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WSTĘP

Historia funkcjonujących dziś archiwów jest
bardzo zróżnicowana. Część z nich sięga
korzeniami do I Rzeczypospolitej, część do
okresu zaborów, inne powstały w okresie
II Rzeczypospolitej, a jeszcze inne w latach
rozbudowy sieci archiwalnej po II wojnie światowej. Miasta, w których lokowano pierwsze
placówki, były najczęściej ważnymi ośrodkami administracyjnymi. Przez te wszystkie
lata zmieniała się struktura sieci archiwalnej,
a szczególnie duże zmiany zaszły w XX w. Niektóre archiwa wówczas zlikwidowano, część
w ramach reorganizacji włączano w struktury
innych archiwów, a część – tak jak Archiwum
Państwowe w Lesznie – została samodzielnymi jednostkami. Archiwum leszczyńskie
jest ponadto przykładem placówki powstałej
w stosunkowo niedużym mieście, ale szczycącym się swoistym epizodem archiwalnym już
w epoce nowożytnej.
Oto bowiem już w 1637 r. wraz z braćmi
czeskimi do Leszna trafiło z Ostroroga archiwum oraz biblioteka Jednoty1. Losy tego
archiwum były bardzo burzliwe, gdyż przenoszono je z miasta do miasta, ale w okresie
1
Po założeniu miasta w 1547 r. osiedliła się w nim spora grupa Niemców, którzy chętnie przyjmowali wyznanie czeskie. Do
tych wyznawców przychylnie odnosił się bowiem właściciel
Leszna Rafał V Leszczyński, który jako członek Jednoty przekazał jej kościół katolicki pw. św. Mikołaja. W 1628 r. przybyła
do Wielkopolski druga fala uchodźców z Czech i wielu z nich
osiedliło się w Lesznie. Do Leszna została także przeniesiona
z Ostroroga siedziba seniora Jednoty. Miasto stało się najważniejszym ośrodkiem braci czeskich. Wraz z emigrantami do
Leszna trafiła drukarnia i archiwum Jednoty. Przeniesienie
z Ostroroga archiwum i biblioteki nastąpiło w 1637 r., zob. Kalendarium miasta Leszna, pod red. A. Piwonia, Leszno 1996, s. 16;
J. Topolski, Leszno w czasach nowożytnych (1547–1793), [w:] Historia Leszna, pod red. J. Topolskiego, Leszno 1996, s. 52–71.

międzywojennym funkcjonowało właśnie
w Lesznie i dopiero w 1944 r. ewakuowali je
hitlerowcy do właściwej Rzeszy2. Oczywiście równolegle z archiwum braci czeskich
działało w Lesznie, analogicznie do innych
ośrodków municypalnych, także archiwum
miejskie, utworzone wraz z powstającą w ratuszu kancelarią miejską. Przy czym termin
„archiwum” nie był wówczas równoznaczny
z wyodrębnionym pomieszczeniem, a odnosił
się jedynie do zbioru ksiąg, akt i dokumentacji
finansowej przechowywanej w szafach, szufladach lub skrzyniach znajdujących się
w izbie sądowej ratusza, w której składano
często także pieczęcie miejskie i bibliotekę
urzędową. Natomiast dokumenty, będące dowodem posiadania przez gminę miejską praw
i przywilejów, zamykano w skarbcu ratuszowym.
To cenne archiwum spłonęło w 1656 r.
podczas najazdu szwedzkiego3. Informację
o pożarze podaję nieprzypadkowo, gdyż
wskutek tego do dziś zespół Akta miasta
Leszno, jako rozbity, przechowywany jest
częściowo w Archiwum Państwowym w Poznaniu (akta z lat 1660–1869) i Archiwum Państwowym w Lesznie (akta z lat 1793–1950)4.
W wyniku rozbiorów Leszno znalazło się
2
J. Bielecka, „Wstęp do inwentarza akt braci czeskich w Wielkopolsce”, Poznań 1977, mps przechowywany w APP, bez numeracji stron; C. Skopowski, Zwrot Archiwum Unitatis (Braci
Czeskich) z Leszna, „Archeion”, t. 37, 1962, s. 293–294.
3
Kalendarium..., s. 21.
4
Szersze informacje na temat zespołów można uzyskać ze
wstępów do nich: Akta miasta Leszno (zespół nr 4314, przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu) oraz Akta
miasta Leszno (zespół nr 21, przechowywany w Archiwum
Państwowym w Lesznie).
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pod panowaniem pruskim, a – jak wiadomo
– władze państwa pruskiego od początku interesowały się posiadanymi przez miasta dokumentami. W latach 1794 i 1796 ukazały się
rozporządzenia króla pruskiego nakazujące
magistratom przygotowanie spisów dokumentów dotyczących miasta i przywilejów
miejskich. Z punktu widzenia omawianego tu
Leszna było to istotne o tyle, że miasto należało do książąt Sułkowskich i klasyfikowane
było do grupy ośrodków szlacheckich, a zatem o ograniczonej suwerenności samorządu. Przy okazji warto odnotować, że pruskie
władze municypalne do spraw komunalnego
archiwum miały dość ambiwalentny stosunek. Mieściło się ono w wilgotnych i zrujnowanych piwnicach Bramy Kościańskiej, a kiedy w połowie lat 70. XIX w. zapadła decyzja
o jej rozbiórce, składnicę akt uporządkowano
i część dokumentów wybrakowano5.
W 1869 r. rząd pruski zorganizował w Poznaniu Królewskie Archiwum Państwowe
(Königliches Staatsarchiv), które weszło w skład
sieci pruskich archiwów skarbowych. Naczelny prezes prowincji poznańskiej Carl Horn
skierował natychmiast do gmin, stowarzyszeń, instytucji i osób prywatnych apel o składanie w archiwum poznańskim wszelkich
akt6. Archiwalia miasta Leszna jako depozyt
znalazły się tam w końcu XIX lub na początku XX w. Jednocześnie funkcjonowało nadal
archiwum miejskie, które gromadziło bieżąco
wytwarzane materiały archiwalne. A zatem
dopiero od 1950 r., czyli od momentu powstania w Lesznie Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego w Poznaniu7, mówić
5
Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej: APL), Akta miasta
Leszno, sygn. 88, protokoły z 26 XII 1844 r., 21 I 1845 r.; sygn. 91,
protokół z 7 VIII 1875 r.
6
Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbiorowe pod kier. C. Skopowskiego, Warszawa
1969, s. 11–12; I. Radke, Dzieje Archiwum Państwowego w Poznaniu (1869–1999), „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, t. 6/7, 1999/2000, s. 19–20.
7
W pracy najczęściej używana jest nazwa Archiwum Państwowe w Poznaniu, jednak w omawianym okresie nazwa
poznańskiego archiwum zmieniała się kilkakrotnie. W latach
1945–1950 nosiło ono nazwę Archiwum Państwowe w Poznaniu, w latach 1952–1956 – Wojewódzkie Archiwum Państwowe

można o archiwum państwowym funkcjonującym w Lesznie do dziś.
Z tych kilku akapitów widać już ewidentnie, że tradycje archiwistyki leszczyńskiej
z jednej strony sięgają głęboko w przeszłość,
z drugiej natomiast są praktycznie niezbadane. Nie ulega wątpliwości, że w historiografii
dotyczącej zagadnień związanych z archiwoznawstwem brakuje opracowania monograficznego, które w sposób całościowy obejmowałoby wszystkie zagadnienia związane
z istnieniem i funkcjonowaniem dawnych
archiwów Leszna, nie wspominając w ogóle
o Archiwum Państwowym w Lesznie. Deficyt ten jest szczególnie dotkliwy, jeśli zważyć,
że archiwum w roku 2015 obchodziło swoje
65-lecie funkcjonowania.
Celem niniejszej pracy jest zatem wypełnienie luki badawczej, a warto zauważyć już
na wstępie, że dotychczas żadne archiwum
o podobnej genezie powstania nie doczekało
się szczegółowej monografii8. Celem pracy
jest także przedstawienie zmian, które zachodziły w leszczyńskiej placówce w omawianym okresie, ukazanie procesu zwiększania
uprawnień Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie, wreszcie refleksja, jak
duże znaczenie dla leszczyńskiej placówki
miało jej usamodzielnienie. Jak wpłynęło ono
na wzrost rangi i prestiżu archiwum w regionie i jaką rolę w regionie leszczyńskim ono
odgrywało.
Konsekwencją zarysowanych wyżej celów
natury ogólnej są te bardziej szczegółowe, jak
w Poznaniu. Następnie w latach 1957–1976 funkcjonowało pod
nazwą Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa
Poznańskiego, w latach 1976–1983 jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu, a w 1984 r. powróciło do nazwy
Archiwum Państwowe w Poznaniu.
8
Archiwum Państwowe w Zamościu oraz Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku powstały także jako
archiwa powiatowe, które w 1976 r. zostały wojewódzkimi
archiwami państwowymi i do dziś działają jako samodzielne
jednostki. Archiwa państwowe w Siedlcach, Częstochowie
i Kaliszu, które również powstały jako archiwa powiatowe,
w następnych latach zostały przekształcone w oddziały terenowe, a następnie w 1976 r. w archiwa wojewódzkie. Archiwa
państwowe w Płocku, Radomiu i Piotrkowie działały także
jako archiwa powiatowe usamodzielnione w 1976 r., jednak
zostały powołane już w 20-leciu międzywojennym.
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choćby omówienie historii, funkcjonowania
oraz roli i znaczenia Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950–2002. Samoistnie
wiąże się z tym proces narastania i gromadzenia zasobu aktowego, jego wykorzystania na
przestrzeni lat oraz działań związanych z nadzorem nad rozrastającym się zasobem. Nie
sposób też abstrahować od działalności popularyzatorskiej i naukowej archiwum w regionie, co znalazło również odbicie w tej publikacji. Niejako przy okazji, ale zarazem jako
niezwykle ważne, swoiste tło dla dalszych rozważań, poruszona została sytuacja archiwaliów na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski w latach 1945–1950, czyli w okresie
od zakończenia II wojny światowej do czasu
powołania w Lesznie Oddziału Powiatowego
Archiwum Państwowego w Poznaniu, przemianowanego wkrótce na Powiatowe Archiwum Państwowe (PAP) w Lesznie.
Zasadnicze cezury czasowe pracy wyznaczają daty 1950 oraz 2002, ale omówione zostały też wnikliwie lata 1945–1950, czyli wspomniany okres oddziaływania poznańskiego
archiwum na teren południowo-zachodniej
Wielkopolski9. Owo pięciolecie jest ważne
o tyle, iż wtedy na terenie funkcjonowania
mającego powstać dopiero archiwum leszczyńskiego trwało zabezpieczanie archiwaliów przez różnego rodzaju instytucje i osoby
prywatne. Na obszarze tym działało również
w latach 1945–1948 w Gostyniu Archiwum
Ksiąg Metrykalnych. Rok 1950 to właściwy
początek funkcjonowania leszczyńskiego archiwum. Działania związane z utworzeniem
oddziału zostały zapoczątkowane w lipcu,
ale faktycznie uznać można, że rozpoczął
on działalność w listopadzie 1950 r.10 Przełomowe znaczenie dla funkcjonowania archiwum w Lesznie miał rok 1957, kiedy to jako

Powiatowe Archiwum Państwowe uzyskało
ono prawo do gromadzenia stałego zasobu11.
Kolejny przełom to rok 1976, gdy w wyniku
reformy administracyjnej kraju w roku 1975
powstało województwo leszczyńskie, a zaraz potem nastąpiło usamodzielnienie leszczyńskiej placówki12. Cezura końcowa – rok
2002 – to data zakończenia prac remontowych
i przeniesienie archiwum do obiektu przy
ul. Solskiego 71. Przeprowadzka do nowego
budynku spowodowała, że archiwalia znalazły się wreszcie w warunkach odpowiednich
do przechowywania zasobu, spełniających
standardy początku XXI w. Nowa siedziba
gwarantowała także możliwość prowadzenia
bardziej otwartej działalności, przejawiającej
się w różnorakich przedsięwzięciach związanych z popularyzacją zasobu. Pomimo przyjęcia tej cezury za końcową, pojawią się w pracy odwołania do następnych lat, co związane
jest z kilkoma niezwykle ważkimi aspektami
mającymi wpływ na działalność archiwum
leszczyńskiego. Dotyczy to zwłaszcza zmian
kadrowych, jakie nastąpiły w 2004 r., a mianowicie przejścia na emeryturę wieloletniego
dyrektora dr. Aleksandra Piwonia, który przyczynił się do uporządkowania zasobu archiwalnego i wniósł niewątpliwy wkład w rozwój leszczyńskiej placówki. Wraz z przejściem
na emeryturę dyrektora Piwonia, wakat objęła autorka. Innym ważnym aspektem było
także powołanie zespołu do scalenia zespołów archiwalnych. Problemu tego nie można
pominąć, gdyż przejawia się on wielokrotnie
w funkcjonowaniu leszczyńskiego archiwum.
Na postawione w pracy pytania i problemy
badawcze, odpowiedzi poszukiwano w źródłach archiwalnych, źródłach drukowanych
oraz literaturze przedmiotu. Spoglądając na
tę ostatnią, zauważyć należy, że najważniejsze

9
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r., „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty” (dalej: Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty) z 1950 r. nr 19, poz. 243; Dekret z dnia 29 marca
1951 r. o archiwach państwowych, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: Dz.U. R.P.) z 1951 r. nr 19, poz. 149.
10
Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Archiwum
Państwowe w Poznaniu (dalej Archiwum...), sygn. 8, s. 37.

11
Rozporządzenie Rady Ministrów PRL z dnia 1 lutego 1957 r.
w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. PRL z 1957 r.
nr 12, poz. 66.
12
Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych, [w:] S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, Poznań 1988, s. 200–201.
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dotyczące dziejów archiwów państwowych
w Polsce są prace autorstwa m.in.: Andrzeja
Tomczaka, Bohdana Ryszewskiego, Haliny
Robótki czy Ireny Mamczak-Gadkowskiej.
Publikacja A. Tomczaka Zarys dziejów archiwów polskich13 – wydanie pierwsze, jak i drugie – stanowi kompendium wiedzy na temat
historii i rozwoju archiwów i archiwistyki
w Polsce. Do niedawna były to jedyne prace
dotyczące tej tematyki. Najnowszy stan badań
nad archiwami państwowymi prezentuje publikacja I. Mamczak-Gadkowskiej dotycząca
archiwów II Rzeczypospolitej14. Praca ta nie
obejmuje jednak interesującego nas przedziału czasowego. W związku z tym do dyspozycji pozostaje jedynie dzieło A. Tomczaka, które – mimo częściowej dezaktualizacji – stanowi nadal bardzo ważną pozycję w badaniach
archiwoznawczych w omawianym okresie.
Najważniejszą pracą omawiającą zagadnienia pierwszych lat powojennych, a zwłaszcza powstanie i organizację archiwów powiatowych, jest publikacja Organizacja i działalność terenowych archiwów państwowych w Polsce
Kazimierza Bieleckiego15. Przedstawia ona
szerokie spektrum działalności i organizacji
archiwów terenowych na podstawie przeprowadzonych ankiet i sprawozdań znajdujących się w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. K. Bielecki był pierwszym kierownikiem oddziału w Gorzowie Wielkopolskim
w roku 1950, utworzonym na tej samej podstawie prawnej co Leszno. Archiwum leszczyńskie zostało potraktowane w tej pracy bardzo
marginalnie, jednak pozycja ta stanowi jedyne
całościowe opracowanie dotyczące zagadnień
związanych z działalnością archiwów powiatowych i oddziałów terenowych od momentu
ich powstania po lata 70. XX w. Pozycje takich
autorów, jak Bohdan Ryszewski, Halina Ro13
A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, cz. 1, Do wybuchu i wojny światowej, Toruń 1974; cz. 2, Od wybuchu i wojny
światowej do roku 1978, Toruń 1980; tegoż, Zarys dziejów archiwów
polskich, wyd. 2, Toruń 1982.
14
I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
15
K. Bielecki, Organizacja i działalność terenowych archiwów
państwowych w Polsce 1950–1970, Warszawa 1975.

bótka i Czesław Biernat stanowiły podstawę
do rozważań nad rozwojem archiwistyki jako
nauki i teorii archiwalnej16. W odniesieniu do
zagadnień związanych z kadrą archiwów,
niezwykle ważna okazała się praca Marii Lewandowskiej, poświęcona kadrze archiwów
w okresie Polski Ludowej17.
Należy jednak zaznaczyć, że niewiele jest
dostępnej literatury uwzględniającej badaną
w pracy tematykę. W większości są to artykuły
o różnej wartości informacyjnej i merytorycznej. Jeszcze gorzej jest w wypadku literatury
obcojęzycznej, gdzie na próżno szukać informacji o leszczyńskiej placówce archiwalnej.
Do opracowania niniejszej publikacji wykorzystano zatem liczne artykuły publikowane
m.in. na łamach „Archeionu”, „Archiwisty”
i „Archiwisty Polskiego”.
W poszukiwaniach literatury traktującej
o poszczególnych zagadnieniach niezwykle
przydatne okazały się opracowane bibliografie
zawartości czasopism18. Wyjaśniając kwestie
terminologiczne, autorka posługiwała się dostępnymi słownikami19. Należy także zauważyć, że w pracy wykorzystano wiele wydanych drukiem aktów prawnych dotyczących
funkcjonowania i działalności archiwów20.
16
B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. (Studia nad problemem), Warszawa – Poznań 1972; tegoż, Problemy
i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985; H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989; C. Biernat,
Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977; T. Walichnowski, Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Warszawa – Łódź
1979; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.
17
M. Lewandowska, Kadra archiwów państwowych w Polsce
Ludowej (1945–1983), Warszawa – Łódź 1988.
18
Spis rzeczy zawartych w pierwszych pięćdziesięciu tomach „Archeionu” 1 (1927) – 50 (1968), oprac. R. Piechota, „Archeion.
Dodatek do t. 50”, 1969; Archeion. Bibliografia zawartości tomów
1–100, oprac. R. Piechota, Warszawa 2000; J. Pakulski, R. Piechota, B. Ryszewski, Bibliografia archiwistyki polskiej do roku 1970,
oprac. pod kier. A. Tomczaka, Warszawa – Łódź 1984; W. Chojnacki, „Bibliografia Leszna i powiatu leszczyńskiego”, Leszno
1965, mps przechowywany w APL.
19
Polski słownik archiwalny, pod red. R. Gerbera, oprac. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Warszawa 1952; Polski słownik
archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974; Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918–1984, red. nauk.
M. Bielińska i I. Janosz-Biskupowa, Warszawa – Łódź 1988; Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906–2001, red. nauk.
B. Woszczyński, Warszawa 2002; Słownik biograficzny Leszna,
t. 1–2, pod red. B. Głowinkowskiej i A. Koniora, Leszno 2011.
20
S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór
źródeł, Poznań 1988; S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwi-
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Warto tu wspomnieć, że przedstawiona praca nie jest pierwszym opracowaniem
o charakterze monograficznym z zakresu
polskiego archiwoznawstwa. Do chwili obecnej kilka archiwów doczekało się wprawdzie
takich opracowań, jednak każda monografia
prezentowała inne ujęcie i dotyczyła różnych
okresów historii21. Ponadto przypadające kolejne jubileusze części placówek archiwalnych
stawały się przyczynkiem do organizowania konferencji lub sesji naukowych, których
efektem były publikacje zwarte, obejmujące
wystąpienia traktujące o różnych problemach
działalności omawianych instytucji22. Powstawały także publikacje związane z obchodami rocznicowymi23. Każda z wymienionych
styki polskiej. Wybór źródeł, t. 2, Poznań 1993; Archiwa. Przepisy
prawne, wyd. 2 popr. i rozszerz., wybór i oprac. J. Góral, Toruń
2000; Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wybór
i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001; Zbiór
przepisów archiwalnych. Stan na dzień 30 czerwca 1961 r., oprac.
M. Bielińska i A. Ptaśnikowa, red. E. Brańska, Warszawa 1962;
Zbiór przepisów archiwalnych, z. 1, Stan na dzień 1X 1952 r., oprac.
Z. Kolankowski i K. Murza-Murzicz, red. Z. Kolankowski,
Warszawa 1952; „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”;
„Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (dalej:
Dz.U. PRL); „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty”;
„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki”.
21
Wśród monografii można wymienić następujące pozycje:
L. Turek-Kwiatkowska, Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na
Pomorzu Zachodnim w latach 1808–1914, Warszawa 1968; I. Janosz-Biskupowa, Archiwa ziem pruskich. Studium archiwoznawcze, Warszawa – Poznań 1974; Z. Konieczny, Dzieje archiwum
przemyskiego i jego zasobu (1874–1987), Przemyśl 1988; A. Kiełbicka, Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980, Warszawa
– Łódź 1989; J. Szczepański, Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973–1998, Warszawa – Pułtusk 1998; T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, Piotrków
Trybunalski – Radzyń Podlaski 2009; W. K. Roman, Centralne
Archiwum Wojskowe 1918–1998. Tradycje, historia, współczesność
służby archiwalnej Wojska Polskiego, Warszawa 1991; G. Schlender, Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów, Kalisz 2011.
22
Należy tu wymienić np.: Materiały na sesję naukową z okazji
50-lecia Archiwum Państwowego w Radomiu, pod red. B. Wolanowskiej, Radom 1971; Historia, archiwistyka, ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. J. Basta i G. Zamoyski, Warszawa – Rzeszów
2000; Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób, pod red.
E. Wierzbickiej i L. Zabielskiego, Warszawa 2003; 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, oprac.
red. A. Przywuska, I. Rdzanek, Gdańsk 2001.
23
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811–2011 – przeszłość
i współczesność, pod red. J. Drozda i J. Gołaszewskiego, Wrocław
2011; Archiwum w regionie. Region w archiwum. 80 lat Archiwum
Państwowego w Katowicach, pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik,
Katowice 2012.
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publikacji służyła autorce w większym lub
mniejszym stopniu jako wskazówka do ujęcia
tematu czy poszczególnych zagadnień. Literatura przedmiotu badań jest całkiem obszerna i bardzo zróżnicowana pod względem tematycznym. Składają się na nią opracowania
syntetyczne o charakterze monograficznym,
które są pozycjami podstawowymi w odniesieniu do najważniejszych problemów poruszanych w rozprawie. Liczne są także artykuły naukowe.
Kwerendę bibliograficzną dotyczącą Leszna rozpoczęto od zapoznania się z literaturą
podejmującą dzieje miasta i regionu. Do najważniejszych publikacji z tej dziedziny należy
zaliczyć Historię Leszna pod red. Jerzego Topolskiego oraz Kalendarium miasta Leszna pod
red. Aleksandra Piwonia. Okazuje się jednak,
że wymienione książki zawierają bardzo mało
informacji na temat archiwów funkcjonujących w Lesznie na przestrzeni dziejów.
Na szczególną uwagę zasługują przede
wszystkim artykuły poświęcone dziejom leszczyńskiego archiwum. Należy tu zwłaszcza
wymienić publikacje dr. Aleksandra Piwonia,
ukazujące się m.in. na łamach „Archiwisty”,
„Rocznika Leszczyńskiego”. Publikacje te
prezentują w głównej mierze efekty działalności pracowników APL, dotyczą jednak tylko niewielkiego wycinka historii i prac prowadzonych przez archiwum24. Jego bibliotece
poświęcona jest natomiast publikacja Anny
Żalik, pt. Biblioteka Wojewódzkiego Archiwum
Państwowego w Lesznie25.
W toku przeprowadzonej kwerendy nie
udało się odnaleźć pamiętników, relacji czy
wspomnień, których autorami byliby pracownicy leszczyńskiego archiwum. Przeprowadzono również szeroką kwerendę w cza24
A. Piwoń, Archiwum Państwowe w Lesznie w latach 1950–
–1977, „Rocznik Leszczyński”, t. 3, 1979, s. 307–334; tenże, Działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950–1977,
„Archiwista”, nr 1–2, 1978, s. 4–28; tenże, Powiatowe Archiwum
Państwowe w Lesznie (1950–1971), „Archiwista”, nr 3, 1973,
s. 1–18; E. Olender, Archiwum Państwowe w Lesznie ma 60 lat,
„Rocznik Leszczyński”, t. 11, 2011, s. 145–158.
25
A. Żalik, Biblioteka Wojewódzkiego Archiwum Państwowego
w Lesznie, Leszno 1983.
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sopismach regionalnych („Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej
Wielkopolski”, „Przyjaciel Ludu” itp.), w których można było znaleźć interesujące materiały. Zaznaczyć jednak należy, że wiele artykułów, z których korzystano przy pisaniu pracy,
tylko w niewielkim stopniu wnosiło przydatne informacje dotyczące omawianego zagadnienia. Także lokalna prasa nie dostarczała nazbyt wielu informacji o archiwum, zwłaszcza
o początkach jego funkcjonowania. Dopiero
po utworzeniu w Lesznie redakcji „Panoramy
Leszczyńskiej”, a później „ABC”, temat archiwum poruszany był częściej na łamach prasy.
Brak literatury przedmiotu zmusza do
poszukiwania informacji w zachowanych
źródłach, których do tej pory praktycznie nie
wykorzystywano, a zatem nie były one znane szerszemu kręgowi badaczy i czytelników.
W trakcie przygotowywania pracy nie ograniczano się tylko do kwerendy w Archiwum
Państwowym w Lesznie, chociaż zasób tej
placówki zawiera najwięcej przydatnych materiałów. Przy typowaniu archiwów, które
mogą zawierać akta związane z tematem pracy, wykorzystano m.in. komputerowe bazy
danych SEZAM (System Ewidencji Zasobu
Archiwalnego) i ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej), a także dostępne przewodniki i informatory po zasobach
archiwów26. Pomocą służyły także strony
internetowe archiwów państwowych, z których autorka korzystała w różnym czasie27.
Kwerendą objęto szereg placówek i instytucji. Do pisania pracy wykorzystano zasoby
archiwów warszawskich, mianowicie Archiwum Akt Nowych, archiwum zakładowego
26
Wykorzystano m.in.: Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, oprac. zbiorowe pod red. A. Biernata i A. Laszuk, Warszawa 1998; B. Ratajewska, M. Kapała, Archiwum Państwowe w Lesznie. Informator o zasobie, Leszno 2005; Archiwum
Państwowe w Kaliszu. Informator o zasobie, oprac. G. Waliś, Warszawa 2004; Z. Bujakiewicz, W. Strzyżewski, Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003;
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Spis zespołów, oprac. J. Miedzianowska, Poznań 1995.
27
Korzystano m.in. z: www.archiwa.gov.pl, www.poznan.
gov.pl; www.aan.gov.pl.

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
archiwum zakładowego Instytutu Historii
PAN. Na potrzeby pracy objęto także kwerendą archiwa zakładowe Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lesznie, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatury w Lesznie. Jednak
najistotniejsze dla pracy materiały, oprócz
oczywiście akt zgromadzonych w Archiwum
Państwowym w Lesznie, znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W archiwum tym, w zespole Archiwum Państwowe
w Poznaniu, znajdują się m.in. materiały dotyczące zabezpieczania materiałów archiwalnych na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski w latach 1945–1950 oraz powstania
i organizacji najpierw Oddziału Powiatowego
w Lesznie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, a następnie Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie.
Istotne materiały dotyczące obsady kadrowej
znajdują się także w archiwum zakładowym
AP w Poznaniu.
Jak już wspomniano, najważniejsze materiały archiwalne dotyczące omawianego zagadnienia znajdują się w Archiwum Państwowym w Lesznie. Są to przede wszystkim dwa
zespoły, w których przeprowadzono wnikliwą kwerendę, mianowicie: Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie i Archiwum Państwowe w Lesznie. Pierwszy z wymienionych
zespołów liczy 236 jednostek archiwalnych
i zawiera prawie wszystkie dokumenty dotyczące działalności Powiatowego Archiwum
Państwowego w Lesznie. Natomiast drugi zespół zawiera 837 jednostek archiwalnych i jest
zespołem otwartym, w którym zgromadzono komplet informacji dotyczących funkcjonowania tego archiwum. Zespół podzielony
jest na serie i podserie, które odzwierciedlają
działalność instytucji. Oprócz ww. zespołów
w pracy wykorzystano także zespoły Akta
miasta Leszno, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego
w Lesznie w latach 1962–2004) i inne. Podczas badań przeanalizowano także materia-
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ły znajdujące się w archiwum zakładowym
Archiwum Państwowego w Lesznie. Oczywiście nie wymieniono tutaj wszystkich zespołów archiwalnych, które przebadano. Nie
uwzględniono także kwerendy negatywnej,
choć w trakcie poszukiwań prowadzonych
zarówno w bibliotekach, jak i archiwach, autorka zapoznała się z szeroką bazą literatury,
a zwłaszcza z bardzo dużą ilością materiałów
archiwalnych, z których nie wszystkie okazały się przydatne przy omawianiu zagadnień
objętych niniejszą pracą. Wypada też zaznaczyć, iż mimo analizy literatury i materiałów
źródłowych, nie udało się rozwinąć skrótów
wszystkich imion osób pojawiających się
w niniejszej publikacji. Niemniej jednak pozyskane w wyniku kwerend informacje pozwoliły na przedstawienie szeregu danych i zaprezentowanie wniosków w poszczególnych
rozdziałach.
Niniejsza praca została napisana w układzie problemowym, a w ramach podrozdziałów – w układzie chronologicznym. Składa się
zatem z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia, bibliografii i aneksów.
W rozdziale pierwszym Zabezpieczanie
archiwaliów na terenie południowo-zachodniej
Wielkopolski w pięcioleciu powojennym omówiono proces zabezpieczenia archiwaliów na
omawianym obszarze, który był prowadzony
głównie przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, ale także przez inne instytucje i osoby
prywatne. W rozdziale tym przedstawiono
również zagadnienia związane z funkcjonowaniem na terenie oddziaływania powstałego
w 1950 r. archiwum leszczyńskiego Archiwum
Ksiąg Metrykalnych w Gostyniu. Omówiono
również odradzanie się służby archiwalnej
i pierwsze akty prawne związane z zabezpieczaniem archiwaliów na tych ziemiach.
Rozdział drugi – Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie (lata 1950–1976) – składa się
z czterech podrozdziałów. W pierwszym analizowano zagadnienia związane z okolicznościami powstania najpierw Oddziału Powiatowego w Lesznie Wojewódzkiego Archiwum
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Państwowego w Poznaniu, a następnie Powiatowego Archiwum Państwowego (PAP)
w Lesznie. W podrozdziale tym omówiono
– na bazie zachowanych akt – funkcjonowanie PAP. Przedstawiono też kwestie związane
z pracownikami archiwum, którzy je tworzyli i nim kierowali. Podrozdział ten zawiera także informacje dotyczące problemów
związanych z pozyskaniem lokali. W kolejnych podrozdziałach omówiono zagadnienia
związane z historią kształtowania się zasobu
PAP oraz czynnikami, które miały wpływ na
jego formowanie i stabilizację. W podrozdziale drugim zostały opisane kwestie dotyczące
udostępniania zasobu, i to zarówno użytkownikom w pracowni naukowej, jak i poprzez
kwerendy wykonywane przez pracowników.
Poruszono tu także problemy opracowania,
ewidencji i zabezpieczania budowanego zasobu. Następny podrozdział poświęcony został
sprawom związanym z prowadzonym przez
archiwum powiatowe nadzorem archiwalnym w postaci wizytacji składnic akt i skupów makulatury, co związane było z poznawaniem archiwów zakładowych i potrzebą
zabezpieczenia akt w terenie. Poruszono tu
także kwestię brakowania akt i udziału archiwum powiatowego w opiniowaniu i zatwierdzaniu przepisów kancelaryjnych. Ostatni
podrozdział podejmuje zagadnienia związane
z działalnością naukową i popularyzatorską
placówki.
Rozdział trzeci – Archiwum Państwowe
w Lesznie w latach 1976–2002 – który przedstawia historię placówki w wymienionym w tytule okresie, został także podzielony na cztery
podrozdziały. W pierwszym z nich omówiono
zagadnienia związane z powstaniem i organizacją samodzielnej jednostki, jaką było Archiwum Państwowe w Lesznie. Poruszono także
sprawy dotyczące m.in. pracowników archiwum, ich fluktuacji w początkowym okresie
i ukształtowania się stabilnej kadry, a także
sytuacji lokalowej i stałego dążenia do poprawy warunków pracy i przechowywania zasobu. Podrozdział drugi przedstawia problem

zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie
oraz kwestie scalania i przemieszczania zespołów archiwalnych oraz opracowania, udostępniania i zabezpieczania zasobu. Kolejny
podrozdział przybliża działania związane
z kształtowaniem narodowego zasobu archiwalnego, realizowane poprzez kontrole i lustracje archiwów zakładowych, brakowanie

akt, opiniowanie i zatwierdzanie przepisów
kancelaryjnych i archiwalnych oraz szkolenie
personelu archiwów zakładowych. W ostatnim podrozdziale przedstawiono działalność
edukacyjną, popularyzatorską i naukową,
która zaowocowała wieloma ciekawymi i cennymi dla regionu projektami i publikacjami
wykorzystującymi zasób archiwalny APL.

ROZDZIAŁ I
ZABEZPIECZANIE ARCHIWALIÓW NA TERENIE
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
W PIĘCIOLECIU POWOJENNYM
Koniec okupacji hitlerowskiej i wkroczenie
wojsk radzieckich spowodowało reaktywowanie się Wydziału Archiwów Państwowych
w Warszawie. Na czele archiwów stanął
przedwojenny naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych Witold Suchodolski28. Pierwsze
pismo upoważniające go do jakichkolwiek
działań uzyskał w lutym 1945 r. Nominację na
stanowisko naczelnego dyrektora otrzymał
12 kwietnia 1945 r. i funkcje tę pełnił do
1 lutego 1949 r. Po nim stanowisko naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych
objął Rafał Gerber29. Już 13 kwietnia 1945 r.
W. Suchodolski pisał o utworzeniu Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa
Oświaty, składającego się z czterech referatów
i sekretariatu. Faktycznie Wydział został reaktywowany pod koniec lipca 1945 r. i w pierwszej kolejności zajął się liczeniem strat poniesionych przez archiwa, nawiązywaniem kontaktów z archiwami odradzającymi się w terenie oraz podjął działania zmierzające do ratowania archiwaliów, zwłaszcza na ziemiach
28
Suchodolski Witold (1887–1967), archiwista, bibliograf,
działacz społeczny. W latach 1932–1939, 1945–1949 naczelny
dyrektor Archiwów Państwowych. Zajął się całokształtem
zadań organizowania sieci archiwów państwowych, kształceniem kadr naukowych, przejmowaniem i repatriacją materiałów archiwalnych, metodyką prac archiwów, zagadnieniami
słownictwa archiwalnego. Po wojnie podjął odbudowę i rozbudowę polskiego życia archiwalnego, zob. Z. Kolankowski,
Suchodolski Witold, [w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 1,
s. 209–211.
29
Gerber Rafał (1909–1981), historyk, archiwista, wydawca
źródeł. W latach 1949–1952 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. Współautor dekretu o archiwach państwowych.
Dekret powołał naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych
jako urząd centralny, zob. J. Jakubowski, Gerber Rafał, [w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 1, s. 71–72.

zachodnich i północnych30. Warto tu dodać,
że jeszcze przed odrodzeniem się Wydziału
Archiwów Państwowych, czyli 25 listopada
1944 r., kierownik Resortu Bezpieczeństwa
Publicznego i kierownik Resortu Administracji Publicznej wydali zarządzenie o zabezpieczaniu materiałów archiwalnych.
W zarządzeniu chodziło głównie o: […] zabezpieczenie materiałów pozostawionych przez
okupanta oraz wszystkich innych zabytków archiwalnych, w szczególności dokumentów pozostawionych bez opieki w majątkach byłych
właścicieli ziemskich31. Akta zabezpieczone
miały być przez starostwa powiatowe, a następnie wraz ze spisami przekazane do wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego32. Podobne zarządzenie wydało
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
14 sierpnia 1945 r., czyli krótko po reaktywowaniu Wydziału Archiwów33. Następne
30
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo
Oświaty (dalej: Ministerstwo Oświaty...), sygn. 8448, s. 4–7;
H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka…, s. 412.
W pierwszym sprawozdaniu prof. W. Suchodolski podkreślał,
że Wydział z przyczyn od niego niezależnych mógł podjąć
pracę dopiero pod koniec czerwca 1945 r., gdyż wcześniej nie
otrzymał wymaganej zgody ministra oświaty, AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 29, s. 2.
31
AAN, Ministerstwo Oświaty..., sygn. 8488, s. 1.
32
Tamże, s. 1.
33
Tamże, sygn. 8479, s. 21. Adam Grzegorz Dąbrowski sugeruje, że władze rozważały możliwość innej organizacji państwowej służby archiwalnej, kontrolowanej przez Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego. W ogólnodostępnych źródłach archiwalnych nie odnaleziono jednak szerszych informacji na ten
temat, zob. A. G. Dąbrowski, Archiwum Akt Nowych w Warszawie
skarbnicą materiałów archiwalnych o Ziemiach Zachodnich i Północnych, [w:] 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich
i Północnych (1945–2015), pod red. G. Trzaskowskiej, Wrocław
2015, s. 15.
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zarządzenia w sprawie zabezpieczania archiwaliów – np. zabezpieczania akt po zakładach
i przedsiębiorstwach państwowych i pozostających pod zarządem państwa – wydawało
już Ministerstwo Oświaty, które współpracowało z innymi ministerstwami, np. z Ministerstwem Przemysłu34.
Po wyzwoleniu Poznania rozpoczął się
proces odradzania Archiwum Państwowego
w Poznaniu (APP). W pierwszych dniach lutego 1945 r. personel stanął do pracy. Głównym zadaniem pracowników archiwum było
odnalezienie, zabezpieczenie, a następnie
przywiezienie wszystkich archiwaliów, które
nie zostały zniszczone na skutek działań wojennych. Pracownicy rozpoczęli także starania
o pozyskanie odpowiednich pomieszczeń do
gromadzenia archiwaliów, z uwagi na zniszczenie 29 stycznia 1945 r. dotychczasowego
budynku35. Archiwum otrzymało obszerne
pomieszczenia w zamku cesarskim. Rozpoczęto zwożenie odnalezionych w różnych
miejscach Wielkopolski ukrytych akt. Archiwiści poznańscy zabezpieczali także akta na
terenie Ziemi Lubuskiej36.
Po zakończeniu wojny południowo-zachodnia Wielkopolska znalazła się, tak jak
to było w okresie 20-lecia międzywojennego,
pod nadzorem odbudowującego się Archiwum Państwowego w Poznaniu. W okresie
okupacji niemieckiej archiwum poznańskie
przejęło liczne akta ze Starostwa i Wydziału
Powiatowego w Lesznie oraz kilku urzędów,
które miały swoją siedzibę na terenie Leszna,
np. Urzędu Rozjemczego. Z kolei część księgozbioru z bibliotek różnych urzędów, po
wojnie znalazła się w budynku archiwum na
Górze Przemysła. Pozostały księgozbiór znajdował się w byłym zamku cesarskim. Prawie
wszystkie książki posiadały znaki własnościo34
Okólnik Ministra Przemysłu nr 253 z dnia 22 maja 1946
roku w sprawie zabezpieczania i przechowywania akt i ksiąg
starszych w instytucjach, zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych państwowych i pozostających pod zarządem państwowym, AAN, Ministerstwo Oświaty..., sygn. 8479, s. 42.
35
I. Radke, Dzieje..., s. 36–37.
36
Tamże, s. 38.

we poszczególnych urzędów. Akta urzędów
przejęte w okresie okupacji przez Niemców,
przechowywane były po wojnie w oficynie
dworskiej w Bytyniu, w powiecie szamotulskim. Natomiast Akta miasta Leszno, będące
w depozycie poznańskiego archiwum, znalazły się w Ceradzu Kościelnym, około 29 km
od Poznania. Wobec trudności lokalowych,
19 lipca 1945 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu zwróciło się do Starostwa Powiatowego w Lesznie z prośbą o odbiór książek
starostwa, jak i innych urzędów, oraz ich rozdysponowanie właścicielom. Książki przygotowane były w paczkach, tak aby można było
je odebrać w mniejszych partiach. Archiwum
poznańskie prosiło także o przesłanie wniosku, o ile starostwo leszczyńskie zamierzało
odebrać swoje akta, gdyż w tej sprawie konieczne było porozumienie z Ministerstwem
Oświaty. Jeszcze w tym samym miesiącu starostwo wysłało swoich przedstawicieli celem
odbioru księgozbioru, informowało także, że
prześle stosowny wniosek37. Przejęcie akt nastąpiło jednak dopiero w listopadzie 1946 r.,
po przewiezieniu ich z Bytynia do Poznania,
mimo wcześniejszych monitów poznańskiego archiwum. Starosta leszczyński Kazimierz
Roszkiewicz poinformował, że 14 listopada
1946 r. odbierze akta z Poznania. Zabrano
wówczas pierwszą partię i załadowano na samochód ciężarowy z przyczepą, przy pomocy
czterech osób przysłanych z Leszna. Pozostałe
akta odebrano 11 kwietnia 1947 r.; załadowano wówczas jeden samochód akt i 22 tomy
„Dzienników Ustaw”38.
Przez cały okres 1945–1950 Archiwum
Państwowe w Poznaniu w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych starało się
opiekować archiwaliami pozostawionymi na
terenie południowo-zachodniej Wielkopolski
oraz współpracować z wojewodą poznańskim
w sprawie organizacji i prowadzenia składnic
APP, Archiwum..., sygn. 423, k. 16–17; sygn. 393, k. 34–35.
Tamże, sygn. 423, k. 26–27, 133. W okresie okupacji archiwum poznańskie nie przejęło akt innych starostw z terenu
południowo-zachodniej Wielkopolski, tj. starostw: rawickiego,
gostyńskiego i kościańskiego.
37
38

1. Pismo kustosza Adama Kaletki do Starostwa Powiatowego w Lesznie w sprawie odbioru księgozbioru i akt,
19 lipca 1945 r.
APP, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 423, k. 16
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2. Prof. Kazimierz Kaczmarczyk, od 1920 r. wicedyrektor,
a w latach 1925–1953 (z przerwą w okresie okupacji niemieckiej) dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu,
1937 r.
Polska Akademia Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966), historyk,
archiwista, sygn. P.III-35-253

akt. 5 marca 1948 r. wojewoda poznański wydał Okólnik nr 5 dotyczący przechowywania
akt w składnicach starostw powiatowych.
Jako załącznik do tego okólnika została przesłana Instrukcja o organizacji i prowadzeniu
składnic akt w starostwach powiatowych.
Okólnik zawierał zasady postępowania z aktami z lat 1945 i 1946, które należało uporządkować według prowadzonego wykazu
akt, a także z aktami polskimi powstałymi do
1 września 1939, które trzeba było przejrzeć
i podzielić na kategorie A i B, oraz aktami niemieckimi z okresu zaborów lub wytworzonymi przez władze okupacyjne, które należało
spisać, a spisy przesłać do Urzędu Wojewódzkiego39. W nawiązaniu do wydanego okólnika
wojewody, kierownik archiwum Kazimierz
39

APP, Archiwum…, sygn. 393, k. 27.

Kaczmarczyk40 pisał: Archiwum Państwowe
z prawdziwą radością przyjęło do wiadomości
okólnik pana Wojewody z dnia 5 marca 1948 r.,
Nr 0. Org.II-4/11/4, wraz z dołączoną do niego
instrukcją o organizacji i prowadzeniu składnic
akt w starostwach powiatowych, kładących kres
bezmyślnemu niszczeniu przeważnie wartościowych akt przez urzędy prowincjonalne41. W piśmie tym kierownik zwracał się także z prośbą o wydanie podległym jednostkom zakazu
sprzedawania wszelkich akt na makulaturę
bez uzyskania zgody Archiwum Państwowego Poznaniu, a także rozpruwania akt i wycinania papieru i opraw na bieżące potrzeby
kancelaryjne. Mając powyższe na uwadze,
wojewoda poznański skierował pismo do starostów i prezydentów miast wydzielonych
zakazujące ww. procedur, z zaleceniem rozpowszechnienia go wśród podległych zarządów miejskich i gminnych42. W tym samym
roku, 29 listopada, wojewoda poznański
wydał Zarządzenie Nr O. Org.II-4/27/48,
nakazujące starostwom powiatowym przesłanie Archiwum Państwowemu w Poznaniu spisów akt znajdujących się w starostwach, a wytworzonych do 1939 r. Taki
spis przesłało do archiwum poznańskiego
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, natomiast
spisów akt z pozostałych starostw nie odnaleziono. Archiwum poznańskie w związku
z tymi spisami informowało starostwa, w tym
rawickie, o braku miejsca na przejmowanie
ww. akt. Jednocześnie zwracało się z prośbą
o zatrzymanie ich i otoczenie należytą opieką do czasu poprawy sytuacji lokalowej43.
Archiwum w zakresie zabezpieczania akt
współpracowało także z administracją samo40
Kaczmarczyk Kazimierz (1878–1966), archiwista, historyk,
wydawca źródeł, pracownik Archiwum Akt Dawnych miasta
Krakowa. W 1919 r. kilka miesięcy pracował w Archiwum
Skarbowym w Warszawie, a następnie znów w AAD w Krakowie. W 1920 skierowany został do Archiwum Państwowego
w Poznaniu, od 1925 r. był jego dyrektorem. Funkcję tę pełnił
do 1953 r., kiedy przeszedł na emeryturę, zob. I. Radke, Kaczmarczyk Kazimierz, [w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 1,
s. 93–95.
41
APP, Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 20, s. 135.
42
Tamże, sygn. 20, s. 135–136.
43
APP, Archiwum…, sygn. 426, k. 4, 7, 322–323.
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rządową na terenie południowo-zachodniej
Wielkopolski. Administracja starała się monitorować sytuację na miejscu i w miarę swoich
możliwości zabezpieczała akta, a następnie
przekazywała je do archiwum. W 1948 r. Zarząd Miejski Gostynia przekazał księgi metrykalne gmin ewangelickich Piaski (1794–1884),
Poniec (1794–1942), Borek (1853–1923)44. Nie
zawsze w pełni udawała się współpraca z administracją lokalną, zwłaszcza że na wspomnianym obszarze działały inne instytucje,
jak chociażby Instytut Zachodni, czy osoby
działające w imieniu różnych instytucji, np.
Biblioteki Kórnickiej albo Muzeum w Lesznie (od 1 stycznia 1976 r.: Muzeum Okręgowe
w Lesznie), które także starały się zaopiekować opuszczonymi bibliotekami lub porzuconymi archiwaliami.
W październiku 1946 r. z pierwszą wizytą
przybył do Leszna archiwista poznański Franciszek Paprocki45. Celem jego pobytu było zorganizowanie transportu ocalałych akt, które
miały być przewiezione na stałe przechowywanie do poznańskiego archiwum. Z zawieruchy wojennej ocalały zbiory znajdujące się
w kościołach św. Jana i Krzyża. Zbiory znajdujące się w kościele św. Jana, dotyczące byłej
gminy kalwińskiej, pozostawały pod opieką
proboszcza parafii św. Mikołaja ks. Edmunda Pernaka. Zanim zbiory zabezpieczyli proboszcz parafii św. Mikołaja oraz Władysław
Chojnacki46, do pomieszczeń dostali się żołTamże, sygn. 152, k. 78.
Paprocki Franciszek (1911–1978), archiwista, historyk. Pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu od 1938 r. Po
wojnie brał czynny udział w wyszukiwaniu i zwożeniu do
Poznania akt wywiezionych przez Niemców. Od 1 IX 1955 r.
podjął pracę w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych
UMK w Toruniu. 1 IX 1957 został kierownikiem OT w Toruniu,
a 1 IX 1961 r. przeniósł się na UAM w Poznaniu. 1 V 1973 r.
został kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Archiwistyki UAM, w którym pracował do śmierci, zob. T. Mencel,
Paprocki Franciszek, [w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 1,
s. 164–166.
46
Chojnacki Władysław urodził się 22 czerwca 1920 r.
w Warszawie. Był synem Stanisława, właściciela warsztatu
elektrotechnicznego. Naukę pobierał w Warszawie, uczęszczał do szkoły powszechnej, następnie do Gimnazjum im.
T. Niklewskiego i Gimnazjum Stowarzyszenia Dyrektorów
Państwowych Szkół Średnich, gdzie zdał maturę. Jesienią
1940 r. rozpoczął studia historyczne na tajnym Uniwersytecie
44
45
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nierze radzieccy i porozrzucali akta. Według
sprawozdania Franciszka Paprockiego, zbiory złożone w krypcie kościoła były rozrzucone
w bezładzie47. Wśród akt znajdowały się listy
rodzinne i inna korespondencja pastora Wilhelma Bickericha48, zwłaszcza ta wymieniana
z niemieckim światem naukowym, która była
ważnym uzupełnieniem materiału historycznego dotyczącego sytuacji Niemców w Polsce.
W tym samym pomieszczeniu znajdowały się
na podłodze i regałach pozostałości biblioteki. Wśród pozostawionych dzieł odnaleziono książki z dziedziny teologii, moralności,
Ziem Zachodnich w Warszawie. Studia kontynuował w latach 1945–1948 na Uniwersytecie Poznańskim i ukończył je
z tytułem mgr. historii. Habilitował się 25 stycznia 1967 r. na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof.
nadzwyczajnym został 31 maja 1975 r., a zwyczajnym 1 stycznia 1991 r. Do 1965 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Pomorza PAN w Poznaniu. 1 października 1965 r. został przeniesiony do Warszawy, gdzie w Instytucie Historii
PAN objął kierownictwo Zakładu Bibliografii Historii Polski
XIX i XX w. W 1991 r. przeszedł na emeryturę. Zgromadził
olbrzymi księgozbiór. Był znawcą dziejów Mazur, Warmii
i Pomorza, więc tym regionom poświęcił liczne prace dokumentacyjne, źródłoznawcze i monograficzne. Dokonał rejestracji druków konspiracyjnych. Wydał min.: Bibliografię zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską
w latach 1939–1945, Bibliografię publikacji podziemnych w Polsce
13 XII 1981 – VI 1986. Zmarł 2 lipca 1991 r. w Warszawie, gdzie
został pochowany, Instytut Historii PAN, Dz. Kadr, sygn. 2/56;
W. Chojnacki, Chojnacki Władysław, [w:] Słownik biograficzny
Leszna…, t. 1, s. 107–109.
47
APP, Archiwum..., sygn. 423, k. 131.
48
Bickerich [Johann] Wilhelm Adam (17 IX 1867–13 I 1934),
duchowny ewangelicko-reformowany, pastor kościoła św. Jana
w Lesznie. Obok pracy duszpasterskiej opiekował się biblioteką i archiwum Jednoty. Prace badawcze skupiał na dziejach
Jednoty i protestantyzmu w Wielkopolsce. Dorobek naukowy W. Bickericha jest bardzo duży – do 1928 r. opublikował
175 prac. Najwięcej uwagi poświęcił Janowi Amosowi Komeńskiemu. Jako opiekun archiwum pozostawał w kontakcie
z licznymi uczonymi i instytucjami. W. Bickerich podkreślał
swój niemiecki rodowód i opowiadał się za utrzymaniem Leszna w granicach państwa niemieckiego. Miał bogatą bibliotekę
zaopatrzoną w rzadkie druki leszczyńskie, książki o tematyce
regionalnej i z zakresu protestantyzmu, szerzej zob. K. Szymańska, Bickerich Johann Wilhelm, [w:] Słownik biograficzny Leszna…,
t. 1, s. 66–68. Zob. też: Wilhelm Bickerich – Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań. Wystawa 16.5 – 31.12.2017, reformacja.muzeumleszno.
pl/?p=528; A. Wojtkowski, Wilhelm Bickerich (1867–1934),
„Reformacja w Polsce”, R. 6, 1934, nr 21–24, s. 192–197. Należy nadmienić, że pastor Bickerich używał imienia Wilhelm,
natomiast w polskich publikacjach pojawiają się zapisy Jan
Wilhelm Adam. Tytuły wybranych publikacji pastora zob.
aneks 2. Więcej informacji o rodzinie pastora zob. na stronach:
https://www.ancestry.com.au/genealogy/records/jakob-bickerich_146110920; https://www.ancestry.com.au/genealogy/
records/victoria-goebel_150768353.

3. Sprawozdanie Franciszka Paprockiego z wizyty w Lesznie, 29 października 1946 r.
APP, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 423, k. 131
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estetyki i historii. Część biblioteki została
wcześniej zabrana do Biblioteki Kórnickiej
przez prof. dr. Stanisława Bodniaka, który
pozostawił proboszczowi parafii św. Mikołaja pokwitowanie odbioru książek, według
którego miały one pozostawać do dyspozycji
Ministerstwa Oświaty. Jak podał W. Chojnacki, oprócz książek S. Bodniak wywiózł także
listy pastorów. W drugiej krypcie na I piętrze na szafach i stołach zgromadzone były
akta i książki w ilości około 2 m.b., przeważnie z XIX, nieliczne z XVII w. Część książek
wcześniej tu zgromadzonych została również
zabrana do Biblioteki Kórnickiej. Pozostałe
ocalone zbiory trafiły do Archiwum Państwowego w Poznaniu. 14 listopada 1946 r. przewieziono pierwszą partię akt i książek. Około
2 m³ książek pozostało jeszcze rozrzuconych
w nieładzie w kruchcie kościoła i bocznej
krypcie, więc ich uporządkowania podjął się
Wacław Nawrocki49 za niewielką opłatą. Trafiły one wraz z aktami do poznańskiego archiwum 11 kwietnia 1947 r.50 Ponadto w 1947 r.
proboszcz parafii św. Mikołaja przekazał
odnaleziony 1 m³ akt kościoła kalwińskiego
św. Jana51.
49
Nawrocki Wacław urodził się 28 września 1902 r. w Lesznie,
w rodzinie kupieckiej. Jego matką była Felicja z domu Lewandowska. Uczęszczał w Lesznie najpierw do Publicznej Szkoły
Powszechnej, a potem do Państwowego Gimnazjum Klasycznego i w 1924 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1925 r.
rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim,
a w 1928 r. przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie rok
później uzyskał absolutorium. Po zakończeniu II wojny studiował socjologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Poznańskiego, gdzie w 1952 r. otrzymał stopień magistra filozofii w zakresie socjologii. Od września 1929 r. do września 1930 r.
był zatrudniony w Prywatnym Gimnazjum Humanistycznym
im. I. Kanta w Lesznie z niemieckim językiem nauczania. Uczył
języka polskiego i literatury polskiej. Następnie pomagał ojcu
w prowadzeniu składu żelaza, a w 1935 r., po śmierci ojca, zamieszkał w Warszawie. Pracował w redakcji dwutygodnika
„Dekada”, a następnie w redakcji miesięcznika „Tribune de jeune génération”. W latach 1938–1939 był zatrudniony w Instytucie Naukowo-Oświatowym w Warszawie. Podczas okupacji
udzielał prywatnych lekcji języka niemieckiego i pomagał Polakom w redagowaniu pism. Brał udział w powstaniu warszawskim, we wrześniu 1944 r. został ewakuowany do Psar, gdzie
pracował w gospodarstwie chłopskim. W Psarach przebywał
do marca 1945 r., zob. B. Goldman, Nawrocki Wacław, [w:] Słownik biograficzny Leszna…, t. 2, s. 78–79; Archiwum zakładowe
APP, Akta osobowe Wacława Nawrockiego, s. 2–65.
50
APP, Archiwum..., sygn. 423, k. 131–133; sygn. 427, k. 28.
51
Tamże, sygn. 152, k. 52.
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Kościół św. Jana był miejscem przechowywania wspomnianego już archiwum braci czeskich, sięgającego swymi początkami pierwszej połowy XVII w. Początkowo w archiwum
tym zgromadzono dokumenty pergaminowe,
które uchodźcy czescy przywieźli ze swojej
ojczyzny. Z czasem skumulowano jednak całość materiałów dotyczących funkcjonowania
kościołów braci czeskich. W czasie pożaru
miasta w 1656 r. archiwum wywieziono do
Urska, następnie do Karolaku (Carolath), czyli
obecnego Siedliska koło Nowej Soli, w 1658 r.
do Brzegu, aż wreszcie trafiło do Wrocławia.
W 1720 r. zostało sprowadzone ponownie do
Leszna i zasadniczo przechowywane było tu
aż do 1944 r., choć część akt w 1881 r. zdeponowano w ówczesnym Królewskim Archiwum
Państwowym w Poznaniu (Königliches Staatsarchiv in Posen), by ponownie przewieźć je do
Leszna w 1918 r. To nieformalne archiwum
braci czeskich mieściło się przy świątyni św.
Jana, a opiekowali się nim kolejni pastorzy kościoła ewangelicko-reformowanego. W 1944 r.
zostało ewakuowane przez hitlerowców. Odnaleziono je w Herrnhut i w 1961 r. sprowadzono do Polski, ale już nie do Leszna, lecz
do Archiwum Państwowego w Poznaniu52.
Całość omawianego tu archiwum do II wojny światowej obejmowała 477 rękopisów i fascykułów od 1424 r., jednak akta pochodziły
głównie z XVI–XVIII w. W skład archiwum
wchodziło także 69 dyplomów pergaminowych od 1507 r. W międzywojniu zbiorami
opiekował się wspomniany pastor W. Bickerich – historyk reformacji, a po jego śmierci
jego syn dr Wolfgang Karol Bickerich53. Jak już
52
J. Bielecka, „Wstęp do inwentarza akt braci czeskich…”,
mps, bez numeracji stron; C. Skopowski, Zwrot Archiwum Unitatis (Braci Czeskich) z Leszna, „Archeion”, t. 37, 1962, s. 293–294.
53
Bickerich Wolfgang Karol, ur. 1907 w Lesznie, zm. w 1985 r.
w Wuppertalu, absolwent leszczyńskiego gimnazjum. Od 1938 r.
pastor parafii ewangelicko-reformowanej św. Jana w Lesznie. Aktywny działacz Deutsche Vereinigung. W 1939 r. 12 razy
wyjeżdżał do Niemiec. Był głównym oskarżycielem w procesie
Polaków 21 października 1939 r., współodpowiedzialnym za ich
śmierć, zob. M. Komolka, S. Sierpowski, Leszno w okresie międzywojennym, [w:] Historia Leszna, s. 241, 259; M. Komolka, Leszno
w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] tamże, s. 283, 288; Spadek po
złym pastorze, „Panorama Leszczyńska”, 3 X 2013, s. 18.
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wspomniano, pod koniec okupacji, w 1944 r.,
archiwum wywieziono do Herrnhut na Łużycach. Było ono najcenniejszym zbiorem materiałów dotyczących braci czeskich, reformacji
w Polsce oraz historii samego Leszna. Spis
akt archiwum braci czeskich szczęśliwie zachował się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, dzięki czemu można było podjąć kroki
w kierunku jego odzyskania, co nastąpiło ostatecznie w 1961 r. Niemniej jednak pierwsze
działania w tej sprawie poznańskie archiwum
poczyniło już w listopadzie 1946 r., zwracając
się z pismem do Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty o rewindykację unikatowej spuścizny braci czeskich.
Ułatwieniem sprawy rewindykacji miało być,
jak sugerowano w piśmie, przesłuchanie pastora W. K. Bickericha, który według krążących po Lesznie informacji najprawdopodobniej znajdował się wówczas w Erlangen54.
W grudniu 1946 r. archiwum poznańskie
uzyskało dodatkowe informacje dotyczące materiałów archiwalnych pochodzących
z opisywanego kościoła św. Jana. Chodziło mianowicie o rękopis Urkundenbücher der
evangelischen reform. Johannis Kirche Lissa,
zawierający odpis dokumentów wydanych
dla miasta Leszna od 1588 r., oraz dziewięć
tomów „Przyjaciela Ludu”. Konieczne stało
się ponowne wysłanie Franciszka Paprockiego do Leszna w celu wyjaśnienia sytuacji.
Archiwum otrzymało wiadomość, że ww. materiały znajdują się w sekretariacie Oddziału
Instytutu Zachodniego, wówczas jeszcze działającego w Lesznie. Przekazał je W. Nawrocki,
który służył również pomocą i dodatkowymi
54
APP, Archiwum..., sygn. 423, k. 136, w piśmie podane
jest, że akta wywiózł Karol Bickerich, bibliotekarz z Erlangen, chodziło jednak na pewno o Wolfganga Karola Bickericha. Karl Bickerich (17 V 1865 – 1942), syn Jakoba i Wiktorii
z domu Goebel. Z zawodu był starszym bibliotekarzem, prawdopodobnie w Erlangen. Był bratem leszczyńskiego pastora
Wilhelma Bickericha. Akta dotyczące jego osoby znajdują się
w Monachium, w Bayerischer Hauptstaatsarchiv, a w Bibliotece Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg znajduje się jego
list do Eliasa von Steinmayera (1848–1922), Signatur: MS. 2616.
Powyższe informacje przekazała Renate Sternal, córka Martina
Rutza, ostatniego pastora parafii Krzyża w Lesznie, zamieszkała w Niemczech.

informacjami. Według wyjaśnień W. Chojnackiego, na miejscu okazało się, że wspomniane
archiwalia znajdowały się w Zbiornicy Zabytków przy oddziale Instytutu Zachodniego
w Lesznie55, którą założył dr Zdzisław Rajewski. Urkundenbücher der evangelischen reform.
Johannis Kirche Lissa został zinwentaryzowany przez Muzeum w Lesznie pod numerem
Muz. L. 250, natomiast posiadane przez nie
egzemplarze „Przyjaciela Ludu” nie miały stempla „Z księgozbioru Instytutu Zachodniego”. W muzeum znajdowała się też
gruba księga przywilejów miasta Wschowy
i plik akt różnej treści, które dla niego zdobył
Z. Rajewski. Archiwum poznańskie postanowiło sprawy te załatwić w drodze służbowej56
i wystąpiło do Z. Rajewskiego o zwrot akt
„wypożyczonych” z kościoła św. Jana. Kierownik archiwum poznańskiego zwrócił się
także do dyrekcji Biblioteki Kórnickiej o zwrot
archiwaliów zabranych z Leszna, zwłaszcza
korespondencji pastorów Daniela Ernesta
Jabłońskiego, Kasjusza (Cassiusa) i Krystiana
Sitkowskiego oraz innych akt dotyczących
reformacji, a także rękopisu dotyczącego
archiwaliów ze Zbąszynia od 1588 r., który
ofiarowano pastorowi Wilhelmowi Bickerichowi. W odpowiedzi kierownik Biblioteki
Kórnickiej S. Bodniak zaznaczył, że posiadał
pełnomocnictwo do zabezpieczania zbiorów
poniemieckich w Lesznie, wystawione przez
Naczelną Dyrekcję Bibliotek. Biblioteka Kórnicka nie zabrała, a zabezpieczyła zbiory,
55
Po II wojnie światowej, to jest od maja 1945 r. do marca
1947 r., eksponaty, które stanowiły zaczątek przyszłego
muzeum, były gromadzone w Zbiornicy Zabytków przy oddziale Instytutu Zachodniego w Lesznie. Władze miasta z trudem organizowały placówkę muzealną, którą od marca 1947
określano jako muzeum regionalne. 17 grudnia 1949 r. podpisano akt przejęcia Muzeum Ziemi Leszczyńskiej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z rąk władz miasta, jednak nazwa
była tymczasowa. 12 VII 1950 r. Naczelna Dyrekcja Muzeów
i Ochrony Zabytków wydała pismo okólne w sprawie ustalania
nazw muzeów i na tej podstawie leszczyńska placówka otrzymała nazwę Muzeum w Lesznie, APL, Muzeum Okręgowe
w Lesznie, sygn. 12, s. 20–21; S. Chmielowski, Muzeum w Lesznie, „Rocznik Leszczyński”, t. 2, 1978, s. 311. Po reformie administracyjnej kraju przeprowadzonej w 1975 r., Muzeum w Lesznie przekształcono 1 I 1976 r. w Muzeum Okręgowe w Lesznie.
56
APP, Archiwum..., sygn. 427, k. 28.
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którymi według jej stanu wiedzy nikt się nie
interesował, ponieważ na sytuację w Lesznie
zwrócił kierownictwu biblioteki uwagę pracownik Instytutu Zachodniego W. Chojnacki. Kierownik wyjaśnił, że Biblioteka zabezpieczyła zresztą także materiały archiwalne
z kościoła protestanckiego Krzyża, natomiast
z kościoła św. Jana zabezpieczyła tylko druki. Zabezpieczenie akt należy więc traktować,
jak pisał S. Bodniak, jako szczęśliwy przypadek
i zasługę zarówno p. Chojnackiego jak i Biblioteki Kórnickiej57. Przejęte książki, pochodzące ze
zbiorów braci czeskich, pozostają tam zresztą
do dzisiaj. W lipcu 1947 r. starosta powiatowy
Kazimierz Roszkiewicz zawiadamiał Archiwum Państwowe w Poznaniu i Urząd Wojewódzki Poznański o losie archiwum i księgozbioru braci czeskich z Leszna. Oprócz
znanych wcześniej informacji przekazał i tę,
że reszta książek dotyczących teologii protestanckiej i varia pozostają w Lesznie przy ul.
Bolesława Chrobrego 26 i mogą być odebrane
przez odpowiednie instytucje58.
W Lesznie, oprócz zbiorów kościoła św.
Jana, zgromadzone były cenne materiały
archiwalno-biblioteczne ze wspomnianego
kościoła ewangelickiego Krzyża. Przez dłuższy czas kościół ten zajmowały wojska radzieckie i dopiero około połowy 1946 r. znalazł się
on pod administracją Wojska Polskiego, które
nie dopuszczało do niego postronnych osób.
Latem 1946 r. książki i materiały archiwalne
zabezpieczył kierownik Biblioteki Kórnickiej
S. Bodniak, który został poinformowany
o losie akt przez W. Chojnackiego. Druki i archiwalia leżały porozrzucane na posadzce
w kościele, były deptane i zużywane na bieżące potrzeby. Wojsko chciało je wyrzucić pod
gołe niebo lub zniszczyć. Profesor S. Bodniak
dotarł do nich w ostatniej chwili i za cenę
kilku butelek wódki uzyskał zgodę na ich zabezpieczenie. Następnie kierownik biblioteki
ze swoimi dziećmi oraz W. Chojnacki i S. Ma-

tecki przez kilka dni wydobywali ze stosu różnych rzeczy archiwalia. Akta i książki zostały
wywiezione do Kórnika samochodem ciężarowym. Bibliotece Kórnickiej nie udało się
jednak zabezpieczyć wszystkich materiałów.
Pozostałe zbiory w ilości około 1 m akt i 2–3 m
ksiąg z II połowy XVI i XVII w. zabezpieczył Magistrat miasta Leszna. Zbiory zostały
ulokowane na strychu budynku Magistratu,
a uporządkował je w miarę swoich możliwości W. Nawrocki, który jeszcze w 1946 r.
zaczął z nich korzystać, by zgłębić historię
Leszna. Materiały zabezpieczone w Lesznie
14 listopada 1946 r. trafiły do Archiwum Państwowego w Poznaniu59, natomiast zbiory zabezpieczone przez Bibliotekę Kórnicką trafiły
po pismach Archiwum Państwowego w Poznaniu do jego zasobu w czerwcu 1947 r.
W 1946 r. w niedalekich Włoszakowicach
(20 km od Leszna) w kościele ewangelickim,
jak informował Referat Kultury Starostwa Powiatowego w Lesznie, znajdowały się księgi
archiwalne i druki kościelne tamtejszej parafii
w stanie zniszczonym. Archiwum poznańskie
zainteresowało się tą kwestią. Podczas podróży służbowej do Leszna 19 listopada 1946 r.
F. Paprocki rozpoznał m.in. sprawę tych akt.
W byłym kościele ewangelickim rzeczywiście
znajdowało się 10 dużych paczek akt i kilka
książek miejscowej gminy ewangelickiej. Materiały te znajdowały się pod nadzorem Gminy Włoszakowice. Podczas wizyty ustalono,
że władze gminne dostarczą je do Starostwa
Powiatowego w Lesznie, a to do Archiwum
Państwowego w Poznaniu. Ostatecznie Urząd
Gminy we Włoszakowicach akt do starostwa
nie dostarczył, trafiły one do PAP w Lesznie
dopiero w roku 195160.
Archiwum poznańskie starało się monitorować cały czas sytuację na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski. W kręgu zainteresowań Archiwum Państwowego w Poznaniu
były akta po byłych majątkach ziemskich. PodTamże, sygn. 427, k. 131, 135–136; sygn. 427, k. 33.
Tamże, sygn. 427, k. 131; sygn. 423, k. 133; APL, Powiatowe
Archiwum..., sygn. 15, s. 30.
59

Tamże, sygn. 427, k. 33.
58
Tamże, k. 85.
57
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stawą do przejęcia archiwów ziemskich był
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września o przeprowadzeniu
reformy rolnej oraz Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r.
w sprawie wykonania dekretu PKWN. Przejmowanie materiałów archiwalnych miał
ułatwić okólnik ministra z 14 lutego 1946 r.,
skierowany do wojewódzkich urzędów ziemskich. W okólniku polecono przekazać Wydziałowi Archiwów Państwowych wszelkie
akta, korespondencję i papiery rodzinne byłych właścicieli w majątkach, które zostały
przejęte na rzecz Skarbu Państwa. W akcję
włączyły się także muzea i biblioteki z uwagi
na trudności, z jakimi borykały się wówczas
archiwa – skromne fundusze i nieliczna kadra
archiwistów61. Nie inaczej wyglądała sytuacja
na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski. Instytut Zachodni z Poznania w sierpniu
1947 r. informował poznańskie archiwum, że
w pałacu w Osiecznej, oddanym do użytku
Instytutowi, znaleziono na strychu dwie szafy
z aktami rodziny Heydebrand und der Lasa,
jego ostatnich właścicieli. Dokumenty pochodziły z XIX i XX w. i dotyczyły spraw gospodarczych i rodzinnych. Dodatkowo znajdowały się tam ręcznie rysowane plany i szkice
posiadłości oraz zabudowań gospodarczych,
a także skrzynia zawierająca niezidentyfikowane akta. Instytut poprosił o zbadanie ich
wartości i przejęcie do archiwum. Archiwum
z kolei prosiło Instytut o zabezpieczenie szaf
aż do czasu przejęcia akt, które miało nastąpić po przeprowadzce archiwum do nowego
budynku62.
Archiwum Państwowe w Poznaniu –
zgodnie z poleceniem Wydziału Archiwów
Państwowych Ministerstwa Oświaty – przeprowadziło rozpoznanie losów zbiorów archiwalno-bibliotecznych znajdujących się na terenie Wielkopolski. Informacji w tej sprawie
udzielały poszczególne starostwa. Odnośnie
61
62

A. Tomczak, Zarys…, s. 128–129.
Tamże, s. 106.

południowo-zachodniej Wielkopolski ustalono co następuje:

1. Powiat gostyński:
a) majątek Godurowo – zbiorów archiwalno-bibliotecznych nie posiadał;
b) majątek Gogolewo – część biblioteki znajdowała się pod opieką administratora,
a część przejął Władysław Stachowski
z Gostynia, prezes Towarzystwa Kultury
i Sztuki; Archiwum Czarneckich zostało
wysłane w 1939 r. do Lublina i tam przepadło na kolei (dodatkowych informacji
udzielił dr Włodzimierz Dworzaczek);
c) majątek Rokosowo – odnośnie tego majątku starostwo przekazało dwie informacje: 12 listopada 1945 r. informowało,
że archiwum rodziny Czartoryskich zostało zniszczone podczas wojny, natomiast 16 października 1947 r., że podczas
zarządzania majątkiem przez wojsko,
archiwum zostało wywiezione czterema
wozami do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyniu (do
Warszawy archiwum poznańskie przekazało pierwszą informację)63;
d) majątek Wielka Łęka – zbiory znajdowały się w majątku w Pawłowicach;
e) majątek Wydawy – zbiory w większości
zabrano do Państwowych Nieruchomości Ziemskich Okręg Poznański, częściowo zostały na miejscu; Państwowe Nieruchomości Ziemskie przejęły 254 tomy
książek w języku francuskim, 127 tomów
książek w języku niemieckim, osiem tomów książek w języku angielskim i siedem tomów w języku włoskim.
2. Powiat kościański:
a) majątek Czacz – zbiory biblioteczno-archiwalne zostały zniszczone przez okupanta;
b) majątek Kopaszewo – zbiory biblioteczno-archiwalne zostały zniszczone przez
63
Trudno dziś ustalić, która informacja była prawdziwa.
Wielce prawdopodobne jest, że akta przejął Urząd Bezpieczeństwa z uwagi na podobieństwo nazwiska Konstantego Rokossowskiego do nazwy majątku.
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okupanta, niewielką część zabrał syn byłego właściciela Dezydery Chłapowski;
c) majątek Siekowo – księgozbiór w majątku przetrwał do czasu wkroczenia wojsk
radzieckich, w czasie pobytu wojska
część zbiorów żołnierze zniszczyli, pozostałą rozebrała okoliczna ludność.

3. Powiat leszczyński:
a) majątek Pawłowice – jak informowało
starostwo leszczyńskie, archiwum rodziny Mielżyńskich znajdowało się w Muzeum Mielżyńskich w Poznaniu. Według
informacji kustosza poznańskiego archiwum Adama Kaletki składało się ono
przed 1939 r. z 90 kartonów złożonych
w pałacu w Wielkiej Łęce, z tego osiem
kartonów zostało przez niego przewiezionych do Poznania, gdzie spłonęły; nie
było wiadomo, co się stało z resztą archiwum w 1947 r.; rzadkie druki francuskie
znajdowały się również przed 1927 r.
w Łęce Wielkiej i także nie można było
w 1947 r. ustalić, co się z nimi stało; według informacji starostwa, księgozbiór
majątku został wywieziony przez Niemców w nieznanym kierunku.
4. Powiat rawicki:
a) majątek Stary Sielec – zbiory archiwalne
zostały wywiezione przez byłego właściciela do majątku Baszków, położonego
w powiecie krotoszyńskim; w majątku
pozostał tylko księgozbiór, którego część
została wywieziona przez Referat Kultury i Sztuki starostwa rawickiego na
polecenie naczelnika Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego – Mariana Weigta; z przywiezionych ksiąg około 100 sztuk w języku polskim trafiło do
Biblioteki Powiatowej w Rawiczu, reszta
została oddana do Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego również na polecenie
Urzędu Wojewódzkiego, wkrótce sam
majątek przeszedł pod zarząd Uniwersytetu Poznańskiego wraz z resztą książek64.
64

APP, Archiwum..., sygn. 423, k. 167–171; sygn. 428, k. 33.
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Archiwum Państwowe w Poznaniu opiekę nad archiwaliami na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski prowadziło także
poprzez współpracę z lokalnymi działaczami
kultury. W Lesznie współpracowało ze wspominanymi już W. Nawrockim i W. Chojnackim
– późniejszymi kierownikami PAP w Lesznie.
Wacław Nawrocki przekazał w 1946 r. materiały archiwalne także z okolic Góry Śląskiej
i Głogowa65. 30 kwietnia 1947 r. przekazał pięć
zeszytów rachunkowych szpitala św. Jerzego w Lesznie z lat 1820–1890, cztery zeszyty
rachunkowe szpitala Jeremiasza w Lesznie
z lat 1828–1830, osiem zeszytów rachunkowych kościoła Krzyża w Lesznie z lat 1838–
–1907. W 1948 r.: Einnahme- u. Ausgabebuch
für die Armen u. Chorsschüler kościoła św. Jana
w Lesznie z lat 1793–1823, kwity kościoła Krzyża w Lesznie z lat 1760–1809, „Unsere Gäste” –
sztambuch pastora Zöcklera w Stanisławowie
i Lesznie z lat 1760–1809. Na terenie Rydzyny
materiały zabezpieczał dr Leon Preibisz; przekazał on do archiwum jeden tom akt tamtejszego kościoła ewangelickiego z lat 1735–182066.
W Gostyniu działalność związaną z zabezpieczaniem akt prowadził natomiast Władysław Stachowski, dyrektor tamtejszego
Banku Pożyczkowego. W toku swoich działań w 1949 r. przekazał do archiwum poznańskiego:
1. Akta luźne:
a) miasta Szlichtyngowa, z lat 1577–1926;
b) miasta Wschowa, z lat 1589–1929;
c) rodziny Szlichtyngów, z lat 1715–1781;
d) poetki niemieckiej Anny Ludwiki Karschur, urodzonej w 1722 r. koło Świebodzina – wypisy maszynowe z książek przez
nią zgromadzonych, z lat 1772–1934;
e) miasta Miasteczko – fotokopię dokumentu z 1782 r.;
65
Wacław Nawrocki przekazał cztery fascykuły akt z XVII
i XVIII w. dotyczące majątku Rypin w powiecie górowskim,
listy proboszczów kościoła Schifflein Christi w Głogowie
(1630–1722), książkę rachunkową kapituły przy kościele
św. Jana w Głogowie (1710–1740), pisma archidiakona głogowskiego przy kościele św. Jana (1766–1772), APP, Archiwum...,
sygn. 152, k. 24.
66
Tamże, sygn. 152, k. 72, 102; sygn. 429, k. 29.
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4. Władysław Stachowski – kierownik Archiwum Akt
Metrykalnych w Gostyniu, lata 30. XX w.
Muzeum w Gostyniu

f) wsi Kowalewo w powiecie wschowskim
– wypisy z lat 1830–1925;
g) 352 pozycje akt odnoszących się do dóbr
gostyńskich Wąsierskich z Podrzecza, z lat
1786–1890, w tym kilkadziesiąt zeszytów
pamiętnika niewidomego Koszutskiego,
z lat 1813–1846;
h) trzy tomy akt inspektoratów szkolnych
z Gostynia i Leszna, z lat 1924–1939.
2. „Posener Inteligenz-Blatt” z 10 stycznia
1818 r.
3. Tłok mosiężny stolarzy, stelmachów, siodlarzy, szklarzy i puszkarzy ze Wschowy z połowy XVII w.
4. Tłok mosiężny z trzonkiem drewnianym cechu rzeźników we Wschowie.
5. Tłok mosiężny pieczęci kupiecko-rzemieślniczej osoby nieznanej, z przełomu XVIII/
XIX w.67
67

Tamże, sygn. 427, k. 143; sygn. 152, k. 104.

Władysław Stachowski przyczynił się także do zabezpieczenia materiałów Archiwum
Ksiąg Metrykalnych, które w latach 1945–
1948 działało przy Kongregacji Oratorium
Św. Filipa z Neri na Świętej Górze w Gostyniu. Jego powstanie wiąże się z działaniami
okupanta na terenach Kraju Warty (Wartheland). Początkowo księgi metrykalne z całego terenu Kraju Warty okupanci zgromadzili
w kościele św. Marcina w Poznaniu, przy tak
zwanym Okręgowym Urzędzie do Spraw Genealogicznych w Poznaniu (Gausippenamt)68.
W związku z przewidywaniami nalotów na
Poznań, wiosną 1943 r. księgi wywieziono do
tworzących się przy wszystkich starostwach
powiatowych (Landratsamt) – powiatowych
urzędów do spraw genealogicznych (Kreissippenamt). Z końcem 1944 r. wydano rozkaz
o przeniesieniu ksiąg metrykalnych i urzędów stanu cywilnego do Gostynia celem ich
zabezpieczenia. Księgi zostały zabezpieczone w klasztorze69. Obok ksiąg metrykalnych
znajdowały się w Gostyniu także inne akta
kościelne i archiwa rodzinne. Na teren klasztoru przeniesiono również Krajowy Urząd
do Spraw Genealogicznych (Landessippenstelle) oraz Urząd do Spraw Genealogicznych
dla Niemieckich Repatriantów ze Wschodu
68
Gausippenamt Posen został zorganizowany w Poznaniu
15 lipca 1940 r. Urząd w celu prowadzenia badań genealogicznych przejmował z gmin wyznaniowych, parafii katolickich
i ewangelickich oraz z urzędów stanu cywilnego wszelkiego
rodzaju księgi, akta, pisma i kroniki. W połowie 1942 r. zgromadził około 15 tys. ksiąg kościelnych, co stanowiło około ⅔ całości materiałów pochodzących z 1500 gmin. Okręgowy Urząd
był instytucją nadzorczą w stosunku do placówek terenowych,
udzielał im pomocy i porad fachowych. Do jego zadań należało prowadzenie prac naukowo-badawczych obejmujących
okres do roku 1795. Do zadań urzędów powiatowych należało oprócz prowadzenia badań genealogicznych gromadzenie
źródeł do historii nazw miejscowości, wycinków prasowych
o treści genealogicznej. Urząd Okręgowy prowadził także na
szerszą skalę kształcenie kadr przez wybitnych specjalistów
z zakresu geografii osadnictwa ziem wschodnich Rzeszy, ustawodawstwa rodzinnego, paleografii łacińskiej. Urzędy okręgowe pośrednio podlegały ministrowi spraw wewnętrznych
Rzeszy, a bezpośrednio namiestnikom okręgów administracyjnych. Placówki terenowe podlegały burmistrzom i landratom,
APP, Urząd do Spraw Genealogicznych w Poznaniu, sygn. 17,
s. 1–3; J. Majewski, „Wstęp do inwentarza Urzędu do Spraw
Genealogicznych w Poznaniu”, Poznań 1969, s. I–V, mps przechowywany w APP.
69
APP, Archiwum..., sygn. 425, s. 1.
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5. Widok na klasztor ojców filipinów na Świętej Górze w Gostyniu w okresie okupacji
Muzeum w Gostyniu

(Sippenamt für ostdeutsche Rückwanderer). Obie
instytucje funkcjonowały w Gostyniu pod zarządem jednego kierownika, Niemca Adama
Józefa Benkera70. Zadaniami obu instytucji
70
Benker Adam Józef – ur. 31 października 1910 r. w Münchbergu. W 1931 r. zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Heidelbergu. Studiował tu prehistorię, historię i germanistykę do ukończenia semestru letniego. Wiosną 1933 r.
wstąpił do NSDAP, ale jeszcze tego samego roku jesienią, po
powrocie do domu, został z partii wydalony z nieznanych powodów. W mieście rodzinnym od października 1933 r. do wiosny 1934 r. zorganizował i uporządkował tamtejsze archiwum.
Otwierała się przed nim możliwość podjęcia pracy w archiwum miejskim w Gerze, ale w 1936 r. został zawieszony w całej
swojej działalności. W lutym 1936 r. podjął ponownie studia,
tym razem na Uniwersytecie w Monachium. Jesienią tego samego roku przerwał je z powodu choroby matki. Powrócił
do domu i wstąpił w związek małżeński z Gerdą Hildą Kubą,
z którą miał dwójkę dzieci. Od 1936 r. był w bardzo trudnej sytuacji materialnej, ponieważ nigdzie nie mógł znaleźć zatrudnienia. Utrzymywał się z pisania artykułów. Rozpoczął pracę
jako ajent towarzystwa ubezpieczeniowego. Lepsze warunki
pracy znalazł dopiero na terenach okupowanych w Poznaniu,
gdzie został zatrudniony 15 czerwca 1942 r. jako pomocniczy
pracownik naukowy Gausippenamt na stanowisku kierownika oddziału ochrony zabytków piśmiennych. 1 października
1943 r. opuścił Poznań i osiedlił się wraz z rodziną w Gostyniu w zabudowaniach ojców filipinów jako kierownik Powiatowego Urzędu do Spraw Genealogicznych – Kreissippenamtu.
11 stycznia 1945 r. został powołany do wojska i od tego momentu ślad po nim zaginął. A. J. Benker był historykiem i archiwistą
z niepełnym wykształceniem historycznym, był także regionalistą. Pozostawił bogatą spuściznę o charakterze regionalnym,
dotyczącą przeszłości Münchbergu i okolic. Wykonał tablice

było gromadzenie wspomnianych wyżej akt
metrykalnych oraz wszelkich innych materiałów mogących służyć do badania rodowodów ludności na obszarze Kraju Warty i na
niektórych innych obszarach oraz praktyczne wykorzystanie ich w niemieckiej polityce ludnościowej w myśl teorii rasistowskiej.
Instytucje te zgromadziły również podręczne
biblioteki naukowe liczące kilka tysięcy tomów, dotyczących zwłaszcza historii Polski71.
Po zakończeniu okupacji ziemi gostyńskiej i po ukonstytuowaniu się Komitetu
Miejskiego tymczasowy burmistrz Gostynia
Kazimierz Mrowiński już 29 stycznia 1945 r.
wyznaczył W. Stachowskiego, dyrektora
miejscowego banku, zasłużonego wydawcę
i redaktora 10 tomów „Kroniki Gostyńskiej”,
genealogiczne kilkunastu rodzin niemieckich. W Poznaniu
i Gostyniu w latach 1943–1945 wydał dwa roczniki „Mitteilungen des Gausippenamts Posen an die Kreissippenämter”, APP,
Adam Józef Benker – spuścizna (1910–1945; historyk-regionalista, genealog, urzędnik hitlerowskiego Urzędu do Spraw
Genealogicznych w Poznaniu), sygn. 256, bez numeracji stron;
K. Chojnacka, „Wstęp do inwentarza Adam Józef Benker – spuścizna (1910–1945; historyk-regionalista, genealog, urzędnik
hitlerowskiego Urzędu do Spraw Genealogicznych w Poznaniu)”, Poznań 1974, s. I–X, mps, przechowywany w APP.
71
APP, Archiwum..., sygn. 424, s. 15, 82.
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na tymczasowego kierownika Świętej Góry
i znajdującego się tam archiwum72. Nominacja
spowodowana była tym, że Święta Góra była
wówczas opuszczona, zakonnicy powrócili
z wysiedlenia dopiero w lutym, chodziło więc
o zabezpieczenie klasztoru i zgromadzonych
tam zbiorów. 19 lutego 1945 r. Zygmunt Lisiecki, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upoważnił
W. Stachowskiego do objęcia opieką ksiąg
metrykalnych zgromadzonych w klasztorze
ojców filipinów w Gostyniu oraz publicznych
i prywatnych zbiorów archiwalnych i muzealnych w powiecie gostyńskim, nieposiadających odpowiedniej ochrony. Wytyczne co do
dalszych działań W. Stachowski miał otrzymywać z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu73.
Jak wynika z dokumentów, archiwalia zgromadzone w Gostyniu znalazły się już w kwietniu pod nadzorem Archiwum Państwowego
w Poznaniu, bowiem 11 kwietnia wikariusz generalny poznański zwrócił się do poznańskiego archiwum o zwrot zgromadzonych w Gostyniu ksiąg metrykalnych i akt kościołów Archidiecezji Poznańskiej. Archiwum Państwowe w Poznaniu wyraziło zgodę na przygotowanie do przeniesienia ksiąg metrykalnych do
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Całość prac miała się jednak odbywać w obecności przedstawiciela Archiwum Ksiąg Metrykalnych w Gostyniu74. Dopiero jednak 4 lipca
W. Stachowski otrzymał oficjalne pismo od kierownika Archiwum Państwowego w Poznaniu dr. Kazimierza Kaczmarczyka, informujące go, że jest kierownikiem Archiwum Ksiąg
Metrykalnych w Gostyniu, podlegającego jako
oddział Archiwum Państwowemu w Poznaniu75. Jak się jednak okazało, podporządkowanie archiwum świętogórskiego Archiwum
Państwowemu w Poznaniu oraz nominacja
Tamże, s. 2.
Tamże, s. 3.
74
Tamże, sygn. 425, s. 3; Informacje dotyczące Archiwum
Ksiąg Metrykalnych w Gostyniu znajdują się w niepublikowanym opracowaniu dr. Jarosława Matysiaka, „Kazimierz Kaczmarczyk – biografia archiwisty”, Poznań 2010, s. 99, mps przechowywany w APP.
75
APP, Archiwum..., sygn. 424, s. 3.
72
73

W. Stachowskiego odbyły się bez porozumienia z władzami zwierzchnimi, tj. warszawskim Wydziałem Archiwów Państwowych.
Oficjalne ustosunkowanie się władz archiwalnych powinno bowiem skutkować przyjęciem
na etat pracujących tam osób, czyli kierownika W. Stachowskiego i Józefa Perczaka – pomocnika. Przedstawiciel Wydziału Archiwów
Państwowych dr Antoni Rybarski w piśmie
do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował, że archiwum gostyńskie jest tylko
magazynem ksiąg metrykalnych podległym
archiwum poznańskiemu, a Ministerstwo
Oświaty nie ma zobowiązań w stosunku do
zatrudnionych tam osób76. Jak widać, z jednej
strony archiwum to miało podlegać archiwum
poznańskiemu, wydającemu mu zgody na
wywóz akt, a z drugiej nie wiadomo było, kto
powinien je obsługiwać, skoro pracujące tam
osoby nie są pracownikami sieci archiwalnej.
Problemy personalne nasiliły się w marcu 1946 r., kiedy Starostwo Powiatowe w Gostyniu upomniało się o swojego pracownika
J. Perczaka, w związku ze zmniejszeniem liczby etatów w starostwie. Okazało się także,
że W. Stachowski za kierowanie archiwum
otrzymał wynagrodzenie ze starostwa tylko
w maju 1945 r. w kwocie 2500 zł, za pierwsze
pięć miesięcy swojej pracy, choć dodatkowo
ponosił wydatki z własnej kieszeni, opłacając koszty związane z prowadzoną korespondencją. W tej trudnej sytuacji zwrócił się
z prośbą do poznańskiego archiwum o wyjaśnienie spraw związanych z jego zatrudnieniem. Sugerował także, że w razie przejścia
J. Perczaka do pracy w starostwie, niezbędne
będzie zatrudnienie innej osoby do pomocy77.
W związku z problemami kadrowymi, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu
K. Kaczmarczyk w kwietniu 1946 r. wystosował ponownie pismo do Wydziału Archiwów Państwowych w Warszawie z prośbą
o uregulowanie sytuacji prawnej, a zwłaszcza
spraw związanych z zatrudnieniem. W piśmie
76
77

Tamże, sygn. 425, s. 6–7.
Tamże, sygn. 425, s. 61, 82.

