Ministrów, przyznaną 

po raz pierwszy w Polsce pracownikowi archiwalnemu883.

Listy i telegramy z gratulacjami przesłali m.in.: Leon Białkowski, Włodzimierz Budka, Adam 

Kamiński, Józef Stojanowski, pracownicy Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, pracownicy 

Archiwum Głównego Akt Dawnych884.

 Kazimierz Kaczmarczyk poza odbudową poznańskiego archiwum w pierwszych powojen-

nych latach uczestniczył w działalności poznańskiej spółdzielni wydawniczej – „Księgarni Aka-

demickiej”. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był jego długoletni znajomy, znany poznański 

księgarz i  wydawca Jan Jachowski. W  maju 1945 r. odbyło się zebranie konstytucyjne człon-

ków założycieli – przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego. Obecni byli m. in. pra-

cownicy naukowi Uniwersytetu Poznańskiego, Akademii Handlowej w Poznaniu, członkowie 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w tym i Kaczmarczyk. Jachowskiego wybrano na 

jedynego członka zarządu, zastępcą został prof. Zdzisław Grot. Radę nadzorczą tworzyli prof. 

prof.: Józef Górski, Jan Sajdak i Jerzy Suszko885.

882 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 243, A. Kaletka, Przemówienie na obchodzie uroczystości 

 50-lecia pracy naukowej dyrektora Dra K. Kaczmarczyka w dniu 22 lipca 1951, k. 23–24.

883 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. I, k. 27; „Monitor Polski” z dnia 23 sierpnia 

 1951 r. Nr 4/333/51, poz. 983. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1951 r. o nadaniu 

 odznaczeń państwowych. Na podstawie uchwały Rady Państwa z  dnia 27 marca 1951 r. oraz na wniosek 

 Prezesa Rady Ministrów w związku z 50-leciem pracy archiwalnej i naukowej – odznaczony zostaje Złotym 

 Krzyżem Zasługi po raz 2. dr Kaczmarczyk Kazimierz. Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut; Wielkopolska 

 i Poznań w dokumentach, „Głos Wielkopolski” 1951, nr 200, s. 4; Archiwum Państwowe w Poznaniu w nowej 

 siedzibie. Odznaczenie dyr. Kaczmarczyka za 50 lat pracy zawodowej, „Gazeta Poznańska” 1951, nr 202, s. 5.

884 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 243.

885 Tamże, Materiały Jana Jachowskiego, sygn. P III-69, j.a. 69; J. Jachowski, Wspomnienia poznańskiego księgarza 

 i wydawcy, Poznań 1959, s. 63.

Cele, jakie postawiła przed sobą spółdzielnia, to wydawanie prac i publikacji naukowych 

oraz prowadzenie księgarni i antykwariatu. Firma działała do 1950 r., kiedy to w konsekwencji 

upaństwowienia działalności wydawniczej i  księgarskiej nie otrzymała koncesji wydawniczej, 

a Centralny Związek Spółdzielczy uchwalił jej likwidację886.

2. Współudział w rewindykacji akt 

z Czechosłowacji w latach 1949–1950
Obok odbudowy Archiwum Państwowego w Poznaniu ze zniszczeń wojennych, Kazimierz 

Kaczmarczyk brał udział w negocjacjach dotyczących rewindykacji polskich archiwaliów i dóbr 

kultury, które w okresie II wojny światowej znalazły się w Czechosłowacji.

12 lutego 1946 r. w Pradze doszło do zawarcia układu w sprawie wzajemnego zwrotu mie-

nia kulturalnego między Polską a Czechosłowacją, podpisanego przez posła RP w Pradze Stefana 

Wierbłowskiego i czechosłowackiego wiceministra spraw zagranicznych Vladimira Clementisa. 

Na podstawie tej umowy rząd polski wysyłał do Czechosłowacji delegacje ekspertów, którzy na 

miejscu mieli zorientować się w stanie polskich archiwaliów i dopilnować ich powrotu do Polski887.

W 1947 r. Kaczmarczyk razem z Franciszkiem Paprockim, w charakterze delegacji, udali się 

do Czechosłowacji, gdzie przy wsparciu Stefana Wierbłowskiego prowadzili rozmowy w sprawie 

ewakuowanych przez Niemców na obszar Protektoratu Czech i Moraw polskich dóbr kultury888. 

W dwa lata później, w listopadzie, ponownie znalazł się w Czechosłowacji, delegowany przez 

Ministerstwo Oświaty. W Pradze nawiązał kontakty z  inż. A. Lewickim, który był ofi cjalnym 

Delegatem Rządu RP do Spraw Rewindykacji w Czechosłowacji.

W trakcie podróży służbowej do miejscowości Lednice, odbywanej wraz z inż. A. Lewickim 

i dr. Z. Šambergerem z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych CSR, 24 listopada 1949 

r., podczas przejazdu przez miasto Znojmo, natrafi ono w miejscowych koszarach na około 18 

wagonów akt złożonych w stosach wysokich na 2 do 5. m, przywiezionych tu z Wiednia na prze-

łomie 1944/1945 r. Okazał się, że są to akta, które przed rokiem 1939 znajdowały się w Archiwum 

Akt Nowych w Warszawie oraz w Archiwum Wojskowym w Forcie Legionów na Żoliborzu w War-

szawie, a które Niemcy jesienią 1939 r. wywieźli z Warszawy do Wiednia, a stamtąd do Znojma. 

Były to m.in. dokumenty działalności „K. u. K. Generallgoeverner Lublin” i  „Kreiskommando” 

(np. Opoczno, Radom) z lat 1915 –1918 oraz „Generallkommando Lemberg”, komendy wojskowej 

obejmującej całą Galicję (później komendy korpusu Lwów, Przemyśl, Kraków) z lat 1781–1880889.

Tymczasem w Lednici, na zamku książąt Lichtensteinów, znajdowało się kilka tysięcy fascy-

kułów, każdy z nich po kilkaset akt, przywiezionych tam przez Niemców na przełomie 1944/1945 

r. z wiedeńskiego Staatsarchiv des Innern und der Justiz. Część akt dotyczyła Galicji. Archiwalia 

886 Tamże, s. 66. Zob. też J. Matysiak, Jan Jachowski – księgarz i wydawca, „Kronika Wielkopolski” 2003, nr 1, 

 s. 97–98; tegoż, Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919–1952, „Biblioteka” 2003, 

 nr 7, s. 54–56. Zob. też E. Jeliński, Jan Jachowski. Księgarz i wydawca z Jaktorowa, Poznań 2017.

887 W  preambule do umowy napisano, iż zwrotowi podlegają: „dzieła sztuki, biblioteki, archiwa, registratury, 

 wszelkiego rodzaju pamiątki historyczne, [...] depozyty i papiery wartościowe”. Dz. U. RP, 1948, Nr 4, poz. 25; 

 B. Franczyk, K. Staszko, Sprawa restytucji i rewindykacji mienia po II wojnie światowej. Wybór dokumentów, 

 Warszawa 1972, s. 33; dok. 20.

888 D. Matelski, Franciszek Paprocki (1911–1978), Wspomnienie, „Gazeta Wielkopolska” (dodatek do „Gazety 

 Wyborczej”), nr 229, s. 11.

889 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 173, k. 26.
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te, m.in. z lat 1888–1918 i tzw. Vorakt z lat 1868–1988, miały być wydane Polsce na podstawie 

układu polsko-austriackiego z roku 1932, a których z powodu „Anschlussu” Austrii w marcu 

1938 r. przez hitlerowską Rzeszę, Polska nie mogła przejąć, gdyż akcja przekazywania akt została 

wstrzymana przez Niemców890.

W dniach od 22 lutego do 30 marca 1950 r. Kaczmarczyk przebywał po raz trzeci w Cze-

chosłowacji. Tym razem udał się tam jako kierownik grupy ekspertów archiwalnych, mającej za 

zadanie przeprowadzenie ekspertyzy archiwaliów podlegających rewindykacji. W skład komisji 

wchodzili: dyrektor poznańskiego archiwum jako przewodniczący oraz dr Janusz Durko, mgr 

Jadwiga Jankowska i mgr Franciszek Paprocki891.

Archiwiści polscy segregowali i  zabezpieczali akta znajdujące się w  koszarach wojskowych 

w  Znojmie oraz w  Lednici, a  więc archiwalia zlokalizowane przez Kaczmarczyka i  Lewickiego 

w listopadzie 1949 r. Prace zajęły 8 dni. W sumie wydzielono akta polskie o kubaturze ok. 210 m³/892.

Odnalezione w Znojmie akta z Archiwum Akt Nowych w Warszawie stanowiły zaledwie ok. 

50% akt wywiezionych przez Niemców z tegoż archiwum. Jeden dzień poświęcili delegowani na 

segregację akt w Lednicy. Wydzielono z nich 74 fascykuły, pudła i wiązki z materiałami doty-

czącymi Galicji893.

Jak podkreślił przewodniczący komisji w swoim sprawozdaniu przeprowadzenie tej ogrom-

nej pracy w tak krótkim czasie możliwe było tylko dzięki prężnej organizacji, przygotowaniu 

warunków pracy i wybitnej pomocy ze strony Ambasady RP w Pradze w osobie I Sekretarza ob. 

S. Chanachowicza i inż. A. Lewickiego – Delegata Rządu RP dla Spraw Rewindykacji w CSR oraz 

ze strony czechosłowackiej – w osobie archiwisty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – dr. Z. 

Šambergera i miejscowego garnizonu wojskowego, który przydzielił polskiej Komisji ekspertów 

archiwalnych i 21. żołnierzy do prac segregacyjnych894.

W kwestii rewindykacji polskich archiwaliów i zadośćuczynienia za straty poniesione w cza-

sie wojny Kaczmarczyk zajmował jednoznaczne stanowisko. Dał temu wyraz w liście do Witolda 

Suchodolskiego datowanym na lipiec 1946 r.: „Zbliża się termin konferencji pokojowej, trzeba 

pilnować, żebyśmy nie byli pokrzywdzeni w sprawach archiwalnych, jak to było przy traktacie 

wersalskim, a mamy prawo nie tylko do rewindykacji naszych rzeczy, ale do wynagrodzenia strat 

spowodowanych przez Niemców archiwaliami i książkami dotyczącymi Polski”895.

3. Porządkowanie archiwów klasztornych, 

udział w szkoleniu archiwistów kościelnych
Pomimo nawału obowiązków związanych z  odbudową i  organizacją archiwum poznań-

skiego Kazimierz Kaczmarczyk nadal pracował w archiwum jasnogórskim. Od połowy listopada 

do połowy grudnia 1945 r., korzystając z zaległego urlopu wypoczynkowego, kontynuował jego 

porządkowanie896. W następnym roku prowadził pracę w archiwum w lipcu i sierpniu, po czym 

890 Tamże, j.a. 173, k. 25.

891 Tamże, j.a. 173, Sprawozdanie, k. 52.

892 Tamże, j.a. 173, Sprawozdanie, k. 52.

893 Tamże, j.a. 173, k. 53; Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z działalności w roku 1949, „Archeion” 

 1951, t. 19–20, s. 465; H. Rappaport, Akta c.k. Komendy XI Korpusu we Lwowie, „Archeion” 1979, t. 68, s. 138.

894 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 173, Sprawozdanie, k. 53.

895 AAN, Akta W. Suchodolskiego, sygn. 47, list K. Kaczmarczyka do W. Suchodolskiego z 6 lipca 1946 r., k. 43.

896 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka do dyrektora Archi-

jeszcze podejmował ją w styczniu, lipcu i sierpniu 1947 r., w styczniu, lutym, wrześniu i paź-

dzierniku 1948 r. oraz w czerwcu i lipcu 1949 r.897

Do prac prowadzonych na Jasnej Górze przykładał dużą wagę. W liście, który wysłał 30 lipca 

1946 r. do Wydziału Archiwów Ministerstwa Oświaty, w związku z prośbą o przedłużenie urlopu 

wypoczynkowego w  celu kontynuacji porządkowania i  inwentaryzacji archiwum zakonnego, 

czytamy: „Wobec katastrofalnego zniszczenia naszych archiwów, każde archiwum kościelne ma 

w obecnych warunkach wielkie znaczenie dla nauki i społeczeństwa, toteż dokończenie inwen-

taryzacji archiwum jasnogórskiego leży w interesie publicznym”898.

Nie ulega wątpliwości, że uporządkowanie zasobu archiwum jasnogórskiego po wieloletnich 

zaniedbaniach, było w dużej mierze zasługą Kazimierza Kaczmarczyka. Doskonale zdawał sobie 

sprawę, jakie znaczenie dla historii Polski i Kościoła ma owo właśnie archiwum. Podkreślał to 

w licznych publikacjach i w korespondencji z władzami archiwalnymi, władzami kościelnymi 

oraz z  naukowcami. Inwentaryzacji archiwaliów na Jasnej Górze poświęcał prawie wszystkie 

swoje urlopy wypoczynkowe. Nawet w czasie wojny, szczególnie na przełomie 1939/1940 r. oraz 

1944/1945 r., prowadził prace porządkowe899.

Pomimo sędziwego wieku i kłopotów ze zdrowiem chętnie podejmował się porządkowania 

akt także w innych archiwach klasztornych. W styczniu 1956 r. z prośbą o pomoc zwrócił się do 

niego w imieniu Urzędu Prowincjalskiego oo. Bernardynów w Krakowie o. Augustyn Chadam 

(OFM). Bernardyni postanowili scalić archiwa wszystkich klasztorów i docelowo zgromadzić je 

w archiwum prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej.

„Archiwaliów nie ma zbyt dużo, jakby na pozór się wydawało. Ale tego rodzaju scalenie 

wymaga najpierw ich należytego uporządkowania, do czego nie mamy fachowca. Dlatego zwra-

cam się do Pana Dyrektora z uprzejmym zapytaniem, czy Pan Dyrektor nie podjąłby się upo-

rządkowania tego naszego archiwum” – pisał w liście o. Chadam900. W odpowiedzi Kaczmarczyk 

zgodził się chętnie na uporządkowanie akt zakonnych i prosił o przygotowanie odpowiednich 

warunków do prowadzenia prac:

Do pracy tej będzie potrzebny znośny pokój, zupełnie widny, stół do pisania, przynajmniej dwie–trzy 

deski na podparciu do rozkładania dokumentów i rękopisów, nieco papieru do pisania i pakunkowego do 

owijania fascykułów, sznurka i z czasem ewent. pióra [?] do paginowania rękopisów, żebym dużo czasu nie 

tracił, książki […] ks. Kantaka o Bernardynach, ew. Konstytucji zakonnej dla ogólnej orientacji901.

 wów Państwowych w sprawie przyznania zaległego urlopu wypoczynkowego z 8 listopada 1945 r., k. 18 oraz 

 zgoda dyrektora Archiwów Państwowych na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego Nr Arch. 252/45 

 z 15 listopada 1945 r., k. 19.

897 Tamże, korespondencja w sprawie prac porządkowych w archiwum jasnogórskim, j.a. 160, k. 35, k. 63, k. 84; 

 NDAP, Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. II, k. 12.

898 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 160, kopia pisma K. Kaczmarczyka z 30 lipca 1946 r. do 

 Wydziału Archiwów Ministerstwa Oświaty, k. 38. Naczelne władze archiwalne w pełni podzielały stanowisko 

 Kaczmarczyka i zgodziły się na przedłużenie urlopu; zob. NDAP, Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, 

 sygn. 792, cz. II, pismo Ministerstwa Oświaty do K. Kaczmarczyka z 5 sierpnia 1946 r.: „Wydział Archiwów 

 Państwowych zgadza się na pracę dyrektora w Archiwum O.O. [oo.] Paulinów na Jasnej Górze. Inwentaryzacja 

 tego Archiwum, jeżeli będzie doprowadzona do końca, będzie miała duże znaczenie dla nauki polskiej. Termin 

 prac inwentaryzacyjnych na Jasnej Górze należy dostosować do terminu urlopu wypoczynkowego”, k. 8.

899 Więcej informacji na temat wkładu K. Kaczmarczyka w  rozwój archiwów kościelnych i  klasztornych, zob. 

 J. Matysiak, Wkład prof. dr Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) w rozwój archiwów kościelnych i klasztornych, 

 „Archeion” 2015, t. 116, s. 340–369.

900 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 296, pismo Urzędu Prowincjalskiego oo. Bernardynów 

 w Krakowie, l.dz. 20/56 z 9 stycznia 1956 r., k. 93.

901 Tamże, j.a. 259, kopia pisma do o. Augustyna Chadama (OFM) z 27 stycznia 1956 r., k. 22.
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Akta porządkował od 22 maja do 23 lipca 1956 r. Rezultatem prac było m.in. opracowanie 

katalogu 112. dyplomów pergaminowych z lat 1426–1903 oraz 12. papierowych od roku 1509. 

Ponadto rozdzielił i  uporządkował 20 dużych fascykułów akt personalnych i  prowincjalnych 

różnej treści. Sporządził także inwentarz do opracowanych archiwaliów902.

Co do dalszych losów archiwum w Kalwarii Zebrzydowskiej dodać należy, że w lipcu 1957 r. 

decyzją obrad kapituły archiwum zostało przeniesione do Krakowa z zachowaniem układu nada-

nego przez Kaczmarczyka w trakcie przeprowadzonych przez niego prac porządkowych. Dekre-

tem prowincjała zostało ono erygowane jako placówka naukowa, dostępna dla wszystkich903.

Rezultatem pobytu Kaczmarczyka w Kalwarii Zebrzydowskiej było nie tylko uporządkowa-

nie archiwum prowincji krakowskiej, ale także uświadomienie zakonnikom znaczenia i wartości 

dokumentów dotyczących bernardynów. Dał temu wyraz o. Tytus Sokół (OFM) w liście z paź-

dziernika 1956 r.:

Przez pobyt swój tutaj Pan Dyrektor nie tylko zostawił pamiątkę w archiwum, ale i wywarł ogromny 

wpływ na mnie (na nas) i na młodszych za moim pośrednictwem: zapalił do pracy pamiętnikarskiej i sza-

cunku dla dokumentów pisanych i budowanych, a swoją kulturą wysoką, uprzejmością i bezpośredniością 

w obejściu Państwo zostawili904 po sobie jak najlepsze wspomnienia905.

Swoją wiedzę i doświadczenie w kwestii prowadzenia archiwów zakonnych i klasztornych 

oraz metod porządkowania archiwaliów tam się znajdujących nie tylko przedstawiał w artyku-

łach drukowanych w periodykach fachowych czy przeznaczonych dla duchowieństwa świeckiego 

lub zakonnego, ale równie chętnie wygłaszał referaty na ten temat. Między innymi w kwietniu 

1948 r., na zaproszenie Sekcji Archiwalnej Koła Warszawskiego Związku Archiwistów i Bibliote-

karzy Polskich, wygłosił referat Porządkowanie archiwów klasztornych. W dniu 28 kwietnia 1948 

r. na posiedzeniu Sekcji Archiwalnej Koła Warszawskiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów 

Polskich wygłosił referat dotyczący porządkowania archiwów klasztornych906.

Warto szerzej zaprezentować to wystąpienie, albowiem w swym referacie przedstawił kon-

cepcję porządkowania archiwaliów przechowywanych w klasztorach. Na wstępie podkreślił zna-

czenie archiwów klasztornych dla historii Kościoła katolickiego w Polsce i historii Polski, ukazał 

zniszczenia archiwów klasztornych spowodowane licznymi wojnami i najazdami w XVII w. oraz 

kasatami klasztorów przez władze zaborcze w XVIII i XIX w.