6. Pismo Kazimierza Kaczmarczyka do Ministerstwa Oświaty w sprawie Archiwum Ksiąg Metrykalnych
w Gostyniu, 4 kwietnia 1946 r.
APP, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 425, k. 82
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7. Wejście główne do klasztoru ojców filipinów na Świętej Górze w Gostyniu w okresie okupacji
Muzeum w Gostyniu

stwierdził, że likwidacja archiwum potrwa
jeszcze około dwóch lat w związku z brakiem środków lokomocji. Dodatkowo zaznaczył, że archiwum poznańskie nie dysponowało wówczas odpowiednią liczbą wolnych
pomieszczeń, aby przejąć archiwa rodzinne
i bibliotekę. Na okres likwidacji archiwum
proponowano więc utworzenie z niego filii archiwum poznańskiego z kierownikiem W. Stachowskim jako kontraktowym urzędnikiem
z ryczałtem miesięcznym 1200 zł, który opłacony byłby od 1 lipca 1945 r. Jako personel pomocniczy miał zostać zatrudniony od 1 maja 1946 r.
J. Perczak w charakterze urzędnika prowizorycznego z X grupą zaszeregowania, w miejsce
nieobsadzonego dotąd etatu po zwolnieniu się
z pracy pracownika archiwum poznańskiego78.

Efektem pisma była narada przeprowadzona 18 kwietnia 1946 r. w Ministerstwie
Administracji Publicznej, w której uczestniczyli przedstawiciel Wydziału Archiwów
Państwowych dr A. Rybarski i referent do
spraw akt stanu cywilnego radca Marczewski.
W wyniku narady ustalono, że nie ma potrzeby przejęcia składnicy akt w Gostyniu na etat
Ministerstwa Oświaty – Wydziału Archiwów
Państwowych. Stwierdzono ponadto, że akta
należy jak najszybciej rozdać urzędom, które
są ich właścicielami. Księgi parafialne sprzed
1850 r. postulowano zwrócić nie parafiom,
lecz archiwom archidiecezjalnym, z uwagi na
zapewnienie im lepszej opieki. Pozostałe akta
pochodzące ze świeckich urzędów sprzed
1850 r. jako materiały historyczno-naukowe
przejąć miało Archiwum Państwowe w Poznaniu, łącznie z materiałami nieposiadającymi właściciela – archiwami rodzinnymi
i biblioteką. Sposób funkcjonowania składnicy
miał zostać omówiony ze starostą gostyńskim
i wojewodą poznańskim, a w razie braku porozumienia sprawa miała trafić do uzgodnienia
między Ministerstwem Oświaty i Ministerstwem Administracji Publicznej79.
Mimo takich ustaleń, w czerwcu Urząd
Wojewódzki zwrócił się do Archiwum Państwowego w Poznaniu o przyjęcie na etat
J. Perczaka i zrefundowanie dotąd poniesionych wydatków na jego wynagrodzenie od
dnia 1 sierpnia 1945 r. Świadczyło to o braku przepływu informacji o wynikach ustaleń
między ministerstwami. Nie były one zresztą respektowane, ponieważ w lutym 1947 r.
J. Perczak, jak wskazują dokumenty, nie pracował już w Archiwum Ksiąg Metrykalnych
(w powojennych dokumentach używana jest
także nazwa Archiwum Ksiąg Metrycznych)
w Gostyniu80. Sprawa zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika archiwum W. Stachowskiego także nie została rozwiązana81.
Tamże, sygn. 425, s. 87.
Tamże, sygn. 424, s. 123.
81
Tamże, sygn. 424, s. 86.
79
80

78

Tamże, sygn. 425, s. 82.
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Kwestia podległości Archiwum Ksiąg Metrykalnych w Gostyniu faktycznie nigdy nie
została rozstrzygnięta. Archiwum Państwowe
w Poznaniu sprawowało nadzór merytoryczny, wydawało zgody na zwrot akt, a z drugiej
strony pracownicy pracujący w archiwum
byli zatrudnieni w starostwie, jak J. Perczak,
albo w ogóle nie byli zatrudnieni, pracując
przez prawie cały okres funkcjonowania archiwum społecznie.
Mimo problemów cały czas trwały prace
związane z przekazywaniem ksiąg. 27 czerwca 1945 r. księgi parafialne miasta Poznania
i powiatu poznańskiego odebrał dyrektor
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
ks. prof. Józef Nowacki. Systematycznie, ale
wolno odbierały księgi starostwa, sądy i poszczególne parafie. Od października 1945 r.
archiwum poznańskie zgodziło się na wydawanie bez swojej zgody ksiąg z Archiwum
Ksiąg Metrykalnych księżom, dziekanom,
proboszczom i administratorom parafii z obszarów Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej oraz Diecezji Włocławskiej. Archiwum
gostyńskie miało wydawać księgi na podstawie wniosku zainteresowanych i pokwitowania odbioru82.
W czasie działania archiwum nie obyło się
także bez problemów i sporów z klasztorem.
Pierwszym zarzewiem konfliktu było sprawowanie nad nim opieki przez W. Stachowskiego. Filipini twierdzili, że czynił to bez upoważnienia ze strony klasztoru czy czynników
kościelnych. Trudno zresztą mówić o zgodzie
ojców filipinów czy władz kościelnych na
opiekę, skoro ta została powierzona jemu następnego dnia po wyzwoleniu spod okupacji
hitlerowskiej Gostynia. W mieście zresztą nie
było wtedy zakonników, a ówczesne władze
miejskie miały na celu zabezpieczenie klasztoru i akt przed zniszczeniem czy grabieżą,
jakie wówczas często się zdarzały w wyniku
zawieruchy wojennej. Kolejnym punktem
zapalnym był fakt, że nikt z decydentów nie
poinformował oficjalnie władz klasztornych

o funkcjonowaniu w murach klasztoru Archiwum Ksiąg Metrykalnych. Sytuację tę komplikowały bowiem wspomniane wyżej spory
między Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu
a Archiwum Państwowym w Poznaniu i Wydziałem Archiwów Państwowych w Warszawie. Problemem było też zajęcie przez Archiwum Akt Metrykalnych pomieszczeń klasztornych bez ustalenia warunków dzierżawienia zajmowanych pomieszczeń (początkowo
było ich 12) z przełożonymi zgromadzenia.
Dopiero 25 czerwca 1945 r. Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu zwrócił się
do wojewody poznańskiego o uregulowanie
sytuacji lokalowej w Gostyniu poprzez zarekwirowanie 12 pomieszczeń i jak najszybsze
przesłanie stosownego aktu. W piśmie zaznaczył, że Archiwum Ksiąg Metrykalnych zawiera księgi metrykalne wszystkich wyznań
oraz rejestry urzędów stanu cywilnego z obszaru byłego Kraju Warty do celów ewidencji
ludności i interesów państwa. W odpowiedzi
z 31 sierpnia 1945 r. Urząd Wojewódzki poinformował, że ojcowie filipini wyrazili zgodę
na dalsze przechowywanie akt w dotychczasowych lokalach, dzięki czemu zbędne stało
się wydanie zarządzenia o przymusowym
ich zajęciu83.
Mimo zgody na przechowywanie akt, ojcowie filipini na początku 1946 r. zwrócili się
do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o interwencję w sprawie opróżnienia pomieszczeń
zajmowanych przez Archiwum Ksiąg Metrykalnych. Lokale były im niezbędne w związku z prowadzeniem internatu dla młodzieży
gimnazjalnej84. W tej sytuacji w marcu 1946 r.
archiwum poznańskie musiało wystosować
do władz wojewódzkich pismo informujące,
że w chwili obecnej nie ma możliwości przeniesienia akt z uwagi na braki lokalowe. Dopiero z końcem grudnia 1946 r. archiwum
otrzymało pomieszczenia w byłym zamku cesarskim w Poznaniu, ale nie zdążyło przeprowadzić w nich remontu z powodu problemów
83
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Tamże, sygn. 424, s. 23–74; sygn. 425, s. 18.
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Tamże, sygn. 425, s. 4–5.
Tamże, sygn. 425, s. 76.
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finansowych. Pomieszczeniami magazynowymi były wówczas piwnice pod spalonym
budynkiem archiwum. Kazimierz Kaczmarczyk pisał do władz wojewódzkich: Jest chyba
rzeczą oczywistą, że interes państwa i milionów
obywateli, by uchronić od zagłady kilkaset tysięcy
kościelnych ksiąg metrykalnych i rejestrów stanu cywilnego, przedstawiających nie tylko jako
księgi publiczne lecz także o ile chodzi o metryki
kościelne – jako źródła historyczne nieocenioną
wprost wartość, jest stokroć ważniejszy od interesu klasztoru gostyńskiego, zamierzającego rozszerzyć istniejący w nim internat młodzieży gimnazjalnej85. W swoim piśmie kierownik zwrócił
się również z prośbą o interwencję w klasztorze w sprawie otwierania zamkniętych pomieszczeń mieszczących księgi metrykalne
i zabierania z nich mebli i książek. Ponadto
informował, że zamknięte pomieszczenia
otwiera również młodzież z internatu, niszczy rękopisy, pozbawia je opraw, przewraca
akta86.
Ponieważ sytuacja była trudna, 24 czerwca 1946 r. przedstawiciel Archiwów Państwowych dr A. Rybarski przeprowadził kolejne
rozmowy w Ministerstwie Administracji Publicznej, gdzie ustalono, że archiwum gostyńskiego nie należy przenosić do żadnego innego lokalu. W razie jakiegokolwiek wniosku
w tej sprawie, decyzja nie mogła zapaść bez
konsultacji z Ministerstwem Oświaty.
Mimo to 9 lipca 1946 r. do kierownika
Archiwum Państwowego w Poznaniu zwrócił się kierownik internatu z klasztoru w Gostyniu, domagając się opuszczenia w ciągu
dwóch tygodni wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez archiwum. Pomieszczenia
były potrzebne do powiększenia internatu
w związku z zaleceniami Kuratorium Szkolnego Poznańskiego. W razie nieopuszczenia
pomieszczeń, akta miały zostać wyrzucone
na podwórze lub przewiezione do należącego
do ojców filipinów folwarku w Drzęczewie,
oddalonego od Gostynia o cztery kilometry.

Wobec takiego postawienia sprawy, dyrektor poznańskiego archiwum zalecał rozwagę.
Zwracał uwagę na interes publiczny oraz samego Kościoła, bo przewiezienie akt do Drzęczewa mogło spowodować chaos i brak nad
nimi nadzoru.
W tak trudnej sytuacji poznańskie archiwum zaproponowało opróżnienie dwóch
kolejnych pomieszczeń, co nie spotkało się
z aprobatą filipinów. Kierownik internatu
nadal postulował opuszczenie wszystkich
pomieszczeń, ponieważ klasztor nie życzył
sobie dalszego przechowywania akt i zamierzał zwrócić się do wojewody o natychmiastowe rozwiązanie problemu87. Wskutek tego
o zaognieniu konfliktu ponownie powiadomiono Wydział Archiwów Państwowych,
którego władze miały interweniować, aby
nie dopuścić do ewentualnego wyrzucenia
lub samowolnego przewiezienia akt88. Dyrektor Archiwów Państwowych W. Suchodolski zwrócił się do wojewody poznańskiego z prośbą o zainteresowanie się sprawą.
Dyrektor zaznaczył, że w miarę możliwości pomieszczenia klasztorne są opróżniane
i zwracane, jednak prosił kategorycznie, aby
klasztor nie podejmował żadnych działań,
które mogłyby spowodować uszkodzenie
akt, a mimo to część z nich w październiku
trafiła do folwarku w Drzęczewie89. W lutym
1947 r. Leon Siuchniński – archiwista poznański – odbył podróż służbową do Gostynia do
likwidującego się archiwum. Zastał w klasztorze akta tylko w jednym pomieszczeniu
na pierwszym piętrze. Natomiast pozostałe
akta znajdowały się w folwarku w Drzęczewie, w trzech pomieszczeniach na pierwszym
piętrze budynku gospodarczego. Likwidacja
archiwum stała się sprawą oczywistą, mimo
to odbywało się to stopniowo. W listopadzie
1947 r. klasztor domagał się przyspieszenia
ostatecznej likwidacji składnicy akt w Drzęczewie. Doktor K. Kaczmarczyk zwrócił się
Tamże, sygn. 425, s. 92.
Tamże.
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Tamże, sygn. 425, s. 94, 119.
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Tamże, sygn. 425, s. 77.
86
Tamże.
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do W. Stachowskiego o przygotowanie do
wysyłki pozostałych akt oraz przedstawienie
planu likwidacji składnicy. Ostatnia partia akt
została przygotowana i wysłana 6 czerwca
1948 r. Władysław Stachowski zameldował:
Ciężarówką tutejszej Cukrowni przesyłam resztę
Archiwum Metrykalnego mieszczącego się dotychczas w Drzęczewie i uważam tym samym akcję
tę za zakończoną90.
Po zakończeniu działalności gostyńskiego
archiwum kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu K. Kaczmarczyk podziękował
W. Stachowskiemu w liście za bezinteresowny
zarząd i rozprowadzenie między zainteresowane urzędy cennych zbiorów. Zwrócił się do
Wydziału Archiwów Państwowych o przyznanie mu Złotego Krzyża Zasługi za wydatną,
obywatelską i bezinteresowną pracę91. Tak zakończyło się funkcjonowanie tego specyficznego
i efemerycznego archiwum na terenie działania późniejszego archiwum powiatowego
w Lesznie.
Archiwum Ksiąg Metrykalnych funkcjonowało w Gostyniu przez trzy lata po zakończeniu II wojny światowej. W tym czasie
tysiące ksiąg metrykalnych i akt urzędów stanu cywilnego wróciło do swych właścicieli.
Likwidacja odbywała się wolno z uwagi na
problemy z transportem i nieliczny personel,
który częściowo nie był nawet wynagradzany
za swoją pracę. Spory kompetencyjne między
urzędami także nie przyspieszały prac. Władze archiwalne widziały potrzebę zabezpieczenia akt, ale nie potrafiły porozumieć się co
do przejęcia na etat pracujących w archiwum
osób. Ani władze archiwalne, ani wojewódzkie nie potrafiły wymusić także na przełożonych klasztoru zaprzestania działań zmierzających do usunięcia akt z terenu Świętej Góry.
Spowodowało to ostatecznie ich eksmisję do
folwarku w Drzęczewie. Służby archiwalne
były w tym czasie w bardzo trudnej sytuacji,
gdyż wiele budynków archiwów było zniszczonych, część akt zaginęła bezpowrotnie,
90
91

Tamże, sygn. 425, s. 123, 139.
Tamże, sygn. 425, s. 140–141.
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wiele należało odnaleźć i przewieźć. Personel
był wówczas nieliczny, a władze nie chciały
zwiększać liczby etatów. Mimo tych problemów, dzięki społecznej często pracy, uratowano ważne zbiory metrykalne. Znaleźli się
bowiem ludzie, dla których ratowanie archiwaliów było niezmiernie ważne, bez względu
na ponoszone koszty.
W 1950 r., tuż przed powstaniem oddziałów powiatowych, w związku z pracami nad
Instrukcją o prowadzeniu składnic akt urzędów i instytucji na terenie R.P., archiwum poznańskie w miesiącach wrzesień – grudzień
przeprowadzało w miarę swoich możliwości kadrowych kontrole składnic akt w instytucjach znajdujących się na terenie swego
działania. W dokumentach zachowało się:
Sprawozdanie archiwisty Tadeusza Mencla92
z podróży służbowej do Leszna w dniu
27 września 1950 r. celem zbadania składnicy
akt Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie93.
W sprawozdaniu zawarto informacje dotyczące składnicy akt. Składała się ona z dwóch
pomieszczeń, a w jednym z nich, mieszczącym się w głównym budynku Powiatowej
Rady Narodowej (PRN), znajdowały się akta
z lat 1945–1949, częściowo uporządkowane.
W drugim budynku, w piwnicy przechowywano natomiast 4 m³ akt różnych przywiezionych w 1945 r. z Bytynia i Szamotuł, dokąd –
jak już wspomniano – były wywiezione przez
Niemców. Wśród nich były akta landratury
leszczyńskiej sprzed 1918 r., akta starostwa
i wydziału powiatowego z okresu międzywojennego, a także akta miasta Leszno, urzędu ziemskiego i inne. Składowane na posadzce akta były w bardzo złym stanie fizycznym,
zostały bowiem zalane na skutek uszkodzenia rury wodociągowej. Ponadto w toku
ustaleń okazało się, że Urząd Bezpieczeństwa
92
Mencel Tadeusz (1912–1987), historyk, archiwista. Pracownik APP w latach 1947–1954. W 1953 r. delegowany do
Zielonej Góry w celu organizowania na tamtejszych terenach archiwów państwowych. W latach 1955–1961 dyrektor
Archiwum Państwowego w Lublinie. Od 1955 r. wykładowca na
UMCS w Lublinie, zob. F. Cieślak, Mencel Tadeusz [w:] Słownik
biograficzny archiwistów..., t. 2, s. 117–120.
93
APP, Archiwum..., sygn. 393, k. 13.

8. Sprawozdanie Tadeusza Mencla z podróży służbowej do Leszna w celu zbadania składnicy akt Powiatowej Rady
Narodowej, 27 września 1950 r.
APP, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 29, k. 2

Publicznego zabrał dwa samochody ciężarowe
akt starostwa i wydziału powiatowego z lat
1918–1939, które miały być zwrócone po
sprawdzeniu zawartości. Natomiast akta okupacyjne z lat 1939–1945 – w ilości trzech samochodów – zostały przez Starostwo Powiatowe
w Lesznie sprzedane na makulaturę w 1949 r.
Według informacji kierownika składnicy
Franciszka Waszyńskiego, zezwolenia na
sprzedaż udzielił Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Po sprawdzeniu składnicy T. Mencel
przedstawił przewodniczącemu Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) swoje
uwagi; stwierdził m.in., że lokal jest zbyt cia-

sny, brak spisów zdawczo-odbiorczych i kartoteki wypożyczeń akt oraz podkreślił konieczność opieki nad aktami znajdującymi się
w drugim budynku94. Archiwiści poznańscy,
z uwagi na szczupłą kadrę i wiele innych zadań, rzadko wizytowali składnice akt na podległym im terenie. Czytając jednak informacje
dotyczące składnicy akt PRN w Lesznie widać
ewidentnie, że konieczna była dokonująca się
właśnie reorganizacja sieci archiwów, polegająca na utworzeniu oddziałów powiatowych,
a potem archiwów powiatowych. Bez tej reorganizacji niemożliwe było zabezpieczenie
licznych materiałów archiwalnych w terenie.

94
Tamże. Podobna sytuacja była w innych prezydiach
powiatowych rad narodowych. W PPRN w Koninie w piwnicach
znajdowało się 30 m³ porozrzucanych akt powiatowych
władz rosyjskich sprzed 1915 r., akt Starostwa Powiatowego
w Koninie i Słupcy z lat 1919–1939, akt Wydziału Powiatowego
w Koninie z lat 1919–1939 oraz akt landratury z okresu okupacji.
W PPRN w Kaliszu znajdowały się Akta Rządu Gubernialnego
w Kaliszu z lat 1867–1914, akta okupacyjne władz niemieckich,
akta Starostwa Powiatowego w Kaliszu z lat 1918–1939 (silnie
zniszczone), akta Starostwa Powiatowego w Kaliszu z lat
1945–1948. W Gorzowie Wielkopolskim, w budynku PPRN,
znajdowały się akta po byłym Sądzie Okręgowym w Gorzowie,
w ilości 32 m³. Akta leżały w piwnicy na kamiennej podłodze.
Do akt był swobodny dostęp z uwagi na brak zabezpieczeń,
tamże, sygn. 393, k. 11, 12, 20.

Rozdział II
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie
(lata 1950–1976)

1. Organizacja i funkcjonowanie Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie
1.1. Powstanie i organizacja archiwum
Przemiany społeczno-polityczne w Polsce po
II wojnie światowej spowodowały, że archiwa
państwowe stanęły przed nowymi wyzwaniami. Pojawiła się potrzeba zabezpieczenia
znacznie większej ilości archiwaliów, a co się
z tym wiąże, konieczność rozbudowy istniejącej dotąd sieci archiwów. Potrzebne były
archiwa nie tylko w miastach wojewódzkich,
ale także w powiatowych, aby sprostać zadaniu gromadzenia i opracowywania rosnącej
szybko ilości archiwaliów. Oddziały powiatowe miały powstać w pierwszej kolejności
w tych rejonach państwa, gdzie występowało
dużo materiałów archiwalnych. Chodziło także o objęcie nadzorem instytucji administracji
państwowej i gospodarki narodowej wytwarzających na bieżąco materiały archiwalne95.
We wrześniu 1948 r., podczas konferencji archiwistów we Wrocławiu, która towarzyszyła pierwszemu powojennemu zjazdowi historyków polskich, dr Rafał Gerber wystąpił
z referatem na temat nowelizacji obowiązującego wówczas Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami
z dnia 7 lutego 1919 r.96 Przedstawił zebranym
A. Tomczak, Zarys..., wyd. 2, s. 257–258; B. Woszczyński,
Z dziejów archiwów państwowych w okresie powojennym, „Archeion”, t. 80, 1986, s. 94.
96
W lutym 1945 r. R. Gerber po raz pierwszy, w memoriale
„O organizacji służby archiwalnej w Polsce”, zaproponował
organizację służby archiwalnej w kraju według wzorców radzieckich. Proponował m.in. utworzenie Departamentu Archi95

propozycję rozbudowy dotychczasowej sieci
archiwalnej. Miała ona składać się z archiwów
centralnych, wojewódzkich i powiatowych.
Siecią kierować miał urząd centralny – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Archiwom powiatowym poświęcił w wystąpieniu całkiem obszerny fragment. Według
niego miały być one tworzone w każdym powiecie i miały stanowić najniższą jednostkę
organizacyjną archiwów państwowych. Ich
zadaniem byłoby przejmowanie akt od urzędów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji
działających na terenie powiatu. Akta miały
być przejęte po pięciu latach po utracie znaczenia praktycznego i po przeprowadzeniu
pierwszego brakowania przez przekazującego. Archiwa powiatowe miały przechowywać je przez 10 lat i po przeprowadzeniu powtórnego brakowania przekazać całe zespoły
lub ich części do archiwum wojewódzkiego.
Głównym zadaniem kierownika archiwum
powiatowego miało być prowadzenie kontroli kancelarii poszczególnych instytucji działających na terenie powiatu. Według pomysłu
dr. R. Gerbera archiwa powiatowe miały pełnić funkcje administracyjne97. Tezy referatu
spotkały się z aprobatą zebranych, co znalazło
odzwierciedlenie w dyskusji, jaka odbyła się
wów Państwowych przy Prezydium Rady Ministrów, przejęcie
przez państwo archiwów prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji społecznych oraz kontrolowanie archiwów kościelnych,
AAN, Ministerstwo Oświaty..., sygn. 9449, s. 4–8.
97
Tamże, sygn. 8455, s. 6–17; R. Gerber, Wytyczne do projektu
nowelizacji Dekretu o państwowej służbie archiwalnej, „Archeion”,
t. 18, 1948, s. 69; M. Bielińska, Rozwój sieci archiwalnej, „Archeion”, t. 24, 1955, s. 12.
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po wystąpieniu prelegenta98. W dalszych działaniach nie wszystkie tezy udało się wprowadzić w życie, jak choćby postulat powołania
archiwum powiatowego w każdym powiecie.
Stały się jednak podwaliną pod ich utworzenie, podobnie jak i uchwalenie nowego dekretu o archiwach państwowych.
Problemy związane z rozbudową sieci archiwalnej zostały także poruszone podczas
zjazdu dyrektorów archiwów państwowych
w dniach 11–13 maja 1949 r. w Otwocku.
I tym razem przedstawił je dr Rafał Gerber,
wówczas już naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych, który poinformował przy tej
okazji, że w roku 1950 utworzy 70 nowych
etatów, głównie w archiwach wojewódzkich
i powiatowych99. W nawiązaniu do tej informacji oraz ogólnego poparcia w środowisku
idei powstania archiwów powiatowych, ale
także opóźnień w ukazaniu się stosownego
dekretu, Wydział Archiwów Państwowych
rozpoczął starania o wydanie przez ministra
oświaty zarządzenia tworzącego oddziały powiatowe. Jak informował naczelny dyrektor
R. Gerber na konferencji dyrektorów 16 maja
1950 r. w Warszawie, zarządzenie ministra
oświaty w sprawie utworzenia oddziałów powiatowych miało zostać rozesłane do archiwów przed ogłoszeniem w druku. Personel
archiwów powinien być zaangażowany do
30 czerwca 1950 r., ponieważ inaczej mogłyby
przepaść przyznane etaty. W sprawie pomocy
w doborze kandydatów do archiwów powiatowych należało zwracać się do inspektoratów
szkolnych i PZPR100. Powstanie oddziałów
zostało usankcjonowane Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie
utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich
archiwów państwowych101. W punkcie 9 tego
Wrocławska konferencja archiwalna, „Archeion”, t. 18, 1948,
s. 279–282; A. Tomczak, Zarys..., cz. 2, wyd. 1, s. 130–131.
99
J. Jankowska, Zjazd dyrektorów archiwów państwowych 11–13
maja 1949 r. w Otwocku, „Archeion”, t. 19–20, 1951, s. 492–493.
100
AAN, Ministerstwo Oświaty..., sygn. 8455, s. 176.
101
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich archiwów
państwowych, Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty z 27 października
1950 r. nr 19, poz. 243 (§ 3 informował, iż zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 czerwca 1950 r.).
98

zarządzenia wśród oddziałów powiatowych,
jakie miały powstać przy Archiwum Państwowym w Poznaniu, wymieniony jest oddział
powiatowy w Lesznie102. Już 3 czerwca wpłynął do Archiwum Państwowego w Poznaniu
telegram podpisany przez naczelnego dyrektora dr. R. Gerbera, informujący o podpisaniu
przez ministra zarządzenia o utworzeniu oddziałów powiatowych. Telegram nakazywał
przystąpienie do prac organizacyjnych103. Na
przełomie czerwca i lipca 1950 r. dyrektor archiwum poznańskiego dr K. Kaczmarczyk
otrzymał stosowne upoważnienia do negocjowania i zawierania umów o najem lokali
w związku z tworzeniem oddziałów powiatowych archiwum oraz do przeprowadzania
rozmów dotyczących organizacji składnic akt
urzędów państwowych na terenie województwa poznańskiego, a także do ich wizytowania104. Przekazane upoważnienia spowodowały podjęcie działań zmierzających do ustanowienia oddziałów powiatowych, a także
rozpoczynały proces tworzenia w dzisiejszym
rozumieniu archiwów zakładowych urzędów
i pozwalały na ich kontrolowanie, co miało
służyć zabezpieczeniu materiałów archiwalnych znajdujących się w terenie – w miastach,
powiatach i gminach.
Problemy związane z organizowaniem
oddziałów powiatowych były omawiane podczas konferencji dyrektorów archiwów państwowych, która odbyła się w dniach 28–29
lipca 1950 r. w Ministerstwie Oświaty. Zwracano szczególną uwagę na odczuwalny wszędzie brak odpowiednich lokali. Podczas konferencji przedstawiciel ministerstwa i naczelny dyrektor Archiwów Państwowych apelowali, aby dyrektorzy archiwów państwowych
102
Oprócz oddziału powiatowego w Lesznie wymienione są
również oddziały powiatowe w Gorzowie, Jarocinie, Kaliszu,
Kole, Koninie i Zielonej Górze.
103
APP, Archiwum..., sygn. 29, s. 7. Wobec tego, że telegram
naczelnego dyrektora wpłynął 3 czerwca do archiwum w Poznaniu, a wysłany został 2 czerwca, natomiast zarządzenie
formalnie zostało podpisane 21 lipca, a ogłoszone drukiem
27 października 1950 r., przypuszczać należy, że treść zarządzenia została uzgodniona wcześniej, aby można było przystąpić
do prac (Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r.,
Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty z 1950 r. nr 19, poz. 243)
104
APP, Archiwum..., sygn. 29, s. 8–10.
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zwrócili się z prośbą do wszechwładnych
komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) o powzięcie
uchwał mających na celu zabezpieczenie archiwom odpowiednich lokali dla tworzących
się oddziałów powiatowych105. W związku
z tą prośbą, jak i trudną sytuacją, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu 10 sierpnia 1950 r. wystąpił z pismem do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, w którym poinformował, iż w 1950 r. roku na terenie województwa
poznańskiego ma powstać pięć oddziałów
terenowych, w tym w Lesznie. Oddziały te,
jak pisał dyrektor, miały za cel gromadzenie
i ratowanie zabytków rękopiśmiennych, które
jeszcze można ocalić. Dalej K. Kaczmarczyk
zręcznie prosił: Wiedząc, że sprawa organizowania oddziałów powiatowych, mających gromadzić
owe zabytki rękopiśmienne znajdzie pełne zrozumienie i silnym odbije się echem w Komitecie Wojewódzkim, a wierząc, że zwracając się doń z prośbą o pomoc, sprawę oddaję w jak najlepsze ręce,
proszę o powzięcie uchwały w myśl mego wniosku
i objęcie na razie miast wymienionych we wstępie,
lub też o skłonienie do takiej samej uchwały Komitetów Powiatowych czy Miejskich106. W piśmie
tym ponadto określono, jak powinny wyglądać i jaką powierzchnię powinny mieć lokale przeznaczone na siedziby oddziałów powiatowych107. Wbrew oczekiwaniom, pismo
to nie przyniosło natychmiastowego efektu
i tworzone oddziały powiatowe na terenie Poznańskiego jeszcze przez kilka miesięcy borykały się z problemem pozyskania obiektów.
19 września 1950 r. w piśmie do naczelnego
dyrektora kierownik archiwum poznańskiego
napisał, że spośród sześciu tworzonych oddziałów108, tylko gorzowskiemu przyznano
już znaleziony lokal przy ul. 30 Stycznia 2a.
Występował również problem kadrowy
– w dwóch oddziałach nadal nie było osób,
którym można było powierzyć funkcję kieAAN, Ministerstwo Oświaty..., sygn. 8455, s. 181; APP,
Archiwum..., sygn. 29, s. 13.
106
APP, Archiwum…, sygn. 29, s. 13.
107
Tamże.
108
Mowa o oddziałach tworzonych na terenie województwa
poznańskiego i zielonogórskiego.
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rownika. W żadnym wówczas nie zaangażowano jeszcze woźnego. Dla powstającego oddziału w Lesznie również nie znaleziono jeszcze lokalu, ponadto kandydat na kierownika
został odrzucony przez Ministerstwo Oświaty, trwały więc poszukiwania nowej osoby.
Nie znaleziono też kandydata na woźnego109.
Według naczelnego dyrektora prace nad
organizacją oddziałów powiatowych posuwały się za wolno. W piśmie, wystosowanym
4 października 1950 r. do archiwum poznańskiego, polecił ich przyspieszenie i zawiadomienie o wynikach działań110. W odpowiedzi
na to ponaglenie dyrektor APP 7 października 1950 r. pisał: Przydział lokali we wszystkich
miejscowościach napotyka na trudności wielkie
z powodu napływu ludności i zmian organizacyjnych sądownictwa i administracji, a prezydia
rad narodowych nie dysponują na ogół wolnymi
lokalami111. W Lesznie nie podjęto nawet starań o lokal, gdyż nie było możliwe wysłanie
pracownika archiwum poznańskiego na miejsce w celu zabiegania w urzędach mieszkaniowych o siedzibę. Pracownik taki musiałby
zresztą przebywać w Lesznie dłuższy czas, co
spowodowałoby zaniechanie wykonywania
innych pilnych prac w archiwum w Poznaniu,
które nie miało w tym czasie wielu pracowników. Ponadto Komitet Powiatowy PZPR
w Lesznie, do którego zwróciło się archiwum
z Poznania, nie wytypował kandydata na
kierownika i, co się z tym wiąże, nie nadesłał
o nim opinii112.
Naczelny dyrektor wykazywał jednak stałe zaangażowanie w problem zorganizowania
oddziału powiatowego w Lesznie. W kolejnym piśmie, z 21 października 1950 r. pisał, iż
do końca miesiąca oczekuje informacji o zatrudnieniu kierownika oddziału. W tej sytuacji
dyrektor dr K. Kaczmarczyk przyspieszył działania i 30 października w odpowiedzi napisał,
109
W toku poszukiwań nie ustalono, o jakiej kandydaturze
pisał w piśmie z dnia 19 września 1950 r. dyrektor APP dr Kazimierz Kaczmarczyk. Nie wiadomo także, dlaczego kandydatura ta była nieodpowiednia. Tamże, sygn. 29, s. 18.
110
Tamże, sygn. 29, s. 25.
111
Tamże, sygn. 29, s. 30.
112
Tamże.
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9. Władysław Chojnacki przy biurku w swoim mieszkaniu przy ul. Bolesława Chrobrego 26, 1946 r.
Fot. ze zbiorów Olgierda Chojnackiego

iż wyszukano kandydata na kierownika – był
nim Władysław Chojnacki. Oczekiwano jeszcze na opinię komitetu partii o kandydacie113.
10 listopada W. Chojnacki otrzymał od dyrektora dr. K. Kaczmarczyka upoważnienie
do zorganizowania oddziału powiatowego
w Lesznie i podjęcia działań mających na celu
wyszukanie odpowiedniego lokalu. Można
więc uznać, że Oddział Powiatowy Archiwum Państwowego Poznańskiego w Lesznie
powstał 10 listopada 1950 r. W upoważnieniu
przekazanym W. Chojnackiemu była również
zawarta prośba o udzielenie mu przez władze pomocy114. Wytypowany kierownik szybko zajął się sprawą wówczas najważniejszą,
a więc znalezieniem odpowiedniego lokalu.
W wyniku jego działań, dyrektor archiwum
poznańskiego już 15 listopada w sprawozdaniu dotyczącym oddziałów powiatowych
mógł napisać, że jest wybrany tymczasowy
lokal dla oddziału w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 32 (numer błędny; powinno
być: 29), o powierzchni 50 m², składający się
z jednego pokoju przeznaczonego na magazyn. Informował również, że przesłał do za-

twierdzenia umowę W. Chojnackiego, oraz że
nadal nie ma kandydata na woźnego115.
Starania o lokal na stałą siedzibę nabierały tempa. 17 listopada 1950 r. dyrektor Kaczmarczyk wystosował pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie z prośbą o przyznanie na pomieszczenie
biurowe dużego pokoju na parterze przy
ul. Bolesława Chrobrego 31 (obok magazynu
w sąsiednim budynku). Ponadto prosił także
o zarezerwowanie pozostałych pokoi i przyznanie ich archiwum w momencie całkowitego opróżnienia przez dotychczasowego lokatora. Magazyn przy ul. Bolesława Chrobrego
32 (właściwie: 29) miał być – jak wspomniano
– tymczasowy, a archiwalia przeniesione do
zarezerwowanych pokoi. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty, powierzchnia
obiektów przeznaczonych na oddział powiatowy powinna wynosić przynajmniej 60 m².
Mimo tych zabiegów pat lokalowy ciągle
trwał. Władysławowi Chojnackiemu udało się
pozyskać w PMRN przydział lokalu na magazyn akt przy ul. Bolesława Chrobrego 29 (we
wcześniejszych pismach, jak sam zauważył,
podawał mylny numer: 32). Nadal sporych
trudności nastręczało pozyskanie pomieszczenia biurowego. PMRN poinformowało, że
nie wolno adaptować lokalu mieszkalnego
na biurowy. Aby przekształcić lokal, niezbędna była zgoda Wojewódzkiej Komisji Lokalowej. W tej sytuacji PMRN zaproponowało
na biuro pomieszczenie po zlikwidowanym
sklepiku, oddalonym o 1 km od magazynu.
Na to rozwiązanie nie zgodził się kierownik
oddziału116. W tej trudnej sytuacji W. Chojnacki zwrócił się z prośbą do dyrektora K. Kaczmarczyka o złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji Lokalowej z prośbą o zgodę na
przekształcenie lokalu. Przygotował i przesłał
konspekt tego wniosku do archiwum poznańskiego, prosząc jednocześnie o jak najszybsze
Tamże, sygn. 29, s. 37.
Tamże, sygn. 29, s. 39–40. W. Chojnacki pismem z 25 listopada został poinformowany, że wniosek o zatwierdzenie jego
umowy z dniem 15 listopada został przedłożony departamentowi kadr, APP, Archiwum…, sygn. 29, s. 41.
115
116

Tamże, sygn. 29, s. 31–32.
Tamże, sygn. 29, s. 38. W piśmie była informacja, że
W. Chojnacki jest kandydatem na kierownika.
113
114
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10. Upoważnienie Władysława Chojnackiego do zorganizowania Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego
Poznańskiego w Lesznie, 10 listopada 1950 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 1

podpisanie, doręczenie i monitorowanie sprawy, aby czym prędzej mogła zostać rozpatrzona. Już 1 grudnia 1950 r., z uwagi na powagę
sytuacji, pismo w sprawie lokalu biurowego
dla oddziału leszczyńskiego zostało złożone
w Wojewódzkiej Komisji Lokalowej. Sprawę
przekształcenia uzasadniano tym, że magazyn nie może mieścić pomieszczenia biurowego, gdyż nie może on być ogrzewany. Zaproponowane przez PMRN pomieszczenie po
zlikwidowanym sklepiku było zbyt oddalone od magazynu, który powinien mieścić się
przy biurze. W piśmie informowano ponadto,
że użytkownik lokalu mieszkalnego, w którym miało mieścić się biuro oddziału, Henryk
Gapiński, wyraził zgodę na jego odstąpienie.
Wskazywano, że sprawa jest bardzo pilna, bo
jeszcze tego roku archiwum w Lesznie musi
być zorganizowane zgodnie z wytycznymi

Ministerstwa Oświaty117. Ostatecznie lokal
przeznaczony na magazyn, po podpisaniu
umowy najmu, W. Chojnacki przejął z dniem
15 grudnia118.
20 grudnia 1950 r. dyrektor K. Kaczmarczyk w sprawozdaniu dotyczącym prac nad
organizowaniem oddziałów powiatowych napisał: Leszno – kierownik Władysław Chojnacki od
15.11. zatwierdzony, woźny Antonina Peciak umowa od 1.01. – 1951 przesłana 19.12 do zatwierdzenia ministerstwu. Lokal magazynowy 64 m² przy
ul. Bolesława Chrobrego 29, bez kancelarii, która
tymczasowo znajduje się w mieszkaniu kierownika
Bolesława Chrobrego 31. Przyznanie upatrzonego
na kancelarię małego pokoju w tym samym domu,
Tamże, sygn. 29, s. 41–42.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej:
Powiatowe Archiwum...), sygn. 8, s. 9.
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co magazyn natrafia na trudności ze względu na
zakaz Ministerstwa Gospodarki Komunalnej zajmowania mieszkań na biura. Poczyniono kroki
w Prezydium WRN w tej sprawie119.
Jak widać, proces rozbudowy sieci archiwalnej postępował żmudnie, co zapewne miało związek z małą „siłą przebicia” środowiska
archiwalnego. We wszystkich miejscowościach podległych archiwum poznańskiemu
napotykano na trudności związane z pozyskaniem lokalu i brakiem odpowiednich kadr.
Jednocześnie kandydaci na kierowników
oddziałów Archiwum Państwowego musieli
być zatwierdzani przez Ministerstwo Oświaty, co pokazuje, że władze chciały mieć wpływ
na obsadzanie stanowisk odpowiednimi kandydatami.
Po przejęciu lokalu kierownik leszczyńskiego oddziału przystąpił do dalszych prac
organizacyjnych. Konieczne stało się zorganizowanie sprzętu biurowego i regałów, co
w ówczesnej sytuacji nie było łatwe. Kierownik złożył podanie do Rejonowego Urzędu
Likwidacyjnego w Lesznie o przydział mebli
i regałów. Urząd obiecał pozytywnie załatwić
sprawę z początkiem nowego roku. Ponadto
zostało zamówionych osiem regałów w Spółdzielni Stolarskiej w Lesznie, o łącznej długości 57,6 m.b. półek. Rozpoczęło się także organizowanie kancelarii. Założony został dziennik podawczy, w którym do końca 1950 r. zarejestrowano 17 pism – osiem wychodzących
i dziewięć przychodzących. Założono także
książkę pocztową dla przesyłek zwykłych
i poleconych. Kierownik, oprócz ciągłych starań o lokal, zdążył jeszcze do końca 1950 r.
dokonać przeglądu składnic akt w Sądzie
Grodzkim w Lesznie oraz PMRN w Lesznie
– jak sam określił – pod kątem informacyjnym120.
W roku 1951 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) wydała Instrukcję w sprawie prowadzenia Oddziałów Powiatowych Archiwów Państwowych. Według
119
120

APP, Archiwum…, sygn. 29, s. 54.
APL, Archiwum…, sygn. 8, s. 9.

instrukcji oddziały powiatowe podlegały
bezpośrednio właściwemu terytorialnie archiwum wojewódzkiemu lub wyznaczonemu przez NDAP wojewódzkiemu archiwum
państwowemu. W przypadku Leszna oddział
podlegał właściwemu terytorialnie Archiwum Państwowemu w Poznaniu. Personel
również podlegał służbowo dyrektorowi właściwego archiwum wojewódzkiego i na jego
wniosek był zatrudniany i zwalniany przez
NDAP, był też zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących pracowników
państwowych. Oddziały mogły być kontrolowane organizacyjnie i merytorycznie przez
delegatów NDAP i właściwego wojewódzkiego archiwum oraz na wniosek NDAP przez
organy miejscowych rad narodowych w zakresie dyscypliny pracy. Wstęp do magazynów oddziałów mieli jego pracownicy oraz
upoważnieni delegaci NDAP i właściwego
archiwum wojewódzkiego. Wyposażenie oddziału stanowiło własność właściwego wojewódzkiego archiwum i było wpisane na stan
jego księgi inwentarzowej. Do zadań oddziału
należało natomiast wyszukiwanie, zabezpieczanie i przechowywanie archiwaliów na terenie jego działania oraz nadzorowanie składnic akt urzędów i instytucji na podległym
terenie. Kierownik był odpowiedzialny za lokal oddziału, jego stan i charakter placówki
państwowej oraz za całość i zawartość magazynów. Prowadził księgę wpływów i ubytków, karty zespołów oraz przechowywał ich
spisy. Kierownik przekazywał również akta
właściwemu wojewódzkiemu archiwum państwowemu według zasad:
a) akta z okresu XV–XIX w. oraz z lat 1900–
–1918 – bezpośrednio po zabezpieczeniu;
b) akta urzędów i instytucji z okresu po
1918 r. – po 10 latach od chwili przejęcia
przez oddział.
Kierownik miał również za zadanie współdziałać w zakresie brakowania akt z zespołów
z własnego magazynu, których termin przechowywania upłynął – sporządzać ich spisy do aprobaty archiwum wojewódzkiego.
Przesyłał także (ze swoimi uwagami) spisy

11. Pismo dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu dr. K. Kaczmarczyka do kierownika Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego Poznańskiego, w którym informuje o przekazaniu instrukcji i wzorów
do stosowania, 6 kwietnia 1951 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 5
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12. Pismo naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych dr. R. Gerbera do Wojewódzkiej Rady Narodowej informujące o utworzeniu na terenie województwa poznańskiego oddziałów powiatowych, 1 marca 1951 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 3

akt znajdujących się w składnicach na podległym mu terenie. Do obowiązków kierownika
należało ponadto przedkładanie dyrektorowi
planów pracy i sprawozdań (miesięcznych,
kwartalnych i rocznych)121. Kierownik Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego Poznańskiego w Lesznie W. Chojnacki
działał zgodnie z instrukcją NDAP.
Sześcioletni plan rozwoju sieci archiwów
w Polsce zakładał utworzenie 274 nowych placówek w latach 1950–1955. Według początkowych założeń w każdym powiecie miało być
zorganizowane archiwum powiatowe122. Jeszcze w sierpniu, a potem w listopadzie 1950 r.,
dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, zgodnie z ustną instrukcją wydaną na
ostatniej naradzie dyrektorów oraz pismem
121
122

APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, k. 10–11.
K. Bielecki, Organizacja..., s. 12–13.

informującym, iż Archiwum Państwowe w Poznaniu ma w roku 1951 zorganizować siedem oddziałów powiatowych, zaproponował
utworzenie oddziału powiatowego w Gostyniu. Powołanie oddziału uzasadniał tym, iż
Gostyń jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym, w którym działa fabryka maszyn, mebli,
duża cukrownia i młyn123. Propozycja ta jednak
nie doczekała się realizacji dlatego, że oddział
ten działałby na stosunkowo małym obszarze.
Wraz z wydaniem w marcu 1951 r. dekretu o archiwach państwowych, leszczyński
123
APP, Archiwum…, sygn. 29, s. 19, 26, 28. Oprócz oddziału
powiatowego w Gostyniu zaproponowano także utworzenie
oddziałów powiatowych w Gnieźnie, Ostrowie, Pile, Międzyrzeczu, Żaganiu lub Głogowie. Z propozycji Archiwum
Państwowego w Poznaniu powołano w 1952 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Gnieźnie i Pile, a zlikwidowano w Jarocinie i Kole, Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z 28 lipca 1952 r. w sprawie utworzenia i zwinięcia niektórych archiwów państwowych, [w:] Zbiór przepisów…, 1952, s. 22.
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13. Pismo Franciszka Paprockiego działającego w imieniu dyrektora w sprawie tymczasowego podziału obszaru
państwa między wojewódzkie i powiatowe archiwa państwowe uwzględniające obszar działania archiwum leszczyńskiego, 24 czerwca 1952 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 24

Oddział Powiatowy Archiwum Państwowego w Poznaniu w Lesznie został przemianowany na Powiatowe Archiwum Państwowe
w Lesznie124. Uzasadniając projekt dekretu
o organizacji służby archiwalnej, napisano: Na
to, aby służba archiwalna mogła włączyć do Zasobu Archiwalnego to wszystko, co doń należeć powinno, musi ona mieć do dyspozycji odpowiednio
zbudowany aparat wykonawczy, t.j. wystarczająco
gęstą sieć archiwalną. Służy temu sieć archiwów
centralnych, wojewódzkich i powiatowych, ostatnie stanowią w służbie archiwalnej polskiej nową
formę organizacyjną. Przy jej pomocy Naczelna
Dyrekcja Archiwów będzie mogła wykonywać nadzór nad fachowo-archiwalną stroną działalności
kancelarii i składnic w najniższych nawet komór124
Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych,
Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149.

kach organizacyjnych, a, co najważniejsze, dozór
nad brakowaniem akt i zabezpieczaniem ich przed
niefachowym niszczeniem, wreszcie przy pomocy
archiwów powiatowych Naczelna Dyrekcja będzie
mogła przeprowadzić całkowite gromadzenie akt
w Zasobie Archiwalnym125.
Zasady organizacji sieci archiwalnej, więc
i umiejscowienie PAP w Lesznie, zostały sprecyzowane w Zarządzeniu nr 9 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie
sieci archiwalnej. W jego myśl sieć stanowiły
archiwa centralne, wojewódzkie archiwa
państwowe i powiatowe archiwa państwowe.
Powiatowe archiwa państwowe miały działać w miejscowościach będących siedzibami
powiatowych rad narodowych i miały zabez125

AAN, Ministerstwo Oświaty..., sygn. 217, s. 40.
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pieczać, porządkować i przekazywać do wojewódzkich archiwów państwowych materiały archiwalne z terenu ich właściwości, która
miała obejmować jeden lub kilka powiatów126.
W przypadku PAP w Lesznie zasięg terytorialny początkowo miał obejmować następujące powiaty: leszczyński, rawicki, kościański,
wschowski i wolsztyński127. W 1952 r. Naczelna Dyrekcja rozpoczęła prace zmierzające do
nowego podziału kompetencji między archiwa wojewódzkie i archiwa powiatowe. Propozycje podziału zostały wysłane 5 kwietnia
do poznańskiego archiwum z prośbą o ustosunkowanie się do niego do 15 tego samego
miesiąca. Przy rozpatrywaniu nowego podziału terenowego proponowano uwzględnianie
istniejącej sieci komunikacyjnej, z uwagi na
to, że kontrole terenu odbywały się przy wykorzystaniu lokalnych środków komunikacji.
Zgodnie z projektem podziału kompetencji,
PAP w Lesznie miało przypaść miasto Leszno,
powiaty: leszczyński, kościański, gostyński,
rawicki oraz z województwa wrocławskiego
powiat górowski128. Archiwum poznańskie
ustosunkowało się do projektu, rozważając go
pod względem geograficznego położenia poszczególnych powiatów oraz pod względem
rozmieszczenia sieci komunikacyjnej. Okazało się, że projekt nie uwzględniał wszystkich
powiatów, w tym między innymi wschowskiego i wolsztyńskiego, zaproponowano
więc przyłączenie ich do archiwum leszczyńskiego. Co więcej, nie uwzględniał też powiatów leżących na terenie województwa zielonogórskiego, a zatem rozważano propozycję
przyłączenia ich do archiwów powiatowych
w Lesznie lub Gorzowie Wielkopolskim,
ostatecznie zaproponowano jednak przyłączenie ich do gorzowskiego PAP, do czasu
uruchomienia PAP w Szprotawie129. Wobec
126
Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z 14 stycznia 1852 r.
w sprawie sieci archiwalnej, „Monitor Polski” z 1952 r. nr A-9,
poz. 87.
127
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 8, k. 18.
128
APP, Archiwum…, sygn. 13, s. 9.
129
Tamże, sygn. 13, s. 10–11. Propozycje podziału przesłane
do Poznania nie uwzględniały powiatów Kępno, Krotoszyn,
Międzychód, Nowy Tomyśl, Śrem, Wolsztyn, Wschowa, z wo-

propozycji zmian sieci powiatów, które podlegały PAP w Lesznie, ówczesny kierownik
W. Chojnacki zgłosił swoje uwagi w czerwcu
1952 r. archiwum poznańskiemu. Zwracał on
szczególną uwagę na fakt, że wobec zaproponowanych zmian należy pamiętać o stałym kontrolowaniu powiatu wschowskiego,
a zwłaszcza składnicy akt PMRN, bowiem na
strychu ratusza znajdowały się tam wówczas
3 m³ akt Magistratu Wschowy z lat 1772–1850,
w tym kilka tomów akt w języku polskim
z lat 1772–1793 i 1806–1815. Istniała obawa, że
akta te nie zostaną spisane przez urzędników
wschowskich, a w konsekwencji nie zostaną
przekazane do archiwum w Poznaniu. Brak
stałych kontroli ze strony władz archiwalnych
mógł doprowadzić do „znikania” cennych akt
w miejscowym skupie makulatury, co zdarzyło się w roku 1951, a także w 1952, kiedy
to podczas kontroli punktu skupu makulatury znaleziono najpierw dwa, a potem siedem tomów ksiąg cechowych wschowskich
z lat 1678–1885. Dodatkowym argumentem
za pozostawieniem powiatu wschowskiego
pod opieką archiwum leszczyńskiego był dogodny dojazd z Leszna, który trwał 20 minut.
Dojazd z innych oddziałów powiatowych zająłby cały dzień. Natomiast skomunikowanie
Leszna z Górą Śląską w tamtym okresie było
trudne (gorsze, jak pisał W. Chojnacki, niż
Głogowa czy Wrocławia). Z Leszna na podróż tam i z powrotem trzeba było poświęcić
14 godzin. Jeszcze w tym samym miesiącu
archiwum poznańskie poinformowało, że na
podstawie otrzymanych wytycznych z NDAP,
do czasu ustalenia ostatecznego zasięgu terytorialnego poszczególnych archiwów, PAP
w Lesznie miało tymczasowo obejmować:
miasto Leszno, powiat gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, a z województwa
wrocławskiego powiat górowski oraz – do
czasu dalszych poleceń – powiat wschowski

jewództwa zielonogórskiego: Strzelce Kraińskie, Słubice, Świebodzin, Gubin, Krosno i Zielona Góra. Należy też mieć na uwadze fakt, że do czasu powstania WAP w Zielonej Górze, teren
podlegał WAP w Poznaniu.
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14. Mapa obszaru działalności Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950–1975, opracowana
w APL
APL, wersja elektroniczna

z województwa zielonogórskiego130. Pismo
przesłane do PAP w Lesznie było nadinterpretacją poznańskiego archiwum, gdyż Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
wysłała do archiwów wojewódzkich tylko
propozycję nowego podziału terytorium
państwa między poszczególne archiwa. Ostatecznie właściwość terytorialna archiwów
państwowych została ustalona Okólnikiem
nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 lipca 1952 r. w sprawie
tymczasowego ustalenia właściwości terytorialnej archiwów państwowych. Zgodnie
z nim PAP w Lesznie został przydzielony
130

APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 8, k. 24.

obszar miasta Leszna, a także następujących
powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego,
kościańskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Powiat wschowski do czasu utworzenia
Archiwum Państwowego w Zielonej Górze,
tj. do 1953 r., znalazł się pod opieką Archiwum Państwowego w Poznaniu. W imieniu
archiwum poznańskiego opiekę sprawowało Archiwum Powiatowe w Lesznie; miała
ona polegać na załatwianiu spraw związanych z brakowaniem i ekspertyzą akt przeznaczonych na makulaturę oraz na kontroli
zbiornic i podzbiornic Centrali Odpadków
Użytkowych, a także m.in. na załatwianiu
spraw niecierpiących zwłoki, np. grożących utratą akt. Okólnik wchodził w życie
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z dniem 1 sierpnia 1952 r.131 Obszar terytorialny PAP w Lesznie został definitywnie
potwierdzony Zarządzeniem nr 4 z 1 marca 1956 r. Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych w sprawie zasięgu terytorialnego archiwów państwowych. W załączniku
do tego zarządzenia potwierdzono dotychczasowy zasięg terytorialny PAP w Lesznie. Według zarządzenia wszelkie zmiany
zasięgu terytorialnego archiwów powiatowych mogły wynikać jedynie ze zmian podziału administracyjnego państwa (tworzenie, znoszenie granic powiatu) lub innych
uzasadnionych przyczyn. Zmiany mogły
być dokonane przez dyrektora właściwego
wojewódzkiego archiwum państwowego.
O dokonaniu tych zmian należało powiadomić NDAP132. Ustalenie właściwości terytorialnej w przypadku PAP w Lesznie okazało
się nadzwyczaj trwałe. Taki stan utrzymał się
do roku 1975, kiedy to PAP w Lesznie zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum
Państwowe (WAP) i zmieniło tym samym
swój zasięg terytorialny.
Szczegółowy zakres działania archiwów
zgodnie z ww. Zarządzeniem nr 9 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1951 r. miały określić statuty nadane przez naczelnego
dyrektora Archiwów Państwowych. Archiwa
powiatowe miały podlegać NDAP za pośrednictwem właściwego terytorialnie wojewódzkiego archiwum państwowego. Tworzenie
i likwidowanie archiwów powiatowych miało
odbywać się w drodze zarządzenia naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych133.
Według zapisów tego zarządzenia archiwa
powiatowe, w tym i PAP w Lesznie, w zasadzie zostały sprowadzone do funkcji przejściowych składnic akt, które po przejęciu
przekazywały akta do archiwów wojewódzkich. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy
131
APP, Archiwum…, sygn. 13, s. 39–41. Opieka nad powiatem wschowskim trwała do roku 1953, kiedy to utworzono Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.
132
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 1, s. 26–28.
133
Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
1952 r., „Monitor Polski” z 1952 r. nr A-9, poz. 87.

znalazło się w Statucie Powiatowego Archiwum
Państwowego w Lesznie.
Statut został nadany wszystkim archiwom
powiatowym Zarządzeniem nr 3 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 maja
1952 r. w sprawie statutów powiatowych archiwów
państwowych134. Zgodnie z nim powiatowe archiwa państwowe miały obejmować swym
zasięgiem teren jednego lub kilku powiatów.
Do zadań powiatowego archiwum należało
zabezpieczanie, gromadzenie, rejestrowanie,
porządkowanie i przechowywanie, udostępnianie urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom materiałów archiwalnych wytworzonych i wytwarzanych na terenie jego właściwości. Materiały archiwalne przejęte z terenu
działania po 5-letnim przechowywaniu we
własnych magazynach miały zostać przekazane do odpowiedniego terenowo wojewódzkiego archiwum państwowego. Archiwum
powiatowe brakowało akta z zespołów własnych za zgodą archiwum wojewódzkiego.
Miało obowiązek prowadzić kartotekę działających na jego terenie składnic akt urzędów,
instytucji i przedsiębiorstw oraz przeprowadzać ich kontrolę, wydawać zalecenia powizytacyjne i czuwać nad ich wykonaniem oraz
udzielać porad i wskazówek w zakresie metodyki prowadzenia składnic akt. Na zlecenie
archiwum wojewódzkiego przeprowadzało
ekspertyzy brakowanych przez podległe mu
instytucje akt. Kierownika archiwum powiatowego mianował i zwalniał – na wniosek
dyrektora odpowiedniego terenowo wojewódzkiego archiwum państwowego – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych135.
Nadany statut był bardzo zbieżny z instrukcją
dotyczącą działalności oddziałów powiatowych archiwów państwowych.
31 marca 1953 r. w działalności PAP w Lesznie zaszła poważna zmiana. W tym dniu
pożegnał się z pracą dotychczasowy kierownik archiwum, wówczas już doktor Władysław Chojnacki. W obecności przedstawiciela
134
Statut Powiatowego Archiwum Państwowego, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 40–41.
135
Tamże, s. 41.

15. Protokół zdawczo-odbiorczy zdania archiwum przez Władysława Chojnackiego i przejęcia go przez Wacława
Nawrockiego, 31 marca 1953 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 26
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Wojewódzkiego Archiwum Państwowego
w Poznaniu kustosza Tadeusza Mencla nastąpiło zdanie archiwum, a następnie przejęcie
go przez nowego kierownika Wacława Nawrockiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Nowy kierownik przejmował
lokal przy ul. Bolesława Chrobrego 29, składający się z magazynu i pokoju przeznaczonego na kancelarię. Wyposażenie archiwum
było zgodne z arkuszem spisowym z dnia
18 grudnia 1952 r. W. Nawrocki przejął także, zgodnie z książką opałową, 38 kg węgla
i 0,2 m³ drewna, a przede wszystkim zasób
archiwum składający się wówczas z 16 zespołów akt. Przejęciu podlegały nadto akta
bieżące złożone z działów: organizacja PAP,
planowanie i sprawozdawczość, lokal i jego
wyposażenie, sprawozdania z dyscypliny
pracy, aprowizacja, przybytki i ubytki akt,
brakowanie akt, kontrola punktów skupu
makulatury, wizytacje składnic akt, okólniki,
zarządzenia i instrukcje oraz różne. Ponadto
zostały przejęte księgi pomocnicze, takie jak
dziennik pracy kierownika, lista obecności
personelu, księga zużycia znaczków pocztowych, księga czasowej nieobecności, zeszyt
wizytacji PAP w Lesznie, księga materiałowa i księga inwentarzowa. Nowy kierownik otrzymał również klucze do lokalu PAP
w Lesznie136. Rozpoczęcie pracy przez W. Nawrockiego w leszczyńskim archiwum zbiegło
się z rozpoczynającą się właśnie w roku 1953
dyskusją na temat zwiększenia roli archiwów
powiatowych w regionie przez prowadzenie
przez nie badań regionalnych oraz uzyskanie
przez archiwa powiatowe zgody na posiadanie własnego zasobu.
Jak się wkrótce okazało, archiwa powiatowe zaczynały odgrywać coraz większą rolę
w regionie i dalszy rozwój ich działalności stał
się przedmiotem rozważań NDAP. W 1953 r.
podczas konferencji dyrektorów podjęto dyskusję na temat roli archiwów powiatowych
w środowisku137. W wytycznych na rok 1954
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 8, s. 26–27.
E. Brańska, W. Lipińska, Sprawozdanie z działalności państwowej służby archiwalnej r. 1953, „Archeion”, t. 23, 1954, s. 182.
136
137

dla PAP zawarto ogólne wskazania dotyczące
działań kulturalno-oświatowych i pogłębiania wiedzy o danym regionie. Konieczne okazało się również wzmożenie opieki metodycznej nad archiwami powiatowymi ze strony
archiwów wojewódzkich. Na organizowanych kursach archiwalnych i konferencjach
regionalnych coraz więcej archiwistów szczebla powiatowego domagało się pozostawienia
archiwom powiatowym zasobu, który w toku
ich działań został przez nie zgromadzony. Zasób ten miał być podstawą do prowadzenia
badań regionalnych i prac kulturalno-oświatowych138. Tadeusz Młodkowski, na bazie
swoich doświadczeń na stanowisku kierownika PAP w Mrągowie, na łamach „Archeionu”,
w artykule Z doświadczeń archiwisty powiatowego w zakresie badań regionalnych i prac kulturalno-oświatowych w terenie, wysunął postulaty
w sprawie zasobu archiwów powiatowych
w związku z badaniami regionalnymi i pracami kulturalno-oświatowymi. Stwierdził, że
archiwa powiatowe powinny mieć charakter
archiwów historycznych, a nie administracyjnych, czyli powinny przechowywać materiały archiwalne z terenu swojej właściwości.
Ponadto powinny mieć dokładną ewidencję
materiałów archiwalnych dotyczących regionu, które zawarte były w zespołach wyższych
instancji niż powiatowe, a które znajdowały
się w archiwach wojewódzkich139. Wytyczne
do planu 5-letniego na lata 1956–1960 także
zawierały zadania z zakresu prac kulturalno-oświatowych dla powiatowych archiwów
państwowych. Czytamy w nich: […] w ramach
prac kulturalno-oświatowych w dalszym ciągu poważne zadania do wykonania będą miały PAP-y,
które powinny brać intensywny udział w pracach
naukowych i naukowo-popularyzacyjnych terenu140. W planie 5-letnim PAP w Lesznie sporo
miejsca zajmowały prace kulturalno-oświatoK. Bielecki, Organizacja..., s. 11.
T. Młodkowski, Z doświadczeń archiwisty powiatowego w zakresie badań regionalnych i prac kulturalno-oświatowych w terenie,
„Archeion”, t. 24, 1955, s. 77.
140
Wyciąg z wytycznych do planu 5-letniego (1956–1960)
państwowej służby archiwalnej, APL, Powiatowe Archiwum...,
sygn. 12, s. 5.
138
139
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we. Archiwum miało organizować wystawy,
prelekcje, wziąć udział w przygotowaniach
sesji naukowej poświęconej Janowi Amosowi
Komeńskiemu141. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych kolejnymi wytycznymi
w sprawie konieczności prowadzenia prac
kulturalno-oświatowych potwierdzała ten
kierunek działań archiwów powiatowych.
Wobec takiego podejścia, postulaty posiadania przez archiwa powiatowe stałego zasobu
stawały się coraz bardziej uzasadnione. Archiwa powiatowe nie mogły bowiem bez niego
prowadzić coraz bardziej oczekiwanych prac
regionalnych. Na realizację tych postulatów
mogła też wpłynąć sytuacja polityczna, jaka
zaistniała po październiku 1956 r.
Postulat o stałym przechowywaniu akt
przez archiwa powiatowe został usankcjonowany przepisami prawa w roku 1957. Według
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego
1957 r. powiatowe archiwa państwowe miały
sprawować nadzór nad stanem i sposobem
przechowywania materiałów archiwalnych
w składnicach akt, jak również nad ich prawidłowym brakowaniem, porządkowaniem
i przekazywaniem do archiwów państwowych142. Rozporządzenie pozwoliło archiwom
powiatowym, w tym i PAP w Lesznie, rozpocząć nowy etap ich działania. Leszczyńskie
archiwum mogło wreszcie wieczyście przechowywać materiały archiwalne z podległego
sobie terenu.
Sprawy archiwów powiatowych zostały
również poruszone podczas konferencji dyrektorów, która odbyła się w Toruniu 26 marca 1958 r. Naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych Henryk Altman143 w swoim
referacie omówił dorobek pracy archiwów
Tamże, sygn. 12, s. 9, 257.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r.
w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. PRL z 1957 r.
nr 12, poz. 66.
143
Altman Henryk (1897–1974), prawnik, działacz polityczny. Od 1952 r. naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.
Stanowisko piastował do 1965 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. W okresie jego zarządu rozbudowano sieć archiwów, co
wpłynęło na poprawę warunków zabezpieczania materiałów
archiwalnych, zob. M. Wąsowicz, Altman Henryk, [w:] Słownik
biograficzny archiwistów..., t. 1, s. 22–23.
141
142
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powiatowych i wskazał na potrzebę zmian
w zarządzeniach dotyczących tych archiwów
oraz ich pracy. Naczelny dyrektor stwierdził:
[…] musi ulec rewizji zasada, że archiwa powiatowe
mają charakter archiwów przepływowych. Dzięki
nagromadzonym w wielu z nich materiałom źródłowym i na skutek roli, jaką odgrywają w terenie,
stają się one w wielu miejscowościach ośrodkami badań regionalnych. Sytuacja ta nasuwa konieczność
wprowadzenia nowej zasady organizacyjnej, a mianowicie traktowania archiwów powiatowych jako
placówek archiwalnych, w których należy przechowywać na stałe zasoby aktowe, w zasadzie poczynając od połowy XIX wieku144. W związku z nowymi wyzwaniami stojącymi przed archiwami powiatowymi, konieczne stało się otoczenie
ich opieką metodyczną ze strony archiwów
wojewódzkich, o czym była już mowa, i wprowadzenie zasady, że kierownikiem archiwum
powiatowego powinna być osoba z wyższym
wykształceniem. Archiwa te winny mieć również, zdaniem naczelnego dyrektora, dwuosobową obsadę poza obsługą magazynu145.
Ta szeroka dyskusja, która znalazła poparcie Naczelnej Dyrekcji, miała swój oddźwięk
w wytycznych NDAP z dnia 24 kwietnia
1958 r. w sprawie nowego profilu archiwów
powiatowych. Uzasadniając wprowadzenie
nowych wytycznych, napisano: Dążąc do podniesienia znaczenia i roli archiwów powiatowych
w terenie, uwzględniając potrzeby naukowe i kulturalne poszczególnych powiatów, postulaty Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie badań
regionalnych, jak również potrzeby samych archiwów, NDAP w oparciu o wyniki dotychczasowej
działalności powiatowych archiwów państwowych,
wnioski archiwów i dyskusję jaka miała miejsce
na konferencji dyrektorów archiwów w dn. 26 III
1958 r., zmienia dotychczasowy „przepływowy”
charakter archiwów powiatowych na rzecz wprowadzenia zasady gromadzenia tamże stałego zasobu historycznego146. Według cytowanych słów
144
M. Bielińska, Konferencja dyrektorów archiwów państwowych
w Toruniu, „Archeion”, t. 29, 1958, s. 302.
145
Tamże, s. 302–303.
146
Wytyczne z dnia 24 IV 1958 r., w sprawie nowego profilu archiwów powiatowych, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 47–48.

52

POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE

archiwa powiatowe stawały się placówkami
przechowującymi stały zasób historyczny
przy zachowaniu zasady pertynencji terytorialnej. Zasób miał obejmować archiwalia
szczebla powiatowego i niższego z wieku XIX
i XX. PAP miały nadal sprawować opiekę nad
narastającym zasobem archiwalnym na podległym im terenie. Wytyczne nałożyły także
nowe obowiązki – archiwa powiatowe miały
stać się ośrodkami badawczymi i kulturalnymi w regionie, miały także możliwie szybko
udostępnić swój zasób badaczom, kompletować bibliotekę regionalną, zorganizować pracownię naukową. Przyjmując nowe zadania,
archiwa powiatowe miały zachować właściwe proporcje przy wykonywaniu prac. Dotyczyło to zwłaszcza zachowania równowagi
między pracami archiwalnymi i regionalnymi. Wojewódzkie archiwa państwowe powinny służyć pomocą metodyczną. Archiwiści
powiatowi mieli w szczególności brać udział
w posiedzeniach komisji metodycznych i mieli zostać włączeni w życie naukowe archiwów
wojewódzkich. Te ostatnie, podobnie jak dotychczas, były zobowiązane do sprawowania
opieki nad placówkami powiatowymi (a więc
też PAP w Lesznie) pod względem organizacyjnym, metodycznym i socjalno-bytowym.
W wytycznych NDAP określała, że będzie
zmierzała do racjonalnego rozmieszczenia
archiwów powiatowych, udzielała pomocy
w zakresie stopniowego polepszania warunków lokalowych, realizowała koncepcję dwuosobowej obsady pracowników merytorycznych – przynajmniej w stosunku do niektórych placówek147.
Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych w swoim artykule podsumowującym
zmiany, które pozwoliły archiwom powiatowym trwale przechowywać zasób, napisał:
[…] uczyniliśmy archiwa powiatowe normalnymi
placówkami archiwalnymi o stałym i ciągle rosnącym zasobie. Reforma ta została z uznaniem potraktowana przez archiwistów oraz przez ośrodki
147
Wytyczne z dnia 24 kwietnia 1958 r., w sprawie nowego profilu
archiwów powiatowych, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 48–50.

naukowe, zwłaszcza zainteresowane w rozwijaniu
badań regionalnych148.
Zanim zrealizowano jednak wszystkie
wytyczne z 1958 r., musiało upłynąć jeszcze
sporo lat. Zasób PAP w Lesznie zaczął stabilizować się nie wcześniej niż w roku 1965, kiedy Archiwum Państwowe Miasta Poznania
i Województwa Poznańskiego zwróciło część
zabranych wcześniej akt. Dopiero w 1969 r.
leszczyńskie archiwum doczekało się dodatkowego pół etatu dla pracownika obsługi. Od
1965 r. archiwum zaczęło pozyskiwać kolejne
lokale w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 32. W 1967 r. można było zorganizować
nareszcie pracownię naukową. Mimo tych
obiektywnych trudności, PAP w Lesznie starało się realizować pozostałe wytyczne w zakresie opieki nad narastającym zasobem, prac
regionalnych oraz współpracy z różnymi towarzystwami naukowymi i regionalnymi.
Nowe wytyczne, a w konsekwencji i nowe
zadania, wymuszały również zmianę dotychczas obowiązującego statutu, którego zapisy
stały się już nieaktualne. W toku przeprowadzonej kwerendy nie odnaleziono jednak
nowego statutu, który byłby wydany dla archiwów powiatowych, zatem nie został on
zaktualizowany.
W 1961 r. zmarł nagle kierownik PAP
w Lesznie W. Nawrocki. W tej sytuacji konieczne stało się znalezienie nowego kierownika,
który posiadałby odpowiednie wykształcenie. Do czasu zatrudnienia nowej osoby opiekę nad archiwum sprawował Stanisław Nawrocki, kustosz Wojewódzkiego Archiwum
Państwowego w Poznaniu. Z powodu zgonu
kierownika, leszczyńskie archiwum nie wykonało założonego planu na rok 1961. W planie
pracy na rok 1962 S. Nawrocki149 przewidział
148
H. Altman, W dziesięciolecie Dekretu o archiwach państwowych, „Archeion”, t. 37, 1962, s. 10.
149
Nawrocki Stanisław (1925–2000), archiwista, historyk. Od
1949 r. zatrudniony w AP w Poznaniu. Opracował wiele archiwaliów i sporządził inwentarze do szczególnie ważnych zespołów akt. Koncentrował się na problemach związanych z rozwojem informacji naukowej i praktycznym zastosowaniu komputerów w pracy archiwalnej, zob. S. Sierpowski, K. Stryjkowski,
Nawrocki Stanisław, [w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 2,
s. 126–128.
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znaczną liczbę dni na przeszkolenie nowego
kierownika archiwum. Z dniem 1 stycznia
1962 r. został nim Aleksander Piwoń, który
pełnił tę funkcję do zakończenia funkcjonowania PAP w Lesznie. Po przekształceniu
w WAP w Lesznie został jego dyrektorem150.
Do końca funkcjonowania PAP w Lesznie jego struktura organizacyjna niewiele się
zmieniła. W 1974 r. pół etatu sprzątaczki zostało zamienione na cały etat. Pozwoliło to na
odciążenie manipulantki i przejęcie przez nią
części zadań, którymi zajmował się kierownik
archiwum.
1.2. Obsada kadrowa
Nieodłącznym elementem powstającego
w 1950 r. leszczyńskiego archiwum była jego
kadra. Po początkowych problemach związanych z poszukiwaniem kierownika i woźnego, można stwierdzić, że wraz z zatrudnieniem od 10 listopada 1950 r. na stanowisku
kierownika W. Chojnackiego, a od 15 stycznia 1951 r. woźnej A. Peciak, obsada kadrowa
została skompletowana. Władysław Chojnacki po upadku powstania warszawskiego
w 1944 r. i kilkumiesięcznej tułaczce, w lutym i marcu 1945 r. pracował w bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego. Do Leszna
przybył na początku kwietnia 1945 r. Zanim
został kierownikiem archiwum leszczyńskiego, dał się poznać jako osoba zaangażowana w ratowanie archiwaliów i zabytków
piśmiennictwa. Dzięki jego zabiegom uratowano, jak wspomniano wcześniej, bibliotekę
zboru ewangelicko-reformowanego św. Jana,
czyli dawnego kościoła Jednoty braci czeskich. Jego działania przyczyniły się także do
uratowania części archiwum i biblioteki kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Krzyża. Zasługą W. Chojnackiego było także poinformowanie archiwistów poznańskich o przypuszczalnym miejscu ukrycia wywiezionego
archiwum braci czeskich151. Był więc osobą
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 16, s. 96–100.
APP, Archiwum…, sygn. 423, k. 131, 136; W. Chojnacki,
Chojnacki Władysław, [w:] Słownik biograficzny Leszna…, t. 1,
s. 107–109.

16. Władysław Chojnacki – pierwszy kierownik (1950–
–1953) Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie
Instytut Historii PAN, Dz. Kadr, sygn. 2/56

znaną kierownikowi Archiwum Państwowego w Poznaniu, który zaproponował jego kandydaturę na stanowisko kierownika leszczyńskiej placówki. Do czasu objęcia tej posady
W. Chojnacki zajmował się organizacją biblioteki Instytutu Zachodniego w Poznaniu, działał także w jego oddziale w Lesznie. Miał wyższe wykształcenie historyczne, co było bardzo
dobrze widziane, chociaż przepisy stwarzały
możliwość zatrudnienia na stanowisku kierownika archiwum powiatowego osoby, która
nie ukończyła studiów152. Jak twierdził w 1948 r.
ówczesny naczelny dyrektor Archiwów Państwowych R. Gerber, wystarczy, by był to:
człowiek o typie nauczyciela szkoły powszechnej,
nieco przeszkolony153.
Zgodnie z Instrukcją w sprawie prowadzenia Oddziałów Powiatowych Archiwów
Państwowych, personel archiwum był zobo-

150
151

M. Lewandowska, Kadra..., s. 90.
Wrocławska konferencja archiwalna, „Archeion”, t. 28, 1948,
s. 282.
152
153
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17. Maria Nawrocka, magazynierka Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie, około 1964 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor
Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–
–2004), sygn. 24

wiązany do stosowania i zachowania wszelkich przepisów obowiązujących pracowników państwowych, a zwłaszcza przepisów
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy154. Przestrzeganie
tego rodzaju przepisów sprawdzali podczas
wizytacji PAP w Lesznie pracownicy archiwum poznańskiego. 30 listopada 1951 r.
w protokole wizytacji T. Mencel zanotował:
[...] w zakresie przestrzegania przepisów zabezpieczenia socjalistycznej dyscypliny pracy braków nie zanotowałem155.
154
Instrukcja w sprawie prowadzenia Oddziałów Powiatowych Archiwów Państwowych, APL, Powiatowe Archiwum...,
sygn. 15, k. 10.
155
APP, Archiwum…, sygn. 303 , s. 1.

Pracownicy archiwów powiatowych byli
zatrudniani na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych156. Na bazie tej ustawy zostało wydane
z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
10 września 1955 r., które określało stawki uposażenia dla pracowników działalności podstawowej, m.in. dla kierowników archiwów powiatowych157. Pensje pracowników archiwów
były niższe w omawianym okresie od pensji
pracowników zatrudnionych w innych, jak się
wówczas mówiło, gałęziach gospodarki narodowej. Tymczasem z każdym rokiem wzrastały wymagania w zakresie kwalifikacji osób
zatrudnianych w archiwach. Sytuacja taka powodowała fluktuację kadr, zwłaszcza personelu pomocniczego158. Problem ten nie ominął
również PAP w Lesznie: w latach 1951–1956
w archiwum na stanowiskach pomocniczych
przewinęły się aż trzy osoby. Na stanowisku woźnego do końca roku 1954 pracowała
wspomniana wyżej A. Peciak. Po niej została
zatrudniona Wanda Nowacka, która pracowała do 1956 r. Następną zatrudnioną osobą,
jednak już na stanowisku magazyniera, była
Maria Nawrocka, która pracowała do 1972 r.
Osoby zatrudnione na etatach woźnego, magazyniera czy później manipulanta miały wykształcenie zawodowe lub niepełne średnie.
Nie zawsze spełniały oczekiwania kierownictwa leszczyńskiego archiwum. Z woźną
A. Peciak umowa o pracę została rozwiązana
na wniosek kierownika W. Nawrockiego,
gdyż nie potrafiła ona szyć akt i nie była
w stanie pomagać kierownikowi przy ich
porządkowaniu159. Sytuacja związana z uposażeniem pracowników poprawiła się dopiero w roku 1958, kiedy Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 19 września 1958 r. wprowa156
Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich, Dz.U. z 1949 r. nr 7, poz. 39.
157
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r.
w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych, Dz.U. z 1955 r. nr 39, poz. 242.
158
K. Bielecki, Organizacja…, s. 23. Problemy personelu pomocniczego podejmował m.in. B. Kroll, W sprawie pomocniczego
personelu archiwalnego, „Archeion”, t. 28, 1958, s. 11–20.
159
Archiwum zakładowe APP, Akta osobowe Antoniny
Peciak, k. 23.
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dziło nowe kwoty wynagradzania. Spowodowało to stabilizację personelu pomocniczego160, który w celu poznania pracy w archiwum i podniesienia kwalifikacji był także kierowany na szkolenia. W 1961 r. M. Nawrocka
ukończyła kurs podstawowy w zakresie archiwistyki i archiwoznawstwa161.
Kierownik PAP w Lesznie W. Chojnacki, mimo że miał wyższe wykształcenie historyczne, nie miał odpowiedniego przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji
kierownika archiwum, gdyż brakowało mu
doświadczenia w pracy archiwalnej. Sytuacja
ta dotyczyła zresztą wszystkich kierowników
archiwów, którzy nie pracowali w nich wcześniej. W związku z tym NDAP rozpoczęła
w roku 1951 akcję szkoleniową dla terenowej
kadry archiwalnej. Szkolenia odbywały się
w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Dłuższe
szkolenie dla kierowników archiwów powiatowych odbyło się w roku następnym. Był to
miesięczny kurs w Szczecinie, zorganizowany przez NDAP przy współpracy z prezesem
rady ministrów. Kurs charakteryzował się
przewagą ćwiczeń, a jego celem było zapoznanie nowo zaangażowanych kierowników
z zasadniczymi pracami w archiwach powiatowych. Podczas szkolenia przekazywano im
zasady związane z kontrolą składnic akt, wyszukiwaniem i zabezpieczaniem akt opuszczonych itp. Kierownik PAP w Lesznie odbył
takie szkolenie w Szczecinie162.
Władysław Chojnacki poza pracą w archiwum, popołudniami i podczas urlopu naukowego, prowadził badania, których efektem
było uzyskanie 15 grudnia 1951 r. stopnia
doktora filozofii na Wydziale Humanistycz160
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r.
w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia
pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych, Dz.U. z 1958 r. nr 60, poz. 301.
161
Archiwum zakładowe APP, Akta osobowe Wandy Nawrockiej, k. 23.
162
K. Bielecki, Organizacja…, s. 27; APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 15, k. 61; M. Bielińska, Działalność Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych w latach 1950–1951, „Archeion”, t. 21,
1952, s. 215; M. Bielińska, E. Brańska, Sprawozdanie z działalności państwowej służby archiwalnej w r. 1952, „Archeion”, t. 22,
1954, s. 214–215.
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nym Uniwersytetu Poznańskiego. Obszarem
zainteresowań badawczych W. Chojnackiego były Warmia, Mazury i Pomorze. Pracując jeszcze jako kierownik PAP w Lesznie,
w planie pracy wpisał przygotowanie publikacji źródłowych „Materiały archiwalne do
dziejów szkolnictwa na Mazurach w XIX w.”
i „Mazury w XIX w. Wybór źródeł do dziejów
gospodarczych i kulturalnych”163. W styczniu
1953 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Historii
Pomorza Instytutu Historii PAN w Poznaniu.
Nowe obowiązki nie pozwoliły mu na łączenie obu funkcji. W tej sytuacji zrezygnował
z dniem 31 marca z pełnienia obowiązków
kierownika PAP w Lesznie. Jego zasługi są
nieocenione dla Leszna, przede wszystkim
w organizowaniu archiwum powiatowego,
jak też zabezpieczaniu archiwaliów na podległym terenie, a wcześniej zabezpieczaniu akt
i biblioteki braci czeskich.
W nowej sytuacji dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu zmuszony był do poszukiwania nowego kandydata na stanowisko
kierownika. Osobą, która znalazła się w kręgu zainteresowania poznańskiego archiwum,
był Wacław Nawrocki. Postać ta była znana
poznańskiemu środowisku archiwalnemu
w związku z zabezpieczaniem archiwaliów
na terenie Leszna164. W. Nawrocki, jak wspomniano wcześniej, przywiózł do Archiwum
Państwowego w Poznaniu część książek z biblioteki kościoła św. Jana, ponadto opiekował się zbiorami archiwalno-bibliotecznymi
zabezpieczonymi z kościoła Krzyża. Zbiory
te zabrano do budynku Zarządu Miejskiego
na strych i tam zostały przez niego uporządkowane165. W. Nawrocki przed podjęciem
pracy w leszczyńskim archiwum pracował w różnych instytucjach. Po przybyciu
do Leszna w maju 1945 r. został zatrudniony w leszczyńskim oddziale Instytutu Zachodniego i z jego ramienia zajmował się
zabezpieczaniem akt w zamku w Osiecznej.
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15, s. 52.
Archiwum zakładowe APP, Akta osobowe Wacława Nawrockiego, s. 1–65.
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18. Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora filozofii przez Władysława Chojnackiego
Instytut Historii PAN, Dz. Kadr, sygn. 2/56

W Instytucie pracował do końca stycznia
1946 r., czyli do likwidacji oddziału w Lesznie. Od kwietnia 1946 r. do października
1947 r. brał udział w pracach Komitetu Obchodów 400-lecia Miasta Leszna przy Zarządzie Miejskim. Na zlecenie władz miasta opracował historię Leszna. W 1947 r.
ukazała się jego książka Leszno w dziejach Polski166. Na Regionalnej Wystawie Przemysłowo-Rolniczej przygotował salę poświęconą
historii Leszna. Od listopada 1948 r. do marca
1950 r. pracował jako referent kultury i sztuki w Zarządzie Miejskim. Jednocześnie od
15 marca 1949 r. do 31 marca 1950 r. pełnił funkcję kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie. Pracując w bibliotece, podejmował
166

W. Nawrocki, Leszno w dziejach Polski, Leszno 1947.

przede wszystkim działania zmierzające do
powiększania księgozbioru. Nawrocki przyczynił się również do utworzenia w styczniu
1950 r. Muzeum w Lesznie. Od 1 maja 1950 r.
do 30 września 1952 r. pełnił funkcję kierownika tego muzeum. Jego zasługą było przeprowadzenie remontu pomieszczeń ratuszowych
i przystosowanie ich do celów muzealnych.
Był także organizatorem pierwszych wystaw.
Jego działania doprowadziły do utworzenia
w tymże muzeum działów historycznego,
archeologicznego i bibliotecznego167. Duże
zasługi na polu kulturalnym i zaangażowanie spowodowały, że był idealnym kandydatem na kierownika PAP w Lesznie, zwłaszcza
167
Archiwum zakładowe Muzeum Okręgowego w Lesznie,
sygn. 45/IV/012, s. 17, 20; S. Chmielowski, Muzeum w Lesznie,
„Rocznik Leszczyński”, t. 2, 1978, s. 311–312.
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że przed archiwami powiatowymi wkrótce
postawiono nowe zadania związane z działalnością na polu regionalnym. Wacław Nawrocki otrzymał także pozytywną opinię od Mieczysława Kudeli – członka Komitetu Miejskiego PZPR, sekretarza Podstawowej Organizacji
Partyjnej (POP), który pisał, iż W. Nawrocki
odznacza się dużą intuicją i samodzielnością, zna teren oraz posiada zaufanie władz,
co w tamtych czasach było bardzo ważne.
Pierwszymi zadaniami, jakie otrzymał nowy
kierownik, było zapoznanie się z zawartością
magazynu, poznanie sposobu prowadzenia
spraw kancelaryjnych oraz przepisów służbowych. Zadania te były oczywiste z uwagi na
to, że W. Nawrocki nigdy wcześniej nie pracował w archiwum, tak więc wszystkie sprawy
archiwalne były dla niego nowymi. Początkowo trudności sprawiało mu porządkowanie
i rozpoznawanie akt168. Zatem krótko po przyjęciu do pracy został skierowany na kurs dla
młodszego personelu naukowego archiwów
centralnych, wojewódzkich i powiatowych
do Szczecina. Kurs trwał od 18 września do
14 października 1953 r. i obejmował 23 dni
robocze, z czego 22 przeznaczono na wykłady, czytanie źródeł, ćwiczenia oraz zajęcia
praktyczne – łącznie 198 godzin. Jeden dzień
przeznaczony był na egzamin. W czasie kursu
uczestników zapoznano z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi Polski współczesnej,
zagadnieniami ustrojowymi, archiwoznawstwem, zagadnieniami metodycznymi. Na zajęcia praktyczne przewidziane było 50 godzin,
a na czytanie dokumentów 22 godziny169. Był
to ostatni tego typu kurs. Następne szkolenia
dla kierowników archiwów powiatowych zaczęły nabierać charakteru kursokonferencji,
bowiem obok wykładów dzielono się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami nabytymi w ciągu lat praktyki. W latach 1954–1955
zmienił się także profil archiwów powiatowych – miały one podejmować działania
kulturalno-oświatowe oraz pogłębiać wiedzę
168
169

APP, Archiwum…, sygn. 303, k. 5–7.
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, k. 84.
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19. Wacław Nawrocki – kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie (1953–1961)
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie,
sygn. 206

o regionie170. Sprawy te stały się tematem
kursu archiwalnego dla kierowników tychże
jednostek, zorganizowanego w dniach 2–18
grudnia 1955 r. w Warszawie. Uczestnikiem
kursokonferencji, która obejmowała 114 godzin zajęć, był także kierownik PAP w Lesznie. Czas ten przeznaczono na omawianie
zagadnień związanych z zadaniami archiwisty powiatowego, ewidencją zasobu, inwentaryzacją i sygnowaniem oraz konserwacją
akt, a także zakresem prac administracyjnych.
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom
związanym z historią administracji państwowej i samorządowej oraz samą administracją
na szczeblu powiatowym i jej odbiciem w zachowanych zespołach archiwalnych. Ponadto
zwracano uwagę na narastający zasób archiwalny i prace kulturalno-oświatowe. Zwłaszcza to ostatnie zagadnienie wywołało sporą
170

K. Bielecki, Organizacja…, s. 11, 28.

20. Program kursu dla młodszego personelu naukowego archiwów centralnych, wojewódzkich i powiatowych w Szczecinie, w dniach 18 września – 14 października 1953 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 15, k. 84
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dyskusję171. Kierownik Nawrocki niestety nie
posiadał zmysłu organizacyjnego, zdarzało
mu się zaniedbywać obowiązki wynikające
z planu pracy oraz nie dotrzymywać terminu
realizacji nałożonych zadań. Sytuacje te powodowały napięcia, zwłaszcza podczas wizytacji archiwum przez pracowników Archiwum
Państwowego w Poznaniu, co doprowadziło
w końcu nawet do próby jego zwolnienia. Niewątpliwą zasługą W. Nawrockiego w czasie
jego pracy w PAP w Lesznie było włączanie się
w działania kulturalno-oświatowe i naukowe
w regionie oraz prace na rzecz popularyzacji
wiedzy o placówce archiwalnej w Lesznie172.
W 1959 r. został członkiem zespołu, który pod
kierunkiem prof. Janusza Deresiewicza miał
opracować monografię powiatu leszczyńskiego. Kierownik Nawrocki zobowiązał się do
opracowania tematu „Problemy narodowościowe i rozwój reformacji w powiecie leszczyńskim od XVI w. do 1945 r.”173 Prac nad
swoją częścią nie dokończył, zmarł bowiem
nagle 3 listopada 1961 r. Został pochowany
na cmentarzu w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej.
Do czasu znalezienia nowego kandydata na kierownika, opiekę nad PAP w Lesznie
sprawował Stanisław Nawrocki, kustosz AP
w Poznaniu174. Z uwagi na trudną sytuację,
archiwum poznańskie rozpoczęło intensywne
poszukiwania nowego kierownika wśród studiujących na ostatnim roku historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zwrócono uwagę na studenta Aleksandra Piwonia,
który wydawał się właściwym kandydatem
na stanowisko kierownika PAP w Lesznie.
A. Piwoń175 urodził się bowiem Lesznie i tu
171
E. Brańska, Kurs archiwalny dla kierowników archiwów powiatowych, „Archeion,” t. 26, 1956, s. 251.
172
Archiwum zakładowe APP, Akta osobowe Wacława Nawrockiego, k. 5, 58, 82.
173
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 20, k. 50.
174
Tamże, sygn. 16, k. 100.
175
Aleksander Piwoń urodził się w Lesznie 26 listopada 1938 r.
W czasie okupacji przebywał z rodzicami i bratem w Lesznie.
W 1945 r. uczęszczał do ochronki sióstr elżbietanek przy ul. Zielonej w Lesznie, a w latach 1945–1952 do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Lesznie, mieszczącej się najpierw na pl. J. Metziga, a później przy Al. Krasińskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej
uczył się w latach 1952–1956 w Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. K. Kurpińskiego, gdzie zdał egzamin maturalny. Po ukoń-
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21. Kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego
w Lesznie mgr Aleksander Piwoń, 1966 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie,
sygn. 206-1a

uzyskał wykształcenie średnie, znał więc środowisko leszczyńskie. Jego ojciec Franciszek
Piwoń był członkiem Zarządu Miejskiego
w latach 1945–1950 r., a potem radnym MRN
w Lesznie w latach 1958–1973176. Aleksander
Piwoń został jeszcze przed ukończeniem studiów przyjęty z dniem 1 stycznia 1962 r. do
pracy w Archiwum Państwowym Miasta
Poznania i Województwa Poznańskiego na
stanowisku młodszego archiwisty z funkcją
kierownika PAP w Lesznie. Po przyjęciu do
pracy wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki (ZZPKiS) przy AP
czeniu szkoły rozpoczął w 1957 r. studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Pracę magisterską „Przymierze polsko-francuskie
jego geneza i znaczenie” napisał pod kierunkiem prof. Janusza
Pajewskiego, APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor
Archiwum Państwowego Lesznie w latach 1962–2004) (dalej:
Dr Aleksander Piwoń...), sygn. 25, s. 1.
176
A. Piwoń, Piwoń Franciszek, [w:] Słownik biograficzny Leszna…, t. 2, s. 138.
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22. Promocja doktorska Aleksandra Piwonia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od lewej promotor prof. Janusz Deresiewicz i prorektor prof. Jan Wikarjak, 19 sierpnia 1970 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 206-4

w Poznaniu. W latach 1962–1963 pracował
jako dochodzący nauczyciel historii w Liceum
Ogólnokształcącym dla Pracujących przy
ul. Kurpińskiego, a później, w latach 1969–1970
w Technikum Odzieżowym i Technikum Budowlanym Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy (CZSP) w Lesznie. Dbając o dokształcanie nowego pracownika, skierowano
A. Piwonia w 1966 r. na Studium Uaktualniania Wiedzy w zakresie prawa państwowego
i administracyjnego przy archiwum poznańskim, a także w roku 1968 na kurs archiwalny
zorganizowany przez NDAP. Kurs odbywał
się w dniach 2–25 września w Ośrodku Szkolenia Kadr Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Sulejówku177.
Duże znaczenie dla służby archiwalnej
miała Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo badawczych178. Ustawa ta pozwo-

liła na zakwalifikowanie w 1963 r. kierownika
leszczyńskiego archiwum do siatki płac pracowników naukowo-badawczych z uwagi na
to, iż miał wyższe wykształcenie. Aleksander
Piwoń z dniem 1 stycznia 1963 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-badawczego, w 1969 r. – starszego asystenta
naukowo-badawczego, a w 1971 r. – adiunkta
naukowo-badawczego179. Na bazie wymienionej wyżej ustawy i późniejszego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie warunków zatrudniania pracowników
naukowo-badawczych w instytucjach naukowo-badawczych został opracowany dla państwowej służby archiwalnej pierwszy plan naukowo-badawczy na lata 1968–1970. Plan ten był
jednak trudny do realizowania przez archiwa
powiatowe z uwagi na szczupłą kadrę i liczne obowiązki180. Prace naukowo-badawcze

APL, Dr Aleksander Piwoń…, sygn. 25, s. 1.
178
Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych, Dz.U. z 1961 r. nr 12, poz. 60.