Omówił następnie prace inwentaryzacyjne i porządkowanie archiwów w klasztorach mało-

polskich (galicyjskich), zwłaszcza w Krakowie w XIX i XX, a w końcu, opierając się na konkret-

nych przykładach z własnego doświadczenia, podał wskazówki dla osób, które zamierzają upo-

rządkować i  zinwentaryzować archiwum klasztorne. Przede wszystkim należy zaznajomić się 

z historią danego klasztoru, przeszukać wszystkie zakamarki klasztorne, by zebrać komplet akt, 

902 Tamże, j.a. 259, notatka sporządzona przez Kaczmarczyka 31 lipca [?] 1956 odnośnie prac porządkowo-

 -inwentaryzacyjnych w archiwum prowincji zakonu Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, k. 23.

903 Tamże, j.a. 291, listy o. Edwarda Sokołowskiego (OFM) do K. Kaczmarczyka z 5 października 1956 r., k. 77; 

 1 października 1957 r., k. 79; 9 stycznia 1958 r., k. 80.

904 Kaczmarczykowi w trakcie pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej towarzyszyła żona Józefa.

905 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 291, fragment listu o. Sokoła Tytusa (OFM) z 5 paździer-

 nika 1956 r., k. 83.

906 Tamże, j.a. 37, pismo Zarządu Sekcji Archiwalnej Koła Warszawskiego ZB i AP z 8 maja 1948 r.: „Zarząd Sekcji 

 Archiwalnej Koła Warszawskiego ZB i  AP składa Panu Dyrektorowi uprzejme podziękowanie za łaskawe 

 wygłoszenie na posiedzeniu Sekcji w dniu 28 kwietnia b. r. [br.] bardzo interesującego i pouczającego referatu 

 p. t. [pt.]: Porządkowanie archiwów klasztornych. Z wyrazami wysokiego szacunku. Zarząd Sekcji” (podpisy 

 nieczytelne), k. 2; J. Jankowska, Działalność Sekcji Archiwalnej Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy 

 i Archiwistów Polskich w pierwszym półroczu 1948 r., „Archeion” 1948, t. 18, s. 294–295.

wyznaczyć sobie z góry datę końcową akt, która obejmie porządkowanie. Każdy dokument musi 

być przeczytany, treść aktu zaznaczona ołówkiem, choćby jednym orientacyjnym wyrazem. Akta 

w pierwszej fazie porządkowania są układane większymi zespołami, a po ukończeniu porządko-

wania tychże zespołów przystąpić należy do rozkładania na mniejsze zespoły, aż do szczegóło-

wego układania pojedynczych spraw, majątków, urzędów klasztornych, osób. Należy, o ile jest to 

możliwe, uwzględnić dawne repertoria i porządek wprowadzony przez poprzedników.

Zwrócił uwagę na to, że w wielu klasztorach obok własnych akt znajdują się również akta 

prowincji tego samego zakonu lub wielu innych klasztorów tej samej reguły i  te dokumenty 

należy traktować osobno według zasady proweniencji archiwalnej.

Na końcu referent podał schematy działów akt klasztorów mniejszych i klasztorów obejmu-

jących kilka lub kilkanaście archiwów klasztorów dziś nieistniejących907.

Współpracował z  instytucjami kościelnymi nie tylko w sprawach dotyczących organizacji 

archiwów, ale także wydawnictw. W początkach 1955 r. oo. Paulini z klasztoru jasnogórskiego 

zwrócili się z prośbą o pomoc w wydrukowaniu przedmowy, spisu dokumentów i indeksów do 

wydawnictwa Zbiory dokumentów oo. Paulinów w Polsce. Cz. I 1328–1464.  Po wojnie, z powodu 

przedłużania się prac nad sporządzeniem indeksów do tego wydawnictwa, dopiero w połowie 

lat 50. Zbiór dokumentów… był gotowy do druku908.

Kaczmarczyk, upoważniony ofi cjalnie przez zakon do negocjacji w sprawie druku, interwe-

niował w  tej sprawie w Centralnym Zarządzie Przemysłu Grafi cznego, Poznańskiej Drukarni 

Naukowej oraz w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy w Poznaniu909.

Mimo że Drukarnia Naukowa w Poznaniu zgodziła się na druk, to Wojewódzki Urząd Kon-

troli Prasy w Poznaniu zezwolenia nie wydał, argumentując to tym, że „Pallotyni lub Państwowe 

wydawnictwo, lub instytucja mają prawo wydawania, ale nie Paulini ani prywatny człowiek”910.

Niezrażony tym, zwrócił się z prośbą o druk do Wydawnictwa Zakładu im. Ossolińskich 

we Wrocławiu. Ale i Ossolineum odmówiło, tłumacząc się przeładowaniem „planów wydaw-

niczych zleceniami PAN”. W  grudniu 1955 r. wysłał pismo w  tej samej sprawie do Dyrekcji 

Naczelnej PWN z  prośbą o  zlecenie drukarni tegoż wydawnictwa w  Poznaniu druku Zbioru 

dokumentów oraz oświadczył, że jest gotowy dokonać wszelkich korekt w tym opracowaniu911.

Podkreślić trzeba, że pierwsza połowa lat 50. XX w. w  Polsce to okres wzmożonej 

walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim. Przejawiało się to m.in. w utrud-

nianiu lub wręcz w  zakazie druku wydawnictw i  publikacji kościelnych. Osoby, które 

współpracowały z  duchowieństwem, mogły w  każdej chwili być narażone na szykany 

bądź represje. Kaczmarczyk w tych trudnych czasach nie zerwał jednak swoich kontaktów 

907 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 37, k. 1.

908 Tamże, j.a. 203, kopia listu K. Kaczmarczyka z 14 października 1955 r. do Wydawnictwa Zakładu Ossolińskich 

 we Wrocławiu w sprawie druku opracowania, k. 11.

909 Tamże, j.a. 203, Upoważnienie wystawione przez Kurię Generalną zakonu oo. Paulinów 6 kwietnia 1955 r. 

 L. 42/55, k. 8; tamże, j.a. 203, odpis pisma Centralnego Zarządu Przemysłu Grafi cznego do Poznańskiej 

 Drukarni Naukowej z 17 marca 1955, k. 4; tamże, j.a. 203, kopia pisma K. Kaczmarczyka do Wojewódzkiego 

 Urzędu Kontroli Prasy w Poznaniu z 15 kwietnia 1955 r., z prośbą o zezwolenie na druk przedmowy, spisu 

 dokumentów, indeksów, k. 7.

910 Tamże, j.a. 203, komentarz K. Kaczmarczyka w sprawie odpowiedzi Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy 

 w Poznaniu na prośbę o druk, zanotowany na kopii pisma do tegoż Urzędu z dnia 16 kwietnia 1955 r., k. 7.

911 Tamże, j.a. 203, kopia listu K. Kaczmarczyka z  14 października 1955 r. do Wydawnictwa z  prośbą o  druk, 

 k. 11–12; kopia odpowiedzi Wydawnictwa Ossolineum z 24 października 1955 r., l.dz. 20943/55, k. 13; kopia 

 pisma K. Kaczmarczyka do Dyrekcji Naczelnej Państwowego Wydawnictwa Naukowego z grudnia 1955 r., k. 14.
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zawodowych i towarzyskich z zakonnikami oraz kapłanami i w miarę swoich możliwości starał 

się im pomagać912.

Dopiero w wyniku przemian politycznych jesienią 1956 r. stanowisko władz państwowych 

zmieniło się. Na linii państwo-Kościół nastąpiło odprężenie. Pozwoliło to na podjęcie współ-

pracy w wielu dziedzinach, także w sprawach archiwalnych. Wyrazem tego był zorganizowany 

w dniach od 3 do 15 września 1956 r. w Lublinie, na życzenie Episkopatu Polski i przy czynnym 

poparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, pierwszy powojenny kurs archiwalny dla 

pracowników archiwów kościelnych – tak diecezjalnych, jak i zakonnych. Odbył się on w gma-

chu Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego organizatorem był 

o. dr Romuald Gustaw (OFM) – dyrektor Biblioteki913.

Szkolenie miało na celu zapoznanie pracowników archiwów kościelnych z  teorią i  prak-

tyką pracy archiwalnej.  Co prawda, ofi cjalnie uczestnictwo w kursie nie było obligatoryjne, ale 

poszczególne kurie diecezjalne, a także urzędy prowincjalskie zakonów i zgromadzeń męskich 

czuły się zobowiązane delegować słuchaczy – pośród których przeważali kapłani zakonni – kie-

rowane świadomością wagi, jaką dla kultury narodowej stanowią archiwa kościelne. Przeważali 

kapłani zakonni. Prelegentami byli przeważnie pracownicy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-

stwowych oraz osoby oddelegowane z archiwów państwowych z całego kraju. Na kurs w cha-

rakterze wykładowcy zaproszono także Kazimierza Kaczmarczyka, którego wiedza o archiwach 

kościelnych, a szczególnie klasztornych i zakonnych, była już powszechnie znana914.

Wykłady i ścisłe z nimi związane seminaria podzielono na cztery działy: I  – Ogólne wiado-

mości z archiwistyki, II – Archiwa kościelne, III – Praca nad zasobem archiwalnym, IV – Udo-

stępnianie archiwów.

Kaczmarczyk w trakcie trwania kursu w dziale poświęconym archiwom kościelnym wygłosił 

trzy wykłady: Sieć archiwów kościelnych w Polsce, Archiwa zakonne w Polsce oraz Akta gospodar-

cze w archiwach kościelnych915.

Wykład pierwszy traktował o archiwach diecezjalnych, opisując ich historię, zasoby i stan 

obecny. Drugi obejmował swym tematem archiwa centralne, prowincjonalne oraz poszcze-

gólnych klasztorów zakonów: benedyktynów, cystersów, kanoników regularnych, premonstra-

tensów, paulinów, dominikanów, franciszkanów, bernardynów, reformatów, jezuitów i pijarów. 

Przybliżył słuchaczom historię ich powstania, ich losy, stan obecny oraz znaczenie dla kultury 

narodu. Ostatni dotyczył rachunków i inwentarzy dóbr kościelnych i kapitulnych, przechowy-

wanych w archiwach diecezjalnych (konsystorskich i kapitulnych)916.

Kurs w  Lublinie uświadomił władzom kościelnym potrzebę kształcenia archiwistów na 

potrzeby archiwów kościelnych tak diecezjalnych, jak i  zakonnych. Postulowano także, by 

nawiązać ściślejszą współpracę z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w kwestiach orga-

nizacji archiwów kościelnych, jak też szkolenia personelu917.

912 Świadczy o tym liczna korespondencja od osób duchownych (w tym oo. paulinów), która znajduje się w jego

 spuściźnie przechowywanej w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

913 S. Librowski, Pierwszy kurs archiwalny dla pracowników archiwów kościelnych, przeprowadzony w  Lublinie 

 w r. 1956, „Archeion” 1957, t. 27, s. 325; tegoż, Pierwszy kurs dla pracowników archiwów kościelnych, „Ateneum 

 Kapłańskie” 1957, t. 54, z. 1, s. 117–118.

914 S. Librowski, Pierwszy kurs archiwalny…, s. 326.

915 Tamże., s. 326–327; tegoż, Pierwszy kurs dla pracowników..., dz. cyt., s. 118.

916 S. Librowski, Pierwszy kurs archiwalny..., dz. cyt., s. 329; tegoż, Pierwszy kurs dla pracowników..., dz. cyt., 

 s. 119–120.

917 S. Librowski, Pierwszy kurs archiwalny…, s. 330–332.

Kazimierz Kaczmarczyk służył radą i pomocą oo. kapucynom, którzy w latach 1956–1957 

organizowali Archiwum Prowincji Krakowskiej Zakonu oo. Kapucynów. Jego cenne uwagi 

zostały zrealizowane zwłaszcza w dziale poświęconym spuściznom zakonników918.

Problematyką organizacji i  działania archiwów kościelnych i  klasztornych zajmował się 

niemalże przez cały okres swojej działalności zawodowej i  naukowej. Przejawiało się to nie 

tylko poprzez publikowanie katalogów dyplomów i  innych dokumentów przechowywanych 

w archiwach klasztornych czy liczne publikacje na łamach fachowych periodyków archiwalnych 

i kościelnych oraz prasy codziennej, ale przede wszystkim poprzez fi zyczny udział w porządko-

waniu i opracowywaniu zasobu archiwów, z archiwum klasztoru jasnogórskiego na czele.

Uważał, że archiwa kościelne, obok państwowych, mają dla nauki polskiej olbrzymie znacze-

nie „już choćby tylko dlatego, że Kościół w Polsce odgrywał niepoślednią rolę polityczną i speł-

niał wielką misję kulturalną”919. Mając świadomość, jak cenne i ważne są dla dziejów Kościoła 

i państwa polskiego dokumenty wytworzone w ramach poszczególnych struktur kościelnych na 

przestrzeni wieków, postulował utworzenie archiwów diecezjalnych, gdzie archiwalia miały być 

gromadzone, przechowywane i udostępniane badaczom.

Dużą wagę przykładał także do dokumentów przechowywanych w archiwach klasztornych. 

Jako jeden z pierwszych opracował wskazówki metodyczne, jak należy porządkować tego typu 

archiwa. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu wiele cennych dokumentów zostało uratowanych 

przed zniszczeniem. Prace porządkowe często wykonywał bezpłatnie lub za symboliczną zapłatą920.

Doświadczenie, jakie wyniósł z prac nad archiwami kościelnymi (klasztornymi), stawiało 

Kaczmarczyka w  rzędzie najbardziej doświadczonych archiwistów polskich. Należy przy tym 

pamiętać, że problematyka archiwów kościelnych była jednym z licznych wątków jego bogatej 

działalności zawodowej i naukowej.

4. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia
Wiosną 1945 r., wspólnie z innymi przedwojennymi działaczami i członkami Zarządu Poznań-

skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: prof. prof. Zygmuntem Lisowskim, Janem Rutkowskim, 

Alfonsem Krause, Alfredem Ochanowiczem, sekretarką biura Eleonorą Głowacką i bibliotekarką 

Anielą Koehlerówną, Kaczmarczyk brał udział w odbudowie Towarzystwa. W latach 1945–1947 

był wiceprezesem PTPN, w  grudniu 1947 r. został członkiem miejscowym Wydziału Historii 

i Nauk Społecznych, a od roku 1948 przewodniczącym Wydziału Historii i Nauk Społecznych921.

Z  kolei pierwsze powojenne posiedzenie poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 

Historycznego odbyło się 30 maja 1945 r., kiedy to wybrano tymczasowy zarząd oddziału. Funk-

918 K. Gadacz OFM, Inwentarz Archiwum Prowincji Krakowskiej Zakonu oo. Kapucynów, „Archiwa, Biblioteki 

 i Muzea Kościelne” 1961, t. 2, z. 1–2, s. 56.

919 K. Kaczmarczyk, Potrzeby naszych Archiwów [w:] Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i  rozwój, t. 10, 

 Warszawa 1929, s. 524.

920 Doskonałym tego przykładem były prace porządkowo-inwentaryzacyjne prowadzone przez Kaczmarczyka 

 w archiwum prowincjalnym zakonu Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wiosną i latem 1956 r. W cyto-

 wanym już liście Kaczmarczyka do bernardyna o. Augustyna Chadama z 17 stycznia 1956 r. czytamy m.in.: 

 „Nie chodzi mi o zarobek materialny, bo tu można zarobić znacznie więcej […], ale raczej o robotę dla chwały 

 Bożej i N. P. Marii, na pożytek publiczny i dla nauki”.

921 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, k. 46, pismo Zarządu PTPN, l.dz. 691/2/47 

 z  2 grudnia 1947 r. informujące o  nominacji statutowego członka miejscowego Wydziału Historii i  Nauk 

 Społecznych PTPN; Veritate et scientia..., dz. cyt., s. 80.
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cję prezesa objął prof. dr Jan Rutkowski, ks. dr Józef Nowacki zastępcy prezesa, dr Gerard Labuda 

sekretarza oraz mgr Józef Frieske skarbnika. Członkami zarządu zostali Kazimierz Kaczmarczyk 

oraz prof. prof. Karol Górski, Wisława Knapowska, Adam Skałkowski, Kazimierz Tymieniecki, 

Zygmunt Wojciechowski. W rok później (od 29 maja 1946 r.) prezesem został prof. Tymieniecki. 

Kaczmarczyk wspólnie z prof. Januszem Deresiewiczem oraz dr. Franciszkiem Paprockim wcho-

dził też w skład pierwszej powojennej komisji rewizyjnej oddziału922.

Podobnie jak przed wojną PTH Oddział w  Poznaniu nawiązało współpracę z  Archiwum 

Państwowym w Poznaniu. Przejawem tego były prowadzone na zlecenie Oddziału poszukiwania 

materiałów do Kodeksu Dyplomatycznego Miasta Poznania. Prace te prowadzono już w okresie 

międzywojennym, jednakże zgromadzone materiały zaginęły w czasie II wojny światowej923.

W początkach 1946 r. zostały podjęte próby reaktywowania Towarzystwa Miłośników Histo-

rii w Poznaniu. W styczniu i lutym tego roku tymczasowy zarząd w osobach: K. Kaczmarczyka 

(prezes), K. Tymienieckiego (redaktor naczelny), F. Paprockiego (sekretarz), A. Kaletki (skarb-

nik) oraz 11 członków, wystosował do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódz-

kiego w Poznaniu oraz do Wydziału Społeczno-Politycznego Zarządu Miejskiego w Poznaniu 

ofi cjalne pisma z  informacją o reaktywacji Towarzystwa oraz z prośbą o rejestrację924. Jednak 

brak funduszy i powojenne trudności sprawiły, że Towarzystwo nie miało możliwości rozwinię-

cia szerszej aktywności i w tym samym roku zawiesiło swoją działalność925.

Kaczmarczyk był także od października 1946 r. członkiem Związku Bibliotekarzy i Archiwi-

stów Polskich926 (w roku 1947 pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego Koła Poznańskiego), 

członkiem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego927, członkiem Pol-

skiego Towarzystwa Ludoznawczego928.

5. Udział w sesjach i konferencjach naukowych
Po zakończeniu II wojny światowej w kraju zaczęło odbudowywać się życie naukowe. 

Przejawem tego była coraz większa ilość sesji i  konferencji naukowych, poświęconych 

m.in. zagadnieniom historii i jej nauk pomocniczych. Udział w nich brał także kierownik 

poznańskiego archiwum.

Jedną z pierwszych konferencji naukowych był, zorganizowany w dniach 19 i 20 lutego 1947 

r. przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Historyków Pomorza 

i Prus. Obrady rozpoczęły się 19 lutego 1947 r., w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – trady-

cyjny dzień dorocznych walnych zgromadzeń Towarzystwa. Zjazd „uczynił [...] zadość potrzebie 

[...] skoordynowania wysiłków nauki polskiej ku obmyśleniu i zaplanowaniu możliwie najbardziej 

922 S. Nawrocki, Ćwierć wieku działalności Poznańskiego Oddziału..., dz. cyt., s. 163, s. 165.

923 I. Radtke, Życie naukowe..., dz. cyt., s.131.

924 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 217, kopia pisma do Wydziału Społeczno-Politycznego

 Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z 22 stycznia 1946 r., k. 1; tamże, j.a. 217, k. 6, kopia pisma do Wydziału 

 Społeczno-Politycznego Zarządu Miejskiego w Poznaniu z 22 lutego 1946 r., k. 6.

925 Z. Skorupska, Towarzystwo Miłośników Historii w  Poznaniu [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, 

 Warszawa 1994, t. 2, cz. 2, s. 111.

926 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 227, Legitymacja nr 818 wystawiona 9 października 

 1946 r., k. 1.

927 Tamże, j.a. 221.

928 Tamże, j.a. 224.

Notka prasowa

poświęcona

jubileuszowi

80. urodzin

Kazimierza

Kaczmarczyka,

zamieszczona

w „Expressie

Poznańskim” nr 35

z 13 lutego 1958 r.

Zbiory: PANAWOP
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odpowiedniego i celowego programu badań historycznych nad północnymi połaciami Polski”929.

Na pierwszym zebraniu plenarnym, Kaczmarczyk, obok prof. dr. Andrzeja Wojtkowskiego 

i prof. dr. Kazimierza Hartleba, został wybrany do Prezydium Zjazdu. Wyboru dokonano przez 

aklamację. Sekretarzem generalnym Zjazdu wybrano prof. dr. Karola Górskiego930.

Obrady toczyły się w 3 sekcjach: I. Sekcja Dziejów Pomorza i Prus, II. Sekcja Geografi i Histo-

rycznej, III. Sekcja Biblioteczno-Archiwalna. Kaczmarczyk został przewodniczącym Sekcji I931. 

W obradach Sekcji, na jej drugim posiedzeniu, które odbyło się 20 lutego, zabrał głos w sprawie 

druku źródeł do dziejów Pomorza Zachodniego oraz w sprawie losów archiwaliów pomorskich 

w czasie II wojny światowej. Na drugim końcowym zebraniu plenarnym Zjazdu, które odbyło się 

20 lutego 1947 r., został wybrany przez aklamację na przewodniczącego zebrania932.

W 1948 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizował we Wrocła-

wiu w dniach 19–22 września VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Odbył się on pod 

patronatem ministra oświaty dr. Stanisława Skrzeszewskiego i obradował w pięciu sekcjach: I. 

Dzieje Śląska i Pomorza; II. Dzieje Słowiańszczyzny; III. Rewolucja 1848; IV. Geneza współcze-

snego społeczeństwa i Państwa Polskiego; V. Polska nauka historyczna po II wojnie światowej 

(archiwistyka, zagadnienia teoretyczne historii oraz rozpowszechniania kultury historycznej 

wraz z historią wychowania).  Po ustąpieniu ks. Jana Kwolka z  funkcji wiceprzewodniczącego 

Komitet Organizacyjny Zjazdu poprosił Kaczmarczyka o wejście w skład Sekcji V i objęcie tej 

funkcji (na przewodniczącego wybrano prof. Stanisława Arnolda)933.

W ramach tej Sekcji został wygłoszony w dniu 19 września tylko jeden ściśle archiwalny 

referat – Adama Stebelskiego Podstawa archiwalna historiografi i polskiej po roku 1945, który 

wraz z  koreferatem Witolda Suchodolskiego stał się przedmiotem dyskusji zgromadzonych 

słuchaczy. Głos zabrało 10. przedstawicieli różnych środowisk naukowych, w  tym kierownik 

poznańskiego archiwum934.

 Kaczmarczyk nawiązał m.in. do fragmentu referatu Suchodolskiego – poświęconego polskim 

roszczeniom do zwrotu ewakuowanych archiwów i registratur z terenu polskich ziem zachod-

nich i północnych, którym przeciwstawiają się niemieckie czynniki archiwalne – stwierdzając, 

że argumentom niemieckim, podważającym podstawy prawne rewindykacji archiwów, należy 

się zdecydowanie sprzeciwić, a do udziału w pracach rewindykacyjnych powinno się zaanga-

żować więcej ludzi. Wnioskował o zwiększenie budżetów archiwów państwowych, konieczność 

scalania archiwaliów oraz o  reorganizację Rady Archiwalnej. Wystąpił również z  propozycją 

uchwalenia rezolucji przeciwko usunięciu archiwum miejskiego w Toruniu z dotychczasowej 

swojej historycznej siedziby w gmachu ratusza935.

Bezpośrednio po zakończeniu VII Zjazdu Historyków Polskich, 23 września, we Wrocławiu 

929 „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1947, t. 13, s. 5.

930 Ogólnopolski Zjazd Historyków Pomorza obraduje w  Toruniu, „Robotnik Pomorski” 1947, nr 50; Dzieje 

 Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875–1975, red. M. Biskup, Toruń 1978, s. 36.

931 Protokół I. Zebrania plenarnego Zjazdu Historyków Pomorza i Prus [w:] „Zapiski Towarzystwa...”, s. 107.

932 Protokół II. Posiedzenia sekcji Dziejów Pomorza i Prus, tamże, s. 112; Protokół II zebrania plenarnego Ogólno-

 polskiego Zjazdu Historyków Pomorza, tamże, s. 124.

933 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 190, list Zarządu Głównego PTH l.dz. 243/47 z 20 grudnia 

 1947 r. do Kazimierza Kaczmarczyka, k. 1; P. Bańkowski, Wrocławska konferencja archiwalna, „Archeion”, 

 1948, t. 18, s. 281; T.P. Rutkowski, Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w  Polsce Ludowej. Dokumenty 

 i materiały, Toruń 2014, s. 16, 18.

934 W. Suchodolski, Sprawy archiwalne na VII-ym powszechnym zjeździe historyków polskich we Wrocławiu 19–22 

 września 1948 r., „Archeion”, 1948, t. 18, s. 264. Referat został opublikowany w Pamiętniku Zjazdu, t. 2, z. 1, s. 53–69.

935 W. Suchodolski, Sprawy archiwalne..., dz. cyt., s. 267.

odbyła się konferencja archiwalna zainicjowana i zorganizowana przez Wydział Archiwów Pań-

stwowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele archiwów państwowych, a ponadto w charakterze 

gości obecni byli niektórzy kierownicy archiwów miejskich. Obradom przewodniczył dyrektor 

Archiwów Państwowych Witold Suchodolski. Wygłoszono trzy referaty: Witolda Suchodol-

skiego o potrzebach archiwów państwowych, Rafała Gerbera o wytycznych do projektu noweli-

zacji dekretu archiwalnego i Antoniego Rybarskiego na temat regulaminów służby archiwalnej936.

Bezpośrednio po każdym referacie przeprowadzono dyskusję.  Kaczmarczyk wystąpił prze-

ciwko niszczeniu materiałów kasowych, omawiając ujęcie kwestii brakowania akt w projekcie 

dekretu przedstawionym w referacie Rafała Gerbera. Inny uczestnik konferencji – Antoni Wala-

wender – nawiązując do jego uwag, podał przykład akt kasowych w archiwach przemysłowych, 

gdzie są one odbiciem głównej działalności przedsiębiorstw i  trzonem tego rodzaju zbiorów. 

W  sprawie zaproponowanego przez referenta projektu gromadzenia w  archiwach materiałów 

fonografi cznych i fotografi cznych kierownik poznańskiego archiwum wskazał na trudności loka-

lowe, które powstałyby przy gromadzeniu w archiwach fi lmów i dokumentów fonografi cznych937.

Odnosząc się do kwestii poruszonych w referacie Antoniego Rybarskiego, na temat regula-

minów archiwalnych, Kaczmarczyk wypowiedział się za jak najszybszym ogłoszeniem nowych 

przepisów, nawet gdyby się okazały niedoskonałe czy zbyt krótkie. Zaradzą one choćby częściowo 

palącej potrzebie większości archiwów, urzędujących nieraz bez żadnych przepisów. W sprawie 

dostępu do zasobów i ustaleniu przepisów o ich wypożyczaniu kierownik poznańskiego archi-

wum proponował, by dyrektor placówki archiwalnej posiadał prawo kontrolowania notatek spo-

rządzanych przez badacza. Jeżeli chodzi o czas przeznaczony na przeprowadzenie kwerend, to 

Kaczmarczyk sugerował 2 dni w tygodniu dla osób prywatnych, natomiast dla urzędów 6 dni938.

Zamykając dyskusję, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Witold Suchodolski, podkre-

ślił, że przyszłe regulaminy muszą być opracowane pod kątem widzenia praw i obowiązków dyrek-

tora archiwum, jego pracowników oraz osób prawnych i fi zycznych korzystających z archiwaliów939.

Kaczmarczyk brał także udział w Zjeździe Dyrektorów Archiwów Państwowych w Otwocku 

w dniach 11–13 maja 1949 r. oraz w II Zjeździe Dyrektorów Archiwów Państwowych w Otwocku 

w  dniach 24–26 października 1949 r., na których omawiano bieżące problemy i  zagadnienia 

związane z działalnością archiwów940.

Tematem obrad zjazdu majowego, obok sprawozdań dyrektorów z działalności podległych 

sobie placówek, były: cele i zadania archiwów oraz stan ich prac (Rafał Gerber), normy pracy 

w archiwach (Adam Stebelski, Józef Stojanowski), brakowanie akt (Aleksy Bachulski), archiwalia 

i biblioteczne zbiory rękopiśmienne (Piotr Bańkowski), plany prac w archiwach państwowych 

(Antoni Rybarski).

W dyskusji nad referatem dr. Gerbera, wygłoszonym w pierwszym dniu Zjazdu, Kaczmar-

czyk zabrał głos w kwestii tworzenia archiwów miejskich oraz w kwestii terminu przechowywa-

936 P. Bańkowski, Wrocławska Konferencja Archiwalna, „Archeion” 1948, t. 18, s. 271. Referat W. Suchodolskiego 

 Potrzeby archiwów państwowych w świetle wniosków, zgłoszonych na wrocławskiej konferencji archiwistów jest 

 opublikowany w  tymże numerze na s. 47–60, a  R. Gerbera, Wytyczne do projektu nowelizacji Dekretu 

 o państwowej służbie archiwalnej na s. 61–70.

937 P. Bańkowski, Wrocławska Konferencja..., dz. cyt., s. 281.

938 Tamże, s. 285–286.

939 Tamże, s. 287.

940 J. Jankowska, Zjazd dyrektorów Archiwów Państwowych 11–13 maja 1949 r. w Otwocku, „Archeion” 1951, t. 

 19–20, s. 491–497; M. Bielińska, Drugi zjazd dyrektorów archiwów państwowych w  dniach 24–26 X 1949 r. 

 w Otwocku, tamże, s. 497–507.
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nia akt w archiwach powiatowych. Natomiast w trakcie omawiania sprawozdań poszczególnych 

dyrektorów archiwów państwowych, wspólnie z Józefem Stojanowskim, Adamem Stebelskim, 

Włodzimierzem Budką, poruszył sprawę scalania międzyarchiwalnego. Według opinii Rafała 

Gerbera kwestia ta była przedwczesna ze względów lokalowych. W  przyszłości miała się nią 

zająć specjalna komisja941.

Kolejny dzień obrad, 12 maja, poświęcono m.in. zagadnieniom brakowania. Po referacie 

Adama Bachulskiego i koreferacie Rafała Gerbera, w dyskusji, jaka wywiązała się między uczest-

nikami konferencji, Kaczmarczyk razem z Adamem Stebelskim, Michałem Wąsowiczem i Józe-

fem Stojanowskim poruszyli sprawę oceny akt przy brakowaniu w archiwum z uwzględnieniem 

kwestii: historycznych, ustrojowych, politycznych, społecznych oraz materiałów zastępczych942.

II Zjazd Dyrektorów Archiwów Państwowych, który odbył się w październiku, miał na celu 

zarówno omówienie stanu prac archiwów, jak i rozważenie problemów archiwalnych, ujętych 

w poszczególnych referatach przygotowanych na Zjazd.

W  pierwszym dniu obrad, po zagajeniu naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych 

Rafała Gerbera i przemówieniu wiceministra oświaty Henryka Jabłońskiego, dyrektorzy archi-

wów składali obszerne sprawozdania. Po wystąpieniu dyrektora krakowskiego archiwum Wło-

dzimierza Budki, który zwrócił się m.in. z prośbą o wydanie instrukcji w sprawie wypożyczania 

akt na zewnątrz archiwum, wywiązała się ożywiona dyskusja. Głos zabrali Kaczmarczyk i Adam 

Stebelski, obaj twierdzili, że nie należy wypożyczać z archiwów akt zniszczonych lub w rozsypie, 

a akta wypożyczone na zewnątrz, przesłane do innych miast, powinno się udostępnić na miej-

scu, w pracowniach naukowych archiwów znajdujących się w tych miastach lub, z braku tychże, 

w pracowniach wyższych uczelni, czy instytutów istniejących na danym terenie943. Sprawozdanie 

z działalności archiwum poznańskiego przedstawił również jego dyrektor. W referacie omówił 

aktualne prace porządkowo-inwentaryzacyjne oraz prace naukowe personelu naukowego.

 Następnego dnia omawiano m.in. sprawę Archiwalnego Słownika Terminologicznego. 

W  dyskusji, jaka się wywiązała między słuchaczami, Kaczmarczyk postulował omówienie 

poszczególnych haseł944. W ostatnim dniu obrad, 26 października, referat na temat porządkowa-

nia archiwów prywatnych wygłosił Piotr Bańkowski. W dyskusji udział brali: Gerber, Bachulski, 

Budka, Kaczmarczyk, Stebelski. Przed zakończeniem Zjazdu Rafał Gerber nakreślił obecnym 

dyrektorom archiwów wytyczne do planu prac na rok 1950, wiążąc je z ogólnymi planami prac 

archiwalnych w planie 6-letnim.

 W dniach od 26 do 29 listopada 1950 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Pracowników 

Naukowych Archiwów i Bibliotek, zorganizowana przez Podsekcję Archiwoznawstwa i Biblio-

tekoznawstwa I Kongresu Nauki Polskiej przy udziale Komisji Archiwalnej Polskiego Towarzy-

stwa Historycznego oraz Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Kaczmarczyka powo-

łano na jej przewodniczącego. W ramach obrad I Sekcji Archiwoznawstwa wygłosił referat pt. 

Katalogowanie i inwentaryzacja dyplomów945.

941 J. Jankowska, Zjazd dyrektorów..., dz. cyt., s. 494.

942 Tamże, s. 495.

943 M. Bielińska, Drugi Zjazd Dyrektorów..., dz. cyt., s. 500.

944 Tamże, s. 503. Słownik ten ukazał się drukiem w 1952 r. jako Polski Słownik Archiwalny, pod red. A. Bachul-

 skiego, K. Konarskiego i A. Wolff a.

945 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 196. Wybranie schorowanego Kaczmarczyka na 

 przewodniczącego było przyczyną zamieszania w trakcie obrad. Zygmunt Kolankowski, wówczas pracownik 

 Wydziału Archiwów Państwowych, współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa o pseudonimie „Zyg” w donie-

 sieniu z 2 grudnia 1950 r. złożonym zastępcy naczelnika Wydziału VI Departamentu V MBP, Mieczysławowi 

 W dniach od 17 do 25 listopada 1952 r. w Warszawie miała miejsce Druga Metodyczna Kon-

ferencja Archiwistów Polskich dla pracowników służby archiwalnej. W obradach, którym prze-

wodniczył ówczesny naczelny dyrektor archiwów państwowych Henryk Altman, udział wzięli 

pracownicy naukowi z archiwów centralnych, niektórych archiwów terenowych oraz pracownicy 

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych946. Środowisko poznańskie reprezentowali pracownicy 

Archiwum Państwowego w Poznaniu: Kazimierz Kaczmarczyk, Janina Bielecka, Tadeusz Mencel, 

Marian Mika, Franciszek Paprocki, Kazimierz Sibilski, Leon Siuchniński, Kazimierz Slaski.

Na konferencji omawiano szereg spraw i problemów, jakie występowały w bieżącym opra-

cowaniu archiwaliów, w tym kwestię porządkowania archiwów podworskich. Temat ten przed-

stawiła m.in. Eugenia Brańska w „projekcie ramowej instrukcji o porządkowaniu archiwaliów 

prywatnych (podworskich) opracowanym przez Biuro Prac Naukowych »Projekt«”947.

Kaczmarczyk w  swoich uwagach dotyczących tego projektu, który otrzymał do wglądu 

i oceny jeszcze przed konferencją, napisał: „Podstawową zasadą przy układaniu tematu akt pod-

worskich powinna być pewna elastyczność i swoboda zostawiona dla porządkującego, ponieważ 

z  góry nie można przewidzieć pewnych kat. akt, które się nie dadzą wcisnąć w  szufl adkę, to 

bowiem spowodowałoby utrudnienie w szybszym porządkowaniu akt podworskich”. W dalszej części 

uwag zaproponował, m.in.: umieścić dyplomy pergaminowe na początku zespołów akt podworskich, 

a mapy i plany dużego formatu w osobnych tekach jako specjalny dział archiwum, natomiast tłoki pie-

czętne wyłączyć z grupy materiałów dotyczących historii archiwum i stworzyć z nich osobny dział948.

Jako członek Polskiej Akademii Umiejętności był zapraszany na konferencje i  zebrania 

naukowe tejże instytucji. Między innymi 26 i 27 października 1947 r. był uczestnikiem konfe-

rencji Instytucji i Towarzystw Naukowych uprawiających badania historyczne, zorganizowanej 

przez Komitet Historyczny PAU. 22 października 1948 r. wziął udział w  konferencji Komisji 

Historycznej PAU. W tym samym roku został powołany w poczet członków Komisji Etnogra-

fi cznej PAU. Rok później, od 20 do 25 czerwca, brał udział w posiedzeniach PAU949.

 Lidertowi, dotyczącym zjazdu pisał m.in.: „Pierwszy dzień, niedzielę 26 XI cechowało szereg niefortunnych 

 „gaff ”. Na otwarciu powołano na przewodniczącego najstarszego pracownika naukowego arch[iwów] i bibl

 [iotek] dra Kaz[imierza] Kaczmarczyka, dyrektora archiwum w Poznaniu. Stary, głuchy i dosyć niedołężny 

 przeoczył punkt, w którym należało udzielić głosu min[istrowi] H[enrykowi] Jabłońskiemu. Powstało pewne 

 zamieszanie, w  wyniku którego ob. min[ister] Jabł[oński] wszedł na trybunę przywitany zaledwie paru 

 oklaskami, co jaskrawo odbiło od poprzednich hucznych braw, jakimi witano prof. Birkenmajera (Bibl[ioteka] 

 Jagiel[lońska] Kraków). Następnie przewodniczący Kaczm[arczyk] poddał pod głosowanie wnioski o wysłanie 

 depesz do Prezydenta Bieruta, Marsz[ałka] Rokossowskiego i  do Archiwistów i  Bibliotekarzy Radzieckich, 

 pytając kto przeciw. Zaczęły się podnosić jakieś ręce, co jednak przez ingerencję prezydium doprowadzono do 

 porządku”, zob. A. Kulecka, T.P. Rutkowski, Oczami agenta, s. 99.

946 Druga Metodyczna Konferencja Archiwistów Polskich, „Archeion” 1954, t. 22, s. 3.

947 APP, Akta własne, sygn. 117, Naukowa konferencja metodyczna (17–25 XI 1952) Udział w  uroczystościach, 

 zebraniach i  konferencjach poza archiwum, Projekt programu naukowej konferencji archiwalnej, k. 132; 

 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 198, E. Brańska, Porządkowanie archiwów podworskich. 

 Schemat układu akt, k. 5–6.

948 Tamże, j.a. 198, K. Kaczmarczyk, Uwagi dot. Obywatelki Brańskiej o porządkowaniu Archiwów Podworskich, k. 7.

949 APP, Akta własne, sygn. 117, kopia pisma, l.dz. 378/2/47 z 22 października 1947 r. do Komisji Historycznej 

 PAU w sprawie uczestnictwa w konferencji instytucji uprawiających badania historyczne, k. 26; Działalność 

 Archiwów Państwowych..., „Archeion” 1948, t. 18, s. 253; APAUiPAN, Korespondencja Sekretarza Generalnego, 

 sygn. PAU I-188, nr 1180/48; Sprawozdanie z  działalności archiwów państwowych za rok 1949. Archiwum 

 Państwowe w Poznaniu, „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 489.
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6. Działalność redakcyjna i wydawnicza
Olbrzymia wiedza Kazimierz Kaczmarczyka i  jego znajomość problematyki archiwów 

kościelnych i klasztornych spowodowały, że często zwracały się do niego z prośbą o współpracę 

środowiska kościelne: instytuty i wydawnictwa przygotowujące publikacje naukowe. W 1955 r. 