179
APL, Dr Aleksander Piwoń…, sygn. 25, s. 1–2; M. Lewandowska, Kadra…, s. 69–73.
180
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych
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kierownik PAP w Lesznie wykonywał często
poza godzinami pracy. Efektem jego dodatkowych działań było jednak napisanie i obrona
rozprawy doktorskiej „Fundacja Sułkowskich
w Rydzynie 1924–1952”. Promotorem był
prof. Janusz Deresiewicz z Wydziału Prawa
UAM. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii został przyznany
uchwałą z dnia 20 kwietnia 1970 r. Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu181.
Doktor Piwoń był doceniany przez władze
archiwum poznańskiego. W 1967 r. dyrektor
dr Czesław Skopowski182 w opinii o nim napisał: […] w pracy wyróżnia się starannością i dokładnością oraz pilnością i pracowitością. Opanował też zasady pracy archiwalnej. Wszystkie prace
z zakresu opracowania zasobu archiwalnego, opieki
nad narastającym zasobem archiwalnym i działalności kulturalnej w terenie wykonuje dobrze,
sprawnie i terminowo. Kierowane przez ob. Piwonia
Archiwum należy do najlepszych w naszym województwie pod względem porządku i utrzymania183.
Przez cały okres swojego zatrudnienia w archiwum leszczyńskim angażował się w prace
na polu kulturalno-oświatowym, naukowym
i regionalnym, które najczęściej wykonywał
poza godzinami pracy w archiwum. Szczególnie angażował się w działalność powołanego w 1969 r. Leszczyńskiego Towarzystwa
Kulturalnego (LTK). W 1972 r. za osiągnięcia
w pracy na polu kulturalno-oświatowym
otrzymał nagrodę pieniężną od Komitetu Kultury i Sztuki Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) w Lesznie. Doceniając pracę
dr. A. Piwonia, dyrekcja Archiwum Państwowego w Poznaniu wystąpiła w 1973 r. z wnioskiem o odznaczenie go odznaką honorową
w instytucjach naukowo-badawczych, Dz.U. z 1967 r. nr 32, poz.
157; K. Bielecki, Organizacja…, s. 24.
181
APL, Dr Aleksander Piwoń…, sygn. 25, s. 2.
182
Skopowski Czesław (1906–1991), nauczyciel, archiwista.
Od 1 czerwca 1952 r. do 30 kwietnia 1953 dyrektor WAP w Bydgoszczy, a następnie do 31 stycznia 1972 r. dyrektor WAP w Poznaniu. Od 1966 samodzielny pracownik naukowo-badawczy.
Z ramienia NDAP kierował wizytacjami kompleksowymi w archiwach państwowych, zob. S. Nawrocki, Skopowski Czesław,
[w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 2, s. 160–162.
183
APL, Dr Aleksander Piwoń..., sygn. 1, s. 12.
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„Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego”. Została ona wręczona 21 lipca
na uroczystej sesji prezydiów PRN i MRN
w Lesznie184.
PAP w Lesznie, przy dwuosobowej od lat
obsadzie, miało coraz więcej różnorodnych
zadań do wykonania. Personel składający się
z kierownika – pracownika działalności podstawowej, i woźnego (później magazyniera,
a następnie manipulanta) – pracownika działalności pomocniczej nie był wystarczający.
Taki poziom zatrudnienia nie pozwalał na
racjonalny podział czynności i obowiązków
służbowych. Prace związane z zasobem –
opieka nad nim i udostępnianie, funkcje kontrolne w stosunku do składnic akt i związana z tym opieka nad narastającym zasobem,
a dodatkowo prace regionalne, których celem była popularyzacja archiwum poprzez
współpracę z towarzystwami i szkołami, obciążały tylko jedną osobę, czyli kierownika
archiwum. Dodatkowo zajmował się on pracą naukowo-badawczą, sprawami administracyjnymi, problemami lokalowymi, z jakimi zmagało się PAP. Leszczyńskie archiwum
obejmowało swym zasięgiem pięć powiatów,
co związane było także z problemami komunikacyjnymi podczas odbywania kontroli,
gdyż dojazd w różne miejsca zajmował sporo
czasu. Trudna sytuacja kadrowa zmuszała też
często kierownika archiwum do wykonywania prac fizycznych. Pracownik działalności
pomocniczej zajmował się głównie utrzymaniem czystości w pomieszczeniach, paleniem
w piecach, szyciem i foliowaniem akt, umieszczaniem ich na regałach. Sytuacja była więc
niezwykle trudna. W momencie, kiedy powiatowe archiwa państwowe miały stać się
ośrodkami badań regionalnych, rozpoczęła się
dyskusja na temat zwiększenia obsady personalnej przynajmniej do dwóch pracowników
działalności podstawowej. Miało to przyczynić
się do lepszego, sprawniejszego i bardziej skoordynowanego wykonywania powierzonych
184

APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 18, s. 112, 153.
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prac185. Henryk Altman – ówczesny naczelny
dyrektor archiwów państwowych – w swoim
referacie wygłoszonym na zjeździe dyrektorów w Toruniu w 1958 r. podkreślał, że kierownicy archiwów powiatowych obciążeni są
różnorodnymi i licznymi pracami, co znacznie
przewyższa możliwości jednego człowieka.
W związku z powyższym archiwa powiatowe
powinny mieć obsadę dwuosobową – oprócz
woźnego186. Mieczysław Bandurka w swym
artykule pisał: […] wszyscy są na ogół zgodni, że
przeciętne archiwum powinno mieć obsadę trzyosobową, tj. kierownika, tzw. technika archiwalnego
(o średnich kwalifikacjach) oraz pół etatu sprzątaczki […] w miarę możliwości obsadę personalną
należy wzmacniać mając na uwadze intensyfikację
prac nad narastającym zasobem, jak również stale rosnące ilości kwerend187. Postulaty te zostały
zrealizowane tylko w niewielkim stopniu. Jak
już wspomniano, sytuacja w PAP w Lesznie
poprawiła się nieznacznie dopiero w roku
1969, kiedy to archiwum otrzymało dodatkowo pół etatu sprzątaczki, zwiększone w roku
1974 do całego etatu. Pracownicy obsługi w archiwum zatrudnieni byli na podstawie Zarządzenia nr 1/66 Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1966 r., które
określało stanowiska i wysokość miesięcznego uposażenia188. Początkowo na etacie sprzątaczki zatrudniona była Kazimiera Sikorska
(1969–1970), następnie Dąbrówka Jankowska
(1971–1972), a później Helena Czerwińska
(1971–1978). Przez krótki okres w roku 1972
sprzątaczką była też Bronisława Dybalska.
Manipulantka mogła wówczas przejąć niektóre czynności wykonywane do tej pory przez
kierownika. Zajęła się prowadzeniem biblioteki, sporządzaniem fiszek bibliograficznych,
185
Organizacja państwowej służby archiwalnej; APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 6, k. 27.
186
K. Bielecki, Niektóre problemy kadry archiwów terenowych
w Polsce w latach 1950–1970, „Archiwista”, nr 2, 1970, s. 6.
187
M. Bandurka, Zagadnienia organizacji i pracy archiwów
powiatowych, „Archeion”, t. 48, 1968, s. 28.
188
Zarządzenie nr 1/66 Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk
służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w archiwach państwowych, APL, Powiatowe Archiwum...., sygn. 2, s. 170–173.

a nawet opracowywaniem prostych zespołów. Głównymi jednak jej obowiązkami były
nadal podstawowe prace konserwatorskie
oraz funkcja magazyniera polegająca głównie
na dostarczaniu akt do pracowni oraz umieszczaniu ich na regałach po przyjęciu do archiwum, czuwaniu nad przestrzeganiem przez
korzystających regulaminu udostępniania akt
i kontroli zdawanych przez nich akt. Manipulantka dbała także o czystość i wietrzenie oraz
regulowanie w miarę możliwości temperatury i wilgotności w magazynach. Do jej zadań
należały wspomniane prace konserwatorskie
polegające na szyciu i klejeniu akt. Mimo dodatkowego etatu, kierownik nadal był mocno
obciążony pracami, niewiele bowiem czynności z zakresu działalności podstawowej mogła
przejąć manipulantka. Od stycznia 1973 r. na
stanowisko manipulantki została przeniesiona B. Dybalska189. Kierownik, dbając o rozwój
zawodowy nowej pracownicy, skierował ją
na Korespondencyjny Kurs Archiwalny zorganizowany przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Poznaniu. Ponadto została
przeszkolona w pracowni konserwatorskiej
Archiwum Państwowego w Poznaniu w zakresie klejenia akt190.
W 1972 r. Kazimierz Bielecki w swoim
artykule postulował wielkość obsady dla
przeciętnej wielkości pod względem zasobu
archiwalnego i zasięgu terytorialnego archiwum terenowego. Jego zdaniem powinno ono
zatrudniać: kierownika (mającego wyższe wykształcenie), pracownika, który pomagałby
w sprawowaniu nadzoru nad narastającym
zasobem i w pracach administracyjno-organizacyjnych (z wykształceniem pomaturalnym),
manipulanta sprawującego nadzór nad zasobem archiwum (z wykształceniem średnim)
i pracownika gospodarczego lub sprzątaczkę.
Taki skład osobowy archiwum powiatowego
pozwalałby na prace naukowo-badawcze191.
189
Archiwum zakładowe APL, Akta osobowe Bronisławy
Dybalskiej.
190
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 17, s. 153.
191
K. Bielecki, Niektóre problemy kadry…, s. 6.
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27 września 1972 r. na sesji MRN w Lesznie
poświęconej rozwojowi kultury na terenie
miasta Leszna omawiano m.in. działalność
leszczyńskiego PAP. Przewodniczący i sekretarz PMRN pozytywnie oceniając działalność archiwum, zwrócili uwagę na potrzebę
zwiększenia jego personelu do czterech etatów192. Postulowana obsada etatowa do końca funkcjonowania leszczyńskiego archiwum
jako PAP w Lesznie nie została zrealizowana. Archiwum nigdy nie otrzymało etatu dla
pracownika, który pomagałby kierownikowi
w jego czynnościach związanych z działalnością podstawową i pracą administracyjno-organizacyjną. Sytuacja taka powodowała
sukcesywny wzrost obciążenia kierownika,
zwłaszcza gdy systematycznie powiększał się
zasób archiwalny, a archiwum otrzymywało
nowe pomieszczenia magazynowe. Poprawa
nastąpiła dopiero wówczas, gdy PAP w Lesznie zostało przekształcone w Wojewódzkie
Archiwum Państwowe w Lesznie.
1.3. Lokal archiwum
Lokal, którym dysponowało – po długich
staraniach – na początku swojego działania
PAP w Lesznie, praktycznie nie spełniał warunków, jakie winny panować w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum. Siedziba
przy ul. Bolesława Chrobrego 29 była dawną
salą konfirmacyjną gminy ewangelicko-reformowanej. Magazyn i biuro kierownika było
faktycznie jednym pomieszczeniem. W styczniu i lutym 1951 r. dokonano w nim napraw
instalacji elektrycznej, doprowadzono wodę
z sąsiedniego pomieszczenia, tak aby można
było zainstalować umywalkę dla pracowników. Wykonano także zabezpieczenie okien
i drzwi żelaznymi kratami193. Kierownik archiwum rozpoczął również starania o wykonanie przepierzenia oddzielającego magazyn
od pomieszczenia biurowego, jednak z powodu braku środków finansowych starań
zaniechano. Dopiero wizytacja lokalu PAP

30 listopada 1951 r. przez przedstawiciela
Archiwum Państwowego w Poznaniu spowodowała, że dostrzeżono problemy leszczyńskiego archiwum, a zwłaszcza to, że
w pomieszczeniu PAP w Lesznie, z uwagi
na panujące tam zimno, nie było warunków
do pracy. Nie było tam nawet pieca, który by
je ogrzewał. Przenośny piec kaflowy został
zakupiony dopiero w grudniu, a w lutym
archiwum wystąpiło o budowę jednokanałowego komina w celu podłączenia pieca.
Ostatecznie komin został oddany w marcu
1952 r. i ogrzewanie mogło zacząć funkcjonować194. Ponownie rozpoczęto również starania o budowę przepierzenia, konsultując
tę sprawę z Miejskim Przedsiębiorstwem
Budowlanym i Spółdzielnią Stolarską. Sprawa została pozytywnie załatwiona dopiero
w roku 1952. Lokal archiwum od początku
nie był wyposażony w kanalizację, nie posiadał również żadnej przynależnej do niego łazienki dla pracowników, a najbliższy
ustęp publiczny znajdował się w odległości
200 m od pomieszczenia archiwalnego. Kanalizacji w pomieszczeniach nie można było
podłączyć z uwagi na brak podpiwniczenia budynku. O trudnych warunkach może
świadczyć dodatkowo fakt, że w roku 1956
nie wykonano np. prac związanych z inwentaryzacją, z uwagi na zimno, jakie panowało
w archiwum. Natomiast w marcu 1963 r.,
mimo palenia w piecu kaflowym i ogrzewania pomieszczeń maszynką elektryczną, temperatura w biurze wynosiła 11ºC,
a w magazynie utrzymywała się na poziomie
8ºC195. Kłopoty wynikające z jednej strony ze
szczupłości pomieszczeń, a z drugiej z warunków temperaturowych powodowały, że
PAP w Lesznie zmuszone było odsyłać akta
do Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Notabene leszczyńskie archiwum miało
najgorszą sytuację lokalową ze wszystkich
tego typu placówek podległych archiwum
APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1927, s. 22–27.
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, s. 53, 57; sygn. 16,
s. 65; sygn. 20, k. 1; sygn. 21, s. 5.
194

APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 18, s. 113.
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Tamże, sygn. 15, s. 29, 31.
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poznańskiemu196. Sygnalizowano już problemy i pierwsze starania kierownika PAP
w Lesznie W. Nawrockiego o pozyskanie
nowych pomieszczeń. Pierwsze kroki w tym
kierunku zostały poczynione w roku 1956.
Przeprowadzona została wówczas rozmowa z sekretarzem PMRN w Lesznie, w której uczestniczyli przedstawiciel Archiwum
Państwowego w Poznaniu i kierownik PAP
w Lesznie. W czasie rozmów sekretarz PMRN
wskazał na możliwość pozyskania nowego lokalu na II piętrze leszczyńskiego ratusza, ale
rozmowy te nie przyniosły ostatecznie poprawy sytuacji lokalowej197.
W związku z nowymi zadaniami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, PAP w Lesznie znalazło się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Lokal, w którym funkcjonowało archiwum, nie
był w stanie zapewnić miejsca na wieczyste
przechowywanie akt z podległego terenu.
Nie było tam także możliwości utworzenia pracowni naukowej dla użytkowników,
a tych z czasem było coraz więcej. W protokole wizytacji archiwum z 30 września 1957 r.
można przeczytać, że lokal archiwum był należycie zabezpieczony i czysto utrzymany,
jednak za szczupły na potrzeby archiwum,
które obejmuje pięć powiatów. Posiadał odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe,
które stanowiła wówczas gaśnica, skrzynia
z piaskiem, łopata, wiadro i instrukcja ppoż.
Wydane zalecenia pokontrolne proponowały
dobudowanie magazynu lub pozyskanie nowego lokalu198. Mając to na uwadze, kierownik PAP stale podejmował działania zmierzające do jego pozyskania. W 1959 r. PPRN
obiecywało tę palącą potrzebę załatwić po
opróżnieniu lokalu przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni. W tej kwestii ad196
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”, t. 49, 1968, s. 71.
197
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 20, k. 19.
198
Tamże, sygn. 20, k. 36.

iunkt Archiwum Państwowego w Poznaniu
Jan Majewski z kierownikiem PAP w Lesznie W. Nawrockim odbyli rozmowę z sekretarzem i zastępcą przewodniczącego PPRN,
którzy przyrzekli dopilnować sprawy lokalu
dla archiwum. Sytuacja ich zdaniem miała się
poprawić prawdopodobnie w połowie 1961 r.
Przedstawiciele PRN podczas rozmowy podkreślali […] znaczenie placówki archiwalnej dla
rozwoju życia kulturalnego Leszna i z uznaniem
wspominali o usługach i pomocy Kol. Nawrockiego
jakie oddał miastu w związku z sesją poświęconą
Millenium państwa polskiego199. Mimo tych zapewnień ze strony władz, sytuacja lokalowa
leszczyńskiego archiwum nadal się nie poprawiała, a wręcz pogarszała z uwagi na coraz
większy niedostatek powierzchni magazynowej. Akta z braku miejsc na regałach musiały
leżeć na podłodze, zachodziła konieczność
nadbudowy regałów. Te z kolei przechylały
się w wyniku przeciążenia i słabej podłogi.
Dodatkowym problemem dla archiwum była
konieczność składowania opału w jego pomieszczeniach. PAP pisało więc kolejne pisma
do PMRN w Lesznie. W marcu 1962 r. oględziny lokalu przeprowadzili nawet członkowie PMRN, przewodniczący Wydziału
Oświaty i Kultury, przedstawiciele Wydziału
Spraw Lokalowych oraz Komitetu Powiatowego PZPR. W 1962 r. PMRN, odmawiając po
raz kolejny przydziału dodatkowych przyległych pomieszczeń, zaproponowało rozbudowę istniejącego lokalu przy swojej pomocy finansowej. Archiwum po konsultacjach
z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
(PWRN) w Poznaniu przystąpiło do prac przygotowawczych. Nowy budynek miał powstać
przy wsparciu PMRN i PPRN w Lesznie oraz
innych prezydiów powiatowych rad narodowych z terenu działania archiwum. Została
opracowana dokumentacja techniczna projektowanego budynku oraz zabezpieczono część
funduszy na budowę, przydzielono również
pod rozbudowę przyległy teren. Plan ten nie
199

Tamże, sygn. 20, k. 49.
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został ostatecznie zrealizowany ze względów
prawnych200. Wysyłanie kolejnych pism przez
archiwum doprowadziło jednak do tego, że
w roku 1962 PAP otrzymało dodatkowy lokal
o powierzchni 10,1 m², mieszczący się przy
placu Wiosny Ludów 18/2 (obecnie Nowy
Rynek), co chwilowo zaspokoiło potrzeby magazynowe, nie poprawiło jednak warunków
pracy personelu. Minusem tego rozwiązania
było to, iż przyznane pomieszczenie znajdowało się w dość znacznej odległości od siedziby PAP. Lokal ten był użytkowany przez leszczyńskie archiwum do 1 marca 1994201.
W związku z trudnymi warunkami pracy, 4 października 1963 r. w PAP w Lesznie
kontrolę przeprowadził techniczny inspektor
pracy Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w Poznaniu (ZZPKiS).
Wynikiem tej kontroli było wydanie nakazu
powizytacyjnego, w którym głównym zaleceniem było wystąpienie do Wydziału Spraw
Lokalowych PMRN w Lesznie o przydział
nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na
biuro, pracownię naukową, pracownię konserwatorską, pomieszczenie magazynowe
i gospodarcze oraz ubikację. Dodatkowo zaznaczono, że temperatura w pomieszczeniach
dla pracowników powinna wynosić 18ºC,
nakazano także zakup czajnika do przygotowywania ciepłych napojów. Inspektor zakazał także umieszczania zbiorów na podłogach
w przejściach, obciążania regałów ponad normę. Niepozyskanie dodatkowych pomieszczeń dla archiwum skutkować miało wstrzymaniem jego działalności. Protokół kontroli
został przekazany do wiadomości Archiwum
Państwowego w Poznaniu, Rady Zakładowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
poznańskiego archiwum, Komitetu Powiatowego PZPR w Lesznie, Zarządu Okręgu
ZZPKiS w Poznaniu, Wydziału Oświaty
i Kultury PPRN w Lesznie. Powołując się na
200

s. 4.

protokół, PAP w Lesznie już 7 października
wystosowało kolejne pismo do Wydziału
Spraw Lokalowych PMRN w Lesznie z prośbą o przydział dodatkowych pomieszczeń.
Motywując swoją prośbę, kierownik PAP napisał: Archiwum żywi przekonanie, że Prezydium
tym razem nie odmówi przydziału pomieszczeń dla
placówki pełniącej niezwykle ważną rolę zabezpieczania, gromadzenia, przechowywania, porządkowania, rejestrowania, konserwacji i udostępniania
archiwaliów202. W piśmie sugerowano także
władzom, że trudności lokalowe w Lesznie są
mniejsze, ponieważ w ostatnim czasie nowo
powstała Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych otrzymała przydział pomieszczeń przy
ul. Lipowej. Wskazano także, że bez otrzymania nowych pomieszczeń archiwum grozi
wstrzymanie działalności. W grudniu tego
samego roku, wobec braku odpowiedzi, archiwum leszczyńskie wysłało do PMRN pismo przypominające o potrzebie przyznania
dodatkowych pomieszczeń. W odpowiedzi
Wydział Spraw Lokalowych poinformował,
że Komisja Przydziału Mieszkań na posiedzeniu rozpatrzyła wniosek odmownie. Takie
postawienie sprawy pokazuje, jak władze „ceniły” wówczas działalność archiwalną203. Niemniej jednak wokół PAP w Lesznie, w związku z jego planowaną rozbudową, powstał
korzystny klimat, który ostatecznie zaowocował przyznaniem dodatkowych pomieszczeń. Dodatkowo w maju 1964 r. kierownik
archiwum przedstawił informację o PAP
w Lesznie na posiedzeniu PMRN. W wyniku tych działań Prezydium 8 stycznia 1965 r.
powzięło uchwałę o przyznaniu na potrzeby
archiwum dodatkowej powierzchni lokalowej. Otrzymało ono po latach starań cztery
pomieszczenia o powierzchni 47 m² (trzy pokoje o łącznej powierzchni 33,61 m² i kuchnię
o powierzchni 13,43 m²) na cele administracyjno-biurowe w sąsiednim, zabytkowym
budynku byłego gimnazjum gminy ewange-

Tamże, sygn. 21, s. 21–22; A. Piwoń, Powiatowe Archiwum...,
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APL, Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej: Archiwum
Państwowe...), sygn. 279, s. 53, 58.
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23. Budynek APL przy ul. Bolesława Chrobrego 32, akwarela Jana Kromuszczyńskiego z Leszna, 1983 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 27

licko-reformowanej w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 32. Postanowiono wówczas
także, że archiwum będzie otrzymywało sukcesywnie dalsze pomieszczenia w budynku
przy ul. Bolesława Chrobrego 32 w miarę, jak
będą budynek opuszczali dotychczasowi lokatorzy. Nowe pomieszczenia przeznaczono do
przechowywania akt. Realizując postanowienia PMRN, kolejne pomieszczenia w tym samym budynku archiwum przyznano w roku
1966 decyzją z 21 kwietnia; była to kuchnia
o powierzchni 20,45 m² i pokój – 25,50 m²,
łącznie 45,95 m². Kolejne pomieszczenie przydzielono 21 kwietnia 1971 r., a było to 34,55 m²
– jedna izba (31,10 m²) z korytarzykiem, sąsiadujące z dotychczasowym lokalem204. Po204

APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 279, s. 7, 11, 12.

mieszczenie to przeznaczono również na magazyn archiwalny. Dzięki pozyskaniu lokalu
w 1971 r. zlikwidowano trzy niewielkie magazyny, które przeznaczono na inne cele. Jeden stał się magazynem gospodarczym, drugi
powiększył pracownię naukową, a trzeci został zaadaptowany na pomieszczenie dla manipulantki i pomieszczenie do opracowywania akt. Łączna powierzchnia archiwum wynosiła już teraz 215,22 m², z czego 142,48 m²
stanowiły magazyny i 72,74 m² inne pomieszczenia. Obok wymienionych wcześniej,
w archiwum było wówczas pięć magazynów
akt, biuro i sanitariaty205. Kolejne przydziały
pomieszczeń archiwum otrzymywało już po
roku 1975. Powierzane systematycznie lokale
205
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 21, s. 85, 97, 101;
sygn. 17, s. 2, 90, 125; sygn. 18, s. 50.
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znacznie poprawiły sytuację PAP, wymagały
jednak przeprowadzenia prac remontowych.
W roku 1966 złożono zlecenie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontu Budynków na
wykonanie prac, które udało się rozpocząć
jeszcze w grudniu. Zostały one zakończone
w 1967 r., w ich trakcie przystosowywano
przede wszystkim przejęte pomieszczenia do
potrzeb archiwum. Przeprowadzone zostało
odgrzybianie i osuszanie. Założona została
nowa instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Pomieszczenia wyposażono również
w nowe piece kaflowe, wymieniono podłogi.
Część z nich została wyłożona gumolitem.
Nowe lokale zostały również zabezpieczone
przed pożarem i włamaniem. Kolejny remont
przeprowadzono w 1971 r. w celu dostosowania następnych otrzymanych pomieszczeń206.
Wizytując PAP w Lesznie w 1968 r., dr J. Majewski napisał: Archiwum prowadzone pod każdym względem wzorowo, wszędzie porządek, ład
i czystość207. Sytuacja archiwum zdecydowanie
się poprawiła, więc zatrudnieni tu pracownicy mogli wydajniej pracować, a zgromadzony
zasób mógł być przechowywany w znacznie
lepszych warunkach niż początkowo. Dzięki
pozyskaniu dodatkowych miejsc, archiwum
mogło przejmować będące na przedpolu akta,
uzyskało także miejsce na zasób, który wcześniej przekazało do Poznania.
Sam budynek archiwum przy ul. Bolesława Chrobrego 32 był obiektem zabytkowym,
który w historii Leszna odegrał ważną rolę
i mógł poszczycić się interesującymi dziejami.
Należał niegdyś do gminy ewangelicko-reformowanej i mieścił dawne gimnazjum braci czeskich. Obiekt wzniesiono około 1712 r.,
dzięki wsparciu materialnemu gmin ewangelickich w kraju i za granicą. Do powodzenia
kolekty przyczynił się Daniel Ernest Jabłoński, wnuk Jana Amosa Komeńskiego, słynnego pedagoga czeskiego i rektora gimnazjum.
Sam Jabłoński był nadwornym kaznodzieją
króla pruskiego, był także rektorem lesz206
207

Tamże, sygn. 14, s. 3; sygn. 18, s. 60.
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czyńskiego gimnazjum i seniorem Jednoty
braci czeskich. Zebrane fundusze umożliwiły zbudowanie przy dawnej ul. Kupieckiej
okazałego jednopiętrowego budynku w stylu
barokowym, który najprawdopodobniej został zaprojektowany przez Jana Catenazziego. Gimnazjum mieściło się w tym budynku
przez około 130 lat. W 1821 r. szkoła została
przejęta przez państwo pruskie, co spowodowało znaczny wzrost liczby uczniów, a tym
samym budynek stał się za mały. Dlatego
w 1845 r. gimnazjum przeniesiono do pałacu książąt Sułkowskich, zakupionego przez
skarb pruski. Tak zakończył się etap szkolny w dziejach budynku208. W 1887 r. mistrz
murarski i ciesielski Eduard Stein z Leszna
opracował i zrealizował projekt przebudowy
obiektu. Adaptowano go na cele mieszkalne
i potrzeby gminy ewangelicko-reformowanej.
Projekt przewidywał zamurowanie dotychczasowego wejścia głównego, które mieściło
się od strony kościoła św. Jana, dobudowanie
nowej klatki schodowej od strony północnej,
wybudowanie sali konfirmacyjnej od strony
wschodniej (pierwszego pomieszczenia PAP),
a także zachowanie większości detali elewacji.
W trakcie realizacji robót do projektu wprowadzono jednak pewne zmiany209.
Kolejne prace budowlane przeprowadzono w budynku przed I wojną światową. Do
wybudowanej klatki schodowej dobudowano dwa niższe segmenty z sanitariatami i pomieszczeniem dla służby. Projektantem tej
przebudowy był leszczyński architekt Hermann Nerger210. Obie przebudowy okazały
208
APP, Akta Braci Czeskich w Wielkopolsce, sygn. 1722,
1823, s. 1–25; sygn. 1824, s. 1–14; B. Świderski, Ilustrowany opis
Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928, s. 129, 245; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, Województwo poznańskie, z. 12, Powiat
leszczyński, pod red. T. Ruszczyńskiej i A. Sławskiej, Warszawa
1975, s. 27; E. Kręglewska-Foksowicz, Sztuka Leszna, Poznań
1982, s. 49; E. Linette, Jan Catenazzi i jego dzieło w Wielkopolsce,
Warszawa – Poznań 1973, s. 120–121; Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Lesznie, U. Bauman, Karta ewidencyjna zabytku gimnazjum kalwińskie, później archiwum
państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, Warszawa 2003, mps
przechowywany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Lesznie.
209
APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1928, s. 1–9.
210
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24. Elewacja budynku gimnazjum braci czeskich, bez autora i daty
APP, Akta Braci Czeskich w Wielkopolsce, sygn. 1722, s. 234

się niekorzystne dla wyglądu bryły budynku.
W okresie międzywojennym i w czasie okupacji obiekt nie był przebudowywany, pełnił
nadal funkcje mieszkalne, a sala konfirmacyjna była użytkowana przez gminę ewangelicko-reformowaną. Znaczące zmiany własnościowe wiążą się z zakończeniem wojny.
Parafia ewangelicko-reformowana przestała
istnieć. Budynek początkowo oddano Instytutowi Zachodniemu w Lesznie i przeznaczono
także na potrzeby mieszkalne. W 1950 r. jego
część przejęło PAP, kontynuując przejmowanie kolejnych pomieszczeń od 1965 r.
Władze terenowe – mimo wielokrotnych
zapewnień – przez prawie 15 lat nie potrafiły wykazać zrozumienia dla potrzeb lokalowych archiwum. Dopiero w połowie lat 60.
problemy te częściowo rozwiązano. Archiwum otrzymało pomieszczenia w obiekcie
zabytkowym, który permanentnie wymagał
remontów, a co za tym idzie i nakładów finansowych. Mimo poprawy sytuacji lokalowej
należy stwierdzić, że budynek przy ul. Bole-

sława Chrobrego 32 w perspektywie lat nie
odpowiadał potrzebom archiwum i utrwalał
stereotyp archiwum jako placówki, której wystarczy zdekapitalizowany obiekt zabytkowy,
bo przecież sama jest zabytkiem.
2. Dzieje zasobu Powiatowego Archiwum
Państwowego w Lesznie w latach 1950–1975
oraz jego udostępnianie i wykorzystanie
2.1. Zasób archiwum
Wraz z utworzeniem w listopadzie 1950 r.
leszczyńskiego oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego w Poznaniu, późniejszego PAP w Lesznie, zaczął powstawać zasób tej
jednostki211.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie przejęło pierwsze akta w połowie stycznia 1951 r. z PPRN w Lesznie. Zachowało
211
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r., Dz. Urz.
Ministerstwa Oświaty, nr 19, poz. 243; Dekret z dnia 29 marca 1951 r.
o archiwach państwowych, Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149.
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się w zbiorach archiwum potwierdzenie
odbioru akt wystawione przez kierownika
W. Chojnackiego w dniu 22 stycznia 1951 r.
Było to 7 m³ akt byłego Starostwa Powiatowego w Lesznie z okresu zaborów i 20-lecia międzywojennego, dostarczonych dwiema ciężarówkami. Akta były nieuporządkowane i nie
posiadały spisów. Wcześniej leżały w piwnicy
prezydium w nieładzie, zagrożone wilgocią,
wobec czego konieczne stało się ich przejęcie,
a następnie posegregowanie. Z akt wydzielono makulaturę (puste koperty i formularze)
i rozpoczęto ich oczyszczanie z kurzu oraz
suszenie zawilgoconych, których było całkiem sporo. W pierwszym kwartale roku 1951
udało się przesegregować 4 m³ akt. W wyniku
segregacji do Archiwum Państwowego w Poznaniu przekazano dwie partie archiwaliów
należących do innych powiatów. Pierwszą
partię przekazano już 8 lutego, a następną
1 marca 1951 r. W przesyłkach znalazły się
m.in. akta z gminy Izbica, USC Wieluń, miasta
Wolsztyn212. Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie przejmowało akta nieuporządkowane, choć wydana Instrukcja w sprawie
przygotowania akt urzędów do przekazania
ich archiwom państwowym mówiła wyraźnie,
że powinny one być uporządkowane, zszyte
i przekazane na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych213. Egzekwowanie tego zapisu
przysparzało wiele problemów, a właściwie
należy uznać, że wypełnienie go było wówczas prawie niemożliwe. Przejęcie kolejnych
akt z PPRN nastąpiło 14 kwietnia 1951 r. Były
to akta Wydziału Powiatowego z okresu pruskiego i 20-lecia międzywojennego. Ponadto
z Wydziału Budowlanego przy PPRN przywieziono do archiwum 550 jednostek archiwalnych byłego Referatu Budowlanego na
powiaty: leszczyński, rawicki, kościański,
gostyński, śremski i wolsztyński z okresu
1880–1939. Dodatkowo z Włoszakowic przejęAPL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 178, s. 15–20.
Instrukcja w sprawie przygotowania akt urzędów likwidowanych do przekazania ich archiwom państwowym, stanowiąca załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie prowadzenia
Oddziałów Powiatowych Archiwów Państwowych, APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15, k. 15.
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to w maju Akta gminy ewangelickiej, a także
pojedyncze akta z Osiecznej i Święciechowy.
Archiwalia spływały do PAP systematycznie
i według sprawozdań kierownika W. Chojnackiego w czerwcu przejęto jeszcze 3 m³
akt z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN) w Lipnie, PPRN w Lesznie
oraz Muzeum w Lesznie, które przekazało
materiały z parafii ewangelickiej Krzyża. We
wrześniu z Zarządu Rzymsko-Katolickiej Parafii w Lesznie trafiły do leszczyńskiego archiwum akta metrykalne parafii ewangelickiej
Krzyża i kalwińskiej św. Jana z Urzędu Stanu
Cywilnego w Lesznie. Ponadto akta byłego
Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego, łącznie
2,5 m³. Systematycznie również przekazywano do Archiwum Państwowego w Poznaniu
wydzielone w wyniku segregacji akta nienależące do powiatu leszczyńskiego – w maju
były to 244 jednostki archiwalne. Do Poznania przekazano także akta kościoła św. Jana
w Lesznie214.
Zachował się Wykaz aktualnej zawartości
magazynu Archiwum Państwowego z 5 września
1951 r., który zawiera następujące zespoły:

1. Wydział Powiatowy 1885–1920 – 16,5 m.b.
2. Starostwo Powiatowe w Lesznie 1837–

–1920 – 1,5 m.b.
3. Starostwo Powiatowe w Lesznie 1920–
–1939 – 3 m³.
4. Wydział Powiatowy w Lesznie 1920–1939
– 4,5 m³.
5. Referat budowlany na powiaty: Rawicz
– Gostyń – Leszno – Kościan i Wolsztyn
1885–1939 – 2 m³.
6. Wójtostwo Lipno 1890–1939 – 1 m³.
7. Gmina ewangelicka we Włoszakowicach
1810–1919 – 1 m.b.
8. Akta miasta Leszno (personalne) 1860–
–1919 – 1 m.b.
9. Okręgowy i Powiatowy Urząd Ziemski
1923–1939 – 1 m.b.
10. Państwowa Komisja Generalna dla b. Zaboru Pruskiego 1920–1925 – 0,25 m.b.
214

Tamże, sygn. 15, k. 30–46; sygn. 178, s. 17–23.

25. Sprawozdanie miesięczne kierownika Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego Poznańskiego w Lesznie
W. Chojnackiego za miesiąc styczeń 1951 r., sporządzone 18 lutego 1951 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 15, k. 29
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11. Gmina ewangelicko-unijna w Lesznie

(akta rachunkowe) XVIII w. – 0,25 m³.
12. Gmina ewangelicko-unijna w Lesznie
(akta metrykalne) 1743–1898.
13. Gmina ewangelicko-reformowana w Lesznie (akta metrykalne) 1763–1940.
14. Gmina ewangelicko-unijna w Lasocicach
(akta metrykalne) 1799–1916.
15. Gmina ewangelicko-unijna w Osiecznej
(akta metrykalne) 1792–1904.
16. Gmina ewangelicko-unijna w Rydzynie
(akta metrykalne) 1776–1905.
17. Gmina ewangelicko-unijna we Włoszakowicach (akta metrykalne) 1778–1940.
18. Gmina ewangelicko-unijna w Zaborowie
(akta metrykalne) 1713–1939 – 4,5 m.b.
19. Varia (m.in. akta przygotowane do wysyłki do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu) 1900–1939 – 1 m³.
W tym też czasie PAP Leszno porządkowało akta Wydziału Powiatowego z lat 1885–
–1920, Starostwa Powiatowego z lat 1837–
–1920, Referatu Budowlanego i akta metrykalne parafii ewangelickich215. Jak wynika z zachowanych dokumentów kierownika PAP, nie
prowadził on na bieżąco w tym czasie spisu
zespołów ani księgi nabytków i ubytków.
W roku 1952 w uwagach powizytacyjnych
kustosz T. Mencel z poznańskiego archiwum
zalecił kierownikowi W. Chojnackiemu: […]
założyć dodatkowo dział przybytków i ubytków
z PAP i złączyć z kartami zespołów. To samo zalecenie znalazło się w uwagach powizytacyjnych sporządzonych w sierpniu przez przedstawiciela NDAP216. Księga inwentarzowa
nabytków archiwalnych rozpoczyna się wpisem z kwietnia 1953 r. Tak więc mimo zaleceń
kierownik PAP W. Chojnacki nie założył księgi przybytków i ubytków – uczynił to dopiero nowy kierownik. Obok informacji o dacie
przejęcia, nazwie zespołu, datach skrajnych,
ilości przejętych akt, księga zawierała informacje, od kogo zostały przejęte i gdzie zostały

przekazane217. Pierwszy spis zespołów został
sporządzony 5 września 1951 r., ale funkcjonował jako wspomniany wyżej wykaz zawartości magazynu i zawierał po przeanalizowaniu
16 zespołów. Pierwszy formalny spis zespołów został wykonany w 1953 r., tuż przed
zmianą kierownika archiwum, i zawierał
19 zespołów akt, z tego siedem nowych w porównaniu z rokiem 1951 (a właściwie sześć
nowych z nazwy, gdyż Akta miasta Leszno
ze spisu z 1951 r. w międzyczasie trafiły do
WAP w Poznaniu, a PAP potem przejął ich
kolejną partię). Na koniec roku 1952 według
sprawozdania kierownika PAP zasób archiwalny liczył 15 zespołów i 100 m.b. W sprawozdaniu tym kierownik podał także stan
zasobu z roku poprzedniego – zasób liczył
wówczas 21 zespołów i 125 m.b. akt. Archiwum prowadziło karty zespołów, które jednak nie zachowały się do dzisiaj218.
W 1952 r. proces przejmowania materiałów archiwalnych wyhamował, przejęto według sprawozdania tylko znalezione w budynku gospodarczym Sądu Powiatowego
w Lesznie (budynek byłego Starostwa Powiatowego) 2 m³ akt, w tym dużą ilość luzów.
W wyniku porządkowania przekazano do
WAP w Poznaniu 74 paczki akt. Wśród przekazanych akt znalazły się: Akta Wydziału
Powiatowego z okresu pruskiego z Leszna
i Wschowy, Starostwa Powiatowego z okresu pruskiego z Leszna, Inspekcji Budowlanej
z Rawicza, Akta miasta Leszno (akta personalne z okresu pruskiego), a także szereg pojedynczych jednostek z różnych zespołów219.
W lutym 1952 r. PAP w Lesznie, zgodnie
z pismem NDAP, wydało przedstawicielowi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego akta tajne byłego Starostwa Powiatowego
w Lesznie220.
29 lutego 1952 r. NDAP wydała pismo
okólne w sprawie zabezpieczenia i przejmoAPL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 193, s. 1.
Tamże, sygn. 191, s. 1–9.
219
Tamże, sygn. 15, s. 1; sygn. 191, s. 2–4.
220
Tamże, sygn. 178, s. 1.
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Tamże, sygn. 191, s. 1.
APP, Archiwum..., sygn. 303, k. 4–5.
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26. Wykaz ogólny aktualnej zawartości magazynu Archiwum Powiatowego, 5 września 1951 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 191, s. 1

DZIEJE ZASOBU

wania akt przez powiatowe archiwa państwowe. Pismo przypominało, że kierownik PAP
przejmuje akta urzędów, instytucji, przedsiębiorstw państwowych i uspołecznionych po
pięciu latach ich przechowywania w składnicach akt, akta urzędów likwidowanych, akta
nieposiadające dysponenta lub narażone na
niszczenie, wszystkie jednak powinny być
przejmowane w stanie uporządkowanym.
W magazynach archiwów powiatowych powinny znajdować się przede wszystkim akta
po roku 1918, akta wcześniejsze po zabezpieczeniu powinny trafić do WAP. Te same przepisy powinny dotyczyć akt, które urzędy przejęły w drodze sukcesji. Jedynie akta narażone
na zniszczenie mogły być przyjmowane bez
uporządkowania221. Takie postawienie sprawy
zahamowało napływ akt do PAP w Lesznie.
W 1952 r. przejęto akta tylko z jednej instytucji
w stanie nieuporządkowanym z uwagi na to,
iż akta narażone były na zniszczenie wskutek
przechowywania ich w pomieszczeniach gospodarczych. Problem nieuporządkowanych
akt był bardzo poważny, ponieważ urzędnicy
często nie mieli odpowiednich kompetencji
do prowadzenia czynności związanych z ich
przygotowaniem do przekazania. Świadczy
o tym m.in. zalecenie powizytacyjne wydane
PAP w Lesznie przez poznańskie archiwum,
by przejąć akta miasta Wschowy bez spisów,
gdyż brak tam odpowiedniego personelu,
który mógłby je odczytać i spisać222.
W lutym 1953 r. naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał kolejne pismo
okólne w sprawie przejmowania akt, w którym stwierdzono, że utrzymana zostaje zasada przejmowania ich w stanie uporządkowanym. Akta nieuporządkowane można było
przyjąć w sytuacji, gdy w magazynie archiwum powiatowego nie było żadnych akt wy221
Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 29 lutego 1952 r. w sprawie zabezpieczania i przejmowania akt
przez powiatowe archiwa państwowe, [w:] Zbiór przepisów..., 2001,
s. 21.
222
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 20, k. 3. Ostatecznie
akta te przez PAP w Lesznie nie zostały przejęte, bowiem od
1953 r. Wschowa znalazła się w zasięgu działania Archiwum
Państwowego w Zielonej Górze.
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27. Strona tytułowa Statutu miasta Leszna, 1835 r.
APL, Akta miasta Leszno, sygn. 1, s. 1

magających porządkowania, akta wymagające przejęcia były bardzo cenne, nie posiadały
spadkobiercy lub gdy urząd czy instytucja, np.
Gminna Rada Narodowa (GmRN), spółdzielnia, nie miała możliwości ich uporządkowania ze względów finansowych i personalnych.
W każdym innym przypadku konieczne było
uzyskanie zgody NDAP na przejęcie nieuporządkowanych akt223. Okólniki wydawane
przez NDAP miały unormować sytuację, jednak nie do końca ją rozwiązywały. Personel
urzędów był często nieprzygotowany do porządkowania akt i sporządzania spisów także
dlatego, iż nie znał języka niemieckiego, natomiast archiwa nie miały wystarczającej liczby
personelu, aby wypełniać te zadania. Sytuacja
taka mogła prowadzić do wyrzucania akt na
223
Pismo okólne nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 13 lutego 1953 r. w sprawie przejmowania akt w stanie
nieuporządkowanym do archiwów państwowych, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 24.

28. Fragment pisma starosty leszczyńskiego do wojewody poznańskiego w sprawie odbytego spotkania z przedstawicielem władz niemieckich Völkeningiem dotyczącego przejęcia
miasta Leszna przez władze polskie, 6 grudnia 1919 r.
APL, Starostwo Powiatowe w Lesznie, sygn. 3, s. 145
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makulaturę. W latach 1951–1952 PAP w Lesznie właściwie niewiele przyjęło akt, które
nie potrzebowałyby segregacji i wykonania
spisu. Wyjątkiem były tylko te przekazane
przez USC w Lesznie, które posiadały spis
zawierający tytuły akt, daty skrajne i liczbę
tomów. Pozostałe akta wymagały sortowania
i skatalogowania, co zajmowało archiwistom
najwięcej czasu. Jak wynika ze sprawozdań,
np. w I kwartale 1951 r. na porządkowanie,
inwentaryzację i brakowanie akt przeznaczono 27 dni, w całym 1952 r. planowano przeznaczyć na te czynności 77 dni. Z uwagi na
tak duże obciążenie związane z porządkowaniem akt, w zaleceniach powizytacyjnych
z 10 kwietnia 1953 r. postulowano, by zatrudnić woźną przy prostym porządkowaniu akt
pod nadzorem224.
Intensyfikacja przejęć materiałów archiwalnych nastąpiła w roku 1953, w kwietniu,
wraz z objęciem stanowiska przez nowego
kierownika W. Nawrockiego. Archiwum nadal przyjmowało część akt w stanie nieuporządkowanym, jak choćby z PMRN w Rydzynie czy Poznańskiej Wytwórni Octu i Musztardy Oddział w Lesznie. Archiwum przejęło
również większe ilości akt w formie uporządkowanej i spisanej z Prezydium Gminnej
Rady Narodowej (PGmRN) w Miejskiej Górce
i Włoszakowicach. W trakcie przekazywania
akt nie obyło się jednak bez pomyłek i problemów, np. PGmRN w Miejskiej Górce przekazało część akt na makulaturę, mimo że nie
były one wyłączone do brakowania i miały
zostać przekazane do PAP w Lesznie. Wśród
przekazanych akt znalazły się natomiast takie,
które nie figurowały w spisie zdawczo-odbiorczym. Całą sytuację przewodniczący PMRN
tłumaczył tym, iż [...] w tutejszym archiwum jest
bardzo ciemno co mogło spowodować tak straszne
uchybienia225. Przytoczony przykład pokazuje
ignorancję władz gminnych oraz niekompetencję pracowników urzędów. Taka sytuacja

powodowała, że archiwa często przejmowały
wówczas akta w stanie nieuporządkowanym,
aby uniknąć nieodwracalnych zniszczeń akt.
Mimo to na stanie magazynu PAP w Lesznie
12 sierpnia 1953 r. były 42 zespoły, 103 m.b.
i 5 m³, w tym 72 m.b. uporządkowane i 1109
jednostek zinwentaryzowanych (zob. tabela 1).
Było to zdecydowanie więcej niż w spisie akt
będących na stanie magazynu w momencie
przekazywania archiwum przez W. Chojnackiego. W ciągu czterech miesięcy PAP w Lesznie według księgi nabytków dokonało 30 przejęć. Liczba zespołów wzrosła o 24. Na koniec
roku według sprawozdania w PAP było 47 zespołów i 194 m.b. akt wobec 190 m.b. półek na
wyposażeniu archiwum226. Wacław Nawrocki
podał w sprawozdaniu za 1953 r. stan zespołów z roku poprzedniego, wpisując liczbę 25
zespołów i 93,4 m.b.; liczba ta była o 10 większa od liczby zespołów podanej w sprawozdaniu za 1952 r. przez W. Chojnackiego. Różniła
się także od liczby zespołów podanych w protokole przejęcia archiwum. Według wyjaśnień
kierownika Nawrockiego, w końcu roku 1952
i w momencie przejęcia archiwum zespoły
znajdujące się w magazynie nie były w pełni
zewidencjonowane. Dopiero pod koniec 1953 r.
sporządzono karty zespołów mniejszych, które dotąd ich nie posiadały. Prace związane
z porządkowaniem kart zespołów wynikały
z Zarządzenia nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 24 marca 1953 w sprawie
uporządkowania kartotek zespołów i zbiorów (kolekcji). Zgodnie z tym zarządzeniem spisy kart
zespołów należało przesłać w terminie do
15 kwietnia 1953 r.227 Spis taki przygotowany
przez W. Nawrockiego zawierał 18 zespołów,
był przygotowany szybko, bez zweryfikowania stanu magazynu w związku z krótkim terminem wyznaczonym na przekazanie informacji do NDAP. Dopiero w spisie zespołów
z 12 sierpnia 1953 r. zostały podane wszystkie
Tamże, sygn. 15, s. 9; sygn. 191, s. 9–11; sygn. 192, s. 1–3.
Zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 24 marca 1953 r. w sprawie uporządkowania kartotek zespołów i zbiorów (kolekcji), [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 211–212.
226

APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, s. 5–77; sygn. 20,
k. 6; sygn. 178, s. 29; sygn. 20, k. 6.
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Tamże, sygn. 178, s. 31–38.
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będące na stanie magazynu, gdyż został on
sporządzony w wyniku przeprowadzonego
skontrum. 25 zespołów ze spisu zostało przyjętych najprawdopodobniej w 1952 r., choć
nie wynika to ze sprawozdań kierownika.
Zespoły te mogły zostać wydzielone w czasie segregacji akt. W efekcie skontrum zweryfikowano także ilość m.b. Według obliczeń
W. Nawrockiego na koniec 1952 r. w magazynie mogło znajdować się około 93 m.b. akt,
z czego tylko 32 m.b. były uporządkowane228.
Jak wynika z przytoczonych danych, kierownik PAP w Lesznie W. Chojnacki nie do końca
miał rozpoznany zasób placówki, którą kierował. Wiele zespołów, które znajdowały się na
stanie magazynu, nie było rozpoznanych i zewidencjonowanych. Nadmierne obciążenie
obowiązkami kierownika archiwum skutkowało brakiem prawie wszystkich zalecanych
środków ewidencyjnych. Ponadto od stycznia
1953 r., czyli pod koniec swej pracy w Lesznie,
W. Chojnacki – wówczas już doktor – zatrudniony był także w Instytucie Historii PAN.
Dodatkowa praca nie pozwalała mu na pełnienie obowiązków w sposób umożliwiający
realizację wszystkich zadań.
W 1953 r. – zgodnie z przepisami – nadal
przekazywano akta do WAP w Poznaniu.
Wśród nich były pojedyncze akta cechowe,
przesłane zaraz po przejęciu z leszczyńskiego ratusza, Akta miasta Zaborowo, recesy
uwłaszczeniowe, akta podworskie majątku
Malczewskich ze Świerczyny, Akta miasta
Sarnowa229.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie w latach 1954–1955 kontynuowało odbiór akt z różnych urzędów. Część z nich pozostawała w magazynie w Lesznie, część była
przekazywana do WAP w Poznaniu. W 1954
i 1955 r. PAP dokonało niewielu przejęć (1954 r.
– osiem zespołów przyjętych i osiem przekazanych do WAP, stan na koniec roku: 47 zespołów; 1955 r. – 12 zespołów przyjętych, pięć
przekazanych do WAP, stan na koniec roku:
228
229

APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, k. 106–107.
Tamże, sygn. 192, s. 1–4.

54 zespoły) i były to często pojedyncze jednostki, które w krótkim czasie odsyłano do WAP,
np. akta cechowe, akta miasta Miejska Górka,
przekazano także większą ilość akt Wydziału
Powiatowego w Lesznie i gminy Miejska Górka. Powiatowe Archiwum Państwowe przejęło także akta komend powiatowych „Służby
Polsce”, które przekazało później do zasobu
WAP. Na stanie PAP pozostały akta parafii
ewangelickiej z diecezji Wolsztyn, „Społem”
Leszno oraz parafii katolickiej w Skoraszewicach230. W styczniu 1955 r. PAP odebrało
z PMRN w Bojanowie zbiór 27 dokumentów
z lat 1651–1777, które w czerwcu zdało do Archiwum Państwowego w Poznaniu. W tym
samym roku PAP w Lesznie miało problem
z przejęciem akt podworskich rodziny Heydebrand und der Lasa z Osiecznej. Akta te
były od 1945 r. przechowywane w Domu
Pracy Twórczej PAN w Osiecznej, mieszczącym się w rodzinnym zamku arystokratów.
W czasie wizytacji składnicy akt, PAP wydało
zalecenie o przygotowaniu akt do przekazania do archiwum, tymczasem okazało się, że
zostały one przewiezione do Biblioteki PAN
w Kórniku231. Stało się tak, ponieważ pracownicy Domu Pracy Twórczej nie chcieli lub
nie byli w stanie przygotować ich do zdania
do PAP i najprostszym sposobem rozwiązania
problemu było przekazanie akt dalej.
W latach 1956–1957 PAP w Lesznie nadal
przejmowało akta, z których część pozostawała w Lesznie, a część jeszcze tego samego roku,
m.in. zespoły Akta gminy Święciechowa,
Akta miasta Święciechowa, Miejska Górka,
Jutrosin, Związek Podoficerów Rezerwy Koła
Gostyń przekazano do Poznania. Rozpoczęto
również w roku 1956 akcję przejmowania akt
gminnych rad narodowych. Przejęto i przekazano do Poznania akta GmRN w Chojnie,
Miejskiej Górce, Bojanowie i Rawiczu. W PAP
w Lesznie pozostały akta m.in.: miasta Gostyń,
Sarnowa, Krobia, Piaski, GmRN w Borku,
gminy Piaski i Osieczna oraz Związku Spół230
231

Tamże, sygn. 192, s. 4–5.
Tamże, sygn. 179, s. 29–37.
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Tabela 1. Wykaz zespołów znajdujących się w magazynie PAP w Lesznie 12 sierpnia 1953 r.
Lp.

Nazwa zespołu

Daty skrajne

Metraż
ogółem

Metraż akt uporządkowanych

1

Starostwo Powiatowe w Lesznie

1920–1939

25,50 m.b.

22,00 m.b.

2

Wydział Powiatowy w Lesznie

1920–1939

23,50 m.b.

21,00 m.b.

3

Wójtostwo Lipno

1836–1939

2,50 m.b.

2,50 m.b.

4

Powiatowy Urząd Ziemski w Lesznie

1920–1937

2,00 m.b.

5

Parafia ewangelicka w Lasocicach

1799–1884

0,30 m.b.

0,30 m.b.

6

Parafia ewang.-refor. św. Jana w Lesznie

1691–1940

1,00 m.b.

1,00 m.b.

7

Parafia ewangelicka św. Krzyża w Lesznie

1691–1907

2,70 m.b.

8

Parafia ewangelicka w Osiecznej

1792–1904

0,50 m.b.

0,50 m.b.

9

Parafia ewangelicka w Rydzynie

1777–1928

1,00 m.b.

1,00 m.b.

10

Parafia ewangelicka we Włoszakowicach

1778–1940

1,80 m.b.

11

Parafia ewangelicka w Zaborowie

od XVII w.
– do 1940

0,50 m.b.

0,50 m.b.

12

Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami Oddział w Lesznie

1940–1945

18,00 m.b.
(+1,50 m³)

180,00 m.b.

13

Starostwo Powiatowe w Rawiczu (Ref. Budowlany pow. Rawicz, Gostyń, Leszno, Kościan, Śrem)

1932–1939

6,50 m.b.

14

Komunalna Kasa Oszczędności (KKO) Powiatu Gostyń

1931–1949

0,20 m.b.

0,20 m.b.

15

KKO Miasta Poniec

1937–1948

0,20 m.b.

0,20 m.b.

16

Urząd Katastralny pow. wschowskiego dotyczący Leszna

1764–1869

0,20 m.b.

0,20 m.b.

17

Akta miasta Leszno

1752–1871

1,30 m.b.

–

18

Zarząd Gminy Miejska Górka

1915–1939

0,70 m.b.

–

19

Leszczyńska Fabryka Octu

1915–1939

0,75 m³

–

20

Akta miasta Rydzyna

1750–1939

3,30 m.b.

–

21

USC w Rydzynie

1874–1939

2,00 m.b.

–

22

Zarząd Gminy w Rydzynie

1928–1944

4,50 m.b.

–

23

K.K.O Powiatu Wolsztyn

1914–1950

0,15 m.b.

–

24

K.K.O Miasta Wolsztyn

1930–1950

0,10 m.b.

–

25

Parafia ewangelicka w Piaskach

1839–1937

0,04 m.b.

–

26

Parafia ewangelicka i diecezja w Wolsztynie

1978–1914

1,00 m³

–

27

Gmina Święciechowa

1863

0,05 m.b.

–

–

–

–

0,05 m.b.
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Tabela 1. Wykaz zespołów (cd.)
Lp.

Nazwa zespołu

28

Gmina Wschowa

29

KKO Miasta Rakoniewice

30

Daty skrajne

Metraż
ogółem

Metraż akt uporządkowanych

1863

0,08 m.b.

0,08 m.b.

1938–1950

0,03 m.b.

0,03 m.b.

Katolicka Szkoła Podstawowa w Lesznie

1846–1893

0,90 m.b.

–

31

Gmina wyznaniowa żydowska w Lesznie

1808–1809;
1914–1939

0,15 m.b.

–

32

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lesznie

1933–1939

0,35 m.b.

–

33

Parafia ewangelicka w Waszkowie

1799–1909

0,30 m.b.

–

34

Wydział Powiatowy w Kościanie

1925–1933

0,12 m.b.

0,12 m.b.

35

Urząd Budowlany powiatu leszczyńskiego

1940–1944

1,50 m.b.

36

Policja niemiecka w Lesznie

1940

0,60 m.b.

0,60 m.b.

37

Gmina katolicka w Lesznie

1816–1913

0,04 m.b.

0,04 m.b.

38

Diecezja i parafia ewangelicka w Bojanowie

1817–1939

0,25 m.b.

–

39

Akta miasta Rawicz

1793–1944

1,00 m³

–

40

Gmina chrześcijańsko-kat. w Rawiczu

1845–1884

0,25 m.b.

–

41

Parafia ewangelicka w Rawiczu

1936–1916

0,10 m.b.

–

42

Kancelaria adwokacka Wyżykowski i Agapsowicz w Lesznie

1926–1939

0,30 m.b.

0,30 m.b.

Opracowanie własne na podstawie: APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 191, s. 10–11.

dzielni Spożywców „Społem”. W 1957 r. PAP
w Lesznie według księgi nabytków przyjęło
cztery zespoły GmRN – Gostyń, Piaski, Lipno
i Osieczna232.
W sprawozdaniach PAP z lat 1956–1958
znaleźć można różne dane dotyczące wielkości zasobu. Według sprawozdania za rok
1956 na stanie były 64 zespoły, natomiast na
koniec roku 1957 zasób wynosił 118 zespołów.
Stan początkowy jest rozbieżny ze stanem za
rok poprzedni, a dodatkowo w księdze nabytków zapisano tylko cztery nowe zespoły. W sprawozdaniach nie ma też informacji,
skąd wynikła taka rozbieżność. Ponadto
podczas wizytacji PAP w roku 1959 stwierdzono brak wykazu zespołów, a w styczniu
1960 r. w protokole kontroli odnotowano, że
nadal nie została zaprowadzona księga ewi232

Tamże, sygn. 192, s. 5–7.

dencji zasobu archiwalnego według wzoru
przysłanego przez archiwum poznańskie.
Po zaprowadzeniu księgi, jak wynika z dokumentów kontroli archiwum, w ewidencji zasobu widać duże rozbieżności. W zestawieniu ogólnym podano 21 inwentarzy,
a zespołów zinwentaryzowanych wykazywano 13233. W prowadzonej dokumentacji
były braki, co było niezgodne z przepisami
Zarządzenia nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 1956 r. w sprawie ewidencji zasobu. Zarządzenie zobowiązywało
archiwa powiatowe do prowadzenia następujących pomocy ewidencyjnych: księgi nabytków i ubytków, kartoteki zespołów, a w jej
składzie kart zespołów i zbiorów, spisu zespołów, zestawienia stanu liczbowego zespołów, ponadto spisu inwentarzy archiwalnych
233

Tamże, sygn. 20, k. 51, 48, 53.
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Tabela 2. Stan zasobu Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie
Rok

Liczba zespołów

Liczba jednostek/metraż
zasobu

1951

21

125,0 m.b.*

1952

15

93,4 m.b.

1953

47

190,0 m.b.

1954

47

177,0 m.b.

1955

54

128,0 m.b.

1956

64

190,0 m.b.

1957

118

187,0 m.b.

1958

153

212,0 m.b.

1959

162

253,0 m.b.

1960

179

1961

65

16122 j.a.

1962

69

16188 j.a.

1963

84

15469 j.a.

1964

136

20200 j.a.

1965

193

36186 j.a.

1966

198

37815 j.a.

1967

190

41086 j.a.

1968

189

40453 j.a.

1969

197

40492 j.a., 588,00 m.b.

1970

208

52130 j.a., 539,70 m.b.

1971

208

52140 j.a., 539,70 m.b.

1972

228

56285 j.a., 595,20 m.b.

1973

229

56889 j.a., 607,00 m.b.

1974

235

57988 j.a., 625,98 m.b.

1975

236

60491 j.a., 671,20 m.b.

19896 j.a.**

* W odniesieniu do lat 1951–1959 dane podawane tylko w metrach bieżących: m.b.
** W odniesieniu do lat 1960–1968 zasób podawany tylko w jednostkach archiwalnych: j.a.
Opracowanie własne na podstawie: APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 16, 17, 18.
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i inwentarza rozstawniczego234. Zachowane
materiały wskazują, że PAP Leszno nie posiadało spisu zespołów, zestawienia liczbowego
zespołów, spisu inwentarzy i inwentarza rozstawniczego, nie zachowały się także karty
zespołów – wiadomo jednak, że były prowadzone, ponieważ takie informacje zawierają sprawozdania z działalności. Powiatowe
Archiwum Państwowe prowadziło „Księgę
inwentarzową przybytków archiwalnych”
założoną w 1953 r. przez kierownika W. Nawrockiego, którą uzupełniano do 1961 r. Nie
spełniała ona jednak standardów zarządzenia
z 1956 r., brak w niej bowiem było niektórych
rubryk, np.: numeru kolejnego ubytku (zamiast tego była rubryka, dokąd akta przekazano), stanu akt, uwag, ponadto nie zachowano kolejności rubryk. Kolejna zmiana przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji została zarządzona w 1961 r. Archiwa powiatowe
miały prowadzić księgę nabytków i ubytków,
kartotekę zespołów, spisy zespołów235. Archiwum w Lesznie zgodnie z przepisami prowadziło w roku 1962 księgę inwentarzową
zasobu archiwalnego, gdzie rejestrowano nabytki i ubytki, kartotekę zespołów oraz spisy
zespołów zaprowadzone również w 1962 r.
Księga inwentarzowa została założona przez
kierownika A. Piwonia i spełniała wszystkie
standardy zarządzenia. W 1972 r. wprowadzono Zarządzeniem nr 11 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych nowe wzory kart zespołów, co miało za zadanie ujednolicić kartotekę zespołów w archiwach państwowych236.
Wówczas PAP w Lesznie rozpoczęło wymianę
kart zespołów na nowe i te pozostają w zbiorze kart do dziś. Kierownikowi A. Piwoniowi
leszczyńskie PAP zawdzięcza uporządkowanie środków ewidencyjnych, które od momentu przejęcia przez niego kierownictwa zostały
234
Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 23 czerwca 1956 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego
archiwów państwowych, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 235–236.
235
Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 maja 1961 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego
w archiwach państwowych, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 310–311.
236
Zarządzenie nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie prowadzenia kartoteki zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, [w:] tamże, s. 380–381.

dostosowane do standardów wytyczonych
przez zarządzenia naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych.
Rok 1957 był przełomowy dla zasobu PAP
w Lesznie. Rozporządzenie Rady Ministrów
z 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1958 r., w paragrafie 7 mówiło, o czym już wspomniano, że: […] materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego i podlegające Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych, [...], przechowuje się wieczyście w centralnych, wojewódzkich i powiatowych archiwach państwowych237.
Zgodnie z tym PAP w Lesznie uzyskało prawo do wieczystego przechowywania zasobu
archiwalnego. Dalsze kroki zmierzające do
podniesienia rangi archiwów powiatowych,
w tym PAP w Lesznie, zostały zawarte w Wytycznych z dnia 24 kwietnia 1958 r. w sprawie
nowego profilu archiwów powiatowych. Według
tych wytycznych archiwa powiatowe miały
stać się placówkami przechowującymi stały
zasób historyczny, przy zachowaniu zasady
pertynencji terytorialnej. Zasób powiatowych
archiwów państwowych powinien – zgodnie z wytycznymi – obejmować materiały
aktowe zgromadzone w PAP w chwili wejścia w życie wspomnianych postanowień,
według przyjętego kryterium terytorialności
i hierarchiczności urzędów oraz instytucji,
a zatem archiwa powiatowe winny gromadzić
akta najwyżej szczebla powiatowego. Zasób
miał składać się z materiałów, które PAP będą
przejmować ze składnic akt po upływie obowiązujących terminów przechowywania. Zasób winien obejmować XIX i XX w., z wyjątkiem przypadków, gdy PAP mają już w swoim posiadaniu materiały z okresu wcześniejszego – staropolskiego, albo taki materiał
przejmą w przyszłości z terenu na własność
bądź też jako depozyt. Uzupełnieniem zasobu zgromadzonegprzez archiwa powiatowe
miała być pełna ewidencja zespołów materia237

Zbiór przepisów...., 1962, s. 8–9.
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łów przechowywanych w innych archiwach
państwowych centralnych, wojewódzkich,
powiatowych oraz w archiwach kościelnych
itp., a dotyczących terenu działania danej jednostki. Na jej stanie miały również znajdować
się mikrofilmy i fotokopie materiałów z innych archiwów. Dodatkowo archiwa powiatowe miały znać zasób dotyczący terytorium
jego działania, przechowywany w muzeach,
bibliotekach, organizacjach cechowych, jak
również u osób prywatnych238. Stanowisko
NDAP w sprawie zasobu archiwalnego stopniowo ewoluowało. Archiwa powiatowe
uzyskały prawo do przechowywania stałego zasobu archiwalnego, co zdecydowanie
podniosło ich rangę w terenie. Stały zasób
miał sprzyjać rozwojowi badań regionalnych
i taki był też cel zmian wprowadzanych przez
NDAP. Stworzenie możliwości stałego przechowywania zasobu pozwoliło także w dalszej perspektywie na prowadzenie przez archiwa powiatowe pracowni naukowych i wykonywanie coraz większej liczby kwerend.
W Lesznie owe rozporządzenia początkowo nie odniosły skutku, gdyż w 1958 r.
PAP miało opisywane już trudności lokalowe, rozwiązane dopiero w połowie lat 60.,
co nie sprzyjało gromadzeniu stałego zasobu
i utrudniało zwrot akt z Archiwum Państwowego w Poznaniu, a ponadto zmuszało do
dalszego przekazywania akt do Poznania.
W 1960 r. oddano tam akta Powiatowego
Urzędu Rozjemczego w Lesznie oraz akta majątku w Osiecznej. W roku 1962 do Poznania
trafiły akta urzędów stanu cywilnego, akta
parafii ewangelickich w Bojanowie, Racocie,
Kościanie, Lasocicach, Lesznie, Osiecznej, Zaborowie. Akta te przekazano w wyniku przeprowadzonego wcześniej skontrum, ponieważ stanowiły uzupełnienie zespołów funkcjonujących już w Archiwum Państwowym
w Poznaniu. Przekazano także inne zespoły, np. akta gminy żydowskiej z Krzywinia,
Stowarzyszenia Humanitarnego im. Rafała
238
Wytyczne z dnia 24 kwietnia 1958 r. w sprawie nowego profilu
archiwów powiatowych, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 8–9, s. 48.
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Kosch-Loge. W 1963 r. do Poznania trafiły recesy uwłaszczeniowe, akta stowarzyszeń, landratur okupacyjnych z Kościana i Leszna239.
Obok wspomnianych wyżej wytycznych,
naczelny dyrektor wydał 29 lipca 1963 r.
zarządzenie w sprawie rozmieszczenia między archiwami państwowymi materiałów
archiwalnych, które powstały po dniu 22 lipca 1944 r. i nadal powstają. W myśl tego
zarządzenia, powiatowe archiwa państwowe miały gromadzić materiały wytworzone
przez urzędy i instytucje o charakterze powiatowym i niższym240. W związku z wytycznymi i zarządzeniem naczelnego dyrektora,
w listopadzie 1963 r. dyrektor Archiwum
Państwowego w Poznaniu dr C. Skopowski
wystosował pismo, w którym prosił o zaproponowanie […] zasad jakimi należałoby się kierować w odniesieniu do zasobu archiwalnego powstałego przed dniem 22 lipca 1944 r. Dyrektor
zwracał się również z prośbą o wymienienie
zespołów, które znajdują się w niewłaściwym
archiwum i należy je translokować241. W odpowiedzi na pismo kierownik PAP Leszno
dr A. Piwoń napisał: […] następujące zespoły
– przechowywane dotychczas w Archiwum Państwowym w Poznaniu – powinny ulec translokacji: akta sądowe, landratury, starostwa i wydziały
powiatowe, akta miast, cechów, szkół oraz akta
gmin kościelnych. Z akt okresu staropolskiego
winny znaleźć się w Archiwum Państwowym
w Lesznie akta Jednoty Braci Czeskich w Lesznie.
W wypadku, gdy translokacja akt jest z różnych
względów niemożliwa, należałoby przekazać do
zbiorów PAP mikrofilmy tych zespołów. Translokacji winny ulec także akta gmin z terenu działalności Powiatowego Archiwum Państwowego
w Lesznie przechowywane dotychczas w Powiatowym Archiwum Państwowym w Poznaniu242.
239
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 192, s. 7–10; sygn. 193,
s. 1–16.
240
Zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 29 lipca 1963 r. w sprawie rozmieszczenia między archiwa
państwowe materiałów archiwalnych państwowego zasobu archiwalnego, które powstały i powstają po dniu 22 lipca 1944 r., [w:] Zbiór
przepisów..., 2001, s. 95.
241
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 187, s. 12.
242
Tamże, sygn. 187, s. 13.
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9 marca 1964 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu dr C. Skopowski wydał zarządzenie w sprawie rozmieszczenia
w archiwach państwowych na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego
materiałów archiwalnych, które powstały
przed dniem 22 lipca 1944 r. W wyniku tego
zarządzenia w skład zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu miały wchodzić materiały: urzędów i instytucji o charakterze wojewódzkim, urzędów i instytucji o charakterze
lokalnym znajdujących się na terenie Poznania, miast wielkopolskich z okresu do 1775 r.
(jako depozyt archiwów terenowych), cechów
z terenu Poznania i województwa do 1939 r.,
władz administracji ogólnej ze szczebla powiatowego do 1918 r., czyli pruskich landratur
(starostw) i wydziałów powiatowych (niem.
Kreisausschuss), landratur okupacyjnych z lat
1940–1944 i grupy różnych szczątków zespołu z całego województwa, zbiory i kolekcje,
akta podworskie i materiały urzędów katastralnych do 1939 r. oraz księgi urzędów stanu
cywilnego z całego województwa. Natomiast
zasób archiwów terenowych miały tworzyć
materiały urzędów i instytucji o charakterze
powiatowym i niższym, z wyjątkiem pruskich
landratur i wydziałów powiatowych z okresu
do 1918 r., landratur okupacyjnych z lat 1940–
–1944 i innych materiałów wymienionych wyżej. Zarządzenie wchodziło z dniem ogłoszenia, a jego wykonanie miało przebiegać stopniowo do 31 grudnia 1965 r.243 Archiwum poznańskie tłumaczyło pozostawienie u siebie
akt szczebla powiatowego z XIX w. do 1918 r.
małą ilością zachowanych z tego okresu akt
szczebla wojewódzkiego (prowincji poznańskiej)244. Pozostawione akta miały uzupełnić
poznański zasób. Zarządzenie dyrektora poznańskiego archiwum nie realizowało w pełni wytycznych naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych. Nie zakładało bowiem
zwrotu wszystkich akt szczebla powiatowego
z XIX i XX w., a także urzędów katastralnych
243
244

Tamże, sygn. 194, s. 67.
K. Bielecki, Powstanie i działalność..., s. 36.

oraz ksiąg metrykalnych z parafii katolickich
i ewangelickich oraz akt ze zbiorów i kolekcji,
które zostały utworzone w poznańskim archiwum. Wytyczne NDAP z 24 kwietnia 1958 r.
w sprawie zasobu z XIX w. i XX w. nie zostały
zrealizowane. Do archiwum leszczyńskiego
nigdy nie powróciły dziewiętnastowieczne
akta: landratur, starostw i wydziałów powiatowych. Nie zwrócono akt szkół i akt gmin
kościelnych oraz wielu innych akt z XX w.
Wydane wytyczne NDAP i zarządzenie
dyrektora AP w Poznaniu, rozpoczęły proces
zwrotu akt do PAP w Lesznie. Jako pierwsze
trafiły do Leszna z Poznania w roku 1959 Akta
miasta Bojanowo i Akta miasta Piaski. W 1960 r.
efektem akcji scaleniowej było przekazanie
do Leszna pojedynczych jednostek z różnych
zespołów, np. Akt miasta Jutrosin i gminy
Wolsztyn, w roku 1961 natomiast Akt miasta
Sarnowa, Leszno, Poniec, Śmigiel245. Kolejne
archiwalia wróciły do Leszna w 1964 r., były
to akta Banku Włościańskiego z Gostynia,
Komunalnej Kasy Oszczędności (KKO) powiatu kościańskiego, pojedyncze akta sądów
z Kościana, Leszna, Wolsztyna, Rawicza oraz
większe partie akt miasta Leszno oraz gmin
Święciechowa i Osieczna. Poznańskie archiwum zwróciło także akta inspektoratów
szkolnych i Fundacji im. Sułkowskich w Rydzynie. Największą partię akt przekazano
z Poznania w grudniu roku 1965 r., kiedy to
leszczyńskie archiwum pozyskało nowe pomieszczenia, zwiększające powierzchnię magazynową, a co za tym idzie – umożliwiające zwiększenie ilości przechowywanych akt.
Poznańskie archiwum przekazało wówczas
dalsze archiwalia z zespołu Akta miasta Leszno, nadto Akta miasta Miejska Górka, Święciechowa i Wolsztyn od końca XVIII w. do
1939 r. – bez akt staropolskich, które pozostały
w Poznaniu. Zwrócono także akta starostw
i wydziałów powiatowych z okresu 20-lecia międzywojennego z Gostynia, Kościana,
Leszna, Rawicza, Śmigla i Wolsztyna. Dodatkowo poznańskie archiwum oddało akta po245

APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 192, s. 8–10.
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wiatowych urzędów rozjemczych z Kościana,
Leszna i Rawicza oraz akta notariuszy. Powróciły również akta gmin z powiatu rawickiego i wolsztyńskiego. Realizując zarządzenie
dyrektora archiwum poznańskiego, z Leszna
przekazano z kolei do Poznania akta metrykalne parafii katolickich powiatów leszczyńskiego, kościańskiego i rawickiego oraz akta
cechowe z Wolsztyna. Po przekazaniu akt do
Leszna okazało się, że w niektórych zespołach
występują braki. Poznańskie archiwum często
tłumaczyło je zagubieniem i potrzebą czekania do najbliższego skontrum w celu wyjaśnienia tego problemu246.
W 1967 r. naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych wydał zarządzenie w sprawie
scalenia i rozmieszczenia państwowego zasobu archiwalnego. Załącznikiem do niego
były wytyczne, w których określono zasady
scalania i rozmieszczania materiałów archiwalnych. Według wytycznych w rozmieszczaniu zasobu archiwalnego należało dążyć do
utrzymania zasady proweniencji i pertynencji
archiwalnej. W rozmieszczeniu zasobu pomiędzy wojewódzkie i powiatowe archiwa na terenie danego województwa należało stosować
punkty 1 i 2 Wytycznych Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 1958 r.
w sprawie nowego profilu archiwów powiatowych
z zastrzeżeniem, że do przechowywania akt
staropolskich właściwe jest w zasadzie archiwum wojewódzkie. W przypadku niewłaściwego rozmieszczenia całych zespołów, co
zaistniało na terenie działania PAP w Lesznie
(chodziło np. o akta landratur z okresu zaborów i okupacji czy księgi metrykalne), zainteresowane archiwum powinno wystąpić do
archiwum przechowującego materiały sporne
z uzasadnionym wnioskiem o ich przekazanie.
Archiwum interpelowane powinno odpowiedzieć w ciągu 30 dni, a odpowiedź negatywna
powinna być uzasadniona. W przypadku braku porozumienia zainteresowane materiałami
archiwum powinno złożyć wniosek do naczel246
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 187, k. 36, 55; sygn. 193,
s. 1–12.
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nego dyrektora. Ten z kolei powinien wydać
decyzję lub przekazać sprawę Komisji Rzeczoznawców. Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie pismem z 12 marca 1967 r. poinformowało, że nie zgłosi żadnych wniosków
dotyczących przemieszczenia akt z archiwum
poznańskiego do leszczyńskiego247.
W kolejnych latach trwała nadal akcja
scalania i przekazywania zespołów archiwalnych, dotyczyła ona jednak pojedynczych
pozycji. W 1967 r. scalono akta banków ludowych, przekazując 22 jednostki archiwalne
do Leszna. W 1969 r. do Poznania trafiły
akta Seminarium Nauczycielskiego Męskiego i Żeńskiego z okresu międzywojennego.
W 1971 r. archiwum leszczyńskie otrzymało
z archiwum w Poznaniu trzy jednostki gminy
ewangelickiej we Włoszakowicach, natomiast
w 1973 r. PAP przekazało do Poznania akta
metrykalne wyłączone z Akt gminy Kościan.
W latach 70. z terenu działania PAP w Lesznie i za jego pośrednictwem Archiwum Państwowe w Poznaniu przeprowadziło akcję
przejmowania akt cechowych z Cechu Rzemiosł Różnych z Leszna, Rawicza, Kościana
i Gostynia. Akta te przekazywano bezpośrednio do Poznania. Ponadto w 1972 r. archiwum
poznańskie przejęło od Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (TMZK) dokumenty
dotyczące działalności eksterminacyjnej hitlerowskiego okupanta248.
Obok akcji przekazywania akt i scaleniowej, PAP w Lesznie przejmowało w latach
60. i 70. akta do swojego zasobu. Włączano je
do istniejących już zespołów akt miast, gmin,
starostw, wydziałów, oprócz tego przyjmowano zespoły nowe. Archiwum przejęło m.in.
akta: Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pudliszki”, Cukrowni „Kościan”,
Bojanowskich Zakładów Piwowarsko-Słodowych, Technikum Lniarskiego w Rawiczu,
Liceum Pedagogicznego w Lesznie. W la247
Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie scalania i rozmieszczania państwowego zasobu archiwalnego, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 331–332; APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 2, s. 183.
248
Tamże, sygn. 187, k. 76, 147, 159; sygn. 188, s. 2–53; APL,
Archiwum Państwowe…, sygn. 671, s. 4–11.

84

POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE

29. Magazyn archiwalny Wojewódzkiego Archiwum
Państwowego w Lesznie, kwiecień 1979 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 810-13-4

tach 70. przejęto znaczną ilość akt sądowych
z Leszna, Wolsztyna i Rawicza, akta komisji
wyborczych z Gostynia, Kościana, Leszna,
Rawicza i Wolsztyna. Archiwum rozpoczęło
także akcję przejmowania akt z prezydiów
gromadzkich, miejskich i powiatowych rad
narodowych z terenu swojego działania249.
Przejęcie przez PAP Leszno większości
materiałów archiwalnych okazało się uzasadnione i celowe, gdyż spełniało potrzeby użytkowników. Akta miast, gmin, starostw, wydziałów powiatowych z 20-lecia międzywojennego były i są często udostępniane regionalistom, studentom i doktorantom. Sporym
zainteresowaniem użytkowników cieszą się
również akta przedsiębiorstw, szkół i różnych
organizacji. Wykorzystywane są również akta
rad narodowych różnych szczebli, zwłaszcza
przy pisaniu monografii wybranych miejscowości. Mniejszym zainteresowaniem cieszą
się przejęte akta sądowe.
249
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 193, s. 1–15; APL,
Archiwum Państwowe…, sygn. 671, s. 4–11.

Archiwum leszczyńskie nabywało również archiwalia w drodze kupna lub darów.
Pośredniczyło m.in. w zakupie przez poznańskie archiwum zbioru korespondencji
do szambelana hr. Heliodora Skórzewskiego
i akt Bractwa Strzeleckiego w Czempiniu.
Przejęło także w 1966 r. archiwalia od W. Stachowskiego, wspominanego wcześniej opiekuna Archiwum Ksiąg Metrykalnych w Gostyniu, który przekazał akta i księgi z terenu
powiatu gostyńskiego z XVII, XVIII i XIX
w. Akta trafiły do leszczyńskiego archiwum
w paczkach, bez jakiegokolwiek pisma i zostały potraktowane jako dar. Większość trafiła
do AP w Poznaniu, po czym okazało się, że
W. Stachowski przekazując akta myślał, iż zostaną one wycenione i zakupione przez archiwum. Sytuacja ta spowodowała bardzo duże
zamieszanie. Ostatecznie sprawę załatwiło
archiwum poznańskie250.
Uzupełnieniem zasobu zgodnie z wytycznymi były mikrofilmy przekazywane przez
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Powiatowe Archiwum Państwowe otrzymało mikrofilmy akt z terenu swojego działania przechowywane w Poznaniu; były to akta landratur
i żandarmerii okupacyjnych, Księgi grodzkie Kościana, akta miast, ponadto przekazano w postaci mikrofilmów także inwentarze
archiwalne zespołów251.
W 1960 r. NDAP wydała zarządzenie
w sprawie ewidencji materiałów archiwalnych przechowywanych poza archiwami
państwowymi. Ewidencje te winny prowadzić centralne i wojewódzkie archiwa państwowe. Leszczyńskie archiwum na polecenie
Archiwum Państwowego w Poznaniu przeprowadziło rozpoznanie, jakie instytucje na
terenie jego działania przechowują materiały
archiwalne. W jego wyniku ustalono, że osiem
instytucji i jedna osoba prywatna przechowuje materiały archiwalne. Sporo materiałów
znajdowało się w Muzeum Ziemi Gostyńskiej
250
251
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w Gostyniu; było to, jak podawał kierownik
A. Piwoń, około 100 jednostek. Wśród nich
znalazły się m.in.: akta miasta Gostynia z lat
1780–1979 (spis obywateli Gostynia, powołanie ochotniczej straży pożarnej, sprawa spalonych budynków w mieście; akta miasta Krobi
– protokolarz zarządu miejskiego z lat 1947–
–1949; akta miasta Piaski – kronika miasta z lat
1922–1939; akta miasta Poniec z XVIII i XIX w.
– sprawy kupna straganu szewskiego i działki
budowlanej oraz czynszu „pańskiego”, a także
list obywatelski; akta cechów z Borku, Krobi,
Ponieca, Sarnowej*, Szlichtyngowej, Śremu;
zarządzenia podprefekta powiatu krobskiego
z początku XIX w., akta Spółdzielni „Rolnik”
w Gostyniu z lat 1906–1930. Materiały znajdowały się także w Muzeum w Lesznie – było
ich wówczas 90 j.a., a wśród nich znajdowały się m.in. przywileje królewskie dla miasta
Leszna i Wschowy z XVII i XVIII w., akta cechów w Kościanie, Lesznie i Osiecznej, Poniecu, Śmiglu, Śremie, Święciechowie, Wschowie, Bractwa Kurkowego w Poniecu, Osiecznej, Śmiglu i Wolsztynie, recesy uwłaszczeniowe oraz akta parafii rzymskokatolickiej
w Śmiglu (XVI–XVII w.), księgi metrykalne
urodzeń, małżeństw i zgonów z Łysina w powiecie wschowskim z lat 1808–1812. Sporo akt
zgromadziło TMZK (około 40 j.a.), m.in. akta
miasta Kościan i Śmigiel oraz akta USC w Kościanie i Starym Bojanowie z okresu okupacji
hitlerowskiej, akta Komendy Powiatowej MO
w Kościanie z lat 1945–1946, Drukarni Polskiej
w Kościanie z lat 1945–1949, Powiatowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kościanie i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z lat 1953–1966. Pojedyncze
materiały archiwalne posiadało Muzeum im.
Marcina Rożka w Wolsztynie – cztery j.a. (listy Marcina Rożka); Muzeum Ziemi Rawickiej – akta miasta Dubin z XIX w. i akta cechowe; ZNP Oddział w Rawiczu – plik luźnych
materiałów dotyczących nauczyciela Józefa
Scherwentkego (1904–1939); ZBoWiD Oddział
w Rawiczu – jedną j.a. dotyczącą Zakładu
Karnego w Rawiczu. Ponadto Leon Nowak
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z Rawicza posiadał bogate zbiory klisz i fotografii oraz prasy rawickiej, a także skoroszyt
akt z lat 1741–1816 z dawnego archiwum hrabiów Platerów z Osieka w powiecie rawickim,
dotyczących spraw majątkowych i rodzinnych252.
2.2. Biblioteka archiwum
Ważnym elementem uzupełniającym działalność archiwum powiatowego było gromadzenie i prowadzenie zbiorów bibliotecznych. Powiatowe Archiwum Państwowe
w Lesznie rozpoczęło gromadzenie literatury
już w 1951 r., będąc jeszcze powiatowym oddziałem archiwum wojewódzkiego. W sprawozdaniu miesięcznym z lutego 1951 r. kierownik W. Chojnacki w pozycji „Biblioteka
podręczna” napisał: […] z pośród akt wydzielono
kilka roczników przedwojennych dziennika ustaw
R.P., Dziennika Wojewódzkiego poznańskiego i orędownika powiatowego leszczyńskiego. W kolejnym
sprawozdaniu, z marca tego samego roku, zanotował: […] w dalszym ciągu wydzielono szereg
dzienników urzędowych oraz otrzymano ze zbiornicy złomu i Biblioteki Powiatowej kilkanaście publikacji regionalnych odnoszących się do powiatu
leszczyńskiego253. Wśród pierwszych publikacji
znalazły się: „Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten” (1815–1918),
„Amtsblatt der Königlichen Regierung zu
Posen” (1816–1918), „Bundes-Gesetzblatt des
Norddeutschen Bundes” (1867, 1869, 1870),
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”
(1920–1948), „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej” (1920–1921),
„Poznański Dziennik Wojewódzki” (1932–1939,
1945–1949), „Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego” (1920–1928), „Dziennik
252
Zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 lipca 1960 r. w sprawie ewidencji materiałów archiwalnych
przechowywanych w archiwach państwowych, [w:] Zbiór przepisów...,
2001, s. 277–279; APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 190, s. 3.
* Urzędowa forma dopełniacza Sarnowej (w odmianie przymiotnikowej) nie przyjęła się, gdyż mieszkańcy tradycyjnie używali form w odmianie rzeczownikowej: Sarnowy, Sarnowie itd.,
jednak pojawia się ona w wielu dokumentach – przyp. red.]
253
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, k. 31, 32.
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Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” (1934), „Monitor Polski” (1933), „Lissaer Kreisblatt” (1902, 1912–1914, 1918),
„Gostyner Kreisblatt” (1911), „Kreisblatt des
Bomster Kreises” (1867, 1882), „Orędownik
Urzędowy Powiatu Leszczyńskiego” (1923–
–1926, 1931, 1936). Zalążkiem biblioteki były
dzienniki ustaw oraz czasopisma i opracowania dotyczące regionu leszczyńskiego. Biblioteka początkowo miała pełnić funkcję biblioteki podręcznej i jej zadaniem było wówczas
ułatwienie pracownikom wykonywania obowiązków służbowych, zwłaszcza w zakresie
opracowania archiwalnego. Pierwsze nabytki doskonale nadawały się do uzupełnienia
wiadomości o ustroju i kompetencji władz,
co było niezbędne przy opracowywaniu
zasobu. Oddział, przekształcony w 1951 r.
w archiwum powiatowe, zgodnie z nadanym w 1952 r. statutem nie miał obowiązku
organizowania i gromadzenia biblioteki. Dopiero przepisy zmieniające profil archiwów
powiatowych, dzięki którym archiwa te stały
się placówkami o stałym zasobie archiwalnym, nałożyły na nie obowiązek prowadzenia biblioteki. Wytyczne z 1958 r. w sprawie
nowego profilu archiwów powiatowych określały wśród nowych obowiązków stworzenie
warsztatu naukowego dla badaczy regionalnych poprzez kompletowanie bibliotek i bibliografii254. W piśmie okólnym z tego samego
roku w sprawie regionalnych prac archiwów
powiatowych określono wytyczne dotyczące
kompletowania podręcznych bibliotek. Określono, że archiwa wojewódzkie będą musiały przeznaczyć pulę środków finansowych
dla archiwów powiatowych na zakup pozycji książkowych, czasopism i periodyków
regionalnych. Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych miała natomiast zaopatrywać
archiwa powiatowe we wszystkie wydawnictwa własne, zarówno drukowane, jak i powielane. Biblioteka NDAP zobowiązała się też do
prowadzenia wymiany bibliotecznej w obrę254
Wytyczne z dnia 24 kwietnia 1958 r. w sprawie nowego profilu
archiwów powiatowych, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 48–49.

bie starych druków urzędowych między bibliotekami. Archiwa powiatowe miały natomiast kompletować dzienniki urzędowe wojewódzkich rad narodowych, a bezpłatne ich
otrzymywanie powinny im zapewnić archiwa
wojewódzkie. Ponadto miały one gromadzić
też czasopisma regionalne i sporządzać ewidencję zawartych w nich materiałów związanych z historią regionu. Do obowiązków PAP
należało również prowadzenie bibliografii
regionalnej, która miała obejmować zarówno
druki zwarte, jak i artykuły oraz inne wzmianki i informacje publikowane w czasopismach,
a dotyczące historii terenu, który podlegał
danemu archiwum, oraz ważniejszych wydarzeń współczesnych255.
W 1960 r. biblioteka liczyła 415 woluminów. W sprawozdaniu archiwum za ten sam
rok można przeczytać, że PAP uczyniło krok
naprzód w tworzeniu biblioteki podręcznej.
Otrzymało pewną liczbę książek i druków do
wykorzystania przez osoby interesujące się
regionem lub korzystające z archiwum. Przekazane pozycje były dubletami pochodzącymi z Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Archiwum w Lesznie otrzymało także pewną sumę pieniędzy na zakupy książkowe dla
biblioteki. Z biblioteki zaczęli korzystać również użytkownicy leszczyńskiego archiwum,
o czym napisał w sprawozdaniu z działalności PAP kierownik W. Nawrocki. Zgodnie
z wytycznymi, w tym też roku założono kartotekę bibliograficzną regionu. Prace nad nią
trwały przez cały czas funkcjonowania PAP
w Lesznie. Według sprawozdania kierownika, placówka 31 stycznia 1972 r. posiadała
1277 fiszek bibliograficznych256.
Biblioteka zmieniła z czasem także swój
profil. Początkowo miała charakter podręcznej, w latach kolejnych została wzbogacona
o wydawnictwa różnej treści, co miało służyć
255
Pismo okólne nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 listopada 1958 r. w sprawie regionalnych prac archiwów powiatowych i oddziałów terenowych wojewódzkich archiwów
państwowych, [w:] tamże, s. 55–56.
256
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 17, k. 66; sygn. 18,
s. 111.
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Tabela 3. Księgozbiór biblioteki PAP w Lesznie
Rok

Liczba woluminów

1961

415

1967

1270

1970

1319

1971

1345

1972

1433

1973

1466

1974

1513

1975

1569

Opracowanie własne na podstawie: Ewidencja zasobu bibliotecznego druków zwartych i czasopism
Biblioteka Archiwum Państwowego w Lesznie.

nie tylko pracownikom archiwum, ale także
– zgodnie z założeniami – regionalnym badaczom. Książki pozyskiwane były do biblioteki
w różny sposób. Trafiały na zasadzie kupna,
darów i wymiany. Największa liczba pozycji pochodziła z darów. Ofiarodawcami były
różne instytucje: prezydia rad narodowych,
Inspektorat Statystyczny w Gostyniu, archiwum poznańskie oraz inne archiwa, Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut
Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
Ponadto towarzystwa naukowe i kulturalne,
takie jak: Dom Kultury w Lesznie, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kościańskiej, Gostyńskie
Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wpływały także
książki od partii i stronnictw politycznych
oraz organizacji, np. ZBoWiD-u. Książki przesyłało nawet Muzeum Jana Amosa Komeńskiego w Uherskim Brodzie na Morawach.
Wśród ofiarodawców była także liczna grupa
osób prywatnych, dla których ważne było, aby
biblioteka leszczyńskiego archiwum wzbogacona została o pozycje związane z regionem.
Ofiarodawcami byli działacze kultury,
regionaliści i kolekcjonerzy, należeli do nich
m.in.: Henryk Florkowski i Bogusław Polak,
Piotr Bauer z Kościana, Leon Nowak i Czesław Sędłak z Rawicza, Kazimierz Bielecki

30. Strona tytułowa „Wiadomości Miasta Leszna”, 1828 r.
APL, Biblioteka, sygn. 1567

z Poznania, Tadeusz Solla, Zdzisław Smoluchowski z Leszna oraz kierownik archiwum
A. Piwoń. Zakupów książek dokonywano za
pośrednictwem „Domu Książki” w Lesznie
i Poznaniu257.
W 1964 r. Naczelna Dyrekcja przesłała
wytyczne w sprawie gromadzenia księgozbiorów bibliotek archiwów wojewódzkich,
oddziałów terenowych i archiwów powiatowych. Według nich kompletowanie zbiorów
bibliotek powiatowych powinno być uzależnione od wskazówek metodycznych przy pracach porządkowo-inwentaryzacyjnych oraz
potrzeb związanych z popularyzacją dziejów regionu. W związku z tym księgozbiór
powinien zawierać literaturę archiwalną,
257
Biblioteka Archiwum Państwowego w Lesznie, Ewidencja
zasobu bibliotecznego 1967–1987, s. 1–14.
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31. Strona tytułowa „Przyjaciela Ludu”, najstarszego
periodyku ilustrowanego wydawanego na ziemiach
polskich, drukowanego w Lesznie w drukarni Ernesta
Güntera, 1844 r.
APL, Biblioteka, sygn. 1564

podstawowe publikacje dotyczące ustroju,
administracji i podziałów administracyjnych
państwa, a także encyklopedie, biografie,
słowniki oraz inne wydawnictwa o charakterze informacyjnym i encyklopedycznym,
a zwłaszcza dzienniki ustaw, monitory, sprawozdania i publikacje informacyjne instytucji
działających na terenie powiatów podległych
archiwum. Oprócz tego niezbędnym uzupełnieniem zbiorów winny być pozycje historyczne o tematyce regionalnej i prasa lokalna.
Przy gromadzeniu literatury regionalnej wytyczne zalecały zwracać się o pomoc do miejscowych bibliotek. Przy ich pomocy oraz towarzystw naukowych, biblioteki archiwalne
powinny przygotować pełen wykaz publikacji historycznych dotyczących powiatów będących pod nadzorem archiwum. Biblioteka
PAP w Lesznie, według wytycznych, powin-

na również korzystać z bibliografii regionalnej prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu258.
W związku z powiększaniem się zbiorów bibliotecznych oraz nowymi przepisami
o prowadzeniu bibliotek w archiwach państwowych, zaszła konieczność ponownego
opracowania księgozbioru. Początkowo prace
te zaplanowano na 1966 r., jednak z powodu
choroby magazynierki W. Nawrockiej, która
miała je wykonywać pod nadzorem kierownika, nie zostały one zrealizowane. Ostatecznie inwentaryzację i skatalogowanie zasobu
bibliotecznego wykonano rok później. W tym
samym roku sporządzono również dla NDAP
wykaz czasopism będących w posiadaniu
PAP w Lesznie. W kolejnych latach archiwum
systematycznie inwentaryzowało i katalogowało nabytki259.
W 1969 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu wydało instrukcję dla bibliotek powiatowych archiwów państwowych. Zgodnie z instrukcją, PAP w Lesznie zostało zobowiązane
do założenia księgi akcesji, gdzie wpisywano
wszystkie zakupione i otrzymane książki wraz
z ich wartością. Po wpisaniu do księgi akcesji
należało wypełnić kartę katalogową, a następnie wpisać książkę do księgi inwentarzowej.
Zalecane było prowadzenie osobnej księgi dla
druków zwartych i osobnej dla czasopism. Po
zinwentaryzowaniu książki należało układać
według sygnatur, z wydzieleniem czasopism.
Archiwa według instrukcji powinny posiadać
także księgę ubytków260.
Jeszcze w roku 1969 PAP w Lesznie –
zgodnie z instrukcją – założyło księgę akcesji, posiadało także dwie księgi inwentarzowe: osobną dla druków zwartych i osobną
dla czasopism. W kolejnym roku archiwum
dokonało wyceny swojego zasobu zgodnie
z instrukcją archiwum poznańskiego. Archiwum nie zaprowadziło jednak układu ksią258
Wytyczne w sprawie gromadzenia księgozbiorów bibliotek archiwów wojewódzkich, oddziałów terenowych i archiwów powiatowych, APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 2,
s. 27–30.
259
Tamże, sygn. 17, s. 126, 160, 211.
260
Tamże, sygn. 3, s. 79–82.
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żek według sygnatur – układano je według
wielkości, a w ich obrębie występował układ
numeryczny. Takie ułożenie książek podyktowane było podejściem ówczesnego kierownika archiwum, który preferował porządek na
regałach. Powiatowe Archiwum Państwowe
w Lesznie prowadziło katalog alfabetyczny
(opisy katalogowe w układzie alfabetycznym
– według haseł autorskich i tytułowych dla
druków zwartych i czasopism), katalog rzeczowy (według treści opisywanych wydawnictw – dla druków zwartych), katalog czasopism (dla roczników współczesnych i dziewiętnastowiecznych). Z biblioteki można
było korzystać w pracowni naukowej bez
zbędnych formalności. Archiwum nie wypożyczało książek na zewnątrz.
Jak już wspomniano, biblioteka PAP w Lesznie była początkowo prowadzona z myślą
o pracownikach archiwum, z czasem zmienił
się jej charakter – wraz ze zmianą profilu archiwów powiatowych. Zadaniem jej stała się
wtedy także pomoc osobom korzystającym
z archiwum, zwłaszcza badaczom regionalnym. Księgozbiór biblioteki składał się, zgodnie z wytycznymi, z publikacji dotyczących archiwistyki, archiwoznawstwa, administracji,
które były głównie gromadzone na potrzeby
pracowników archiwum. Sporą grupę książek stanowiły encyklopedie ogólne i specjalne, wydawnictwa informacyjne, bibliografie,
słowniki, wydawnictwa metodyczne, głównie
z metodologii historii. Wiele było także monografii miejscowości i różnorodnych wydawnictw regionalnych dotyczących terenu działania PAP i Wielkopolski oraz wydawnictwa
dotyczące historii. Ponadto w bibliotece znalazły się statuty różnych stowarzyszeń i organizacji z okresu 20-lecia międzywojennego261.
W zbiorach biblioteki znajdowały się również dzienniki ustaw, czasopisma i gazety
w języku polskim, np. wspomniany wyżej
261
Biblioteka Archiwum Państwowego w Lesznie, Ewidencja zasobu bibliotecznego 1951–1965, 1967–1987. Najciekawsze
pozycje biblioteczne znajdują się w aneksie 2.
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32. Leben des Stanislaus Leszczinsky mit dem Zunamen
des Wohlthätigen, Königs von Polen Herzogs von Lothringen
und Bar, Leipzig 1770
Biblioteka APL, sygn. 63

„Orędownik Urzędowy Powiatu Leszczyńskiego”, „Przyjaciel Ludu” z 1844 r., „Archeion”, „Orędownik Gostyński”, „Orędownik Powiatu Rawickiego”, „Orędownik Powiatowy Kościan”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Archiwista”, „Wiadomości
Miasta Leszna”, „Archiwum w Regionie”,
„Ziemia Leszczyńska”, „Kronika Gostyńska”,
„Teki Archiwalne”, „Kronika Miasta Poznania”, „Roczniki Historyczne”, „Studia Comeniana et Historica”, „Monitor Polski”, „Dziennik Ustaw”, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej”, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, a także
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33. Józef Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów
parochialnych [...], t. 1, Poznań 1858
APL, Biblioteka, sygn. 336

niemieckim, np. „Königlisches Comenius
Gymnasium zu Lissa i P. Oastern”, „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen”
oraz gazety powiatowe z Leszna, Kościana,
Rawicza, Gostynia, Wschowy i Wolsztyna262.
2.3. Udostępnianie materiałów archiwalnych
Udostępnianie materiałów archiwalnych
przez archiwa państwowe odbywało się bezpośrednio – użytkownicy korzystali z nich
w pracowni naukowej, lub pośrednio – kwerendy przeprowadzali pracownicy i udzielali
informacji o ich wynikach. Udostępnianie
materiałów archiwalnych mogło odbywać się
także przez publikowanie edycji źródłowych
skierowanych do szerszego grona odbiorców,
a także wystaw i różnorodnych pokazów.
262

Tamże.

Oddziały powiatowe archiwów państwowych, jak i powiatowe archiwa państwowe,
a co za tym idzie Oddział Powiatowy w Lesznie, potem PAP w Lesznie, w pierwszych latach swojego funkcjonowania praktycznie nie
prowadziły udostępniania materiałów archiwalnych, chociaż Dekret z dnia 29 marca 1951 r.
o archiwach państwowych mówił, że należy ono
do zadań archiwów263. Dekret formułował
w sposób ogólny zadania archiwów, dopiero
jednak przepisy szczegółowe w formie rozporządzeń i zarządzeń określały, jak ma wyglądać udostępnianie akt. Instrukcja w sprawie
prowadzenia Oddziałów Powiatowych Archiwów Państwowych przewidywała udostępnianie przez kierownika akt na miejscu, tylko
i wyłącznie w celach urzędowych. Dopuszczano udostępnianie akt własnych urzędom
i instytucjom, a także akt innych urzędów, ale
tylko za zgodą urzędu macierzystego (właściciela zespołu). Akta do celów naukowych
można było udostępniać tylko za zgodą dyrektora właściwego wojewódzkiego archiwum państwowego264. Zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie regulaminu pracowni naukowych w archiwach
państwowych nie przewidywało udostępniania materiałów archiwalnych przez placówki
powiatowe, zresztą nie funkcjonowały tam
wówczas pracownie naukowe. Zarządzenie
to przewidywało udostępnianie w pracowniach materiałów przechowywanych w archiwach jedynie za zgodą dyrektora archiwum265.
W Statucie Powiatowego Archiwum Państwowego wprowadzonym zarządzeniem naczelnego
dyrektora Archiwów Państwowych w 1952 r.,
była mowa o tym, iż PAP udostępnia urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom materiały archiwalne z terenu swojej właściwości.
Statut nie przewidywał jednak udostępniania akt do celów naukowych, a tym bardziej
263
Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych,
Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149.
264
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, k. 10–11.
265
Zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie regulaminu publicznych
pracowni naukowych w archiwach państwowych, [w:] Zbiór przepisów..., 1952 s. 24.
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sobom prywatnym266. Taka sytuacja powodowała, że PAP w Lesznie początkowo sporządzało kwerendy267 tylko dla urzędów
oraz instytucji.
W 1954 r. w wyniku licznych zapytań dyrektorów wojewódzkich archiwów państwowych w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych znajdujących się w powiatowych
archiwach państwowych, naczelny dyrektor
Archiwów Państwowych przesłał pismo wyjaśniające. Z pisma wynikało, że dyrektorzy
WAP mogą wydać kierownikom PAP upoważnienie do udostępniania akt z zasobów
własnych. Według pisma udostępnianiu podlegać miały akta stanowiące zasób powiatowego archiwum, z wyłączeniem zespołów
zastrzeżonych, a osoby korzystające winny
mieć pismo upoważniające do przeprowadzania poszukiwań, wystawione przez instytucję
naukową lub urząd. Kierownik PAP miał prowadzić ewidencję osób korzystających i ewidencję materiałów udostępnianych. W sprawozdaniach kwartalnych należało natomiast
podawać liczbę osób korzystających z zasobu,
liczbę udostępnionych jednostek oraz nazwy
zespołów, z których korzystano268. W PAP
w Lesznie udostępnianie akt, mimo wyjaśnień naczelnego dyrektora, nie odbywało się.
W sprawozdaniach nie ma zawartych informacji o liczbie osób korzystających z zasobu
ani o liczbie udostępnianych jednostek czy
nazw udostępnianych zespołów.
Sytuacja zmieniła się, gdy umożliwiono archiwom powiatowym gromadzenie własnego
zasobu. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1957 r. archiwa powiatowe uzyskały prawo do wieczystego przechowywania akt. Dalej, w Zarządzeniu Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie
korzystania z materiałów archiwalnych stwierdzono, że z materiałów archiwalnych w zasa266
Statut Powiatowego Archiwum Państwowego, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 40–41.
267
Kwerenda – poszukiwanie w materiałach archiwalnych
danych dotyczących określonego zagadnienia lub osoby, zob.
Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej..., s. 48.
268
APP, Archiwum..., sygn. 160, k. 19.
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dzie można korzystać w pracowni naukowej
archiwum po uzyskaniu zezwolenia, które
miał wydawać dyrektor (kierownik) właściwego archiwum269. Wymienione uregulowania
wskazywały już na możliwość standardowego
udostępniania przez archiwa powiatowe materiałów archiwalnych. Dopiero jednak kolejne
regulacje umocniły nowe zadania archiwów
powiatowych. Wytyczne z 1958 r. o nowym
zadaniu, a mianowicie udostępnianiu zasobu,
zalecały: […] możliwe szybkie udostępnienie go
badaczom poprzez uporządkowanie, zewidencjonowanie, sprawną orientację w posiadanym materiale
i przeprowadzanie kwerend naukowych270. Regulację zasad udostępniania archiwaliów przyniosło Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora z dnia
29 czerwca 1960 r. w sprawie udostępniania materiałów archiwalnych. Zgodnie z nim archiwa
powiatowe udostępniały we własnym zakresie do celów naukowych materiały archiwalne
pochodzące z okresu do 1 stycznia 1945 r. Na
udostępnienie akt z okresu 1945–1950 należało uzyskać zgodę dyrektora nadrzędnego
archiwum, natomiast na udostępnienie akt
powstających po 1 stycznia 1950 r. wymagane było zezwolenie naczelnego dyrektora. Do
celów urzędowych udostępniano natomiast
wszelkie materiały archiwalne osobom delegowanym przez urząd, instytucję czy przedsiębiorstwo, które posiadały odpowiednie
upoważnienie. Udostępnianie miało się odbywać w pracowniach naukowych, w godzinach
wyznaczonych przez kierownika archiwum
powiatowego, zgodnie z regulaminem271.
Jak już wspomniano, na początku lat 50.
PAP w Lesznie nie udostępniało akt, co było
zresztą zgodne z ówcześnie panującymi przepisami. Jednak w sprawozdaniu z wykonania
269
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1957 r.,
w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. z 1957 r. nr 12,
poz. 66; Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca
1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych, „Monitor
Polski” z 1957 r. nr 24, poz. 173.
270
Wytyczne z dnia 24 kwietnia 1958 r. w sprawie nowego profilu
archiwów powiatowych, [w:] Zbiór przepisów…, 1962, s. 48.
271
Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 czerwca 1960 r. w sprawie udostępniania materiałów
archiwalnych w pracowniach naukowych archiwów państwowych,
[w:] tamże, s. 170–171.
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planu za rok 1954 przygotowanym przez kierownika W. Nawrockiego, w rubryce dotyczącej udostępniania akt widnieje informacja, że
dwa dni pracy zostały poświęcone na udostępnianie akt w pracowni naukowej (zob. tabela 4). Analizując jednak ten zapis, jak i dalsze informacje dotyczące udostępniania, należy stwierdzić, że nastąpiła pomyłka i zapis ten
tyczy się najpewniej kwerend. Wprowadzenie
błędnego zapisu potwierdza sprawozdanie
przesłane do archiwum poznańskiego, które
obecnie znajduje się w jego zbiorach – widnieje w nim informacja o wykonaniu dwóch
kwerend272. W kolejnych latach w sprawozdaniach nie pojawia się informacja o udostępnianiu akt. Z przytoczonych danych wynika
natomiast, że kwerendy PAP w Lesznie wykonywało od roku 1954273.
Ponowna informacja o udostępnianiu archiwaliów pojawia się w sprawozdaniu za rok
1958, co wynika z nowych zadań, jakie nałożono na archiwa powiatowe w związku z prawem do wieczystego przechowywania. Wynika z niego, że w tym roku kierownik PAP
poświęcił pięć dni roboczych na udostępnianie akt w pracowni. Ze sprawozdania z wykonania planu pracy nie wynika jednak, ile osób
odwiedziło pracownię i z ilu jednostek one
skorzystały, wiadomo wszakże, iż akta były
udostępnione na potrzeby PRN w Lesznie274.
Podobna sytuacja występuje w roku 1959, kiedy to kierownik na obsługę pracowni poświęcił dziewięć dni roboczych. W kolejnym roku,
zgodnie z nowym wzorem sprawozdania opisowego, została umieszczona informacja, że
pracownię odwiedziło dziewięciu użytkowników, jednak nadal nie jest znana liczba udostępnionych jednostek275.
Pełne informacje o liczbie odwiedzin, użytkowników i udostępnianych jednostek w leszczyńskim archiwum uzyskujemy dopiero od
APP, Archiwum..., sygn. 203, k. 26.
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15, s. 113.
274
APP, Archiwum..., sygn. 206, k. 37; APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 16, s. 46.
275
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 16, s. 48, 65.
272
273

roku 1961, kiedy to Zarządzeniem nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
30 czerwca 1961 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w zakresie prac archiwalnych
wprowadzono nowy formularz statystyczny,
zawierający wszystkie informacje odnośnie
udostępniania archiwaliów w pracowniach
naukowych276. Jak już wspomniano, udostępnianie akt w leszczyńskim archiwum odbywało się początkowo w bardzo złych warunkach,
co było związane z trudnościami lokalowymi.
Użytkownik do momentu utworzenia pracowni naukowej dzielił biurko z kierownikiem
archiwum. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy archiwum otrzymało nowe pomieszczenia i mogło zorganizować pracownię, która
po remoncie została oddana do użytku w 1967 r.
Pracownia dysponowała wówczas dwoma
miejscami dla korzystających, lecz z czasem jej
powierzchnia powiększyła się – w 1971 r. zajmowała 20 m² razem z biblioteką podręczną
i były w niej trzy miejsca dla użytkowników
oraz jeden czytnik mikrofilmów firmy Carl
Zeiss277.
Analizując liczbę korzystających, odwiedzin i udostępnianych jednostek, należy
stwierdzić, że w początkowym okresie funkcjonowania pracowni nie była ona duża. Dopiero od roku 1971 można zauważyć znaczący wzrost liczby odwiedzin i wypożyczanych
jednostek archiwalnych. Łącznie w latach
1960–1975 z pracowni skorzystało 269 osób,
które podczas 1350 odwiedzin wypożyczyły
5970 jednostek278 (zob. tabela 4).
Wśród użytkowników archiwum przez
cały okres przeważali studenci i doktoranci
studiów zaocznych uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych w Opolu, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Pojawiali
się także pracownicy naukowo-dydaktyczni,
276
Zarządzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w zakresie prac archiwalnych, [w:] Zbiór przepisów…, 1962,
s. 58– 59.
277
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 17, s. 161; A. Piwoń,
Powiatowe Archiwum..., s. 10.
278
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15–19.
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Tabela 4. Udostępnianie materiałów archiwalnych i kwerendy w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie
Udostępnianie w pracowni naukowej
Rok

liczba korzy- liczba odwiestających
dzin pracowni

liczba udostępnionych jednostek

Kwerendy
dla władz
i urzędów

dla instytucji
naukowych

dla osób
prywatnych

tematyczne i dotyczące
regionu

1951
1952
1953
1954

2 dni

1955

1

1956

–

1957

2

2
2

–

1

2

–

1958

5 dni

–

–

3

3

1959

9 dni

2

2

–

–

1960

9

1

–

–

1

1961

2

11

37

–

–

–

–

1962

7

20

46

2

–

–

–

1963

13

39

180

2

–

–

–

1964

13

70

141

4

–

2

–

1965

19

60

346

3

–

1

–

1966

16

37

283

3

–

6

–

1967

13

48

177

6

–

2

–

1968

18

81

363

3

–

3

–

1969

19

90

291

3

–

1

–

1970

12

55

400

5

2

3

–

1971

25

182

676

10

–

8

–

1972

15

108

427

7

–

8

–

1973

23

215

911

1

1

12

–

1974

31

178

710

6

1

4

–

1975

34

156

982

7

–

3

–

Opracowanie własne na podstawie: APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15–19.

naukowo-badawczy. Do lat 70. XX w. rzadko
pojawiali się regionaliści, ponieważ zaangażowani byli w regionalny ruch artystyczny.
W latach 70. coraz częściej użytkownikami
pracowni naukowej byli nauczyciele, urzędnicy, dziennikarze, zaczęli również pojawiać

się regionaliści oraz coraz częściej doktoranci
historii. Użytkownicy zasobu pochodzili najczęściej z terenu działania leszczyńskiego archiwum, sporadycznie pojawiały się osoby
z innych ośrodków, jak Poznań, Warszawa
czy Pleszew. Podobna sytuacja była w innych
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34. Salka konferencyjna Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, kwiecień 1979 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 810-13-6

archiwach, gdzie największą liczbę użytkowników stanowili także studenci i doktoranci279.
Do najczęściej wykorzystywanych materiałów archiwalnych należały akta z okresu
międzywojennego, okupacji hitlerowskiej
i PRL. Wypożyczano głównie jednostki z akt
starostw, miast i gmin. Przedmiotem badań,
jak pisał A. Piwoń, były: […] stosunki polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne na terenie
działania archiwum w Lesznie, rzadziej na terenie całego województwa poznańskiego. Większość
zgłoszonych tematów dotyczyła szkolnictwa podstawowego i średniego, mniejszości niemieckiej
w dwudziestoleciu międzywojennym, okupacji
hitlerowskiej oraz kształtowania się władzy ludowej280.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie prowadziło także wypożyczenia międzyarchiwalne. Polegało to na wypożyczaniu
akt z zasobu PAP w Lesznie do innych archiwów bądź na sprowadzaniu archiwaliów do
Leszna na zamówienie użytkowników. Najczęściej wypożyczano i sprowadzano archiwalia z i do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Ponadto prowadzono wypożyczenia
279
Tamże, sygn. 15–19; A. Piwoń, Powiatowe Archiwum…, s. 10;
I. Radke, Stan wykorzystania materiałów archiwalnych w archiwach
państwowych w latach 1964–1974 (w świetle wyników ankiety archiwalnej), „Archeion”, t. 68, 1979, s. 39.
280
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 17, s. 162, 213–214,
249–250.

międzyarchiwalne z archiwami w Kaliszu,
Pile, Łodzi, Gnieźnie, Warszawie, Katowicach,
Szprotawie, Zielonej Górze. Sporą liczbę akt
wypożyczano także do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie281.
W początkowym okresie swej działalności archiwa powiatowe, a tym samym i archiwum leszczyńskie, nie przeprowadzały poszukiwań archiwalnych. Jak już wspomniano,
pierwsze dwie kwerendy przeprowadzono
w PAP w Lesznie w 1954 r. W kolejnych latach archiwum leszczyńskie wykonywało
już poszukiwania stale. W 1955 r. wykonano trzy kwerendy: jedną urzędową i dwie
tematyczne. W 1957 r. archiwum wykonało
pięć kwerend, jak podał kierownik Nawrocki
w sprawozdaniu opisowym (w sprawozdaniu statystycznym podał mylną liczbę: sześć
kwerend). Dwie kwerendy zostały wykonane
dla Prezydium PRN – dotyczyły obrotu ziemią i gospodarstw prywatnych przekazanych
spółdzielniom produkcyjnym. Poszukiwania
naukowe zostały zlecone przez Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) i dotyczyły
wyszukania materiałów do kartoteki Polskiego
słownika biograficznego. Dwie kwerendy zleciły
osoby prywatne – jedna dotyczyła germanizacji w Wielkopolsce w latach 1870–1918, druga
kształtowania stosunków administracyjnych
i gospodarczych w powiecie wolsztyńskim282.
Przez wszystkie lata funkcjonowania PAP
w Lesznie nie przeprowadzono w sumie dużej
liczby kwerend, bowiem w latach 1955–1975
było ich zaledwie 142.
W latach 70. poszukiwania zlecane były
także przez cudzoziemców. Najczęściej kwerendy dla osób prywatnych dotyczyły spraw
związanych z zatrudnieniem, sprawami testamentowymi, spadkowymi, rozwodowymi
i szkolnymi. Na zlecenia urzędów wykonano
np. poszukiwania związane ze stratami i szkodami wojennymi, eksterminacją Polaków
podczas okupacji czy zbrodniarzami niemieckimi – jej efektem było 618 kart osobowych.
281
282

APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 17, 18.
APP, Archiwum..., sygn. 205, k. 8.
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Archiwum leszczyńskie wykonywało także
kwerendy naukowe, były one jednak często
bardzo czasochłonne z uwagi na potrzebę
przejrzenia wielu jednostek archiwalnych. Do
ciekawszych należała m.in. kwerenda z 1970 r.
zlecona przez Zakład Historii Wsi Uniwersytetu Łódzkiego, dotycząca wsi i ruchu ludowego w okresie międzywojennym. Poszukiwanie materiałów archiwalnych w zakresie
rachunkowości zlecił w 1973 r. Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 1974 r. przeprowadzono natomiast
kwerendę dotyczącą udziału artysty Władysława Knaflewskiego w wystawie współczesnego malarstwa w Lesznie. Poszukiwania
tematyczne zlecała także Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych: w 1968 r. dotyczącą
dziejów rad narodowych, a w 1971 r. dziejów
oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej. Objęła ona nie tylko zasób archiwalny, ale także
zbiory oddziałów ZNP, szkół, muzeów i osób
prywatnych. Jej efektem były 62 karty inwentarzowe przesłane zwrotnie do NDAP283.
Liczba użytkowników i udostępnianych
jednostek stale wzrastała wraz ze zwiększaniem zasobu aktowego, jak i poprawą warunków lokalowych, a także rozwojem badań
regionalnych. W ostatnich latach funkcjonowania archiwum powiatowego nieco wzrosła
też liczba przeprowadzanych kwerend. Należy jednak pamiętać, że PAP w Lesznie miało
bardzo skromną obsadę kadrową – jednego
pracownika merytorycznego – kierownika
archiwum, na którego barkach spoczywała
większość obowiązków.
2.4. Opracowanie akt
Zarówno w dekrecie o archiwach państwowych, jak i zarządzeniu prezesa rady ministrów w sprawie sieci archiwalnej napisano,
że archiwa powiatowe porządkują materiały
archiwalne. Zapis o porządkowaniu284 poja283
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 17, s. 126; sygn. 18,
s. 15, 61, 107, 155, 208.
284
Porządkowanie zespołu (zbioru) archiwalnego – nadawanie prawidłowego układu materiałom archiwalnym w zespole
(zbiorze) w oparciu o ustalenia metodyki archiwalnej. Na porządkowanie składają się zazwyczaj: segregacja, klasyfikacja,
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wia się także w Statucie Powiatowego Archiwum
Państwowego285. Z przywołanych aktów prawnych wynika więc, że jednym z głównych
zadań archiwów powiatowych było właśnie
porządkowanie akt. Opracowaniem naukowym286 posiadanych archiwaliów według
ramowych statutów z 1952 r. zajmowały się
archiwa wojewódzkie i oddziały terenowe287.
Pod pojęciem porządkowania Adam Stebelski rozumiał […] sumę czynności, które ustalają kancelaryjny związek między aktami oraz nadają im taki układ, jaki posiadały one w kancelarii
dla nich właściwej. Na etapy porządkowania
składało się więc: rozpoznanie przynależności
akt do zespołu, segregacja akt według zespołów, systematyzacja akt w zespole, ułożenie
akt w porządku właściwym dla zespołu, znakowanie akt wedle porządku właściwego dla
zespołu. Porządkowanie nie będzie zakończone według Stebelskiego, jeżeli osiągnięty
rezultat nie zostanie spisany, czyli akta nie
zostaną zinwentaryzowane. Inwentaryzacja
stanowiła odrębny, równorzędny obowiązek
archiwisty, była czynnością nieodłączną od
porządkowania i stanowiła jego ukoronowanie288. W 1952 r. Kazimierz Konarski pisał
na łamach „Archeionu”: […] wstęp staje się
brakowanie i systematyzacja, zob. Polski słownik archiwalny, pod
red. W. Maciejewskiej, s. 64. Pojęcie porządkowania nie zostało
ujęte w Polskim słowniku archiwalnym, pod red. R. Gerbera, Warszawa 1952.
285
Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych,
Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149; Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie sieci archiwalnej,
„Monitor Polski”, nr A-9, poz. 87; Statut Powiatowego Archiwum
Państwowego, [w]: Zbiór przepisów..., 1962, s. 40–41.
286
Opracowanie zespołu (zbioru) archiwalnego – dokonywanie czynności wchodzących w zakres porządkowania zespołu
(zbioru) oraz sporządzanie do niego inwentarza ze wstępem,
a niekiedy także innych pomocy archiwalnych, zob. Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej..., s. 58–59. Pojęcie
opracowanie nie wstępuje w polskim słowniku archiwalnym
z 1952 r., występuje w nim tylko pojęcie inwentaryzacja – spisywanie, opisywanie według określonego systemu, oraz segregacja
akt – podział akt w toku porządkowania według zewnętrznych
kryteriów kancelaryjnych, zob. Polski słownik archiwalny, pod
red. R. Gerbera. Problematykę opracowania zasobu archiwalnego w sposób kompleksowy podjęła W. Kwiatkowska w pracy Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania
zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.
287
Statut Ramowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego,
[w:] Zbiór przepisów…, 1962, s. 36; Statut Ramowy Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, [w:] tamże, s. 39.
288
A. Stebelski, Porządkowanie akt, „Archeion”, t. 19–20, 1951,
s. 109–110.
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w inwentarzu – w myśl tych dyrektyw – integralną jego częścią składową, a opracowanie jego
– obowiązkiem, regułą każdej pracy inwentaryzacyjnej289. Efektem prac K. Konarskiego było
wydanie w 1953 r. przez naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych wskazówek do
sporządzania inwentarza książkowego, które
obowiązywały do 1960 r. W tymże roku naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał kolejne wytyczne w sprawie sporządzania
inwentarzy książkowych290.
Leszczyńskie archiwum prowadziło, jak
wynika ze sprawozdań z pierwszych lat
funkcjonowania, prace związane z porządkowaniem, brakowaniem i inwentaryzacją
akt. Tak też się działo z pierwszymi przejętymi w 1951 r. aktami w ilości 7 m³; były to
materiały po byłym Starostwie Powiatowym
w Lesznie. Z uwagi na swój stan, musiały zostać poddane segregacji, a także wstępnemu
brakowaniu polegającemu na wydzieleniu
makulatury w postaci pustych kopert czy
formularzy. W czasie segregacji znaleziono
również szereg akt odnoszących się do innych
powiatów, które przekazano do Archiwum
Państwowego w Poznaniu. Prace porządkowe nad pierwszymi przejętymi aktami postępowały niestety bardzo wolno z uwagi na to,
że wśród nich znajdowała się znaczna ilość
luźnych kart, którą należało przyporządkować. Prace nad wstępnym porządkowaniem
przejętych materiałów trwały praktycznie do
końca maja 1951 r. Po segregacji akt nastąpiła
ich inwentaryzacja na kartach. Według sprawozdania kierownika archiwum W. Chojnackiego, dziennie można było wypełnić około
46 kart inwentarzowych291. Segregacja i inwentaryzacja akt Starostwa Powiatowego
w Lesznie trwała ponad dwa lata, z uwagi
289
K. Konarski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego.
Zasady opracowania, „Archeion”, t. 21, 1952, s. 192.
290
Wskazówki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 25 maja 1953 r. do sporządzania inwentarza książkowego, [w:] Zbiór
przepisów..., 2001, s. 218–219; Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960 r. w sprawie sporządzania
inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych
w archiwach państwowych, [w:] tamże, s. 275–277.
291
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15, k. 29–44.

na wspomnianą bardzo dużą ilość luzów. Segregacja akt była w tamtym czasie niezbędna
w odniesieniu do wszystkich przejmowanych, nieuporządkowanych zespołów z powodu przemieszania akt różnej proweniencji
w okresie II wojny. Dodatkowo segregację
utrudniało nawarstwienie różnych registratur i brak na wielu jednostkach znaków registratury, z której pochodziły akta. Wiele akt
przejmowanych przez PAP w Lesznie było
również uszkodzonych, zawilgoconych, co
utrudniało ich rozpoznanie292. W pierwszych
trzech latach PAP w Lesznie według sprawozdań uporządkowało 164 m.b. akt, z czego
część po uporządkowaniu została przekazana
do Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Początkowo inwentaryzację archiwa powiatowe sporządzały na kartach inwentarzowych, z uwagi na prowadzone scalanie
zespołów, ich przemieszczanie i niepełną ewidencję akt w terenie. Należy także pamiętać,
że w latach 50. opracowanie zasobu różniło
się od sposobu opracowania, jaki stosowano
w latach 60. i późniejszych. W pierwszych
latach za cel stawiano sobie przede wszystkim zwiększanie ilości uporządkowanych
i zinwentaryzowanych akt, co było związane
z tym, że pierwsze akta trafiały do archiwów
nieuporządkowane, bez jakichkolwiek spisów, o czym była już mowa. Koniecznością
więc wówczas było przede wszystkim sporządzenie ewidencji przejętych akt, a opracowanie właściwego inwentarza w tej sytuacji
schodziło na dalszy plan. Często także przygotowanie inwentarza książkowego nie miało sensu z uwagi na trwającą wówczas akcję
scaleniową obejmującą sporą liczbę zespołów.
W przypadku wielu z nich często nie było
wiadomo, czy zespół stanowi już całość, czy
będą jeszcze większe lub mniejsze dopływy.
Taka sytuacja dotyczyła np. akt gminy Lipno, które, jak się okazało, znajdowały się nie
tylko w PAP w Lesznie, ale jeszcze w Gromadzkiej Radzie Narodowej (GRN) w Lipnie
292

A. Piwoń, Powiatowe Archiwum..., s. 8.
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Tabela 5. Zestawienie zinwentaryzowanych293 jednostek i inwentarzy będących na stanie Powiatowego Archiwum
Państwowego w Lesznie
Rok

Liczba zinwentaryzowanych zespołów

Liczba zinwentaryzowanych
j.a./m.b./j.inw.

1951

1650 j.a.**

1952

–

1953

Inwentarze
kartkowe

Inwentarze
książkowe

744 j.a/1853,0 j.a.***

1

3004 j.a.

1

1954

3

1955

3

14,0 m.b.

3

1956

7

28,0 m.b.

–

1957

11

43,5 m.b.

5

1958

18

62,0 m.b.

8

1959

25

80,9 m.b.

14

1960

20/44*

97,0 m.b.

22

9/22*

1961

18

6127 j.inw.

6

12

1962

22

6937 j.inw.

10

12

1963

64

8525 j.inw.

50

16

1964

72

12148 j.inw.

59

13

1965

86

22824 j.inw.

62

24

1966

92

24614 j.inw.

67

25

1967

90

25208 j.inw.

73

25

1968

97

26625 j.inw.

44

53

1969

140

26789 j.inw.

31

109

1970

183

35361 j.inw.

15

168

1971

191

37207 j.inw.

11

180

1972

190

37194 j.inw.

10

180

1973

193

41193 j.inw.

13

180

1974

216

49818 j.inw.

7

209

1975

216

49845 j.inw.

6

210

* Dane podane przez S. Nawrockiego – opiekuna PAP po śmierci W. Nawrockiego

** W latach 1951–1954 dane w sprawozdaniach występują w j.a., w latach 1955–1960 w m.b., od 1961 r. w jednostkach inwentarzowych (j.inw.).
*** Opracowano dwie wersje sprawozdania

Opracowanie własne na podstawie: APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15–19
293
Inwentaryzacja archiwalna – jedna z czynności wchodzących w skład opracowania zespołu (zbioru), polegająca na opisywaniu
jednostek archiwalnych i sporządzaniu inwentarza zespołu (zbioru) archiwalnego, zob. Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej..., s. 38.
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oraz Osiecznej294. Analizując pierwszy okres
przejęć przez archiwum leszczyńskie można
zauważyć, że do wielu zespołów przyjmowano wielokrotnie dopływy. Dodatkowo należy
wziąć pod uwagę fakt, że w archiwach powiatowych, a także w PAP w Lesznie była zatrudniona kadra, która nie miała doświadczenia
w opracowywaniu akt. Nabierała go z czasem
i to także miało wpływ na to, że opracowanie
w rozumieniu dzisiejszym nastąpiło trochę
później. Ponadto Statut Powiatowych Archiwów
Państwowych nie przewidywał opracowania
naukowego, które należało do kompetencji
archiwów wojewódzkich i oddziałów terenowych295.
Prace nad porządkowaniem i inwentaryzacją akt, mimo wspomnianych wyżej trudności, stopniowo postępowały. Według sprawozdania statystycznego na koniec 1954 r.
archiwum leszczyńskie posiadało 11 zespołów
uporządkowanych – 87 m.b., co stanowiło 48%
zasobu przechowywanego w nim w tym czasie. Na stanie było wówczas bowiem 47 zespołów – 177,7 m.b., w tym akt zinwentaryzowanych blisko 28%, czyli 49 m.b. (zob. tabela 2).
Jednym z zaleceń, jakie wydano archiwum
leszczyńskiemu w wyniku wizytacji przeprowadzonej w dniu 30 października 1953 r.,
było przeprowadzenie inwentaryzacji zespołu Akta miasta Rydzyna w postaci inwentarza
książkowego. Zalecenie to zostało wykonane do końca roku 1953. W kolejnym roku na
drukach planu pracy i sprawozdania pojawia
się także pojęcie wstępu do inwentarza. Od
tego momentu możemy mówić o naukowym
opracowaniu akt w PAP w Lesznie296. Wiązało się to z wytycznymi, które wydał naczelny
dyrektor Archiwów Państwowych. Na koniec 1955 r. PAP w Lesznie, według sprawozdania statystycznego, posiadało inwentarze
książkowe trzech zespołów: Akta miasta Rydzyna, Wydział Powiatowy w Lesznie oraz
Starostwo Powiatowe w Lesznie. Pracowano
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 20, k. 15.
K. Bielecki, Organizacja..., s. 38–40.
296
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 16, k. 24.
294
295

natomiast nad wstępami do dwóch zespołów, z czego ukończono wstęp do Starostwa
Powiatowego w Lesznie. Prace nad wstępem
do Grundstücks Gesellschaft Zweigestelle
Lissa zostały tylko rozpoczęte, by ostatecznie
zakończyć się w roku następnym. W sumie
w roku 1955 zinwentaryzowano około 3064
j.a.297 Dane te jednak ciągle się zmieniały aż
do czasu stabilizacji zasobu archiwalnego.
Jak podaje kierownik PAP A. Piwoń, w roku
1961 zniknęła dysproporcja pomiędzy liczbą
akt uporządkowanych a zinwentaryzowanych298. Było to spowodowane tym, że leszczyńskie archiwum po początkowym okresie
przejmowania akt w stanie nieuporządkowanym, z czasem zaczęło przejmować akta
uporządkowane i zszyte, tak jak zalecały to
przepisy wydawane przez Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych, zwłaszcza te z roku
1958, zawarte w zrządzeniu w sprawie zasad
przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych, które ściśle regulowało, jak powinny wyglądać przekazywane
uporządkowane akta. Zarządzenie nie dopuszczało przejęcia akt nieuporządkowanych
pod żadnym pozorem299.
Do końca 1960 r. w archiwum leszczyńskim opracowano około 44 zespołów. Wśród
nich znalazły się akta miast, starostw, wydziałów powiatowych, gmin, urzędów stanu
cywilnego, gmin wyznaniowych katolickich
i ewangelickich, komend powiatowych Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, szkół,
przedsiębiorstw, komunalnych kas oszczędnościowych300.
Po uzyskaniu przez PAP możliwości gromadzenia stałego zasobu, ilość akt w leszczyńskim archiwum zaczęła szybko rosnąć.
Związane to było z przejmowaniem archiwaliów i nieodsyłaniem ich do Poznania, a także
Tamże, k. 24–26, sygn. 20, k. 25.
A. Piwoń, Powiatowe Archiwum…, s. 8.
299
Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych, „Monitor Polski” z 1958 r.
nr 73, poz. 432.
300
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15, k. 112; sygn. 16, k. 24,
26, 30, 60–63.
297
298
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z powrotem do Leszna materiałów wcześniej
wysłanych do archiwum poznańskiego. Ponadto w wyniku przeprowadzonego w 1961 r.
skontrum uporządkowano ewidencję zasobu.
Efektem tych prac było ujęcie szeregu zespołów w grupy, np. akt miast, gmin i wyznań301.
Dodatkowo do niektórych zespołów nastąpiły duże dopływy, z innych natomiast należało
wybrakować akta, które kiedyś uznano za historyczne. Sytuacja ta spowodowała konieczność ponownego opracowania niektórych zespołów. Na to wszystko nałożyło się jeszcze
wzrastające zainteresowanie archiwaliami ze
strony badaczy, co było efektem nowego profilu archiwów powiatowych.
W tej sytuacji ówczesny kierownik PAP
w Lesznie A. Piwoń przystąpił do likwidacji
zaległości poprzez dokończenie działań zaczętych przez zmarłego kierownika W. Nawrockiego oraz usunięcie usterek w zespołach wcześniej opracowanych. Prace te trwały
do 1967 r. Dodatkowo w 1963 r. sporządzone
zostały inwentarze kartkowe dla wielu szczątkowych zespołów w celu przyspieszenia udostępniania tych akt. W roku 1968 w archiwum poznańskim przepisano na maszynie
31 inwentarzy kartkowych, co spowodowało
znaczący wzrost ich liczby w leszczyńskim
archiwum. Podobną akcję przeprowadzono w następnym roku, przepisując kolejne
56 inwentarzy. Od tego też roku archiwum
otrzymywało pomoc w zakresie opracowywania akt ze strony Oddziału Terenowego
w Kaliszu, której celem było przyspieszenie
prac. W tym samym roku archiwiści kaliscy opracowali akta Starostwa Powiatowego
w Lesznie z lat 1919–1939, a w następnym
roku akta kolejnych starostw – w Gostyniu
i Kościanie z lat 1919–1939, a także wydziałów
powiatowych z Kościana, Śmigla i Wolsztyna
z lat 1919–1939, akta miast Czempiń i Poniec
oraz inspektoratów szkolnych. Ponadto pracownicy OT w Kaliszu opracowali w 1970 r.
akta miast Leszno, Miejska Górka i Śmigiel,
komisji wyborczych, Urzędu Skarbowego

w Lesznie i Powiatowej Rady Narodowej
(PRN) w Kościanie. Natomiast w latach 1971–
–1974 pracownik kaliskiego archiwum Władysław Michałek opracowywał zespół Amstgericht Lissa z lat 1879–1920302.
W latach 70. archiwiści leszczyńscy zajęli
się opracowaniem akt Sądu Grodzkiego i Obwodowego w Lesznie, wykonali również na
bibliotecznych kartach katalogowych spis
zgromadzonych afiszy, plakatów, ulotek, programów, zaproszeń i informatorów.
Na koniec 1975 r. PAP w Lesznie – na 236
zespołów liczących 671 m.b. i 60491 j.a. – posiadało opracowanych 216 zespołów liczących
525 m.b. i 49845 j.a. (zob. tabela 2 i 5). Biorąc
pod uwagę liczbę jednostek archiwalnych,
stan opracowania zasobu wynosił blisko 80%.
Tak wysoki odsetek opracowanego zasobu
był charakterystyczny dla archiwów województwa poznańskiego. Jak podaje bowiem
Kazimierz Bielecki, przeciętny stan opracowania we wszystkich archiwach terenowych
wynosił 62%. Archiwa terenu województwa
poznańskiego były w opracowaniu zasobu
bardziej zaawansowane, ponadto przekazywały do NDAP zdecydowanie największą
liczbę inwentarzy książkowych303.
W latach 60. i 70. podczas opracowywania
zespołów nowych i ponownego zespołów już
opracowanych, przeprowadzono brakowanie
akt, które uznano wówczas za niemające wartości historycznej. Brakowanie odbywało się
za zgodą dyrektora Archiwum Państwowego
w Poznaniu, na wniosek Komisji Brakowania
Materiałów Archiwalnych.
Brakowaniu podlegały materiały z akt
miast, gmin, starostw powiatowych i wydziałów powiatowych z lat 1919–1939 i 1945–1950
oraz akta sądowe z lat 1920–1939. Wśród wybrakowanych akt znalazły się m.in.: z Akt miasta Krobia – pozwolenia na budowę z lat 1934–
–1939, sprawy osobowe członków organów
gmin i pracowników gminnych (wykazy imienne pracowników z lat 1906–1939); z Akt mia302

301

Tamże, sygn. 16, k. 100.
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Tamże, sygn. 17, s. 32, 62, 128, 213, 247; sygn. 18, s. 210.
K. Bielecki, Organizacja…, s. 43.
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35. Mgr Aleksander Piwoń, kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie, 8 kwietnia 1968 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004),
sygn. 24

sta Bojanowo – kanalizowanie ulic i budowa
ulic; z Akt gminy Włoszakowice – sprawy budowlane (naprawa kościołów), sprawy szkół;
z Akt gminy Osieczna – wykazy sołtysów, ławników, przełożonych obszarów dworskich;
z Akt miasta Leszno – akta personalne urzędników Magistratu oraz nauczycieli miejskich
z lat 1856–1914; z akt Starostwo Powiatowe
w Rawiczu z lat 1945–1950 – protokoły opisu
gospodarstw poniemieckich, protokoły oszacowań gospodarstw, podania o gospodarstwa
poniemieckie, projekt budowy figury w Golejewku; z akt Wydział Powiatowy w Śmiglu
– akta osobowe pracowników administracji;

z akt Starostwo Powiatowe w Kościanie z lat
1945–1950 – sprawy przesiedleńcze na ziemie zachodnie, przywrócenie obywatelstwa
polskiego, wykaz szkód wojennych, sprawy
rozparcelowanych majątków; z Akt gmin powiatu leszczyńskiego – projekt rozbudowy
i przebudowy szkoły w Drobninie, akcje osiedleńcze; z akt Sąd Powiatowy w Lesznie – akta
dotyczące zaginionych w czasie I wojny światowej304. Patrząc na przytoczone przykłady
można stwierdzić, że dziś nie wybrakowano
by tych jednostek, zwłaszcza że część z nich
była uznana wcześniej za akta mające wartość
historyczną. Sytuacja ta pokazuje, z jak dużą
dozą ostrożności należy podchodzić do tej
czynności, trudno bowiem przewidzieć, jakie
będą zainteresowania badawcze kolejnych
pokoleń historyków, regionalistów czy nawet
zwykłych użytkowników. Dziś przywiązuje
się dużą wagę do historii indywidualnych, co
kiedyś było rzadkością.
Od początku funkcjonowania archiwum
leszczyńskiego pomocą z zakresu metodycznego przy pracach porządkowo-inwentaryzacyjnych i opracowaniu służyło Archiwum
Państwowe w Poznaniu. Wsparcia i wskazówek udzielali podczas wizytacji archiwum
pracownicy APP. Sprawdzano wówczas postęp prac inwentaryzacyjnych, pomagano
przy kwalifikacji akt do danego zespołu itp.
Dodatkowo pracownicy poznańskiego archiwum przyjeżdżali do Leszna celem udzielania
instrukcji w sprawie opracowania zespołów,
np. Maria Wilczak instruowała kierownika
W. Nawrockiego, jak opracowywać akta gmin
wiejskich. Kolejni kierownicy PAP odbywali
również szkolenia i instruktaże w archiwum
poznańskim. Od momentu powołania komisji metodycznych w archiwach państwowych
w roku 1955, komisja działająca w Poznaniu
oceniała wszystkie inwentarze przygotowywane w Lesznie. Początkowo do inwentarzy,
zwłaszcza przedstawianych przez kierownika W. Nawrockiego, zgłaszano niewielkie
uwagi na posiedzeniach Komisji Metodycz304

APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 199, 200, 201.
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nej. Z czasem większość inwentarzy, przede
wszystkim przygotowywanych przez kierownika dr. A. Piwonia, nie budziła jej zastrzeżeń305.
2.5. Konserwacja akt
Stan zachowania przejmowanych akt był
na ogół dość dobry. Zdarzały się jednak –
zwłaszcza na początku – akta, które miały
uszkodzenia mechaniczne, fizykochemiczne
i biologiczne. Sytuacja taka spowodowana
była złymi warunkami ich przechowywania
w archiwach zakładowych. Wystarczy tylko wspomnieć, że pierwsze przejęte akta po
byłym Starostwie Powiatowym w Lesznie
wymagały, jak pisał W. Chojnacki: […] oczyszczenia akt z brudu i kurzu oraz przesuszenia akt
wilgotnych, których jest spora ilość306.
Archiwum od momentu przejęcia pierwszych akt musiało więc prowadzić działania
związane z konserwacją, a właściwie z profilaktyką konserwatorską, z uwagi na to, że nie
posiadało nigdy pracowni konserwatorskiej.
W związku z tym podejmowane czynności
musiały się ograniczać tylko i wyłącznie do
prostych zabiegów, a więc suszenia, oczyszczania, przekładania zagrożonych akt bibułkami nasączonymi środkami dezynfekcyjnymi, a także szycia i klejenia akt. Pomoc także
w tym zakresie okazywało archiwum poznańskie, udzielając porad i instruktaży podczas wizytacji PAP. Podczas jednej z wizytacji
zalecono np. zawijanie zarażonych akt w papier konserwacyjny oraz wydzielanie na bieżąco zbutwiałych akt, innym razem zalecono systematyczne odkurzanie akt i zakupienie odkurzacza do tego celu. Dodatkowo personel pomocniczy PAP był szkolony przez poznańską
pracownię konserwatorsko-reprograficzną,
np. w 1970 r. starsza manipulantka została
przeszkolona w zakresie klejenia akt klejem
C20, a w 1974 r. z zakresu ich laminowania.
Poznańskie archiwum również sporadycznie
zajmowało się konserwacją leszczyńskich ar305
306

Tamże, sygn. 9, s. 2–11; sygn. 10, s. 7–77; sygn. 11, s. 4–42.
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chiwaliów307. W latach 1951–1975 archiwum
leszczyńskie zszyło 5861 i skleiło 556 jednostek archiwalnych.
Przez wiele lat archiwum starało się również o zapewnienie przechowywanym archiwaliom odpowiednich warunków. Jak już
wspomniano, od początku powstania prowadziło ono starania o poprawę warunków lokalowych, czego efektem było pozyskiwanie
od 1963 r. dodatkowych pomieszczeń, w tym
oczywiście magazynowych. W celu dostosowania nowych pomieszczeń do wymogów, jakie powinny spełniać pomieszczenia magazynowe, przeprowadzano prace remontowe polegające na odgrzybianiu i osuszaniu pomieszczeń. Od lat 70. warunki przechowywania
archiwaliów, jak na tamte czasy, można uznać
za dobre, chociaż w magazynach, z uwagi na
brak centralnego ogrzewania, trudno było
utrzymać odpowiednią temperaturę. Problemem była także wilgotność pomieszczeń, która utrzymywała się w granicach 70–80%. Aby
zabezpieczyć akta przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, okna wyposażono w okiennice lub lniane zasłony, a regały ustawiano bokami do okien. Mając na uwadze, że największym wrogiem akt, oprócz nieodpowiedniej temperatury i wilgotności, jest
kurz, zwracano szczególną uwagę na czystość
w magazynach i odkurzanie zasobu, czego
wyrazem były adnotacje w protokołach z wizytacji leszczyńskiego archiwum mówiące
o szczególnej czystości magazynów.
3. Nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym
Jedno z podstawowych zadań, jakim był nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym,
zostało określone w dekrecie o archiwach
państwowych z roku 1951 oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1957 r. z późniejszymi zmianami. Dekret określał, że do zadań
archiwów należy zabezpieczanie, gromadzenie oraz nadzór nad składnicami akt. Określał
307
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również, że bez zgody właściwego archiwum
państwowego nie można niszczyć ani brakować materiałów archiwalnych. W dekrecie
tym spod władzy Naczelnej Dyrekcji zostały
wyłączone archiwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Narodowej i Spraw
Zagranicznych308. Natomiast rozporządzenie
Rady Ministrów określało w sposób bardzo
szeroki skład państwowego zasobu archiwalnego. Wchodziły do niego materiały archiwalne, które powstawały i powstają w toku
działalności organów władz państwowych,
instytucji gospodarczych, kulturalnych, pozostały po likwidacji przedsiębiorstw prywatnych, majątkach ziemskich, rodzinach
i osobach, które odegrały rolę historyczną.
Spod nadzoru naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych jednak wyłączono również materiały archiwalne partii i stronnictw
politycznych Polski Ludowej309. W Instrukcji
w sprawie prowadzenia Oddziałów Powiatowych Archiwów Państwowych określono, że
ich zadaniem jest wyszukiwanie i zabezpieczanie archiwaliów znajdujących się na objętym przez oddział terenie oraz nadzorowanie
składnic akt310 urzędów i instytucji z tego obszaru. Kierownik miał obowiązek przeprowadzania w nich systematycznych wizytacji.
W razie braku składnicy akt należało polecić
jej założenie i jednocześnie udzielić pomocy
w tej sprawie. Do obowiązków kierownika należało także poznanie całego podległego terenu
308
Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych,
Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149; Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. z 1952 r. nr 24, poz. 165; Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu
archiwalnego, Dz.U. z 1957 r. nr 12, poz. 66; Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie
z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. z 1959 r. nr 2, poz. 12.
309
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r.
w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. z 1952 r. nr 24,
poz. 165.
310
Składnica akt – termin używany na określenie archiwum
zakładowego, zob. Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej..., s. 77. Termin używany był do roku 1966, kiedy
to Komisja do Spraw Archiwów Zakładowych stwierdziła,
że dotychczasowe składnice należy zastąpić archiwami
zakładowymi, zob. Zbiór przepisów..., 2001, s. 103–104. Problem
ten był także omawiany na łamach „Archiwisty”, nr 1/4 i 2/5,
1966.

i wyszukiwanie w nim archiwaliów. W związku z nadzorem kierownik winien również sporządzić ewidencję urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych i uspołecznionych na
podległym obszarze oraz prowadzić kartotekę
organizowanych i wizytowanych składnic311.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r., podstawowym zadaniem archiwów powiatowych
powstałych w wyniku przekształcenia oddziałów powiatowych miało być zabezpieczanie akt312. Według Statutu, PAP miało
prowadzić rejestrację (kartotekę) oraz przeprowadzać stałą kontrolę funkcjonujących na
terenie jego działania składnic akt urzędów,
instytucji i przedsiębiorstw. Dodatkowo archiwum miało udzielać porad i wskazówek
w zakresie metodyki prowadzenia składnic
akt, wydawać zalecenia powizytacyjne i czuwać nad ich wykonaniem. Ponadto wykonywać na zlecenie archiwum wojewódzkiego
ekspertyzy akt przeznaczonych do brakowania z urzędów, przedsiębiorstw i instytucji
z podległego obszaru. Zadania nadzoru zostały ujęte także w Zarządzeniu nr 20 Naczelnego Dyrektora z roku 1971, w którym do zadań
dołożono kształcenie personelu archiwów zakładowych, wydawanie zgód na brakowanie
i uzgadnianie normatywów kancelaryjnych313.
Spod kompetencji PAP było początkowo wyłączone wydawanie zgód na brakowania oraz
zatwierdzanie przepisów kancelaryjnych, te
bowiem archiwa powiatowe przy współpracy z instytucjami przygotowywały, ale ich nie
zatwierdzały314.
311
Instrukcja w sprawie prowadzenia Oddziałów Powiatowych Archiwów Państwowych, APL, Powiatowe Archiwum…,
sygn. 15, k. 10–11.
312
Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
1952 r. w sprawie sieci archiwalnej, „Monitor Polski” z 1952 r.
nr A-9, poz. 87.
313
Statut Powiatowego Archiwum Państwowego wprowadzony
Zarządzeniem nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 15 maja 1952 r., [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 40–41;
Zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie nadzoru archiwów państwowych
nad materiałami archiwalnymi zakładów pracy, [w:] tamże, s. 126–128.
314
Zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 stycznia 1959 r. w sprawie częściowej zmiany trybu
wydawania zezwoleń na niszczenie akt przez niektóre rodzaje zakła-
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36. Upoważnienie Władysława Chojnackiego do rozmów w sprawie organizowania składnic akt urzędów państwowych na terenie miasta Leszna i ich wizytowania, 19 grudnia 1950 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 4

Potrzeba zabezpieczenia narastającego zasobu archiwalnego była podstawą powołania oddziałów powiatowych, które następnie
przekształcono w archiwa powiatowe. Funkcjonujące wówczas archiwa państwowe nie
miały możliwości odpowiedniego zabezpieczenia masowo napływających akt z terenu.
Wizyty przedstawicieli Archiwum Państwowego w Poznaniu w latach 1945–1950 na obszarze działania późniejszego PAP w Lesznie
były sporadyczne, np. w powiecie wschowskim nie odnotowano w tych latach żadnej widów pracy, [w:] Zbiór przepisów…, 1962, s. 201–202; Zarządzenie
nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych w zakładach pracy, [w:] Zbiór przepisów…, 2001,
s. 119–120.

zyty. Sytuacja taka spowodowana była tym, że
archiwum w tym okresie miało wiele poważniejszych zadań. Należało do nich głównie
pozyskanie odpowiedniego budynku do przechowywania akt w związku ze zniszczeniem
w wyniku działań wojennych dotychczasowej
siedziby, zabezpieczenie i sprowadzenie ponownie do archiwum akt wywiezionych. Poznańskie archiwum działało ponadto na bardzo dużym obszarze, co również utrudniało
sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad
zasobem zlokalizowanym w terenie.
Początkowo archiwa, w tym i archiwa powiatowe, nadzorowały wszystkie instytucje
i przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie
ich działania. Prace archiwów powiatowych,
w tym archiwum leszczyńskiego, pozwoliły
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37. Upoważnienie Władysława Chojnackiego do zabezpieczania akt, organizowania, wizytowania składnic akt na
terenie powiatów leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego, wolsztyńskiego i wschowskiego, 22 października 1951 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 8, k. 18

na zarejestrowanie, zabezpieczenie i przejęcie do magazynów znacznej ilości akt z różnych okresów historycznych. Archiwa zaczęły zdawać sobie jednak sprawę, że nie są
w stanie przejąć wszystkich nadzorowanych
akt. Zrodził się więc problem selekcji materiałów archiwalnych315. W wyniku przeprowadzonych ustaleń, w 1955 r. naczelny dyrektor
Archiwów Państwowych wydał pismo okólne w sprawie typowych zespołów w narastającym zasobie archiwalnym. Było ono konsekwencją trwającej od pewnego czasu dyskusji
oraz konsultacji, które odbyły się w czerwcu

1955 r.316 Zgodnie z pismem, te zakłady pracy,
które były objęte załącznikiem do pisma okólnego, nie wymagały kontroli ze strony państwowej służby archiwalnej, pozostałe miały jej
podlegać. Dodatkowo dyrektor wojewódzkiego archiwum państwowego mógł wytypować
spośród zakładów objętych wykazem zakłady
charakterystyczne pod względem regionalnym lub po jednym przykładowym zakładzie
z każdego rodzaju. Ponadto dyrektor we własnym zakresie miał ustalić wykaz zakładów,
których składnice ze względu na ważność
lub przykładowość materiałów archiwal-

315
K. Bielecki, Organizacja..., s. 53; C. Biernat, Nowe metody
nadzoru i opieki nad archiwami urzędów, przedsiębiorstw i instytucji,
„Archeion”, t. 40, 1964, s. 82–84.

316
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 179, s. 19–21. Kierownik PAP w Lesznie W. Nawrocki wystosował swoje uwagi
i wytypował mające znaczenie zakłady z terenu działania PAP.
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nych pozostawać miały pod specjalną opieką – miały być częściej kontrolowane, a przy
brakowaniu miała być zachowana szczególna
ostrożność317. Do końca roku 1955 należało
przygotować wykaz proponowanych zakładów, urzędów i instytucji. Kierownik PAP
w Lesznie został zobligowany przez dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu do
przygotowania propozycji wykazu z terenu
działania jego placówki. Lista leszczyńska
została przygotowana z niewielkim opóźnieniem w styczniu 1956 r. Ostatecznie wśród
składnic akt pozostających pod specjalną
opieką znalazły się: PPRN w Lesznie, Gostyniu, Wolsztynie, Kościanie, Rawiczu; PMRN
w Lesznie, Gostyniu, Wolsztynie, Kościanie,
Rawiczu, Jutrosinie, Bojanowie, Poniecu, Śmiglu, Sarnowie, Miejskiej Górce, Borku, Krobi, Rakoniewicach, Czempiniu, Krzywiniu,
Wielichowie, Osiecznej i Rydzynie; PGRN
w Święciechowie, Jutrosinie i Piaskach; Sąd
Powiatowy w Lesznie, Kościanie, Gostyniu,
Rawiczu, Wolsztynie, a ponadto Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Pawłowicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Wielichowie, Instytut Przemysłu Włókien
Łykowych w Poznaniu, Ośrodek Doświadczalny w Starym Sielcu, Dom Pracy Twórczej
PAN w Osiecznej, cukrownie w Gostyniu,
Kościanie i Miejskiej Górce, Leszczyńskie
Zakłady Sprzętu Pożarowego, Wielkopolska
Huta Szkła w Gostyniu, Rawickie Zakłady
Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa w Rawiczu, Fabryka Cukrów i Czekolady „Rywal”
w Lesznie, Leszczyńskie Zakłady Przemysłu
Spirytusowego, Zespół Młynów w Lesznie,
Poznańskie Okręgowe Zakłady Młynarskie,
Rawickie Zakłady Wyrobów Papierowych,
317
Pismo okólne nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 września 1955 r. w sprawie typowych zespołów w narastającym zasobie archiwalnym, [w:] Zbiór przepisów…, 2001,
s. 33–35. Wśród wytypowanych zakładów miały się znaleźć
zakłady o ważniejszym znaczeniu dla budowy socjalizmu
w Polsce Ludowej, zakłady charakterystyczne pod względem
regionalnym, prezydia wszystkich wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych, po 2–3 prezydia gromadzkich rad narodowych oraz wszystkie centralne zarządy, zjednoczenia, związki, urzędy i inne instytucje na szczeblu centralnym i wojewódzkim.
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Bojanowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze oraz Kościańska Wytwórnia Cygar i Papierosów318. W wykazie znalazło się 48 urzędów, instytucji i przedsiębiorstw.
W środowisku archiwalnym nadal trwały dyskusje nad wykazem instytucji, których
akta powinny być przechowywane. W 1957 r.
Naczelna Dyrekcja przesłała pismo okólne
nr 5 w sprawie dalszego usprawnienia opieki nad narastającym zasobem, którego jednym z elementów było pytanie, czy i jakiej
zmiany wymaga wykaz dołączony do pisma
okólnego z 1955 r. w sprawie typowych zespołów w narastającym zasobie archiwalnym.
W toku dalszych prac zmierzano do opracowania bardziej sprecyzowanego wykazu
instytucji, których akta miały być przekazywane do archiwów państwowych319. Podczas
kontroli PAP przez poznańskie archiwum
w roku 1959 zasugerowano, aby leszczyńskie archiwum rozważyło złożenie wniosku
o zmniejszenie liczby składnic znajdujących
się pod specjalną opieką, a przecież nie było
ich wówczas dużo320. Efektem ww. działań
było wydane w 1964 r. Zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
odnośnie ustalenia wykazów urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, których akta miały być
przejmowane na wieczyste przechowywanie.
Zgodnie z tym zarządzeniem, archiwa miały
w oparciu o załącznik do zarządzenia sporządzić wykaz obejmujący zakłady występujące
na terenie działania archiwów powiatowych,
które wytwarzają akta o wartości historycznej; spis miał być aktualizowany na końcu
każdego roku kalendarzowego321. Powiatowe
Archiwum Państwowe w Lesznie sporządziło wykaz zgodnie z załącznikiem: znalazło
się w nim 119 urzędów, instytucji i zakładów.
Umieszczono w nim wszystkie funkcjonujące
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 179, s. 63–64.
K. Bielecki, Organizacja…, s. 53.
320
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 20, k. 49.
321
Zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 grudnia 1964 r. w sprawie ustalenia wykazów urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, których akta będą
przejmowane na wieczyste przechowywanie przez archiwa
państwowe, APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 2, s. 40–44.
318
319
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73
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30
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54

177

20
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27

11

1

30

178

21

Opracowanie własne na podstawie: APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 15–19.

Liczba przeprowadzonych
ekspertyz

–

Liczba zezwoleń na
zniszczenie dokumentacji

68

Liczba uczestników
szkoleń

Liczba wizytacji/
składnic akt/
archiwów
zakładowych

52

Liczba szkoleń pracowników archiwów
zakładowych

Liczba jednostek pod
nadzorem

1951

Liczba kontroli
zbiornic makulatury

Rok

Tabela 6. Działalność związana z nadzorem archiwalnym prowadzonym przez Powiatowe Archiwum
Państwowe w Lesznie
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na terenie działania PAP prezydia miejskich,
powiatowych i gromadzkich rad narodowych oraz sądy powiatowe. Ponadto w wykazie znalazły się Prokuratura Powiatowa
w Lesznie i Wolsztynie, Państwowe Biuro
Notarialne w Lesznie, Gostyniu, Kościanie,
Rawiczu i Wolsztynie, Narodowy Bank Polski w Lesznie, Gostyniu, Kościanie, Rawiczu
i Wolsztynie, Bank Rolny w Lesznie, Gostyniu,
Kościanie, Rawiczu i Wolsztynie, Obwodowy
Urząd Miar w Lesznie, Muzeum w Lesznie,
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Gostyniu, Kościanie, Rawiczu i Wolsztynie, Rawicki Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa
w Rawiczu (od 1969 r. – Zakłady Urządzeń
Gazowniczych „Gazomet” w Rawiczu), Wielkopolska Huta Szkła w Gostyniu, Cukrownia
Kościan, Fabryka Cukierków „Rywal’ oraz Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Pudliszki”322. W wyniku wydania kolejnych
przepisów związanych z nadzorem archiwów
państwowych nad materiałami archiwalnymi zakładów pracy, wykaz jednostek pod
specjalnym nadzorem zmienił się tylko nieznacznie. Obejmował 86 zakładów w związku z likwidacją niektórych gromadzkich rad
narodowych i wyjęciem spod nadzoru prokuratury leszczyńskiej, Muzeum w Lesznie
i Fabryki Cukierków „Rywal” w Lesznie oraz
dopisaniem Powiatowego Związku Kółek
Rolniczych w Lesznie, Gostyniu, Kościanie,
Rawiczu i Wolsztynie. Wykaz skorygowano
w momencie likwidacji od 1 stycznia 1973 r.
gromadzkich rad narodowych i przejęciem
ich zadań przez gminne rady narodowe. Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie po
reformie miało pod szczególnym nadzorem
78 jednostek323. W porównaniu z pierwszym
wykazem liczba tych instytucji znacząco
wzrosła. Propozycja poznańska o jej zmniejszeniu nie została zrealizowana, tym bardziej, że przepisy wydane przez NDAP miały
Tamże, sygn. 35, s. 37–41.
Zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 10 grudnia 1971 r. w sprawie nadzoru archiwów państwowych nad materiałami archiwalnymi zakładów pracy, [w:] Zbiór
przepisów…, 2001, s. 125–128; APL, Powiatowe Archiwum…,
sygn. 34, s. 3–9, 13–18.
322
323
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na celu zwiększenie listy jednostek pod nadzorem archiwalnym.
Wizytacje składnic akt były jednym z podstawowych elementów nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. Początkowo
ich głównym celem było zbadanie terenu pod
względem zasobu aktowego, określenie ilości
akt przechowywanych w składnicach oraz
stanu zachowania materiału i warunków jego
przechowywania. Jak wynika z pierwszych
protokołów, składnice sprawdzano pod kątem lokalu i jego wyposażenia, zawartości aktowej, informacji o personelu. Wizytacja kończyła się wnioskami i wydaniem zaleceń324.
W pierwszych latach działania PAP w Lesznie
starano się kontrolować wszystkie zakłady
pracy, aby wyselekcjonować i przejąć materiał
archiwalny, który się w nich znajdował.
Już w roku 1950 kierownik leszczyńskiego
wówczas oddziału przeprowadził pierwsze,
jak to określił, przeglądy składnic akt w Sądzie
Grodzkim w Lesznie oraz PMRN w Lesznie325.
W 1951 r. kierownik W. Chojnacki dokonał
68 wizytacji składnic akt w urzędach i instytucjach, a oprócz tego kontrolował składnice
makulatury. Podczas kontroli prezydiów powiatowych rad narodowych przekazywał kierownikom referatu ogólnego odpis projektu
instrukcji prowadzenia składnic akt urzędów
w celu przesłania jej do prezydiów miejskich
i gminnych rad narodowych w danym powiecie, ponadto informował o zakazie przekazywania jakichkolwiek akt na makulaturę bez
zezwolenia, zbierał też informacje o stanie posiadanego zasobu. Niestety w większości wizytowanych składnic akt prezydiów zastano
bardzo duży nieporządek, brakowało spisów
i protokołów zdawczo-odbiorczych akt przyjmowanych do składnicy. Władysław Chojnacki w swym sprawozdaniu z wizytacji za 1951 r.
pisał: […] powodem zaniedbania prac w składnicach akt jest brak pracowników zajmujących się
przede wszystkim prowadzeniem składnic i zwykle
czynności te sprawuje kierownik referatu ogólnego
324
325

Tamże, sygn. 6, k. 22.
Tamże, sygn. 15, k. 9.
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bądź sekretarz prezydium traktując ją przy nawale
pracy własnej jako zło konieczne. Jedynie w dwóch
wypadkach stwierdzono prowadzenie protokołów
zdawczo-odbiorczych akt we Wschowie i Rawiczu.
W drugim przypadku czynności kierownika składnicy sprawuje były woźny dawnego starostwa,
który na ogół dobrze wywiązuje się z tych funkcji.
Lecz z powodu nawału zajęć nie może doprowadzić
składnicy do zupełnego porządku. Jest on w zasadzie kierownikiem kancelarii w razie potrzeby –
woźnym oraz kierownikiem składnicy akt i otrzymuje za swe potrójne czynności zaledwie 300 zł
pensji326.
Równie intensywna akcja związana z wizytacjami składnic akt prowadzona była w kolejnym roku. Wykonano wówczas 114 wizytacji na 121 zarejestrowanych składnic akt (zob.
tabela 6), przy czym 67 składnic wizytowano
po raz pierwszy. Dodatkowo skontrolowano 110 razy zbiornice i sortownie odpadów.
Wnioski z inspekcji były praktycznie zbieżne
z wnioskami z roku poprzedniego. Nadal stan
składnic akt był niezadowalający. Głównym
problemem był ciągle nieodpowiedni stan pomieszczeń do przechowywania dokumentacji
oraz brak personelu, który zamiast zajmować
się archiwum zakładowym, często wykonywał inne zadania. Problemem było również
niewykonywanie zaleceń pokontrolnych. Według sprawozdania kierownika: […] najgorszą
na podległym terenie jest składnica akt Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Wolsztynie, gdzie
mimo specjalnych dodatkowych wizytacji w okresie od 17 stycznia 1952 r. do 31 grudnia 1952 r.
nie wykonano żadnego z zaleceń powizytacyjnych,
ignorując je zupełnie, a nawet okazując złą wolę,
bo zlikwidowano istniejącą przed tym składnicę
akt z okresu przed 1945 r., obracając przy tej okazji
znaczną część jej zawartości aktowej w stertę luzów i śmieci327.
W pierwszych latach wizytowanie składnic akt czy archiwów zakładowych było
bardzo nasilone, np. w 1955 r. zlustrowano
165 składnic (zob. tabela 6). Z czasem liczba
326
327

Tamże, sygn. 36, k. 4.
Tamże, sygn. 15, k. 77.

ta zmalała, np. w 1960 r. skontrolowano już
tylko 53 składnice (zob. tabela 6). Sytuacja ta
miała związek z coraz lepszym rozpoznaniem
terenu i jednocześnie osiągnięciem celu, jakim
było rozpoznanie na terenie działania PAP
zasobu archiwalnego, który przetrwał zawieruchę wojenną i który został wytworzony po
wojnie. W 1951 r. przekazano do Poznania
szczegółowe informacje o ilości akt przechowywanych w składnicach dotąd skontrolowanych, łącznie z określeniem lat, z których
pochodziły materiały. Zmniejszanie się liczby
wizytowanych składnic było też wynikiem
selekcji zakładów pracy, dokonywanej pod
kątem wartości wytwarzanej przez nie dokumentacji328.
Zasady przeprowadzania wizytacji zostały określone w specjalnym okólniku wydanym przez prezesa rady ministrów, także
instrukcja w sprawie prowadzenia archiwów
powiatowych zawierała dodatkowo instrukcję dotyczącą prowadzenia składnic akt wraz
z wzorami protokołu wizytacji. W kolejnych
latach władze archiwalne również wydawały
wskazówki i zarządzenia dotyczące wizytacji
archiwów zakładowych329. W myśl nowych
wytycznych wizytacje miały skupić się na pomocy metodycznej dla kierowników składnic
akt. Archiwa powiatowe miały również skupiać się na szkoleniu personelu archiwów zakładowych330.
Z biegiem lat wizytacje archiwów zakładowych zaczęły przynosić pożądane efekty. Coraz więcej zakładów wykonywało zalecenia
pokontrolne, poprawiały się również warunki lokalowe, zabezpieczenie przed pożarem
i włamaniem oraz wyposażenie archiwów
zakładowych. W większości wizytowanych
Tamże, sygn. 36, k. 2.
Okólnik Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 VII 1951 r. w sprawie wizytowania składnic akt, Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty
z 1951 r. nr 18, poz. 241; Instrukcja w sprawie prowadzenia oddziałów powiatowych archiwów państwowych, APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15, k. 16; Pismo okólne nr 23 z 11czerwca 1953 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji składnic akt,
[w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 26; Pismo okólne nr 13 z 26 września 1955 r. zawierające wskazania praktyczne dla wizytującego składnice akt, [w:] Zbiór przepisów…, 1962, s. 185–193.
330
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 6, k. 23.
328
329

38. Protokół wizytacji składnicy akt Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wschowie, 8 listopada 1951 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 36, k. 9
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instytucji przystąpiono do porządkowania archiwaliów. Sprzyjało temu rozpowszechnione
stosowanie stale udoskonalanych instrukcji
kancelaryjnych i archiwalnych oraz wprowadzenie jednolitego wykazu akt o systemie
dziesiętnym. Porządkowanie archiwów było
jednak często efektem pojedynczych akcji porządkowych związanych z tzw. czynami społecznymi pracowników. Przyczyną tego było
niedostateczne przestrzeganie przepisów
kancelaryjnych przez pracowników zakładów oraz brak wykwalifikowanej kadry archiwistów zakładowych. Mimo pozytywnych
zmian, sytuacja była wciąż niezadowalająca,
bowiem do archiwów państwowych nadal
przekazywano akta nieuporządkowane, co
powodowało zwiększenie zaległości331. Naczelna Dyrekcja wysuwała propozycję wizytowania wszystkich archiwów zakładowych
co roku, jednak archiwa państwowe nie były
w stanie temu sprostać332. Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie wizytowało co
2–3 lata archiwa objęte specjalną opieką, natomiast archiwa prezydiów powiatowych rad
narodowych co roku333. Kierownik dr A. Piwoń stwierdzał: […] przyczyny nieskuteczności
nadzoru państwowej służby archiwalnej, realizowanego poprzez wizytacje archiwów zakładowych,
tkwią przede wszystkim w:
1. braku sankcji karnych dla zakładów pracy, które
nie podporządkowują się zarządzeniom i zaleceniom państwowej służby archiwalnej w sprawach
dotyczących zasobu archiwalnego i archiwów zakładowych,
2. niewykonywaniu przez urzędników zakładów
pracy podstawowych obowiązków kancelaryjnych
związanych z zakładaniem, opisywaniem i porządkowaniem teczek akt334.
Dodatkowym problemem, który pojawiał
się przez cały czas, był brak troski i zrozumieA. Piwoń, Powiatowe Archiwum…, s. 12–13.
M. Motas, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego,
„Archeion”, t. 61, 1974, s. 61–62.
333
A. Piwoń, Archiwa zakładowe prezydiów powiatowych rad
narodowych na terenie działania PAP w Lesznie w latach 1967–1973,
„Archiwista”, nr 2, 1974, s. 19.
334
A. Piwoń, Uwagi o wizytacji archiwów zakładowych, „Archiwista”, nr 4, 1976, s. 22.
331
332

nia spraw archiwalnych ze strony kierownictwa zakładów pracy i ich jednostek nadrzędnych. Większość zakładów nie zatrudniała archiwistów zakładowych, a ich zadania pełnili
najczęściej dorywczo pracownicy obciążeni
innymi obowiązkami, które nie pozwalały
im na poświęcenie odpowiedniej ilości czasu
na archiwum zakładowe. Wielu pracowników odpowiedzialnych w zakładach pracy
za sprawy kancelaryjne nie znało podstawowych przepisów kancelaryjnych i instrukcji
o prowadzeniu archiwów zakładowych, dlatego też wiele uwagi PAP poświęcało podnoszeniu kwalifikacji osób zajmujących się tymi
archiwami. Każdą wizytację z reguły łączono
z instruktażem. Starano się także prowadzić
indywidualne szkolenia jednodniowe, które
odbywały się w PAP i obejmowały następujące zagadnienia: przejmowanie akt z registratury do archiwum zakładowego, przechowywanie i ewidencja akt w archiwum zakładowym, opracowanie i przekazywanie akt do
archiwum państwowego, szycie i klejenie akt.
Archiwum prowadziło także kursy szkoleniowe dla archiwistów zakładowych w swojej siedzibie. Kursami tymi starano się objąć
większość archiwistów z zakładów i instytucji
będących pod szczególnym nadzorem. Zdarzały się także przypadki przeszkalania z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego
naczelników urzędów. W 1973 r. tylko 10 zakładów zatrudniało archiwistę zakładowego;
były to: PPRN w Kościanie, Lesznie, Rawiczu,
Wolsztynie, PMRN w Lesznie, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pudliszki”
w Pudliszkach, Zakłady Urządzeń Gazowniczych „Gazomet” w Rawiczu, Zakłady Zbożowo-Młynarskie w Lesznie i Leszczyńska
Fabryka Okuć Budowlanych „Metalplast”
oraz Cukrownia Kościan. Archiwiści byli
najczęściej zatrudnieni na pół etatu, większość miała wykształcenie podstawowe, jedna osoba miała ukończoną zasadniczą szkołę
krawiecką. Zaledwie dwie osoby ukończyły
Korespondencyjny Kurs Archiwalny organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodo-

39. Protokół wizytacji składnicy akt przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie, z dnia
28 marca 1952 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 37, k. 11
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wego w Poznaniu, a pozostałe – jednodniowe
przeszkolenie w PAP w Lesznie335.
Leszczyńskie archiwum zgodnie z nadanym statutem miało obowiązek prowadzenia
kartoteki składnic akt. Podczas kontroli we
wrześniu 1952 r. polecono kierownikowi
W. Chojnackiemu jej założenie. W roku następnym polecono ułożyć ją według powiatów, a w ramach powiatów podzielić na urzędy i instytucje, a te z kolei ułożyć według
branż. W 1957 r. odnotowano w protokole
kontroli PAP w Lesznie, że kartoteka prowadzona i ułożona jest prawidłowo. Dziś nie
można stwierdzić, jakie instytucje i urzędy zawierała, nie zachowała się bowiem w zespole
PAP w Lesznie336.
W pierwszych latach, jak już wspomniano,
w celu wyeliminowania sytuacji związanych
z ewentualnym przekazywaniem akt bez zgody archiwum na makulaturę, nasilone były
kontrole zbiornic makulatury, które przeprowadzano nawet kilka razy w roku. Było to
zresztą uzasadnione. W 1951 r. pracownicy
PMRN w Wolsztynie bez zezwolenia sprzedali na makulaturę akta miasta Wolsztyn z lat
1859–1944. Na szczęście akta zostały odnalezione w sortowni Centrali Odpadków Użytkowych (COU) w Rawiczu. Same akta według
słów urzędników znajdowały się w schowku
na śmieci w piwnicy prezydium i wskutek
tego razem z inną makulaturą zostały sprzedane. Także w Lesznie składnica makulatury
Spółdzielni Pracy Odpadów Surowcowych
w styczniu 1952 r. bez zgody przyjęła na makulaturę akta byłego Starostwa Powiatowego
w Lesznie od palacza sądowego, który je
znalazł, porządkując budynek gospodarczy.
Także woźny Sądu Powiatowego we Wschowie oddał na makulaturę akta hipoteczne
i notarialne do zbiornicy odpadków przy GS
„Samopomoc Chłopska” we Wschowie. Tam
jednak odłożono akta, czekając na przybycie
przedstawiciela leszczyńskiego archiwum337.
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 18, s. 16, 63, 108–109,
156–157.
336
Tamże, sygn. 19, k. 5; sygn. 20, k. 36.
337
Tamże, sygn. 37, k. 6–7, 9; sygn. 38, k. 7.
335

Przypadki takie nie były odosobnione, zdarzały się także na terenie działania innych archiwów. W tej sytuacji naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał pismo okólne
w sprawie kontroli podzbiornic COU przez
powiatowe archiwa państwowe. W piśmie
tym, w związku ze zdarzającymi się przypadkami przekazywania akt na makulaturę
bez zezwolenia, zalecił kierownikom powiatowych archiwów państwowych wzmożoną
kontrolę podzbiornic i punktów skupu makulatury prowadzonych przez inne przedsiębiorstwa338. Wzmożone kontrole przyniosły
z czasem zamierzony efekt, jednak oddawanie akt bez zgody zdarzało się jeszcze w kolejnych latach. W 1952 r. PMRN w Jutrosinie
oddało bez zezwolenia archiwum na makulaturę do miejscowego GS „Samopomoc Chłopska” część zniszczonych przez wilgoć akt
miasta Jutrosin i wójtostwa w Jutrosinie. Spółdzielnia dostarczyła je do podzbiornicy COU
w Rawiczu, która odmówiła ich przyjęcia bez
przedstawienia zezwolenia na ich sprzedaż ze
strony AP w Poznaniu. W związku z tą sytuacją akta wróciły do PMRN w Jutrosinie. Zdarzały się także przypadki wyrzucania na makulaturę akt, na które nie uzyskano zgody na
brakowanie, łącznie z aktami, na które zgodę
uzyskano. Taka sytuacja zdarzyła się na przykład w PPRN w Rawiczu. Wśród wybrakowanych materiałów były akta miasta i wójtostwa
Miejska Górka z lat 1926–1934. Akta zostały
odnalezione podczas kontroli podzbiornicy COU w Rawiczu przez kierownika PAP
w Lesznie W. Chojnackiego339. Przedstawione
przykłady świadczą o konieczności wizytowania zbiornic makulatury, bo choć przekazywanie akt bez zgody nie było powszechne,
to jednak nadal się zdarzało. Jeszcze w 1953 r.
przeprowadzono 109 kontroli podzbiornic
makulatury. Z czasem pracownicy zbiornic
makulatury starali się coraz uważniej przy338
Pismo okólne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 3 marca 1952 r. w sprawie kontroli podzbiornik Centrali Odpadków
Użytkowych przez powiatowe archiwa państwowe, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 22.
339
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 38, k. 14, 65–67.