Konferencja Episkopatu Polski zleciała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przygoto-

wanie i wydanie Encyklopedii Katolickiej. Senat KUL-u przekazał opracowanie Encyklopedii 

Towarzystwu Naukowemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. We wrześniu 1955 r. Komi-

sja Wydawnicza działająca w ramach tegoż Towarzystwa zwróciła się do Kaczmarczyka z prośbą 

o współpracę przy opracowaniu haseł do Encyklopedii Katolickiej950. Kaczmarczyk miał zreda-

gować następujące pojęcia: „archiwistyka”, „archiwum”, „archiwa kościelne”951. Pomimo złego 

stanu zdrowia wywiązał się z przyjętych zobowiązań, opracowując hasła do marca 1956 r.

W  1959 r. ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma „Archiwa, Biblioteki i  Muzea 

Kościelne” – organu Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych działającego przy Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim. Cele, jakie sobie postawił zespół redakcyjny to, m.in. „szerzenie 

i pogłębienie wśród pracowników zbiorów kościelnych wiedzy archiwalnej, bibliotecznej i muzeal-

nej, tak pod względem teoretycznym, jak i praktycznym”952. Jeszcze przed ukazaniem się pierwszego 

numeru współredaktor – ks. dr Stanisław Librowski – zaproponował Kaczmarczykowi współpracę 

w redagowaniu czasopisma953. Propozycja współpracy spotkała się z przychylnym odzewem. Emery-

towany dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu udzielał wskazówek i rad autorom prac, które 

miały się ukazać na łamach „Archiwów”954 oraz publikował artykuły w tymże czasopiśmie.

950 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 28, list Przewodniczącego Komisji Wydawniczej 

 Encyklopedii Katolickiej, ks. prof. dr. Eugeniusza Dąbrowskiego i sekretarza ks. dr. Henryka Strąkowskiego do 

 K. Kaczmarczyka, l.dz. 912/55 z 17 września 1955 r., k. 105.

951 Tamże, j.a. 28, korespondencja w tej sprawie: k. 106–108.

952 Od Redakcji, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1959, t. 1, z. 2, s. 7.

953 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j. 239, pismo ks. dr. S. Librowskiego do K. Kaczmarczyka 

 z 29 stycznia 1959 r., k. 5.

954 Zob. m.in. o. Kornel Gadacz (OFM), Inwentarz archiwum prowincji krakowskiej zakonu oo. kapucynów, 

 „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1961, t. 2, s. 56.

Na sąsiedniej stronie
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1. Praca na stanowisku kustosza 

w Archiwum Państwowym w Poznaniu
W dniu 30 kwietnia 1953 r., po 52 latach pracy zawodowej, z czego przeszło 30 przepraco-

wanych na stanowisku dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, Kazimierz Kaczmarczyk 

w wieku 75 lat przeszedł na emeryturę955.

Uroczystość pożegnalna w gmachu poznańskiego archiwum, zgromadziła licznych przed-

stawicieli nauki i  archiwistów z całego kraju. Zasługi ustępującego dyrektora dla poznańskiej 

i polskiej archiwistyki uczcił w swym przemówieniu jego następca – dr Czesław Skopowski.

Po Czesławie Skopowskim przemawiali: dr Adam Stebelski, prof. Kazimierz Tymieniecki, 

prof. Zygmunt Wojciechowski, dr Marcin Dragan oraz kustosz Adam Kaletka. Po przemówie-

niu kustosza Kaletki delegacja personelu archiwum wręczyła odchodzącemu dyrektorowi kosz 

kwiatów i album pamiątkowy956.

Zabierając głos na zakończenie uroczystości, Kazimierz Kaczmarczyk przypomniał zgroma-

dzonym swój życiorys zawodowy i naukowy, najważniejsze fakty z historii Archiwum Państwo-

wego w Poznaniu w okresie pełnienia przez niego funkcji dyrektora oraz uczcił pamięć swoich 

długoletnich współpracowników. Powiedział m.in.:

Mam jednak wyrzuty sumienia, bo dla nauki, mimo długiego stosunkowo wieku, zrobiłem za mało. 

Ale gdy się jest kierownikiem urzędu i ma się do czynienia z administracją, pożerającą tyle czasu, na moje 

usprawiedliwienie muszę również przytoczyć, że równocześnie przez 9 lat byłem też zastępcą, a potem przez 

okres 3-letni kierownikiem Komisariatu do spraw likwidacji niemieckiej, że brałem udział w pertraktacjach 

archiwalnych w Berlinie i Wiedniu o wymianę akt inwalidzkich, rentowych i administracyjnych, że byłem 

członkiem przez wiele lat Komisji odbiorczo-zdawczej do wymiany akt z Niemcami i byłem zmuszony nadzo-

rować dość duże biuro tej Komisji w Archiwum, oddawać i odbierać na terenie Niemiec i Polski całe wagony 

akt dla urzędów lub archiwów, przy tym wieczorami przesiadywać, by przygotować w Wiedniu akta mające 

być oddane Polsce z archiwów i registratur wiedeńskich centralnych, a dotyczących spraw galicyjskich i Śląska 

Cieszyńskiego, których to akt było także kilka wagonów, prowadzenie korekty wydawnictw Komisji Histo-

rycznej T.P.N., przez 19 lat do 1939 r., brać udział, od czasu do czasu, przez kilka lat w posiedzeniach Miejskiej 

Komisji Archiwalnej m. Łodzi i czytać i opiniować niektóre prace, przeznaczone do druku z „Rocznika Łódz-

kiego”. Powyższe okoliczności usprawiedliwiają do pewnego stopnia moją małą wydajność naukową, pracę 

bowiem naukową mogłem prowadzić kosztem zdrowia i niedospanych nocy957.

Decyzję o przejściu na emeryturę uważał za przedwczesną i krzywdzącą. Dał temu wyraz 

w liście z października 1958 r. do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w którym prosił 

o interwencję w sprawie podwyższenia skromnej emerytury:

955 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. I, pismo Naczelnego Dyrektora Archi-

 wów Państwowych H. Altmana do K. Kaczmarczyka z 23 lutego 1953 r., Nr os. 18/45/2/53, k. 33.

956 APP, Akta własne, teka Czesława Skopowskiego. Skopowski został dyrektorem od dnia 1 maja 1953 r. na pod-

 stawie nominacji podpisanej w dniu 30 kwietnia 1953 r. przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 

 H. Altmana. Zob. też Pożegnanie dr. Kaczmarczyka w Poznaniu. Wybitny archiwista i znany uczony opuszcza 

 swoje długoletnie miejsce pracy, „Ilustrowany Kurier Polski” 1953, nr 106. Informacji o zmianie na stanowisku 

 dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu próżno szukać w lokalnej prasie. Nic na ten temat nie zamie-

 ściły poznańskie dzienniki: „Gazeta Poznańska”, „Głos Wielkopolski”, Express Poznański”. Trudno wyrokować, 

 czy miało to związek z obszernym opisem obchodów święta 1 maja w Poznaniu i regionie, czy też redakcje 

 gazet uznały, że przejście Kaczmarczyka na emeryturę nie jest aż tak ważnym wydarzeniem, aby poświęcić 

 temu uwagę.

957 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 245, fragment przemówienia K. Kaczmarczyka wygło-

 szonego na uroczystości pożegnania w związku z jego przejściem na emeryturę 30 kwietnia 1953 r., k. 37.

W roku 1953 nie odszedłem dobrowolnie z zajmowanego stanowiska dyrektora, mogłem pracować tak 

długo, jak każdy naukowiec powinien pracować, aby przekazać młodym pokoleniom całe swoje wiadomości 

i długoletnie doświadczenie dla dobra nauki. Posiadam również od 1957 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, 

a jak dotąd nie pobierałem pełnej pensji związanej z tym tytułem. Gdyby nie przeniesienie mnie przedwcze-

sne na emeryturę, byłbym dzisiaj w  innej sytuacji fi nansowej, jako posiadający tytuł profesora. Sądzę, że 

naprawienie tej krzywdy leży w mocy Naczelnej Dyrekcji w oparciu o obowiązujące ustawy958.

W  tym miejscu wypada jednak przypomnieć, że stan zdrowia Kazimierza Kaczmarczyka 

ulegał systematycznemu pogorszeniu. W 1952 r. doznał dwukrotnego ataku bezwładu prawej 

ręki i nogi959. Te i inne dolegliwości, wynikające z racji podeszłego wieku i chorób, stawiały pod 

znakiem zapytania sprawne kierowanie, bądź co bądź, dużą placówką, jaką było Archiwum 

Państwowe w  Poznaniu. Przekroczenie wieku emerytalnego i  stan zdrowia zadecydowały, że 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych rozwiązała z Kazimierzem Kaczmarczykiem sto-

sunek służbowy960.

Na prośbę Czesława Skopowskiego NDAP zgodziła się na zatrudnienie, od 16 stycznia 

1957 r., jego poprzednika w poznańskim archiwum – w wymiarze połowy etatu na stanowi-

sku kustosza kontraktowego. Z uwagi na chwilowy brak etatu w Poznaniu, Kaczmarczyk został 

zaangażowany na pół etatu w  Wojewódzkim Archiwum Państwowym w  Szczecinie, skąd też 

miał pobierać uposażenie. Po kilku dniach, 21 stycznia 1957 r. został formalnie oddelegowany 

do pracy w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu. W listopadzie 1958 r. Naczelny 

Dyrektor Archiwów Państwowych wyraził zgodę na jego pracę, od grudnia – na całym etacie – 

na stanowisku kustosza961.

Kaczmarczyk pracował w  dziale dyplomów pergaminowych i  papierowych. Zajmował 

się katalogowaniem tych dokumentów oraz transumptów, a  także kontrolowaniem regestrów 

Metryki Koronnej dla Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie962.

W marcu 1957 r. przeprowadził analizę i korektę fi lologiczną przygotowywanej do druku 

w języku łacińskim pracy Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 5, z. 2. Publikację przygo-

towali do druku pracownicy AGAD w Warszawie963.

 Pracę na etacie kustosza w poznańskim archiwum podjął głównie z przyczyn fi nansowych. 

Skromna emerytura, którą otrzymywał, nie wystarczała na bieżące potrzeby. w W lutym 1957 r., 

958 Tamże, j.a. 257, kopia pisma do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z 9 października 1958 r., k. 46.

959 Tamże, j.a. 259, zob. kopia pisma do Wydziału do Spraw Kultury i Oświaty przy Prezesie Rady Ministrów z 22 

 marca 1953 r., k. 106.

960 M. Zapora uważa, że o odejściu Kaczmarczyka zadecydowały względy polityczne. Zob. Kazimierz Kaczmar-

 czyk., s. 73. Autor nie natrafi ł na żadne dokumenty, które wskazywałyby na polityczne przesłanki przeniesienia 

 Kaczmarczyka na emeryturę. Przekroczenie wieku emerytalnego i stan zdrowia były głównymi czynnikami, 

 które zadecydowały o rozwiązaniu przez NDAP stosunku służbowego z Kaczmarczykiem, zob. A. Kulecka, T.P. 

 Rutkowski, Oczami agenta, s. 238. Czesław Skopowski zanotował w  swoich wspomnieniach, że jedną 

 z przyczyn przejścia jego poprzednika w stan spoczynku był konfl ikt z sekretarzem Podstawowej Organizacji 

 Partyjnej PZPR przy Archiwum Państwowym w Poznaniu, Janem Kiziorkiem, z którym Kaczmarczyk „nie 

 mógł sobie poradzić”. Zob. PANAWOP, Materiały Czesława Skopowskiego, sygn. P III-66, j.a. 50, Moje wspo-

 mnienia, k. 36.

961 NDAP, Teka akt osobowych K. Kaczmarczyka. Pismo NDAP z 17 stycznia 1957 r., k. 39; PANAWOP, Materiały 

 Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo NDAP Nr K-792-2 do K. Kaczmarczyka z 24 stycznia 1957 r., k. 56; 

 tamże, j.a. 239, pismo NDAP Nr K-710-115 do K. Kaczmarczyka z 28 listopada 1958 r., k. 60; tamże, j.a. 239, 

 pismo NDAP K-792-395 do K. Kaczmarczyka z dnia 3 grudnia 1958 r., k. 61.

962 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 162.

963 NDAP, Teka personalna Kazimierza Kaczmarczyka. List NDAP do Dyrekcji AP w Poznaniu z 1 marca 1948 r. 

 w sprawie przydzielenia K. Kaczmarczykowi, w ramach zajęć służbowych, analizy i korekty publikacji Matricu-

 larum Regni Poloniae Summaria, k. 48.
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w liście do Piotra Bańkowskiego, pisał: „W każdym razie los ekonomiczny poprawił się znacznie 

[…], bo [za] 660 zł trudno było żyć w dwie osoby, i to chore, bo żona przechodziła zawał serca 

i jest poważnie chora. Potrzebny często lekarz prywatny i lekarstwa zagraniczne. Potrzeby moje 

pieniężne są stale wysokie i emerytura nie wystarczy na to”964. W tym trudnym dla Kazimierza 

Kaczmarczyka i  jego żony okresie z  pomocą przyszedł jego dobry znajomy, jeszcze z  okresu 

międzywojennego, Zygmunt Wieliczka, który z Brazylii przysyłał im paczki z artykułami spo-

żywczymi i lekarstwami.

W stan ostatecznego spoczynku przeszedł z dniem 31 marca 1961 r. w wieku 83 lat965.

2. Ostatnie lata życia

Kazimierz Kaczmarczyk mimo stale pogarszającego się stanu zdrowia przygotowywał nowe 

artykuły i kontynuował, rozpoczęte jeszcze w roku 1950, zbieranie materiałów do pracy o archi-

waliach dotyczących wsi polskiej. Interesowały go przede wszystkim księgi wiejskie (gmin wiej-

skich), księgi sądów wiejskich (sołtysich) itp. Była to praca zakrojona na dużą skalę. W  celu 

uzyskania materiałów przeprowadzał kwerendy osobiście lub zwracał się z  listowną prośbą 

o  informacje do archiwów państwowych i  kościelnych w  Polsce oraz w  Niemczech. Archiwa 

964 PAN Archiwum w Warszawie (dalej PANAW), Materiały Piotra Bańkowskiego, sygn. III-217, list K. Kaczmar-

 czyka do P. Bańkowskiego z 22 lutego 1957 r. j.a. 208, k. 254.

965 NDAP, Teka akt osobowych K. Kaczmarczyka, pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 

 H. Altmana Nr K-792-157 z  3 września 1960 r. do K. Kaczmarczyka o  rozwiązaniu stosunku służbowego 

 z  dniem 31 marca 1961, k. 66; PANAW, Materiały Piotra Bańkowskiego, j.a. 208, list K. Kaczmarczyka do 

 P. Bańkowskiego z 29 marca 1961, k. 287.

przekazywały dane na temat posiadanych archiwaliów wiejskich (przeważnie były to wykazy 

ksiąg sądowych), sporządzały odpisy z  inwentarzy bądź przesyłały potrzebne dokumenty do 

Archiwum Państwowego w Poznaniu966.

Łącznie sporządził około 1000 odpisów dokumentów i  wypisy z  wielu wydawnictw 

źródłowych, katalogów, rękopisów, bibliotek. Gromadził także artykuły i wycinki prasowe na ten 

temat967. „Kończę teraz robotę w archiwach chłopskich i wiejskich, mam kilkaset przykładów, 

będzie tu liczna robota, ostatnia w moim życiu, bo mam 84 lata, ale co człowiek może, niech 

jeszcze próbuje, może się niejednemu jeszcze przydać i przynieść korzyści” – pisał w liście do 

Piotra Bańkowskiego968. Na ostateczne wykończenie pracy nie starczyło mu życia.

Z ramienia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prowadził prace nad opublikowa-

niem najstarszej księgi ziemskiej poznańskiej z lat 1400–1406. Przygotowywał także do wydania 

księgę cechu krawców poznańskich (1427–1480), która była unikatem nie tylko w Wielkopolsce, 

oraz tak zwane księgi czarne (karne) libri malefi corum z Wiśnicza i Bochni z  lat 1630–1780 

zawierające bogaty materiał do dziejów obyczajów, kultury zabobonu i walki chłopów969.

966 PANAW, Materiały Piotra Bańkowskiego, j.a. 208, list K. Kaczmarczyka do P. Bańkowskiego z 24 maja 1961 r., 

 k. 288; PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 58, m.in. korespondencja z Archiwum Głównym 

 Akt Dawnych w 1954 r., k. 1–4, 6; korespondencja z archiwum Częstochowskiej Kurii Diecezjalnej w 1961 r., 

 k. 38–41; korespondencja z Archiwum Państwowym w Gdańsku z lat 1953–1954, 1961, k. 46–53; korespon-

 dencja z  Archiwum Państwowym w  Katowicach z  lat 1953–1954, k. 66–68; korespondencja z  Archiwum 

 Państwowym w Olsztynie w 1954 r., k. 69–70; korespondencja z Staatliches Archivlager w Göttingen w 1962, 

 k. 71–77.

967 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 51–66. 

968 PANAW, Materiały Piotra Bańkowskiego, j.a. 208, list K. Kaczmarczyka do P. Bańkowskiego z 31 grudnia 1961 

 r., k. 296.

969 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 259, fragment kopii pisma K. Kaczmarczyka do Wydziału 

 do Spraw Kultury i Oświaty przy Prezesie Rady Ministrów z 22 marca 1953 r., k. 106.
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W marcu 1953 r. wysłał pismo do Wydziału do Spraw Kultury i Oświaty Urzędu Rady Mini-

strów z prośbą o udzielenie stałej dotacji fi nansowej. „Prace te wymagają całkowitego poświęce-

nia się im i dużego wysiłku. Ponieważ zdrowie moje po nastąpionych w roku 1952 dwukrotnych 

atakach bezwładu prawej ręki i nogi wymaga w dalszym ciągu zabiegów lekarskich i kosztow-

nych środków lekarskich, a zaopatrzenie emerytalne, które mi przysługuje, nie wystarczy mi na 

całkowite pokrycie kosztów utrzymania i leczenia, proszę zatem o udzielenie mi dotacji stałej, 

abym mógł ukończyć swe prace naukowe, którymi starałbym się wzbogacić w dostępny mi spo-

sób naukę Polski Ludowej” – pisał w liście adresowanym do Wydziału970.

Sekcja Naukowa Komisji Popierania Twórczości Naukowej i  Artystycznej Urzędu Rady 

Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 1953 r., wniosek o przyznanie stypendium zała-

twiła jednak odmownie971.

Stan zdrowia byłego dyrektora pogarszał się z każdym rokiem. „Od grudnia 1958 choro-

wałem ciężko na cały wieniec chorób, jak: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, grypę, osłabienie 

serca i cały inny tuzin chorób tak, że dopiero od mniej więcej początku czerwca zaczynam się 

dźwigać nieco i przechodzić na ulicę na 20–30 minut, bo jestem wyczerpany i słaby. Chodzić nie 

mogę i nic pisać nie mogę. Położyło mnie porządnie, wykończony jestem, jeżeli się nie poprawi, 

lekarz powiada, że przez zapalenie płuc będę dłuższy czas kaszlał i będę słaby, ale to po jakimś 

pół roku przejdzie” – informował Piotra Bańkowskiego w liście z czerwca 1959 r.972 Doskwierała 

mu samotność. Najbliżsi współpracownicy z okresu, kiedy był dyrektorem już nie żyli albo prze-

nieśli się do innych placówek, a z obecnymi pracownikami Archiwum Państwowego w Pozna-

niu utrzymywał rzadki kontakt. Po ostatecznym przejściu Kaczmarczyka na emeryturę w marcu 

1961 r. kontakty urwały się niemal zupełnie973.