40. Pismo wyjaśniające Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Miejskiej Górce w sprawie przekazania bez
zgody akt do podzbiornicy Odpadków Użytkowych w Rawiczu, 25 marca 1953 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 178, k. 38
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glądać przekazywanej „makulaturze”. Coraz
częściej nie przyjmowali akt bez zgody na brakowanie albo przyjmowali akta i informowali
leszczyńskie archiwum o zaistniałej sytuacji.
Coraz większą świadomością wykazywały
się także urzędy i inne instytucje, które starały się pozyskiwać zgodę na brakowanie z AP
w Poznaniu. Doprowadziło to w efekcie do
zmniejszenia liczby kontroli. W 1957 r. przeprowadzono ich 55, w 1959 – 32, a w 1960 r.
tylko 12. W kolejnych latach PAP w Lesznie
wykonywało 10 kontroli składnic makulatury rocznie. Prowadzona przez lata akcja
kontrolno-uświadamiająca przyniosła odpowiednie efekty. W czasie inspekcji nie odnotowywano już w większości żadnych uchybień, a pracownicy zbiornic makulatury byli
uwrażliwieni na zabezpieczanie materiałów
archiwalnych, np. w 1973 r. pracownik PPWS
w Gostyniu zabezpieczył i przekazał do archiwum dwie księgi cechu szewców z Ponieca
z lat 1855–1922340.
Inną formą opieki nad narastającym zasobem archiwalnym był nadzór nad brakowaniem akt oraz przeprowadzanie ekspertyz
archiwalnych. Ta działalność archiwów została usankcjonowana w dekrecie o archiwach
państwowych, który mówił, że bez zgody
władz archiwalnych nie wolno materiałów
archiwalnych brakować ani niszczyć341. W momencie rozpoczęcia działalności przez PAP
w Lesznie, nie mogło ono wydawać zezwoleń
na brakowanie akt, gdyż do tego typu działań
upoważnione były tylko archiwa wojewódzkie. Personel PAP nie posiadał wówczas doTamże, sygn. 18, s. 157.
Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych,
Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149. Sprawy brakowania regulowały także: Okólnik nr 153 Prezesa Rady Ministrów z 10 września
1951 w sprawie brakowania i niszczenia akt w urzędach i instytucjach
podległych, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 663–665; Pismo okólne
nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 lutego
1952 r. w sprawie trybu postępowania przy przekazywaniu akt na
makulaturę, [w:] tamże, s. 15–17; Okólnik nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 kwietnia 1953 r. w sprawie
trybu postępowania w przypadku stwierdzenia przez pracowników
służby archiwalnej naruszenia przepisów archiwalnych, [w:] tamże,
s. 24–25; Zarządzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie brakowania akt najnowszych, [w:] tamże, s. 48–51.
340
341

świadczenia i przeszkolenia w zakresie brakowania, a zadanie to było niezmiernie odpowiedzialne, gdyż każdy błąd spowodowałby
nieodwracalne straty w zasobie archiwalnym.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie,
jak i inne placówki tego szczebla, przeprowadzało wówczas ekspertyzy akt. Dopiero
w 1959 r. archiwa powiatowe uzyskały prawo
do wydawania zezwoleń na brakowanie, ale
dotyczyło to tylko zakładów, które nie znajdowały się pod specjalną opieką. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 15 stycznia 1959 r., dyrektorzy archiwów wojewódzkich mieli ustalić, czy
podległe im archiwum powiatowe może wydawać zezwolenia zakładom nieznajdującym
się pod specjalnym nadzorem. Przy podejmowaniu decyzji w powyższej sprawie miały
być brane pod uwagę kwalifikacje i dotychczasowa praktyka kierowników archiwów
powiatowych342. Kierownik PAP w Lesznie
otrzymał upoważnienie do wydawania zgód
na brakowanie od 1 stycznia 1960 r., i to w stosunku do zakładów pracy nieobjętych specjalnym nadzorem, zgodnie z obowiązującymi
przepisami343. Według wspomnianego zarządzenia kierownik PAP powinien prowadzić
ewidencję wydanych zezwoleń, taka ewidencja nie zachowała się jednak w aktach zespołu
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, choć – jak wynika z protokołów wizytacji
PAP – była prowadzona od 1960 r.344 W tymże
roku, jak pisze K. Bielecki, w archiwach powiatowych podległych Archiwum Państwowemu w Poznaniu liczba wydawanych zgód
nie przekraczała 40345. W sprawozdaniu za rok
1961 podano jednak informację, że wydano
49 zgód na brakowanie, co pozwoliło na znisz342
Zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 stycznia 1959 r. w sprawie częściowej zmiany trybu
wydawania zezwoleń na niszczenie akt przez niektóre rodzaje zakładów pracy, [w:] tamże, 1962, s. 201–202.
343
APP, Archiwum..., sygn. 51, k. 21.
344
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 20, k. 51.
345
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”, t. 49, 1968, s. 76.

NADZÓR NAD PAŃSTWOWYM ZASOBEM ARCHIWALNYM

czenie 110 m³ akt. Po zmianie na stanowisku
kierownika PAP w Lesznie, nowy kierownik
uzyskał upoważnienie do wydawania zgód
na brakowanie od roku 1963, w tym też roku
wydał 58 zezwoleń na zniszczenie 113,5 m³
akt. Liczba wydawanych zgód w kolejnych
latach ustabilizowała się na poziomie około 135 rocznie346. Aby, jak pisał K. Bielecki,
[…] usprawnić prace związane z procedurą brakowania akt w zakładach pracy pozostających pod
specjalnym nadzorem archiwów państwowych
NDAP w r. 1969 wydało nowe zarządzenie347.
Zgodnie z nowym zarządzeniem wnioski na
brakowanie akt zakłady pracy miały składać
w archiwach państwowych, które wykonywały nad nimi bezpośredni nadzór. Kierownicy
archiwów powiatowych mogli wnioski rozpatrywać we własnym zakresie, jeżeli otrzymali odpowiednie upoważnienie od dyrektora
wojewódzkiego archiwum państwowego348.
Kierownik PAP w Lesznie A. Piwoń takie
upoważnienie od dyrektora AP w Poznaniu
otrzymał. Od tego momentu archiwum leszczyńskie wydawało zgody na brakowanie
wszystkim zakładom pracy. Od tego też czasu
liczba wydawanych zgód wzrosła. W 1970 r.
PAP wydało 156 zgód, w 1971 r. – 164, w 1972 r.
– 176, w 1973 r. – 178, w 1974 r. – 177 i w 1975 r.
– 178 (zob. tabela 6). W porównaniu z końcem lat 60., liczba zgód wzrosła i ustabilizowała się. Powiatowe Archiwum Państwowe
w Lesznie nie zgłaszało żadnych problemów
związanych z wydawaniem zgód na brakowanie zakładom pracy. Tylko w roku 1972 r.
odnotowano, że w czasie przeprowadzanej
ekspertyzy akt przeznaczonych do brakowania stwierdzono, iż przedłożony spis akt był
fikcyjny i nie odpowiadał stanowi faktycznemu – sprawa ta dotyczyła PPRN w Kamień346
Powiatowe Archiwum…, sygn. 16, s. 98; sygn. 17, s. 29, 60,
90, 125, 139, 210, 245; w 1964 r. wydano 168 zgód, w 1965 r. –
143, w 1966 – 133, w 1967 r. – 152, w 1968 r. – 134, w 1969 r. – 136.
347
K. Bielecki, Organizacja…, s. 64.
348
Zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 26 lutego 1969 r. w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych w zakładach pracy, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 119.
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cu. W tej sytuacji PAP w Lesznie odmówiło
wydania zgody na brakowanie do czasu sporządzenia spisu odpowiadającego stanowi
faktycznemu349.
Przez cały okres funkcjonowania PAP
w Lesznie przeprowadzało ekspertyzy akt
przeznaczonych do brakowania. Pierwotnie
ekspertyzy takie wykonywano na polecenie
AP w Poznaniu, w późniejszych latach, wobec
uzyskania prerogatyw do wydawania zgód
na brakowanie, ekspertyzy wykonywano samodzielnie. W listopadzie 1951 r., jak wynika
z protokołu wizytacji, kierownik W. Chojnacki, wspólnie z wizytującym PAP archiwistą
poznańskim T. Menclem, przeprowadzili
ekspertyzę akt Urzędu Pocztowo-Telegraficznego w Lesznie350 (zob. tabela 6). W sprawozdaniu z 1952 r. odnotowano, że PAP w Lesznie przeprowadziło cztery ekspertyzy akt,
w sprawozdaniu z 1955 r. wzmiankowano
o wykonaniu 16 ekspertyz, a w roku kolejnym
– 51. Do końca lat 50. średnio wykonywano
około 50 ekspertyz w każdym roku. W latach
60. ich liczba spadła do około 20 rocznie. Podobnie było w latach 70.351 Początkowo ekspertyzy przeprowadzano we wszystkich
zakładach pracy, dopiero po 1965 r. zaczęto
je ograniczać do zakładów pracy pod specjalną opieką352. Spowodowane to było tym,
iż w wyniku opublikowania zarządzenia zawierającego przykładowy wykaz, zakładom
łatwiej było typować akta do brakowania
i przedstawiane spisy nie budziły wątpliwości. Zarządzenie to dodatkowo nakazywało
sporządzanie wykazów resortowych uzgodnionych z państwową służbą archiwalną, tak
więc miało zastosowanie w odniesieniu do
wszystkich zakładów pracy353.
349
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 18, s. 11, 53, 97, 109,
151, 205, 255.
350
Tamże, sygn. 20, k. 25/1.
351
Tamże, sygn. 15, s. 51; sygn. 16, s. 24, 23, 30, 47, 57, 99; sygn.
17, s. 29, 60, 90, 125, 159, 210, 245; sygn. 18, s. 11, 53, 97, 151, 205.
352
A. Piwoń, Powiatowe Archiwum…, s. 14.
353
Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia
1963 r. w sprawie podziału materiałów archiwalnych na kategorie
i ustalenie terminów ich przechowywania, „Monitor Polski” z 1963 r.
nr 37, poz. 184.
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Opiniowanie normatywów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej i wykazów akt)
było także formą nadzoru nad narastającym
zasobem. Opiniując instrukcje kancelaryjne
i rzeczowe wykazy akt, archiwa regulowały
tok narastania dokumentacji do czasu przekazania jej do archiwum zakładowego354.
Obowiązek uzgadniania wykazów wypływał z przepisów § 8 i 9 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie
państwowego zasobu archiwalnego355. Naczelny
dyrektor wydawał szereg instrukcji i pism
związanych z tym zagadnieniem356. W 1963 r.
wydał Zarządzenie nr 5 regulujące rozmieszczenie materiałów między archiwami państwowymi. W zarządzeniu tym regulowano
także sprawy związane z uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Za opiniowanie normatywów kancelaryjnych odpowiedzialne były archiwa wojewódzkie, co
znalazło dodatkowo potwierdzenie w Piśmie
okólnym nr 6 z 1967 r. oraz w Zarządzeniu nr 22
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 5 czerwca 1970 r. Taka pragmatyka utrzymała się do końca funkcjonowania archiwów
powiatowych357. Nie znaczy to jednak, że PAP
w Lesznie nie uczestniczyło w uzgadnianiu
przepisów archiwalnych. Przekazane archiwom w czerwcu 1965 r. Wskazówki w sprawie oddziaływania archiwów państwowych
na racjonalne prowadzenie i archiwizowanie
akt w zakładach pracy, zwracały uwagę na
354
A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór nad narastającym
zasobem archiwalnym w Polsce w latach 1951–2002, „Archiwista
Polski”, nr 2, 2011, s. 39.
355
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r.
w sprawie państwowego zasobu archiwalnego, Dz.U. z 1957 r. nr 12,
poz. 67.
356
Zestawienie niektórych rodzajów akt według kategorii i terminów ich przechowywania, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 40–47;
Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 18 stycznia 1960 r. w sprawie zasad opracowywania wykazów akt,
[w:] tamże, s. 57–65; Okólnik nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z 13 kwietnia 1960 r. w sprawie ogólnych przepisów
kancelaryjnych, [w:] tamże, s. 67–68.
357
Pismo okólne nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 14 marca 1967 r. w sprawie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych z państwową służbą archiwalną, [w:] tamże,
s. 104–105; Zarządzenie nr 22 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 5 czerwca 1970 r. w sprawie opiniowania przez państwową służbę archiwalną normatywów kancelaryjnych i archiwalnych,
[w:] tamże, s. 124.

konieczność przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt i instrukcji o organizacji
i zakresie działania archiwum zakładowego,
zwanych wówczas normami zakładowymi.
Wskazówki określały także uprawnienia archiwów państwowych oraz tryb przy uzgadnianiu normatywów zakładowych. Archiwa
powiatowe nie uzgadniały przepisów, ale to
do nich wpływał wniosek. Miały też za zadanie przeprowadzić wizytację i w razie potrzeby wykonać ekspertyzę oraz przesłać do
archiwum wojewódzkiego wniosek o wyrażenie zgody lub propozycje wprowadzenia poprawek. Na barkach archiwum wojewódzkiego, a właściwie jego dyrektora, leżało
uzgodnienie przepisów358. Początkowo archiwum poznańskie np. przesyłało opiniowany
rzeczowy wykaz akt i prosiło o zbadanie na
miejscu, czy wykaz nie obejmuje zbyt dużej
liczby akt kategorii A, a także zwracało się
o scharakteryzowanie stosowanego w zakładzie systemu kancelaryjnego. W innych
przypadkach przesyłano do leszczyńskiego
archiwum zatwierdzaną instrukcję kancelaryjną i wykaz akt z prośbą o stwierdzenie jego
przydatności i przekazanie uwag. Sytuacje te
dotyczyły tylko zakładów z terenu działania
PAP w Lesznie. Z czasem, zgodnie z przepisami, PAP stało się pośrednikiem między zakładami pracy, które występowały o zatwierdzenie przepisów, a AP w Poznaniu, dokonując
jednocześnie pierwszego oglądu przedstawianych normatywów i formułując swoje
uwagi. W taki sposób zatwierdzono przepisy
dla Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu,
Rawickich Zakładów Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leszczyńskiej
Fabryki Okuć Budowlanych, Leszczyńskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego, Kościańskich
Zakładów Ceramiki Budowlanej, Zakładów
Mięsnych w Kościanie, Zakładów Urządzeń
Gazowniczych „Gazomet” w Rawiczu, a także dla kilku innych zakładów359.
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 2, s. 74–79.
Tamże, sygn. 24, s. 37, 123, 149, 151, 185, 201; sygn. 25,
s. 108, 144, 122, 134–150, 211; sygn. 29, s. 25, 31; sygn. 33, s. 1–49.
358
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4. Działalność naukowa i popularyzatorska
Powiatowego Archiwum Państwowego
w Lesznie
Na początku funkcjonowania oddziałów powiatowych wojewódzkich archiwów państwowych, późniejszych powiatowych archiwów państwowych, działania związane z popularyzacją wiedzy o archiwach, aktywnością
wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą
czy naukową nie były prowadzone. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie widziała potrzeby prowadzenia tego typu działalności przez archiwa powiatowe. Świadczy
o tym brak zapisów jej dotyczących w statucie archiwów terenowych. W dekrecie o archiwach z 1951 r., w art. 4 pkt. 1 był wszakże
zapis, że do zadań archiwów państwowych
należą m.in.: prace naukowo-badawcze i wydawnicze z zakresu archiwistyki i źródeł archiwalnych,
ale odnosił się on tylko do archiwów centralnych i wojewódzkich360. W momencie tworzenia archiwów w powiatach, nie posiadały one
jeszcze zasobu archiwalnego ani przygotowanej kadry do prowadzenia takiej aktywności.
Działania związane z popularyzacją, edukacją
i badaniami zostały zainicjowane przez niektóre archiwa powiatowe oddolnie361.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie popularyzację i tak zwane wówczas
prace regionalne rozpoczęło wcześniej. Jak
już wspomniano, w planie pracy na rok 1952
ówczesny kierownik PAP mgr W. Chojnacki
w dziale „Życie naukowe” wpisał przygotowanie do druku dwóch publikacji źródłowych: „Materiały do dziejów szkolnictwa na
Mazurach w XIX w.” i „Mazury w XIX w. Wybór źródeł do dziejów gospodarczych i kulturalnych”362. Propozycje były związane z pracami badawczymi kierownika, jednak te ambitne plany nie zostały zrealizowane. W 1952 r.
PAP w Lesznie współpracowało z władzami
przy organizowaniu lokalnej wystawy „Lesz360
Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych,
Dz.U. R.P. z 1951 r. nr 19, poz. 149.
361
K. Bielecki, Organizacja..., s. 70.
362
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 15, k. 52.
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no wczoraj, dziś i jutro”, w listopadzie 1953 r.
podjęło kolejne działania związane z popularyzacją, dzięki nowemu kierownikowi PAP
mgr W. Nawrockiemu, który już wcześniej,
pracując w innych instytucjach, zajmował się
upowszechnianiem wiedzy o regionie. W tym
czasie Koło Miejskie Stronnictwa Demokratycznego w Lesznie zorganizowało specjalne zebranie w salach Muzeum w Lesznie, na
którym kierownik archiwum wygłosił referat
pt. „Ustrój władz w mieście Lesznie i historycznej Ziemi Wschowskiej w latach 1637–
–1950”, połączone z wystawą dokumentów
archiwalnych. Podobny referat, również w listopadzie i również połączony z wystawą dokumentów, ale szerzej opisujący ustrój miasta
Leszna, wygłosił w świetlicy PMRN. W ramach szkolenia pracowników PRN w Lesznie,
archiwum leszczyńskie przygotowało prelekcję dotyczącą rozwoju ustroju wsi w powiecie
wschowskim, a później leszczyńskim – tu także wykładowi towarzyszyła prezentacja dokumentów archiwalnych. Ponadto dla ZNP
i kursantów Liceum Pedagogicznego były
przeprowadzone prelekcje połączone z wystawą dokumentów363. Można stwierdzić, że
działalność popularyzatorska archiwum była,
jak na tak krótki okres, bardzo intensywna –
PAP w Lesznie znalazło się więc w grupie tzw.
inicjatorów oddolnych.
W 1953 r. w wytycznych do planu pracy
Państwowej Służby Archiwalnej na rok 1954,
w części dotyczącej placówek powiatowych,
zamieszczono wytyczne dotyczące działalności regionalnej. Archiwa te miały poświęcić
12 dni roboczych na zbieranie wiadomości
o najważniejszych materiałach dotyczących
miast, powiatów i regionu, którym się opiekowały. W opracowywanych planach zalecano
przewidzenie czasu na prowadzenie kartoteki wycinków prasowych dotyczących regionu364. Dodatkowo na początku 1954 r. NDAP
rozesłała do archiwów w terenie Wytyczne do
prac naukowych i kulturalno-oświatowych powia363
364

Tamże, sygn. 15, k. 90.
APP, Archiwum..., sygn. 159, s. 4.
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towych archiwów państwowych. Zagadnienia
omawiane w tych wytycznych dzieliły się na
cztery części: a) akcję propagandową w terenie
poprzez pogadanki, odczyty, wystawy; b) gromadzenie materiału drukowanego dotyczącego regionu; c) prowadzenie kroniki lokalnej;
d) rozpoczęcie osobistej działalności naukowej
kierownika archiwum. Stwierdzono m.in., że:
Działalność naukowa kierowników PAP winna się
wyrazić w nawiązaniu współpracy z oddziałami
terenowymi TWP i wydziałami kulturalno-oświatowymi prezydiów rad narodowych365. Kierownicy archiwów powiatowych mieli również prowadzić ewidencję materiałów archiwalnych
dotyczących regionu podległego archiwum.
W 1955 r. NDAP w celu rozpowszechnienia
wśród archiwów terenowych działalności
popularyzatorskiej, zorganizowała konkurs
na najlepszą pogadankę pt. „Rola i znaczenie
archiwów w ogóle, a PAP w szczególności”366.
Wynikom działalności popularyzatorskiej
oraz możliwościom dalszego rozwoju w tej
dziedzinie poświęcono wiele miejsca w czasie
kursokonferencji w Warszawie dla kierowników archiwów terenowych i ich opiekunów
z wojewódzkich archiwów państwowych367.
Działania NDAP zmierzały do tego, aby aktywność naukowa i popularyzatorska stawała
się coraz ważniejszym elementem w pracy archiwów powiatowych.
Archiwum leszczyńskie w 1954 r. nie prowadziło w tym zakresie tak intensywnej działalności jak rok wcześniej. Na początku 1954 r.
powtórzona została przygotowana w 1953 r.
prelekcja na temat ustroju władz Leszna, połączona z prezentacją materiałów archiwalnych
na konferencji dla nauczycieli historii w powiecie leszczyńskim oraz na zebraniu plenarnym PTTK w Lesznie. Mgr W. Nawrocki pisał
w związku z tym do WAP w Poznaniu: Przyczyną, dla której nie można było w ub. roku rozwinąć szerzej inicjatyw w tej linii było w głównej
mierze zajęcie się w Lesznie zadaniami w związku
K. Bielecki, Organizacja..., s. 71.
Tamże.
367
Kronika, „Archeion”, t. 26, 1956, s. 251.
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z dwoma specjalnymi akcjami w terenie, które nie
mieściły się całkowicie w normach pracy i planach
pracy. I akcja – zebranie materiału terenowego do
opracowania przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe akt rad narodowych – znaczy się w II kwartale ub. roku 45 wizytacji wobec 33 r.d. (wyjazdy)
zamiast 22 r.d., II akcja – instruktaże i pomoc przy
porządkowaniu akt gmin wiejskich – przypadła na
czas do 31 XII ub. r., w związku z czym przeprowadzono 57 wizytacji w 54 wyjazdach368. Jak wynika z dokumentów, archiwum leszczyńskie
musiało się tłumaczyć ze skromnej działalności popularyzatorskiej w roku 1954, co pokazuje, że ten element pracy archiwów stawał
się coraz ważniejszy dla naczelnych władz
archiwalnych.
Archiwum leszczyńskie brało pod uwagę
wytyczne z 1954 r. Wacław Nawrocki od 1955 r.
prowadził kronikę lokalną, gdzie wpisywał
najważniejsze wydarzenia związane z działalnością PAP w Lesznie i wklejał również
wycinki dotyczące regionu leszczyńskiego.
Archiwum włączyło się także w działalność
naukową w regionie, widząc w niej najbardziej skuteczny sposób na podniesienie
w nim znaczenia archiwum. W 1955 r. przypadała rocznica 400 lat istnienia gimnazjum
leszczyńskiego, co sprzyjało zorganizowaniu
uroczystych obchodów. Jednym z elementów
miała być sesja naukowa poświęcona najwybitniejszemu nauczycielowi gimnazjum
Janowi Amosowi Komeńskiemu. Kierownik
archiwum włączył się w prace Komitetu Obchodów i przygotował tymczasowy program
sesji naukowej oraz przeprowadził wstępne rozmowy z potencjalnymi prelegentami
(prof. Stanisławem Tyńcem, prof. Františkiem
M. Bartošem z Uniwersytetu Karola w Pradze).
Ostatecznie opiekę nad sesją przejęła PAN.
Odbyła się ona w 1956 r. w Lesznie i Osiecznej, a W. Nawrocki wygłosił na niej referat
poświęcony lokalnej działalności społecznej
J. A. Komeńskiego. Przy okazji sesji archiwum
nawiązało także współpracę z Muzeum Jana
Amosa Komeńskiego w Uherskim Brodzie

366

368
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na Morawach, polegającą głównie na wymianie publikacji naukowych o Komeńskim
i braciach czeskich369. W tym samym roku
W. Nawrocki w ramach obchodów rocznicowych prowadził szeroką akcję odczytową
w leszczyńskich szkołach średnich oraz w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, związaną
z życiem i działalnością J. A. Komeńskiego.
Odczytom towarzyszył pokaz starodruków
z XVII w., częściowo związanych z leszczyńską drukarnią Jednoty braci czeskich i samym
Komeńskim370.
W tym też roku W. Nawrocki opracował
artykuł „Materiały dotyczące rozbudowy
miasta”, który znalazł się w „Studium historyczno-urbanistycznym Leszna Wlkp.” Materiał powstał na zlecenie Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie i funkcjonuje tylko
w formie maszynopisu.
Wytyczne z 1958 r. w sprawie nowego
profilu archiwów stwierdzały, że archiwa powiatowe są ośrodkami badawczymi i kulturalnymi w terenie. Na PAP w Lesznie, jak i inne
archiwa powiatowe, nałożono obowiązek popularyzacji zasobu aktowego poprzez współpracę z towarzystwami naukowymi i regionalnymi. Ponadto pismo okólne naczelnego
dyrektora Archiwów Państwowych z tego
samego roku w sprawie prac regionalnych
w sposób bardzo szczegółowy określiło zasady ich prowadzenia. Mianowicie powinny
one być wykonywane równomiernie na terenie wszystkich miast i powiatów podległych
danemu archiwum powiatowemu i powinny
ograniczać się do zagadnień związanych z historią regionu. Miał im przyświecać cel, jakim
było upowszechnianie wiedzy historycznej
o danym regionie oraz pobudzanie do badań
historycznych. Według pisma okólnego archiwa terenowe powinny stanowić ośrodki
szerzenia kultury historycznej i znajomości
historii regionu, włączać się w kulturalne
życie lokalnego środowiska poprzez nawiązywanie ścisłych kontaktów i współpracy
369
370

Tamże, sygn. 207, s. 96–97, 124.
Tamże, s. 94–95.
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z pokrewnymi instytucjami kulturalnymi, np.
wskazując i udostępniając instytucjom i towarzystwom naukowym materiały źródłowe do historii regionu. Ważnym elementem
w pracy regionalnej miała być także współpraca z nauczycielami i młodzieżą szkolną.
Należało wykorzystywać zjazdy i konferencje
nauczycielskie do przekazywania informacji o zasobach archiwalnych i możliwościach
ich wykorzystania w badaniach naukowych
oraz do celów dydaktycznych. Duży nacisk
należało położyć na promocję w postaci organizowania wystaw. Instytucjami wspierającymi te zadania miały być w naturalny sposób muzea. Wystawy winny mieć charakter
przekrojowy, obejmować np. dzieje miasta,
lub okolicznościowy. Archiwa miały się także
włączać w wystawy objazdowe oraz współpracować z bibliotekami poprzez wspieranie
ich w kompletowaniu książek i wydawnictw
z zakresu historii regionu. Dodatkowo trzeba
było upowszechniać dzieje regionu poprzez
kontakty z prasą i radiem, prowadzić bibliografię regionalną oraz w miarę możliwości
kronikę regionalną371. Powiatowe Archiwum
Państwowe w Lesznie starało się wypełniać
zalecenia pisma okólnego, a część z nich realizowało już dużo wcześniej, można więc
stwierdzić, że było prekursorem w pracach
regionalnych.
W kolejnych latach archiwum działało dalej na polu regionalnym, i tak w 1959 r. kierownik W. Nawrocki, na prośbę przewodniczącego PRN w Lesznie, opracował szkic historyczny powiatu leszczyńskiego. Udzielał także
informacji i udostępniał akta prezydiom gromadzkich i miejskich rad narodowych z obszaru powiatu leszczyńskiego w celu opracowania referatów dotyczących historii terenu,
co niewątpliwie wpływało na szerzenie znajomości historii regionu. Jak już wspomniano,
371
Wytyczne z dnia 24 kwietnia 1958 r. w sprawie nowego profilu archiwów powiatowych, [w:] Zbiór przepisów..., 1962, s. 47–50;
Pismo okólne nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 25 listopada 1958 r. w sprawie regionalnych prac archiwów
powiatowych i oddziałów terenowych wojewódzkich archiwów państwowych, [w:] tamże, s. 50–54.
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archiwum włączyło się także w opracowanie
monografii powiatu leszczyńskiego, nad którą opiekę sprawował prof. Janusz Deresiewicz
z PTH. Kierownik Nawrocki podjął się opracowania tematu „Problemy narodowościowe
i rozwój reformacji w powiecie leszczyńskim
od XVI w. do 1945 r.”, ponadto brał także
udział w przygotowaniu monografii ziemi
wschowskiej, którą miało wydać Lubuskie Towarzystwo Kulturalne w Zielonej Górze.
Archiwum włączyło się także w obchody
1000-lecia państwa polskiego poprzez udział
w pracach sekcji naukowej komitetów powiatowych372. W roku samych obchodów, tzn.
w 1966 r., archiwum zorganizowało wiele wystaw i pokazów, m.in.: „Dokumenty zbrodni
hitlerowskich”, „Przywileje leszczyńskie”,
„Z dziejów ruchu rewolucyjnego w Wielkopolsce”. Archiwum, wspólnie z Powiatową
Biblioteką Publiczną w Lesznie i podległymi
jej bibliotekami gromadzkimi, przygotowało
wystawę objazdową „Hitlerowska okupacja
Wielkopolski”, którą zwiedziło 1270 osób. Jak
zaznaczył w sprawozdaniu kierownik archiwum, większość […] wystaw i pokazów zorganizowano poza służbowymi godzinami pracy w czynie społecznym dla uczczenia Tysiąclecia Państwa
Polskiego373.
Wacław Nawrocki był także jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kościańskiej (TMZK), którego celem było
pogłębianie i popularyzacja wiedzy o tamtejszym regionie374. Niestety śmierć kierownika Nawrockiego zniweczyła jego ambitne
plany. Monografia powiatu leszczyńskiego
ukazała się w 1966 r. bez jego opracowania,
a monografia ziemi wschowskiej, mimo kilkukrotnych podejść do tematu, nie ukazała się
do dnia dzisiejszego.
Zmiana na stanowisku kierownika oraz
pogłębiające się trudności lokalowe na jakiś
czas osłabiły prace regionalne, jednak archiAPL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 20, k. 49, 59.
Tamże, sygn. 17, s. 126.
374
K. Zimniewicz, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej.
Dziesięć lat działalności 1961–1971, „Pamiętnik Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kościańskiej. 1961–1971”, pod red. H. Florkowskiego, Kościan 1972, s. 17–18.
372
373

wum w następnych latach podtrzymywało
kontakty z instytucjami, z którymi współpracowało już wcześniej, jak choćby z TMZK.
Współpraca z TMZK skupiała się głównie na
udzielaniu pomocy w badaniach nad przeszłością ziemi kościańskiej, zwłaszcza w okresie okupacji hitlerowskiej. Nowy kierownik
A. Piwoń opracował artykuł do „Pamiętnika
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej” na temat: Archiwalia kościańskie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie oraz
Służba zdrowia w powiecie kościańskim po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej (1945–1947).
Za ten drugi artykuł otrzymał II wyróżnienie
decyzją jury V Konkursu Naukowego pt. „Aktualne i dawne zagadnienia opieki lekarskiej
w Wielkopolsce”, ogłoszonego przez Komitet
Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego Oddział w Poznaniu375.
Z biegiem lat PAP Leszno nawiązywało
także współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, które prowadziły badania regionalne. Były to: Muzeum w Lesznie, ZBoWiD
w Lesznie i Kościanie, Towarzystwo Kulturalne w Gostyniu, Dom Kultury w Lesznie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(PTTK) w Lesznie oraz powiatowe biblioteki
publiczne w Gostyniu i Lesznie. Współpraca
ta przejawiała się w uczestnictwie w sesjach
naukowych organizowanych przez te instytucje, organizowaniu wspólnych wystaw, udzielaniu przez archiwum informacji źródłowych
i bibliograficznych itd. Na przykład w 1974 r.
kierownik dr A. Piwoń wziął udział w Ogólnopolskim Seminarium Historyków w Kościanie zorganizowanym przez ZBoWiD,
na temat: „Wielkopolska a Śląsk w latach
1919–1921”, gdzie wygłosił komunikat o materiałach źródłowych do tego zagadnienia
znajdujących się w zbiorach archiwów terenowych woj. poznańskiego. W tym samym roku
dr Piwoń był także jurorem konkursu historycznego zorganizowanego przez ZBoWiD na
temat „Polacy na frontach II wojny światowej
i w ruchu oporu w kraju”376.
375
376

APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 18, s. 110, 261.
Tamże, s. 212–214.
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Pod koniec lat 60. archiwum nawiązało kontakty z coraz lepiej rozwijającym się
Leszczyńskim Towarzystwem Kulturalnym.
Współpraca ta pogłębiła się w momencie, gdy
kierownik archiwum dr A. Piwoń w 1972 r.
wszedł w skład prezydium zarządu Towarzystwa. Archiwum włączyło się wówczas
w pracę sekcji naukowej LTK, ponadto brało
udział w opracowywaniu i realizacji planów
wydawniczych (dr A. Piwoń uczestniczył np.
w opracowaniu pracy zbiorowej o Janie Jonstonie, wydanej w 1974 r.). Archiwum włączało się w prace komitetów organizacyjnych
różnych obchodów. Kierownik archiwum
brał także czynny udział poprzez wygłaszanie referatów i komunikatów na różnych sesjach popularnonaukowych organizowanych
przez Towarzystwo i różne współpracujące
z nim organizacje. W 1973 r. kierownik PAP
wziął udział w sesji poświęconej 200. rocznicy
powstania Komisji Edukacji Narodowej, której współorganizatorem było LTK, Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne i ZNP. Na
sesji tej wygłosił komunikat „Fundacja Sułkowskich w Rydzynie – kontynuatorka idei
Komisji Edukacji Narodowej”, który spotkał się z pozytywną oceną organizatorów377.
W roku następnym wygłosił referat pt. „Leszczyńskie drukarnie od XVII do XX w.” na sesji
popularnonaukowej na temat „Leszczyńskie
tradycje wydawnicze (XVII–XX w.)”. Sesje
naukowe okazały się specjalnością leszczyńskiego środowiska kulturalnego, organizowane były często przy współpracy ze środowiskami naukowymi Poznania czy Warszawy.
Archiwum starało się włączać w tego rodzaju
inicjatywy. Jedną z nich było zorganizowanie
w 1975 r. przy współpracy z Zakładem Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie sympozjum o Janie Jonstonie z okazji 300. rocznicy
jego śmierci. Na sympozjum tym kierownik
dr A. Piwoń wygłosił referat „Leszczyńskie
środowisko naukowe i kulturalne w czasach
Jonstona”378.
APL, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, sygn. 8, s. 59;
sygn. 9, s. 13, 22.
378
Tamże, s. 161, 213, 261.
377
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Oprócz udziału w badaniach regionalnych,
archiwum leszczyńskie starało się uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych z zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa organizowanych przez AP w Poznaniu. Leszczyńscy archiwiści brali udział w konferencjach
regionalnych i zebraniach naukowych, starali się także raz w roku zaprezentować referat z zakresu archiwoznawstwa. W 1960 r.
W. Nawrocki opracował referat „Działalność
PAP w Lesznie w okresie 1951–1960”, w którym omówił m.in.: działalność spółdzielni
porządkujących składnice akt i zwrócił
uwagę w sposób krytyczny na ich szkodliwy wpływ na pracowników tych składnic.
18 czerwca 1968 r. PAP było gospodarzem
regionalnej konferencji archiwalnej. W konferencji udział wzięli kierownicy archiwów
terenowych z województwa poznańskiego.
Tematem obrad były zagadnienia związane
z narastającym zasobem archiwalnym. Wprowadzenie do dyskusji przygotował A. Piwoń,
który wykorzystał doświadczenia z terenu
oddziaływania PAP379.
W kolejnych latach kierownik A. Piwoń
systematycznie wygłaszał na zebraniach naukowych referaty; wśród nich były m.in.:
„Opieka nad narastającym zasobem archiwalnym na terenie działalności PAP w Lesznie” (1964), „Materiały archiwalne do dziejów mniejszości niemieckiej w zbiorach PAP
w Lesznie” (1968), „Materiały z okresu okupacji hitlerowskiej w zasobie PAP w Lesznie” (1969), „Wartość źródłowa akt gmin
wyznaniowych na przykładzie akt diecezji
rzymskokatolickiej” (1970), „Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie 1950–1971”
(1972), „Archiwa zakładowe w prezydiach
powiatowych rad narodowych” (1974), „Prace regionalne w Powiatowym Archiwum
Państwowym w Lesznie 1958–1975” (1975)380.
Efektem wystąpień były artykuły, które ukazały się w czasopiśmie „Archiwista. Biule379
S. Nawrocki, Regionalna konferencja archiwalna w Lesznie
w dniu 18 czerwca 1968 r., „Archeion”, t. 51, 1969, s. 233.
380
Tamże, sygn. 16, s. 65; sygn. 17, s. 62, 161, 210, 249; sygn. 18,
s. 18, 110, 211, 261.
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41. Sympozjum o Janie Jonstonie, dr Aleksander Piwoń
wygłasza referat, Leszno 6 czerwca 1975 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004),
sygn. 21

tyn kwartalny Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich”381. Oprócz artykułów związanych
z archiwoznawstwem, kierownik PAP w
Lesznie opublikował jeszcze szereg innych
prac związanych z badaniami regionalnymi i popularyzacją archiwum. Ukazywały
się one na łamach „Rocznika Historycznego”, „Archeionu”, „Pamiętnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej” oraz
w innych czasopismach382. Kierownik PAP
381
Opublikowane zostały w „Archiwiście” następujące artykuły dr A. Piwonia: Uwagi na marginesie konferencji regionalnej
archiwistów terenowych w Poznaniu, „Archiwista”, nr 3/26, 1971,
s. 5–8; Archiwa zakładowe prezydiów powiatowych rad narodowych
na terenie działania Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie
w latach 1967–1973, „Archiwista”, nr 2, 1974, s. 1–22; Prace regionalne Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1958–1974,
„Archiwista”, nr 4, 1975, s. 17–35.
382
Kierownik dr A. Piwoń opublikował m.in.: Archiwalia
kościańskie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Lesznie,
„Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej.
1961–1971”, pod red. H. Florkowskiego, Kościan 1972, s. 60–62;

opracował także przewodnik po zasobie
archiwalnym leszczyńskiego archiwum,
który ukazał się w 1969 r. jako część składowa wydawnictwa NDAP, pt.: Archiwum
Państwowe Miasta Poznania i Województwa
Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym383.
Ponadto w 1975 r. dr A. Piwoń brał udział
w pracach zespołu naukowo-badawczego
przy NDAP nad tematem „Kryteria selekcji jednostek organizacyjnych podlegających
szczególnemu nadzorowi archiwalnemu”.
W tym samym roku przeprowadził badania w kilku przedsiębiorstwach podległych
Ministerstwu Rolnictwa; były to: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Hodowli Zwierząt Zarodowych w Poznaniu, Stadnina Koni w Racocie, Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie, Poznańska Hodowla Roślin
w Poznaniu i Stacja Hodowli Roślin w Antoninach384.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie w celu popularyzacji swojego zasobu rozwinęło działalność wystawienniczą. Działalność taka była dobrym sposobem na przedstawienie go szerszemu kręgowi odbiorców
oraz zapoznanie ich z wiedzą o przeszłości
regionu. Okazją do przygotowywania wystaw były ważniejsze rocznice, różne jubileusze, obchody i wydarzenia kulturalne w regionie. Przybliżano więc rocznice wybuchu
powstania wielkopolskiego, II wojny światowej, uroczystości związane ze wspomnianym
już wyżej J. A. Komeńskim czy obchodami
1000-lecia państwa polskiego.
Posiedzenie Komisji Oświaty KP PZPR w Powiatowym Archiwum
Państwowym w Lesznie, „Archeion”, t. 57, 1973, s. 210; Tradycje
młynarskie w Lesznie oraz powstanie i działalność firmy Schneider
i Zimmer w Lesznie (1872–1945), [w:] 100 lat Młyna w Lesznie,
Leszno 1973, s. 3–9; Bezrobocie w miastach południowo-zachodniej
Wielkopolski w latach 1919–1928, „Rocznik Historyczny”, t. 40,
1974, s. 134–162; Rozwój gospodarczy i kulturalny Leszna w XVI
i XVII w., [w:] Jan Jonston, praca zbiorowa, Leszno 1974, s. 7–16;
Dzieciństwo, pierwsze nauki i studia Jana Jonstona, [w:] tamże,
s. 17–24; Wystawa archiwalna w Lesznie pt. „Leszno miasto szkół”,
„Archeion”, t. 61, 1974, s. 320–322; Fundacja Sułkowskich w Rydzynie – kontynuatorka idei Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Tradycje oświatowe Ziemi Leszczyńskiej, Leszno 1975, s. 29–32.
383
APL, Powiatowe…, sygn. 14, s. 6.
384
Tamże, sygn. 18, s. 262.
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Pierwszą wystawę archiwum zorganizowało już w 1953 r., a była to wspomniana
wyżej wystawa „Ustrój władz miasta Leszna
i ziemi wschowskiej”. W kolejnych latach archiwum starało się w miarę swoich skromnych możliwości zarówno etatowych, jak
i lokalowych organizować następne przedsięwzięcia wystawiennicze. W latach 1954–1975
przygotowało kilka dużych wystaw; należały
do nich: „Rozwój gospodarczy miast Wielkopolskich”, „Leszno w dokumencie archiwalnym”, „Czasopisma regionalne w zbiorach
PAP w Lesznie”, „Dokumenty zbrodni hitlerowskich”, „Leszczyńskie przywileje”, „Leszno miasto szkół”, „Obwieszczenia i prasa
regionalna z lat 1945–1946”385. Obok dużych,
archiwum organizowało mniejsze wystawy, często składające się wyłącznie z fotokopii wybranych dokumentów, które były
prezentowane w mniejszych ośrodkach, np.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rydzynie,
Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Lipnie
oraz Włoszakowicach. Tematy wystaw były
także zróżnicowane i dotyczyły np. powstania wielkopolskiego, wyzwolenia Wielkopolski spod okupacji hitlerowskiej, J. A. Komeńskiego386. Wystawy organizowane przez PAP
zawsze związane były z regionem i za cel stawiały sobie przybliżenie społeczności lokalnej
historii regionu. Z uwagi na wspomniane już
trudności lokalowe, archiwum organizowało
swoje wystawy w salach przychylnego mu
Muzeum w Lesznie, więc w związku z tym
ich obsługę brali na swoje barki jego pracownicy. Czas prezentowania wystaw był ściśle
ograniczony i wahał się od dwóch do czterech tygodni. Wystawy cieszyły się zawsze
dużą popularnością, a frekwencja na nich wynosiła od kilkuset do 2,5 tys. osób. Jak pisze
dr A. Piwoń, znaczny procent zwiedzających
stanowili zazwyczaj uczniowie starszych klas
szkół podstawowych, licealnych i zawodowych.
Frekwencja na wystawach była efektem działań prowadzonych przez PAP, polegających
385
386

Tamże, sygn. 17, s. 63, 126, 160; sygn. 18, s. 160.
Tamże, sygn. 18, s. 19, 111.
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42. Otwarcie wystawy „Leszno miasto szkół” przez przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Lesznie mgr. Edmunda Jankowskiego, 8 maja 1973 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie,
sygn. 206-4

często na osobistych kontaktach kierownika
z działaczami kultury i władzami oświatowymi. Archiwum promowało także wystawy poprzez zawieszanie afiszy ulicznych, zamieszczanie notatek w prasie, rozsyłanie zawiadomień do szkół i zakładów pracy387.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie bardzo często było również współorganizatorem wystaw i pokazów obok innych instytucji z terenu swojego działania. Do instytucji tych należy zaliczyć: Muzeum w Lesznie,
Dom Kultury w Lesznie, Powiatową Biblio387

A. Piwoń, Prace..., s. 29.

124

POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE

43. Zwiedzanie wystawy „Leszno miasto szkół” – od
lewej: sekretarz propagandy Komitetu Powiatowego
PZPR w Lesznie mgr Zbigniew Zygmunt, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie mgr Edmund
Jankowski i dyrektor Archiwum Państwowego Miasta
Poznania i Województwa Poznańskiego dr Jan Szajbel,
8 maja 1973 r.
APL, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie,
sygn. 206-9

tekę Publiczną w Lesznie, TMZK, Gostyńskie
Towarzystwo Kulturalne, PMRN w Sarnowie
i Poniecu. We współpracy z Muzeum w Lesznie PAP zorganizowało wystawę „Powstanie
Wielkopolskie w 50. rocznicę”. Ze wspólnie
organizowanych wystaw chętnie korzystała
zwłaszcza Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Lesznie – z użyciem kopii materiałów archiwalnych przygotowała kilka wystaw, które
eksponowane były w podległych jej bibliotekach w Kąkolewie, Lipnie, Rydzynie, Święciechowie i Włoszakowicach. Tematami były
np. „Hitlerowska okupacja Wielkopolski”,
„Archiwalia jako dzieła sztuki”, „Gimnazjum

leszczyńskie (XVII–XVIII w.)”, „Pierwsze lata
Polski Ludowej”, „Materiały do dziejów PPR
(1945–1948)”. Przy współpracy z Domem
Kultury zorganizowano m.in. wystawy „Ciekawostki archiwalne” oraz „Z dziejów ruchu
rewolucyjnego w Wielkopolsce”388. Wystawy,
które odbywały się poza archiwum, składały się wyłącznie z fotokopii dokumentów
i fotografii, zazwyczaj w liczbie 30–40 sztuk.
Fotokopie te pochodziły z wystawy „Dokumenty Tysiąclecia”, którą archiwum otrzymało z okazji obchodów 1000-lecia państwa
polskiego. Składało się na nią 425 fotokopii
obrazujących dzieje Wielkopolski od średniowiecza po czasy współczesne oraz około 500
innych fotokopii materiałów archiwalnych
wiążących się z terenem działania archiwum.
Tak duża liczba fotokopii pozwalała na komponowanie różnych wystaw tematycznych.
Wystawy objazdowe cieszyły się dużą popularnością i zyskiwały pozytywne opinie zwiedzających389.
Od 1963 r. w gablocie umieszczonej przed
wejściem do archiwum prezentowano także
fotokopie dokumentów i innych materiałów
archiwalnych związanych z przypadającymi
rocznicami oraz wydarzeniami kulturalnymi.
W 1966 r. archiwum miało również do dyspozycji w Muzeum w Lesznie gablotę wystawową w dziale poświęconym dziejom Leszna. W gablocie tej prezentowano archiwalia
na różne tematy: „Służba zdrowia w Lesznie
na przełomie XVIII i XIX w.”, „Obwieszczenia rządowe z okresu Wiosny Ludów”, „Tłoki pieczętne i pieczęcie”, „Wrzesień 1939”,
„Księgi i dokumenty cechowe”390.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie udzielało często pomocy Muzeum
w Lesznie i innym instytucjom kulturalnym
w kwerendach do przygotowywanych przez
nie wystaw, a także wypożyczało na te wystawy materiały archiwalne, zazwyczaj w formie
fotokopii. Ponadto archiwum chętnie wypo388
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 17, s. 33, 126, 211;
sygn. 18, s. 64.
389
A. Piwoń, Prace…, s. 30.
390
APL, Powiatowe Archiwum…, sygn. 17, s. 126.
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życzało posiadane fotokopie na wystawy organizowane przez szkoły czy instytucje młodzieżowe391.
Szczególną rolę w promowaniu archiwów odgrywał „Tydzień Archiwów”, który
był wówczas najbardziej masową akcją służącą ich popularyzacji. Zorganizowany został po raz pierwszy przez NDAP w dniach
7–14 września 1958 r., następne odbywały się
co pięć lat: 12–20 października 1963 r., 20–27
października 1968 r., 9–15 maja 1973 r. PAP
w Lesznie również systematycznie włączało
się w tę akcję. W okresie objętym wydarzeniem prowadzono energiczną promocję za
pośrednictwem prasy i akcji informacyjnej
w terenie. Wiedzę o archiwach upowszechniano poprzez pogadanki, odczyty, konferencje, wystawy archiwalne. Wydawano również
okolicznościowe afisze, pocztówki i nalepki.
W ramach pierwszych obchodów archiwum
leszczyńskie zorganizowało pogadanki na temat roli archiwów oraz przyjmowało wycieczki w swej siedzibie. W związku z organizacją
„Tygodnia Archiwów” w październiku 1963 r.,
PAP w Lesznie w 11 większych miejscowościach na podległym terenie przeprowadziło akcję informacyjną, rozwieszając plakaty
okolicznościowe na dworcach, w budynkach
prezydiów, bibliotekach publicznych, domach kultury i większych przedsiębiorstwach.
W 10 miejscowościach zorganizowano okolicznościowe pokazy fotokopii, w pięciu szkołach przeprowadzono pogadanki o organizacji i zasobie archiwum leszczyńskiego. W kolejnych edycjach m.in. przyjmowano wycieczki szkolne, zorganizowano kursokonferencję
dla archiwistów zakładowych, przygotowywano wystawy, promowano archiwum w lokalnej prasie392.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie w okresie swojej działalności szczególną
wagę przywiązywało także do kontaktów ze
szkołami – były to głównie licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Dzięki tej współ391
392

Tamże, s. 126.
Tamże, sygn. 204, s. 53–55, 276; sygn. 205, s. 92–93.
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pracy istniała możliwość upowszechniania
wśród młodego pokolenia historii regionu
oraz promowania placówki archiwalnej i jej
zasobu. Kontakty te poszerzały potencjalny
krąg odbiorców, uwrażliwiały młodzież na
potrzebę zabezpieczenia zasobu archiwalnego, który jest źródłem wiedzy o przeszłości
regionu. Współpraca ze szkołami stale się rozwijała. Początkowo pracownicy PAP w Lesznie prowadzili akcję promującą archiwum
i zasób oraz informującą o ważnych postaciach czy wydarzeniach historycznych dotyczących regionu na spotkaniach z młodzieżą
w szkołach. Pogadanki i spotkania w szkołach
odbywały się nie tylko w Lesznie i powiecie
leszczyńskim, ale także na terenie innych
powiatów będących w zasięgu działalności
archiwum. Prelegenci starali się wzbogacać
pogadanki prezentacją w ich trakcie materiałów archiwalnych (oczywiście w formie kopii), co spotykało się z zainteresowaniem ze
strony uczniów. Z czasem, mimo kłopotów
lokalowych, coraz częściej przyjmowano młodzież z nauczycielami w samym archiwum.
W najtrudniejszym pod tym względem okresie, związanym z napływem coraz większej
ilości akt i niezmieniającą się właściwie liczbą
pomieszczeń, wycieczki młodzieży do archiwum, a tym samym prelekcje, zostały ograniczone. Wraz z poprawą sytuacji lokalowej archiwum ponownie otworzyło swoje podwoje
dla wycieczek szkolnych. Coraz chętniej archiwum odwiedzali też działacze społeczni,
kultury, studenci, odbywały się spotkania różnych gremiów. Z czasem, z uwagi na mniejsze
zapotrzebowanie, wygłaszano coraz mniej
pogadanek w szkołach. Starano się natomiast
udzielać szkołom pomocy w przygotowywaniu wystaw czy sesji popularnonaukowych.
W ramach kontaktów ze szkołami, archiwum uczestniczyło także w organizowaniu konkursów dla młodzieży. W 1970 r. np.
wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół Zawodowych CZSP w Lesznie zorganizowało konkurs
„Moje miasto” – dla uczniów klas I i II Technikum Odzieżowego i Technikum Budowlanego. Konkurs miał na celu zachęcenie mło-
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dzieży do zapoznania się z historią swych rodzinnych miejscowości. W ramach konkursu
uczestnicy opracowywali historię swych miejscowości na podstawie dostępnej literatury.
Konkurs stał na wysokim poziomie, wpłynęło
108 prac, często bogato ilustrowanych rysunkami, planami i widokówkami. Jury nagrodziło osiem najlepszych z nich393.
Archiwum często pomagało również nauczycielom w wyborze materiałów źródłowych na lekcje historii i wychowania obywatelskiego. Widząc duże zapotrzebowanie
w tym zakresie, w 1972 r. kierownik dr A. Piwoń na prośbę LTK, w porozumieniu z inspektorem szkolnym podjął się sporządzenia
wyboru materiałów źródłowych do dziejów
ziemi leszczyńskiej. Wybór ten był dedykowany nauczycielom historii, języka polskiego i wychowania obywatelskiego i zawierał
78 pozycji źródłowych. Składał się z dwóch
części: pierwsza dotyczyła okresu międzywojennego, a druga okresu okupacji hitlerowskiej.
Z materiałów tych wykonano 21 tek fotokopii,
które zakupiły Wydział Oświaty i Kultury,
szkoły podstawowe, licea i szkoły zawodowe
z Leszna i powiatu leszczyńskiego394.
Powiatowe Archiwum Państwowe współpracowało z Uniwersytetem Regionalnym
utworzonym przy Domu Kultury w Lesznie,
pomagając przy opracowywaniu zagadnień
regionalnych. Archiwum nawiązało także
współpracę z Młodzieżowym Towarzystwem
Przyjaciół Nauk, rekrutującym się spośród
miejscowych uczniów szkół średnich, którzy
m.in. zwiedzili archiwum i wysłuchali prelekcji o źródłach archiwalnych do historii regionu. Oprócz pracy ze szkołami, archiwum starało się docierać do młodzieży pozaszkolnej
skupionej w Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i studentów, którzy byli uczestnikami Studenckich Hufców Pracy. Dla nich najczęściej przygotowywało pogadanki o archiwach państwowych lub związane z historią
regionu. W 1972 r. dr A. Piwoń wygłosił dla
393
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Tamże, sygn. 18, s. 18.
Tamże, sygn. 18, s. 111.

uczestniczek Studenckiego Hufca Pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Poznaniu,
które pracowały w Państwowym Gospodarstwie Rolnym „Kłoda”, pogadankę „Fundacja
Sułkowskich w Rydzynie”395.
Archiwum starało się także prowadzić
pozytywną politykę wizerunkową poprzez
kontakty z lokalnymi władzami, tzn. Komitetem Powiatowym PZPR i PMRN w Lesznie, oraz poprzez kontakty z prasą i radiem,
które miały już wówczas duże znaczenie dla
promowania działalności archiwalnej. Kierownik archiwum dr A. Piwoń brał udział
w audycjach radiowych poświęconych leszczyńskiemu środowisku kulturalnemu, np.
14 września 1969 r. w audycji „Wielkopolska
niedziela” poświęconej Lesznu. Starał się także o zamieszczanie w prasie regionalnej („Głosie Wielkopolskim” i „Gazecie Poznańskiej”)
artykułów dotyczących archiwum i jego działalności396. Szczególnie potrzebny był wówczas pozytywny odbiór archiwum przez władze w związku ze stałymi potrzebami lokalowymi. Mając to na uwadze, archiwum organizowało posiedzenia komisji oświaty i kultury
PZPR w swojej siedzibie, ponadto kierownik
PAP złożył na posiedzeniu Prezydium w 1964 r.
obszerną informację o działalności archiwum397.
Podsumowując należy stwierdzić, że Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie
prowadziło w miarę swoich skromnych możliwości kadrowych intensywną działalność
popularyzatorską, promując wśród mieszkańców Leszna swój zasób poprzez liczne
wystawy i prelekcje. Organizowano pokazy
i pogadanki w szkołach i innych instytucjach,
Tamże, sygn. 17, s. 92; sygn. 18, s. 106–213.
Tamże, sygn. 17, s. 250. W „Głosie Wielkopolskim” ukazały się m.in. następujące artykuły: M. Rydlewicz, Dokumentom
też ciasno. Leszczyńskie archiwum poszukuje miejsca, 10 II 1971;
M. Rydlewicz, Historia w aktach. Wśród zbiorów leszczyńskiego archiwum, IX 1971; M. Rydlewicz, Leszno miasto szkół, 9 V 1973;
A. Piwoń, Leszczyńskie Archiwum – Dokumenty historii, 2 IV 1975;
w „Gazecie Poznańskiej”: J. Zielonka, Eksponaty, które nie zginęły, 4 V 1973; A. Piwoń, Tu zatrzymał się czas, 11 V 1973; J. Zielonka, Krótko (informacje o zasobie PAP i korzystających), 16 XI 1973.
397
APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 18, s. 111; sygn. 204,
s. 113–125; sygn. 205, s. 7–20.
395
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starano się współpracować z mediami Pracownicy archiwum prowadzili także prace
badawcze dotyczące historii regionu przygotowując różnego rodzaju referaty, artykuły
i opracowania. Archiwum było współorganizatorem sesji popularnonaukowych, a pracownicy starali się czynnie uczestniczyć w sesjach
i konferencjach, wygłaszając na nich referaty.
W omawianym okresie obok PAP w Lesznie funkcjonowały instytucje kultury, takie
jak: Muzeum w Lesznie, Miejska Biblioteka
Publiczna i Biblioteka Powiatowa. Instytucje
te powstały w tym samym czasie i borykały
się z podobnymi problemami, zwłaszcza lo-

kalowymi. Najważniejszą instytucją kultury
było Muzeum w Lesznie, które z racji swoich
zadań i działalności było jednostką w regionie
najbardziej znaną, prowadzącą intensywną
działalność wystawienniczą i popularyzatorską. PAP w Lesznie z tych samych względów
również było znane regionalistom, nauczycielom oraz osobom, dla których historia regionu
była ważna, a także różnym towarzystwom
i organizacjom, z którymi współpracowało.
Znane było również władzom miasta, dla których kierownik archiwum organizował spotkania i prelekcje, podczas których przybliżał
prace i zadania archiwum.

ROZDZIAŁ III
Archiwum Państwowe w Lesznie w latach 1976–2002

1. Organizacja i warunki funkcjonowania
Archiwum Państwowego w Lesznie
1.1. Organizacja archiwum
W 1975 r. przeprowadzono reformę administracyjną kraju. Z dniem 1 czerwca tegoż roku zlikwidowano 314 powiatów, a w miejsce 17 województw i pięciu miast wydzielonych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań) wprowadzono podział administracyjny na 49 województw. Poza województwami, jednostkami
administracyjnymi stopnia wojewódzkiego
były także miasto stołeczne Warszawa oraz
miasta Kraków, Łódź i Wrocław, więc oficjalnie
określano województwo warszawskie jako stołeczne, a krakowskie i łódzkie jako miejskie (województwo wrocławskie i Wrocław posiadało
wspólną radę narodową). Obok gmin, jako
jednostek stopnia podstawowego, w większych
miastach działały także dzielnice398. Charakterystyczne dla podziału terytorialnego powstałego w efekcie reformy było to, iż tylko nieliczne województwa miały więcej niż jeden milion
mieszkańców oraz fakt, że stolicami nowych
województw zostały w wielu przypadkach
średnie bądź małe miasta, w których właśnie
dzięki awansowi do rangi miasta wojewódzkiego nastąpił rozwój gospodarczy. Pociągnęło
to za sobą znaczne wydatki związane z budową
m.in. nowych komitetów wojewódzkich PZPR,
urzędów wojewódzkich, sądów, prokuratur
i komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej.

Oficjalnym celem reformy było dostosowanie
podziału administracyjnego do potrzeb przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, lepsze zaspokajanie rosnących
potrzeb społeczeństwa, a także usprawnienie
zarządzania gospodarką narodową oraz funkcjonowania organów władzy i administracji
państwowej. Rzeczywistym powodem mogła
jednak być obawa władz centralnych w Warszawie przed rosnącymi w siłę ekonomiczną
i administracyjną stolicami dotychczasowych
województw, co z kolei mogłoby mieć wpływ
na ich usamodzielnianie się względem centrali. Nie ulega też wątpliwości, że podział
na 49 nowych województw wzmocnił kontrolę nad aparatem terenowym przez Komitet
Centralny PZPR, pozwolił również zaspokoić
rosnące aspiracje terenowych członków partii399. Wśród nowo utworzonych województw
znalazło się województwo leszczyńskie ze stolicą w Lesznie, obejmujące swym zasięgiem
głównie ziemie należące wcześniej do województwa poznańskiego. Stosunkowo niewielkie miasto powiatowe, jakim było wówczas
Leszno, stało się siedzibą województwa, wybijając się dzięki temu w dość krótkim czasie
ponad inne miasta regionu, takie jak Kościan,
Rawicz, Gostyń, Wschowa czy Góra. Zmiany
administracyjne spowodowały, że większe
kompetencje uzyskały także inne urzędy, jak
choćby sądy czy prokuratury, które zostały
podniesione do rangi wojewódzkich400.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych,
Dz.U. z 1975 r. nr 16, poz. 91.

399
W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, t. 2, Warszawa
1994, s. 985.
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S. Sierpowski, Leszno w latach 1945–1989, [w:] Historia Leszna, pod red. J. Topolskiego, Leszno 1996, s. 330–331.
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Reforma administracyjna wywołała również dyskusje nad reorganizacją struktury organizacyjnej państwowej służby archiwalnej.
17 kwietnia 1975 r. podczas narady ówcześni
dyrektorzy archiwów zostali zobowiązani do
przedstawienia propozycji zmian. Dyrektor
AP w Poznaniu dr Stanisław Kłys401 zaproponował w nowo powołanych województwach,
gdzie działają archiwa powiatowe, czyli
w Lesznie, Koninie, Pile i Kaliszu (tu działał OT), utworzenie oddziałów terenowych
podległych bezpośrednio pod względem formalnym, merytorycznym i naukowym Archiwum Państwowemu Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego402. Rozwiązanie to nie
zostało przyjęte. Dyskusja nad reorganizacją
sieci trwała dalej i została ponownie podjęta na naradzie dyrektorów, która odbyła się
w dniach 4–5 czerwca 1975 r. w Łodzi, a także
9 czerwca podczas zebrania aktywu doradczego w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W toku dyskusji kierownicy archiwów terenowych, w tym dr A. Piwoń, opowiadali się
za utrzymaniem dotychczasowego stanu, czyli oddziałów terenowych, a nie archiwów wojewódzkich, ze względu na problemy lokalowe i kadrowe. Dyrektor S. Kłys widział jednak
możliwość utworzenia archiwów wojewódzkich w Kaliszu i Lesznie oraz konieczność
utworzenia na obecnym etapie po jednym etacie w oddziałach terenowych w nowych województwach. Przeciwna tworzeniu nowych
archiwów wojewódzkich była doc. dr Irena
Radke, która twierdziła, że nowo powstałe archiwa wojewódzkie powinny być samodzielnymi jednostkami, a ich możliwości kadrowe
i lokalowe to wykluczają. Ponadto sugerowała, że zasób archiwalny wytworzony do 1945 r.
powinien być przechowywany w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. Ostatecznie jed-

nak dyrektor Kłys poinformował naczelnego
dyrektora Archiwów Państwowych: […] dokonałem ponownej analizy możliwości utworzenia
WAP w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Sprawa ta
była również przedmiotem dyskusji na posiedzeniu
zespołu doradczego. Po przeanalizowaniu powyższej sprawy doszedłem do wniosku, że już obecnie
istnieje możliwość utworzenia WAP w Kaliszu,
Lesznie i Pile, a w Koninie uzależnione to jest
otrzymaniem odpowiednich pomieszczeń403. Dodatkowo dyrektor zaproponował także przydzielenie z Archiwum Państwowego w Poznaniu po jednym etacie do Kalisza i Leszna
oraz półtora etatu do Piły i Konina. Przyjęcie
takiego rozwiązania spowodowało także wystąpienie do wojewody leszczyńskiego Eugeniusza Paci z prośbą o rozpatrzenie możliwości powołania Wojewódzkiego Archiwum
Państwowego w Lesznie. Ponadto dyrektor
wnioskował o zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania, tj. przydzielenie
odpowiednich pomieszczeń, gdyż archiwum
wojewódzkie powinno dysponować odpowiednią powierzchnią magazynową w granicach 400–600 m² oraz powinno zapewniać odpowiednie warunki lokalowe pracownikom404.
Władze nowego województwa zaakceptowały utworzenie archiwum wojewódzkiego
w Lesznie. Wojewódzka Komisja Planowania
ujęła w planie przydział pomieszczeń dla archiwum w budynku przychodni lekarskiej we
Wschowie, o powierzchni około 300 m², które wymagały jednak remontu. W Lesznie archiwum miało pozostać w dotychczasowym
obiekcie, z którego wykwaterowani mieli być
pozostający tam jeszcze lokatorzy. Takie rozwiązanie problemu lokalowego uwzględniono w wyniku petycji środowiska naukowego
leszczyńskiego, które zabiegało o pozostawienie głównej siedziby archiwum w Lesznie405.

401
Kłys Stanisław (ur. 1934 r.), prawnik, archiwista. W latach
1974–1999 dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu; zob.
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=30159&lang=pl (dostęp: 2.12.2015 r.).
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Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej:
NDAP), Archiwum zakładowe, sygn. 113/3, Pismo dyrektora
dr S. Kłysa do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 24 maja 1975 r.
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NDAP, Archiwum zakładowe..., sygn. 113/3, Pismo dyrektora dr S. Kłysa do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 czerwca 1975 r.
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Tamże, Pismo dyrektora dr S. Kłysa do Wojewody Leszczyńskiego Eugeniusza Paci z dnia 17 czerwca 1975 r.
405
Początkowo władze wojewódzkie proponowały na siedzibę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie
budynek po byłym Sądzie Powiatowym we Wschowie, który
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Dzięki działaniom naczelnego dyrektora
Archiwów Państwowych dr. Leona Chajna406
i dr. S. Kłysa, Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie mogło przekształcić się w samodzielną jednostkę – Wojewódzkie Archiwum
Państwowe w Lesznie.
13 czerwca 1975 r. naczelny dyrektor Archiwów Państwowych powołał zespół w celu
przeprowadzenia reorganizacji sieci archiwalnej celem dostosowania jej do nowego podziału administracyjnego kraju. Zespół powstał
w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek
organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa, oraz planami naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych i miał następujący skład: przewodniczący dr Leon Chajn
oraz dr Kazimierz Krzos, mgr Tadeusz Nizielski, Urszula Laudańska, mgr Maria Lewandowska, mgr Elżbieta Kobierska-Motasowa,
Irena Karlicka, mgr inż. Władysław Lewandowski, mgr Józef Śląski. Celem zespołu było
podjęcie prac przygotowawczych do przeprowadzenia reorganizacji sieci archiwalnej407.
W wyniku prac zespołu i propozycji dyrektorów wojewódzkich archiwów państwowych,
21 stycznia 1976 r. minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki wydał zarządzenie
w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych. Na mocy zarządzenia
utworzono 16 dodatkowych wojewódzkich
mieściłby i biura, i magazyny, NDAP, Archiwum zakładowe...,
sygn. 113/3, Pismo dyrektora dr S. Kłysa do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 czerwca 1975 r.
406
Chajn Leon (1910–1983), historyk prawa, działacz polityczny. Od 1965 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.
Stanowisko piastował do 1976 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Rozpoczął pracę nad przygotowaniem tekstu nowej
ustawy o archiwach. Powołał przy NDAP Ośrodek Informacji
Archiwalnej, zob. M. Motas, Chajn Leon, [w:] Słownik biograficzny archiwistów..., t. 1, s. 44–45.
407
Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie powołania zespołu dla
przeprowadzenia reorganizacji sieci archiwalnej archiwów państwowych celem dostosowania jej do nowego podziału administracyjnego Państwa, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 5,
s. 194; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r.
w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych
jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego
Państwa, Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 95.
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archiwów państwowych: w Częstochowie,
Elblągu z siedzibą w Malborku, Jeleniej Górze, Kaliszu, Lesznie, Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Targu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Siedlcach,
Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Suwałkach, Tarnobrzegu z siedzibą
w Sandomierzu, Toruniu i Zamościu. Jednocześnie określono, że skutki finansowe utworzenia nowych archiwów nie mogą spowodować przekroczenia środków określonych
w planach finansowych na lata 1976–1980408.
W związku z zarządzeniem ministra, naczelny dyrektor wydał pismo okólne dotyczące reorganizacji sieci archiwalnej. Wojewódzkie archiwa państwowe, które działały do
wejścia w życie zarządzenia w sprawie utworzenia archiwów wojewódzkich, miały udzielić nowo powstającym archiwom wojewódzkim najdalej idącej pomocy. Wszystkie archiwa wojewódzkie zostały zobowiązane do
sporządzenia wykazu zbędnego sprzętu. Każde wojewódzkie archiwum państwowe miało
być poinformowane o ustalonym dla niego
limicie zatrudnienia, ponieważ reorganizacja
archiwów nie mogła pociągnąć za sobą zwiększenia liczby zatrudnionych ani zwiększenia
osobowego funduszu płac. Naczelna Dyrekcja
zmuszona była do przesunięcia etatów oraz
podziału osobowego funduszu płac między
poszczególne archiwa wojewódzkie. Załącznikiem do pisma okólnego był także projekt statutu, który należało dostosować do wielkości
nowo powstałych archiwów wojewódzkich409.
Archiwum wojewódzkim, które udzielało
pomocy nowo powstałemu WAP w Lesznie,
było archiwum poznańskie. W wytycznych
do planów pracy na rok 1976 przesłanych do
archiwów w grudniu 1975 r. informowano,
że dyrektorzy dotychczasowych archiwów
408
Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa, Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich
archiwów państwowych, [w:] S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje
archiwistyki..., 1988, s. 200–201.
409
Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 stycznia 1976 r. w sprawie realizacji zarządzeń dotyczących reorganizacji sieci archiwalnej, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 90, s. 21–26.
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44. Akt powołania dr. Aleksandra Piwonia na dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, 14 lipca
1976 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 1, s. 79

wojewódzkich udzielą niezbędnej pomocy
organizacyjnej i metodycznej w opracowaniu
planów pracy na rok 1976 nowo powołanym
archiwom wojewódzkim. Dotychczasowe archiwa wojewódzkie w swoich planach pracy
uwzględnić miały określone przedsięwzięcia
w zakresie nadzoru metodycznego i szkole-

nia młodej kadry nowo powoływanych archiwów wojewódzkich. Informowano także, że
nie należy dokonywać żadnych zmian w dotychczasowym rozmieszczeniu państwowego
zasobu archiwalnego410.
410

APL, Powiatowe Archiwum..., sygn. 18, s. 244–245.
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W wyniku przeprowadzonej kwerendy
archiwalnej nie odnaleziono żadnych dokumentów, które wskazywałyby przyczyny
powołania archiwów wojewódzkich w wymienionych wyżej miastach. Możliwe, że na
poszczególne wybory mieli wpływ, tak jak to
było w przypadku Leszna i Kalisza, dyrektorzy dotychczasowych archiwów wojewódzkich. Dokumenty nie zawierają informacji,
dlaczego dr S. Kłys na siedziby archiwów
wojewódzkich wybrał tylko Leszno i Kalisz,
pomijając Konin i Piłę. Sam dyrektor dr A. Piwoń stwierdził, że nie są mu znane okoliczności, które spowodowały, że Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie zostało podniesione do rangi archiwum wojewódzkiego,
bowiem nikt nigdy nie udzielał mu takich
informacji411. Natomiast dyrektor dr S. Kłys
stwierdził, że przy wyborze jednostek, które
miały zostać samodzielne, brał pod uwagę
kilka kryteriów. Po pierwsze o wyborze Kalisza i Leszna decydowała wielkość zasobu
archiwalnego, po drugie kadra archiwum, po
trzecie baza lokalowa. Nie bez znaczenia były
także ambicje lokalnych władz administracyjnych i partyjnych, które chciały stworzyć
na terenie nowo powstałego województwa
najbardziej adekwatną liczbę instytucji o charakterze wojewódzkim. Ponadto stwierdził,
że Leszno miało bogate tradycje archiwalne
w postaci archiwum braci czeskich i to także
miało wpływ na jego decyzję412.
Niezależnie od motywacji stwierdzić trzeba, że archiwum leszczyńskie pod koniec
1975 roku miało zgromadzone 60491 j.a., posiadało niezłą bazę lokalową z szansą na jej
powiększenie, co zresztą zostało zrealizowa411
Wywiad z dr. A. Piwoniem przeprowadzony 25 marca 2016 r.
Dyrektor stwierdził jedynie, że najprawdopodobniej przyczyną usamodzielnienia archiwum kaliskiego było to, iż wówczas
było już podniesione do rangi oddziału terenowego.
412
Wywiad z dr S. Kłysem przeprowadzony 7 kwietnia 2016 r.
Dyrektor stwierdził ponadto, że o podniesieniu archiwów do
rangi wojewódzkiej decydowali zasadniczo dyrektorzy funkcjonujących wówczas archiwów wojewódzkich. Ich podejście
do sprawy było zróżnicowane, gdyż nie wszyscy uważali, że
istnieje potrzeba podniesienia do rangi wojewódzkiej dotychczasowych oddziałów terenowych czy archiwów powiatowych.
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ne w kolejnych latach. Dodatkowym atutem
leszczyńskiego archiwum była osoba kierownika dr. A. Piwonia. Był on zaangażowany
w działalność regionalną, publikował wiele
artykułów, posiadał stopień naukowy doktora, był członkiem zespołu naukowo-badawczego działającego przy NDAP. Ponadto już
na początku 1975 r. miał propozycję objęcia
funkcji dyrektora Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze413. Ponadto należy zauważyć, że leszczyńskie archiwum prowadziło
badania naukowe oraz szeroko działało na
polu popularyzacji. PAP w Koninie i Pile nie
prowadziły badań naukowych, a OT w Kaliszu prowadził skromniejszą działalność popularyzatorską niż PAP w Lesznie414.
Obowiązki dyrektora nowo powstałego
WAP w Lesznie powierzono dotychczasowemu kierownikowi PAP dr. A. Piwoniowi. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora WAP
w Poznaniu dr. S. Kłysa, naczelny dyrektor
Archiwów Państwowych doc. dr hab. Tadeusz Walichnowski415 powołał z dniem 15 lipca
1976 r. Aleksandra Piwonia na dyrektora WAP
w Lesznie. Dyrektor pozostawał także na stanowisku służbowym adiunkta naukowo-badawczego416.
W WAP w Lesznie, zgodnie z pismem
okólnym, przystąpiono do przygotowania statutu. Projekt statutu przesłano do Naczelnej
Dyrekcji w marcu. Wraz z projektem pełniący
obowiązki dyrektora dr Piwoń przesłał propozycje związane z zatrudnieniem. W oddziale
materiałów archiwalnych chciał zatrudnić jednego adiunkta naukowo-badawczego, dwóch
413
APL, Dr Aleksander Piwoń…, sygn. 1, s. 15. A. Piwoń odrzucił propozycję naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych z uwagi na sytuację rodzinną i mieszkaniową. Na koniec
1975 r. OT w Kaliszu posiadał 789,52 m.b., 49603 j.a., 321 zespołów, magazyn o powierzchni 214 m²; PAP w Koninie – 329 m.b.,
38026 j.a., 262 zespoły, magazyn – 71 m²; PAP w Pile –
448,5 m.b., 26445 j.a., 213 zespołów, magazyn – 117 m², APP,
Archiwum..., sygn. 219, s. 72–73, 105–106, 127–128.
414
APP, Archiwum..., sygn. 219, s. 74–78, 107–120, 129–134.
415
Walichnowski Tadeusz (1928–2005), prawnik, historyk, politolog, w latach 1976–1980 pełnił funkcję naczelnego dyrektora
Archiwów Państwowych, zob. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=64776&lang=pl (dostęp: 2.12.2015 r.).
416
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 1, s. 18–19.
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45. Joanna Klechta, archiwistka Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, grudzień 1977 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-2-1

archiwistów oraz jednego starszego pomocnika archiwalnego. Obsługą pracowni miał zajmować się jeden z archiwistów i starszy pomocnik archiwalny. Sprawy administracyjne
miały być powierzone referentowi do spraw
administracyjno-gospodarczych. W dziale
tym zamierzano zatrudnić także maszynistkę
w niepełnym wymiarze godzin. Do obsługi
archiwum – palenia w piecach i sprzątania –
miały być zatrudnione dwie osoby na stanowiskach robotników gospodarczych. Z braku
etatów nie było możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku do spraw reprografii i konserwacji417. Ostatecznie Statut Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie został nadany Zarządzeniem nr 10 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
17 sierpnia 1976 r. Według statutu WAP
w Lesznie obejmowało swym zasięgiem teren
województwa leszczyńskiego. Siedzibą archi417

Tamże, sygn. 1, s. 14.

wum było miasto Leszno. Zasób archiwum
tworzyły materiały archiwalne zgromadzone
do 31 stycznia 1976 w byłym PAP w Lesznie
oraz powstające na terenie działania WAP
i przez nie przejmowane po 31 stycznia 1976 r.
Do zakresu działania WAP należało zabezpieczenie, gromadzenie, przechowywanie
i opracowywanie materiałów archiwalnych,
prowadzenie ich konserwacji, udostępnianie
oraz wydawanie uwierzytelnionych odpisów,
wypisów, wyciągów i reprodukcji. Ponadto
archiwum miało prowadzić działalność informacyjną w ramach ogólnokrajowego systemu
informacji oraz działalność popularyzatorską.
Do głównych zadań archiwum miało należeć prowadzenie prac naukowo-badawczych
z dziedziny archiwistyki i archiwoznawstwa
oraz dziejów regionu. Archiwum sprawowało również nadzór nad materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego
zasobu archiwalnego wytwarzanego i gromadzonego przez instytucje mające swoją
siedzibę na terenie podległym WAP w Lesznie. W skład leszczyńskiego archiwum wojewódzkiego wchodzić miały: oddział materiałów archiwalnych, pracownia naukowa
z biblioteką i filmoteką, stanowisko do spraw
reprografii i konserwacji oraz do spraw administracyjnych i gospodarczych. Dodatkowo w ramach archiwum miał działać zespół
doradczy przy dyrektorze, zespół do opiniowania i zakupu archiwaliów, komisja opiniodawczo-doradcza w sprawie udostępniania
zasobu. Oddziałem materiałów archiwalnych
i pracownią mieli kierować kierownicy418. Archiwum leszczyńskie nie było w stanie spełnić
założeń statutu. We wrześniu 1976 r. oddział
materiałów archiwalnych składał się z jednej
osoby – archiwistki Bogny Pamin, w pracowni naukowej, bibliotece i filmotece pracowała
także jedna archiwistka – mgr Joanna Klechta,
która zajmowała się również nadzorem nad
418
Statut Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie stanowiący załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 sierpnia
1976 r. w sprawie nadania statutów wojewódzkim archiwom
państwowym, APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 1, s. 6–10.
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46. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Aleksander Piwoń w bibliotece, czerwiec 1996 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-6-1

narastającym zasobem archiwalnym i jego
opracowywaniem. Funkcję kierownika w obu
przypadkach pełnił, jak to wówczas napisano „czasowo”, dyrektor archiwum. Na stanowisku do spraw reprografii i konserwacji
był wakat. Obsadzone zostało stanowisko
do spraw administracyjno-gospodarczych.
Zatrudnieni zostali pomocnik archiwalny
i dwóch robotników gospodarczych. Powołany został także zespół do opiniowania i zakupów archiwaliów, zespół doradczy przy
dyrektorze oraz komisja opiniodawczo-doradcza do spraw udostępniania zasobu419.
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie nie było w stanie utrzymać struktury
organizacyjnej, jaką zakładał statut. Odpowiadając na pismo naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych z października 1978 r.
w sprawie m.in. zmian w zakresie organizacji
pracy, dyrektor A. Piwoń napisał, że zamierza wystąpić o zmianę statutu, która polegać

będzie na likwidacji oddziałów, których nie
można było utworzyć z uwagi na trudności
kadrowe, i powołanie w ich miejsce samodzielnych stanowisk pracy420. Statut został
zmieniony dopiero w 1987 r.
W WAP w Lesznie zostały powołane statutowo organy kolegialne o charakterze opiniodawczym i doradczym, takie jak ww. zespół
doradczy czy zespół do opiniowania i zakupu
archiwaliów i komisja opiniodawczo-doradcza. Nie powołano w leszczyńskim archiwum
dwu najważniejszych merytorycznie komisji:
komisji metodycznej i komisji oceny materiałów archiwalnych, chociaż taka propozycja
została ujęta przez dyrektora Piwonia w projekcie statutu421. Obie komisje działały przy
WAP w Poznaniu i miały również zajmować
się sprawami nowo powstałych archiwów
wojewódzkich w Lesznie i Kaliszu. W piśmie
z 9 kwietnia 1976 r. naczelny dyrektor pisał:
420

419

APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 119, s. 7–10.