Dawne spotkania z  rodziną i  przyjaciółmi coraz częściej zastępowała korespondencja. 

Wymieniał ją m.in. z archiwistami, paulinami z klasztoru jasnogórskiego, współpracownikami 

z  okresu pracy zawodowej i  działalności we wszelkiego rodzaju towarzystwach. Otrzymywał 

także sporo listów od członków rodziny: córek i synów oraz ich dzieci. Kazimierz z pewnością 

był dumny z osiągnięć najstarszego syna. Prof. Zdzisław Kaczmarczyk, prawnik i historyk, pra-

cownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miał już pokaźny doro-

bek naukowy. Wspólnie zrecenzowali w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” pracę ks. Józefa 

Nowackiego, Księgę ziemską uposażenia diecezji poznańskiej z  roku 1510974. Liczne obowiązki 

oraz wielokrotne wyjazdy służbowe i naukowe uniemożliwiały jednak częste kontakty z ojcem.

W dniu 6 kwietnia 1966 r., w godzinach porannych, Kazimierz Kaczmarczyk zasłabł i stra-

cił przytomność, a  przewieziony do szpitala im. Raszei w  Poznaniu, zmarł, nie odzyskawszy 

jej. Bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie aorty i krwotok975. Śmierć byłego dyrektora 

970 Tamże, j.a. 259, k. 106, fragment kopii pisma K. Kaczmarczyka do Wydziału do Spraw Kultury i Oświaty przy 

 Prezesie Rady Ministrów z 22 marca 1953 r., k. 106.

971 Tamże, j.a. 290, pismo Sekcji Naukowej Komisji Popierania Twórczości Naukowej i Artystycznej Urzędu Rady 

 Ministrów Nr KO-II-600/1462 z 25 maja 1953 r., k. 34.

972 PANAW, Materiały Piotra Bańkowskiego, sygn. III-211, j.a. 208, list K. Kaczmarczyka do P. Bańkowskiego z 29 

 czerwca 1959 r., k. 264–265.

973 Na samotność, wyłączenie się z życia towarzyskiego i naukowego żalił się m.in. w listach do Zygmunta Wieliczki, 

 zob. PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 298, list Z. Wieliczki do K. Kaczmarczyka z 1 grudnia 

 1959 r., k. 105.

974 K. Kaczmarczyk, Z. Kaczmarczyk (rec.), J. Nowacki, Księga ziemska uposażenia diecezji poznańskiej z  roku 

 1510, Poznań 1950, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1952, t. 4, s. 485–492.

975 Relacja ustna Elżbiety Grabarczyk.

Kazimierz
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Poznań

1958 r.

Zbiory: PANAWOP
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Archiwum Państwowego w Poznaniu odnotowały nie tylko poznańskie gazety, ale także dzien-

niki wychodzące w Krakowie i Warszawie976.

Po śmierci małżonka, wdowa oraz syn Zdzisław Kaczmarczyk otrzymali liczne kondolencje. 

Z całego kraju, od krewnych, przyjaciół, współpracowników, instytucji i towarzystw naukowych, 

których zmarły był pracownikiem lub członkiem, na ręce najbliższej rodziny napływały listy 

i telegramy z wyrazami współczucia. Wśród nadawców byli między innymi: prof. Juliusz Bar-

dach, dr hab. Jan Baumgart, doc. dr Maria Bielińska, prof. Marian Friedberg, prof. Janusz Pajew-

ski, a  także: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa977.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 kwietnia. Obok najbliższej rodziny, towarzyszyły 

zmarłemu w ostatniej drodze delegacje: Archiwum Państwowego w Poznaniu, Naczelnej Dyrek-

cji Archiwów Państwowych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz innych instytucji 

i towarzystw naukowych, których był członkiem lub współpracownikiem.

Nad trumną zmarłego przemawiał w imieniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

prof. dr Marian Wąsowicz. Powiedział m.in.:

Żegnając [...] jednego z najwybitniejszych naszych archiwistów, cenionego nauczyciela i wychowawcę, 

pragnę złożyć głęboki hołd jego zasługom. Mam na myśli jego zasługi na polu zawodowym i naukowym, 

zasługi jego jako Obywatela, wreszcie niemniej cenne zasługi jako człowieka. [...] Był przede wszystkim 

człowiekiem bardzo skromnym. Bezpośredni i  szczery, uczynny i  serdeczny, zawsze dbały o  swych 

podwładnych, cieszył się u wszystkich prawdziwą sympatią. [...] W nauce zapewnił sobie poczesne miejsce 

przez swoją działalność naukową i  pracę zawodową. W  naszej zaś pamięci, w  pamięci tych wszystkich, 

którzy go znali, zapisał się na zawsze dzięki swoim cechom charakteru, zapisał się trwale jako człowiek 

o nieprzeciętnych wartościach. I takim już w naszej pamięci zostanie978.

Kazimierz Kaczmarczyk został pochowany na poznańskim Cmentarzu Komunalnym nr 2 

na Junikowie – w kwaterze 8, rząd 2.

976 Nekrologi w: „Gazeta Poznańska” 1966, nr 84, s. 2; „Głos Wielkopolski” 1966, nr 83, s. 3; „Dziennik Polski” 

 1966, nr 83; „Życie Warszawy” 1966, nr 87.

977 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 258, telegram Juliusza Bardacha z 8 kwietnia 1966 r., 

 k. 50; list Jana Baumgarta z 13 kwietnia 1966 r., k. 25; list Marii Bielińskiej z 11 kwietnia 1966 r., k. 17–18; 

 telegram Mariana Friedberga z 8 kwietnia 1966 r., k. 44; list Janusza Pajewskiego z 12 kwietnia 1966 r., k. 20; 

 pismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z 12 kwietnia 1966 r., k. 22; telegram Zarządu Głównego 

 Polskiego Towarzystwa Historycznego z 8 kwietnia 1966 r., k. 49; pismo Towarzystwa Miłośników Historii 

 i Zabytków Krakowa z 8 kwietnia 1966 r., k. 12.

978 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 258, tekst przemówienia prof. Mariana Wąsowicza 

 odczytany podczas uroczystości pogrzebowych, k. 32–33.
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Kazimierz Kaczmarczyk po przeprowadzce z Krakowa do Poznania mieszkał do 1939 r. przy 

ul. Śniadeckich 13 m. 8. Po powrocie z wojennej tułaczki w 1945 r. mieszkał nadal przy ul. Śnia-

deckich 13, ale zajmował mieszkanie pod numerem 7. W 1947 r. przeprowadził się do mieszka-

nia przy ul. Samuela Engla 28 (obecnie ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich). W 1965 r. po 

raz kolejny zmienił adres; przeprowadził się na ul. Marcelińską 66, gdzie mieszkał aż do śmierci.

Był człowiekiem o szerokich horyzontach intelektualnych. Zajmował się nie tylko archiwi-

styką czy też innymi naukami pomocniczymi historii, jak genealogia i numizmatyka. Intereso-

wał się także architekturą, literaturą, muzyką, sztuką. Gromadził informacje dotyczące bibliotek 

i muzeów – krajowych i zagranicznych.

Nie angażował się w  działalność polityczną. Nigdy nie był członkiem żadnej partii czy 

organizacji politycznej. Jeżeli polityka miała nadawać ton działalności instytucji naukowej czy 

społecznej, to wolał ustąpić z zajmowanego stanowiska. Tak zachował się w przypadku sprawy 

głosowania nad przyjęciem sprawozdania ustępującego Zarządu Towarzystwa do Badań nad 

Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. w grudniu 1934 r.

Co nie znaczy, że w ogóle się polityką nie interesował. W spuściźnie Kazimierza Kaczmar-

czyka, przechowywanej w  poznańskim Oddziale Archiwum PAN, znajduje się kilkadziesiąt 

teczek z  wycinkami, poświęconych najważniejszym wydarzeniom społecznym i  politycznym 

okresu międzywojennego w  Polsce artykułów z  organów prasowych, poznańskich i  ogólno-

krajowych, m.in.: „Dziennika Poznańskiego”, Kuriera Poznańskiego”, „Ilustrowanego Kuriera 

Polskiego”. Są to wycinki dotyczące, m.in.: Józefa Piłsudskiego, zamachu stanu w  maju 1926 

r., procesu brzeskiego, marszu Doboszyńskiego na Myślenice, afer rządowych oraz zagadnień 

naukowych i kulturalnych.

Jeżeli chodzi o stosunek do religii, to „odznaczał się głęboką pobożnością, codziennie odma-

wiał modlitwę tak za zmarłych, jak i za żyjących kolegów” – wspominał Zdzisław Grot979.

Szczególną atencją i szacunkiem darzył sanktuarium na Jasnej Górze i przebywających tam 

zakonników980. W czasie licznych pobytów w jasnogórskim klasztorze zawarł liczne przyjaźnie 

z paulinami. Jako człowiek głęboko wierzący oraz w uznaniu zasług został przez zakonników 

w  wrześniu 1953 r. mianowany konfratrem981. W  jego spuściźnie zachowało się sporo listów 

od częstochowskich paulinów. W tej korespondencji można prześledzić m.in. koleje losu, jakie 

przechodził klasztor jasnogórski w czasach PRL-u982.

Wielką podporą i oparciem dla Kazimierza Kaczmarczyka była jego druga żona, Włady-

sława. Praca zawodowa, działalność naukowa i działalność organizacyjna powodowały, że głowy 

rodziny często nie było w domu. Cały ciężar prowadzenia gospodarstwa i wychowania dzieci 

spadł na małżonkę, której pomagała jej matka, Antonina. Syn, Zdzisław, we wspomnieniach 

poświęconych matce napisał m.in.:

Wydatki swe prowadzi z ołówkiem w ręku, ściśle wedle co miesiąc zestawionego budżetu. […] Nigdy 

nie ma długów, a duże oszczędności. Całą kasę domową trzyma w swym ręku. Dzieci uczy oszczędności, 

kupuje im glinianki, zakłada książeczki oszczędności, nie odmawia jednak pieniędzy na ich przyjemności983.

Była dumna ze swego męża, nigdy się z nim nie spierała, nie mówiąc już o kłótni. Podziwiała 

jego pracowitość i uszanowanie dla uczoności. Stawiała go dzieciom zawsze jako przykład: „Cze-

kaj, może będziesz taki mądry jak Tatuś”.

979 Z. Grot, Wspomnienia..., dz. cyt., s. 75.

980 W dniu 17 marca 1936 r. w siedzibie Instytutu Niemiecko-Polskiego w Berlinie, Kazimierz Kaczmarczyk miał 

 odczyt na temat kultu Czarnej Madonny w Polsce pt. Die schwarze Gottesmutter von Częstochowa. Zob. PANA-

 WOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 264, pismo Deutsch-Polnisches Institut an der Lessing Hoch-

 schule z 25 lutego 1936 r., k. 8. Tekst odczytu przechowywany jest w archiwum jasnogórskim, sygn. AJG 1781.

981 Kaczmarczyk dyplom konfraterni otrzymał 24 września 1953 r. Zob. AJG 4458, Konfratrzy i  oblaci zakonu 

 paulinów 1900–2002, s. 4.

982 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 273 (listy od o. Teofi la Krauze), k. 56, 57; j.a. 280 (listy od 

 o. Honorata Marcinkiewicza, k. 1–34 , o. Justyna Marczewskiego, k. 35–110, o. Piotra Markiewicza, k. 111–163 ); 

 j.a. 281 (listy od o. Norberta Motylewskiego, k. 118–122); j.a. 283 (listy od o. Ludwika Nowaka, k. 18–40); 

 j.a. 284 (listy od o. Alberta Ostatka, k. 83–85 ); j.a. 287 (listy od o. Kajetana Raczyńskiego, k. 2–13); j.a. 295 

 (listy od o. Sykstusa Szafrańca, k. 3–31, listy od o. Sebastiana Świdzińskiego, k. 108–112); j.a. 296 (listy od 

 o. Jerzego Tomzińskiego, k. 9–11); j.a. 299 (listy od o. Alojzego Wrzalika, k. 115–121).

983 Z. Kaczmarczyk, Moja matka, s. 8.
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Zbiory: PANAWOP

KK-21-12-2020_net.pdf   116 21.12.2020   07:53



Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966)  archiwista i historyk

 230

Kazimierz Kaczmarczyk prywatnie

 231

Pasją Kaczmarczyków były góry. Od 1927 r. w okresie letnim całą rodziną wyjeżdżali na 

wypoczynek w  Beskidy, m.in. do: Jordanowa, Mszany Dolnej, Rajczy, Istebnej, Korbielowa, 

Zawoi, Krościenka984. Korzystając z okazji, Kazimierz przeprowadzał kwerendy w miejscowych 

archiwach parafi alnych, robiąc wypisy na potrzeby własnych badań naukowych985.

Szczególną estymą Kazimierza Kaczmarczyka cieszyła się Bochnia, wraz z  gimnazjum, 

z którego został przecież karnie relegowany986. W 1909 r. wziął udział w zjeździe koleżeńskim 

zorganizowanym z okazji 10. rocznicy egzaminu dojrzałości w gimnazjum bocheńskim, do któ-

rego, przypomnę, przystąpił już w Podgórzu. Pamiątką tego zjazdu zostało, zamieszczone także 

w „Nowościach Ilustrowanych”, wspólne zdjęcie byłych uczniów i grona nauczycielskiego987.

Należał do Stowarzyszenia Bochniaków (obecnie Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej) – organizacji powstałej pierwotnie pod nazwą „Zrzeszenie Bochniaków” 

w grudniu 1935 r. w Warszawie. Założycielami jego byli, wywodzący się z Bochni i okolic, miesz-

kańcy stolicy oraz osoby czasowo w niej przebywające. W czerwcu 1936 r. nazwę organizacji 

zmieniono na „Stowarzyszenie Bochniaków”. W większych miastach powstały Koła Stowarzy-

szenia – m.in. w Poznaniu. Kaczmarczyk zaliczał się do grona aktywnych członków zarówno 

984 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 253, k. 17; Z. Kaczmarczyk, Moja matka, s. 7.

985 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 74–76.

986 Zob. J. Matysiak, Związki prof. dra Kazimierza Kaczmarczyka – dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu 

 z Wiśniczem Starym i z Bochnią, „Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny” 2011, t. 13, s. 151–164.

987 Zjazd Koleżeński, „Nowości Ilustrowane” 1909, nr 26, s. 13. Dziejami bocheńskiego gimnazjum Kaczmarczyk 

 interesował się także w latach późniejszych. W jego spuściźnie, przechowywanej w Archiwum PAN w Poznaniu, 

 znajdują się odpisy austriackich akt policyjnych z 1838 r. dotyczących tajnego politycznego związku młodzieży, 

 w  skład którego wchodzili uczniowie bocheńskiej szkoły. Materiały te na prośbę Kaczmarczyka przesłała 

 w lipcu 1938 r., dyrekcja wiedeńskiego Archiwum Ministerstwa dla Spraw Kultury Oddział IV. Wychowanie, 

 Kultura i Oświata Ludowa (przed anschlussem Archiwum Austriackiego Ministerstwa Edukacji), zob. PANA-

 WOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 84, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Koła poznańskiego, jak i  Stowarzyszenia. Interesował się pomysłem opracowania monografi i 

Ziemi Bocheńskiej988.

W  jego spuściźnie przechowywanej przez Archiwum PAN w  Poznaniu znajduje się kil-

kadziesiąt materiałów dotyczących miasta i okolic. Są to m.in.: afi sze, wycinki artykułów pra-

sowych, fotografi e gmachów miejskich, zaproszenia, a  także bilety na festyny i  uroczystości 

miejskie. Na uwagę zasługują również listy zbiorowe z 1845 r. od chłopów ze wsi Leksandrowa 

i Starego Wiśnicza do hr. Maurycego Potockiego, dziedzica dóbr Wiśnicza, w sprawie pańszczy-

zny. Ciekawostką jest też prowadzony przez niego zeszyt z wypisami wszelkiego rodzaju druków 

powstałych w Bochni989. W jego materiałach znajduje się też liczna korespondencja z krewnymi 

i znajomymi mieszkającymi w Wiśniczu Starym, Bochni i okolicach. W listach tych autorzy nie 

tylko poruszali sprawy rodzinne, zdrowotne itp., ale też pisali o bieżących wydarzeniach w ich 

miejscach zamieszkania990.

Stowarzyszenie Bochniaków to oczywiście niejedyna organizacja, w  której udzielał się 

Kazimierz Kaczmarczyk. Był także członkiem: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego991, Pol-

skiego Towarzystwa Prehistorycznego992, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i  Kultury Mate-

rialnej993, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich994, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia995, 

988 Historia Stowarzyszenia, Bochniacy – SBiMZB,   http://www.bochniacy.pl/ [dostęp: 16.10.2018].

989 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 337.

990 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 288, korespondencja wpływająca od Władysława i Wandy 

 Rośków z lat 1948–1965, k. 19–85.

991 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 224.

992  Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 221.

993 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 231.

994 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 232.

995 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 233.
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Ligii Ochrony Przyrody996. Działał także w organizacjach związkowych: Związku Bibliotekarzy 

i Archiwistów Polskich997 oraz w Związku Zawodowym Historyków Sztuki i Kultury998.

Po powrocie do Poznania z wojennej tułaczki Kaczmarczyk, wdowiec, zawarł po raz trzeci 

związek małżeński. 17 grudnia 1947 r. ożenił się z Józefą Marią Żmudą (1899–1972), również 

wdową, którą poznał w Krakowie jeszcze w okresie okupacji hitlerowskiej999.

Był urodzonym gawędziarzem. „Lubił mówić, był interesującym kozerem. Najchętniej opo-

wiadał o Krakowie, Galicji, skąd przybył, o Austrii, Wiedniu i cesarzu Franciszku Józefi e, któ-

rego uważał za wzór dobrego władcy. Do tych c. k. czasów nawracał z przyjemnością i opowiadał 

tak interesująco, że zawsze chętnie go słuchaliśmy, także i później, ilekroć go spotkałem, czy to 

w Archiwum, czy na ulicy” – zanotował w swoich wspomnieniach o dyrektorze poznańskiego 

archiwum prof. Zdzisław Grot1000.

Przyjaźnie i znajomości, jakie zawarł w trakcie swojej działalności zawodowej i naukowej 

pielęgnował przez całe życie. Szczerze bolał, gdy któryś z  jego licznych znajomych miał pro-

blemy w życiu zawodowym i osobistym, cieszył się ich osiągnięciami i sukcesami.

W mrocznych latach wojny i w pierwszym okresie powojennym, pomimo biedy i niedo-

statku, pomagał osobom, które znalazły się w trudnych warunkach materialnych1001.

 996 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 235.

 997 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 227.

 998 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 228.

 999 Tamże, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 237, Poświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego Poznań-Miasto 

  z 12 grudnia 1947 r., k. 14; NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, cz. I, k. 5, Odpis 

  skrócony aktu małżeństwa.

 1000 Z. Grot, Wspomnienia..., dz. cyt., s. 75.

 1001 W spuściźnie K. Kaczmarczyka przechowywanej w PANAWOP znajduje się j.a. 255, zawierająca pokwitowania 

  przekazów pieniężnych dla krewnych i znajomych z okresu wojny i po 1945 r. na łączną sumę kilkuset złotych. 

  Zob. też A. Kamiński, Diariusz, s. 260, 266, 269, 271, 276, 280, 281, 284, 287, 291, 294.

W  jego spuściźnie przechowywanej w  Archiwum PAN w  Poznaniu znajduje się kilkaset 

listów od najwybitniejszych polskich archiwistów i historyków pierwszej połowy XX w., m.in.: 

Piotra Bańkowskiego1002, Włodzimierza Budki1003, Marcina Dragana1004, Franciszka Paproc-

kiego1005, Antoniego Rybarskiego1006, Józefa Stojanowskiego1007, Witolda Suchodolskiego1008 

i innych. Większość tych listów utrzymywanych jest w przyjacielskim, serdecznym tonie. Świad-

czy to o dużym szacunku, jakim cieszył się Kaczmarczyk w środowisku polskich archiwistów 

i naukowców. W korespondencji poruszane były nie tylko tematy ściśle zawodowe, ale również 

komentowane bieżące sprawy polityczne i społeczne.

Michał Wąsowicz podczas pogrzebu Kazimierza Kaczmarczyka, w swojej przemowie, tak 

wspominał byłego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu:

Na równi z […] zaletami cechującymi go jako naukowca wysokiej klasy oraz z zaletami jego jako oby-

watela trzeba postawić jego cechy jako człowieka. Był przede wszystkim człowiekiem bardzo skromnym. 

Bezpośredni i szczery, uczynny i serdeczny, zawsze dbały o swoich podwładnych, cieszył się u wszystkich 

prawdziwą sympatią. Oprócz tych cech, które wszyscy znali i  cenili, miał Dyrektor Kaczmarczyk jeszcze 

jeden rys charakteru, który zasługuje na najwyższe uznanie: oto w czasie okupacji, kiedy życie Polaka miało 

bardzo niską cenę – o czym Dyrektor Kaczmarczyk bardzo dobrze wiedział – Dyrektor Kaczmarczyk wie-

dziony najszlachetniejszym ogólnoludzkim uczuciem niejeden raz narażał swoje życie, aby uchronić od 

zagłady tych, którzy bardziej od niego narażeni byli na śmierć. Czynił to z całą świadomością, czynił to, bo 

nie mógł sprzeniewierzyć się zasadom wyznawanym od wczesnej młodości. I za to zasługuje na cześć1009.

 1002 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 261.

 1003 Tamże, j.a. 262.

 1004 Tamże, j.a. 264.

 1005 Tamże, j.a. 285.

 1006 Tamże, j.a. 288.

1007 Tamże, j.a. 292, 293.

1008 Tamże, j.a. 294

1009 Tamże, j.a. 258, tekst przemówienia Michała Wąsowicza w trakcie uroczystości pogrzebowych K. Kaczmarczyka, 

  k. 32.
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Trzecia żona Kazimierza Kaczmarczyka, Józefa, przeżyła męża o kilka lat. Zmarła w czerwcu 

1972 r. i  została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w  Krakowie. Córka Zofi a w  1922 r. 

wyszła za mąż za Henryka Marcinka, z  którym miała dwoje dzieci: Zbigniewa i  Jacława. Po 

wojnie osiadła w Krakowie. Zmarła w lipcu 2002 r. Po wojnie w Krakowie pozostał także Wisław 

Kaczmarczyk z rodziną. Zmarł w marcu 2009 r.1010 Natomiast starszy syn, Zdzisław Kaczmar-

czyk, wrócił po wojnie, wraz z żoną i córką, do Poznania. Wykładał historię prawa i ustroju na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w latach  1964–1965 był dyrektorem Instytutu Zachod-

niego w Poznaniu, w latach 1961–1965 posłem na Sejm PRL III kadencji, aktywnie uczestni-

czył w  działalności rozmaitych organizacji politycznych, kulturalnych i  społecznych. Przez 5 

ostatnich lat życia był także prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego prace, 

zwłaszcza Polska czasów Kazimierza Wielkiego (Kraków 1964), cieszyły się dużym uznaniem. 

Zmarł w sierpniu 1980 r. w Poznaniu.

1010 Informacje ustne Elżbiety Grabarczyk.

Józefa Maria 

primo voto Żmuda 

i Kazimierz

Kaczmarczykowie,

 ok. 1948 r.
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Zakończenie

W
kład Kazimierza Kaczmarczyka w rozwój polskiej archiwistyki jest znaczący. Zło-

żyły się nań: działalność w  Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, udział 

w organizacji i rozwoju Archiwum Państwowego w Poznaniu, udział w teoretycznej 

i praktycznej organizacji działalności archiwów kościelnych i klasztornych oraz porządkowanie 

ich zasobów – w  tym archiwum jasnogórskiego – nauczanie i  szkolenie personelu archiwów 

państwowych i  kościelnych oraz w  rewindykacja polskich archiwaliów z  państw ościennych. 

Obraz ten byłby niepełny bez wskazania na jego dorobek naukowy, jak i aktywny udział w życiu 

naukowym polskiego środowiska archiwalnego i historycznego.

Ciągła praca archiwalna i  naukowa dała mu głębokie doświadczenie i  bogactwo erudy-

cji. Rozumiał potrzeby i problemy pracy w archiwum. Poznał dokładnie jej wszystkie aspekty. 

Odnosi się to zarówno do naukowego opracowania zasobów archiwalnych, czego w swych pra-

cach dał przykłady i wzory, jak również do zagadnień teoretycznych i dotyczących organizacji 

warsztatu pracy w archiwum.

Po objęciu w 1925 r. funkcji kierownika w Archiwum Państwowym w Poznaniu, aktywnie 

włączył się w nurt pracy archiwalnej, dzięki temu, że był do niej wszechstronnie przygotowany 

i posiadł już, w czasie kilkuletniej pracy w Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa, duże 

doświadczenie zawodowe. Obowiązki swoje wykonywał z dużym zapałem, oddaniem i poświę-

ceniem. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy na stanowisku kierownika poznańskiego archiwum 

Kazimierz Kaczmarczyk uczynił z  powierzonej mu placówki prężny ośrodek naukowy. Dał 

się poznać jako bardzo dobry organizator, a  dla swych podwładnych pozostawał wzorowym 

zwierzchnikiem. Nie zatrudniał osób przypadkowych. Kandydaci do pracy w archiwum musieli 

wykazać się przygotowaniem do pracy archiwalnej, znajomością obowiązujących przepisów, 

form kancelaryjnych, znajomością łaciny, nowożytnych języków obcych itp. Bardziej doświad-

czeni archiwiści wraz z nowo przyjętymi archiwistami stworzyli zespół, dzięki któremu poznań-

skie archiwum uzyskało status jednej z najlepszych placówek archiwalnych w kraju. Kaczmar-

czyk swoich współpracowników potrafi ł zachęcić do wysiłku owocnego oczekiwanymi przez 

niego rezultatami. Podkreślić także trzeba, że pracownicy stanęli na wysokości zadania rów-

nież w latach wojny i okupacji oraz w trudnym okresie odbudowy po zniszczeniach wojennych. 

Kaczmarczyk doceniał zapał i poświęcenie swoich podwładnych. W miarę swoich możliwości 

starał się im zapewnić korzystne warunki pracy – u władz naczelnych interweniował w sprawie 

awansów oraz przyznawania podwyżek.

Dla wielu historyków organizował warsztat pracy naukowej, opracowując akta archiwalne, 

często je publikując. Zachował się sporządzony przez niego spis tytułów prac naukowych, do 

których przeprowadzał kwerendy archiwalne1011. Przy ogromnym nawale zajęć związanych z kie-

rowaniem archiwum, znajdował czas na działalność naukową, gdzie wykazał odpowiednie przy-

gotowanie metodyczne. Na plon jego twórczości złożyło się przeszło 140 pozycji wydawniczych 

oraz rękopisów i maszynopisów. W jego pracach zwraca uwagę wszechstronność tak w zakresie 

tematyki, jak i metod pracy. W publikacjach z zakresu archiwistyki przedstawiał nie tylko orga-

nizację i potrzeby archiwów państwowych, ale również organizację, stan i zasób archiwów diece-

zjalnych, klasztornych i kościelnych oraz ich znaczenie dla historii Kościoła i narodu.

 1011 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 236, Spis dzieł i rozpraw różnych autorów, którym byłem

  w mniejszym lub większym zakresie pomocnym, k. 64–68.

Jego działalność miała też wymiar międzynarodowy. Odegrał dużą rolę w  pertraktacjach 

z Austrią i Niemcami w sprawie rewindykacji polskich archiwaliów po I wojnie światowej, a także 

odszukania i przetransportowania polskich archiwaliów z Czechosłowacji po II wojnie światowej.

Oprócz pracy zawodowej aktywnie włączył się w działalność towarzystw naukowych i spo-

łecznych Krakowa i Poznania. Przyczynił się do powstania czasopisma archiwalnego „Archeion”. 

Podkreślić należy także znaczący wkład Kazimierza Kaczmarczyka w  inicjowanie, a w końcu 

założenie i  publikację „Kroniki Miasta Poznania” – najstarszego w  Polsce kwartalnika miej-

skiego – oraz udział w redagowaniu „Rocznika Łódzkiego” i „Roczników Historycznych”.

Wojna i okupacja nie przerwała jego działalności naukowej. Po wysiedleniu z Poznania, pra-

cował najpierw w archiwum klasztoru jasnogórskiego, a następnie w archiwum krakowskim, 

gdzie obok zabezpieczania cennych starodruków i  archiwaliów, porządkował i  skatalogował 

dokumenty w krakowskich klasztorach. Od lata 1944 r. do wiosny 1945 r. czuwał nad archiwa-

liami wywiezionymi do klasztoru jasnogórskiego z ogarniętej powstaniem Warszawy.

W 1945 r. wrócił do Poznania i rozpoczął żmudną odbudowę Archiwum Państwowego oraz 

rozpoczął starania o odzyskanie zaginionych w czasie zawieruchy wojennej archiwaliów. Dzięki 

jego energicznym działaniom oraz ofi arnej pracy podwładnych, poznańskie archiwum – po 

placówkach warszawskich najbardziej poszkodowane przez wojnę – względnie szybko mogło 

podjąć normalną działalność.

Po przejściu na emeryturę w 1953 r. nie zerwał kontaktów zawodowych i nadal aktywnie 

uczestniczył w życiu naukowym. Do 1961 r. pracował na pół etatu w Archiwum Państwowym 

w Poznaniu. Ponadto zajmował się pisaniem artykułów, porządkowaniem archiwów zakonnych 

oraz wygłaszaniem wykładów z archiwistyki.

Jemu współcześni zdawali sobie sprawę z  tego, jak wielce Kaczmarczyk przyczynił się do 

rozwoju archiwistyki polskiej. Jedna z wielu form uznania jego zasług spotykała go w postaci 

honorowego członkostwa różnych towarzystw naukowych, kulturalnych i  społecznych. Przy-

wołajmy tu Polską Akademię Umiejętności, która, 7 czerwca 1929 r. na posiedzeniu Walnego 

Zgromadzenia Członków Czynnych PAU wybrała go Członkiem Korespondentem Krajowym 

Wydziału Historyczno-Filozofi cznego1012. W  liście dziękczynnym nowo obrany członek kore-

spondent napisał m.in.:

mam zaszczyt przesłać Prześwietnemu Zarządowi wyrazy serdecznej wdzięczności i uprzejme podziękowa-

nie za to zaszczytne odznaczenie, które bardzo wysoko cenię, jako otrzymane od naszej Najwyższej, Najdo-

stojniejszej i najbardziej zasłużonej Instytucji Naukowej.

Zajęcia, związane z urzędem, nie pozwalają mi na pełne oddanie się nauce, to też skromne są me zasługi 

naukowe; jeżeli mimo to spotkało mnie uznanie ze strony Polskiej Akademii Umiejętności, to okoliczność ta 

doda mi bodźca, by nie zawieść Jej zaufania i tym więcej i wydatniej pracować dla nauki, której Akademia jest 

jedyną reprezentantką, wielką protektorką i propagatorką1013.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w ramach obchodów 40-lecia założenia 

organizacji, 16 kwietnia 1937 r. na wniosek Zarządu Towarzystwa, uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

w uznaniu „wybitnych zasług około wydawnictw źródłowych do dziejów Krakowa się odnoszących”, 

nadało Kazimierzowi Kaczmarczykowi godność członka honorowego Towarzystwa1014.

1012 APAUiPANKr, Akta członków PAU – bez sygnatury. Pismo z 10 czerwca 1929 r. nr 1009/29 zawiadamiające 

  Kaczmarczyka o wyborze na członka korespondenta.

1013 Tamże, pismo K. Kaczmarczyka do Zarządu PAU z 15 czerwca 1929 r.

1014 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Towarzystwa z 7 maja 1937 r. z informacją 

  o  mianowaniu członkiem honorowym, k. 39; A. Bochniak, K. Pieradzka, Czterdziestolecie działalności 

 Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897–1937, „Biblioteka Krakowska” 1937, nr 93, s. 73.
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Jego dorobek naukowy i organizacyjny był także doceniony i uhonorowany w latach póź-

niejszych. W uznaniu zasług na polu działalności archiwalnej, wydawniczej, publicystycznej – 

związanej z Poznaniem i regionem wielkopolsko-pomorskim – Zarząd Poznańskiego Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk dwukrotnie wysunął jego osobę do nagrody naukowej miasta Poznania: za 

rok 1956, jak też za rok 19571015. Kaczmarczyk nagrody jednak nie otrzymał. Skomentował ten 

fakt następująco: „Na rok 1957 podało Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu mnie i ks. prof. Detloff a 

do nagrody naukowej. My 80-letni nie dostaliśmy, Detloff  wprawdzie czynny jeszcze profesor 

i członek Akademii, dobrze stosunkowo uposażony, ale emeryt 660 zł miesięcznie. Przyznano 

nagrodę młodym 50-kilkuletnim profesorom medycyny, którzy mogli jeszcze kilka razy być 

kandydatami – nas 80-letnich nie uwzględniono”1016.

Decyzja władz miejskich była dla niego przykrą niespodzianką. Zapewne liczył na jakąś 

formę podziękowania za swój wkład naukowy i organizacyjny w rozwój Poznania.

Pewnym zadośćuczynieniem za pominięcie jego osoby przy przyznaniu nagród przez miasto 

były dla Kazimierza Kaczmarczyka obchody jego 80. urodzin zorganizowane przez Poznańskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu i Oddział Pol-

skiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu. Na uroczystym posiedzeniu, które odbyło się 

12 lutego 1958 r. w siedzibie PTPN, w imieniu Towarzystwa przemawiał prof. Kazimierz Tymie-

niecki, zapoznając licznie zebranych gości z zasługami jubilata wobec PTPN oraz obszernie kre-

śląc jego twórczą pracę na polu nauki. Prof. Janusz Pajewski wyeksponował znaczenie i działal-

ność Kaczmarczyka jako jednego z założycieli Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Historycznego, a  dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, dr Czesław Skopowski, 

działalność jubilata jako nestora polskich archiwistów, badacza archiwistyki i archiwoznawstwa. 

Za „niestrudzoną pracę dla dobra archiwów polskich” podziękował także obecny na uroczysto-

ści przedstawiciel Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dr Zbigniew Wójcik1017.

Zasługi Kazimierza Kaczmarczyka dla archiwistyki polskiej zostały także docenione podczas 

uroczystości odnowienia jego doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim w  dniu 14 listopada 

1959 r. W Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego zgromadziło się ok. 200 osób, krewnych, przyja-

ciół, znajomych i najbliższych współpracowników byłego dyrektora poznańskiego archiwum. Po 

gali w Auli, uroczystości przeniosły się do  Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie zostało 

wydane przyjęcie połączone z otwarciem wystawy jego prac naukowych1018.

Wybitny polski archiwista prof. dr Marian Friedberg, w przemówieniu wygłoszonym pod-

czas uroczystości w krakowskim archiwum, poświęconym działalności zawodowej i naukowej 

jubilata powiedział m.in.:

1015 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 247, kopia pisma Sekretarza Wydziału Historii i Nauk 

  Społecznych PTPN prof. Kazimierza Kolańczyka do Zarządu PTPN z 10 listopada 1956 r., k. 1, kopia pisma 

  sekretarza Wydziału Historii i  Nauk Społecznych PTPN prof. dr. K. Kolańczyka do Zarządu PTPN z  25 

  września 1957 r., k. 2.

1016 Tamże, j.a. 247, komentarz Kaczmarczyka z dnia 1 lutego 1958 r., k. 4.

1017 Jubileusz poznańskiego naukowca, „Głos Wielkopolski” 1958, nr 35, s. 6; Całe życie w służbie nauki, „Express 

  Poznański” 1958, nr 35, s. 3; J. Wisłocki, Jubileusz prof. dra Kazimierza Kaczmarczyka, „Studia i Materiały do 

  Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1959, t. 4, z. 2, s. 445.

1018 PANAW, Materiały Piotra Bańkowskiego, sygn. III-217, zob. list K. Kaczmarczyka z do P. Bańkowskiego z 4 

  grudnia 1959 r. z  opisem uroczystości, k. 273–274; 50-lecie doktoratu prof. K. Kaczmarczyka, „Dziennik 

  Polski” 1959, nr 274; Niecodzienna uroczystość, „Gazeta Krakowska” 1959, nr 276; Odnowienie doktoratu 

  cenionego naukowca, „Głos Wielkopolski” 1959, nr 278, s. 7; St. Pańków, 50-lecie doktoratu prof. Kazimierza 

  Kaczmarczyka, „Archeion” 1960, t. 33, s. 193–194.

Pan Dyrektor Kaczmarczyk zajmuje szczególną pozycję w nauce historycznej, zwłaszcza zaś w służbie 

archiwalnej. Wśród żyjących archiwistów ma miejsce pierwsze, nie tylko i nie tyle z tytułu wieku, ile zasług 

i osiągnięć naukowych. Należy do najbardziej czynnych i zasłużonych przedstawicieli polskiej archiwistyki 

od początku jej istnienia. Długoletnia praca nad archiwami kilku dzielnic naszego kraju, państwowymi, 

miejskimi, rodzinnymi i  kościelnymi, dała Mu olbrzymią erudycję i  doświadczenie. Wszelkie problemy, 

zarówno naukowe opracowywanie zasobów i roztrząsanie zagadnień teoretycznych, jak organizacja warsz-

tatów pracy archiwalnej, są przedmiotem Jego osiągnięć i trudów. Wiemy wszyscy, że w pracę swoją wkładał 

głębokie umiłowanie powierzonych Jego pieczy zabytków i  skarbów kultury narodowej. Archiwa polskie 

zawdzięczają Mu bardzo wiele. Przede wszystkim jednak winna Mu głęboką wdzięczność polska nauka 

historyczna za udostępnienie dla badań olbrzymiej ilości materiałów i  organizowanie warsztatów pracy 

badawczej. Wyrazem tego stosunku nauki są liczne tytuły i godności naukowe1019.

Jego zasługi dla rozwoju polskiej archiwistyki i badania historii doceniły także towarzystwa 

naukowe, których był członkiem. 19 lutego 1958 r. na Walnym Zebraniu Oddziału Poznańskiego 

Polskiego Towarzystwa Historycznego, przyjęto przez aklamację wniosek prof. Witolda Jakób-

czyka o nadanie Kazimierzowi Kaczmarczykowi tytułu członka honorowego Polskiego Towa-

rzystwa Historycznego.