421

Tamże, sygn. 3, s. 14–16.
Tamże, sygn. 1, s. 18.
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[…] w pozostałych nowo tworzonych archiwach
komisje metodyczne będą tworzone w miarę rozwoju i stabilizacji kadrowej archiwów. […] Naczelna Dyrekcja powoła KOMA (Komisja Oceny
Materiałów Archiwalnych) w nowo utworzonych
wojewódzkich archiwach, które dysponować będą
odpowiednią kadrą422. Podobnie została ukształtowana struktura organizacyjna większości
nowo powołanych archiwów wojewódzkich.
Jak już wspomniano, komisja metodyczna
i komisja oceny materiałów archiwalnych nie
zostały powołane w leszczyńskim archiwum
z uwagi na szczupłość obsady kadrowej. Archiwum leszczyńskie było więc uzależnione
przez cały omawiany okres od ww. komisji
funkcjonujących w Poznaniu, tak samo jak
pod względem obsługi finansowo-księgowej. Wspólna księgowość utrudniała właściwe gospodarowanie przyznanymi przez
NDAP środkami. Archiwum leszczyńskie nie
prowadziło jej samodzielnie ze względu na
trudności kadrowe i finansowe, które były
konsekwencją nieprzyznawania środków na
dodatkowy etat księgowej przez Naczelną
Dyrekcję Archiwów Państwowych. Uważano
wówczas ten stan za przejściowy. Dyrektor Piwoń wskazywał jednak, że brak własnej księgowości utrudnia sprawne funkcjonowanie
archiwum423. Mimo licznych starań, sytuacja
taka utrzymała się do początków XXI wieku.
Finanse archiwum jako jednostki samodzielnej przez wiele lat były niewystarczające
do sprawnego funkcjonowania i zaspokojenia
wszystkich potrzeb wynikających z zadań statutowych. Już w 1976 r., po ustaleniu wstępnych limitów finansowych na zatrudnienie
siedmiu pracowników w pełnym wymiarze
i dwóch pracowników w niepełnym wymiarze, ograniczono limit zatrudnienia do siedmiu osób pełnozatrudnionych, a także wydatki rocznego osobowego funduszu płac, co
skutkowało brakami w budżecie na fundusz
płac. Dodatkowo zobowiązano dyrektorów
do zaostrzenia kontroli wypłat z osobowego

funduszu płac, podjęcia intensywnych działań na rzecz oszczędności surowców, materiałów, paliw i energii, zweryfikowania liczby
projektowanych imprez kulturalnych, obchodów jubileuszowych w celu obniżenia wydatków oraz do wprowadzenia oszczędności
w zakresie wydatków typu administracyjno-gospodarczego. Jak pisał naczelny dyrektor
prof. dr hab. Tadeusz Walichnowski, działania takie podyktowane były niewłaściwą
postawą niektórych dyrektorów w zakresie
realizacji planów finansowych, co pogłębiało
trudności finansowo-etatowe w służbie archiwalnej424. Budżet WAP w Lesznie był jednym
z niższych w kraju i wynosił 1682 zł. Jeszcze
niższe budżety miały wówczas Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Tarnobrzegu
z siedzibą w Sandomierzu (1433 zł) oraz Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Zamościu
(1616 zł). Trochę wyższy budżet otrzymało
archiwum w Częstochowie (1982 zł); budżety
pozostałych małych archiwów były wyższe,
np. WAP w Elblągu z siedzibą w Malborku
miało 2824 zł, WAP w Jeleniej Górze – 2380 zł,
WAP w Kaliszu – 2294 zł, WAP w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Targu – 2280 zł425.
Jak widać, u progu rozpoczęcia działalności
przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Lesznie wystąpiły problemy finansowe,
które dotyczyły całej służby archiwalnej.
Trudna sytuacja gospodarcza kraju w latach
80., inflacja i wzrost cen powodowały, że
przekazywane środki budżetowe były niewystarczające na zakupy i prace zlecone czy delegacje. Dotkliwy był także brak środków na
awansowanie pracowników i regulację płac.
Naczelna Dyrekcja zalecała nieprzekraczanie
limitu płac poprzez podniesienie wydajności pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu
zatrudnienia. Zalecano także oszczędzanie
środków finansowych i rzeczowych. Wskazywano, że nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej pociąga za sobą odpowiedzialność karną426. Mimo trudności finansowych udawało
Tamże, sygn. 147, s. 27–29, 36.
Tamże, sygn. 147, s. 39–40.
426
Tamże, sygn. 155, s. 9; sygn. 156, s. 12; sygn. 153, s. 55–56.
424

Tamże, sygn. 90, s. 61, 62.
423
Tamże, sygn. 155, s. 10.
422
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się pozyskiwać środki na remonty otrzymywanych nowych pomieszczeń. W połowie lat
80. dyrektor informował w sprawozdaniach
iż przyznane fundusze wystarczały na pokrycie bieżących wydatków jednostki. Problemy
zaczęły pojawiać się ponownie pod koniec lat
80., w związku z kolejną inflacją427.
Z początkiem lat 90. niewielkie środki pozapłacowe utrudniały funkcjonowanie leszczyńskiego archiwum. Budżet w roku 1990
zwiększony został dopiero w drugiej połowie
roku, co i tak nie wystarczało na wszystkie
prace remontowe i zabezpieczające, które musiały być zrealizowane. Podobna sytuacja była
w kolejnych latach – dyrektor podawał w sprawozdaniach, że przyznane środki wystarczały
zaledwie na pokrycie najpilniejszych potrzeb
archiwum. Brakowało środków na remonty,
zakupy, prace zlecone. Trudności finansowe
były związane z pogłębiającymi się trudnościami w kraju i deficytem budżetu państwa.
Naczelny dyrektor prof. dr hab. Jerzy Skowronek zalecał dyrektorom archiwów podejmowanie działań informacyjnych w urzędach
miejscowych i u wojewodów w celu zwrócenia uwagi na dramatyczną sytuację finansową i lokalową, wynikającą często z podwyżki opłat za grunty i budynki428. W roku 1994
sytuacja nieznacznie się poprawiła, zwłaszcza
gdy chodzi o środki finansowe na remonty, zakupy i prace zlecone. Przy podziale środków
budżetowych dla całej sieci, Archiwum Państwowemu w Lesznie przyznano najmniejszy
budżet. Związane to było z małą liczbą osób
zatrudnionych, ale także niewielkimi środkami na inne działania. W 1995 r. naczelny dyrektor Archiwów Państwowych stwierdził, że
budżet archiwów jest skromny w stosunku
do realizowanych zadań, przyrost środków
w związku ze stale utrzymującą się inflacją
i rosnącymi kosztami utrzymania obiektów
nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb archiwów. Trudną sytuację pogłębiały
zmiany w interpretacji przepisów dotyczą427
428

Tamże, sygn. 159, s. 14; sygn. 161, s. 35; sygn. 162, s. 49–56.
Tamże, sygn. 166, s. 9; sygn. 167, s. 9; sygn. 166, s. 23–24, 28.
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47. Nagroda Główna dla dr. Aleksandra Piwonia przyznana przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne za
aktywną działalność w ruchu społeczno-kulturalnym
na terenie miasta Leszna i województwa leszczyńskiego,
31 maja 1982 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor
Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–
–2004), sygn. 23

cych opłacania składek z tytułu świadczeń
społecznych od wypłacanych pracownikom
nagród okolicznościowych. W związku z tym
Naczelna Dyrekcja sugerowała zwracanie się
o pomoc finansową do władz lokalnych i poszukiwanie innych źródeł pozabudżetowych.
Dyrektorowi dr A. Piwoniowi udało się pozyskać środki z Urzędu Wojewódzkiego na aparaty osuszające pomieszczenia. Środki pozabudżetowe pozyskiwano także od Stowarzyszenia Archiwistów Polskich za wynajem sal
na kurs archiwalny, wykonywano również
kwerendy i usługi kserograficzne429. Budżet
archiwów państwowych był, jak widać, bardzo napięty, a zmiana przepisów związanych
z opłacaniem składek powodowała duże
perturbacje i trudności. Sytuacja poprawiła się
429
Tamże, sygn. 167, s. 23–24; sygn. 168, s. 10, 24–26, 33–34;
sygn. 169, s. 12; sygn. 170, s. 16; sygn. 171, s. 24.
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i ustabilizowała pod koniec lat 90. Rozpoczęto wówczas centralnie realizować zakupy
inwestycyjne komputerów, uwzględniano
większość potrzeb związanych z bieżącym
funkcjonowaniem archiwów, jak i zakresem
remontów i adaptacji obiektów archiwalnych.
W 2000 roku pracownicy archiwów, w tym
leszczyńskiego, otrzymali znaczące podwyżki, średnio 500 zł na etat 430. Sytuacja finansowa Archiwum Państwowego w Lesznie poprawiła się – otrzymało ono środki na remont
i wyposażenie nowego budynku. Pozwoliło
to na stworzenie przyjaznego obiektu, dobrze
wyposażonego, jak na warunki małego archiwum, co znacząco poprawiło warunki pracy.
Przez cały omawiany okres, jak widać, sytuacja finansowa archiwum była trudna lub bardzo trudna. W najlepszym wypadku wystarczało środków finansowych na podstawowe
działania jednostki. Należy jednak zauważyć,
że z problemami finansowymi borykały się
wszystkie archiwa, co wynika z pism ich dyrektorów. Archiwa państwowe były instytucjami permanentnie niedofinansowanymi. Sytuacja archiwów uzależniona była oczywiście
od sytuacji gospodarczej kraju i poprawiła się
dopiero z początkiem XXI w.
W nowo powołanym archiwum wojewódzkim ewidencja zasobu była, zgodnie
z wytycznymi, kontynuowana na prowadzonych dotychczas środkach ewidencyjnych.
Archiwum wykonywało wszystkie zadania
należące do kompetencji wojewódzkiego archiwum państwowego w stosunku do urzędów i instytucji znajdujących się na terenie
działania. Archiwum leszczyńskie, tak jak
i wszystkie archiwa, zostało zobowiązane do
aktualizacji jednostek podległych szczególnemu nadzorowi, w związku z nowym zasięgiem terytorialnym. Archiwum musiało także
przekazać i przyjąć protokolarnie dokumentację nadzoru jednostek, które znalazły się
w zasięgu jego właściwości lub przeszły pod
właściwość innego archiwum431.
430
431

Tamże, sygn. 170, s. 35–37; sygn. 173, s. 40–42.
Tamże, s. 58–63; sygn. 35, s. 37–41.

Usamodzielnienie leszczyńskiego archiwum miało dla jego dalszego rozwoju bardzo duże znaczenie, o czym była już mowa.
Bezpośrednim tego efektem był wzrost liczby
etatów z trzech do siedmiu. W archiwum zatrudniono wówczas dwóch pracowników merytorycznych, którzy mogli wreszcie odciążyć
w pracy dyrektora archiwum. Usamodzielnienie archiwum spowodowało także wzrost
powierzchni magazynowej i przeprowadzenie remontów pozostałych magazynów i pomieszczeń, do czego najprawdopodobniej by
nie doszło, gdyby archiwum nadal podlegało
archiwum poznańskiemu. Władze wojewódzkie popierały usamodzielnienie jednostki, co
przekładało się na przekazywanie kolejnych
pomieszczeń w następnych latach, aż do
opuszczenia budynku przez ostatniego lokatora w 1981 r. Archiwum jako samodzielna
jednostka posiadało własny budżet, który pozwalał na skromne funkcjonowanie, ale dawał
dyrektorowi pewną swobodę działania. Dyrektor nie musiał prosić o zgodę na dokonywanie zakupów. To znacznie ułatwiało pracę
i dawało nowe możliwości jej organizowania
oraz polepszania warunków funkcjonowania.
Własny budżet, z pomięciem jednostki pośredniej, pozwalał szybciej pozyskiwać środki
na remonty, które stawały się z czasem coraz
bardziej potrzebne. Także to, że leszczyńskie
archiwum było jednostką samodzielną, z którą identyfikowały się władze miasta, pozwoliło ostatecznie na pozyskanie w 2000 r. nowego
obiektu. Własne środki finansowe umożliwiały dokonywanie zakupów do biblioteki w celu
jej uzupełnienia. Samodzielność leszczyńskiego archiwum miała pozytywny wpływ w każdej dziedzinie jego działalności. Większa liczba pracowników merytorycznych wpływała
na lepsze prowadzenie działalności nadzorczej, gdyż lepiej można było rozpoznać teren,
co miało niewątpliwy wpływ na przejmowanie materiałów archiwalnych od różnych stowarzyszeń czy innych organizacji, które uzupełniały zasób archiwalny.
Archiwum jako samodzielna jednostka
szczebla wojewódzkiego mogło także prze-
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48. Grupowe zdjęcie uczestników konferencji dyrektorów i pracowników naukowo-badawczych państwowej służby
archiwalnej, Sulejówek, grudzień 1987 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 21

chowywać materiały archiwalne od okresu
staropolskiego, w związku z tym zaczęło wysuwać sprawę scalenia akt i przemieszczenia
zasobu. Usamodzielnienie jednostki pozwoliło wreszcie na prowadzenie bardziej efektywnej działalności naukowo-badawczej, co
zresztą było także jednym z celów powołania
nowych archiwów wojewódzkich. Utworzono więc przy leszczyńskim archiwum zespół
naukowo-badawczy, który włączył się w nurt
działań naukowych w regionie, współorganizując wiele sesji popularnonaukowych.
Pracownicy wygłaszali referaty, działali w regionalnych wydawnictwach, pisali artykuły
naukowe i popularnonaukowe. Utworzono
przy archiwum zespół naukowo-badawczy.
Archiwum jako samodzielna jednostka mogło także prowadzić działalność wydawniczą,
której efektem były różnorodne publikacje.
Instytucja mogła też zintensyfikować swoją
działalność popularyzatorską poprzez organizowanie różnych wystaw, przyjmowanie
wycieczek szkolnych i organizowanie imprez
popularyzujących wiedzę o archiwum, jak
choćby „Drzwi otwarte”.

Uchwalona 14 lipca 1983 r. przez Sejm
PRL Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zastąpiła Dekret o archiwach
z 29 marca 1951 r. Zgodnie z ustawą archiwa
państwowe składały się z archiwów państwowych o charakterze centralnym i archiwów niemających charakteru centralnego
– archiwów terenowych. Archiwa terenowe
otrzymały nazwę archiwów państwowych,
zamiast funkcjonujących do wejścia w życie
ustawy wojewódzkich archiwów państwowych. Mogły obejmować zasięgiem jedno lub
parę województw. Archiwa według zapisu
ustawy były tworzone i znoszone przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pracownicy działalności
podstawowej archiwów państwowych stawali
się pracownikami urzędów państwowych432.
W związku z dostosowaniem leszczyńskiej
432
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. z 1983 r. nr 38, poz. 173. Szerzej o ustawie
zob. C. Biernat, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, „Archeion”, t. 80, 1986, s. 55–79.
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jednostki do nowej ustawy i przekształceniem
jej w Archiwum Państwowe w Lesznie, nastąpiło ponowne powołanie z dniem 1 stycznia
1984 r. dr. A. Piwonia na stanowisko dyrektora433. Na polecenie NDAP wszystkie archiwa
przystąpiły do opracowywania nowego statutu. Archiwum Państwowe w Lesznie przygotowało projekt statutu, który został ostatecznie zatwierdzony 21 grudnia 1987 r. Zgodnie
z nim terenem działania archiwum było województwo leszczyńskie, a siedzibą miasto
Leszno. Do zadań archiwum należało kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem
archiwalnym, przejmowanie i zabezpieczanie
materiałów archiwalnych, ewidencjonowanie
i opracowywanie materiałów archiwalnych,
udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej, prowadzenie działalności informacyjnej
i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych
i archiwach, prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego, wydawanie
uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z przechowywanych
materiałów archiwalnych. Struktura organizacyjna archiwum wyglądała następująco:
stanowisko pracy do spraw archiwów zakładowych i opracowywania zasobu, stanowisko
pracy do spraw udostępniania zasobu i biblioteki, stanowisko pracy do spraw konserwacji i reprografii, stanowisko pracy do spraw
obronności i przeciwpożarowych, stanowisko
pracy do spraw administracyjno-gospodarczych. W archiwum miały działać organy
opiniodawcze i doradcze w postaci kolegium
i zespołu zakupu archiwaliów434. Zatwierdzony statut archiwum nie w pełni odpowiadał
przedstawionemu projektowi, zwłaszcza pod
względem struktury organizacyjnej. W projekcie występowało bowiem stanowisko do
spraw zasobu archiwalnego, a nie występowało stanowisko do spraw obronności i przeAPL, Archiwum Państwowe…, sygn. 9, s. 5.
Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie nadania Statutu
Archiwum Państwowemu w Lesznie, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 12, s. 4–11.
433
434

ciwpożarowych435. Statut zakładał ponownie
utworzenie stanowiska do spraw reprografii
i konserwacji. Było to spowodowane zadaniami, jakie stawiano przed archiwami, ale
w żaden sposób nie odzwierciedlało sytuacji
w AP w Lesznie, które nie miało ani pracowni konserwatorskiej, ani reprograficznej. Pracownicy działalności dodatkowej – robotnicy
gospodarczy w wolnych chwilach laminowali
i kleili akta, ponieważ pracownicy działalności podstawowej byli nieliczni. Zatrudnione
były początkowo dwie, a potem trzy osoby.
Struktura organizacyjna nie odpowiadała prowadzonym zadaniom, ponadto nadzór archiwalny sprawowały dwie, a nie jak wynikało
to ze statutu, jedna osoba. Szczupłość obsady
kadrowej powodowała, że pracownicy wykonywali różne zadania, nie tylko te wynikające
z zajmowanych stanowisk pracy.
W 1989 r. nastąpiła transformacja ustrojowa kraju. Powstanie jednostek samorządowych spowodowało, że dotychczasowe
urzędy miast i gmin znalazły się poza nadzorem archiwów państwowych. W wyniku
przekształceń i prywatyzacji znaczna część
jednostek, zwłaszcza przedsiębiorstw, także
znalazła się poza nadzorem archiwów, przed
którymi stanęły nowe zadania, m.in. związane z włączeniem jednostek samorządowych
pod nadzór archiwalny. W roku tym wszedł
w życie nowy statut archiwum, wprowadzony Zarządzeniem nr 7 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych w sprawie zmian
statutów archiwów państwowych. W wyniku tej zmiany zlikwidowano stanowisko do
spraw obronności i przeciwpożarowych436.
Archiwum w okresie przemian stanęło też
przed nowymi zadaniami. W krótkim czasie
musiało przejąć szereg nowych akt w związku z przekształceniami bądź likwidacją szeregu zakładów pracy, stowarzyszeń, instytucji
i urzędów. Koniecznością stało się także szybkie zabezpieczenie akt po zlikwidowanej PZPR,
a następnie ich udostępnienie i opracowanie.
435
436

Tamże, sygn. 10, s. 11.
Tamże, sygn. 103, s. 93–94.
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49. Uczestnicy narady dyrektorów archiwów (Przemyśl, 22 czerwca 1989 r.) podczas zwiedzania fortu Soli-Soglio
w Siedliskach
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 21

Transformacja ustrojowa przyniosła wzrost
liczby udostępnianych jednostek, a z czasem
także liberalizację przepisów dotyczących ich
udostępniania. Społeczeństwo demokratyczne chciało w szerokim wymiarze korzystać ze
zgromadzonych akt. Sytuacja po 1989 miała
też wpływ na rozszerzenie tematyki badawczej. Podejmowane były przez pracowników
archiwum i użytkowników tematy nowe, np.
związane z historią parafii, policją państwową, działalnością konspiracyjną, mniejszością
niemiecką.
W 1998 r. Archiwum Państwowe w Lesznie, jak i inne archiwa, zostało skontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakres
kontroli obejmował wykonanie obowiązków
archiwizowania dokumentacji przez wybrane organy administracji rządowej i archiwa
państwowe w okresie 1996–1997. W wystąpieniu pokontrolnym napisano: […] w okresie
objętym kontrolą Archiwum w sposób prawidłowy

realizowało swoją działalność statutową polegającą na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu materiałów archiwalnych. Właściwie
sprawowany był też nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym znajdującym się w archiwach
zakładowych437.
W związku z pracami nad reformą samorządową, w 1998 r. zawisła nad archiwami
groźba decentralizacji i oddania ich w gestię
administracji zespolonej – władzom wojewódzkim. W tej sytuacji ówczesny naczelny dyrektor Archiwów Państwowych doc.
dr hab. Daria Nałęcz438 wystosowała pismo
Tamże, sygn. 231, s. 13.
Nałęcz Daria (ur. 1951), historyk. W latach 1996–2006 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. Od 2008 r. rektor
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, zob. https://nauka-polska.pl/dhtml/
raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=51456&lang=pl
(dostęp: 2.12.2015 r.).
437
438
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50. Grupowe zdjęcie uczestników konferencji dyrektorów archiwów państwowych w Gdańsku-Jelitkowie, 18–20 stycznia 1999 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 818-1

do podsekretarza stanu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji Józefa Płóskonka z argumentami przemawiającymi za pozostawieniem państwowej sieci archiwalnej bez
reorganizacji. W piśmie stwierdziła: Zważywszy na te uwagi pozwalam sobie stwierdzić, że nie
widzę obecnie możliwości decentralizacji zarządzania archiwami państwowymi, bez wyrządzania poważnych szkód w zakresie podstawowych funkcji
przez nie pełnionych i bez znacznego podwyższania kosztów ich utrzymania439.
Ostatecznie 24 lipca 1998 r. uchwalono
ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej. W wyniku ustawy nastąpiła reforma
podziału administracyjnego państwa, która
wprowadziła strukturę trzystopniowego podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 r.
Utworzono w jej wyniku 16 samorządowych
województw i 315 samorządowych powiatów.
Reforma miała na celu budowę samorządno439

APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 112, s. 51–56.

ści i usprawnienie działań władz w terenie.
Jednocześnie ustawa na podstawie art. 49 rozciągnęła kompetencje nadzorczo-kontrolne
archiwów państwowych w całej pełni na samorządowe jednostki organizacyjne i organy
jednostek samorządu terytorialnego440.
Archiwum Państwowe w Lesznie, podobnie jak część innych archiwów, w wyniku reformy znalazło się w nowej sytuacji.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. zlikwidowano województwo leszczyńskie, a jego teren w przeważającej większości włączono w skład województwa wielkopolskiego. Nasuwały się
w związku z tym obawy o zmianę struktury sieci archiwów państwowych. W piśmie
z dnia 10 września 1998 r. dyrektor generalny
NDAP dr Andrzej Biernat napisał: Przewiduję,
że sieć ta generalnie nie ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie nowego podziału administracyjnego

440
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku
z reformą ustrojową państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 106, poz. 668.
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kraju441. Mimo zapewnień, 9 lutego 1999 r.
naczelny dyrektor Archiwów Państwowych
powołał komisję do opracowania rozwiązań
w zakresie dostosowania sieci oraz organizacji archiwów państwowych do nowej organizacji terytorialnej. W skład zespołu weszli dr
hab. Kazimierz Kozłowski jako przewodniczący, dr Zygmunt Partyka, dr Sławomir Radoń, mgr Tadeusz Radziwinowicz i dr Anna
Stogowska442. 25 lipca, w związku z pracami
nad aktualizacją opisu zasięgu terytorialnego
archiwów państwowych, dyrektor generalny
A. Biernat napisał: Obecna sieć archiwów państwowych ukształtowała się w rozwoju historycznym. Zgromadzone w nich archiwalia nie powinny podlegać przemieszczeniom wraz ze zmianą
podziału terytorialnego kraju, dlatego uważam,
że korekta obecnego zasięgu terytorialnego archiwów powinna być prowadzona tylko w niezbędnym zakresie443. W sierpniu 2000 r. dyrektor
Piwoń w piśmie do dyrektora generalnego
NDAP Biernata wnioskował o utrzymanie
dotychczasowego zasięgu terytorialnego
leszczyńskiego archiwum. Według dyrektora nastąpić mogła jedna korekta. Archiwum
leszczyńskie skłonne było oddać archiwum
kaliskiemu miasto i gminę Kobylin, wchodzące po reformie w skład powiatu krotoszyńskiego, w zamian za miasto i gminę Czempiń,
wchodzące w skład powiatu kościańskiego,
a podlegające archiwum poznańskiemu. Na
przekazanie miasta i gminy Czempiń wyraziło zgodę AP w Poznaniu, zresztą Czempiń
wcześniej, przed powstaniem województwa
leszczyńskiego, przynależał terytorialnie
do PAP w Lesznie. Pozostały obszar byłego
województwa leszczyńskiego zdaniem leszczyńskich archiwistów powinien pozostawać
w zasięgu oddziaływania ich archiwum444.
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 112, s. 184.
Decyzja nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie powołania komisji do
opracowania propozycji rozwiązań w zakresie dostosowania
sieci oraz organizacji archiwów państwowych do nowej organizacji terytorialnej administracji publicznej kraju, APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 11, s. 21.
443
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 116, s. 177.
444
Tamże, sygn. 18, s. 2.
441
442
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51. Budynek Archiwum Państwowego w Lesznie po remoncie elewacji od strony ulicy Bolesława Chrobrego,
9 września 1999 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 818-1

Poza tym teren miasta Leszna, powiaty leszczyński, rawicki, gostyński i kościański należały do leszczyńskiego archiwum od początku jego powstania. Powiat górowski z woj.
dolnośląskiego i część powiatu wschowskiego
z woj. lubuskiego miały zdecydowanie bliżej
do Leszna – około 20 km – niż do archiwów
we Wrocławiu czy Zielonej Górze, gdzie odległość wynosiła 60–80 km i utrudniony był
dojazd. W związku z pracami nad korektą
statutów, dyrektor wnioskował także o nową
strukturę organizacyjną archiwum. W jego
skład miał wchodzić jeden oddział ewidencji,
opracowania, zabezpieczania i udostępniania
zasobu oraz dwa samodzielne stanowiska: do
spraw nadzoru nad archiwami zakładowymi
i do spraw administracyjno-gospodarczych445.
Ostatecznie w zmienionym statucie zasięg
terytorialny leszczyńskiego archiwum nie został zmieniony i obejmował w województwie
445

Tamże, sygn. 18, s. 3.

144

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIE W LATACH 1976–2002

52. Mapa obszaru działania Archiwum Państwowego w Lesznie opracowana w APL, około 2000 r.
APL, wersja elektroniczna

wielkopolskim miasto Leszno, powiaty leszczyński, gostyński i rawicki, z powiatu kościańskiego – miasto Kościan i gminę Kościan,
Krzywiń i Śmigiel, z powiatu krotoszyńskiego
– gminę Kobylin, z powiatu wolsztyńskiego –
gminę Przemęt, z terenu województwa dolnośląskiego – powiat górowski, z województwa
lubuskiego – gminy Szlichtyngowa i Wschowa z działającego początkowo powiatu nowosolskiego, a po utworzeniu powiatu wschowskiego – z tego ostatniego. Zaproponowana
przez dyrektora A. Piwonia struktura organi-

zacyjna została zatwierdzona446. Struktury tej
w momencie wprowadzania zmian w statucie nie można było wprowadzić z uwagi na
brak odpowiedniej liczby pracowników. Nie
było etatu na zatrudnienie osoby w pracowni
reprograficznej. Statut wyprzedzał więc sytuację, która zaistniała dopiero w momencie
przeniesienia archiwum do nowego obiektu
446
Zarządzenie nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmian statutu
Archiwum Państwowego Lesznie, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 18, s. 10–14.
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przy ul. Solskiego 71. Wówczas to, w zamian
za stanowiska stróży, archiwum otrzymało
etat merytoryczny. Zatrudniono jednak wtedy osobę, która zajmowała się kwerendami,
a nie reprografią. Dopiero w 2012 r., w wyniku zmiany statutu, wprowadzono stanowisko
do spraw kwerend, w ramach oddziału ewidencji, opracowania, zabezpieczania i udostępniania zasobu. Zmiany w statucie dostosowywały go do wprowadzonej 1 stycznia
1999 r. reformy samorządowej oraz uchwalonej 18 grudnia 1998 r. ustawy o służbie cywilnej. W statucie ujęto zapis o nadzorowaniu
jednostek samorządu terytorialnego i innych
samorządowych jednostek organizacyjnych,
których materiały archiwalne stanowiły również zasób archiwum. Archiwum miało także
z tymi jednostkami współpracować w zakresie realizacji zadań statutowych. Dodatkowo
w związku z ustawą o służbie cywilnej, dyrektor archiwum wykonywał zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu.
Odnośnie powoływania i określania składu
komisji metodycznej i komisji archiwalnej
oceny dokumentacji, dyrektor współdziałał
z dyrektorem AP w Poznaniu447. Po raz pierwszy w statucie zawarto informację o wspólnych komisjach i współdziałaniu dyrektora
AP w Lesznie w sprawie powoływania ich
członków. Wprawdzie od 1986 r. członkowie
komisji archiwalnej oceny dokumentacji byli
powoływani w porozumieniu z dyrektorami
archiwów objętych zasięgiem jej działania,
ale nie było mowy o wspólnych komisjach
i współdziałaniu, zwłaszcza w sprawach komisji metodycznej448.
Przez cały omawiany okres funkcjonował
przy dyrektorze AP w Lesznie wspomniany
zespół opiniodawczo-doradczy, a później koTamże.
Zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów państwowych z 15 lipca 1986 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz zakresu i trybu ich
działania, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 546–547; Zarządzenie
nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 1 października 1986 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji
metodycznych oraz określenia zakresu i trybu ich działania, [w]: tamże, s. 549–550.
447
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legium. Zespół (potem kolegium) miał na celu
opiniowanie decyzji i doradzanie dyrektorowi archiwum. Zadaniem tego ciała było rozpatrywanie projektów planów i sprawozdań
rocznych oraz wieloletnich, projektów aktów
prawnych dotyczących państwowej służby
archiwalnej, a także ważniejszych zarządzeń
dyrektora, podstawowych problemów budżetowych i administracyjnych archiwum czy
innych spraw zgłoszonych przez dyrektora449.
1.2. Kadry
Nowo powołane archiwa miały bazować
w miarę możliwości na etatach pozyskiwanych z dawnych macierzystych archiwów
wojewódzkich, ponieważ reorganizacja sieci
odbywała się w ramach limitów etatowych
będących w posiadaniu państwowej służby
archiwalnej. Archiwa na ten cel nie otrzymały żadnych dodatkowych etatów, a w związku z tzw. kompresją, która odbyła się w roku
1976, musiały nawet oddać 10 etatów w skali
kraju450. Dawne archiwa wojewódzkie dysponowały skromną liczbą stanowisk. Dodatkowo na nich spoczywał obowiązek sprawowania opieki naukowej i obsługi finansowej nad
nowo powstałymi placówkami, stąd limity
etatowe, jakie mogły przekazać nowym wojewódzkim archiwom były niewielkie. Poza
kilkoma wyjątkami, limit nie przekraczał
12 etatów w niektórych archiwach. W tej sytuacji nowe archiwa wojewódzkie rozpoczynały
realizację zadań statutowych z nieliczną kadrą.
W ciągu pierwszych lat tylko w czterech nowo
powołanych archiwach liczba etatów została
na tym samym poziomie. Do archiwów tych
zaliczało się Leszno. W siedmiu zatrudniano o jedną osobę mniej niż w 1976 r., w pięciu liczba etatów wzrosła. WAP w Lesznie
w 1976 r. miało najmniej etatów ze wszystkich
nowych archiwów wojewódzkich. W 1978 r.

448

449
Zarządzenie nr 3 Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie z dnia 1 sierpnia 1977 r. w sprawie powołania
i trybu działania pracy Zespołu Opiniodawczo-Doradczego
przy dyrektorze Wojewódzkiego Archiwum Państwowego
w Lesznie, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 110, s. 4–5.
450
M. Lewandowska, Kadra..., s. 134.

146

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIE W LATACH 1976–2002

53. Iwona Biernat, archiwistka Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, kwiecień 1979 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-2-2

siedmioma etatami, oprócz Leszna, dysponowały jeszcze tylko archiwa w Częstochowie i Zamościu, a w 1980 r. w Częstochowie
i Kaliszu. Archiwa w Częstochowie, Kaliszu
i Zamościu musiały zatrudnić docelowo o jedną osobę mniej, niż zatrudniały w momencie
przekształcenia w archiwa wojewódzkie451.
Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Lesznie powstało w oparciu o kadrę zatrudnioną w PAP w Lesznie. Usamodzielnionemu archiwum przyznano wspomniane
siedem etatów i niski fundusz płac. Sytuacja
ta uniemożliwiła obsadzenie wszystkich stanowisk pracy wynikających z nadanego statutu, a tym samym ukazała jego fikcję w tym
zakresie. Zmusiło to dyrektora archiwum dr.
Piwonia do równoległego podjęcia obowiązków kierownika oddziału materiałów archiwalnych, pracowni naukowej i biblioteki452.
Przyznany mały limit etatowy utrudniał
właściwe funkcjonowanie archiwum, oka451
452

Tamże, s. 134–137.
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 142, s. 1.

zał się także dużym wyzwaniem z powodu
problemów z zatrudnieniem odpowiedniej
kadry. Sporo kłopotów przysporzyło bowiem zaangażowanie pracowników merytorycznych ze stosownym wykształceniem na
stanowisko archiwisty. W wyniku podjętych
działań w archiwum zatrudniono dwóch
pracowników obsługi – Helenę Czerwińską
i Annę Frąckowiak, referenta do spraw administracyjno-gospodarczych – Bronisławę Dybalską, oraz jednego archiwistę z wykształceniem wyższym – mgr Joannę Klechtę. Drugie
stanowisko dla archiwisty obsadzone zostało tylko na okres 2,5 miesiąca przez osobę
z wyższym wykształceniem – Bognę Pamin,
która po ukończeniu kursu z podstaw archiwistyki zwolniła się na własną prośbę. Mimo
prowadzenia dalszych poszukiwań, dopiero
pod koniec roku dyrektor zdołał obsadzić to
stanowisko pracownikiem posiadającym tylko średnie wykształcenie ogólnokształcące –
Iwoną Biernat. Archiwum zatrudniało także
stróża Jerzego Adamskiego. Limit etatów nie
pozwolił na obsadzenie samodzielnych stanowisk do spraw konserwacji i reprografii. Taka
sytuacja powodowała, że większość podstawowych prac spoczęła na barkach dyrektora
archiwum453.
W całej sieci archiwalnej występowała
trudna sytuacja kadrowa i problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, a także
duża fluktuacja kadr wynikająca z kiepskiej
sytuacji finansowej. Choć fundusz płac w latach 1976–1980 wzrósł o 33,3%, to i tak w stosunku do postulowanych potrzeb był bardzo
ograniczony. Uzyskiwane podwyżki poborów nie nadążały za podwyżkami cen artykułów pierwszej potrzeby. Ponieważ brakowało
także środków na awansowanie pracowników, sytuacja taka spowodowała poważne
pogorszenie się sytuacji materialnej archiwistów, a co za tym idzie, wzrost rozgoryczenia
i uzasadnione żądania płacowe. Utrzymanie
kadry było możliwe tylko dzięki wyjątkowo
korzystnym ulgom i przywilejom dla osób
453

Tamże, sygn. 147, s. 59–60.
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kształcących się oraz przywiązaniu do zawodu archiwisty454.
Podobna sytuacja była również w archiwum leszczyńskim, gdzie w 1976 r. fluktuacja
kadr wynosiła 14,2%, podobnie jak w roku
1977. W kolejnych dwóch latach wzrosła do
poziomu 28,5%. Spowodowana była tymi
samymi przyczynami, które wymieniano
w skali całego kraju, a więc niskimi poborami, brakiem możliwości awansowania,
znikomym funduszem socjalnym i brakiem
mieszkań służbowych455. Problemy kadrowe
w leszczyńskim archiwum rosły w momencie
urlopów macierzyńskich czy zwolnień lekarskich, a nawet szkoleń. Poziom zatrudnienia
uniemożliwiał dalsze rozwijanie działalności
oraz organizowanie zastępstw. Archiwum, jak
pisał dyrektor Piwoń w sprawozdaniu rocznym za rok 1978, […] odczuwało szczególnie dotkliwie brak przynajmniej jeszcze jednego archiwisty z wyższym wykształceniem oraz konserwatora
zbiorów456. W kolejnych latach sytuacja kadrowa nie poprawiła się. W 1979 r. jedna osoba
przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a druga na urlopie macierzyńskim,
kolejne dwie osoby zwolniono z pracy. Pracownicy byli nieobecni łącznie przez 504 dni
robocze, co stanowiło 24,8% wszystkich dni
roboczych w danym roku przypadających na
wszystkich zatrudnionych. Na miejsce zwolnionego archiwisty ze średnim wykształceniem został zatrudniony stażysta z wyższym
wykształceniem – mgr Jacek Własiuk457.
Z początkiem lat 80. sytuacja nie poprawiła się znacząco – fluktuacja kadr nadal była wysoka. W 1981 r. wyniosła 28,8%,
w 1981, 1982 i 1984 r. – 14,4%. W roku 1981
dwóch archiwistów rozwiązało umowę o pracę, znajdując zatrudnienie w szkolnictwie.
Przyczyny takiego stanu rzeczy były takie
same jak w latach poprzednich, a więc brak
mieszkań, niskie pobory i trudne warunki
454
T. Walichnowski, Polskie archiwa państwowe (1976–1980),
„Archeion”, t. 71, 1981, s. 8.
455
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 142, s. 2.
456
Tamże, sygn. 151, s. 17.
457
Tamże, sygn. 153, s. 14.
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54. Bronisława Dybalska, starszy referent Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, 1980 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-2-6

socjalne oraz brak perspektyw ich poprawy.
Specjaliści kierowali się do pracy w szkolnictwie, gdzie oczekiwał ich niższy wymiar czasu pracy oraz dłuższy urlop wypoczynkowy.
Mimo wszystkich tych problemów, pod koniec 1981 r. leszczyńskie archiwum zatrudniało nadal siedem osób, w tym dyrektora oraz
trzech archiwistów – dwie osoby z wyższym
wykształceniem archiwalnym, jedną z dyplomem policealnego studium ekonomicznego.
Zatrudnienie trzeciego archiwisty stało się
możliwe dzięki temu, że osoba zajmująca etat
sprzątaczki była na urlopie macierzyńskim.
W skład personelu wchodziło także dwóch
pracowników obsługi i referent administracyjno-gospodarczy458.
W 1982 r. zwolnił się z pracy kolejny archiwista, do końca 1982 r. na jego miejsce
archiwum nie mogło zatrudnić nowej osoby
z powodu zablokowania etatu przez powracającą z urlopu macierzyńskiego sprzątaczkę.
Notabene ta ostatnia natychmiast dostarczyła
458

Tamże, sygn. 155, s. 8.
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55. Grupa pracowników Archiwum Państwowego w Lesznie, od lewej z przodu: Krystyna Łabenda, Maria
Buras, od lewej z tyłu: Aleksander Piwoń, Beata Halicka, 1985 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-4

zwolnienie lekarskie. Dopiero kolejny rok
przyniósł rozwiązanie tej sytuacji. Na wakujące stanowisko archiwisty nie udało się
znaleźć wprawdzie osoby z wyższym wykształceniem, ale zatrudniona została osoba ze średnim wykształceniem ekonomicznym – Beata Łazarek459. Sytuacja kadrowa
ponownie pogorszyła się w roku 1984, kiedy
to z archiwum zwolnił się ostatni archiwista
z wyższym wykształceniem, mianowicie mgr
Danuta Wojciechowska, która także przeniosła się do pracy w szkolnictwie. Stanowisko
to było bardzo trudno obsadzić kandydatem, który miał ukończone studia wyższe.
Nielicznych kandydatów zniechęcały niskie

zarobki i brak mieszkań służbowych. Dopiero pod koniec 1984 r. udało się zatrudnić
osobę z wyższym wykształceniem prawniczym – Janusza Michalewicza460. Nie trwało
jednak długo i nowy pracownik zwolnił się
na własną prośbę 15 marca 1985 r. Na wolne
stanowisko przyjęto wówczas absolwentkę
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
z dyplomem magistra archiwistyki – Barbarę
Ratajewską. Ona i zatrudniony w roku 1981
Jerzy Perzyński stanowili już stały i stabilny
zespół pracowników merytorycznych. W latach 1988–1995 r. obsada trzeciego stanowiska pracownika merytorycznego kilka razy
się zmieniała; pracowały na nim: Aleksandra
Ragan, Alicja Raniszewska i Joanna Konieczna. W 1995 r. zatrudniona została Aleksandra
Stachowska, która uzupełniała w trakcie pracy swoje wykształcenie najpierw na poziomie
licencjatu, a później magisterium na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zatrudnienie
A. Stachowskiej zakończyło proces stabilizacji
kadry pracowników merytorycznych461.
Poważna zmiana dla pracowników merytorycznych AP w Lesznie zaszła w roku 1997.
Z dniem 1 stycznia 1997 r. weszła bowiem
w życie ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie
cywilnej, która wprowadzała pojęcie służby
cywilnej i korpusu służby cywilnej oraz ustanawiała nowe zasady zatrudnienia pracowników administracji rządowej. Pracownicy
archiwów zostali członkami korpusu służby
cywilnej, z możliwością stania się urzędnikami mianowanymi po zdaniu odpowiednich
egzaminów. Podstawowymi korzyściami, jakie miały wynikać z wejścia do korpusu służby cywilnej, były stabilizacja zatrudnienia
i wynagrodzenia obliczanego według mnożników. W praktyce oznaczało to wzrost wynagrodzeń w porównaniu z poziomem płac,
jaki występował wówczas w archiwach. Poza
służbą cywilną znaleźli się dyrektorzy archiwów i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługowych – robotnicy gospodarczy
460

459

Tamże, sygn. 156, s. 11.

461

Tamże, sygn. 158, s. 12.
Archiwum zakładowe APL, akta osobowe pracowników.
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56. Pracownicy Archiwum Państwowego w Lesznie, w górnym rzędzie od lewej: Alicja Jackowska (młodszy
archiwista), Jerzy Perzyński (starszy archiwista), dr Aleksander Piwoń (dyrektor), Krystyna Łabenda (robotnik gospodarczy), w dolnym rzędzie: Danuta Dziurzyńska (referent do spraw administracyjnych), Barbara Ratajewska
(starszy archiwista), kwiecień 1992 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-5-1

i stróże nocni462. Początkowo wejście do służby cywilnej przyniosło wymierne korzyści
w postaci podwyżek poborów, z czasem jednak status ten zaczął wywoływać niezadowolenie pracowników. Archiwa miały problem
z zatrudnianiem pracowników na stanowiskach naukowo-badawczych, gdyż wkrótce
okazało się, że podwyżki dla pracowników
służby cywilnej były niewielkie, a w niektórych latach zamrożone.
Wzrost zatrudnienia w AP w Lesznie nastąpił dopiero w 2003 r., w wyniku przeprowadzki archiwum do nowego obiektu i likwidacji etatów stróżów nocnych. Wtedy to
462
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 1996 r.
nr 89, poz. 402; APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 111,
s. 45–49. O statusie archiwisty pisał Iwo Łaborewicz, Status
archiwisty państwowego – w przepisach i obyczajach – luźne spostrzeżenia, „Archiwista Polski”, nr 1, 2012, s. 47–56.

leszczyńskie archiwum pozyskało dodatkowy etat merytoryczny, na którym została zatrudniona mgr Barbara Tomczyk. W tym też
roku archiwum leszczyńskie, jak i wszystkie
archiwa w Polsce, otrzymało dodatkowy etat
do spraw związanych z dokumentacją osobowo-płacową. Wynikało to ze zmiany ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, która
zobowiązywała archiwa państwowe do podjęcia działań związanych z przechowalnictwem dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanych i upadających zakładów pracy
i firm prowadzących działalność przechowalniczą463. Na etat ten dyrektor Piwoń przyjął
mgr. Marcina Kapałę.
463
Ustawa z 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2002 r.
nr 214, poz. 241; APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 219,
s. 44–45.
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Zmiany na stanowiskach administracyjno-gospodarczym i obsługi nie były tak duże. Przez
omawiany okres na stanowisku administracyjno-gospodarczym nastąpiła jedna zmiana
– w miejsce Bronisławy Dybalskiej, która została zwolniona wskutek długotrwałej choroby, zatrudniona została Danuta Dziurzyńska,
która legitymowała się długoletnim stażem na
podobnym stanowisku. Niepowodzeniem zakończyły się starania o usamodzielnienie się
archiwum pod względem księgowości. Przez
cały omawiany okres, mimo zabiegów dyrektora poznańskiego archiwum dr. Kłysa, księgowość leszczyńskiego archiwum prowadziła
główna księgowa archiwum poznańskiego.
W latach 1991–1995 kadra leszczyńskiego archiwum była wzmocniona przez zatrudnionego na ½, a potem na ¼ etatu dokumentalistę do prowadzenia spraw obronnych i pożarowych, kancelarii tajnej i poufnej oraz bhp.
W tym czasie na stanowisku tym zatrudnione
były dwie osoby, najpierw mjr Stanisław Prus,
a następnie ppłk Florian Wojtasiński, jednak
w 1991 r. stanowisko pracy zostało zlikwidowane przez NDAP. W latach 80. i 90. na stanowiskach obsługi zmieniły się trzy osoby.
Ostatecznie kadra pracowników obsługi ustabilizowała się w 1991 r., kiedy to obok pracującej już Krystyny Łabendy zatrudniona została
Krystyna Adamczyk. Obie panie pracowały
nieprzerwanie do końca omawianego okresu.
Od 1 kwietnia 1985 r. do 2002 r. leszczyńskie archiwum, na skutek zaleceń pokontrolnych wydanych wówczas przez Rejonowy
Urząd Spraw Wewnętrznych w Lesznie, zatrudniało trzech, a potem dwóch stróżów
nocnych; każdy z nich zatrudniony był na ½
lub ¾ etatu. Stróżami nocnymi byli najczęściej
emeryci, dorabiający do niewielkiej renty czy
emerytury. Przez blisko 17 lat na stanowiskach tych przewinęło się 10 pracowników464.
Osobnym zagadnieniem był status pracowników naukowo-badawczych. Wprowa464
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 159, s. 12; sygn. 161,
s. 13; sygn. 164, s. 8; sygn. 165, s. 12; sygn. 171, s. 13; Archiwum
zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 28–29.

dzone w lipcu 1976 r. nowe przepisy płacowe
oraz zapowiedź korzystnych zmian w uprawnieniach pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w archiwach, wpłynęły
na korektę stanu liczbowego i strukturę kadry.
W całej sieci do końca 1980 r. wzrosła liczba
pracowników naukowo-badawczych. Dodatkowo przepisy obowiązujące od 1976 r., wprowadzone przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustanawiały, że
stanowiska kierownicze, w tym dyrektorów
archiwów, przewidziane były dla pracowników naukowo-badawczych465. Ponadto przepisy wewnętrzne państwowej służby archiwalnej ustalały, że stanowisko dyrektora wojewódzkiego archiwum państwowego mogą
zajmować pracownicy naukowo-badawczy
ze stopniem doktora i doktora habilitowanego. Kierownicy placówek archiwalnych zobowiązani byli do aktywnej działalności w pracach badawczych, lecz nie zwalniało to ich
z realizacji pozostałych zadań statutowych archiwów. W Zarządzeniu nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 31 marca 1977 r.
w sprawie zakresu obowiązków pracowników
naukowo-badawczych państwowej służby archiwalnej, stwierdzono, że do ich zadań należą:
[…] prace archiwalne i inne czynności związane ze
statutowymi zadaniami archiwum, zajmowanym
przez pracownika stanowiskiem pracy i wykonywaną funkcją466. Pracownicy naukowo-badawczy otrzymywali wyższe pobory, dodatki specjalne oraz wyższe stawki dodatku funkcyjnego. Średnio pensja tych pracowników była
prawie dwukrotnie wyższa niż pracowników
działalności podstawowej. Wpływ na to miał
niewątpliwie fakt, że 59% pracowników naukowo-badawczych pełniło funkcje kierownicze467. Nie inaczej wyglądała sytuacja w WAP
w Lesznie. W archiwum zatrudniony był jeden
M. Lewandowska, Kadra..., s. 155–156.
Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 31 marca 1977 r. w sprawie zakresu obowiązków pracowników
naukowo-badawczych państwowej służby archiwalnej, [w:] Działalność naukowa archiwów polskich, pod red. T. Walichnowskiego,
Poznań 1977, s. 147–148.
467
M. Lewandowska, Kadra…, s. 159–160.
465
466
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57. Pismo dyrektora dr. Aleksandra Piwonia do naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zwiększenia środków na wydatki osobowe, 22 września 1976 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 147, s. 36
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pracownik naukowo-badawczy na stanowisku adiunkta. Pracownik spełniał wszelkie
wymagania, czyli posiadał stopień naukowy
doktora. Był to oczywiście Aleksander Piwoń,
który jednocześnie pełnił funkcję dyrektora, co było zresztą zgodne z przepisami wewnętrznymi państwowej służby archiwalnej.
Dyrektor Piwoń, zgodnie z zarządzeniem nr 9
z 1977 r., wykonywał prace archiwalne i inne
czynności związane ze statutowymi zadaniami archiwum. Wobec bardzo szczupłej kadry
wykonywał także zadania kierowników oddziałów, które to stanowiska powinny funkcjonować zgodnie z nadanym statutem, a na
które nie było etatów. Był członkiem Komisji
Metodycznej i Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, prowadził też badania naukowe.
Wśród pracujących w AP w Lesznie w latach 1976–2004 osób, które ukończyły studia,
wykształcenie archiwistyczne miała tylko wymieniona już wcześniej mgr B. Ratajewska. Na
ogół w sieci archiwalnej spora liczba pracowników, zwłaszcza w latach 70. i 80., nie miała ukończonej specjalizacji archiwistycznej.
Wśród nowo zatrudnionych dominującą grupę stanowili absolwenci historii, przyjmowano także absolwentów innych kierunków468.
Podobna sytuacja była także w Lesznie. Jak już
wspomniano, dodatkowym mankamentem,
zwłaszcza w latach 70. i 80., była duża fluktuacja kadr oraz to, że nie zawsze udawało się
zatrudnić osoby z wyższym wykształceniem.
Wspomniana wysoka fluktuacja kadr
w całej sieci, potrzeba kształcenia nowo przyjmowanych osób oraz konieczność stałego
aktualizowania wiedzy personelu już zatrudnionego spowodowały, że niezbędne było
prowadzenie kształcenia podyplomowego
i kursów. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zastosowała wobec pracowników
pewien przymus kształcenia podyplomowego, wprowadzając w 1977 r. zasadę, że każdy
[…] równocześnie z sumiennym wykonywaniem
swoich obowiązków służbowych, także w sposób
planowy podnosi swoje kwalifikacje469.
468
469

M. Lewandowska, Kadra…, s. 165–166.
Pismo okólne nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-

Realizację zamierzeń szkoleniowych
NDAP zainaugurowała w 1976 r. kursem
podstawowym z zakresu archiwistyki. Jego
założeniem było przeszkolenie pracowników,
którzy nie byli absolwentami tego kierunku
studiów. Kurs obejmował 137 godzin zajęć,
przy czym najwięcej godzin przeznaczono na
zajęcia praktyczne, w czasie których uczono
metody opracowywania zespołów archiwalnych oraz prowadzenia podstawowych form
nadzoru nad narastającym zasobem, czyli
wizytacji archiwów zakładowych470. Kurs ten
ukończyły dwie nowo zatrudnione do pracy
w leszczyńskim archiwum archiwistki – mgr
Joanna Klechta i mgr Bogna Pamin. Dodatkowo mgr Klechta ukończyła w październiku
kurs specjalistyczny w ramach szkoleń przygotowanych przez NDAP. Kurs obejmował
zagadnienia dotyczące unowocześnienia informacji w archiwach i przeznaczony był dla
pracowników zajmujących się informacją archiwalną471. Także dyrektor archiwum został
objęty jednodniowym szkoleniem przeznaczonym dla dyrektorów nowo powstałych archiwów państwowych. Celem szkolenia było
przekazanie uczestnikom podstawowych
wiadomości z zakresu organizacji i zadań
nowo powołanych placówek archiwalnych472.
W 1978 r. archiwistka mgr J. Klechta ukończyła kurs archiwalny dotyczący uzgadniania archiwalnych przepisów kancelaryjnych,
który stawiał sobie za cel ujednolicenie metod
i usprawnienie organizacji pracy. Dyrektor archiwum dr Piwoń był uczestnikiem trzydniowego szkolenia dla dyrektorów i samodzielnych pracowników naukowo-badawczych.
Dodatkowo archiwistka Iwona Biernat, nieposiadająca wyższego wykształcenia, ukończyła roczny Korespondencyjny Kurs Archiwalny
stwowych z 27 września 1977 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych przez pracowników państwowej służby archiwalnej, APL, Archiwum Państwowe…,
sygn. 91, s. 144–147; M. Lewandowska, Kadra…, s. 167.
470
S. Stanisławska, Kurs archiwistyki i archiwoznawstwa w Sulejówku (wrzesień 1976 r.), „Archeion”, t. 66, 1978, s. 347–348; APL,
Archiwum Państwowe..., sygn. 261, s. 13–14.
471
H. Barczak, Kurs pracowników informacji archiwalnej w Sulejówku, „Archeion”, t. 66, 1978, s. 348–349; APL, Archiwum zakładowe, teczki osobowe pracowników.
472
M. Lewandowska, Kadra…, s. 169.
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I stopnia w celu nabycia kwalifikacji do pracy w archiwum. Starsza referentka Bronisława Dybalska ukończyła kurs BHP III stopnia
zorganizowany przez NDAP473. W kolejnych
latach NDAP nie organizowała już tak intensywnie kursów specjalistycznych. Niemniej
w 1980 r. archiwistka Barbara Kramarczyk
ukończyła kurs III stopnia dla kierowników
działów ewidencji, informacji i udostępniania
zorganizowany przez NDAP474. Pracownicy dokształcali się na kursach dla kierowników kancelarii tajnych, a dyrektor archiwum
uczestniczył w szkoleniach z zakresu obrony
cywilnej czy szkoleniach dla kadry kierowniczej. Pod koniec lat 80. NDAP zintensyfikowała szkolenia. W 1987 r. zorganizowała
naradę instruktażowo-szkoleniową z zakresu nadzoru archiwalnego, którą powtórzyła
w roku następnym, ponadto w 1988 r. zorganizowała szkolenia dotyczące zatwierdzania
przepisów kancelaryjnych, przechowywania
i konserwacji dokumentacji kartograficznej
czy zagadnień związanych z gromadzeniem
i opracowywaniem dokumentacji technicznej. We wszystkich tych szkoleniach uczestniczyli pracownicy leszczyńskiego archiwum.
W kolejnych latach intensywność szkoleń
zmalała. W 1997 r. mgr Barbara Ratajewska
uczestniczyła w trzydniowym szkoleniu na
temat opracowania dokumentacji technicznej. W roku następnym Jerzy Perzyński wziął
udział w szkoleniu na temat postępowania
z nośnikami elektronicznymi. W kolejnych
latach NDAP zorganizowała szkolenia z zakresu postępowania z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, prowadzenia ewidencji,
nadzoru archiwalnego, udostępniania akt,
mikrofilmowania zasobu, kontroli archiwalnych w szkołach wyższych475. Wraz z wprowadzaniem do archiwów technik komputeAPL, Archiwum Państwowe…, sygn. 151, s. 29.
Tamże, sygn. 265, s. 3. Barbara Kramarczyk pracowała
w archiwum tylko dwa miesiące: od 1 II 1980 do 31.III 1980, Archiwum zakładowe APL, Akta osobowe Barbary Kramarczyk.
475
Tamże, sygn. 161, s. 13; sygn. 162, s. 13; sygn. 171, s. 13;
sygn. 172, s. 19; sygn. 173, s. 21; Archiwum zakładowe APL,
sygn. 22/9, s. 29.
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rowych, rozpoczęto szkolenia w tym zakresie.
W 1994 r. mgr B. Ratajewska wzięła udział
w IV Letniej Szkole Komputerowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza
przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem
Informatyki Archiwalnej. W kolejnym roku
następny pracownik archiwum ukończył Letnią Szkołę Komputerową, pracownicy uczestniczyli także w szkoleniach komputerowych
organizowanych przez NDAP. W momencie
wprowadzania do archiwów archiwalnych
baz danych, rozpoczęto szkolenia w zakresie
ich obsługi. Podnoszono kwalifikacje także na
szkoleniach organizowanych przez inne archiwa. W 1981 r. archiwiści leszczyńscy wzięli
udział w jednodniowym szkoleniu zorganizowanym przez archiwum poznańskie w zakresie profilaktyki i konserwacji akt476. W archiwum leszczyńskim organizowano również
szkolenia wewnętrzne, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracowników, m.in. szkolono się w zakresie nowej
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych, zarządzeń i instrukcji metodycznych
wprowadzanych przez NDAP. W ramach
szkoleń wewnętrznych systematycznie organizowano także szkolenia związane z obroną cywilną, stałym dyżurem, udzielaniem
pierwszej pomocy i przeciwpożarowe. Z czasem w związku ze zmianą przepisów zaczęto kształcić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy477. Archiwiści
leszczyńscy próbowali swych sił na studiach
podyplomowych z zakresu archiwistyki. Studia takie podjął mgr Jacek Własiuk, ale szybko
z nich zrezygnował. W czasie pracy w leszczyńskim archiwum tylko jeden pracownik
ukończył studia wyższe. Była to Aleksandra Stachowska, która najpierw ukończyła
Wyższą Szkołę Marketingu i Zarządzania
w Lesznie, a następnie studia magisterskie

474

476
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 153, s. 26; sygn. 154,
s. 24; sygn. 155, s. 8–9; sygn. 168, s. 10.
477
Tamże, sygn. 157, s. 34; sygn. 160; s. 18; sygn. 164, s. 8;
sygn. 168, s. 10; sygn. 169, s. 11.

154

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIE W LATACH 1976–2002

58. Pracownicy Archiwum Państwowego w Lesznie
w ogródku na podwórzu budynku Archiwum przy
ul. Bolesława Chrobrego, od lewej: dyrektor dr Aleksander Piwoń, pracownik administracyjny Danuta Dziurzyńska, młodsza archiwistka Aleksandra Stachowska
i kustosz Barbara Ratajewska, czerwiec 1996 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 814-6-4

na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na
kierunku zarządzanie i marketing. Próbę napisania pracy doktorskiej podjęła mgr Danuta Rodewald, która zajęła się problemem
„Niemiecka własność ziemska w Polsce zachodniej (1918–1919)”; promotorem pracy był
prof. dr hab. Antoni Czubiński. W trakcie prac
nad gromadzeniem materiału źródłowego archiwistka zwolniła się z pracy w archiwum.
Także mgr Barbara Ratajewska uczestniczyła
w seminarium doktoranckim prof. Jerzego
Topolskiego, jednak z czasem zrezygnowała
z kontynuowania badań478.
Archiwum leszczyńskie włączało się także
w organizowanie praktyk studenckich, które
w archiwach państwowych mają długoletnią
tradycję. W 1980 r. NDAP przygotowała plan
rozmieszczenia praktykantów w archiwach
478
Tamże, sygn. 154, s. 24; sygn. 156, s. 24; sygn. 163, s. 19,
Akta osobowe Aleksandry Stachowskiej.

państwowych. Planem tym zostało objęte
po raz pierwszy archiwum leszczyńskie479.
W latach 1981–1985 praktykę odbyło ośmiu
studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Dwóch studentów odbyło praktykę I stopnia, a sześciu II stopnia. Praktyka
I stopnia obejmowała całokształt zadań statutowych archiwum, jego organizację i dzieje.
Natomiast praktyka II stopnia polegała na wykonywaniu samodzielnych zadań z zakresu
opracowywania materiałów archiwalnych480.
W kolejnych latach archiwum nadal przyjmowało praktykantów, ale stosunkowo niewielu, np. w latach 1997–2002 praktyki odbyło
w nim zaledwie ośmiu studentów. Praktykanci pochodzili z terenu działania leszczyńskiego archiwum481. Organizowanie przez
leszczyńskie archiwum praktyk studenckich
przyczyniło się do poznania przez studentów
specyfiki pracy małego archiwum.
1.3. Lokal archiwum
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie w momencie usamodzielnienia funkcjonowało dalej w obiekcie przy ul. Bolesława
Chrobrego 32. Należy przypomnieć, że budynek dzieliło nadal z lokatorami, którzy zajmowali część pomieszczeń. W 1976 r. wzrosła
powierzchnia magazynowa do 170 m² i nastąpił znaczny wzrost długości półek do 767 m.b.
(w 1975 r. – 646 m.b.). W tym samym roku dokonano remontu większości magazynów oraz
pomieszczeń biurowych i pracowni. Remont
obejmował odgrzybianie, prace instalacyjne,
elektryczne, tynkarskie, stolarskie i ślusarskie. Wykonano część nowych posadzek i wymalowano pomieszczenia. Prace remontowe
trwały ponad pół roku482.
W 1977 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lesznie przekazał WAP cztery kolejne
Tamże, sygn. 259, s. 23–25.
M. Lewandowska, Praktyki studenckie w archiwach państwowych, „Archeion”, t. 86, 1989, s. 107–109, 113.
481
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 160, s. 14; sygn. 161,
s. 13; sygn. 169, s. 17; sygn. 171 s. 13; Archiwum zakładowe
APL, sygn. 22/9, s. 27.
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pomieszczenia – trzy w lipcu, o łącznej powierzchni 45,90 m², i jedno w grudniu – o powierzchni 23,92 m²; pomieszczenia te mieściły
się na I piętrze. Pozyskano je dzięki poparciu
władz politycznych i administracyjnych województwa leszczyńskiego i miasta Leszna.
W związku z tym naczelny dyrektor Archiwów Państwowych prof. dr hab. Tadeusz
Walichnowski skierował do prezydenta miasta Leszna Edmunda Jankowskiego list z podziękowaniem za przydział dodatkowych
pomieszczeń. W liście napisał: Pozwoliło to na
znaczną poprawę warunków pracy tej placówki
i stworzyło możliwości skuteczniejszego spełnienia
powierzonych jej zadań zarówno jako placówki naukowo-badawczej, jak i urzędu wiary publicznej.
Tą drogą pragnę złożyć Towarzyszowi prezydentowi serdeczne i gorące podziękowanie za pomoc,
przychylność i zrozumienie dla spraw państwowej
służby archiwalnej483. Podziękowanie władz archiwalnych było wyrazem uznania dla władz
miasta Leszna. Archiwa w tym czasie były na
ogół w trudnej sytuacji lokalowej, wiele przekazywanych obiektów było przypadkowych
i wymagało kosztownych remontów, dodatkowo władze terenowe często nie były przychylne archiwom państwowym484.
Przyznane w 1977 r. pomieszczenia umożliwiły zorganizowanie biblioteki, co pozwoliło na zwolnienie części półek w magazynie
archiwalnym. Ponadto zorganizowano pracownię archiwalną oraz pomieszczenie, gdzie
prowadzono drobne prace konserwatorskie.
Uzyskany dodatkowy metraż poprawił znacząco komfort pracy w archiwum. Mimo to
w budynku nadal zamieszkiwało trzech lokatorów. Aby przejąć pomieszczenia przez nich
zajmowane, władze miasta musiały wskazać
im inne mieszkania. Trudna sytuacja lokalowa miasta, na którą zresztą powoływały się
władze, nie powalała na szybkie zakończenie
przejęcia całego obiektu przy ul. Bolesława
Tamże, sygn. 279, s. 30.
Archiwa państwowe PRL – stan obecny, najbliższe potrzeby.
(Raport POP PZPR warszawskiego środowiska archiwalnego), „Archeion”, t. 78, 1984, s. 11.
483
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Chrobrego 32 przez archiwum. Dzielenie budynku z lokatorami nastręczało wiele trudności, zwłaszcza w zabezpieczeniu obiektu
przed pożarem i włamaniem. Lokatorzy nie
pozwalali na pełną adaptację budynku na cele
archiwalne. Koniecznością stawało się założenie centralnego ogrzewania, ponadto wobec
stałego procesu przejmowania akt kurczyła
się wolna powierzchnia magazynowa.
Przez dłuższy okres archiwum dzierżawiło w prywatnym budynku przy Nowym
Rynku 18 niewielką powierzchnię magazynową. W 1994 r. z dniem 1 marca wypowiedziało dzierżawę pomieszczenia i przeniosło
zgromadzone tam akta do swojej głównej
siedziby485.
W kolejnych latach dyrektor archiwum nadal zabiegał u władz miasta i województwa
o przydział pozostałych pomieszczeń w budynku zajmowanym przez archiwum. W 1980 r.
starania te zakończyły się sukcesem i WAP
w Lesznie pod koniec listopada otrzymało od
władz Leszna pięć pomieszczeń w swej dotychczasowej siedzibie. Ich przejęcie umożliwiło powiększenie powierzchni magazynowej
o około 80 m² 486, co nastąpiło rok później po
przeprowadzonym remoncie. Kolejną część
pomieszczeń przekazano w styczniu 1981 r.
W latach 1980–1981 archiwum zyskało łącznie
120,52 m², na które składało się sześć pokoi,
jedna łazienka i dwa korytarze. W marcu, po
opuszczeniu pomieszczeń przez ostatniego
lokatora, archiwum zyskało 37,24 m² – dwa
pokoje, łazienkę i korytarz. Lokale przekazało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Lesznie. W nowych pomieszczeniach przeprowadzone zostały niezbędne remonty polegające
na wymianie instalacji elektrycznej, postawieniu lub przestawieniu pieców kaflowych, naprawie tynków, wymianie szyb i pracach malarskich. Znaczne zwiększenie powierzchni
archiwum pozwoliło na poprawę warunków
pracy, która była oczekiwana zarówno przez

484

485
486

APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 168, s. 10.
Tamże, sygn. 154, s. 13–14.
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59. Remont elewacji budynku Archiwum Państwowego w Lesznie – widoczny ceglany mur po skuciu tynku, 10 sierpnia 1999 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 811-3-9

pracowników archiwum, jak i jego użytkowników. Powiększył się metraż magazynów
archiwalnych, a pracownię naukową i bibliotekę przeniesiono do obszernych pomieszczeń na I piętrze. Wydzielono także dwa pomieszczenia na potrzeby przyszłej pracowni
konserwatorskiej. Archiwum w ten sposób
stało się jedynym użytkownikiem budynku
przy ul. Bolesława Chrobrego 32, o łącznej powierzchni użytkowej 683 m², z czego 146 m²
zajmowała część administracyjna (biura, sala
konferencyjna, pracownia naukowa), a 404 m²
część magazynowa. Powierzchnia działki
wynosiła 713 m² 487.
W kolejnych latach w budynku wykonywane były tylko drobne naprawy, np. w 1982 r.
pomalowano stolarkę okienną na parterze
i przestawiono jeden piec kaflowy. W kolejnych latach wytapetowano pracownię naukową i pomalowano pomieszczenia biurowe,
487

Tamże, sygn. 155, s. 9; sygn. 279, s. 33, 42, 147.

naprawiono instalację elektryczną na klatce
schodowej. Kiedy w przylegającym do archiwum pomieszczeniu na opał zaobserwowano
spękania ścian, zarządzające obiektem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – mimo interwencji – nie przeprowadziło remontu488.
Budynek dzierżawiony przez AP w Lesznie był obiektem zabytkowym, który z biegiem lat wymagał remontów w coraz szerszym zakresie, a co się z tym wiąże – coraz
większych nakładów finansowych. W związku z jego pogarszającym się stanem, zwłaszcza
dachu i wspomnianego wyżej pomieszczenia
na opał, archiwum było zmuszone zwrócić się
do zarządcy obiektu, czyli Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lesznie, o przeprowadzenie kapitalnego
remontu dachu i wybudowanie nowej składnicy opału. Wniosek został zaopiniowany po488

Tamże, sygn. 156, s. 12; sygn. 157, s. 34; sygn. 158, s. 12, 13.
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zytywnie w roku 1984, a roboty miały zostać
podjęte w roku następnym. Mimo początkowych trudności związanych z brakiem środków finansowych, w 1985 r. udało się przeprowadzić remont budynku. W kosztach remontu, za zgodą NDAP, partycypowało leszczyńskie archiwum. Zakres prac remontowych był
bardzo szeroki – do najważniejszych należała
wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachowej, przełożenie i wymiana części
dachówek, naprawa kominów i wymiana
rynien oraz wybudowanie nowego budynku
gospodarczego489.
Archiwum wymagało także lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W zaleceniach pokontrolnych Straż Pożarna wnioskowała o zainstalowanie w obiekcie czujników przeciwpożarowych, jednak nie zostały
one zamontowane do końca funkcjonowania
instytucji w tym budynku. W celu poprawy
bezpieczeństwa na budynku zainstalowano
natomiast lampy rtęciowe.
W latach 80. zaczęto myśleć o zamontowaniu w obiekcie centralnego ogrzewania, bowiem trudno było utrzymywać odpowiednią
temperaturę w pomieszczeniach biurowych,
pracowni naukowej czy salce konferencyjnej.
Nie było też mowy o ogrzewaniu magazynów piecami kaflowymi z uwagi na bezpieczeństwo zbiorów. Sytuacja taka była bardzo
uciążliwa w miesiącach zimowych. Pracownicy przychodzący rano do pracy, zwłaszcza przy dużych mrozach, zmuszeni byli
pracować w bardzo niskich temperaturach.
W łazienkach zamarzała wówczas woda,
a w nieogrzewanych pomieszczeniach magazynowych temperatura spadała do bardzo
niskiego poziomu, co nie służyło gromadzonym materiałom archiwalnym. W 1985 r. na
zlecenie archiwum powstał projekt centralnego ogrzewania, jednak w związku z bardzo
dużymi kosztami prace nie zostały rozpoczęte. W 1989 r. podjęto kolejną próbę założenia
centralnego ogrzewania. Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Lesznie otrzymało na ten cel środki z Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Prace nie zostały jednak podjęte z uwagi na żądania Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, architekta miejskiego i konserwatora zabytków. Architekt miejski i konserwator odmówili zgody na postawienie 19-metrowego
komina, którego domagał się Wydział Ochrony Środowiska. Dalsze starania nie przyniosły
pozytywnego rozstrzygnięcia, a propozycję
założenia ogrzewania gazowego także zaopiniowano negatywnie. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Poznaniu
motywował odmowną decyzję trudnościami
w zaopatrzeniu kraju w gaz. Również stan
techniczny ulicznej instalacji gazowej uniemożliwiał podłączenie budynku do sieci490.
W efekcie problemu centralnego ogrzewania
nie rozwiązano i do 2002 r. archiwum ogrzewano piecami kaflowymi.
Pod koniec 1989 r. AP w Lesznie za zgodą
NDAP przejęło teren z zabudowaniami przy
ul. Bolesława Chrobrego 32 pod swój zarząd
od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektor motywował
potrzebę przejęcia budynku stale rosnącym
czynszem za użytkowanie obiektu. Informował ponadto, że wcześniej nie występował o przejęcie obiektu, ponieważ liczył, że
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej założy w obiekcie centralne
ogrzewanie. Ostatecznie w tzw. trwały zarząd
Urząd Rejonowy w Lesznie decyzją administracyjną z dnia 24 maja 1996 r. przekazał
nieodpłatnie na czas nieoznaczony nieruchomość Skarbu Państwa przy ul. Bolesława
Chrobrego 32 na cele związane z działalnością
kulturalno-oświatową491.
W latach 90. zaczął pojawiać się problem
związany z kończącą się w szybkim tempie
rezerwą magazynową. Archiwum stanęło
przed kolejnym bardzo ważnym problemem.
Tamże, sygn. 163, s. 11; sygn. 164, s. 9.
Tamże, s. 11; sygn. 279, s. 14; Archiwum zakładowe APL,
Trwały zarząd AP Leszno, s. 4–5.
490
491

489

Tamże, sygn. 158, s. 13; sygn. 159, s. 13–14.
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60. Budynek Archiwum Państwowego w Lesznie po remoncie elewacji – narożnik, strona południowo-zachodnia,
9 września 1999 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 811-4-2

Sposobem jego rozwiązania mogło być wydzierżawienie dodatkowych pomieszczeń na
magazyny lub budowa nowego obiektu. Patrząc jednak na stan techniczny budynku, który wymagał stałych remontów oraz dużych
nakładów związanych z zainstalowaniem
centralnego ogrzewania, rozsądne wydawało
się wybudowanie nowego obiektu dla archiwum.
Niezależnie jednak od narastających problemów lokalowych i rozważanej koncepcji
budowy nowego archiwum, w 1997 r. przeprowadzony został gruntowny remont północnej połaci dachu, polegający na pokryciu
jej nową karpiówką oraz założeniu nowych
rynien. W następnym roku wyremontowano resztę dachu, rozpoczęto prace związane
z osuszaniem murów obwodowych oraz odnowieniem elewacji. Remont elewacji polegał
na skuciu tynków, założeniu nowych oraz
odtworzeniu istniejących detali. Prace te za-

kończono rok później492. Zakres prac remontowych budynku, który zwłaszcza z zewnątrz
prezentował się okazale, sugerował, że władze archiwalne skłonne były do pozostawienia siedziby głównej archiwum w dotychczasowym miejscu.
Mimo ww. prac dyrektor archiwum dr
Piwoń nieustannie zabiegał o pozyskanie dodatkowego obiektu lub znalezienie obiektu
na nową siedzibę. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w materiałach przygotowanych w 1999 r. na posiedzenie sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży informowała, że AP w Lesznie, Bydgoszczy, Kaliszu,
Koszalinie, Suwałkach i Zamościu, znajdują
się w najgorszej sytuacji lokalowej493. W tym
też roku pojawił się pomysł pozyskania i za492
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 171, s. 14; sygn. 172,
s. 23.
493
Tamże, sygn. 113, s. 197.

ORGANIZACJA I WARUNKI FUNKCJONOWANIA

159

61. Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia budynku byłego magazynu obrony cywilnej, przeznaczonego na cele
archiwalne, przez dyrektora Archiwum Państwowego dr. Aleksandra Piwonia; od lewej: wiceprezydent Leszna Jan
Wojciechowski, głębiej z prawej prezydent Leszna Tomasz Malepszy, 15 września 2000 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 817-3

adaptowania na cele archiwalne byłego magazynu obronny cywilnej w Lesznie przy ul. Solskiego 71. Obiekt był opuszczony i wymagał
prac remontowo-adaptacyjnych, ale mógł na
wiele lat zabezpieczyć potrzeby magazynowe
leszczyńskiej placówki. Obiekt ten jako mienie Skarbu Państwa w grudniu 1999 r. został
przekazany przez wojewodę wielkopolskiego
Macieja Musiała nieodpłatnie miastu Leszno.
W tej sytuacji nic nie stało na przeszkodzie,
aby dokonać zamiany budynków. Z taką propozycją do prezydenta miasta Leszna Tomasza Malepszego wystąpił dyrektor dr A. Piwoń. W wyniku przeprowadzonych rozmów,
które toczyły się w obecności zastępcy naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych
dr. Henryka Kurowskiego, 16 marca 2000 r.
nastąpiło podpisanie porozumienia. W porozumieniu tym wyrażono wolę zamiany nieruchomości, tzn. oddanie na rzecz miasta siedzi-

by archiwum przy ul. Bolesława Chrobrego 32
oraz przejęcie przez archiwum w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Solskiego 71. Po
podpisaniu porozumienia musiał nastąpić
szereg działań, aby sfinalizować sprawę. Najważniejszym zadaniem było pozyskanie zgody wojewody wielkopolskiego na zamianę
nieruchomości, zwłaszcza że budynek przy
ul. Bolesława Chrobrego należał do Skarbu Państwa. Projekt zmian popierała NDAP
w osobie naczelnego dyrektora prof. dr hab.
Darii Nałęcz, która wystosowała do wojewody osobne pismo popierające wniosek. Napisała w nim: Powierzchnia magazynowa w obecnej
siedzibie jest w pełni wykorzystana, a na przejęcie
oczekuje kilkaset metrów bieżących akt po zlikwidowanych lub przekształconych jednostkach szczebla wojewódzkiego lub rejonowego, a także archiwalia wytworzone przed 25 latami, które powinny
być na bieżąco przyjmowane do Archiwum oraz
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62. Budynek byłego magazynu obrony cywilnej przy ul. Solskiego 71, adaptowany na siedzibę Archiwum Państwowego w Lesznie, 3 września 2001 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 812-2-1

mające sto lat księgi urodzeń, małżeństw i zgonów
z urzędów stanu cywilnego. Tylko przeniesienie
archiwum do innego, większego obiektu umożliwia
realizację tych zadań i zapewnienie archiwaliom
właściwych warunków przechowywania494.
Prace związane z zamianą obiektów nabierały tempa. Miasto uzyskało zgodę wojewody i konserwatora zabytków na zamianę
obiektów. W wyniku przeprowadzonych
negocjacji Archiwum Państwowe w Lesznie
i Zarząd Miasta Leszna podpisały protokół
rokowań i protokół uzgodnień. 29 września
2000 r. prezydent miasta Leszna wydał decyzję o oddaniu w trwały zarząd na czas
nieoznaczony obiektu przy ul. Solskiego 71.
Przejęcie tego obiektu nastąpiło 2 października 2000 r., więc w tym momencie można
było rozpocząć prace adaptacyjne495. Projekt
adaptacji obiektu przygotowała Pracownia
Projektów i Ekspertyz Budowlanych Henry494
495

Archiwum zakładowe APL, Trwały zarząd AP Leszno, s. 16.
Tamże, s. 21–60.

ka Plessnera. Na wykonanie prac podpisano
umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym przy Areszcie Śledczym w Poznaniu.
Adaptacja budynku wymagała szeregu prac,
m.in. przebudowy obiektu wewnątrz, wymiany instalacji, pokrycia dachu nową papą,
wykonania opierzeń i rynien, wymiany okien
i drzwi, ocieplenia, wykonania nowych podłóg oraz położenia paneli i płytek. W wyniku
adaptacji powstały również nowe toalety. Remont zgodnie z umową miał zakończyć się
31 grudnia 2001 r., ale przedłużał się. Okazało
się, że trzeba było także wykonać dodatkowe
prace, których konieczność wynikła w trakcie
adaptacji budynku, wskutek czego ostateczny odbiór budynku mógł nastąpić dopiero
1 lipca 2002 r. Całkowita powierzchnia zabudowy wyremontowanego obiektu wynosiła
1163 m², powierzchnia magazynu – 414,30 m²,
powierzchnia administracyjna – 321,90 m²,
ciągi komunikacyjne – 101,20 m². Wyremontowany obiekt posiadał pracownię naukową
z biblioteką dla 10 użytkowników, salkę konfe-
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63. Wnętrze przyszłego magazynu Archiwum Państwowego w Lesznie w trakcie robót budowlanych, 3 września
2001 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 812-2-1

64. Pomieszczenia byłego magazynu obrony cywilnej w trakcie adaptacji na siedzibę Archiwum Państwowego
w Lesznie, wyjście zapasowe, 3 września 2001 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 812-2-2
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65. Siedziba Archiwum Państwowego w Lesznie przy ul. Solskiego 71, fasada zachodnia. Fot Marcin Kapała, 30 lipca
2003 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 812-8-1

rencyjną, trzy pomieszczenia biurowe, gabinet
dyrektora i sekretariat, pomieszczenie socjalne dla pracowników, tzw. profilaktykę, gdzie
przyjmowane miały być akta, pokój gościnny,
kancelarię tajną, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz magazyn na około 4000 m.b. akt
z pomieszczeniem dla magazyniera. Do dyspozycji użytkowników były także dwie łazienki i szatnia, a także dodatkowa łazienka
dla pracowników. Ponadto przy salce konferencyjnej było pomieszczenie, w którym znajdowała się centralka telefoniczna i urządzenie
rozprowadzające sieć internetową. Adaptowany budynek archiwalny został wyposażony w instalację przeciwpożarową w postaci
czujników przeciwpożarowych i instalację antywłamaniową oraz sieć internetową. Dodatkowo w celach bezpieczeństwa przy wejściu
do budynku zainstalowana została kamera
telewizji przemysłowej. Okna zabezpieczono
kratami, a drzwi wejściowe folią antywłamaniową. Magazyn został wyposażony w regały

jezdne, które początkowo zostały zamontowane tylko z jednej strony magazynu, co i tak
w momencie przeprowadzki dawało dużą rezerwę magazynową. Druga strona magazynu
miała być wyposażona w regały w późniejszym terminie. W celu zabezpieczenia przed
włamaniem i pożarem obiekt został podłączony za pomocą odpowiednich systemów
do stacji monitorowania systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Podpisano także umowę na ochronę fizyczną obiektu
w sytuacji włączenia się alarmu. Większość
pomieszczeń została wyposażona w nowe
meble, zaaranżowano zieleń wokół budynku,
położono na wjeździe kostkę brukową. Wykonano także ogrodzenie i bramy496. Wyremontowany obiekt zaspokajał w pełni potrzeby
AP w Lesznie. W porównaniu z dotychczas
496
Archiwum zakładowe APL, Umowa o wykonanie remontu budynku, s. 1–139; Odbiór techniczny końcowy AP Leszno,
s. 1–103, Projekt adaptacyjny budynku na potrzeby Archiwum
Państwowego w Lesznie.
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2.1. Zasób archiwum
Głównym zadaniem AP w Lesznie było gromadzenie i przechowywanie zasobu. Zgodnie
ze Statutem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie zasób archiwalny stanowiły materiały archiwalne wchodzące w skład
państwowego zasobu archiwalnego, a zgromadzone do dnia 31 stycznia 1976 r. w byłym
PAP w Lesznie, powstałe lub powstające na
terenie działania WAP – przejmowane przez
WAP po 31 stycznia 1976 r. od władz, urzędów, instytucji, organizacji i osób prywatnych,
przekazane WAP przez naczelnego dyrektora
Archiwów Państwowych na podstawie § 8
Zarządzenia nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia
14 stycznia 1952 r. w sprawie sieci archiwalnej497.
Według statutu zatem zasób archiwum stanowiły materiały przechowywane do dnia powstania WAP w archiwum powiatowym oraz
te, które miały być przez archiwum przejęte
w kolejnych latach.
Jak pisze S. Kłys: Jednym z podstawowych
i koniecznych warunków sprawnego, racjonalnego
i efektywnego zarządzania państwowym zasobem
archiwalnym jest zgodny ze stanem faktycznym,
przejrzysty i funkcjonalny system ewidencji498.
Ewidencja zasobu do roku 1999 r. była prowadzona w archiwum leszczyńskim na pod-

stawie Zarządzenia nr 10 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z roku 1961499. W 1999 r.
naczelny dyrektor Archiwów Państwowych
wydał nowe zarządzenie w sprawie ewidencji
zasobu w archiwach państwowych.
Zgodnie z zarządzeniem z 1999 r. archiwa
państwowe prowadzą ewidencję całości przechowywanego zasobu. Ewidencja była realizowana za pomocą następujących środków
ewidencyjnych: księgi nabytków i ubytków,
kartoteki zespołów i zbiorów, spisów zespołów i zbiorów. Zgodnie z zarządzeniem ewidencję zasobu miał wykonywać kierownik
oddziału wewnętrznego lub osoba wyznaczona przez dyrektora archiwum. Ponadto
od 1 stycznia 2000 r. księga nabytków i ubytków miała być sporządzana wyłącznie przy
wykorzystaniu komputerowej bazy danych
KANAPA, natomiast spisy zespołów i zbiorów przy wykorzystaniu komputerowej bazy
danych SEZAM 500. Zarządzenie unowocześniło więc prowadzenie ewidencji zasobu poprzez wprowadzenie systemów komputerowych. W archiwum leszczyńskim za ewidencję
zasobu początkowo odpowiadał dyrektor
A. Piwoń, a potem wyznaczona przez niego osoba – B. Ratajewska. Ewidencja zasobu
w leszczyńskim archiwum prowadzona była
rzetelnie i na bieżąco, więc NDAP nie miała
do niej żadnych zastrzeżeń.
Ważnym elementem sprawdzania kompletności zasobu jest jego skontrum. W interesującym nas okresie naczelny dyrektor
Archiwów Państwowych w roku 1995 zarządził skontrum całego zasobu na lata 1995–
–1997. Do jego przeprowadzenia zobowiązane
były wszystkie archiwa państwowe. Skontrum
w AP w Lesznie miało zostać zakończone do
końca czerwca 1996 r. Zgodnie z zaleceniami,
dyrektor Piwoń wydał zarządzenie regulujące
zasady jego przeprowadzenia w leszczyńskiej

497
Statut Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 1, s. 6–7; Zarządzenie
nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie
sieci archiwalnej, „Monitor Polski”, nr A-9, poz. 87.
498
S. Kłys, Ewidencja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych, „Archeion”, t. 96, 1995, s. 67.

499
Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 maja 1961 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego
w archiwach państwowych, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 310–314 .
500
Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z marca 1999 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 616–630.

użytkowanym obiektem był nowoczesny
i przestronny. Magazyn archiwalny spełniał
oczekiwania archiwistów, gdyż wilgotność
wynosiła w granicach 40%, a temperatura wahała się zimą w granicach 16–18°C i osiągała
najwyżej 23°C latem. Archiwum mogło więc
rozwijać swoją działalność zgodnie ze stawianymi od lat wymogami.
2. Zasób Archiwum Państwowego w Lesznie
i jego wykorzystanie w latach 1976–2002
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Tabela 7. Zestawienie opracowanych zespołów, jednostek i liczba inwentarzy na stanie Archiwum
Państwowego w Lesznie
Zasób ogółem
Rok

liczba zespołów

metraż
w m.b.

Zasób przejęty w danym roku
liczba
jednostek

liczba
zespołów

metraż
w m.b.

liczba
jednostek

Zasób wybrakowany
w danym roku
metraż
w m.b.

liczba
jednostek

1976

240

668,86

59946

4

0,16

16

2,50

543

1977

248

704,97

63119

8

44,22

3784

8,11

611

1978

253

737,31

65196

5

33,14

2164

0,80

87

1979

256

749,32

65815

3

17,31

1244

5,30

625

1980

257

757,61

66386

8

9,62

703

1,33

132

1981

260

764,05

66871

3

8,62

580

2,18

95

1982

291

775,52

67885

31

23,40

1598

11,93

584

1983

313

803,27

70456

22

28,25

2761

0,50

190

1984

354

821,99

72643

41

24,09

2426

5,37

239

1985

365

829,05

73390

12

9,29

995

2,23

248

1986

390

866,19

77844

25

50,86

5715

13,72

1261

1987

401

887,30

79423

11

23,59

1732

2,48

111

1988

457

908,87

79013

45

23.96

1142

2,39

1552

1989

459

909,15

79060

2

5,33

230

5,05

183

1990

467

986,89

83136

8

78,95

4115

1,22

40

1991

477

1018,68

85317

10

31,79

2181

–

–

1992

648

1042,12

87542

171

23,44

2225

–

–

1993

657

1054,58

89087

9

12,93

1586

0,47

41

1994

663

1076,09

90772

11

22,54

1770

1,03

82

1995

666

1018,65

90163

4

2,87

315

0,15

11

1996

674

1031,05

90883

8

11,98

860

1,41

174

1997

681

1045,72

91908

7

18,97

1236

3,16

200

1998

696

1060,61

93450

15

15,75

1588

0,96

47

1999

698

1080,94

95063

2

21,18

1619

0,62

8

2000

704

1107,33

97498

6

27,03

2480

0,99

56

2001

718

1164,42

102215

14

57,49

4717

0,40

–

2002

758

1240,14

106249

40

76,64

4037

0,92

3

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań statystycznych KN-1 Archiwum Państwowego w Lesznie
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147–171.

ZASÓB I JEGO WYKORZYSTANIE

165

66. Nowy dworzec PKS w Lesznie zlokalizowany w pobliżu stacji PKP dobrze służy pasażerom. Na zdjęciu „godzina
szczytu” na PKS-wskim dworcu. Fot. Stanisław Wiktor, 1979 r.
APL, Krajowa Agencja Wydawnicza, sygn. 8-14

placówce. Zespół roboczy do przeprowadzenia skontrum składał się z B. Ratajewskiej
– kierownika zespołu, i J. Perzyńskiego, ale
mógł korzystać z pomocy pozostałych pracowników501. W wyniku skontrum, w leszczyńskim archiwum uznano za zagubione
dziewięć j.a. Wśród zaginionych jednostek
znalazły się dwie z Wydziału Powiatowego
w Rawiczu, jedna z Akt miasta Leszno, jedna
z Akt miasta Rakoniewice, jedna z Akt miasta
Wolsztyn, dwie z zespołu Notariusz Matthaei
Ludwig – Rawicz, jedna z PRN w Lesznie
i jedna z zespołu Urząd Powiatowy w Gostyniu. Jednej z wymienionych jednostek brakowało już podczas skontrum w 1961 r.; była to
jednostka z Wydziału Powiatowego w Rawiczu – sygn. 23, czyli Akta urzędników komunalnych w Jutrosinie z lat 1909–1931. Z kolei
jedna jednostka odnalazła się po zakończeniu skontrum. Była to sygn. 791 z Akt miasta
501
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 133, s. 12–13; Zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 13 kwietnia 1995 r. w sprawie przeprowadzenia w latach 1995–1997 skontrum państwowego zasobu archiwalnego w archiwach państwowych,
[w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 598–602.

Leszno, włożona omyłkowo do innego poszytu, najprawdopodobniej z uwagi na to, że była
bardzo cienka502. Próby wyjaśnienia braku
innych jednostek nie dały rezultatu. Stwierdzono jedynie, że akta Urzędu Powiatowego
w Gostyniu z lat 1973–1975, sygn. 97 zostały
najprawdopodobniej oddane omyłkowo na
makulaturę z wybrakowanymi z zespołu aktami kategorii B. Dyrektor dr A. Piwoń postanowił przeprowadzić lustrację wszystkich
zespołów akt, w których stwierdzono braki
w czasie skontrum. Została ona przeprowadzona po całkowitym przeniesieniu zasobu
archiwalnego do nowego obiektu503, ale nie
ma dokumentów, które potwierdziłyby jej
przeprowadzenie w 2003 r.
W 2002 r. naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych zalecił lustrację stanu zasobu.
W odniesieniu do placówki w Lesznie lustracją miały zostać objęte zbiory fotograficzne,
ikonograficzne i kartograficzne wytworzone
do 1945 r. Leszczyńskie archiwum poddało
502
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 170, s. 7; Archiwum
zakładowe APL, sygn. 617/97, bez numeracji stron.
503
Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/13, s. 7.
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lustracji 10 następujących zespołów archiwalnych: Zbiór druków ulotnych, Zbiór planów miast, Zbiór tłoków pieczętnych, Zbiór
map tematycznych, Zbiór map katastralnych,
Dokumentacja techniczna – zbiór, Zbiór map
topograficznych, Krajowa Agencja Wydawnicza – miesięczna kronika fotograficzna województwa leszczyńskiego, Zbiór fotografii
i Zbiór widokówek. Zespoły wytypowane do
lustracji wykraczały poza okres objęty wytycznymi z zarządzenia NDAP, według których miały jej podlegać zespoły wytworzone do 1945 r., bowiem zespoły zlustrowane
w Lesznie sięgały swymi datami do 1997 r.,
a zespół Krajowa Agencja Wydawnicza pochodził z lat 1978–1981, nieobjętych lustracją.
Przeprowadzona lustracja zespołów nie wykazała żadnych braków504.
Początkowo przejmowanie materiałów archiwalnych do leszczyńskiego archiwum odbywało się zgodnie z przepisami wydanymi
we wcześniejszym okresie. Dopiero w 1984 r.
minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki wydał rozporządzenie w sprawie zasad
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych505. Natomiast w 1986 r. naczelny
dyrektor wydał zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu
przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych. Zarządzenie regulowało przejmowanie materiałów po upływie
25 lat od ich wytworzenia. Nie zmieniła się definicja porządkowania archiwaliów w stosunku do wcześniejszych przepisów506. Podobnie
504
Tamże, sygn. 22/13 s. 22–23; Decyzja nr 5 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 czerwca 2002 r.
w sprawie przeprowadzenia w archiwach państwowych lustracji stanu zasobu, Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/13,
s. 2–4.
505
Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. z 1984 r. nr 41,
poz. 216.
506
Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 25 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania
oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 160–163.

było w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia
16 września 2002 r. Utrzymano w nim okres, po
którym archiwa państwowe przejmują materiały archiwalne, nie zmieniono także definicji
porządkowania materiałów archiwalnych507.
Zasób WAP w Lesznie systematycznie się
powiększał. Przekazywane materiały archiwalne były w zasadzie uporządkowane, choć
nadal zdarzało się przejmowanie materiałów
nieuporządkowanych, zwłaszcza od stowarzyszeń i innych instytucji, które nie podlegały nadzorowi archiwalnemu. W pierwszym
roku samodzielnego funkcjonowania WAP
w Lesznie przejęło zaledwie 0,16 m.b. akt
i 16 j.a., przy czym jednocześnie wybrakowano 2,5 m.b. akt – 543 j.a. (zob. tabela 7) za zgodą Wojewódzkiej Komisji Oceny Materiałów
Archiwalnych. Wybrakowanie akt było efektem opracowywania zespołu Sąd Obwodowy
w Wolsztynie. Wybrakowano wówczas akta
opiekuńcze z okresu okupacji hitlerowskiej
(część pozostawiono jako przykładowe) oraz
akta osobowe pracowników sądu (47 teczek
sprzed I wojny światowej)508. W kolejnych
latach zasób powiększał się systematycznie,
gdyż przyjmowano od ponad 2 do 30 m.b. akt
rocznie. Zdarzały się jednak lata, w których
przyjmowano 44 czy 50 m.b. akt. Przejmowany metraż przekładał się także na liczbę przyjmowanych jednostek. Przeciętnie archiwum
przyjmowało od 200 do 2000 j.a. rocznie. Zdarzały się jednak lata, w których przyjmowano
od około 2000 do 4000 j.a. Od 1997 r. archiwum odnotowywało stały wzrost, a następnie
stabilizację przejęć archiwalnych na poziomie
40 m.b. i około 4000 j.a. (zob. tabela 7).
Archiwum prowadziło również brakowanie jednostek ze swojego zasobu, związane
z procesem opracowywania zespołów. Brakowano, w zależności od roku, od 87 do 1552 j.a.
niemal z każdego opracowywanego zespołu
507
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. z 2002 r. nr 167,
poz. 1375.
508
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 604, s. 2.
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APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. 43, poz. 2

(zob. tabela 7). Usuwano z zasobu najczęściej
dublety i akta kategorii B – akta księgowe, finansowe, korespondencję, odpisy. Z zespołu
Starostwo Powiatowe w Rawiczu (1919–1939)
wybrakowano akta dotyczące remontu budynków, pozwoleń na budowę, opieki nad
grobami wojennymi, z Akt miasta Krzywiń
usunięto pozwolenia na budowę i przebudowę budynków inwentarskich, z Akt miasta Wolsztyn – akta osób umysłowo chorych
i ubogich509. Liczbę jednostek, które zostały
wybrakowane w latach 1976–1989, należy
uznać za dużą. Z czasem zmniejszała się ona
systematycznie i w latach 1990–2004 brakowano już tylko od 3 do 200 j.a. rocznie (zob.
tabela 7). Zdarzały się także lata, w których
akt nie brakowano, co wynikało ze stopniowej zmiany podejścia archiwistów, którzy zaczynali dostrzegać potrzebę zachowania dla
przyszłych pokoleń akt prezentujących indywidualne historie. Przejmowano także akta
coraz lepiej uporządkowane, dzięki czemu
w czasie opracowywania nie trzeba było usuwać dubletów lub akt kategorii B510.

Pierwszymi zespołami archiwalnymi, które zostały przejęte przez WAP w Lesznie były
materiały komisji wyborczych do rad narodowych z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego z 1973 r. W kolejnych latach zasób archiwum wzbogacał się
o materiały po zlikwidowanych prezydiach
powiatowych i miejskich rad narodowych,
biurach i urzędach powiatowych z Kościana,
Gostynia, Leszna, Rawicza, Góry i Wolsztyna oraz po gromadzkich radach narodowych
z powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego, wolsztyńskiego
i górowskiego. Jak się okazało, część przejętych zespołów akt, mimo starań leszczyńskiego archiwum, była niekompletna. Wiele akt
zaginęło lub zostało zniszczonych w czasie
licznych reorganizacji administracji terenowej w latach 1950–1975511. Archiwum przejęło również z WAP w Poznaniu zespół Spółka
ku Zabezpieczeniu Wiatraków w Kościanie.
W 1977 r. w księdze akcesji zapisano Zbiór
druków ulotnych z lat 1848–1975, utworzony z luźnych druków pozyskiwanych przez

Tamże, sygn. 705, s. 2–4; sygn. 712, s. 4–5; sygn. 716, s. 2–5.
Archiwa państwowe w zakresie brakowania akt z zasobu własnego stosowały do końca 2009 r. Instrukcję w sprawie
przedstawiania wniosków o zatwierdzenie brakowania z zespołów własnych archiwów centralnych i wojewódzkich, stanowiącą załącznik do Pisma Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 12 lutego 1952 r. w sprawie przedstawiania wniosków o zatwierdzenie brakowania z zespołów własnych archiwów centralnych i wojewódzkich, zmienioną Pismem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia

23 kwietnia 1955 r. w sprawie sposobu opracowania wniosków
o zezwolenie na zniszczenie akt wybrakowanych z poszczególnych zespołów archiwalnych. W 2009 r. naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał Zarządzenie nr 9 z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych, Archiwum zakładowe
APL, sygn. 021 z 2009 r., bez numeracji stron.
511
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147, s. 61–62; sygn. 149,
s. 20; sygn. 155, s. 4; sygn. 156, s. 5, 14; sygn. 160, s. 18.

509
510
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68. Spis członków Towarzystwa Mandolinistów „Lira” w Kościanie, 1 lutego 1930 r.
APL, Towarzystwo Mandolinistów „Lira”, sygn. 1, s. 233

archiwum po roku 1962. Zbiór systematycznie
uzupełniano w kolejnych latach o afisze, plakaty, foldery, informatory itp. W tym samym
roku wpisano na stan Zbiór kartograficzny,
a w 1978 r. Zbiór tłoków pieczętnych. Materiały do zbiorów archiwum pozyskiwało z różnych urzędów i instytucji, od organizacji społecznych i politycznych oraz osób prywatnych.
Stale także wzbogacano zbiór dokumentacji
technicznej512. W 1978 r. archiwum rozpoczęło
gromadzenie ksiąg stanu cywilnego z terenu
województwa leszczyńskiego. Przejęto wówczas 836 j.a. z lat 1874–1877. W roku następnym
Tamże, sygn. 147, s. 61–62; sygn. 149, s. 20; sygn. 155, s. 4;
sygn. 156, s. 14; sygn. 606, s. 330–332; sygn. 607, s. 166.
512

68 ksiąg urzędów stanu cywilnego z 1874 r.
z terenu województwa leszczyńskiego przekazało archiwum poznańskie513. Archiwum Państwowe w Lesznie przejmowało również akta
różnych towarzystw i organizacji kulturalnych. W roku 1979 pozyskało z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie akta Towarzystwa Czytelni Ludowych „Koło” w Lesznie
z lat 1934–1950. W kolejnych latach archiwum
przejęło akta Domu Kultury w Lesznie (1950–
–1975), LTK (1963–1982), Leszczyńskiego Objazdowego Teatru Marionetek (1937–1954),
513
Tamże, sygn. 151, s. 18; sygn. 153, s. 17; sygn. 157, s. 37.
W następnych latach księgi USC były przyjmowane systematycznie.
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69. Komunikat Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kościanie w sprawie zgłaszania przez pracowników przypadków nakładania na nich kar w latach poprzednich za odmowę niesienia szturmówek lub transparentów w pochodach 1-majowych, Kościan, 1981 r.
APL, NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kościanie, sygn. 27, s. 104

Okręgu X Kół Śpiewaczych w Gostyniu
(1933–1977), Okręgu XI Kół Śpiewaczych
w Kościanie (1911–1976), Okręgu XII Kół
Śpiewaczych w Lesznie (1906–1976), Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego w Kościanie
(1878–1914), Towarzystwa Mandolinistów
„Lira” w Kościanie (1923–1969), Koła Śpie-

wackiego „Halka” w Golejewku (1903–1952),
Wiejskiego Teatru Poezji „Kalina” w Krzycku Wielkim (1961–1989). W 1995 r. archiwum
przejęło akta Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lesznie (1979–1990) oraz rozpoczęło przejmowanie akt Wojewódzkiego Domu Kultury,
z którego pierwsze materiały pochodziły z lat
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1975–1978514. W 2002 r. przejęto akta po Zespole Artystycznym „Kombatant” działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie (1975–2001) oraz Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika ks. Józefa Surzyńskiego
w Kościanie (2000–2001), w 2004 r. Zespołu
Mandolinistów „Lutnia” przy PGR w Starym
Bojanowie (1956–1963), Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierza Garnizonu
Leszczyńskiego (1983–1989) oraz Zbiór materiałów dotyczących ks. prałata Teodora Korcza (1933–2010)515.
Archiwum przejęło w latach 80. także
akta po związkach zawodowych, m.in. po
Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Lesznie (1975–1980), a także po zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność”
przy: Cukrowni „Gostyń” w Gostyniu, Zakładzie Urządzeń Chemicznych „Metalchem”
w Kościanie, Spółdzielni Inwalidów „Start”
w Lesznie, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie,
wszystkie z lat 1980–1981 – czyli okresu działania wolnych związków516.
Archiwum przejmowało ponadto akta organizacji politycznych. W 1982 r. przejęło akta
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności
Narodu w Lesznie (1975–1981) oraz niższych
szczebli, Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lesznie (1982–1989) oraz rad szczebla niższego.
W 1990 r., na skutek likwidacji PZPR, rząd
polski wydał decyzję w sprawie przejęcia akt
byłej organizacji partyjnej przez archiwa państwowe. Zgodnie z tą decyzją AP w Lesznie
przejęło akta byłego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lesznie oraz wszystkich komitetów niższego szczebla działających na terenie
województwa leszczyńskiego. Akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lesznie zostały
przejęte z budynku byłego Komitetu Miej514
Tamże, sygn. 153, s. 17; sygn. 155, s. 11; sygn. 156, s. 14;
sygn. 158, s. 18; sygn. 159, s. 16; sygn. 160, s. 18; sygn. 167, s. 4;
sygn. 169, s. 4; sygn. 170, s. 4.
515
Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 6.
516
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 156, s. 14; sygn. 158,
s. 17; sygn. 161, s. 16; sygn. 163, s. 13.

sko-Gminnego PZPR we Wschowie. Wśród
akt nie zachowały się akta osobowe pracowników PZPR. W związku z tym podjęto decyzję, że zachowana dokumentacja płacowa
zostanie przekwalifikowana na dokumentację
archiwalną. W 1990 r. archiwum przejęło również akta Zarządu Wojewódzkiego Związku
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP)
w Lesznie (1976–1989), a w 1994 r. akta Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich
(LKP) w Lesznie (1980–1989)517. W 1982 r., jak
i w kolejnych latach, zasób został wzbogacony
o akta banków ludowych (1865–1966) zawierające cenny materiał badawczy do dziejów
społeczno-gospodarczych południowo-zachodniej Wielkopolski. Uzupełnieniem informacji o stosunkach gospodarczych mogą być
przejęte akta po powiatowych związkach
rolniczych spółdzielni produkcyjnych (1951–
–1975) oraz Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lesznie
(1975–1989) i Wojewódzkim Związku Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lesznie
(1982–1992), a także akta przejęte po Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich
w Lesznie (1975–1989) czy Wojewódzkiej
Spółdzielni Spożywców „Społem” w Lesznie. W 1983 r. przejęto także cenne materiały
dotyczące Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
z Jutrosina (1909–1947) i Święciechowy (1908–
–1939), Towarzystwa Przemysłowego w Czempiniu (1874–1935) i Leszczyńskiego Związku
Pszczelarzy (1879–1988). Archiwum uzupełniało także zbiór szczątków zespołów o akta:
Freiwilligen Kościana (1888–1909), Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Kościanie
(1862–1867), Kółka Rolniczego w Woszczkowie (1936–1939), 7. Drużyny Żeńskiej im. Emilii Sczanieckiej w Lesznie (1931–1937), Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Rodzin Poborowych w Lesznie (1945–1946), a także o akta
cechów: Fryzjerów w Kościanie (1945–1948),
Fryzjerów w Lesznie (1922–1950), Fryzjerów
w Rawiczu (1947–1949), Piekarzy w Lesznie
517

Tamże, sygn. 163, s. 13; sygn. 164, s. 13–14; sygn. 168, s. 4.
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70. Następny ostry atak zimy spowodował nowe trudności w komunikacji. Do akcji odśnieżania stanęli wszyscy.
W dzień i w nocy pracowały pługi i spychy. Wkrótce przywrócono też przejezdność dróg. Fot. Bogdan Ludowicz,
1979 r.
APL, Krajowa Agencja Wydawnicza, sygn. 6-12

(1940–1953) i Szkoły Ludowej w Krzycku
Wielkim (1942–1944)518.
Ciekawy zespół: Krajowa Agencja Wydawnicza – miesięczna kronika fotograficzna
województwa leszczyńskiego (1978–1981),
przedstawiający najważniejsze wydarzenia
z życia województwa leszczyńskiego, był
przejęty w 1984 r.519 Z czasem archiwum zaczęło przejmować coraz więcej akt instytucji
szczebla wojewódzkiego: w 1985 r. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lesznie (1975–1982),
w 1990 r. Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy w Lesznie (1978–1988), Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych
w Lesznie (1975–1989), Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Lesznie (1985–1989), Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Lesznie (1975–1989)
518
Tamże, sygn. 156, s. 13–14; sygn. 157, s. 36–37; sygn. 158,
s. 18; sygn. 163, s. 13; sygn. 164, s. 13–14; sygn. 165, s. 4; sygn. 167,
s. 4; sygn. 168, s. 4; sygn. 170, s. 7; sygn. 157, s. 37; sygn. 168,
s. 4; sygn. 170, s. 7.
519
Tamże, sygn. 158, s. 17.

czy Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bojanowie (1976–1991)520. W 1986 r.
archiwum przejęło akta Centrum Szybowcowego w Lesznie (1956–1975), które należało
do wiodących w mieście i kraju instytucji promujących sport szybowcowy. Centrum Szybowcowe było w latach 1958 i 1968 organizatorem Szybowcowych Mistrzostw Świata jako
jedyny ośrodek w Polsce. W kolejnych latach:
2003 i 2014 było ponownie gospodarzem tych
mistrzostw jako jedyny ośrodek na świecie521.
Obok Centralnej Szkoły Szybowcowej drugim
ważnym zespołem przejętym przez leszczyńskie archiwum był Klub Sportowy „Unia”
Leszno. Przejęte w 1988 r. akta pochodziły
z lat 1938–1979. Przejęcie tych akt było możliwe dzięki współpracy z ówczesnym kierownikiem drużyny Janem Nowickim. Zawierały
one pierwsze protokoły organizacyjne klubu
i przedstawiały jego historię od powstania po
520
Tamże, sygn. 159, s. 16; sygn. 164, s. 14; sygn. 165, s. 5;
sygn. 166, s. 4; sygn. 171, s. 4.
521
Tamże, sygn. 160, s. 19.
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71. Przywitanie chlebem i solą I sekretarza PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza podczas Centralnych Dożynek, 1977 r.
APL, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 1089, poz. 298

rok 1979. Materiał był tym bardziej cenny, że
prezentował działalność najważniejszego klubu w regionie, wielokrotnego drużynowego
mistrza Polski na żużlu522. Leszczyńskie archiwum stało się jedynym w kraju, które posiada akta klubu żużlowego. Do akt związanych
z działalnością sportową należy zaliczyć także materiały przejęte w 1995 r. po Szkolnym
522
Tamże, sygn. 162, s. 19; APL, Klub Sportowy „Unia” Leszno. Archiwum po dzień dzisiejszy współpracuje z KS „Unia”
Leszno, systematycznie pozyskując zbiory. Ostatni duży dopływ nastąpił w 2005 r. Archiwum przejęło wówczas akta do
roku 2004. Przejęcie było możliwe dzięki współpracy z ówczesnym prezesem Józefem Dworakowskim. Regularnie zespół jest
również uzupełniany poprzez indywidualne dary, zwłaszcza
od byłych żużlowców i mechaników, m.in: Bernarda Jądera,
Stanisława Przybylskiego, którzy przekazali bardzo bogaty
materiał fotograficzny.

Związku Sportowym Oddział Wojewódzki
w Lesznie (1975–1990)523. Od 1986 r. Archiwum Państwowe w Lesznie gromadziło systematycznie fotografie i widokówki. Zbiór
obejmuje fotografie od końca XIX w. po czasy współczesne. Najstarsze fotografie przedstawiają obrazy z drugiej połowy XIX w., są
to jednak współczesne kopie z dziewiętnastowiecznych pozytywów. Ciekawy materiał
stanowią zdjęcia z okresu powstania wielkopolskiego; przedstawiają one m.in. siedzibę
Polskiej Organizacji Wojskowej w Kościanie,
stanowiska bojowe powstańców, zdjęcia grup
powstańczych i dowódców, Grupy „Leszno”
por. Bernarda Śliwińskiego, odcinka „Osiecz523

APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 169, s. 4.
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na” z ppor. Stanisławem Sikorą, szkoły podoficerskiej w Osiecznej, a także uroczystości
powstańczych, np. wręczenia sztandaru Straży Ludowej w Kościanie. Z okresu międzywojennego w zbiorze znajdują się zdjęcia przedstawiające członków różnych organizacji
społecznych, występy amatorskich zespołów
teatralnych w Lesznie, chóry z Golejewka,
Krzywinia i Leszna, budowę leszczyńskich
koszar (obecnie siedziba Szkoły Podstawowej nr 7), wnętrza kościołów leszczyńskich,
ich proboszczów i pastorów, wizyty w Lesznie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz
wizyty duszpasterskie.
Z okresu okupacji hitlerowskiej największą wartość mają zdjęcia dokumentujące
zbrodnie hitlerowskie – rozstrzelanie 21 października leszczyńskich przedstawicieli inteligencji z komisarycznym burmistrzem Mieczysławem Opatrnym, a także zdjęcia ukazujące działalność konspiracyjną – przedstawienia teatralne, jasełka. Zdjęcia z okresu Polski Ludowej przedstawiają wszystkie
dziedziny życia, m.in.; działalność organizacji społecznych, politycznych, związkowych, sprawy gospodarcze, sport, zdrowie,
komunikację, rozbudowę miasta i zakładów
przemysłowych, kulturę, obchody różnych
rocznic i jubileuszy. Zdjęcia archiwum pozyskiwało głównie dzięki darowiznom od
osób prywatnych i instytucji, które rozumiały potrzebę gromadzenia tego typu zbiorów524. Oprócz fotografii archiwum gromadzi
także widokówki przedstawiające Leszno
i okolice. Najstarsze sięgają końca XIX w.,
524
A. Piwoń, Fotografie w zasobie leszczyńskiego Archiwum, „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego”, nr 11 (119), 1987, s. 24–26; APL, Zbiór fotografii. Oprócz
wymienionych zespołów w AP w Lesznie znajduje się sporo
materiału fotograficznego zawartego w innych zespołach archiwalnych, w których fotografie funkcjonują obok innego typu
akt. Do najciekawszych zespołów zawierających materiał fotograficzny należą: Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami – oddział w Lesznie (zespół przejęty przez PAP w Lesznie),
Akta miasta Kościan (sygn. 1664), Dom Kultury w Lesznie, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Komisarz Szkolny Powiatu
Rawickiego (przejęte przez PAP), Komitet Wojewódzki PZPR,
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie.
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72. Budowa kościoła p.w. św. Szczepana w Lesznie,
1937–1939
APL, Zbiór fotografii, sygn. 78-2

najmłodsze pochodzą z początków XXI w. Na
pocztówkach można znaleźć poszczególne
kamienice, ulice czy obiekty przemysłowe,
ale także panoramy miast i wsi525. Pocztówki
są uzupełnieniem zbioru fotografii, ponieważ
przedstawiają miejscowości na przestrzeni
wielu lat.
W 1987 r. archiwum przejęło akta powiatowych inspektoratów statystycznych i Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie526,
cały czas gromadziło także systematycznie
akta dotyczące wyborów i referendów.
Archiwum zbierało także akta szkolne.
W 1988 r. przejęło akta Liceum Ogólnokształ525
APL, Zbiór widokówek; APL, Archiwum Państwowe…,
sygn. 161, s. 16.
526
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 161, s. 16.
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73. Akt poświęcenia gmachu Państwowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kościanie w dniu 16 października 1928 r.
APL, Liceum Ogólnokształcące w Kościanie, sygn. 1, s. 1
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74. Powstańcy w Pawłowicach, 1919 r.
APL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Lesznie, sygn. 153, s. 1 [poz. 2]

cącego nr 2 w Lesznie (1969–1984). W kolejnych latach akta Zespołu Szkół Zawodowych w Lesznie (1947–1985), Zespołu Szkół
Zawodowych CZSP w Lesznie (1947–1987),
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
(1945–1975), Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
(1949–1973), Państwowej Szkoły Medycznej
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kościanie (1953–1971), Zespołu Szkół Rolniczych
w Bojanowie (1976–1996), Studium Nauczycielskiego w Lesznie (1984–1994), Kolegium
Nauczycielskiego w Lesznie (1992–2000), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lesznie (1980–1984), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych w Lesznie (1993–
–1995), Zespołu Szkół Budowlanych w Lesznie (1987–2002), Szkoły Katolickiej w Maciejowie (1889–1939), a także Ewangelickiej Szkoły
Powszechnej w Trzeboszu (1845–1923). Bardzo ważnym uzupełnieniem leszczyńskiego
zasobu instytucji oświatowych były przejęte

dopiero w 2003 r. akta Kuratorium Oświaty
w Lesznie (1990–1998)527.
W 1988 r. archiwum przejęło pierwszą
partię akt ZBoWiD w Lesznie. Były to kroniki
stanowiące cenny materiał ukazujący działalność związku: szczególnie cenne były liczne
fotografie przedstawiające powstanie wielkopolskie i działania związane z jego upamiętnianiem oraz materiał związany z okresem
okupacji i funkcjonowaniem związku528.
Archiwum gromadziło również akta przedsiębiorstw. W 1988 r. przejęło akta Zakładów
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pudliszki”, uzupełniając wówczas ten już funkcjonujący zespół. W 1990 r. przejęto akta Cukrowni we Wschowie (1966–1990). W latach 90.
527
Tamże, sygn. 162, s. 19; sygn. 166, s. 4; sygn. 170, s. 7;
sygn. 172, s. 4; sygn. 174, s. 6; sygn. 175, s. 5; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 5.
528
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 162, s. 19. Zespół
ZBoWiD był systematycznie uzupełniany, na koniec 2014 r. liczył ponad 11 tys. j.a., zawierających bardzo cenne akta osobowe członków, wykorzystywane przez wielu regionalistów.
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75. Aleksander Piwoń, Informator o zasobie archiwalnym,
Leszno 1994, publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie

pojawiły się przejęcia związane najczęściej
z przekształceniem zakładów państwowych
w spółki, a następnie ich sprzedażą lub z likwidacją przedsiębiorstw. W 1993 r. archiwum przejęło akta Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Lesznie (1968–1992), w 1996 r.
Wielkopolskiej Huty Szkła Przedsiębiorstwo
Państwowe w Gostyniu (1945–1996), Zakładu Urządzeń Chemicznych „Metalchem”
w Kościanie (1962–1996). W kolejnych latach
Leszczyńskiej Fabryki Pomp (1941–1991), Zakładu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” Leszno Przedsiębiorstwo
Państwowe (1954–1992), Zakładu Przemysłu Spożywczego w Kościanie (1961–1994),
Zakładu Przemysłu Cukierniczego „Goplana” Zakład w Lesznie (1976–2002), Zakładów Urządzeń Gazowniczych „Gazomet”
w Rawiczu (1945–1998), Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Lesznie (1952–1999), Odlewni Żeliwa „Spo-

masz” w Gostyniu (1986–2005), Spółdzielni
Transportu Wiejskiego w Lesznie (1967–1999),
Spółdzielni Rzemieślniczo-Wielobranżowej
w Lesznie (1949–1990). Część akt została także
przejęta w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw wojewódzkich, takich jak: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (1982–1992) czy Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie (1982–1992), w przedsiębiorstwa miejskie529. Dodatkowo archiwum przejęło także
akta po likwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych, np. w 2004 r. przejęło akta
po Kombinacie Państwowych Gospodarstw
Rolnych w Karolewie (1945–2000)530. Województwo leszczyńskie było regionem rolniczym i funkcjonujące w nim gospodarstwa
rolne prowadzone były w większości wypadków na wysokim poziomie. Materiały te stanowią więc uzupełnienie informacji na temat
gospodarki regionu. Najlepsze gospodarstwa,
zwłaszcza w latach 70. i 80., były często wizytowane przez najwyższe władze kraju, co
przedstawiają liczne fotografie zgromadzone
przede wszystkim w materiałach z Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Lesznie.
Od 1991 r. rozpoczął się proces przejmowania do zasobu akt po urzędach miejskich,
miast i gmin, miejskich radach narodowych,
radach narodowych miast i gmin z lat 1973–
–1990. Archiwum przejęło również akta po
Wojewódzkiej Radzie Narodowej (WRN)
w Lesznie (1975–1990)531. Sytuacja ta związana była z przemianami, jakie rozpoczęły się
po roku 1989. W wyniku obrad Okrągłego
Stołu doszło w Polsce do likwidacji rad narodowych, a w 1990 r. do pierwszych wolnych
wyborów do władz samorządowych. Kolejnym etapem przemian była reforma administracyjna. W 1998 r. w jej wyniku zlikwidowa529
Tamże, sygn. 162, s. 22; sygn. 167, s. 4; sygn. 170, s. 4;
sygn. 171, s. 4; sygn. 174, s. 6; sygn. 175, s. 5; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 5, 6.
530
Archiwum Zakładowe APL, sygn. 511/2004, s. 20. W kolejnych latach archiwum przejęło akta innych gospodarstw
rolnych.
531
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 165, s. 4–5.
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76. Pismo Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w Kościanie do Komitetu Miejskiego PZPR informujące
o brakach w zaopatrzeniu miasta w różne towary, Kościan, 27 stycznia 1977 r.
APL, Urząd Miejski w Kościanie, sygn. 529, s. 11.

no województwo leszczyńskie. Leszno weszło
w skład województwa wielkopolskiego, pojawiły się samorządowe powiaty. W związku z reformą nastąpiła intensyfikacja przejęć
materiałów archiwalnych po zlikwidowanych

urzędach i instytucjach szczebla wojewódzkiego. W 1998 r. AP w Lesznie rozpoczęło
proces przejmowania akt po Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie z lat 1975–1998. Akta te to
jeden z cenniejszych zespołów do historii po-
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77. Magazyn archiwalny Archiwum Państwowego w Lesznie. Fot. M. Kapała, sierpień 2003 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 812-7-3

łudniowo-zachodniej Wielkopolski i pogranicza Śląska. Przejmowano je generalnie do
roku 2001, w latach późniejszych pojawiło się
jeszcze sporo dopływów. Oprócz tego przejęto akta po urzędach rejonowych oraz akta
innych instytucji szczebla wojewódzkiego,
takich jak: Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Lesznie (1990–1997), Biuro Sejmiku Samorządowego w Lesznie (1990–1998),
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Lesznie (1978–1992), Izba Skarbowa
w Lesznie (1983–1998), Wojewódzka Dyrekcja
Dróg Miejskich (1982–1998), Wojewódzki Zakład Weterynarii w Lesznie (1975–1998), Wojewódzki Urząd Pracy w Lesznie (1993–1998),
Komenda Wojewódzka Ochotniczego Hufca
Pracy w Lesznie (1975–1998), Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
(1975–1998), Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Lesznie (1975–1998),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lesznie (1991–1998), Wojewódzki Zespół

Metodyczny Opieki Zdrowotnej w Lesznie
(1986–1998), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lesznie (1993–1998), Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Lesznie (1975–1998), Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli Środowiska w Lesznie
(1978–1991), Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy Oddział Wojewódzki w Lesznie
(1975–1990)532.
Archiwum Państwowe w Lesznie gromadziło także akta wytworzone przez sądy.
W 2001 r. przejęło akta Sądu Powiatowego
w Rawiczu (1951–1975) oraz Lesznie (1950–
–1975) oraz akta sądów grodzkich z Rawicza,
Jutrosina, Bojanowa, i Leszna – były to materiały z lat 1923–1939 i 1945–1950533. Archiwum
przejęło także akta wytworzone przez notariuszy z Gostynia, Kościana, Śmigla, Rawicza,
Bojanowa i Jutrosina, pochodzące z okresu
od końca XIX w. po rok 1951534.
Archiwum uzupełniało swój zasób również poprzez darowizny od osób prywatnych.
W ten sposób w 1977 r. pozyskano XIX-wieczne materiały miasta Dubin od sołtysa Dubina
Stanisława Tatarka. Innymi ciekawymi materiałami były akta dotyczące 400-lecia Gimnazjum w Lesznie przekazane przez prof. Bogdana Kurzyńskiego, album z 13 fotografiami
Rydzyny, zamku rydzyńskiego i wydarzeń
związanych z życiem gimnazjum rydzyńskiego przekazany przez Edmunda Matuszewskiego. Władysław Piosicki przekazał fotografie abiturientów Państwowego Gimnazjum
im. Komeniusza w Lesznie z 1927 r., Marian
Grellus 34 fotografie wydarzeń związanych
z 55. Poznańskim Pułkiem Piechoty, Józef
Stawiński mapy, fotografie, korespondencję
dotyczącą AK, obozów jenieckich i obozów
pracy, natomiast akta dotyczące zakładu w Pudliszkach przekazał prof. dr hab. Wincenty
Pezacki. Wymienione dary to tylko niewielka
532
Tamże, sygn. 172, s. 4; sygn. 173, s. 4; sygn. 174, s. 6;
sygn. 175, s. 5, Archiwum zakładowe APL, sygn. 031/2003,
s. 5–6; sygn. 031/2004, s. 20.
533
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 175, s. 5; Archiwum
zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 6.
534
Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 6.
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część materiałów przekazanych przez osoby
prywatne535. Archiwum wzbogacało swój zasób także w drodze zakupów. W 1988 r. zakupiło księgę posiedzeń Rady Miejskiej miasta Miejska Górka z lat 1852–1907. Na zakup
zgodę wyraziła Komisja Zakupu Archiwaliów
przy NDAP. W 2001 r. kupiono poszyt, którym
uzupełniono Akta miasta Sarnowa. Poszyt pochodził z 1809 r. i dotyczył pożaru w mieście
Sarnowa, który wybuchł 17 września536.
Przez cały czas systematycznie uzupełniano przejęte wcześniej zespoły. Szczególnie
cennym dopływem były przekazane w 1990 r.
przez Urząd Miejski w Lesznie akta budowlane śródmieścia Leszna. Liczyły one 958 j.a.
i pochodziły z lat 1874–1961; zostały włączone
do Akt miasta Leszno537. Stanowią dziś bogate źródło wiedzy dla służb konserwatorskich,
regionalistów i właścicieli obiektów. Do cennych materiałów, które uzupełniły zasób, należą także te włączone do starostw powiatowych i akt miast.
Wpływ na zasób leszczyńskiego archiwum miało także powstanie w 1999 r. Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i jego działalność związana z przejmowaniem do swojego
zasobu akt z terenu działania leszczyńskiej
placówki. W jej wyniku IPN przejął część akt
Zakładu Karnego w Rawiczu (akta skazanych z lat 1968–1989), Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie (Wydziału ds. Wyznań), Sądu Rejonowego w Lesznie, Kościanie i Gostyniu, Sądu
Grodzkiego w Śmiglu i Kościanie, Sądu Powiatowego w Kościanie538. Przejęcie części akt
spowodowało powstanie zespołów rozbitych,
których część znalazła się w IPN, a część w AP
w Lesznie, co stworzyło kolejny precedens.
Problem rozmieszczenia zasobu, jak i jego
scalania był bowiem sprawą ciągle nierozwiązaną. Nowo powstałe archiwa wojewódzkie
uzyskały prawo do gromadzenia i przecho535
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 636, s. 2; sygn. 638,
s. 1; sygn. 640, s. 4–5; sygn. 641, s. 5; sygn. 642, s. 2; sygn. 644,
s. 7–10.
536
Tamże, sygn. 175, s. 5; sygn. 641, s. 204; sygn. 66, s. 3.
537
Tamże, sygn. 164, s. 14.
538
Tamże, sygn. 666, s. 2.
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wywania materiałów archiwalnych z terenu
swojego działania bez ograniczeń czasowych.
Do zasobu nowych archiwów zostały włączone akta po zlikwidowanych archiwach powiatowych i terenowych. Zasób taki nie odzwierciedlał całej historii regionu, co zrodziło problem uzupełniania go zespołami archiwalnymi
przechowywanymi w sąsiednich archiwach
państwowych. Nowo powstałe archiwa posiadały również zespoły, co do których właściwe
terytorialnie były inne archiwa539, dlatego też
w roku 1981, po pięciu latach od wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju
i utworzenia nowych archiwów wojewódzkich, rozwiązanie tej kwestii stawało się coraz
pilniejsze. 27 stycznia 1981 r. zostało skierowane pismo do dyrektorów archiwów
w związku z […] podjęciem przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych problemu rozmieszczenia państwowego zasobu archiwalnego
między centralne i wojewódzkie archiwa państwowe540. Dyrektorzy mieli przedstawić wykazy
zespołów lub ich części kwalifikujące się do
przekazania innemu archiwum państwowemu oraz wykaz zespołów lub ich części, które
powinno przejąć inne archiwum. Przy opracowywaniu wykazów należało kierować się
zasadami pertynencji i proweniencji541. W piśmie skierowanym do dyrektorów nie było
słowa o zasadzie historyczności zasobu. Archiwum leszczyńskie oczywiście przygotowało bogate zestawienie materiałów, które
chciało przejąć z wojewódzkich archiwów
państwowych w Kaliszu, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Największa partia akt,
jakie powinny być przekazane leszczyńskiemu archiwum, wytypowana była z Poznania542. Placówka w Lesznie wskazała także
539
M. Tarakanowska, Problemy rozmieszczania i scalania zespołów archiwalnych w sieci archiwów państwowych, „Archeion”, t. 84,
1988, s. 15–16.
540
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 657, s. 15.
541
Tamże.
542
Tamże, s. 16–20. Wytypowano następujące zespoły do
przejęcia: z WAP Kalisz – Akta miasta Kobylin i Pogorzela,
PMRN w Pogorzeli; z Poznania – Akta miasta Bojanowo, Borek, Dubin, Gostyń, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzywiń, Leszno, Miejska Górka, Osieczna, Piaski, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Sarnowa, Śmigiel, Zaborowo,
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akta do przekazania innym archiwom ze swojego zasobu543. Zespołów tych było jednak
bardzo mało, bo zaledwie sześć w stosunku
do 109 wytypowanych do przejęcia przez
Leszno. Jak wynika z zestawienia, archiwum
nie zgłosiło wszystkich zespołów do przekazania, np. nie wytypowano zespołów z Czempinia, który znalazł się poza zasięgiem oddziaływania leszczyńskiego archiwum. Sprawa rozmieszczenia zasobu poruszona została
na posiedzeniu Komisji Metodycznej w Poznaniu 17 marca 1981 r. Komisja patrzyła jednak na sprawę z perspektywy dużego i tzw.
dawnego archiwum. Przyjęła bowiem zasadę,
że zasobu tzw. dawnych archiwów wojewódzkich z okresu do 1945 r. nie należy dzielić: Powinna być uszanowana zasada historycznoLandratury w Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Śmiglu,
Wydziały Powiatowe w Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Śmiglu, Landratury z okresu okupacji w Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Żandarmerię Powiatu Kościańskiego,
Leszczyńskiego, Rawickiego, Lekarzy Powiatowych z Leszna,
Kościana, Rawicza i Śmigla, Powiatowych lekarzy Weterynarii
z Rawicza, Śmigla, Powiatowy Urząd Ziemski Leszno, Powiatowa Inspekcja Budowlana Leszno i Rawicz, Inspekcja Pracy
w Rolnictwie – Gostyń, Urząd Katastralny Gostyń, Kościan,
Leszno, Rawicz, Zakład Karny w Rawiczu, Urząd Ubezpieczeniowy Kościan, Rawicz, Śmigiel, Gimnazjum Męskie w Kościanie, Gimnazjum im. Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Szkoła Budownictwa w Lesznie, Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa w Lesznie, Państwowe Seminarium Nauczycielskie
w Lesznie i Rawiczu, Archiwum Unitatis w Lesznie (tak nazywano wówczas Akta Braci Czeskich w Wielkopolsce), Kościół
Ewangelicko-Reformowany św. Jana w Lesznie, Majątki Czacz,
Gębice, Grażyna, Oporowo, Osieczna, Pawłowice, Podrzecze,
Zalesie, Mapy i recesy Starostwa Powiatowego we Wschowie;
z Wrocławia: Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy Góra Śląska, Powiatowa Rada Związków Zawodowych
w Górze Śląskiej, Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Górze, Starostwo Powiatowe w Górze,
Akta miasta Góra i Czernina, Parafia Ewangelicka w Czerninie,
Superintendentura Góra-Wąsosz, Narodowo-Socjalistyczna
Niemiecka Partia Robotnicza – kierownictwo powiatowe w Górze, Zbiór recesów uwłaszczeniowych z powiatu górowskiego,
Starostwo Powiatowe w Górze (1945–1950), PRN i Wydział
Powiatowy w Górze, Urząd Skarbowy w Górze, Inspektorat
Szkolny w Górze, MRN i Zarząd Miejski w Górze Akta gmin
powiatu górowskiego; z Zielonej Góry Starostwo Powiatowe
we Wschowie, PPRN we Wschowie, PRN i Wydział Powiatowy we Wschowie, Akta miasta Wschowa, PMRN we Wschowie, Zarząd Gminy we Wschowie, PGRN Kandlewo i Wijewo,
Sąd Obwodowy we Wschowie, Akta kościelne Szlichtyngowa.
543
Tamże..., sygn. 657, s. 16. Wytypowano następujące zespoły
do przekazania: Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Rakoniewicach, Parafia rzymskokatolicka w Ruchocicach i Zielęcinie,
Różne instytucje z powiatu wolsztyńskiego, PPRN w Wolsztynie, Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu wolsztyńskiego, Wolsztyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego.

ści zasobu i przemieszczenia powinny w tym wypadku mieć miejsce tylko w bardzo nielicznych
i uzasadnionych wypadkach. Tzw. nowe archiwa
wojewódzkie powinny posiadać w zasadzie zasób
aktowy od 1945 r., ewentualnie także szczebla powiatowego i niższego z okresu od początku XIX w.
Stąd konieczne byłoby przemieszczenie niektórych
zespołów akt z okresu po 1945 r. Nieco specyficzne
rozwiązanie powinno dotyczyć akt gmin, co do których cezurę ustalono na 1954 r. oraz ksiąg stanu
cywilnego od 1874 r. Należy scalić zespoły rozbite
pomiędzy kilka archiwów. W sprawie tej należałoby
podjąć odpowiednie decyzje ujednolicające sprawę
w skali kraju544. Wnioski Komisji Metodycznej
w Poznaniu były dla leszczyńskiego archiwum bardzo niekorzystne, zwłaszcza jeżeli
chodzi o dzielenie zasobu i ewentualne roszczenia w stosunku do akt miast przechowywanych w leszczyńskim archiwum, które jeszcze jako powiatowe domagało się, aby jego
zasób obejmował akta powiatowe od XIX w.
Postulat ten nie spotkał się z pozytywną reakcją archiwum poznańskiego i nie doczekał się
pełnej realizacji. Dyrektor leszczyńskiego archiwum nie zareagował negatywnie na postulowane przez archiwum poznańskie rozwiązania. Brak jest w protokole informacji
o wypowiedzi dyrektora na ten temat, wiadomo jednak, że widział on potrzebę scalenia zasobu i przemieszczenia niektórych zespołów,
o czym świadczy lista materiałów wytypowanych do przejęcia przez AP w Lesznie. Stanowisko dyrektora WAP w Poznaniu dr. S Kłysa,
wyrażone w piśmie skierowanym 30 kwietnia
1981 r. do naczelnego dyrektora Archiwów
Państwowych, było jednoznaczne: […] zasób
z XIX–XX w. (do 1945 r.) nie może być także przedmiotem podziału. Jest to bowiem zasób historyczny
Archiwum i nie można go dzielić zgodnie z współczesnymi podziałami kraju, które nie są również
trwałe i po kilku latach mogą się zmienić. Toteż tutejsze Archiwum nie przewiduje przekazania do
nowo powołanych archiwów żadnych materiałów
sprzed 1945 r. Nowe archiwa wojewódzkie winny
co najwyżej przejąć zespoły akt wytworzone po
544

Tamże, sygn. 45, s. 3–4.
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1945 r. na terenie ich obecnej przynależności terytorialnej545. Sprawa rozmieszczenia zasobu stała się także tematem obrad Rady Archiwalnej
1 czerwca 1981 r.: Rada Archiwalna postanowiła,
aby rozwiązanie tego tak ważnego ze względu na
swoje znaczenie i złożoność problemu zostało obecnie wstrzymane. Zobowiązała jednocześnie Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych do opracowania i przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady generalnych założeń metodycznych, które stanowić będą podstawę teoretyczną do podjęcia
tego zagadnienia546. Sprawa nie została rozwiązana, a o jej trudności świadczy fakt, że w wyniku analizy przesłanych do NDAP ankiet
ustalono, że wszystkie archiwa w Polsce wytypowały do przekazania łącznie 1194 zespoły, a do przejęcia 2410 zespołów. Większość
archiwów opowiadała się za przestrzeganiem
przysługujących im kompetencji terytorialnych – zasady przynależności terytorialnej.
Zdaniem tych archiwów miejsce siedziby
twórcy zespołu powinno być czynnikiem decydującym o miejscu jego wieczystego przechowywania. Zdaniem innych archiwów zasada przynależności terytorialnej mogła być
tylko jedną ze stosowanych zasad i nie należało naruszać historycznie ukształtowanych zasobów547. Taki rozdźwięk między archiwami
powodował, że trudno było podjąć dyskusję
nad jakimikolwiek zmianami, mimo to kolejną
próbę ich przeprowadzenia podjęto w 2003 r.
Wówczas to naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych wydał zarządzenie powołujące
zespół naukowy, który miał się zająć sprawami rozmieszczenia zasobu w archiwach państwowych. Przewodniczącym zespołu został
dr Jan Macholak z AP w Szczecinie. W skład
zespołu weszli generalnie przedstawiciele dużych archiwów, które działały już wiele lat.
Wśród członków znalazł się jeden przedstawiciel mniejszego archiwum, ale posiadającego tradycje archiwalne, a mianowicie Piotr
545
NDAP, Archiwum zakładowe…, sygn. 176/32, Pismo
dyrektora dr S. Kłysa do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 kwietnia 1982 r.
546
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 6, s. 12–13.
547
M. Tarakanowska, Problemy..., s. 16–18.
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Zawilski z archiwum w Piotrkowie Trybunalskim. Celem zespołu miało być opracowanie
zasad rozmieszczania, przemieszczania oraz
scalania zespołów archiwalnych w archiwach
państwowych548. Skład zespołu dawał przewagę dużym archiwom, które nie chciały
przemieszczania zasobu i scalania go w jednostkach mniejszych zgodnie z zasadą proweniencji i pertynencji terytorialnej, bowiem
w ich interesie było usankcjonowanie zasady
historyczności zasobu archiwalnego. Na potrzeby zespołu została opracowana ankieta,
którą przesłano do wszystkich archiwów. Ankieta miała na celu zbadanie aktualnej skali
rozproszenia zasobu i potrzeb archiwów w zakresie jego przemieszczania. Archiwum Państwowe w Lesznie odpowiedziało na ankietę
i przygotowało bardzo długą listę zespołów,
które chciało przejąć z placówek w Poznaniu,
Wrocławiu, Zielonej Górze i Kaliszu. Lista ta
była o wiele dłuższa, niż ta przedstawiona
w roku 1981. Zawierała oprócz zespołów
wówczas wytypowanych także nowe549. Wiele
materiałów archiwalnych, zwłaszcza z XIX
i XX w., znalazło się w zespołach-zbiorach,
przede wszystkim w archiwum poznańskim,
np.: Niemiecka lista narodowa z terenu województwa poznańskiego, Seminaria nauczycielskie z terenu województwa poznańskiego,
Gimnazja miasta Poznania i terenu województwa poznańskiego, Szkoły zawodowe z terenu
województwa poznańskiego, Szkoły powszechne miasta i terenu Poznania i województwa poznańskiego, Niemieckie partie
polityczne, organizacje i stowarzyszenia, Dokumenty i akta kościołów, Bractwa Strzeleckie (Kurkowe) miast województwa poznań548
Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 27 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu
naukowego do spraw rozmieszczenia zasobu w archiwach
państwowych, Archiwum zakładowe APL, sygn. 021/2003,
bez numeracji stron. Pozostałymi członkami zespołu byli: Anna
Barszcz z NDAP, Monika Andersz-Mrożek z AP w Krakowie, Elżbieta Biling z AP we Wrocławiu, Joanna Bławat z AP
w Gdańsku, Teresa Kantor z NDAP, Józef Kus z AP w Lublinie,
dr Krzysztof Stryjkowski z AP w Poznaniu, Ryszard Wojtkowski z AP m. St. Warszawy.
549
Archiwum zakładowe APL, sygn. 92/2003, Lista wytypowanych przez Archiwum Państwowe w Lesznie zespołów.
Lista znajduje się w aneksie 1.
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skiego. W ramach tych zespołów akta poszczególnych szkół, partii, stowarzyszeń czy
kościołów mogłyby funkcjonować samodzielnie, jednak zbiór jest trudniej rozdzielić
i przenieść poszczególne jednostki.
Lista zespołów przygotowana przez leszczyńskie archiwum pokazywała, że wcześniejsze zarządzenia dotyczące zasobu, jaki
miał być w nim przechowywany, nie były respektowane. Poza archiwum znalazł się szereg materiałów z XIX i XX w., które spełniały
przesłanie zarządzenia z 1958 r. i powinny
być przechowywane w Lesznie. Dotyczyło
to zwłaszcza akt szkół, partii politycznych,
starostw powiatowych, zakładów, stowarzyszeń, policji państwowej, żandarmerii, jak
również akt kościołów. Można było uznać,
że zasób historyczny archiwum poznańskiego tworzą akta miast z okresu staropolskiego
oraz że akta z XVIII w. i starsze powinny być
w nim przechowywane. Wszystkie pozostałe
dotyczące terenu podległego AP w Lesznie
trzeba było natomiast przenieść – zgodnie
z wcześniejszymi zarządzeniami – do tej placówki i to nie powinno budzić wątpliwości.
Jeżeli chodzi o inne archiwa, wobec których
leszczyńskie archiwum wysunęło propozycję
przejęcia materiałów, to skala ta była o wiele
mniejsza. W przypadku wrocławskiego archiwum, propozycje dotyczyły generalnie akt
z XIX i XX w., a przesunięcia te porządkowałyby sytuację z zakresu obecnej właściwości
terytorialnej. Podobna sytuacja dotyczyła AP
w Kaliszu. Archiwum leszczyńskie postulowało również przejęcie materiałów archiwalnych z AP w Zielonej Górze, które dotyczyły
miasta i gminy Wschowa oraz Szlichtyngowa.
Tereny te znalazły się na obszarze właściwości archiwum leszczyńskiego w 1976 r., zatem należały do niego już blisko 40 lat, a do
archiwum zielonogórskiego dopiero 25 lat.
Tak więc zgodnie z zasadą pertynencji terytorialnej akta te powinny być przechowywane
w archiwum leszczyńskim. W odniesieniu do
archiwum w Zielonej Górze trudno również
mówić o zasadzie historyczności zasobu, zaczęło bowiem ono funkcjonować w 1951 r.
Problem scalenia i rozmieszczenia zasobu

archiwalnego był i jest bardzo trudny i od
zawsze wzbudzał wiele emocji. Dla jednych
ważna będzie zasada proweniencji i pertynencji terytorialnej, dla innych zasada poszanowania zasobu historycznego. Nadal więc
problem rozmieszczenia i scalenia zasobu
czeka na rozwiązanie, ale cokolwiek zostanie
postanowione w tej sprawie, i tak nie będzie
satysfakcjonowało wszystkich stron550.
2.2. Biblioteka
Podstawą biblioteki WAP w Lesznie były
zbiory zgromadzone przez działające wcześniej PAP. Usamodzielnienie archiwum leszczyńskiego umożliwiło systematyczne uzupełnianie zbiorów drogą zakupów. Przedtem
zakupy były dokonywane wyjątkowo, gdyż
uzależnione były od zgody poznańskiego archiwum. Sytuacja taka, jak zauważyła dr Anna
Żalik: […] zaważyła niekorzystnie na zawartości biblioteki. Zdobycie niektórych wydawnictw
było bardzo trudne lub wręcz niemożliwe551. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie
rozpoczęło abonowanie bibliografii prospektywnej „Zapowiedzi Wydawnicze”, która
dzięki opisowi mających ukazać się pozycji
pozwalała planować gromadzenie księgozbioru. Archiwum dokonywało zakupów za
pośrednictwem Ośrodka Rozpowszechniania
Wydawnictw Naukowych PAN w Poznaniu,
Domu Książki w Lesznie i Kościanie, Domu
Książki – Antykwariatu w Poznaniu, Księgarni Naukowej w Poznaniu, Domu Książki
Ossolineum we Wrocławiu, Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie, Wojewódzkiej Księgarni Naukowej
w Opolu oraz innych instytucji552. Archiwum
gromadziło także prasę lokalną za pośrednictwem RSW „Prasa – Książka – Ruch”. Po
550
W 2009 r. ówczesny naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń wydał Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 grudnia
2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących postępowania z zespołami rozbitymi przechowywanymi w archiwach państwowych. Scalenie zespołów rozbitych miało również dotyczyć akt miast z okresu staropolskiego. Zarządzenie
nie zostało jednak zrealizowane.
551
A. Żalik, Biblioteka Wojewódzkiego Archiwum…, s. 4.
552
Tamże.
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przemianach 1989 r. dostęp do tytułów wydawniczych był swobodny, a zakupy uzależnione były tylko od możliwości finansowych.
Księgozbiór powiększał się stopniowo, także
w drodze darów od osób prywatnych i instytucji. Sporą grupę stanowiły książki przekazywane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych i inne archiwa.
Gromadzenie księgozbioru postępowało
systematycznie i dość szybko. W 1976 r., w momencie usamodzielnienia, zgromadzone było
w bibliotece archiwum 1667 woluminów,
a 25 lat później – 4130 woluminów (zob. tabela 8). Biblioteka posiadała także ponad 100 tytułów różnych czasopism.
Pozyskiwanie tytułów do biblioteki archiwum podporządkowane było dwóm celom.
Z jednej strony chodziło o stworzenie warsztatu pracy dla zatrudnionych w archiwum
pracowników, z drugiej miało służyć użytkownikom korzystającym z archiwaliów. Spory nacisk podczas gromadzenia zbiorów położono na wydawnictwa dotyczące dziejów
południowo-zachodniej Wielkopolski oraz
wydawnictwa regionalne.
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie kontynuowało prowadzenie katalogów
utworzonych jeszcze przez placówkę powiatową. Prowadzono katalog alfabetyczny, rzeczowy oraz katalog czasopism.
Zbiory, zgodnie z zarządzeniem dyrektora
archiwum, udostępniano w zasadzie tylko na
miejscu w pracowni naukowej. Wypożyczanie na zewnątrz wymagało każdorazowej akceptacji dyrektora i dokonywali go właściwie
tylko pracownicy. Mogli oni wypożyczać nie
więcej niż dwa woluminy na okres dwóch tygodni. Czasopism, encyklopedii, słowników
i informatorów biblioteka nie udostępniała
na zewnątrz w ogóle. Wypożyczanie zbiorów było rejestrowane w książce wypożyczeń
księgozbioru, którym początkowo opiekował
się dyżurny pracowni naukowej, a potem pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw
udostępniania zasobu i biblioteki553.
553

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Archiwum
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78. Anna Żalik, Biblioteka Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, Leszno 1983, publikacja wydana
przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie
i Regionalny Zespół Badawczy

W bibliotece bogato reprezentowany był
dział archiwistyki i archiwoznawstwa, niezbędny w pracy archiwistów. W dziale tym
zgromadzone były prace związane z działalnością archiwów, materiałami archiwalnymi
oraz dziejami archiwów, ich organizacją i historią zasobów. Sporą grupę książek stanowiły także informatory i przewodniki po zasobie
archiwów państwowych oraz inwentarze akt.
W zbiorach biblioteki znajdowały się również
liczne bibliografie, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe. Poważną grupę książek
stanowiły publikacje historyczne dotycząPaństwowego w Lesznie z dnia 14 lutego 1978 r. w sprawie
udostępniania zbiorów bibliotecznych, APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 121, s. 4; Zarządzenie nr 6 dyrektora Archiwum Państwowego Lesznie z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie
udostępniania księgozbioru, APL, Archiwum Państwowe...,
sygn. 131, s. 23–24.
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Tabela 8. Księgozbiór biblioteki i jego udostępnianie w Archiwum Państwowym w Lesznie
Rok

Liczba woluminów

Liczba wypożyczonych
książek i czasopism
w danym roku

1976

1667

–

1977

1850

408

1978

1986

182

1979

2039

108

1980

2084

199

1981

2162

176

1982

2313

252

1983

2436

286

1984

2512

396

1985

2641

298

1986

2740

293

1987

2824

281

1988

2908

342

1989

3004

242

1990

3075

361

1991

3151

280

1993

3355

333

1995

3540

456

1997

3694

271

1999

3904

470

2001

4130

201

Archiwalno-Konserwatorskie”,
„Poznański
Rocznik Archiwalno-Historyczny”, „Kwartalnik Górowski”, „Zeszyty Osieckie”, „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej”, „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa
Leszczyńskiego” (od 1999 r.: „Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej
Wielkopolski”)555.
Archiwum starało się również gromadzić
gazety ukazujące się na podległym terenie;
należy tu wymienić: „Panoramę Leszczyńską”, „ABC”, „Merkuriusza Leszczyńskiego”,
„Tygodnik Żużlowy” oraz szereg gazet lokalnych o zasięgu powiatu czy gminy, jak „Nasze
Jutro”, „Słowo Ziemi Wschowskiej”, „Gazeta
Wschowska”, „Wiadomości Kościańskie” itd.556
Biblioteka leszczyńskiego archiwum miała
za zadanie uzupełniać warsztat pracy zarówno archiwisty pracującego w archiwum, jak
i historyka czy regionalisty, który przychodzi
do archiwum w celu przeprowadzenia kwerendy. Zbiory biblioteczne zostały ukierunkowane w taki sposób, aby móc zaspokoić
oczekiwania osób korzystających z archiwum.

ce dziejów Wielkopolski oraz Polski. Bogato
reprezentowany był dział regionalny, na który
składały się opracowania monograficzne
i przyczynki do dziejów regionu554.
Bardzo ważne miejsce w bibliotece leszczyńskiego archiwum zajmowały również
czasopisma, takie jak: „Rocznik Leszczyński”,
„Rocznik Archidiecezji Poznańskiej”, „Prace

2.3. Udostępnianie materiałów archiwalnych
Jednym z głównych zadań archiwów jest udostępnianie zasobu. Ta działalność wymaga
od pracowników dobrej znajomości zawartości zespołów, jak i umiejętności wyszukiwania w nich potrzebnych akt czy informacji.
Na pracownikach archiwum spoczywa duża
odpowiedzialność, aby użytkownikowi wskazać zespoły, w których może znaleźć przydatne do swoich poszukiwań informacje. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie
od momentu powstania, zgodnie z pismem
naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, wykonywało zadania i podejmowało
decyzje we wszystkich sprawach związanych z udostępnianiem własnego zasobu557.

554
Biblioteka Archiwum Państwowego w Lesznie, Ewidencja
zasobu bibliotecznego 1967–1987, 1987–2010, 1951–2010, 1976–
–2005, bez numeracji stron. Najważniejsze publikacje zamieszczono w aneksie 2.

Tamże.
Tamże.
557
Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 kwietnia 1976 r. w sprawie reorganizacji sieci archiwów państwowych,

Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań jednostkowych z działalności bibliotecznej,
zasobu bibliotecznego druków zwartych i czasopism
APL, Archiwum…, sygn. 176–189, 191, 193, 195,
197, 199.

555
556
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W 1976 r. obowiązywało nadal Zarządzenie
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 lutego 1966 r. oraz z 13 stycznia 1968 r.558
Statut Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie określał, że do jego
zadań należy udostępnianie materiałów archiwalnych instytucjom państwowym i społecznym oraz osobom fizycznym i prawnym.
Określał również, że na wniosek instytucji
oraz osób fizycznych i prawnych archiwum
wydaje uwierzytelnione przez siebie odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje materiałów archiwalnych, a także zaświadczenia na
podstawie tych materiałów559. Zasady udostępniania regulowało również Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 18 maja 1977 r., które
wprowadzało Regulamin dla korzystających
z materiałów archiwalnych w pracowniach
naukowych archiwów państwowych oraz Regulamin dla pracowni naukowych archiwów
państwowych. Zgodnie z przepisami zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych udzielał dyrektor archiwum na wniosek
zainteresowanego urzędu, instytucji lub osoby. Osoba, która pragnęła uzyskać zezwolenie, wypełniała druk zgłoszenia, w którym
musiała określić dokładnie temat pracy i jego
granice chronologiczne, cel i potrzebne materiały archiwalne. Na zgłoszeniu dyrektor archiwum zamieszczał decyzję o udzieleniu lub
odmowie zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych. W przypadku odmowy,
archiwum było zobowiązane powiadomić za[w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 419–421.
558
Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r.
w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych, „Monitor Polski” z 1957 r. nr 24, poz. 173; Zarządzenie Ministra Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lutego 1966 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie
korzystania z materiałów archiwalnych, „Monitor Polski” z 1966 r.
nr 5, poz. 44; Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 stycznia 1968 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie
korzystania z materiałów archiwalnych, „Monitor Polski” z 1968 r.
nr 4, poz. 24.
559
Statut Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 1, s. 6.
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79. Henryk Florkowski, Szpitale Kościana w latach 1385–1985, Kościan 1986
APL, Biblioteka, sygn. 261

interesowany urząd, instytucję lub osobę oraz
podać krótkie uzasadnienie560.
W 1983 r., w art. 16 i 17 Ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, uregulowano
zasady korzystania z materiałów archiwalnych. Określono, że udostępnia się je jednostkom organizacyjnym i obywatelom na potrzeby nauki, kultury, techniki oraz gospodarki.
Dyrektor archiwum mógł odmówić udostępniania materiałów w uzasadnionych przypadkach, o udostępnieniu ich cudzoziemcom
decydował naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. Z materiałów archiwalnych można było korzystać po upływie 30 lat od daty
ich wytworzenia pod warunkiem, że ich udostępnienie nie naruszy tajemnicy państwowej,
560
Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 1977 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminów dotyczących udostępniania materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych archiwów państwowych,
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 91, s. 85–96.
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Tabela 9. Udostępnianie zasobu archiwalnego w pracowni naukowej oraz liczba kwerend
Rok

Liczba
kwerend
ogółem

1976

Dla odbiorców

Liczba użytkowników
zasobu

Liczba odwiedzin w pracowni naukowej

Liczba udostępnionych
jednostek

krajowych

zagranicznych

16

15

1

24

156

460

1977

23

22

1

40

157

1887

1978

20

15

–

32

271

1856

1979

34

34

–

28

164

1276

1980

25

25

–

23

256

1914

1981

37

36

1

15

145

1579

1982

29

29

–

39

211

4139

1983

38

32

6

37

257

2757

1984

25

23

2

31

190

1337

1985

36

25

11

19

104

1128

1986

46

37

9

25

144

1376

1987

77

68

9

32

209

1901

1988

168

147

21

32

113

1861

1989

244

231

13

23

127

1185

1990

183

171

12

28

140

960

1991

125

109

16

39

159

1037

1992

212

176

36

38

166

1544

1993

147

111

36

73

183

1075

1994

225

191

34

57

272

2085

1995

246

203

43

50

275

1509

1996

237

206

31

57

386

2236

1997

212

169

43

53

284

1662

1998

269

195

56

69

457

2752

1999

373

319

25

87

365

1668

2000

431

387

44

73

331

1320

2001

559

515

44

71

381

1958

2002

359

299

60

75

271

1667

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań statystycznych KN-1 Archiwum Państwowego w Lesznie
APL, Archiwum Powiatowe…, sygn. 147–171.

służbowej lub prawnie chronionych interesów
obywateli561. W 1984 r. minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki wydał rozporządzenie w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych. Mogły one być
udostępnione przed upływem 30 lat od ich
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia
14 lipca 1983 r., Dz.U. z 1983 r. nr 38, poz. 173.
561

wytworzenia przez dyrektora archiwum, który musiał jednak powiadomić naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych562. W 2000 r.
naczelny dyrektor Archiwów Państwowych
wydał zarządzenie regulujące udostępnia562
Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępniania
materiałów archiwalnych, Dz.U. z 1984 r. nr 41, poz. 217.
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nie materiałów archiwalnych w archiwach
państwowych, w którym stwierdzono, że
udostępnia się je każdemu, o ile nie narusza
to przepisów prawa. Materiały archiwalne
udostępniano na pisemne zamówienie osoby zainteresowanej. Udostępnienie ich przed
upływem 30 lat od dnia wytworzenia oraz
udostępnienie osobom o obcej przynależności państwowej następowało w formie decyzji wydawanej przez właściwego dyrektora
archiwum państwowego. Ponadto wymagało
to przedłożenia umotywowanego wniosku563
i było regulowane przede wszystkim przez
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r.564 Warto
jednak zauważyć, że zasady udostępniania
materiałów archiwalnych stopniowo liberalizowano z korzyścią dla społeczeństwa.
W WAP w Lesznie udostępnianie archiwaliów odbywało się w pracowni naukowej
po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia. Początkowo w odniesieniu do materiałów archiwalnych powstałych w okresie
od 1 września 1939 do 31 grudnia 1950 r. zezwoleń udzielano w porozumieniu z komisją
opiniodawczo-doradczą działającą przy dyrektorze archiwum. W skład komisji wchodził
m.in. dyrektor archiwum, z upoważnienia
wojewody leszczyńskiego dyrektor Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie oraz pracownik odpowiedzialny za udostępnianie. W związku
z problemami kadrowymi, w skład komisji
563
Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 116, s. 13–39.
Wcześniejsze udostępnianie archiwaliów oraz udostępnianie
osobom o obcej przynależności państwowej lub podmiotom
międzynarodowym rozstrzygane było w formie decyzji, którą
podejmował dyrektor właściwego archiwum państwowego,
albo – w zakresie zastrzeżonym w ustawie i przepisach wykonawczych – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. Temat
udostępniania podejmowali także: C. Biernat, Udostępnianie materiałów archiwalnych, „Archeion”, t. 81, 1986, s. 7–32; D. Grot,
Dostęp do archiwów, a inne prawa i wolności, „Archeion”, t. 109,
2006, s. 40–41.
564
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych,
Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 116.
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opiniodawczo-doradczej, na prośbę dyrektora WAP w Lesznie, wchodził doc. dr hab.
S. Nawrocki z archiwum poznańskiego565.
W stosunku do materiałów archiwalnych po
31 grudnia 1950 r., zezwolenia udzielał wówczas naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, na wniosek właściwej komisji opiniodawczo-doradczej566. W 1978 r. dyrektor
A. Piwoń w odpowiedzi na pytania naczelnego dyrektora w sprawie zasad udostępniania
materiałów archiwalnych napisał: […] z dotychczasowych form udostępniania archiwaliów
należałoby przede wszystkim usunąć obowiązek
uzyskiwania opinii przedstawiciela urzędu wojewódzkiego, gdyż w praktyce nie orientuje się
on zupełnie w problematyce, a całość odpowiedzialności za udostępnienie akt ciąży i tak na dyrektorze
WAP567. Dyrektor proponował także rozszerzenie uprawnień dyrektorów do wydawania zezwoleń na udostępnianie archiwaliów
wytworzonych po 1950 r., z wyjątkiem akt
zastrzeżonych i tajnych. Propozycja taka była
podyktowana wzrostem zainteresowania materiałami najnowszymi568. Dyrektor archiwum
dr A. Piwoń często przeprowadzał także indywidualne rozmowy z potencjalnymi użytkownikami przed wydaniem zezwolenia na
korzystanie z materiałów archiwalnych.
Liczba udostępnianych jednostek w pierwszym roku działania WAP w Lesznie nie była
duża, gdyż udostępniono wówczas zaledwie
460 j.a. 24 korzystającym. W następnych latach
liczba ta znacząco wzrosła, bowiem udostępniano rocznie ponad 1800 j.a. W roku 1982 udostępniono w pracowni naukowej wyjątkowo
dużą liczbę – 4139 j.a., co nie powtórzyło się
już nigdy do 2002 r. Do końca lat 80. udostępniano rocznie pomiędzy 1128 a 2757 j.a. Liczba
użytkowników w latach 70. i 80. oscylowała
pomiędzy 15 a 40 osobami rocznie (zob. tabela 8). Liczba odwiedzin pracowni naukowej
w poszczególnych latach była zróżnicowana
565
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 1, s. 20–26; sygn. 147,
s. 48.
566
T. Walichnowski, Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Warszawa – Łódź 1979, s. 55.
567
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 3, s. 15.
568
Tamże.
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80. Widok na ulicę Ackwerstrasse (obecnie ul. H. Sienkiewicza), widokówka z początku XX w.
APL, Zbór widokówek, sygn. 559

i wahała się między 104 a 271 (zob. tabela 9).
W latach 70. archiwum nie odwiedzali zagraniczni użytkownicy. Natomiast w latach 80.
liczba cudzoziemców korzystających z materiałów archiwalnych była bardzo niewielka
z uwagi na obostrzenia, jakim podlegało udostępnienie materiałów archiwalnych zagranicznym badaczom i instytucjom569. W 1985 r.
z pracowni naukowej archiwum po raz pierwszy korzystała badaczka z zagranicy. Była nią
Sophia Krögert, stypendystka UAM, studentka Albrechts-Universität Kiel z RFN. Te569
Udostępnianie akt cudzoziemcom regulowało Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych Zarządzeniami Ministra Szkolnictwa
Wyższego z 12 lutego 1966 r. i 1 lutego 1968 r. Dodatkowo naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał Pismo okólne
nr 5 z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych przez cudzoziemców, tamże, sygn. 91,
s. 77–79. Na podobnym poziomie kształtowała się w latach
1976–1978 liczba udostępnień materiałów archiwalnych w nowo
powstałych archiwach wojewódzkich, np. w Płocku, Siedlcach, Częstochowie, Elblągu, Suwałkach, zob. T. Walichnowski,
Kierunki rozwoju..., s. 50.

matem jej pracy magisterskiej były „Zmiany
statusu prawnego Żydów w Wielkim Księstwie Poznańskim do 1848 r.” W 1988 r. z pracowni korzystał dr Eduard Luft, który pracował nad tematem „Historia Żydów polskich
w zaborze pruskim do 1895 r.”, oraz obywatel
RFN Hans Pawelski, który badał zagadnienie „Ruch migracyjny w obszarze Wschowa
– Sulechów (1850–1914)”570. Do najczęściej
wypożyczanych materiałów na przełomie lat
70. i 80. można zaliczyć archiwalia z okresu
20-lecia międzywojennego, okresu okupacji
hitlerowskiej i Polski Ludowej571.
Archiwum prowadziło wówczas wypożyczanie archiwaliów między archiwami.
Placówka w Lesznie najczęściej wypożyczała
archiwalia do Poznania, a także Szczecina. Materiały były także sprowadzane do pracowni
570
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 159, s. 20; sygn. 162,
s. 29; sygn. 163, s. 19.
571
Tamże, sygn. 147, s. 49.
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naukowej leszczyńskiego archiwum – głównie
z archiwów w Kaliszu, Poznaniu, Wrocławiu
i Zielonej Górze – a korzystali z nich najczęściej
studenci i nauczyciele, pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-badawczy, urzędnicy, redaktorzy, muzealnicy i bibliotekarze.
Instytucjami polecającymi były zazwyczaj
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Wrocławski, Akademia Ekonomiczna i Akademia Rolnicza w Poznaniu,
a także różnego rodzaju urzędy i instytucje.
Pozyskane w archiwum materiały wykorzystywano najczęściej w pracach magisterskich,
doktorskich i różnych publikacjach572.
Na bazie leszczyńskich archiwaliów opracowano w latach 70. i 80. szereg bardzo ciekawych tematów dotyczących np. rozwoju
gospodarki Leszna i regionu w różnych okresach historycznych, bezrobocia w okresie
międzywojennym, zabudowy Leszna i ewolucji szkolnictwa. Materiały z leszczyńskiego
archiwum były także bazą źródłową dla najważniejszych dla historii miasta pozycji: Leszno. Zarys dziejów Mirosławy Komolki i Stanisława Sierpowskiego oraz Historii Leszna pod
red. Jerzego Topolskiego. Materiały z archiwum w Lesznie były także podstawą do opracowania tematów związanych z działalnością
rozmaitych organizacji, ruchu śpiewaczego,
życia muzycznego oraz historią regionu i poszczególnych miejscowości, stały się również
źródłem prac związanych z powstaniem wielkopolskim czy okresem okupacji hitlerowskiej. Przedmiotem badań użytkowników
była z jednej strony rola Milicji Obywatelskiej
(MO) i Urzędu Bezpieczeństwa (UB) w utrwalaniu władzy ludowej, a z drugiej działalność
duchowieństwa polskiego w latach 1815–1915
czy historia parafii rzymskokatolickich. Na
podstawie leszczyńskiego zasobu opracowywano także prace z zakresu archiwistyki, np.
„Rola archiwów w nauczaniu historii”, bywał
on także podstawą do przygotowania publikacji źródłowych, np. Kształtowanie się władzy
572
Tamże, sygn. 147, s. 49, 63–65; sygn. 151, s. 12; sygn. 151,
s. 21–23, 27.
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ludowej na obszarze województwa leszczyńskiego.
Materiały źródłowe opracowane pod kierunkiem
Aleksandra Piwonia („Rocznik Leszczyński”,
t. 5, 1981, s. 253–300; t. 6, 1982, s. 341–366; t. 7,
1985, s. 299–318). Natomiast zaplanowany temat „Ruch narodowowyzwoleńczy na Ziemi
Leszczyńskiej” nie został opracowany573.
W 1990 r. liczba wypożyczanych jednostek
spadła do 960. W kolejnych latach wahała się
między 1037 a 2752. W ostatnich dwóch latach
omawianego okresu, kiedy archiwum funkcjonowało już w nowej siedzibie, udostępniano każdego roku blisko 2500 jednostek. Liczba
osób korzystających z archiwaliów w latach
90. wzrosła. W roku 1990 korzystało z archiwum 28 użytkowników, w latach następnych
od ponad 30 do 87 (zob. tabela 9). Nie sprawdziły się obawy o to, że odległe położenie archiwum od centrum miasta będzie stanowić
utrudnienie dla użytkowników – świadczy
o tym wzrost ich liczby i wypożyczanych jednostek. Od lat 90. można zauważyć zwiększenie liczby odwiedzin pracowni naukowej, np.
w 1990 r. było ich 140, w kolejnych latach nawet 457 (zob. tabela 9)574.
Najczęściej udostępnianymi archiwaliami
w latach 90. były materiały z okresu 20-lecia
międzywojennego i Polski Ludowej. Udostępniano akta starostw powiatowych, miast,
urzędów stanu cywilnego, szkół, gmin575.
Archiwum prowadziło także przez cały
okres wypożyczenia mikrofilmów na potrzeby użytkowników z archiwum leszczyńskiego, jak i innych archiwów.
Na początku lat 90. z materiałów korzystali pracownicy naukowi uczelni wyższych,
studenci, regionaliści oraz przedstawiciele
różnych zakładów pracy. Studenci i pracownicy naukowi reprezentowali – podobnie jak
w latach wcześniejszych – najczęściej Uniwer573
Tamże, sygn. 147, s. 63–65; sygn. 151, s. 23–27; sygn. 156,
s. 19–23; sygn. 157, s. 40–44.
574
S. Nawrocki, Sytuacja archiwów i ich zadania w końcu XX
wieku, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, t. 8/9,
2001/2002, s. 27.
575
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 164, s. 7; sygn. 165,
s. 7–8.
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81. Pracownia naukowa Archiwum Państwowego w Lesznie, na zdjęciu archiwistka Barbara Tomczyk. M. Kapała, sierpień 2003 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 812-6-9

sytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Wrocławski. Wśród korzystających
byli nauczyciele z różnych szkół, pracownicy
Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Urzędu
Miejskiego w Lesznie, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Biura Dokumentacji Zabytków
w Lesznie576. W okresie od lat 90. do 2002 r.
przeważali użytkownicy korzystający z materiałów archiwalnych do celów naukowych,
rzadziej wykorzystywano materiały do celów
własnościowych, genealogicznych czy na potrzeby urzędów. W kolejnych latach można
jednak zauważyć wzrost liczby użytkowników wykonujących poszukiwania genealogiczne577.
Z pracowni korzystali również cudzoziemcy, jednak ich liczba była niewielka.
W 1993 r. do celów genealogicznych badania
prowadził Bennet James z Izraela. W latach
1998–2001 pracownię odwiedzał jeden użytkownik z zagranicy rocznie. Wzrost tej liczby
nastąpił w 2002 r., kiedy to pracownię odwiedziło pięciu obcokrajowców578.
Na podstawie materiałów zgromadzonych
w leszczyńskim archiwum podejmowano
w latach 90. różne tematy badawcze, dotycząTamże, sygn. 164, s. 7, 15–18.
577
Tamże, sygn. 173, s. 12; sygn. 175, s. 14.
578
Tamże, sygn. 167, s. 15; sygn. 221, s. 4; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 3.
576

ce np.: nauczania konspiracyjnego w Lesznie,
szkolnictwa w Lesznie i regionie, Kościoła katolickiego, historii miejscowości z terenu działania archiwum, ludności żydowskiej, mniejszości niemieckiej, powstania i działalności
Klubu Sportowego „Unia” Leszno, leszczyńskich cechów, bractw kurkowych, harcerstwa,
policji państwowej, działalności różnych stowarzyszeń oraz województwa leszczyńskiego. Z materiałów korzystano również do sporządzania biogramów i opracowań dotyczących różnych osób związanych z terenem
podległym archiwum, np. gen. dyw. Stefana
Roweckiego „Grota”, czy monografii różnych
zakładów pracy. Na bazie leszczyńskich zbiorów archiwalnych opracowywano także dokumentację zabytków z terenu województwa
leszczyńskiego579.
W celu zapewnienia użytkownikom możliwie pełnego wykorzystania materiałów archiwalnych, archiwa państwowe – zgodnie
z założeniami Uchwały nr 35 Rady Ministrów
z 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji
naukowej, technicznej i ekonomicznej – zostały
włączone do ogólnokrajowego systemu informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
(INTE)580. W 1973 r. powstał w NDAP Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej jako
integralna część ogólnopaństwowego systemu informacyjnego. Od 1973 r. na polecenie
NDAP archiwa wojewódzkie prowadziły prace koncentrujące się na przeprowadzaniu odpowiednich kwerend tematycznych i sporządzaniu kart dokumentacyjnych dotyczących
podstawowych zagadnień nauki, techniki
i życia gospodarczego kraju. W latach 1976–
–1988 pracownicy leszczyńskiego archiwum
opracowali karty do następujących tematów:
inżynieria wodna, drenowanie, odwadnianie,
kanalizacja miejska, sieć wodociągowa, ulice,
budowle zabytkowe, projekty parków miejskich i urządzeń sportowych, drogi otwarte,
579
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 164, s. 15–18; sygn.
167, s. 12–14; sygn. 168, s. 13–14.
580
Uchwała nr 35 Rady Ministrów z 12 lutego 1971 r. w sprawie
rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, „Monitor
Polski” z 1971 r. nr 14, poz. 104.
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kolejnictwo, badania i poszukiwania genealogiczne, ochrona środowiska, parcelacja i plany zabudowy, budowle, leśnictwo, gorzelnie,
sprawy katastralne. Karty były sporządzane
na podstawie zespołów akt starostw i wydziałów powiatowych z okresu międzywojennego oraz akt miast, parafii rzymskokatolickich,
Spółki Zarządzającej Skonfiskowanymi Gruntami Oddział w Lesznie (1939–1945), Fundacji Sułkowskich i PPRN w Wolsztynie. Z kart
korzystali użytkownicy archiwum, np. przedstawiciele Pracowni Konserwacji Zabytków
w Poznaniu w celu ustalenia, jakie materiały
archiwalne dotyczą zabytkowej zabudowy
leszczyńskiego Rynku581.
W 1976 r. naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych w piśmie okólnym określił
zakres działania i obowiązki pracowników
informacji archiwalnej w archiwach państwowych. Podstawowym zadaniem pracownika informacji archiwalnej było prowadzenie
aktywnej informacji o zasobie danego archiwum. Aktywna informacja miała odbywać
się poprzez kontakty z użytkownikami, takimi jak instancje partyjne, administracja państwowa i samorządowa różnych szczebli, instytucje prezentujące różne działy gospodarki
narodowej, instytuty i placówki naukowe.
O posiadanych materiałach należało informować w formie kontaktów dwustronnych lub
organizując spotkania z większą liczbą osób,
połączone z prezentacją materiałów archiwalnych582. Leszczyńskie archiwum starało się
realizować wymienione wytyczne naczelnego
dyrektora w miarę swoich skromnych możliwości. Pracownica archiwum mgr J. Klechta
ukończyła kurs dla pracowników informacji
archiwalnej. Niemniej jednak archiwum nie
zatrudniało pracownika zajmującego się wyłącznie zadaniami z nią związanymi, gdyż
obsługiwał on także pracownię naukową,
581
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 149, s. 12–13; sygn.
161, s. 10; sygn. 162, s. 10.
582
Pismo okólne nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dnia 15 grudnia 1976 r. w sprawie zakresu
działania i obowiązków pracowników informacji archiwalnej
w archiwach państwowych, tamże, sygn. 90, s. 252–262.
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82. Projekt przebudowy kamienicy przy Rynku nr 33,
elewacja, 19 czerwca 1891 r.
APL, Akta miasta Leszno, sygn. 2542, s. 23

wykonywał kwerendy i opracowanie zasobu.
Prowadzeniem aktywnej informacji zajmował
się głównie dyrektor archiwum, organizując
spotkania dla przedstawicieli nauki, instytucji
partyjnych, administracji państwowej i samorządowej oraz różnych instytucji kultury i towarzystw583.
Przedstawiciele leszczyńskiego archiwum
od 1983 r. brali udział także w spotkaniach pracowników służb informacyjnych województwa leszczyńskiego, które były organizowane
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i poświęcone m.in. planom pracy na kolejne lata
czy wspólnej publikacji o zasobach leszczyńskich ośrodków informacyjnych. W 1986 r.
nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie ukazała się publikacja Biblioteki
i ośrodki informacji województwa leszczyńskiego.
Informator, gdzie zamieszczono informacje
583

Tamże, sygn. 147, s. 47; sygn. 149, s. 11.
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83. Budynek wieży sędziowskiej na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Fot. Edward Baldys, 1976 r.
APL, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, sygn. 105, poz. 15

o księgozbiorze, katalogach bibliotecznych
i godzinach otwarcia pracowni naukowej584.
Inną formą udostępniania były kwerendy
wykonywane w godzinach pracy przez osoby do tego wyznaczone. Kwerendy urzędowe
były nieodpłatne, podobnie było z kwerendami naukowymi, choć nie zawsze. Niektóre
z nich, zwłaszcza te wymagające dużych nakładów czasowych, sporządzane dla wydawnictw zagranicznych lub na zlecenie Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz
komisji okręgowych wykonywane były w godzinach pozasłużbowych, odpłatnie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Odpłatnie archiwa wykonywały także kwerendy dla
osób prywatnych, których cel był nieurzędowy585. W latach 1976–1985 liczba kwerend
nie była duża i utrzymywała się w przedziale
584
Tamże, sygn. 157, s. 31; sygn. 158, s. 9; sygn. 159, s. 10;
sygn. 160, s. 10.
585
T. Walichnowski, Aktualne zadania archiwów państwowych
w Polsce, „Archeion”, t. 65, 1977, s. 15.

między 16 a 38 rocznie. Lekką tendencję wzrostową można zauważyć w latach 1986 i 1987,
kiedy to liczba kwerend zwiększyła się odpowiednio do 46 i 77 rocznie. Znaczący wzrost
nastąpił w roku 1988, kiedy to wykonano ich
168, przy czym największa liczba kwerend odnosiła się do poszukiwań genealogicznych586.
Na przełomie lat 70. i 80. kwerendy dla osób
prywatnych z kraju dotyczyły najczęściej poświadczeń skazania przez sądy hitlerowskie,
pobytu w obozach i więzieniach hitlerowskich, udziału w powstaniu wielkopolskim,
czasami zatrudnienia, zmiany nazwiska czy
odpisu świadectwa ukończenia szkoły. Zdarzały się także kwerendy związane ze sprawami spadkowymi i grobownictwem wojennym587. Prowadzone wówczas kwerendy
586
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 162, s. 10. Większość
nowo powstałych archiwów wojewódzkich w latach 1976–1978
odnotowywała znacznie większą liczbę kwerend niż WAP
w Lesznie, zob. T. Walichnowski, Kierunki rozwoju..., s. 51–52.
587
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 150, s. 49; sygn. 149,
s. 13; sygn. 151, s. 12.