W piśmie, które Oddział PTH w Poznaniu wysłał do Zarządu Głównego z prośbą o przed-

stawienie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu członków PTH wniosku o  nadanie tytułu 

członka honorowego Polskiego Towarzystwa Historycznego, czytamy m.in.:

Prof. dr Kazimierz Kaczmarczyk od 50 lat uczestniczy czynnie w życiu naukowym, zwłaszcza w zakresie 

wydawnictw źródłowych i  archiwistyki. Był on jednym z  organizatorów Ogólnopolskiego Zjazdu Histo-

ryków w Poznaniu w roku 1925 i współredaktorem Roczników Historycznych od tegoż roku. W pracach 

poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego działał bardzo czynnie od jego założenia. 

Jako wieloletni Dyrektor poznańskiego Archiwum pozyskał sobie nie tylko uznanie władz, ale i żywą sym-

patię swych współpracowników oraz naukowców korzystających z Archiwum1020.

 17 września 1958 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycz-

nego, Kazimierz Kaczmarczyk został jego członkiem honorowym1021.

Jego działalność naukowa i  zawodowa w  okresie międzywojennym i  po 1945 r., a  także 

wysiłki czynione na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa narodowego podczas wojny, zostały 

docenione również przez władze państwowe.

27 listopada 1929 r. Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył go Krzyżem Ofi cerskim Orderu 

Odrodzenia Polski IV stopnia. W 1938 r. otrzymał medale za długoletnią służbę: 31 maja brą-

zowy, a 11 listopada srebrny1022.

1019 M. Friedberg, Przemówienie prof. Mariana Friedberga..., dz. cyt. s. 195.

1020 PANAWOP, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 223, fragment pisma Zarządu Oddziału PTH w Poznaniu, 

  l.dz. 158/58 do Zarządu Głównego PTH w Warszawie z 11 czerwca 1958 r., k. 1.

1021 Tamże, j.a. 239, dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Historycznego, k. 59; Spis członków 

  Oddziału PTH w Poznaniu na dzień 30 VI 1959 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 

  1960, t. 5, z. 2, s. 270; Z. Kaczmarczyk (rec.), Marek Boras, Działalność archiwalna i naukowa..., dz. cyt., s. 5; 

  S. Nawrocki, Ćwierć wieku działalności..., dz. cyt., s. 165.

1022 NDAP, sygn. 792, k. 49. Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, k. 49; PANAWOP, Materiały 

  Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Kanclerza Orderu Odrodzenia Polski nr 5680/29 r. z 30 listopada 

  1929 r. z informacją o przyznaniu orderu, k. 34; tamże, j.a. 239, wystawiony 31 maja 1938 r. dyplom nadania 

  brązowego medalu za długoletnią służbę przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, k. 41; 

  tamże, j.a. 239, wystawiony w  dniu 11 listopada 1938 r dyplom nadania srebrnego medalu za długoletnią 

  służbę przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, k. 42; „Monitor Polski” 1929, nr 274, 

  278; Odznaczenia, „Archeion” 1930, t. 6–7, s. 146.
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 Działalność archiwalna Kazimierza Kaczmarczyka została doceniona także przez władze 

austriackie. 5 grudnia 1936 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Zasługi Związkowego 

Państwa Austriackiego1023.

Także po wojnie nowe władze uhonorowały jego działalność zawodową i  naukową. 11 

lipca 1948 r., za działalność zawodową, archiwalną i społeczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, 

o  czym przypomniano, gdy przy okazji otwarcia w  lipcu 1951 r. nowego gmachu Archiwum 

Państwowego w Poznaniu i przypadającego na ten rok jubileuszu 50-lecia jego pracy zawodowej, 

otrzymał takie odznaczenie po raz drugi. 14 maja 1957 r. podczas uroczystej akademii w Auli 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dowód uznania za wybitną działalność 

w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, decyzją Rady Państwa, Kazimierz Kaczmarczyk 

został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski1024.

 Miesiąc później, Uchwałą Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej dla Pracowników Nauki z 27 

czerwca otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (nominacja nastąpiła w dniu 6 lipca 

1957 r.)1025.

Do niektórych swoich odznaczeń miał stosunek oryginalny. Gdy w  roku 1954 otrzymał 

Medal X-lecia Polski Ludowej, miał powiedzieć: „he, he, co tam 10 lat, ja za Franciszka Józefa 

czterdzieści lat przeżyłem!”. Gdy skreślono go z listy nominowanych do Nagrody Miasta Pozna-

nia, obraził się na władze „prowincjonalnego miasta”, wypomniał im wszystkie zasługi zwią-

zane z wydawaniem źródeł do dziejów Poznania, a nadto przypomniał odznaczenia i zaszczyty 

austriackie i krakowskie1026.

Po śmierci Kazimierza Kaczmarczyka starano się upamiętniać jego postać przeważnie 

poprzez okolicznościowe wspomnienia na łamach czasopism archiwalnych i  regionalnych, 

a także w publikacjach i opracowaniach przedstawiających dzieje archiwów państwowych i ich 

zasobu, rewindykacji archiwaliów, działalności towarzystw naukowych itp.

Z okazji 40. i 50. rocznicy śmierci tego wybitnego archiwisty jego sylwetkę przypomnieli 

w cyklu artykułów Anna Marciniak i Jarosław Matysiak1027.

1023 NDAP, Teczka personalna Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, k. 49. Na przyjęcie tego odznaczenia 

  Kaczmarczyk jako urzędnik państwowy musiał mieć zgodę Prezydenta Rzeczypospolitej. Zob. PANAWOP, 

  Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 239, pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

  Nr BP-10434/37 z 4 czerwca 1937 r. informujące o zezwoleniu na przyjęcie Orderu zarządzeniem Prezydenta 

  Rzeczypospolitej z 28 kwietnia 1937 r., k. 40.

1024 M. Witkowski, Obchód stulecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Kronika Miasta Poznania”, 1957, 

  R. 25, z. 3–4, s. 99; NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, sygn. 792, pismo NDAP do Archi-

  wum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego z 17 maja 1957 r. z informacją o odznacze-

  niu Kaczmarczyka, cz. I, k. 50; tamże, „Polska Rzeczpospolita Ludowa. Legitymacja Nr B-13274. Warszawa 

  dnia 9 maja 1957 r. Uchwałą Rady Państwa z dnia 9 maja odznaczony został ob. Kazimierz Kaczmarczyk, 

  s. Jakuba Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przewodniczący Rady Państwa S. Zawadzki”, 

  cz. I, k. 55 (odpis dokumentu).

1025 NDAP, Teka akt osobowych Kazimierza Kaczmarczyka, cz. I, pismo Przewodniczącego Centralnej Komisji 

  Kwalifi kacyjnej dla Pracowników Nauki, prof. dr. Stefana Żółkiewskiego, do K. Kaczmarczyka Nr CK-I-

  -2b/26/57 z 6 lipca 1953 r., k. 53; Kronika Archiwalna, „Archeion” 1958, t. 28, s. 261.

1026 A. Marciniak, Profesor Kazimierz Kaczmarczyk – archiwista i  historyk poznański, „Kronika Wielkopolski” 

  2006, nr 4, s. 143.

1027 Tejże, Profesor Kazimierz Kaczmarczyk…, s. 137–144; J. Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966). 

  Wspomnienie pośmiertne, „Gazeta Wyborcza Poznań” (dodatek lokalny do „Gazety Wyborczej”) 2006, 2–3 

  maja, s. 8; tegoż, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966). Archiwista i historyk, „Archiwista Polski” 2006, nr 2, 

  s. 37–49; tegoż Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966). W  pięćdziesiątą rocznicę śmierci – wspomnienie, 

  „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2016, t. 3, s. 333–338.

W roku 2010 nadarzyła się  kolejna okazja do przypomnienia jego wkładu w rozwój archiwi-

styki polskiej. Były nią obchody 45. rocznicy utworzenia poznańskiego oddziału Stowarzysze-

nia Archiwistów Polskich. 3 grudnia tego roku w Archiwum Państwowym w Poznaniu otwarto 

wystawę pt. „Profesorowie Kazimierz Kaczmarczyk i Stanisław Nawrocki – poznańscy archi-

wiści”. Następnie odsłonięto tablice pamiątkowe ufundowane przez poznański Oddział SAP. 

Inżynier Czesław Nawrocki (brat prof. Stanisława Nawrockiego) odsłonił tablicę z  napisem 

„Pracownia naukowa imienia prof. Stanisława Nawrockiego”, zaś Elżbieta Grabarczyk (wnuczka 

Kaczmarczyka) odsłoniła tablicę z  napisem „Sala konferencyjna imienia prof. Kazimierza 

Kaczmarczyka”. W  obu pomieszczeniach zawieszono portrety profesorów. Następnie wszyscy 

uczestnicy przeszli do tejże sali konferencyjnej, gdzie ówczesny prezes Zarządu Oddziału SAP 

w Poznaniu Przemysław Wojciechowski otworzył konferencję poświęconą profesorom. Jarosław 

Matysiak wygłosił 2 referaty: Prof. Kazimierz Kaczmarczyk – życie i działalność naukowa oraz

Spuścizna Kazimierza Kaczmarczyka1028.

Na koniec, autor pragnąłby wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie wypełni niewątpliwą 

lukę w historii polskiej archiwistyki, jaką do tej pory pozostawał brak rzetelnej biografi i Kazi-

mierza Kaczmarczyka.

1028 P. Wojciechowski, 45-lecie oddziału SAP w Poznaniu – konferencja 3.12.2010 r., „Archiwista Polski”, nr 1/2011, 

  s. 98–99.
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1901

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Proces o czarostwo w r. 1688 i 1689, „Lud” 1901, t. 12, s. 302–322.

1904

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor) 

 Księgi ławnicze krakowskie 1365–1376 i 1390–1397, red. S. Krzyżanowski, Kaczmarczyk  

 opracował indeks osobowy i rzeczowy, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta  

 Krakowa, Kraków 1904, s. 317–382.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Podania ludowe w Wiśniczu i okolicy [w:] „Materiały Komisji Antropologicznej, 

 Archeologicznej i Etnografi cznej Akademii Umiejętności” 1904, t. 7, s. 122–140.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Podania ludowe w Wiśniczu i okolicy, Kraków 1904, s. 19.

1906

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Maciej Trapola nadworny architekt na dworze Stanisława Lubomirskiego, 

 „Sprawozdanie Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 1906, t. 7, s. 231–233.

1907

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor) 

 Katalog Archiwum aktów dawnych miasta Krakowa, t. 1, Dyplomy pergaminowe, 

 red. S. Krzyżanowski, Kaczmarczyk opracował 517 dyplomów Krakowa i miast przyległych  

 oraz indeks osobowy, miejscowy i rzeczowy, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych  

 Miasta Krakowa, Kraków 1907, s. VIII + 324, s. 279–324.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Przyczynki do wiary w czary, „Lud” 1907, t. 13, s. 330–332.

1908

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Dwie baśnie na tle lenorowem z Mikluszowic powiat Bochnia, 

 „Lud” 1908, t. 14, s. 181–182.

Kazimierz Kaczmarczyk

 Wesele w Przyborowie parafi i szczepanowskiej, „Lud” 1980, t. 14, s. 253–262.

Kazimierz Kaczmarczyk

 Legenda ludowa o wieczności (z Tarnawy w pow. bocheńskim), „Lud” 1908 t. 14, s. 291–294.

1909

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Gdzie znajduje się szczerbiec i polska korona, „Nowa Reforma” 1909, 24 kwietnia, nr 224.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Gdzie znajduje się szczerbiec i polska korona, „Przegląd Narodowy” 1909, R. 2, t. 4, nr 7,  

 s. 119–122.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Indeks do protokołów posiedzeń Grona [w:] „Teki Grona Konserwatorów Galicji 

 Zachodniej” 1909, t. 3, s. 316–321.

1910

Kazimierz Kaczmarczyk

 Ze starych aktów. Proces o czary w Bochni 1679, „Lud” 1910, t. 16, s. 45–53.

Kazimierz Kaczmarczyk

 Wyrób złotnika toruńskiego Clausena z r. 1796, 

 „Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego” 1910, t. 1, nr 9, s. 204–205.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich z r. 1810, 

 „Przegląd Biblioteczny” 1910, t. 2, s. 182–190.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 List Tomasza Zana „Pamiętnik Literacki” 1910, t. 9, s. 337–338.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej na prawie niemieckim w Polsce w XIII i XIV wieku, 

 „Przegląd Historyczny” 1910, t. 11, z. 1, s. 12–30; z. 2, s. 144–160; z. 3, s. 288–312.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.), 

 Fr. Klein, „Kwartalnik Historyczny” 1910, t. 24, s. 630–633.

1911

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej na prawie niemieckim w Polsce w XIII i XIV wieku,  

 Odbitka, Warszawa 1911, s. 58.

1912

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Spis sreber króla Zygmunta Augusta znajdujących się w skarbcu ziemskim w Wilnie 

 z r. 1545, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 1912, 

 t. 8, z. 3–4, s. 464–465.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Józef Le Brun uprzywilejowany architekt w mieście Krakowie, „Sprawozdania Komisji 

 do Badania Historii Sztuki w Polsce” 1912, t. 8, z. 3–4, s. 465–469.
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Kazimierz Kaczmarczyk 

 Prima Aprilis z XVIII w. „Czas” 1912, nr 149.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Muzeum Historyczne m. Krakowa, „Ziemia” 1912, t. 3, nr 14, s. 217–218.

1913

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Libri iuris civilis Cracoviensis 1392–1506 (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie  

 z lat 1392–1506), Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Kraków  

 1913, t. 5, s. XXIV + 560 + 1 nlb.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Das historische Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wissenschaft liche 

 Erforschung, „Sonderabdruck aus Mitteilungen des k. k. Archivrates” 1913, Bd. I, H. 1, 

 s. 155–200.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Bibliografi a Krakowa za rok 1912, „Rocznik Krakowski” 1913, t. 15, s. 205–233.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Bibliografi a Krakowa za rok 1912, Kraków 1913, s. 29.

1914

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Das historische Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wissenschaft liche 

 Erforschung, Wien 1914, s. 46.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Das historische Archiv der Stadt Krakau. Seine Geschichte, Bestände und wissenschaft liche 

 Erforschung, Kraków 1914, s. 36.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Bibliografi a Krakowa za rok 1913, „Rocznik Krakowski” 1914, t. 16, s. 205–241.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Kraków oblężony, „Nowa Reforma” 1914, R. 33, nr 564, s. 1–2.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Kraków oblężony, „Nowa Reforma” 1914, R. 33, nr 566, s. 1–2.

1915

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor) 

 Materiały do historii stosunków kulturalnych w XVII w., zebrał St. Tomkiewicz, 

 Kraków 1915. Kaczmarczyk opracował Wykaz osób, miejscowości i rzeczy, s. 167–192.

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor) 

 Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. 2, Rękopisy, Nr 1-3568, 

 red. S. Krzyżanowski, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, 

 Kraków 1915, s. XXVI + 488.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Rosjanie w Starym Wiśniczu, „Głos Narodu” 1915, 25 stycznia.

1916

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Kraków wobec Konstytucji 1791, „Wiadomości Polskie” 1916, R. 2, nr 75, s. 5–6.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności 

 przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia, „Mitteilungen 

 des K.K. Archivrates” 1916, Bd. II, H. 2, s. 355–364.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności 

 przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia, Wien 1916, s. 10.

1917

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Śp. Prof. Stanisław Krzyżanowski. Wspomnienie pośmiertne, „Wiadomości Numizmatyczno-

 -Archeologiczne” 1917, t. 7, nr 2, s. 141–146.

Kazimierz Kaczmarczyk

 Śp. Prof. Stanisław Krzyżanowski. Wspomnienie pośmiertne, Kraków 1917, s. 8.

1919

Kazimierz Kaczmarczyk (z Gerardem Kowalskim) 

 Katalog archiwum opactwa Cystersów w Mogile, Wydawnictwo Sekcji Archiwalnej 

 Krajowego Grona Konserwatorskiego w Krakowie Nr 1, Kraków 1919, 

 s. XXXII + 434 + 1 nlb + tablica.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Sprawozdanie z podróży archiwalnej do Przemyśla, „Kwartalnik Historyczny” 1919, 

 R. 33, s. 176–178.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 O. Gerard Kowalski O. Cist. /nekrolog/, „Kwartalnik Historyczny” 1919, R. 33, s. 193–194.

1923

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Działalność niemieckiego zarządu archiwalnego w Warszawie w latach 1915–1918, 

 „Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności” 1923, seria 2, 

 t. 1, s. 114–123.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 W kwestii sądu komisarskiego sześciu miast w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 

 1923, R. 1, nr 3, s. 41–53.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 W kwestii sądu komisarskiego sześciu miast w Poznaniu, Poznań 1923.
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Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Zalewski Ludwik, Losy bibliotek klasztornych w diecezjach lubelskiej i podlaskiej po 

 kasacie klasztorów w Królestwie Polskim, „Spójnia”, Lublin 1921, nr 2, s. 20–23 i nr 3, 

 s. 14–16; „Kwartalnik Historyczny” 1923, R. 37, s. 389–390.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Zalewski Ludwik, Biblioteka Ks. Ks. Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, 

 „Kwartalnik Historyczny” 1923, R. 37, s. 391–392.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Zalewski Ludwik, Biblioteka OO. Bernardynów w Lublinie, „Wiadomości Diecezjalne 

 Lubelskie” Lublin 1922, s. 140–152, „Kwartalnik Historyczny” 1923, R. 37 s. 392–393.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)

 Zalewski Ludwik, Biblioteki klasztorne OO. Augustianów w Lublinie na Kalinowszczyźnie, 

 w Krasnymstawie i w Orchówku, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1922, s. 201–206, 

 „Kwartalnik Historyczny” 1923, R. 37, s. 393–394.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Kamil Kantak, „Początki Franciszkanów w Polsce”, Gdańsk 1923, „Dziennik Poznański” 

 1923, nr 113, s. 9.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Helena Polaczkówna, Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa 1419–1609. Zabytki 

 dziejowe, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, t. 1, Lwów 1923, str. 464, 

 „Kwartalnik Historyczny” 1924, R. 38, z. 4, s. 504–507.

1924

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Malarze Poznańscy w XV w. i ich cech, „Kronika Miasta Poznania” 1924, R. 2, nr 5/6, 

 s. 85–117. Przedruk: „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3/4, s. 107–130.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Malarze Poznańscy w XV w. i ich cech, Poznań 1924.

1925

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Akta radzieckie poznańskie (1434–1470), t. 1, Z ruchu wydawniczego Wydawnictw 

 Źródłowych Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 

 Poznań 1925, t. 8, s. XI, 2 nlb + 444.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Ćwierć wieku naszego archiwizmu, „Kurier Poznański” 1925, nr 341, s. 5–6.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Organizowanie archiwów archidiecezjalnych [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu 

 Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, Lwów 1925, cz. I. Referaty, 

 Sekcja VI B, s. 1–7.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Wydawnictwa do historii miast polskich [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu 

 Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, Lwów 1925, cz. I. Referaty, 

 Sekcja VI B, s. 8.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Przegląd literatury poświęconej dziejom Wielkopolski, „Roczniki Historyczne” 1925, 

 R. 1, s. 226–287.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Przegląd literatury poświęconej dziejom Wielkopolski, Poznań 1925.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)  

 Henryk Likowski, Początki klasztoru cysterek w Owińskach (1242–1250), Poznań 1924, 

 „Roczniki Historyczne” 1925, R. 1, s. 296–298.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bibliografi a historyczna ziem zachodnich za r. 1925, „Roczniki Historyczne” 1925, 

 R. 1, s. 303–306.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Robert Weiman (wspomnienie pośmiertne), „Roczniki Historyczne” 1925, R. 1, s. 307–308.

1926

Kazimierz Kaczmarczyk  

 O konieczności i sposobie zbierania materiałów do historii powstania Wielkopolskiego 

 w r. 1918/1919, „Dziennik Poznański” 1926, nr 69, s. 5.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 O konieczności i sposobie zbierania materiałów do historii powstania Wielkopolskiego, 

 „Problem Historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19”, s. 9–16.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)  

 Herby polskie., „Kurier Poznański” 1926, nr 406, s. 7.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)  

 Monety biskupów polskich, „Kurier Poznański” 1926, nr 430, s. 7.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)  

 Zaleski Zygmunt, Zarys dziejów miasta Ryczywołu Chodzież 1926, „Kurier Poznański” 

 1926, nr 552, s. 8.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Praca nad historią regionalną, „Kurier Poznański” 1926, nr 469, s. 7.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Nasze archiwa w latach 1901–1925, Poznań 1926.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Przegląd literatury poświęconej dziejom Wielkopolski [w:] Wielkopolska w Przeszłości, 

 nakładem Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu, Poznań 1926, s. 251–314.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Wielkopolska w przeszłości, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, z. 2, s. 251–314.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, z. 2, s. 302–303.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Balzer Oswald, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, z. 2, s. 303.
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Kazimierz Kaczmarczyk  

 Okręgowa Komisja Konserwatorska, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 303.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Powstanie wielkopolskie 1918/19, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 304.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Towarzystwo Naukowe w Toruniu, „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 304.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 III Zjazd polskich historyków i fi lozofów medycyny, „Roczniki Historyczne” 1926, 

 R. 2, s. 304–305.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 IV Powszechny zjazd historyków polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, 

 „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 305–308.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Chotkowski Władysław [wspomnienie pośmiertne] „Roczniki Historyczne” 1926, 

 R. 2, s. 308–309.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Danysz Antoni [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 309.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Pułaski Kazimierz [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1926, R. 2, s. 309.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Smoleński Władysław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1926, 

 R. 2, s. 309–310.

1927

Kazimierz Kaczmarczyk  

 W sprawie archiwów diecezjalnych, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1927, t. 22, s. 42–46.

1928

Kazimierz Kaczmarczyk  

 O archiwum biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, „Nova Polonia Sacra” 1928, t. 1, 

 s. 364–367.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Lokacja starej Łodzi na prawie niemieckim w r. 1387, „Rocznik Łódzki” 1928, t. 1, 

 s. 127–149.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Lokacja starej Łodzi na prawie niemieckim w r. 1387, Łódź 1928, s. 16.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Działalność niemieckiego zarządu archiwalnego w Warszawie w latach 1915–1919, 

 „Archeion” 1928, t. 2, s. 84–167.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Literatura Archiwalna odrodzonej Polski (1918–1926), „Archeion” 1928, t. 3, s. 84–167.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Literatura Archiwalna odrodzonej Polski (1918–1926), Warszawa 1928, s. 86.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek, „Kronika Miasta Poznania” 1928, 

 R. 6, nr 1, s. 1–40. Przedruk: „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3/4, s. 131–159.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek, Poznań 1928.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857–1927, „Literatura i Sztuka” 

 (dodatek do „Dziennika Poznańskiego”) 1928, nr 7, s. 129–132. 

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Zbiory polskie (Uwagi z powodu dzieła E. Chwalewika), Lwów 1928, s. 87–100.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)

 Historia powiatu żnińskiego, red. Stefan Truchim, oprac. dr Marian Gumowski, 

 dr Stefan Truchim, dr Andrzej Wojtkowski, Poznań 1928, „Literatura i Sztuka” 

 (dodatek do „Dziennika Poznańskiego”) 1928, nr 2, s. 57–59.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)  

 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857–1927, Poznań 1928, 

 „Literatura i Sztuka” (dodatek do „Dziennika Poznańskiego”) 1928, nr 17, s. 129–132.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Edward Chwalewik Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory  

 pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na Obczyźnie w porządku alfabetycznym według 

 miejscowości ułożone, t. 1, A–M, ss. IX, 490; t. 2, N–Z, ss. 559, Warszawa 1926–1927, 

 „Kwartalnik Historyczny” 1928, R. 42, s. 87–100.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 I Zjazd prehistoryków polskich, „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 104.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Leitgeber Jarosław, „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 104.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Zjazd członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „Roczniki Historyczne” 1928, 

 R. 4, s. 104.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Jarochowskiego Kazimierza stulecie urodzin i czterdziestolecie zgonu, 

 „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 105.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, „Roczniki Historyczne” 1928, 

 R. 4, s. 105–106.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Czapla Brunon [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 106.
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Kazimierz Kaczmarczyk  

 Tyc Teodor [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 106.

Kazimierz Kaczmarczyk   

 Drzażdżyński Stanisław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1928, 

 R. 4, s. 106–107.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Suchowiak Jan [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 107.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Barczewski Walenty [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1928, R. 4, s. 107.

1929

Kazimierz Kaczmarczyk  

 O archiwum biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, „Nowa Polonia Sacra” 1929, 

 t. 1, s. 364–367.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Archiwa kościelne, miejskie i prywatne [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. 

 Księga pamiątkowa 1918–1928, red. M. Dąbrowski, P. Lot, Kraków 1929, s. 647–648.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Potrzeby naszych archiwów, „Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój” 1929, 

 t. 10, s. 518–528.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, „Archeion” 1929, t. 6–7, 

 s. 123–159.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Wystawa polskich druków emigracyjnych, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 270.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 270–271.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 I Zjazd bibliotekarzy polskich, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 271–272.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 IV Zjazd bibliofi lów polskich, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 272.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Stulecie biblioteki Raczyńskich, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 273.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Biblioteka Kórnicka, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 273.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 II Zjazd numizmatyków polskich, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 273–274.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Kongres krajoznawczy, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 274.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 VI Międzynarodowy Zjazd historyków, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 274.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Wystawa zabytków rzemiosła, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 274.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Pułaskiego Kazimierza 150 rocznica śmierci, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 275.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Św. Wacława tysiąclecie śmierci, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 275.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Mycielski Jerzy [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 275.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Namysłowski Bolesław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 275.

1930

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa 1930.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Studia nad dziejami miast polskich, „Kwartalnik Historyczny” 1930, R. 44, 

 t. 1, z. 2, s. XLVI–LXV.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Reymont i Częstochowa. (Nieznane listy Wł. S. Reymonta), „Kurier Poznański” 

 1930, nr 418, s. 8.

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor)

 Zygmunt Wieliczka, Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego   

 1918–1919, Kazimierz Kaczmarczyk z Julianem Stachiewiczem napisali Wstęp,

 Wydawnictwa Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 

 1918/1919, Poznań 1930, s. V–VII.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Ś.p. Jan Ptaśnik jako badacz przeszłości miast polskich, Lwów 1930.

1931

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Akta radzieckie poznańskie (1471–1501), t. 2, Wydawnictwo Źródłowe Komisji 

 Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1931, s. VIII + 447.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Adolf Warschauer, „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 159–162.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Prof. Adolf Warschauer /1855–1930/, Poznań 1931, s. 6.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 W sprawie ustalenia jakości, względnie formatu papieru, atramentu, taśmy i kalki, 

 „Archeion” 1931, t. 9, s. 174–180.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Niedole Karmelitek poznańskich, „Kronika Miasta Poznania” 1931, R. 9, nr 1, s. 44–49. 

 Przedruk: „Kronika Miasta Poznania” 1990, nr 3/4, s. 209–211.
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Kazimierz Kaczmarczyk  

 Zjazd naukowy im. Kochanowskiego w Krakowie, „Roczniki Historyczne” 1931, 

 R. 7, s. 152–154.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 V Powszechny Zjazd historyków polskich, „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 154–156.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bederski Antoni [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 156–157.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Birkenmajer Ludwik Antoni [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931,  

 R. 7, s. 157.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Finkiel Ludwik [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 157.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Kostrzeński Leonard [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 157.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Łęgowski Józef [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 157–158.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Prochaska Antoni [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 158.

Kazimierz Kaczmarczyk   

 Ptaśnik Jan [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 158–159.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Sochaniewicz Kazimierz [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, R. 7, s. 159.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Adolf Warschauer [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1931, 

 R. 7, s. 159–162.

1932

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor)

 Zygmunt Wieliczka, Wielkopolska a Prusy w dobie Powstania 1918/19, Kazimierz 

 Kaczmarczyk ze Stanisławem Taczakiem napisali Wstęp, Wydawnictwa Towarzystwa dla  

 Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/19, Poznań 1932, s. V–VII.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Stanisław Łaski na Jasnej Górze 1531, „Roczniki Historyczne” 1932, R. 8, s. 200–201.

1933

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor) 

 Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19, cz. I, red. Z. Wieliczka, Kazimierz  

 Kaczmarczyk, Stanisław Taczak i Zygmunt Wieliczka napisali Wstęp, Wydawnictwa 

 Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, 

 Poznań 1933, s. V–VI.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Balzer Oswald, [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 313.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Erzepki Bolesław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 314.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Kraushar Aleksander [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1933, 

 R. 9, s. 314–315.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Leitgeber Jarosław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 315.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Ks. Likowski Henryk [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 316.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Parczewski Alfons [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1933, R. 9, s. 316.

1934

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Paczkowski Józef (1861–1933), „Archeion” 1934, t. 12, s. 1–16.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Paczkowski Józef (1861–1933), Warszawa 1934.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 „Prawo” dla wsi Imielinka z roku 1764, „Roczniki Historyczne” 1934, R. 11, s. 229–232.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Stefański Kazimierz, Dwa wilkierze, Kalisz 1933, s. 19, „Roczniki Historyczne” 1934, R. 10,

 s. 303.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.) 

 Stefański Kazimierz, Mieszczaństwo kaliskie w XVI w. Obrazy przeszłości, 1933, s. 46,   

 „Roczniki Historyczne” 1934, R. 10, s. 303–304.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)

 Kantak Kamil, Bernardyni polscy, Lwów 1933, t. 1. 1453–1572, s. XXIII + 324, t. 2, 1573 

 –1795–1932, s. XXX, 595, 60, „Roczniki Historyczne” 1934, R. 10, s. 305–308.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)

 Müller Ernst, Posner Ernst, Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs 

 zu Berlin-Dahlem Teil 1: I. Hauptabteilung, (Mitteilungen der Preussischen Archiv-Verwaltung,  

 Band 24), Leipzig 1934, str. XII, 217, „Roczniki Historyczne” 1934, R. 10, s. 308–310.

1935

Kazimierz Kaczmarczyk  

 „Prawo” dla wsi Imielinka z roku 1764, Warszawa 1935.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Aleksy de Lekenstein, Polski słownik biografi czny, t. 1, 1935, s. 73.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bandinelli Anioł Maria z Florencji 1662, Polski słownik biografi czny, t. 1, 1935, 

 s. 255–256.
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Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bandinelli Robert (1650), Polski słownik biografi czny, t. 1, 1935, s. 256.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Beber Piotr (1680–1711), Polski słownik biografi czny, t. 1, 1935, s. 387.

1936

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Znaczenie archiwów klasztornych dla historii kościoła, historii kultury duchowej 

 i materialnej w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 1936, t. 37, s. 299–304.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Śp. ks. Jan Fijałek, „Archeion” 1936, t. 14, s. 6–10.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Egzemplarz częstochowski inwentarza Archiwum Koronnego z r. 1613, „Archeion” 1936, 

 t. 14, s. 36–44.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Liber Scabinarum Veteris Civitatis Th oruniensis 1363–1428, Towarzystwo Naukowe 

 w Toruniu, ss. IX + 516, Fontes, t. 29, Toruń 1936.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bikarani Piotr (zm. 1424), Polski słownik biografi czny, t. 2, 1936, s. 93.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Biskupski Bolesław (1849–1921), Polski słownik biografi czny, t. 2, 1936, s. 112.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Blaszyński Wojciech (1806–1866), Polski słownik biografi czny, t. 2, 1936, s. 120–121.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Błachut Augustyn Józef (1867–1927), Polski słownik biografi czny, t. 2, 1936, s. 129.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Borek Jan (zm. 1630), Polski słownik biografi czny, t. 2, 1936, s. 318.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Askenazy Szymon [wspomnienie pośmiertne], Nekrologia za lata 1934–1936, 

 „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, s. 356.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bobrzyński Michał [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, 

 s. 356–357.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Sobieski Wacław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, s. 357.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Zakrzewski Stanisław [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, s. 357.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Bickerich Jan Wilchelm Adam [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, 

 R. 12, s. 359.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Ks. Nowak Ignacy [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, s. 359.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Raciborski Józef [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, 

 s. 359–360.

Kazimierz Kaczmarczyk., 

 Turowski Ignacy [wspomnienie pośmiertne], „Roczniki Historyczne” 1936, R. 12, s. 361.

1937

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Śp. ks. Jan Fijałek, Warszawa 1937.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Egzemplarz częstochowski inwentarza Archiwum Koronnego z r. 1613, Warszawa 1937.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Życie szeleści w papierach. Archiwum Państwowe w Poznaniu, „Ilustracja Polska” 1937, 

 R. 5/10, nr 40, s. 982–983, 993–994, 999.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Dokument hołdowniczy Gdańska z r. 1454, „Rocznik Gdański” 1937, t. 11, 

 s. 3–16 + 1 tablica.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Brzeski Mieczysław (1840–1899), Polski słownik biografi czny, t. 3, 1937, s. 34–35.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Chmiel Adam (1865–1934), Polski słownik biografi czny, t. 3, 1937, s. 316–317.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Chronowski Jaxa Eustachy (zm. 1916), Polski słownik biografi czny, t. 3, 1937, s. 449.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Chrościejewski Jan, Polski słownik biografi czny, t. 3, 1937, s. 450–451.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Chrościejewski Stanisław, Polski słownik biografi czny, t. 3, 1937, s. 451.

1938

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Dokument hołdowniczy Gdańska z r. 1454, Gdańsk 1938, s. 16 + 1 tablica.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Archiwum Państwowe w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1938, R. 16, s. 103.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Czarnkowski (z Czarnkowa) Sędziwój, Polski słownik biografi czny, t. 4, 1938, s. 219–221.
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1939

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)

 Pohorecki Feliks, Catalogus Diplomatum Bibliotecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliotecae  

 Pawlikowianae inde ab anno 1227, usque ad annum 1505. Leopoli 1937, 8o, s. VI–151, 

 „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 102–106.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)

 Dąbkowski Przemysław, Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego  

 i bełskiego przechowywanych w Archiwum Państwowym we Lwowie, cz. I, Studia nad historią 

 prawa polskiego imienia Oswalda Balzera, t. XVII, Lwów 1937, z. 1, 8o, s. V–220, 

 „Archeion” 1938–1939, t. 16, s. 106–112.

1946

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Dembiński Wincenty h. Rawicz (1846–1921), Polski słownik biografi czny, t. 5, 1939–1946, s. 79.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Dobrzeniewski Antoni (1731–1784), Polski słownik biografi czny, t. 5, 1939–1946, s. 269–270.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Zygmunt Mocarski, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 

 1945–1946, t. 13, z. 1, s. 135.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Feliks Pohorecki (1890–1945) [wspomnienie pośmiertne], „Sprawozdania Poznańskiego 

 Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1945–1946, t. 13, z. 1, s. 141–142.

1947

Kazimierz Kaczmarczyk   

 Duch Marcinkowskiego (List Cieszkowskiego dotyczący Szkoły Rolniczej w Żabikowie), 

 „Przegląd Wielkopolski” 1947, R. 3, nr 4–6, s. 136–137.

1948

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Akta radzieckie Poznańskie, t. 3, Wydawnictwo Źródłowe Komisji Historycznej 

 Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1948, s. IX, 367.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Archiwum Państwowe w Poznaniu w czasie okupacji hitlerowskiej, „Archeion” 1948, 

 t. 17, s. 84–100.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Dziaduski Stanisław (+ 1559), Polski słownik biografi czny, t. 6, 1948, s. 73.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Fenrych Tadeusz Wiktor (1882–1942), Polski słownik biografi czny, t. 6, 1948, s. 414–415.

1949

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Przemówienie Dyr. Kazimierza Kaczmarczyka, przewodniczącego Wydziału Historii 

 i Nauk Społecznych P.T.P.N. na pogrzebie Jana Rutkowskiego, „Sprawozdanie Poznańskiego 

 Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1949, nr 1, s. 211–213.

1951

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Opracowanie dokumentów pergaminowych i papierowych w archiwum (razem z Jadwigą  

 Karwasińską i Adamem Wolff em), „Archeion” 1951, t. 19–20, s. 139–177.

1952

Kazimierz Kaczmarczyk (współautor rec.) 

 Z. Kaczmarczykiem (rec.), J. Nowacki, Księga ziemska uposażenia diecezji poznańskiej   

 z roku 1510, Poznań 1950, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1952, t. 4, s. 485–492.

1953

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Catalogus diplomatum pergameneorum archivi Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis, 

 Cracoviae 1953, Sumpt. Univ. Jagiell. Crac. 8, ss. XIV, nlb. 2, 480, tabl. 6, il.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Franciszek Bujak (wspomnienie pośmiertne), „Przegląd Zachodni” 1953, R. 9, t. 1, nr 4/5,  

 s. 706–712.

1954

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.)  

 Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, cz. I Dokumenty 

 z lat 1507–1700, oprac. Adam Fastnacht, Zakład Nar. im. Ossolińskich, 8, ss. VII, 

 nlb. 1, 328; VI, 308, Wrocław 1953, „Archeion” 1954, t. 23, s. 230–235.

1955

Kazimierz Kaczmarczyk   

 Zygmunt Lisowski (wspomnienie pośmiertne), „Przegląd Zachodni” 1955, R. 11, t. 1, 

 nr 5/6, s. 314–317.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Pisma na 30 jubileusz prof. Z. Wojciechowskiego, „Przegląd Zachodni” 1955, R. 11, t. 1, 

 nr 5/6, s. 302–303.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Edward Kuntze, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za I i II   

 kwartał” 1955, t. 19, nr 1, s. 134–135.
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1956

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Adam Henryk Kaletka (1887–1956), „Archeion” 1956, t. 26, s. 321–323.

Kazimierz Kaczmarczyk 

 Adam Henryk Kaletka (1887–1956) (wspomnienie pośmiertne), „Studia i Materiały   

 z Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1956, t. 2, z. 1, s. 339–342.

1957

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 1939–1945, „Archeion” 1957, t. 26, 

 s. 65–93.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie [w:] Księga pamiątkowa w stulecie 

 Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Roczniki Historyczne” 1957, R. 23, s. 633–646.

1958

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Oddział Poznański (1925–1956) [w:] Polskie Towarzystwo Historyczne 1886–1956. Księga 

 pamiątkowa z okazji zjazdu jubileuszowego PTH w Warszawie 19–21. X. 1956, Warszawa 

 1958, s. 200–206.

Kazimierz Kaczmarczyk  

 Gawełczyk Bonawentura (1836–1909), Polski słownik biografi czny 1948–1958, t. 7, 

 s. 314–315.

Kazimierz Kaczmarczyk (rec.), Alfred Majewski, 
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 Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich. Materiały organizacyjne

 dotyczące historii Powstania Wielkopolskiego 1926, sygn. 56.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

 Materiały Piotra Bańkowskiego (1885–1976), sygn. P III-217.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.
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 Materiały Reichsarchiv, sygn. R1506 – Film 76578 i 76579.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
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 Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. M. Bandurka, 

 Warszawa 1998.
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AP – Archiwum Państwowe

APKOP – Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

APP – Archiwum Państwowe w Poznaniu
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Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy
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fasc. – fascykuł
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KuP – Kurier Poznański
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Mon. Pol. – Monitor Polski
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PANAWOP – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

PAU – Polska Akademia Umiejętności (od roku 1919)
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