ZASÓB I JEGO WYKORZYSTANIE

naukowe dotyczyły ponadto teatrów niezawodowych i szkół muzycznych. Archiwum
wykonało także kwerendę dotyczącą dziejów
Stronnictwa Demokratycznego w woj. leszczyńskim, na prośbę Stronnictwa Demokratycznego w Lesznie. Ciekawą kwerendę wykonano dla LTK; związana była ona z losami
Stanisława Kunerta, redaktora czasopisma
„Kraj”, ukazującego się w Lesznie podczas
I wojny światowej. Archiwum przeprowadziło także kwerendę dotyczącą materiałów
do rozwoju stawów rybnych dla Instytutu
Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu588. Ponadto archiwum
sporządziło kwerendy materiałów źródłowych dotyczących sportu w okresie 20-lecia
międzywojennego dla Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie, rysunków architektonicznych
znajdujących się w zasobie dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych czy jeńców
wojennych w okresie okupacji hitlerowskiej
dla Lubuskiego Towarzystwa Naukowego589.
Prowadzone w tym okresie kwerendy zagraniczne najczęściej wiązały się z poszukiwaniami genealogicznymi, lecz w latach 1976–1987
archiwum wykonało ich zaledwie 40, a w latach 1988–1989 liczba ta tylko nieznacznie
wzrosła590.
W latach 90. i na początku wieku XXI liczba kwerend, oprócz trzech lat, utrzymywała
się na poziomie powyżej 200. Od roku 1999
nastąpił wzrost do powyżej 300 rocznie, jednak najwięcej kwerend, bo 559, archiwum
wykonało w roku 2001. W kolejnych latach
liczba ta spadła jednak do poziomu poniżej
400 rocznie. W początku lat 90. kwerendy
dotyczyły najczęściej akt z urzędów stanu cywilnego oraz spraw związanych z zatrudnieTamże, sygn. 149, s. 14; sygn. 151, s. 13; sygn. 153, s. 11.
Tamże, sygn. 752, s. 2; sygn. 755, s. 7, 12.
590
Tamże, sygn. 147, s. 45, 49; sygn. 149, s. 3, 13–14; sygn. 151,
s. 3, 12–13; sygn. 153, s. 4, 11; sygn. 154, s. 3, 11; sygn. 155, s. 3, 7;
sygn. 156, s. 3, 9; sygn. 157, s. 25, 30; sygn. 158, s. 3, 9; sygn. 159,
s. 4, 10; sygn. 160, s. 3, 10; sygn. 161, s. 3, 9; sygn. 162, s. 4, 10;
sygn. 163, s. 3, 8.
588
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niem i pracą przymusową podczas okupacji.
Kwerendy potwierdzające pracę przymusową od połowy lat 90. do 2002 r. związane były
głównie z działalnością Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która zajmowała się wypłacaniem odszkodowań. Pod koniec lat 90.
i z początkiem nowego wieku stale wzrastała
natomiast liczba kwerend na potrzeby urzędów, np. w 2003 r. wynosiła ona 225, jednak
w roku następnym spadła do 141. Kwerendy
te najczęściej były związane z prywatyzacją
czy reprywatyzacją przedsiębiorstw. Urzędy
zwracały się także często o poświadczenie
zamieszkania czy obywatelstwa. Od połowy
lat 90. do 2002 r. liczba kwerend genealogicznych utrzymywała się na stałym poziomie od
40 do 66 rocznie591. Systematycznie rosła także
liczba kwerend zagranicznych: od 12 w 1990 r.
do 60 w roku 2002. Tendencja odnośnie liczby i rodzaju kwerendy w archiwum leszczyńskim w latach 90. odzwierciedlała sytuację
występującą także w innych archiwach592.
Archiwum nadal prowadziło kwerendy
naukowe, choć ich liczba nie była duża –
wykonywano od dwóch do ośmiu kwerend
rocznie. Zdarzały się także lata, w których archiwum nie wykonywało ich wcale w związku z brakiem zleceń. Do ciekawszych kwerend naukowych należy zaliczyć te dotyczące
protestantów, pomnika Atlasa w Lesznie, kręglarstwa w Polsce czy akt Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Archiwum wykonywało także kwerendy dla różnych instytucji.
W 1996 r. na potrzeby Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
IPN przeprowadziło poszukiwania materiałów dotyczących Witolda Dzierżykraja-Morawskiego, natomiast na prośbę Archiwum
PAN w Warszawie przekazało informacje
o archiwaliach z okresu Księstwa Warszawskiego znajdujących się w zasobie archiwum.
Na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej

589

591
Tamże, sygn. 166, s. 7; sygn. 169, s. 7; sygn. 174, s. 17; sygn.
175, s. 17; Archiwum zakładowe APL, sygn. 031/2002, s. 40.
592
S. Nawrocki, Sytuacja archiwów i ich zadania w końcu XX
wieku, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, t. 8/9,
2001/2002, s. 27–28.
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przeprowadzono kwerendę w zespole Fundacji Sułkowskich w Rydzynie w celu odnalezienia informacji o byłym uczniu Bronisławie Czosnowskim. Natomiast na prośbę AP
w Rzeszowie udzielono pomocy, wypełniając
ankiety dla zespołów instytucji bankowych
na potrzeby opracowywanej publikacji „Przewodnik po aktach bankowych w zasobie archiwów państwowych w Polsce”593.
Od końca lat 90. XX w. w archiwach państwowych nastąpił szybki wzrost komputeryzacji. Archiwum Państwowe w Lesznie pierwszy komputer otrzymało w roku 1994 z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Był
to komputer 386 DX z klawiaturą i monitorem
mono oraz drukarką HP DeskJet 520. Z obsługą komputera zapoznało się wówczas dwoje starszych archiwistów: mgr B. Ratajewska
i J. Perzyński. Jak już wspomniano, w tym
samym roku IV Letnią Szkołę Komputerową ukończyła mgr B. Ratajewska, a w roku
następnym kolejny pracownik. Początkowo
komputer służył przede wszystkim jako edytor tekstu. W 1995 r. w archiwum zainstalowano program Fox Pro i założono w tym programie bazę danych INWENT, służącą do inwentaryzacji inwentarzy archiwalnych. W 1996 r.
rozpoczęto w archiwum prowadzenie bazy
SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego). Zainstalowano również kolejne bazy:
SUMA (System Udostępniania Materiałów
Archiwalnych) i PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego),
których wypełnianie rozpoczęto w 1997 r.594
Jak wynikało z danych na koniec 1996 r., archiwum leszczyńskie, podobnie jak 10 innych
archiwów w tym czasie, dysponowało jednym
komputerem, zdarzały się także archiwa, które nie posiadały żadnego komputera, ale i takie, które dysponowały komputerami w liczbie 6–18. Podobnie było z wykorzystywanymi
bazami danych. Leszczyńskie archiwum nie
593
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 170, s. 13; sygn. 757,
s. 2; sygn. 760, s. 761, 762; Archiwum zakładowe APL, sygn.
22/9, s. 21.
594
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 168, s. 7–8, 10;
sygn. 169, s. 8; sygn. 170, s. 12.

należało wówczas do liderów, gdyż zgłaszało
cztery bazy danych. Były archiwa deklarujące
równą lub mniejszą liczbę wykorzystywanych
baz oraz takie, które korzystały np. z 67 baz,
jak AP w Gdańsku595. W 1997 r. uzupełniano
leszczyńskie bazy danych: SEZAM posiadał
2530 rekordów, PRADZIAD – 189, a SUMA –
1888. W następnym roku archiwum wzbogaciło się o kolejne cztery bazy – IZA (służącą
do inwentaryzacji zespołów archiwalnych),
ELA (służącą do ewidencji spisów ludności),
KANAPA (stanowiąca elektroniczną wersję
księgi nabytków i ubytków) oraz RAP (system
służący do rejestracji archiwalnych poszukiwań, tj. rejestr kwerend). W roku 2001 wprowadziło bazę NADZÓR, wykorzystywaną do
prac związanych z nadzorem archiwalnym.
Archiwum pozyskiwało także dodatkowy
sprzęt komputerowy: w 1997 zakupiono dwa
zestawy komputerowe, a w 1999 i 2000 po jednym zestawie. Od 2001 r. archiwum dysponowało dostępem do Internetu oraz pocztą elektroniczną. Od grudnia 2002 r., w momencie
przeniesienia archiwum do nowego obiektu,
założono sieć wewnętrzną, do której podłączono cztery użytkowane wówczas komputery. W 2003 r. archiwum założyło stronę internetową www.archiwum.leszno.pl596.
Reasumując należy stwierdzić, że APL
po okresie próbnym rozszerzyło możliwości
595
A. Laszuk, Bazy danych a archiwach państwowych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego
Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2–4 września 1997, t. 1, pod
red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 231–239. W 1996 r. komputerami nie dysponowały AP w Częstochowie, Elblągu z siedzibą
w Malborku, Zamościu; jednym komputerem dysponowały:
AP w Białymstoku, Kaliszu, Koszalinie, Opolu, Piotrkowie
Trybunalskim, Siedlcach, Suwałkach, Toruniu. Najwięcej komputerów było na stanie AAN, AGAD, AP w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Najwięcej baz posiadało Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD)
w Warszawie i AP w Gdańsku. Najmniej Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM) w Warszawie (cztery), AP w Lublinie
(jedną), Opolu (pięć), Płocku (jedną), Siedlcach (dwie), Przemyślu (pięć), Zielonej Górze (pięć). Sprawami komputeryzacji
zajmowali się także S. Nawrocki, Komputery w służbie archiwalnej, Poznań 1995; A. Laszuk, Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion”, t. 107, 2004, s. 171–204; A. Laszuk, Stan
i perspektywy komputeryzacji archiwów państwowych, „Archiwista
Polski”, nr 3–4, 200, s. 134–143.
596
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 171, s. 10; sygn. 172,
s. 14; sygn. 173, s. 12; sygn. 175, s. 18.
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prowadzenia i wykorzystywania baz danych.
Zwiększyła się ich liczba i wzbogacano je
każdego roku o nowe rekordy. Kolejnym krokiem było podłączenie Internetu oraz dostęp
do poczty elektronicznej, dającej możliwość
swobodnego przesyłania informacji między
archiwami. Ostatnim etapem było uruchomienie strony internetowej, a co się z tym wiąże – upowszechnienie dostępu do archiwum.
Na stronie internetowej pojawiły się informacje o archiwum, jego zasobie i możliwości korzystania ze zbiorów. Archiwum włączyło się
w nurt społeczeństwa informacyjnego.
2.4. Opracowanie zasobu
Opracowanie zasobu archiwalnego było jednym z podstawowych działań archiwów, co
– jak już kilkakrotnie wspominano – określał
także Statut WAP w Lesznie597.
W momencie utworzenia nowych archiwów wojewódzkich, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał zarządzenie
powołujące komisje metodyczne oraz ustalające zakres i tryb ich działania. Na podstawie
tego zarządzenia komisja metodyczna została
powołana w WAP w Poznaniu i obejmowała
swym zasięgiem WAP w Lesznie i Kaliszu598.
W skład poznańskiej komisji z ramienia leszczyńskiego archiwum wszedł dr A. Piwoń,
chociaż zgodnie z punktem 4 regulaminu
wówczas obowiązującego, w przypadku,
gdy działanie komisji rozciągało się na inne
archiwum wojewódzkie, mieli do niej wchodzić dwaj przedstawiciele tego archiwum599.
W sytuacji, gdy komisja obejmowała dwa
archiwa wojewódzkie uznano, że w jej skład
będzie wchodzić po jednym przedstawicielu
każdego nowego archiwum wojewódzkieTamże, sygn. 1, s. 7.
Zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 września 1976 r. w sprawie zmiany Zrządzenia nr 12
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 4 kwietnia 1970 r.
w sprawie powołania komisji metodycznych w archiwach państwowych oraz ustalenia zakresu i trybu ich działania, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 423–424.
599
Zrządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 4 kwietnia 1970 r. w sprawie powołania komisji metodycznych
w archiwach państwowych oraz ustalenia zakresu i trybu ich działania, [w:] tamże, s. 378–379.
597
598
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go. W 1986 r. naczelny dyrektor wprowadził
nowe zarządzenie w sprawie tworzenia w archiwach państwowych komisji metodycznych. Niezależnie od tego faktu, Archiwum
Państwowe w Lesznie oraz archiwum kaliskie
pozostały w Komisji Metodycznej działającej
w Poznaniu. Choć w § 3 tego zarządzenia
zapisano, że w skład komisji powinni wchodzić
przedstawiciele archiwów objętych zakresem działania komisji600, po jego wprowadzeniu, członkiem Komisji Metodycznej z ramienia leszczyńskiego archiwum nadal była tylko jedna
osoba – dr Piwoń, a od 1998 r. jego miejsce zajęła mgr Ratajewska i tak pozostało do końca
omawianego okresu. W toku prac komisji pracownicy leszczyńskiego archiwum przedstawiali na jej posiedzeniach do zatwierdzenia
wszystkie opracowywane zespoły. Większość
zespołów nie budziła ze strony komisji żadnych zastrzeżeń. Często w protokołach z prac
komisji można przeczytać: Komisja uznała, że
wstęp do inwentarza opracowany bardzo starannie […]. Sposób opracowania inwentarza nie budzi
zastrzeżeń. Należy podkreślić staranność w tym
zakresie601. Oprócz zatwierdzania inwentarzy
archiwiści leszczyńscy przedstawiali na posiedzeniu komisji problemy, z jakimi spotykali się w czasie opracowywania akt, a także
wygłaszali różne referaty dotyczące kwestii
metodycznych. W 1977 r. mgr Klechta przedstawiła referat „Uwagi w sprawie przynależności zespołowej akt biur rad narodowych”602.
W trakcie prac Komisji Metodycznej omawiano
również różnego rodzaju przepisy i wskazówki metodyczne, a także proponowane projekty
nowych przepisów. W dyskusję nad tymi problemami włączali się zawsze przedstawiciele
leszczyńskiego archiwum.
Opracowywanie zasobu w WAP w Lesznie
odbywało się systematycznie: rocznie opracowywano średnio od 1000 do 2000 jednostek.
600
Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 1 października 1986 r. w sprawie utworzenia w archiwach
państwowych komisji metodycznych oraz określenia zakresu i trybu
ich działania, [w:] tamże, s. 549–550.
601
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 44, s. 10.
602
Tamże, sygn. 41, s. 3–4.
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Tabela 10. Zestawienie opracowanych zespołów, jednostek i liczba inwentarzy na stanie
Archiwum Państwowego w Lesznie

Rok

Liczba zespołów opracowanych
całkowicie
ogółem

opracowanych
w danym roku

Liczba jednostek całkowicie
opracowanych
ogółem

Inwentarze
kartkowe

Inwentarze
książkowe

w danym roku

1976

217

1

50690

845

210

7

1977

224

7

51390

700

212

12

1978

225

1

54087

2687

212

13

1979

226

1

56777

2690

212

14

1980

228

2

59175

2398

217

11

1981

235

7

59821

646

217

18

1982

241

6

62726

2905

217

24

1983

277

36

65008

2282

217

60

1984

287

10

66679

1671

218

69

1985

329

42

69203

2524

243

86

1986

338

9

70340

1137

274

91

1987

354

16

71576

1236

247

107

1988

408

54

74060

2484

248

160

1989

416

8

74142

1203

248

168

1990

437

21

77177

1913

248

189

1991

437

–

77386

209

248

189

1992

590

153

80320

2834

248

342

1993

594

4

81804

1484

248

346

1994

606

14

83543

1739

256

352

1995

611

3

84071

528

255

356

1996

619

8

85099

1018

255

364

1997

632

3

87406

2612

255

377

1998

640

8

88532

1126

263

377

1999

648

8

89871

1339

271

377

2000

659

11

91841

1970

283

376

2001

664

5

97915

6074

262

402

2002

674

10

99114

1199

262

412

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań statystycznych KN-1 Archiwum Państwowego w Lesznie
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147–171.

Zdarzały się jednak lata, w których liczba
opracowanych jednostek była zdecydowanie
mniejsza, np. w roku 1976, 1977, 1981, 1991
czy 1995. W innych latach liczba ta przekraczała natomiast 2000 j.a., np. w latach 1979–
–1980, 1982–1983, 1985, 1988, 1992, 1997, 2001
(zob. tabela 10).

W 1976 r., mimo trudności, z jakimi spotkała się organizacja WAP w Lesznie, związanymi zwłaszcza z zaangażowaniem odpowiednich pracowników, udało się zgodnie z planem pracy opracować i zatwierdzić zespół
Sąd Obwodowy w Wolsztynie z lat 1939–1945.
Oprócz prac związanych z opracowaniem,
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84. Obecna ul. Sułkowskiego. Fot. Edward Baldys, 1972 r.
APL, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, sygn. 105, poz. 13

uporządkowano wewnętrznie ponad 200 j.a.
W następnych latach opracowywano systematycznie kolejne zespoły akt: urzędów powiatowych, a także powiatowych, miejskich,
miejsko-gminnych i gromadzkich rad narodowych, banków ludowych, druki ulotne,
kartografię, dokumentację techniczną, tłoki
pieczętne, fotografie, widokówki, akta Domu
Kultury w Lesznie, LTK, NSZZ „Solidarność”
działającego przy różnych zakładach pracy na terenie województwa leszczyńskiego,
urzędów stanu cywilnego, komunalnych kas
oszczędnościowych, inspektoratów statystycznych, Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Lesznie oraz podległych mu komitetów
miejskich, miejsko-gminnych, gminnych oraz
zakładowych i podstawowych organizacji
partyjnych PZRR. Opracowano także zespoły
poszczególnych urzędów miejskich, urzędów
miast i gmin, rad narodowych miast i gmin,
a także zespoły: WRN w Lesznie, Związek
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd
Wojewódzki w Lesznie, Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Lesznie,
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni
Produkcyjnych w Lesznie, Wielkopolska Huta

Szkła Przedsiębiorstwo Państwowe w Gostyniu, Zakład Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kościanie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie itd.
Niektóre zespoły, jak Starostwo Powiatowe
w Gostyniu z lat 1919–1939, musiały zostać
ponownie opracowane z uwagi na dużą ilość
dopływów, które zostały przekazane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach
prac związanych z opracowaniem następowało także doinwentaryzowywanie akt do
poszczególnych zespołów w związku z przejmowaniem dopływów. Pracownicy wykonywali również pomoce archiwalne wyższego
rzędu w postaci indeksów osobowych, geograficznych i rzeczowych do różnych zespołów archiwalnych, np. do protokołów miejskich rad narodowych, Krajowej Agencji Wydawniczej – miesięcznej kroniki fotograficznej
województwa leszczyńskiego, zbioru widokówek, zbioru fotografii603. Leszczyńscy archiwiści wykonali nadto w ramach prowadzo603
Tamże, sygn. 149, s. 56; sygn. 149, s. 7–8; sygn. 151, s. 8;
sygn. 154, s. 6; sygn. 155, s. 4; sygn. 156, s. 13; sygn. 161, s. 5–6;
sygn. 162, s. 5–7; sygn. 163, s. 12–13; sygn. 164, s. 4–5; sygn. 165,
s. 3; sygn. 168, s. 5; sygn. 169, s. 5; sygn. 170, s. 8; sygn. 172, s. 7.
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85. Ulotka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 1989 r.

nych prac katalog druków ulotnych z okresu
rozbiorów, znajdujących się w grupie zespołów akt poszczególnych miast. Archiwum
przeprowadziło także meliorację w zespołach
starostw powiatowych z lat 1919–1939 i aktach miast604. Archiwiści z placówki w Lesznie często opracowywali zespoły akt, zanim
zostały wydane wytyczne w tej sprawie. Tak
było np. w przypadku akt terenowych organów władzy i administracji państwowej stopnia powiatowego i gromadzkiego z lat 1950–
–1973, 1950–1975, 1965–1972 oraz miejskiego.
Wytyczne zostały wydane w roku 1981, a archiwum leszczyńskie przystąpiło do działania
zaraz po przejęciu akt, czyli już w roku 1977.
Podobna sytuacja zaistniała w odniesieniu
do akt po PZPR. Archiwum rozpoczęło opracowywanie akt komitetu wojewódzkiego oraz
604

Tamże, sygn. 158, s. 5-6; sygn. 159, s. 6–7.

APL, Zbiór druków ulotnych, sygn. 43, poz. 23

podległych mu komitetów miejskich, miejsko-gminnych, gminnych, zakładowych i podstawowych organizacji partyjnych już w roku
1991, a prace te zakończono w 1992 r. Natomiast pismo okólne w sprawie postępowania
z dokumentacją przejętą z byłych archiwów
komitetów ukazało się pod koniec kwietnia 1992 r., kiedy większość prac była zakończona605. Archiwum leszczyńskie szybko
605
Tamże, sygn. 165, s. 3; Pismo okólne nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 1981 r. w sprawie opracowywania akt terenowych organów władzy i administracji państwowej
stopni: wojewódzkiego, powiatowego i gromadzkiego z lat 1950–1973,
1950–1975, 1954–1972, [w:] Zbiór przepisów..., 2001, s. 435–446;
Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 29 kwietnia 1992 r. w sprawie postępowania z dokumentacją przejętą
z b. archiwów komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (KW PZPR), [w:] tamże, s. 573–598; Pismo okólne nr 3
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 14 grudnia 1984 r.
w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi terenowych
organów władzy i administracji państwowej stopni: miejskiego (miast
nie stanowiących powiatów), osiedlowego oraz dzielnicowego z lat
1950–1973, 1954–1972, 1951–1973 (1975), [w:] tamże, s. 514–518.
Opracowano m.in. akta PMRN z lat 1950–1973 w Lesznie,
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podejmowało pracę nad nowo przyjmowanymi aktami z uwagi na wysoki odsetek opracowania zasobu, który wynosił około 94%.
Ponadto dyrektor archiwum dr Piwoń uważał, że szybkie udostępnienie nowych akt,
zwłaszcza partyjnych, jest oczekiwane przez
społeczeństwo.
Opracowywanie zespołów początkowo
odbywało się na kartach inwentaryzacyjnych, następnie zespoły były przepisywane
na maszynie i uzyskiwały postać inwentarza
książkowego. Inwentarze książkowe były
potem oprawiane. Wojewódzkie Archiwum
Państwowe w Lesznie zgodnie z wytycznymi
przesyłało systematycznie do NDAP przyjęte
przez Komisję Metodyczną inwentarze archiwalne wraz z kartą zespołu. Rozwój komputeryzacji nie ominął także opracowania zasobu – w 1998 r. w AP w Lesznie wykorzystano
po raz pierwszy do opracowania zespołu bazę
danych IZA. Odtąd inwentaryzowanie akt
odbywało się wyłącznie za pomocą tej bazy606.
Od lat 70. następował w sieci archiwalnej
spadek udziału zasobu opracowanego w stosunku do całości zasobu. W 1975 r. wynosił
on dla sieci archiwów 62%. Tendencja taka
utrzymywała się także w latach kolejnych.
W latach 1995–1997 przeprowadzono w archiwach państwowych skontrum zasobu. W jego
wyniku okazało się, że w sieci archiwalnej
zasób nieopracowany stanowi 50%. Dodatkowo dane na najbliższe lata dotyczące przejęć
wskazywały tendencję do stałego powiększania się luki między zasobem całkowicie
opracowanym a nieopracowanym. W 1998 r.
został powołany zespół do przygotowania
koncepcji zmian metodycznych, pozwalających na uproszczone i przyspieszone opracowanie. Efektem jego działań było zarządzenie
w sprawie przeglądu ewidencji zasobu niedopracowanego i wynikający z niego podział zasobu na trzy grupy zespołów607. W AP w LeszKościanie, Gostyniu, Rawiczu i Sarnowie, PPRN w Lesznie, Kościanie i Gostyniu z lat 1950–1973, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 149, s. 5; sygn. 151, s. 5; sygn. 153, s. 16; sygn. 154,
s. 5; sygn. 157, s. 35.
606
Tamże, sygn. 172, s. 7.
607
Decyzja nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
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nie dokonano również tego podziału, a efekt
prac został omówiony na posiedzeniu Komisji Metodycznej w Poznaniu. Komisja uznała,
że podział umożliwiający tzw. uproszczone
opracowanie w przypadku archiwum leszczyńskiego nie ma zastosowania z uwagi na
to, że zasób archiwum był wówczas opracowany w 94%608. Tendencja ta jednak w dłuższej perspektywie była nie do utrzymania,
zwłaszcza że w następnych latach archiwum
stanęło przed koniecznością przejęcia znacznej ilości akt, zarówno różnych stowarzyszeń,
jak i przechowywanych w archiwach jednostek samorządowych i sądów.
2.5. Konserwacja
Archiwum leszczyńskie przechowuje głównie zasób z XIX i XX w., zaledwie kilka jednostek pochodzi z okresu wcześniejszego. Akta
te narażone są na szybkie niszczenie z uwagi
na niską jakość papieru i środków piszących.
Papier jest nadmiernie zakwaszony, a atrament pozostawia często żelazowe wżery. Na
destrukcję akt wpływają złe warunki przechowywania, zwłaszcza nadmierna wilgotność, zagrzybienie, działanie promieni słonecznych, zanieczyszczenie atmosferyczne,
różnice temperatur609. Skutecznie zapobiegać
z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie powołania zespołu naukowego,
zob. J. Krochmal, Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, „Archeion”, t. 104, 2002, s. 30; Zarządzenie nr 5
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 8 maja 2000 r.
w sprawie przeglądu ewidencji zasobu niedopracowanego w archiwach państwowych, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 641–643;
szerzej zob. E. Rosowska, Stan opracowania zasobu archiwów państwowych, „Archeion”, t. 104, 2002, s. 9–25. W sprawie uproszczonego opracowania wypowiadali się także H. Staszewska,
Uproszczone metody opracowania w archiwach państwowych – eksperyment metodyczny czy statystyczny?, „Archiwista Polski”,
nr 1, 2010, s. 37–54; J. Krochmal, Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, „Archeion”, t. 104, 2002, s. 26–60. Szerzej o miejscu opracowania zasobu w działalności archiwów
zob. W. Kwiatkowska, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie
metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.
608
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 58, s. 15.
609
S. Kłys, Ewidencja i zabezpieczanie materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych, „Archeion”, t. 95, 1995, s. 72; M. Bogacz-Walska, Główne przyczyny niszczenia materiałów archiwalnych, „Archeion”, t. 99, 1998, s. 114–115. Problem konserwacji
poruszali także m.in. K. Panoszewski, Warunki, stan zachowania
i konserwacja zasobu archiwalnego w archiwach państwowych, „Archeion”, t. 103, 2001, s. 143–149; P. Wojciechowski, Lepiej zapobiegać niż leczyć – nowe tendencje w dziedzinie zabezpieczania i konserwacji zasobów archiwalnych, „Archeion”, t. 108, 2009, s. 13–31.
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można wymienionym zagrożeniom poprzez
poprawę warunków przechowywania materiałów archiwalnych, a w przypadku uszkodzeń lub destrukcji poprzez prowadzenie odpowiednich prac konserwatorskich.
Archiwum Państwowe w Lesznie zwracało uwagę na monitorowanie warunków przechowywania zasobu, a z tym w leszczyńskim
archiwum nie było wszak najlepiej. Magazyny
archiwalne przez szereg lat nie były ogrzewane z uwagi na brak centralnego ogrzewania.
Palenie w piecach kaflowych nosiło zawsze
ze sobą ryzyko wystąpienia pożaru. Stąd
w miesiącach zimowych temperatura w magazynach archiwalnych była bardzo niska
i nie mieściła się w żadnych standardach. Podobna sytuacja występowała latem. Wahania
temperatury wynosiły od 0ºC zimą do nawet
28ºC latem. Wtedy to pomieszczenia, mimo
zabezpieczenia okien przed promieniami słonecznymi, nadmiernie się nagrzewały. Dodatkowo w pomieszczeniach magazynowych
występowała bardzo wysoka wilgotność powietrza, w granicach 70–80, a czasami nawet
90%, co w połączeniu z wysoką temperaturą
latem sprzyjało rozwojowi różnych mikroorganizmów610. Mimo zabiegów osuszania budynku, widocznej poprawy sytuacji nie odnotowano. Jedynym wyjściem, które mogło
polepszyć warunki przechowywania, było
przeniesienie zasobu. Dzięki zabiegom dyrektora archiwum, udało się pozyskać nowy
obiekt na siedzibę archiwum. Przed przenosinami Centralne Laboratorium Konserwacji
Archiwaliów przeprowadziło badania mikrobiologiczne zasobu archiwalnego, które
wykazały obecność różnych grzybów. Wśród
wyizolowanych grzybów znaleziono przedstawicieli rodzajów aktywnie rozkładających
celulozę – Chaetomium, Alternaria oraz innych,
o mniejszej aktywności celulolitycznej. Wśród
grzybów był również Aspergillus fumigatus,
grzyb niebezpieczny dla zdrowia pracowników. Wszystkie wymienione grzyby wytwarzały sypkie zarodniki, które były roznoszone
610

APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 5, s. 16–19.

przy każdym ruchu powietrza czy w trakcie
przemieszczania akt, zakażały więc kolejne
akta i niestety ludzi. W tej sytuacji cały zasób
leszczyńskiego archiwum należało poddać
dezynfekcji w komorze próżniowej gazem
Rotanox. Zabieg ten musiał być przeprowadzony przed przeniesieniem akt do nowego
magazynu, aby nie zakazić nowego obiektu.
Najlepszym rozwiązaniem, które zapewniłoby szybkie i skuteczne odkażanie, było sprowadzenie wielkokubaturowej komory dezynfekcyjnej611. W związku z takimi wytycznymi,
w 2002 r., w trakcie przenoszenia archiwum,
cały ówczesny zasób archiwalny poddano dezynfekcji gazem Rotanox w komorze jezdnej,
dostarczonej przez Centralne Laboratorium
Konserwacji Archiwalnej. Badania przeprowadzone po dezynfekcji przyniosły oczekiwany efekt. Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów nie znalazło w badanych
próbkach żadnych odchyleń od przyjętej
normy612. Akta, które trafiły do nowego magazynu, były bezpieczne pod względem mikrobiologicznym. W znaczący sposób poprawiły się warunki ich przechowywania, gdyż
nowy magazyn wykazywał stałą wilgotność
w granicach 40%, można było również utrzymać w miarę stałą temperaturę w granicach
16–18ºC zimą i 20–21ºC latem. W tych warunkach rozpoczął się powolny proces suszenia
akt. Dodatkowo archiwum leszczyńskie zaczęło przejmować akta wyłącznie w pudłach
bezkwasowych w celu lepszego ich zabezpieczenia oraz systematycznie pakować przechowywany już zasób.
Archiwum Państwowe w Lesznie podejmowało również działania związane z konserwacją akt. Zgodnie z nadanym statutem, Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Lesznie w swojej strukturze organizacyjnej teoretycznie posiadało stanowisko pracy
do spraw reprografii i konserwacji613, jednak
Tamże, sygn. 175, s. 9; sygn. 737, s. 9.
Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 12; APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 738, s. 3.
613
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 1, s. 9.
611

612
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wobec przyznanego limitu siedmiu etatów,
przez cały okres funkcjonowania stanowiska tego nie utworzyło. W związku z tym nie
prowadziło działań związanych z reprografią, a prace związane z konserwacją zasobu
w ramach swoich dodatkowych obowiązków
wykonywali pracownicy obsługi – robotnicy
i pomocnik archiwalny. Dyrektor archiwum
Aleksander Piwoń monitował wielokrotnie
o zatrudnienie konserwatora, ale bez efektu. Archiwum nie prowadziło więc żadnych
skomplikowanych czynności konserwatorskich, a jedynie prace polegające na klejeniu
na styk akt klejem syntetycznym C20. Wykonywano również laminację i szycie akt oraz
wszywanie luźnych i podklejanie kart uszkodzonych mechanicznie. Pracownicy archiwum
wykonywali także teczki do przechowywania
akt, obwoluty oraz oprawy introligatorskie.
Na wyposażeniu archiwum była jedynie prasa introligatorska i nożyce introligatorskie.
Akta bardzo zniszczone w miarę możliwości
przekazywano do pracowni konserwatorskiej działającej przy archiwum poznańskim.
W 1976 r. przekazano do konserwacji jedną
jednostkę z Akt miasta Gostyń. W 1988 r. archiwum oddało do poznańskiej pracowni kilka jednostek z Akt miasta Gostyń, Jutrosin,
Kościan, Krzywiń i Leszno. Prace konserwatorskie ograniczono jednak tylko do odgrzybienia akt614. Pracownia archiwum poznańskiego była zajęta konserwacją akt własnych,
często bardziej cennych, których spora ilość
wymagała odpowiednich zabiegów. W latach
80. występowały problemy zaopatrzeniowe
i archiwum nie mogło nabyć bibułki japońskiej i kleju acetylocelulozowego, co utrudniało laminację akt.
Przez cały czas wykonywane były prace
związane z tzw. profilaktyką konserwatorską. Dwa razy w roku myto wszystkie półki
w magazynach archiwalnych, raz w tygodniu
myto podłogi, okna zasłonięte były roletami
w celu ochrony przed promieniami słonecz614
Tamże, sygn. 147, s. 56–58; sygn. 149, s. 16–17; sygn. 155,
s. 5; sygn. 162, s. 7; sygn. 5, s. 16–19.
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86. Załadunek akt leszczyńskiego Archiwum do dezynfekcji (pracownicy Archiwum w Zielonej Górze), lipiec
2002 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 821-1-4

nymi. Odbywało się również systematyczne
odkurzanie akt. Od 2000 r. w sprawozdaniu
rocznym z działalności archiwum należało
wpisywać więcej informacji na temat działalności profilaktycznej i konserwatorskiej archiwum615.
Dyrektor archiwum dbał również o prawidłowe zabezpieczenie budynku i pomieszczeń
archiwalnych przed kradzieżą. Pracownicy
byli zobowiązani do sprawdzania codziennie po zakończeniu pracy zabezpieczenia pomieszczeń do pracy i magazynów. Zasady zabezpieczenia materiałów archiwalnych przed
kradzieżą, zniszczeniem lub zagubieniem
zostały zawarte w piśmie okólnym wydanym
w 1994 r. przez naczelnego dyrektora prof.
Jerzego Skowronka616. Archiwum leszczyńskie starało się realizować te wytyczne. Przez
cały okres funkcjonowania przy ul. Bolesława
Chrobrego 32 nie doczekało się jednak zabezpieczenia budynku systemem alarmowym
ani przeciwpożarowym – stanowiły je jedynie
kraty w oknach, a także przez pewien okres
Tamże, sygn. 174, s. 10–11.
Pismo okólne nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie ochrony przechowywanych w archiwach państwowych materiałów archiwalnych przed kradzieżą, zniszczeniem lub zagubieniem, tamże,
sygn. 108, s. 47–48.
615
616
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stróże nocni. Zmiana nastąpiła wraz z przeniesieniem do nowego obiektu.
Nowy budynek zapewniał właściwe warunki do przechowywania materiałów archiwalnych oraz posiadał odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą i pożarem. Archiwum
mogło więc realizować w pełni wytyczne
związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem zasobu.
3. Nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym
W momencie reorganizacji sieci archiwalnej
w roku 1976, naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych wydał pismo z 9 kwietnia 1976 r.,
w którym uregulował również sprawy związane z nadzorem nad narastającym zasobem
archiwalnym. W piśmie stwierdził, iż nowo
powołane archiwa wykonują zadania i podejmują decyzje we wszystkich sprawach należących do wojewódzkiego archiwum państwowego w stosunku do urzędów i instytucji znajdujących się na terenie jego działania617. W pierwszym Statucie Wojewódzkiego
Archiwum Państwowego w Lesznie określono zasady sprawowania nadzoru nad materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład
państwowego zasobu archiwalnego, wytwarzanymi i gromadzonymi przez władze, instytucje i organizacje mające swą siedzibę na
terenie województwa leszczyńskiego. W ramach nadzoru archiwum upoważnione było
do prowadzenia wykazu jednostek pod szczególnym nadzorem, opiniowania i akceptacji
projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, udzielania wskazówek organizacyjnych i metodycznych oraz instruowania
personelu archiwów zakładowych. Ponadto
archiwum zobowiązane było do przeprowadzania kontroli archiwów zakładowych,
wydawania zaleceń pokontrolnych i sprawdzania ich wykonania. Archiwum – zgodnie
617
Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 kwietnia 1976 r. w sprawie reorganizacji sieci archiwów państwowych,
[w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 419–421.

ze statutem – nadzorowało brakowanie materiałów archiwalnych, przeprowadzało ekspertyzy akt wytypowanych do brakowania
i wydawało stałe lub jednorazowe zezwolenia
na ich brakowanie. Archiwum w ramach nadzoru miało także prowadzić szkolenia pracowników archiwów zakładowych618. Zapisy
w statucie opierały się na Zarządzeniu nr 20
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 1971 r.619 W 1977 r. wyszło kolejne zarządzenie regulujące sprawy nadzoru archiwalnego.
Oprócz wspomnianych zadań, nadzór archiwalny miał obejmować również analizowanie
oraz gromadzenie sporządzonej w archiwach
ewidencji materiałów o wartości historycznej
oraz terminowe przekazywanie do archiwów
materiałów archiwalnych620. Statut nadany
w 1987 r. wprowadził obok pojęcia nadzoru
pojęcie kształtowania państwowego zasobu
archiwalnego, które miało polegać także na
rozpoznawaniu rodzajów powstającej dokumentacji i jej wartościowaniu. W statucie
wprowadzono także obowiązek nadzorowania przez archiwum procesu przygotowania
w archiwach zakładowych materiałów do
przekazania archiwum621. Kolejna zmiana
nastąpiła w roku 2001. Archiwum w zakresie
kształtowania i nadzoru, obok dotychczasowych zadań, miało współdziałać z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego
zarządzania dokumentacją622. Na przykładzie
statutów leszczyńskiego archiwum widać, jak
618
Zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 sierpnia 1976 r. w sprawie nadania statutów
wojewódzkim archiwom państwowym, APL, Archiwum Państwowe, sygn. 1, s. 8–9.
619
Zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie nadzoru archiwów państwowych nad materiałami zakładów pracy, [w:] Zbiór przepisów…, 2001,
s. 125–128.
620
Zarządzenie nr 21 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie nadzoru archiwów państwowych nad materiałami archiwalnymi jednostek organizacyjnych,
[w:] tamże, s. 144–147.
621
Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Lesznie, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 12, s. 5.
622
Zarządzenie nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu
Archiwum Państwowego w Lesznie, tamże, sygn. 18, s. 11.
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Tabela 11. Wizytacje, lustracje i ekspertyzy w archiwach zakładowych podlegających nadzorowi archiwum leszczyńskiemu
Liczba przeprowadzonych przez AP w Lesznie

Rok

Liczba zakładów objętych
nadzorem

wizytacji/kontroli

lustracji

ekspertyz

kontroli zbiornic
makulatury

1976

57

30

–

15

13

1977

57

27

–

10

17

1978

94

28

–

17

13

1979

94

61

–

10

11

1980

94

22

–

19

9

1981

115

34

2

33

–

1982

117

37

4

29

10

1983

117

42

1

30

9

1984

117

36

6

46

5

1985

124

35

5

7

7

1986

124

42

20

31

8

1987

126

42

20

20

8

1988

127

45

22

43

6

1989

127

46

23

38

6

1990

69

44

21

33

5

1991

59

40

20

42

4

1992

49

37

16

32

–

1993

46

35

17

11

–

1994

50

20

10

25

–

1995

48

30

10

30

–

1996

77

43

14

23

–

1997

75

39

10

32

–

1998

75

33

9

45

–

1999

98

48

7

5

–

2000

111

39

10

13

–

2001

112

40

10

23

–

2002

116

40

10

6

–

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań statystycznych KN-1 Archiwum Państwowego w Lesznie
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147–171.

ewoluowało i rozszerzało się pojęcie nadzoru
oraz pojawiło się nowe pojęcie – kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego.
Do najważniejszych zadań nadzoru należało prowadzenie wykazu jednostek nadzorowanych. W Piśmie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 kwietnia 1976 r. podano,
że archiwa wojewódzkie na wewnętrzny uży-

tek zaktualizują wykazy jednostek organizacyjnych podległych szczególnemu nadzorowi archiwalnemu, biorąc za podstawę zasięg
działania w nowych granicach terytorialnych.
Archiwa wojewódzkie dotychczas funkcjonujące miały przekazać nowo powstałym archiwom wojewódzkim zgodnie z właściwością
wykaz jednostek organizacyjnych dotychczas
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nadzorowanych. Aktualizacja jednostek pod
nadzorem miała nastąpić do końca 1976 r.,
po wydaniu znowelizowanego zarządzenia623. Zarządzenie to ukazało się w 1977 r.
i wprowadziło nowe wytyczne w sprawie
ustalania jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne. W wyniku
tych wytycznych WAP w Lesznie ustaliło listę 94 zakładów pracy objętych szczególnym
nadzorem (zob. tabela 11). Objęto nim rady
narodowe działające na terenie podległym
WAP w Lesznie, m.in.: WRN w Lesznie, MRN
w Lesznie i Kościanie, rady narodowe miasta
i gminy w Bojanowie, Borku Wlkp., Gostyniu,
Górze, Jutrosinie, Kobylinie, GmRN w Krzemieniewie, Lipnie, Niechlowie, Pępowie,
Piaskach, Przemęcie, Święciechowie, Wąsoszu, Włoszakowicach, a także: Prokuraturę
Wojewódzką w Lesznie, Okręgowy Zarząd
Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej
Zamiejscowy Wydział w Lesznie z siedzibą
w Kościanie, Narodowy Bank Polski Oddział
Wojewódzki w Lesznie, Bank Gospodarki
Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Lesznie, Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział
Wojewódzki w Lesznie, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział Wojewódzki w Lesznie
z siedzibą w Rawiczu, Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Lesznie, Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lesznie
oraz jego oddziały rejonowe w Gostyniu, Górze, Kościanie, Rawiczu i Wschowie. Ponadto nadzorowi podlegały: Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich
w Lesznie, Muzeum Okręgowe w Lesznie,
Sąd Wojewódzki w Lesznie z siedzibą w Kościanie, Sąd Rejonowy w Lesznie, Gostyniu
i Rawiczu, Państwowe Biuro Notarialne w Rawiczu, Gostyniu, Kościanie i Wschowie, a także Wojewódzki Urząd Statystyczny z siedzibą w Kościanie oraz jego oddziały terenowe
w Gostyniu, Rawiczu i Włoszakowicach. Pod
nadzorem znalazło się również Wojewódz623
Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 kwietnia 1976 r. w sprawie reorganizacji sieci archiwów państwowych,
[w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 419–421.

kie Biuro Geodezji i Kartografii w Lesznie,
Biuro Geodety Miejsko-Gminnego w Kościanie, Wschowie i Rawiczu oraz Biuro Geodety
Miejskiego w Lesznie, Wojewódzki Związek
Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lesznie, Wojewódzka Spółdzielnia
Spożywców „Społem” w Lesznie, Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Lesznie, Wojewódzki Związek Spółdzielni Produkcyjnych
w Lesznie z siedzibą w Kościanie, Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie oraz
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki
w Lesznie, Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Wojewódzki w Lesznie, Wojewódzka
Federacja Sportu w Lesznie, Aeroklub Leszczyński, Centrum Wyszkolenia Lotniczego
Aeroklub w Lesznie, Liga Kobiet Zarząd
Wojewódzki w Lesznie, Liga Obrony Kraju
Zarząd Wojewódzki w Lesznie, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Lesznie, ZBoWiD Zarząd Wojewódzki w Lesznie,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Zarząd Wojewódzki w Lesznie, Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
w Lesznie, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Lesznie. Nadzorowano również
urzędy: Urząd Wojewódzki w Lesznie, Urząd
Miejski w Lesznie oraz Kościanie, Urząd Miasta i Gminy w Bojanowie, Borku Wlkp., Gostyniu, Górze, Jutrosinie i Kobylinie, Urząd
Gminy w Kościanie, Krzemieniewie, Lipnie,
Niechlowie, Pępowie, Piaskach, Przemęcie,
Święciechowie, Wąsoszu i Włoszakowicach.
Nadzorem objęto także Cukrownie Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Państwowe we
Wschowie, Wojewódzką Spółdzielnię Mleczarską w Lesznie, Wojewódzką Spółdzielnię
Ogrodniczo-Pszczelarską w Lesznie z siedzibą w Kościanie oraz Towarzystwo Muzyczne
im. Karola Kurpińskiego w Lesznie624. Wspomniane zakłady zostały powołane w związku
z nowymi wytycznymi naczelnego dyrektora
Archiwów Państwowych, ale przede wszystkim z reformą administracyjną kraju, wpro624

APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 150, s. 7–13.
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87. Uroczystość otwarcia XI Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie, 9 czerwca 1968 r.
APL, Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie, sygn. 95, poz. 26

wadzoną w roku 1975. Ustanowiono wówczas na terenie oddziaływania archiwum leszczyńskiego szereg placówek o charakterze
wojewódzkim, co znalazło odzwierciedlenie
w sporządzonym wówczas wykazie. Archiwa
zakładowe zorganizowane w wymienionych
zakładach, instytucjach, przedsiębiorstwach
i organizacjach społecznych działały do roku
1980 bez większych zmian. W 1981 r. wykaz
jednostek organizacyjnych pod nadzorem powiększył się o 21. Zwiększyła się o 12 liczba
rad narodowych objętych nadzorem archiwalnym oraz o 12 liczba urzędów miast i gmin,
jednocześnie wykreślono jednostki zlikwidowane, czyli Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Lesznie Oddział we Włoszakowicach, Aeroklub Leszczyński i Wojewódzką Radę Związ-

ków Zawodowych w Lesznie625. W 1982 r.
wykreślono kolejne zlikwidowane jednostki,
czyli Sąd Wojewódzki w Lesznie i Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską.
Dopisano cztery nowo powstałe instytucje –
dwie gminne rady narodowe i dwa urzędy
gminy626. Po wprowadzeniu w 1983 r. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z przyjętymi w ustawie
kryteriami, nadzorem nie powinna być objęta spółdzielczość, towarzystwa kulturalno-oświatowe i organizacje społeczne. Potrzebna była więc analiza dotychczasowego wykazu. W związku z tym w 1985 r. ukazało się
625
626

Tamże, sygn. 322, s. 2–9.
Tamże, sygn. 156, s. 6.
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zarządzenie dotyczące zasad i trybu ustalania
wykazu państwowych jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym627. Archiwum w Lesznie opracowało na jego podstawie wykaz obejmujący 124 zakłady pracy,
zatwierdzony przez naczelnego dyrektora
Archiwów Państwowych628. W wykazie znalazły się: rady narodowe szczebla wojewódzkiego, miejskiego i gminnego oraz urzędy:
wojewódzki, miejskie i gminne, a także sądy
i państwowe biura notarialne, banki i zakłady
ubezpieczeń społecznych. Nowymi instytucjami wprowadzonymi do wykazu były szkoły
– Zespół Szkół Medycznych w Kościanie, Studium Nauczycielskie w Lesznie, Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Kościanie oraz Lesznie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie, Zespół Szkół Technicznych w Lesznie, Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Stefana Ratajczaka w Rydzynie, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
w Lesznie, Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Lesznie, Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Lesznie z siedzibą w Trzebinach, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie,
Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, Archiwum Państwowe w Lesznie. Do wykazu
zostały włączone także zakłady pracy: Kombinat Budowlany w Lesznie, Leszczyńska Fabryka Pomp, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pudliszki”, Wielkopolska
Huta Szkła w Gostyniu, Zakłady Urządzeń
Gazowniczych „Gazomet” w Rawiczu, Zakład Urządzeń Chemicznych „Metalchem”
w Kościanie, Zakład Elementów Wyposażenia
Budownictwa „Metalplast” w Lesznie, Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie, Kombinat PGR „Gola”, Stadnina Koni
w Racocie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Dróg i Ulic w Lesznie, Wojewódzkie Przed627
Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa
zakładowe, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 154–158.
628
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 159, s. 7–8.

siębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie,
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lesznie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Lesznie. Pod nadzorem znalazły się także: Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bojanowie z siedzibą w Lesznie, Wojewódzka
Dyrekcja Inwestycji w Lesznie, Wojewódzkie
Biuro Planowania Przestrzennego w Lesznie,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie,
Wojewódzki Zakład Weterynarii, Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin,
Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli
Środowiska.
W 1987 r. do wykazu wprowadzono,
w myśl ustaleń NDAP, Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej i Komendę Wojewódzką
Ochotniczych Hufców Pracy, a w kolejnym
roku Wojewódzki Zespół Poselski w Lesznie629. Znacząca zmiana w liczbie jednostek
objętych szczególnym nadzorem zaszła na
początku lat 90. XX w. W wyniku przemian
ustrojowych doszło do likwidacji lub prywatyzacji wielu przedsiębiorstw. Wprowadzony został również samorząd terytorialny, co
także spowodowało kasację wielu archiwów
zakładowych, ponadto rozwiązane zostały
rady narodowe. Powstające jednostki samorządowe zostały wyłączone spod kompetencji archiwów państwowych, co spowodowało
znaczące straty dla sprawowania kompletnego nadzoru nad wytwarzanymi materiałami archiwalnymi. Od tego momentu NDAP
podejmowała usilne starania o włączenie
ich pod nadzór. W 1990 r. obejmowano nim
60 instytucji, lecz liczba ta spadła wkrótce do
46 jednostek w roku 1993 i była wtedy rekordowo niska. W wykazie oprócz Urzędu Wojewódzkiego i urzędów rejonowych, sądów,
szkół włączonych w 1985 r., instytucji kultury
i administracji wojewódzkiej znalazło się pięć
zakładów – Zakłady Przetwórstwa Owoco629

Tamże, sygn. 161, s. 6; sygn. 162, s. 7.

88. Wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży kawy, Kościan, wrzesień 1977 r.
APL, Urząd Miejski w Kościanie, sygn. 529, s. 166
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wo-Warzywnego „Pudliszki” w Pudliszkach,
Wielkopolska Huta Szkła w Gostyniu, Zakłady Urządzeń Gazowniczych „Gazomet”
w Rawiczu oraz Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie i Stadnina Koni
w Racocie630. W 1996 r. nastąpił znaczący
wzrost liczby jednostek organizacyjnych objętych nadzorem, spowodowany wpisaniem
do wykazu 30 urzędów stanu cywilnego. Wykaz poszerzono wówczas także o Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” i Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy
w Lesznie. Wykreślono jednak dwa sprywatyzowane zakłady, a mianowicie Wielkopolską
Hutę Szkła w Gostyniu i Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pudliszki”
w Pudliszkach, ponadto wykreślono Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Kościanie, który
przeszedł w ręce samorządu631. W kolejnym
roku pięć urzędów samorządowych zwróciło
się do leszczyńskiego archiwum z wnioskiem
o sprawowanie nadzoru; były to: Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie oraz Krzywiniu,
Urząd Gminy w Wijewie, Pępowie oraz Włoszakowicach. Od 1999 można zaobserwować
wzrost liczby jednostek pod nadzorem, związany z kolejną reformą administracyjną, tzn.
z likwidacją województwa leszczyńskiego
i powstaniem powiatów. Ustawa z dnia 24 lipca
1998 r. – a zwłaszcza jej art. 49 – miała znaczenie przełomowe dla archiwów państwowych632. Wychodziła ona naprzeciw wieloletnim staraniom NDAP i zgodnie z interesem
narodowego zasobu archiwalnego rozciągała
kompetencje nadzorczo-kontrolne archiwów
państwowych na jednostki samorządu terytorialnego i jego jednostki organizacyjne.
Zgodnie z tą ustawą i pismem naczelnego
dyrektora Archiwów Państwowych, archiwa
państwowe w nowej rzeczywistości zostały
zobowiązane do zorganizowania i wdrożenia
nadzoru archiwalnego nad samorządowym
Tamże, sygn. 164, s. 3; sygn. 327, s. 11–15.
Tamże, sygn. 170, s. 8–9.
632
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku
z reformą ustrojową państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 106, poz. 668.
630
631

zasobem archiwalnym jako częścią państwowego zasobu archiwalnego. Archiwa, w tym
leszczyńskie, miały więc obowiązek przygotowania wykazu jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek
organizacyjnych wytwarzających materiały
archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych. Archiwum Państwowe w Lesznie wykazało 48 jednostek
samorządowych wytwarzających materiały
archiwalne. W wykazie, oprócz starostw oraz
urzędów miast i gmin, znalazły się szkoły,
instytucje kultury oraz szpitale633. W 2002 r.
naczelny dyrektor Archiwów Państwowych
wydał 27 maja Decyzję nr 1 w sprawie zasad
i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych,
jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe634. Zgodnie z wytycznymi, AP w Lesznie posiadało
pod nadzorem 116 instytucji (zob. tabela 11),
w tym starostwa, miasto na prawach powiatu Leszno, urzędy miast i gmin, urzędy gmin,
sądy rejonowe i prokuratury rejonowe, Zakład
Karny w Rawiczu, urzędy stanu cywilnego,
banki, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Lesznie, Muzeum Okręgowe i muzea regionalne, Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Lesznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rawiczu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie i Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie,
Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Pakówce, powiatowe urzędy pracy, wybrane
szkoły i instytucje kultury oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie i Stadninę Koni
w Racocie635.
Ważnym elementem sprawowania nadzoru archiwalnego były wizytacje (zwane
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 329, s. 2–12.
Tamże, sygn. 118, s. 95–110.
635
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek
organizacyjnych zobowiązanych do utworzenia i prowadzenia
archiwum zakładowego, stan na 23 grudnia 2002 r., Archiwum
zakładowe APL, bez sygnatury.
633
634
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później kontrolami) zakładów pracy. Kontrole archiwów zakładowych odbywały się na
podstawie wydanych wcześniej przepisów.
Dopiero w 2000 r. naczelny dyrektor Archiwów Państwowych wydał nowe zarządzenie
w sprawie przeprowadzania kontroli przez
archiwa państwowe636, które wprowadziło pojęcie „kontroli archiwalnej” rozumianej jako
rzetelne i obiektywne sprawdzenie realizacji
przez jednostki organizacyjne wytwarzające
państwowy zasób archiwalny obowiązków
wynikających z ustawy archiwalnej. Zarządzenie szczegółowo omawia wszystkie aspekty kontroli archiwalnej, łącznie z zawartością
jej dokumentacji. Zarządzenie wprowadziło
także do użytku w archiwach państwowych
bazę NADZOR, do której trafiały dane zawarte w protokole kontroli637. Jak wynika z tabeli zamieszczonej powyżej, wizytacje były
prowadzone rytmicznie, oscylowały między
30 a 40, choć zdarzało się ponad 40 rocznie
(zob. tabela 11). Średnio co 2–3 lata odwiedzano archiwa zakładowe poszczególnych
urzędów, co realizowało założenie odnośnie
częstości wizytowania podległych jednostek.
Najwięcej wizytacji odbyło się w roku 1979
– pracownicy archiwum przeprowadzili ich
wówczas 61 (zob. tabela 11).
Kontrole poszczególnych archiwów zakładowych połączone były z udzielaniem
wskazówek pracującym w nich archiwistom.
Prowadzone były również rozmowy z kierownikami poszczególnych zakładów i instytucji
w celu przedstawienia sytuacji w podległych
im archiwom zakładowym oraz pokazania im
zauważonych nieprawidłowości.
W 1977 r. Wydział Kontroli i Instruktażu Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie doko636
Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie przeprowadzania przez archiwa państwowe kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu
archiwalnego, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 116, s. 56–111.
Problemy kontroli podejmował m.in. K. Nobis, Kontrole archiwów zakładowych – wczoraj i dziś, „Archiwista Polski”, nr 1, 1999,
s. 39–49.
637
A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym w Polsce w latach 1951–2002, „Archiwista Polski”, nr 2, 2011, s. 32–33.

209

nał badań w zakresie stanu uporządkowania
i prowadzenia archiwów wszystkich urzędów
miast, miast i gmin oraz gmin. W części kontroli uczestniczył dyrektor WAP w Lesznie.
Lokalizacja archiwów zakładowych była różna, najczęściej mieściły się one jednak w budynkach urzędów gmin na strychach, w piwnicach lub budynkach gospodarczych. Większość posiadała właściwe zabezpieczenie
w postaci drzwi wejściowych obitych blachą
i wyposażonych w zamki patentowe. Okna
w większości z nich były okratowane, a zasłony chroniły pomieszczenia przed promieniami słonecznymi. Zdarzały się jednak archiwa,
które nie miały odpowiednio zabezpieczonych drzwi i okien Nie wszystkie archiwa
posiadały również ogrzewanie. Archiwum
Urzędu Gminy w Krzemieniewie było mocno zagrzybione, a w Bojanowie nie posiadało
oświetlenia elektrycznego. Większość archiwów zakładowych wyposażona była w regały, na których układano akta, wyjątek stanowiło archiwum w Krzemieniewie, gdzie akta
leżały na podłodze. W archiwach materiały
były na ogół uporządkowane. Nie wszystkie
były jednak posegregowane według kategorii
oraz opisane w myśl instrukcji kancelaryjnej.
W niektórych jednostkach przechowywane
były akta kategorii B, które wymagały wybrakowania. W wielu archiwach znajdowały się również akta gromad zlikwidowanych
w wyniku reformy administracyjnej w 1975 r.
Akta te były jednak nieuporządkowane, co
nie pozwalało na przekazanie ich do WAP
w Lesznie. Wynikiem tych kontroli było wydanie zaleceń mających na celu uporządkowanie spraw w archiwach poszczególnych
urzędów638. Dobrze prezentowały się archiwa
banków, znacznie gorzej było w pozostałych
jednostkach pod nadzorem.
W 1979 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych wspólnie z Prokuraturą Generalną opracowała założenia kontroli w zakresie przechowywania materiałów archiwal-

638

APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 312, s. 2–3.
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nych w urzędach i instytucjach639. Kontrole
w terenie przeprowadzały prokuratury wojewódzkie wspólnie z archiwami. Nie inaczej było w Lesznie. Kontrole przeprowadzał
dyrektor WAP dr A. Piwoń i prokurator wojewódzki. Stan zwizytowanych archiwów
zakładowych nie budził poważniejszych zastrzeżeń. W większości zakładów nie zaistniała potrzeba wydawania zaleceń. Wystosowano tylko dwa nakazy do wizytowanych
archiwów, dotyczyły one jedynie przejmowania akt z registratur i brakowania materiałów,
których okres przydatności do bieżącej działalności już upłynął640.
W 1980 r. priorytetem podczas wizytacji
była zgodnie z wytycznymi NDAP kontrola
przebiegu przeglądu i brakowania materiałów archiwalnych w państwowych jednostkach organizacyjnych. Celem wizytacji miało
być zachęcenie zakładów pracy do brakowania akt, których okres przechowywania już
upłynął. Dobór instytucji do wizytowania
miał odzwierciedlać wszystkie dziedziny gospodarki narodowej641. Kontrolami w związku z tym objęto również zakłady niebędące
pod szczególnym nadzorem. Wizytacje wykazały, że nie wszystkie zakłady pracy mają
normatywy kancelaryjne i archiwalne, że
przepisy w sprawie porządkowania akt nie są
przestrzegane. Akta były przekazywane nieregularnie, a brakowanie odbywało się w zbyt
długich odstępach czasu. Efektem kontroli
był nawet artykuł zamieszczony w lokalnej
„Panoramie Leszczyńskiej” nr 23 z 8 czerwca 1980 r., s. 10, sygnowany inicjałami (ak),
pt. Przejrzeć zakładowe archiwa642.
Wizytacje prowadzone przez leszczyńskie
archiwum stwierdzały liczne fakty sprawowania opieki nad archiwami zakładowymi
przez pracowników nieposiadających do tego
639
T. Walichnowski, Polskie archiwa państwowe (1976–1980),
„Archeion”, t. 71, 1981, s. 13.
640
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 153, s. 6.
641
Decyzja nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przebiegu brakowania materiałów archiwalnych państwowych jednostek organizacyjnych, tamże, sygn. 94, s. 22–33.
642
Tamże, sygn. 154, s. 7.

żadnego przygotowania zawodowego. Większość archiwów zakładowych nie zatrudniała fachowca na etacie lub na nawet pół etatu.
Funkcję archiwisty zakładowego sprawowali
najczęściej w ramach dodatkowych zadań, tak
jak to było w latach poprzednich, wyznaczeni pracownicy. Zdarzało się, że osoby te nie
przykładały do opieki nad archiwum odpowiedniej wagi, a ponadto były obciążone inną
pracą. W 1978 r. dyrektor Piwoń pisał: Na terenie działania WAP w Lesznie obsada personalna
archiwów zakładowych jest pod każdym względem
niedostateczna. Spośród 94 jednostek organizacyjnych będących pod specjalnym nadzorem, zaledwie
dwie jednostki zatrudniają archiwistów zakładowych, a mianowicie Urząd Wojewódzki w Lesznie
w wymiarze półtora etatu i Wojewódzki Związek
Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska”
na pół etatu. Archiwiści są bądź w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym i mają wykształcenie
podstawowe. Jeden zatrudniony na pełnym etacie,
ma ukończony korespondencyjny kurs archiwalny
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.
Prowadzenie większości archiwów zakładowych
zostało powierzone, jako dodatkowe zajęcie, pracownikom administracji bądź z księgowości. Z reguły są to młodzi pracownicy, bez dłuższego stażu
pracy, nie mający dobrej orientacji w przepisach
kancelaryjnych i archiwalnych oraz w strukturze
organizacyjnej swych jednostek i traktujący obowiązki archiwisty jako „zło konieczne”643.
Kontrole wykonywane przez pracowników leszczyńskiego archiwum na przełomie
lat 80. i 90. wykazywały, że problemy w archiwach zakładowych nadal istnieją. Głównymi utrudnieniami w ich działalności był
brak zainteresowania kierownictwa zakładów
i władz nadrzędnych sprawami archiwów
zakładowych, duża fluktuacja pracowników,
powierzanie obowiązków archiwistów pracownikom o krótkim stażu pracy644.
Po przeprowadzonej wizytacji, archiwum
wydawało zalecenia powizytacyjne, które
dotyczyły najczęściej podnoszenia kwalifi643
644

Tamże, sygn. 312, s. 126.
Tamże, sygn. 160, s. 8.
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kacji zawodowych przez archiwistów zakładowych, uzupełnienia ewidencji zasobu itp.
spraw. Początkowo zalecenia wypełniało w całości 30–40% jednostek, częściowo około 30%.
Z biegiem lat liczba zaleceń wykonywanych
w całości wzrosła do 50–60%, a wyjątkowo nie
wykonywano ich wcale. W celu sprawdzenia
zakresu realizacji wydanych zaleceń, przedstawiciele leszczyńskiego archiwum przeprowadzali kontrole, które nierzadko stwierdzały
niewykonanie wszystkich zaleceń. Często zdarzało się, iż zakłady pisały, że zalecenia zostały
zrealizowane, a podczas kontroli okazywało
się, że tak nie było645. Z czasem i w tym zakresie sytuacja znacznie się poprawiła i z początkiem XXI w. w trakcie lustracji stwierdzano, że
zalecenia były wykonywane zgodnie z informacją przekazaną do archiwum.
Mając na uwadze trudną sytuację, w celu
poprawy stanu archiwów zakładowych WAP
w Lesznie organizowało szkolenia dla personelu tychże archiwów oraz pracowników
różnych szczebli. W latach 70. przeszkolono
przedstawicieli wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, kierowników wydziałów ogólnych urzędów miejskich oraz sekretarzy biur i archiwistów zakładowych urzędów miast i gmin oraz urzędów gminnych.
Szkoleniem objęto także kierowników działów, osoby odpowiedzialne za archiwa zakładowe i archiwistów zakładowych Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Lesznie i podległych
zakładów, przedstawicieli kół ZNP zrzeszonych w Oddziale Wojewódzkim ZNP. Szkolono także pracowników prokuratur, banków,
spółdzielni i stowarzyszeń objętych specjalnym nadzorem. W 1979 r. dyrektor dr A. Piwoń na specjalnym szkoleniu w Boszkowie,
zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki
w Lesznie, wygłosił wykład „Organizacja
i funkcjonowanie archiwów zakładowych”.
Szkolenia obejmowały zagadnienia związane
z organizacją pracy kancelaryjnej i archiwalnej, a ich tematem była selekcja i gromadzenie

dokumentacji archiwalnej oraz znaczenie normatywów kancelaryjnych w procesie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego646.
Doceniając wysokie kwalifikacje dyrektora
archiwum, Zarząd Główny Stowarzyszenia
Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP)
w Warszawie poprosił go o przeprowadzenie
szkolenia dla przedstawicieli oddziałów wojewódzkich SIMP z Białegostoku, Katowic,
Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania,
Szczecina, Warszawy i Wrocławia. W szkoleniu zorganizowanym w zamku rydzyńskim
wzięło udział 28 osób, a obejmowało ono
zagadnienia związane ze sprawami lokalowymi, przejmowaniem archiwaliów z komórek organizacyjnych, ewidencjonowaniem,
przechowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem archiwaliów, brakowaniem dokumentacji o wartości czasowej, przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwum
państwowego, obowiązkami zakładów pracy
w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, a także szyciem i klejeniem akt647.
W 1996 r. AP w Lesznie na prośbę Państwowego Nadzoru Farmaceutycznego w Lesznie przeprowadziło szkolenie dla dziewięciu
wojewódzkich inspektorów nadzoru z województw: częstochowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, legnickiego, łódzkiego,
opolskiego, ostrołęckiego i poznańskiego648.
Szkolenia w leszczyńskim archiwum prowadzono systematycznie, edukując każdego
roku kolejne grupy archiwistów zakładowych.
W 1997 r. archiwum przeszkoliło 28 pracowników urzędów stanu cywilnego objętych nadzorem w roku wcześniejszym. Ponadto, przy
współpracy z Biurem Sejmiku Samorządowego w Lesznie, zorganizowano szkolenie kancelaryjno-archiwalne, które ukończyło 31 sekretarzy urzędów samorządowych z terenu
województwa leszczyńskiego. Organizowano je także dla pracowników poszczególnych
urzędów, szkół, zakładów pracy, instytucji kultury i uczelni.
Tamże, sygn. 149, s. 6–7; sygn. 151, s. 7; sygn. 153, s. 7.
Tamże, sygn. 159, s. 9–10.
648
Tamże, sygn. 270, s. 9.
646
647

645

Tamże, sygn. 147, s. 54; sygn. 151, s. 6–7.
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Tabela 12. Brakowania, kursy i szkolenia prowadzone przez archiwum, zatwierdzone przepisy kancelaryjne i archiwalne, konsultacje, kursy archiwalne I stopnia
Kursy/szkolenia
archiwalne
liczba
przeprowadzonych
kursów

liczba
uczestników

Liczba
zatwierdzanych
przepisów
kancelaryjnych
i archiwalnych

152

2

44

3

1977

121

2

154

1978

109

2

1979

109

1980

Rok

Brakowanie
materiałów
archiwalnych

1976

Kursy archiwalne I stopnia
Konsultacje

liczba
kursów

liczba
uczestników

–

–

–

–

–

–

–

42

2

–

–

–

5

72

4

–

–

–

136

1

17

3

–

–

–

1981

145

2

26

–

–

–

–

1982

152

2

60

5

–

–

–

1983

141

3

50

5

–

–

–

1984

182

4

111

5

–

–

–

1985

188

2

48

6

–

–

–

1986

156

3

43

7

–

–

–

1987

117

2

32

6

–

–

–

1988

142

3

34

12

–

–

–

1989

118

3

32

9

–

–

–

1990

45

–

–

1

–

–

–

1991

129

1

46

10

–

–

–

1992

158

3

63

18

–

–

–

1993

125

2

37

5

–

–

–

1994

118

3

53

9

–

–

–

1995

133

4

263

5

–

–

–

1996

124

2

21

10

60

2

21

1997

113

1

31

5

50

1

17

1998

148

2

19

1

80

1

9

1999

111

3

44

7

52

1

11

2000

99

9

99

6

50

1

9

2001

97

2

42

20

54

–

–

2002

83

–

–

30

62

1

13

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań statystycznych KN-1 Archiwum Państwowego w Lesznie
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147–171.
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W 1985 r. wprowadzono kursy archiwalne
I i II stopnia. Początkowo na terenie oddziaływania AP w Lesznie organizował je Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Archiwum zalecało w protokołach pokontrolnych kierowanie osób prowadzących archiwa
zakładowe na powyższe kursy649. Od 1996 r.
kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia prowadzone były w siedzibie archiwum w Lesznie, a organizowane były przez Oddział Dydaktyczny Ośrodka Kursów Kancelaryjno-Archiwalnych w Lesznie Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich w Warszawie. Kierownikiem kursu był starszy archiwista J. Perzyński. Oprócz niego zajęcia prowadzili dyrektor
archiwum dr A. Piwoń i kustosz B. Ratajewska. W pierwszym roku działania ośrodka
przeprowadzono dwa kursy. Spowodowane
było to tym, iż w archiwach zakładowych
na terenie działania archiwum leszczyńskiego
spośród 85 osób pracujących, kurs archiwalny I stopnia ukończyło 18 osób, a trzy kurs
II stopnia, ponadto jeden archiwista miał
wykształcenie wyższe o specjalizacji archiwalnej650. Do końca 2002 r. kursy archiwalne
I stopnia przeszło 80 osób (zob. tabela 12).
Archiwum leszczyńskie prowadziło również w miarę potrzeb szkolenia indywidualne dla archiwistów zakładowych, zwłaszcza
tych, którzy podejmowali się działań archiwalnych po raz pierwszy.
Efektem pracy szkoleniowej leszczyńskiego archiwum było stałe podnoszenie kwalifikacji archiwistów zakładowych. W 2002 r. na
105 archiwistów zakładowych 13 miało wykształcenie wyższe, pozostali średnie, a kurs
archiwalny I stopnia ukończyło 36651 (zob. tabela 12).
Elementem nadzoru archiwalnego jest
także wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, które regulowały
wcześniejsze zarządzenia naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, Zarządzenie
nr 2 z 1975 r. zmieniające § 4 Zarządzenia nr 1
Tamże, sygn. 160, s. 10.
Tamże, sygn. 170, s. 9.
651
Archiwum zakładowe APL, sygn. 25/8, s. 35.
649
650
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z 1969 r. oraz pisma okólne652. Od 1989 r. brakowanie materiałów zaczęło regulować nowe
zarządzenie naczelnego dyrektora Archiwów
Państwowych. W jego wytycznych, obok zasad brakowania dokumentacji nierachiwalnej
w instytucjach państwowych, pojawiło się
zagadnienie brakowania akt przez niepaństwowe jednostki organizacyjne. Zgodnie ze
wskazówkami, archiwum zobowiązane było
do wydania zwięzłej opinii stwierdzającej,
czy przedstawione do brakowania dokumenty nie obejmują materiałów archiwalnych653.
Leszczyńskie archiwum wydawało ponad
100 zgód na brakowanie rocznie. Ponad 150 zezwoleń wydano w latach 1976, 1982, 1986,
1992, bardzo dużo zgód, ponad 180, w latach
1984 i 1985. Natomiast w latach 2000–2002
ich liczba nie przekraczała 100 rocznie (zob.
tabela 12). Około 40% składanych wniosków
o brakowanie pochodziło od jednostek pod
specjalnym nadzorem. Składane przez nie
wnioski o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której termin przechowywania upłynął, archiwum załatwiało
we własnym zakresie, nie zachodziła potrzeba
konsultowania ich z Komisją Archiwalnej Oceny Dokumentacji działającą przy AP w Poznaniu. W razie wątpliwości co do prawidłowości
brakowanych akt, archiwiści przeprowadzali
ekspertyzy archiwalne.
Ekspertyzy prowadzone były początkowo
w zakładach pod specjalnym nadzorem i każ652
Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 5 marca 1975 r. o zmianie zarządzenia nr 1 Naczelnego Dyrektora z 26 lutego 1969 r. w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych w zakładach pracy, [w:] Zbiór przepisów…, 2001, s. 138–139; Pismo okólne nr 8 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z 6 grudnia 1976 r. w sprawie usprawnienia
trybu wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych
w zakładach pracy, [w:] tamże, s. 142–143; Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 21 stycznia 1977 r.
w sprawie usprawnienia brakowania materiałów archiwalnych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i przekazywania ich na makulaturę, [w:] tamże, s. 143; Pismo okólne nr 2 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z 21 maja 1981 r. w sprawie włączenia
się do akcji brakowania i przekazywania na makulaturę materiałów
archiwalnych w jednostkach gospodarki uspołecznionej, [w:] tamże,
s. 150.
653
Zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 października 1989 r. w sprawie trybu i warunków udzielania zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, [w:] tamże, s. 166–170. Szerzej zob. A. Barszcz, Przepisy..., s. 37–38.
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dorazowo sporządzany był z nich protokół.
Liczba ekspertyz sporządzanych przez leszczyńskie archiwum w poszczególnych latach
była zróżnicowana. Wahała się od pięciu do
46 rocznie. Najczęstszym niedociągnięciem
jednostek w składanych wnioskach o brakowanie było podawanie nieprawidłowych ilości akt w protokołach brakowania654.
Oprócz wizytacji zakładów pracy, archiwum w latach 1976–1991 wykonywało, podobnie jak w latach wcześniejszych, kontrole
skupu makulatury, które były także elementem sprawdzania prawidłowości brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Kontrole
te miały bowiem zapobiegać oddawaniu na
przemiał akt bez zgody archiwum. Kontrole
przeprowadzano w oddziałach Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych
(OPSW), GS „Samopomoc Chłopska”, w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy
w Lesznie. W 1976 r. stwierdzono wypadek
oddania na makulaturę materiałów bez zgody państwowej służby archiwalnej. Materiały
te przekazał Urząd Miasta i Gminy w Gostyniu. O fakcie tym archiwum powiadomiło
wojewodę leszczyńskiego. Akta zostały zabezpieczone, a w stosunku do winnego wyciągnięto konsekwencje służbowe. W 1986 r.
stwierdzono zakup przez gostyński oddział
OPSW dokumentacji niearchiwalnej z państwowej jednostki organizacyjnej bez zezwolenia dyrektora AP w Lesznie. W związku
z tym wystosowano do kierownika Oddziału OPSW w Gostyniu pismo przypominające o obowiązku przestrzegania przepisów
regulujących brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i o karach grożących za niszczenie materiałów archiwalnych. Podobnie było
w 1987 r., kiedy to dwukrotnie stwierdzono
zakup dokumentacji niearchiwalnej bez zgody archiwum. Pozostałe kontrole nie wykazywały żadnych nieprawidłowości655. Mimo
654
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 151, s. 7; sygn. 156,
s. 6; sygn. 166, s. 7; sygn. 167, s. 6–7; sygn. 169, s. 7; Archiwum
zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 15.
655
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 160, s. 9; sygn. 161,
s. 8; sygn. 151, s. 7.

tak dobrej sytuacji, w celu zwrócenia uwagi
na konsekwencje, jakie grożą za niszczenie
akt kategorii A, archiwum w 1982 r. rozesłało
w porozumieniu z Prokuraturą Wojewódzką w Lesznie do dyrekcji około 90 zakładów
pracy z terenu województwa leszczyńskiego
informację, iż niszczenie akt kategorii A jest
przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech656.
Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Lesznie – zgodnie z zakresem kompetencji
przewidzianych dla archiwów wojewódzkich
– opiniowało również normatywy kancelaryjne i archiwalne. Przy uzgadnianiu przepisów
stosowano zarządzenia wcześniej obowiązujące. W 1979 r. zostało wydane zarządzenie
w sprawie uzgadniania z państwową służbą
archiwalną przepisów kancelaryjnych i archiwalnych uspołecznionych jednostek organizacyjnych657, które usankcjonowało funkcjonujące poprzednio procedury. Archiwa wojewódzkie samodzielnie uzgadniały przepisy
kancelaryjne dla jednostek, które objęte były
zakresem ich działania658. Kolejnym aktem
normującym te zagadnienia było Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji659,
opatrzone załącznikiem zawierającym przykładowy wykaz akt typowych. Zgodnie z tym
rozporządzeniem przepisy były uzgadniane
w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego. Rozporządzenie straciło moc, kiedy ukazało się Rozporządzenie Ministra Kultury z 25 lipca 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania
Tamże, sygn. 156, s. 9.
Zarządzenie nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 26 stycznia 1979 r. w sprawie uzgadniania z państwową służbą
archiwalną projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
uspołecznionych jednostek organizacyjnych, [w:] Zbiór przepisów…,
2001, s. 149–150.
658
A. Barszcz, Przepisy..., s. 40–41.
659
Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. z 1984 r. nr 41,
poz. 216.
656
657
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materiałów archiwalnych do archiwów państwowych660. W rozporządzeniu tym w odniesieniu
do wprowadzania rzeczowych wykazów akt
powtórzono rozwiązania z 1984 r.
W roku 1976 archiwum leszczyńskie zaopiniowało instrukcję kancelaryjną i instrukcję o prowadzeniu archiwum zakładowego dla
Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Handlu
Spożywczego w Poznaniu Oddział w Lesznie
i Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów
„Rafawag” w Rawiczu. W następnych latach
opiniowano kolejne przepisy archiwalne.
Liczba ta nie była jednak duża, obejmowała
od czterech do siedmiu przepisów rocznie.
W latach 1991–1992 archiwum czyniło usilne
starania, aby jak najwięcej jednostek organizacyjnych posiadało i stosowało przepisy kancelaryjne i archiwalne. W latach tych z upoważnienia naczelnego dyrektora Archiwów
Państwowych zatwierdzono i uzgodniono
odpowiednio 10 i 18 przepisów. W połowie
lat 90. większość nadzorowanych jednostek
organizacyjnych posiadała już zatwierdzone
przez archiwum przepisy kancelaryjne i archiwalne i w zasadzie je stosowała. Intensyfikację działań normalizujących odnotowano
od roku 2001. Archiwum opiniowało wówczas 14–30 przepisów kancelaryjno-archiwalnych i wykazów akt rocznie, udzielało także
wyjaśnień i pomocy terenowym organom administracji państwowej, a później także samorządowej w sprawach dotyczących stosowania normatywów kancelaryjnych i jednolitych
rzeczowych wykazów akt661.
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie w ramach nadzoru zajmowało się również rozpatrywaniem wniosków zakładów
pracy o zezwolenie na korzystanie z usług
spółdzielni porządkującej archiwalia. Na terenie działania leszczyńskiego archiwum
działały Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
660
Rozporządzenie Ministra Kultury z 25 lipca 2002 r. w sprawie
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów państwowych, Dz.U. z 2002 r. nr 167, poz. 1375.
661
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147, s. 54; sygn. 166,
s. 6; sygn. 169, s. 7.
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Oddział Usług Archiwalnych z Poznania oraz
Spółdzielnia Usług Specjalistycznych z Wrocławia. Prace poznańskiej spółdzielni nie budziły zastrzeżeń archiwum, natomiast jakość
pracy spółdzielni wrocławskiej, która na podstawie wcześniejszych zezwoleń z WAP we
Wrocławiu świadczyła usługi w byłym powiecie górowskim, nasuwała wiele zastrzeżeń. Spółdzielnia ta nie uwzględniała zasad
proweniencji i znaków akt, zmieniała większość oryginalnych opisów akt, nadawała
aktom błędną kwalifikację. W związku z takim działaniem, archiwum leszczyńskie nie
wszystkie wnioski zakładów pracy rozpatrywało pozytywnie. W połowie lat 80., z powodu niskiej jakości usług świadczonych przez
tego typu zakłady i w związku z wysokimi
kosztami, archiwum nie wyrażało zgody na
zlecanie prac archiwalnych. Wnioskodawcom
starano się zwracać uwagę na sprawy związane z zachowaniem tajemnicy państwowej, koniecznością przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i obowiązkiem zapewnienia archiwom
zakładowym warunków do prawidłowego
funkcjonowania. Archiwum udzielało także
wyczerpującego instruktażu na temat sposobu porządkowania materiałów archiwalnych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej662.
4. Działalność naukowa i popularyzatorska
Archiwum Państwowego w Lesznie w latach
1976–2002
4.1. Działalność naukowa
Zgodnie z nadanym statutem, WAP w Lesznie zobowiązane było do prowadzenia prac
naukowo-badawczych z dziedziny archiwistyki i archiwoznawstwa oraz nad dziejami
regionu. Archiwum miało również przygotowywać wydawnictwa w zakresie pomocy
ewidencyjno-informacyjnych i źródeł663. Tak
skonstruowany statut był efektem uznania
archiwów za placówki naukowo-badawcze,
662
663

Tamże, sygn. 147, s. 54; sygn. 160, s. 9.
Tamże, sygn. 1, s. 8.
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a archiwistyki za samodzielną dyscyplinę
naukową664.
Działalność naukowa AP w Lesznie i archiwistów w nim zatrudnionych uzależniona była
od posiadanego przez archiwum zasobu, potrzeb regionu oraz osobistych zainteresowań
i predyspozycji osób zatrudnionych. Zakres
podejmowanych badań obejmował archiwistykę oraz przede wszystkim historię regionu.
Archiwum leszczyńskie nie działało w otoczeniu środowiska naukowego, jak było np.
w Poznaniu czy Wrocławiu, ponieważ w Lesznie nie działały wyższe uczelnie. Właśnie archiwum, wspólnie z innymi instytucjami,
tworzyło środowisko, które prowadziło głównie badania regionalne, posiłkując się specjalistami z ośrodków naukowych w Poznaniu
i Wrocławiu. Wprawdzie w 1976 r. rektorzy
poznańskich uczelni zawarli z Urzędem Wojewódzkim w Lesznie „Porozumienie o współpracy naukowej i kulturalnej”, którego celem
miało być zaspokajanie potrzeb naukowych
i kulturalnych społeczeństwa województwa
leszczyńskiego, ale nie było ono wystarczające dla nowo powstającego województwa.
W ramach współpracy utworzono punkty
konsultacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1977 r.
powstał Ośrodek Współpracy Naukowo-Kulturalnej, koordynujący relacje z ośrodkami
akademickimi Poznania i Wrocławia. Ośrodek
przeprowadził kilkanaście inicjatyw z udziałem uczonych ze szkół wyższych. Wkrótce
jednak stracił na znaczeniu, gdyż organizatorami lub współorganizatorami wielu działań
naukowych i popularnonaukowych były najczęściej instytucje działające w Lesznie, w tym
664
Zarządzenie nr 59 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki z dnia 28 września 1976 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, [w:] Działalność naukowa archiwów państwowych, s. 5–6. Zarządzenie to
powoływało Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Natomiast sprawę
dodatków funkcyjnych regulowało Zarządzenie nr 98 Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 2 października 1976 r.
w sprawie wprowadzenia tabeli dodatków funkcyjnych dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach
państwowych, [w:] tamże, s. 140–141.

oczywiście WAP665. Jak pisał T. Walichnowski:
Dyrekcje archiwów wojewódzkich w nowych miastach wojewódzkich są częstokroć jedynymi placówkami naukowo-badawczymi na swym terenie
z bogatą bazą materiałową, dotyczącą przeszłości
i świetności swych grodów. Trzeba w związku
z tym zapoznawać miejscowe władze z materiałami historycznymi, popularyzować szeroko historię
swego województwa i społeczeństwa666. Archiwum leszczyńskie starało się więc realizować
wyzwania, jakie stawiano przed nowymi archiwami wojewódzkimi.
Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Lesznie zostało włączone w nurt centralnego planu naukowo-badawczego. Plan obejmował 208 tematów, które miały być realizowane przez międzyarchiwalne zespoły
naukowo-badawcze, regionalne zespoły badawcze oraz indywidualne osoby. Do międzyarchiwalnych zespołów badawczych byli
powoływani specjaliści z różnych archiwów
państwowych667. Jak już wspomniano, dyrektor Piwoń jako pracownik naukowy uczestniczył w latach 1976–1980 w pracach zespołu
naukowo-badawczego zajmującego się tematem „Kryteria selekcji jednostek organizacyjnych podlegających szczególnemu nadzorowi archiwalnemu”. Zespół kierowany przez
dr Zofię Boda-Krężel z Katowic w ramach
swych prac zajmował się badaniem struktury organizacyjnej i normatywów kancelaryjnych resortu rolnictwa, przeprowadził badania mające na celu ustalenie, w jakim stopniu
działalność jednostek organizacyjnych tego
resortu znajduje odzwierciedlenie w aktach
innych instytucji. Swoje badania prowadził na
bazie przedsiębiorstw podległych Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Efektem
jego prac był referat „Kryteria selekcji jednostek organizacyjnych podlegających szczególnemu nadzorowi archiwalnemu w resorcie rolnictwa”. Przez kolejne lata pracownicy
665
S. Sierpowski, Leszno w latach 1945–1989, [w:] Historia Leszna, pod red. J. Topolskiego, Leszno 1996, s. 356–359.
666
T. Walichnowski, Aktualne zadania archiwów państwowych
w Polsce, „ Archeion”, t. 65, 1977, s. 21.
667
T. Walichnowski, Polskie archiwa państwowe (1976–1980),
„Archeion”, t. 71, 1981, s. 16–17.
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archiwum nie byli powoływani do prac w zespołach naukowo-badawczych czy problemowych. Dopiero w latach 90. Barbara Ratajewska
brała udział w pracach zespołu problemowego
„Informatyka i archiwa”. Na jednym z posiedzeń w 1997 r. przedstawiła informację o stosowaniu komputerów w AP w Lesznie668.
Od 1976 r. archiwum współpracowało
z LTK w zakresie organizacji sesji popularnonaukowej o Karolu Kurpińskim oraz sesji
poświęconej strajkom rolnym w południowo-zachodniej Wielkopolsce w okresie międzywojennym. W trakcie sesji dyrektor archiwum
wygłosił referat na temat „Włoszakowice
w czasach Karola Kurpińskiego”. Dyrektor
uczestniczył również w posiedzeniu komisji
historycznej ZBoWiD Oddział Wojewódzki w Lesznie, której tematem były plany badawcze i wydawnicze. Archiwum współpracowało ponadto z Zakładem Historii Nauki
i Techniki PAN w Warszawie w zakresie opublikowania materiałów z sympozjum o Janie
Jonstonie. Dyrektor archiwum był bowiem
członkiem zespołu redakcyjnego publikacji,
która miała być podsumowaniem konferencji,
jaka odbyła się w Lesznie i Lublinie w 1975 r.
Pod koniec 1976 r. dr Piwoń został powołany przez wojewodę leszczyńskiego w skład
komitetu redakcyjnego nowego periodyku
naukowego, który miał ukazywać się w województwie leszczyńskim, a mianowicie „Rocznika Leszczyńskiego”669. Ponadto dyrektor
przygotował artykuł Drukarnie leszczyńskie
(XVII–XX w.), który ukazał się w pracy zbiorowej Leszczyńskie tradycje wydawnicze. Referaty sesji popularno-naukowej (Leszno 1976,
s. 1–10)670. Działalność naukową w pierwszym
roku funkcjonowania archiwum jako samodzielnej jednostki można uznać za znaczącą,
zwłaszcza wobec nowych wyzwań organizacyjnych postawionych przed dyrektorem

archiwum i szczupłą obsadą kadrową, jaką
dysponował.
W 1977 r. naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych wydał zarządzenie w sprawie
podjęcia przez wojewódzkie archiwa państwowe prac naukowo-badawczych. Celem
zarządzenia było ożywienie badań nad dziejami poszczególnych regionów w wojewódzkich archiwach państwowych. Miało to przyciągnąć do archiwów środowiska naukowe
oraz aktyw społeczno-polityczny i kulturalny
danego regionu. Poprzez aktywność naukowo-badawczą archiwum miało popularyzować swój zasób i swoją działalność671. Najważniejszym zadaniem dla archiwów miało
być opracowanie źródeł archiwalnych do
dziejów miast wojewódzkich i województw.
Prace nad ich edycją miały być prowadzone
przez regionalne zespoły badawcze powołane
przez dyrektora wojewódzkiego archiwum
państwowego spośród doświadczonych pracowników naukowo-badawczych archiwum,
a także szkół wyższych, instytutów, zakładów
i stowarzyszeń naukowych. W skład zespołu
badawczego mogły również wchodzić osoby
należące do aktywu społeczno-politycznego
i kulturalnego regionu. Zespoły badawcze
miały być powołane do 30 czerwca 1977 r.672
Przed upływem wyznaczonego terminu,
28 kwietnia 1977 r., odbyła się w Poznaniu
krajowa konferencja pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych. Na
konferencji tej naczelny dyrektor Archiwów
Państwowych T. Walichnowski powiedział:
Zespoły badań regionalnych przy wojewódzkich
archiwach państwowych będą mieć ważną rolę do
spełnienia, szczególnie w województwach zorganizowanych w 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej państwa. Podnosić one będą rangę
naukową archiwów w województwie, wysuwając
się na czoło życia naukowego. […] Celem zamie-

668
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 149, s. 10; sygn. 171,
s. 12. W centralnych planach naukowo-badawczych na lata
1976–1980 oraz 1981–1985 nie było ujętych indywidualnych
tematów badawczych pracowników WAP w Lesznie.
669
Tamże, sygn. 149, s. 51–52.
670
Tamże, s. 53.

671
Zarządzenie nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 marca 1977 r. w sprawie podjęcia przez wojewódzkie
archiwa państwowe prac naukowo-badawczych w zakresie opracowania źródeł do dziejów miast wojewódzkich i województw ich terenu
działania, [w:] Działalność naukowa archiwów polskich…, s. 142.
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T. Walichnowski, Działalność naukowa..., s. 142.
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89. Pismo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawie działalności regionalnych zespołów badawczych,
14 kwietnia 1977 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 2, s. 11
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rzonych przedsięwzięć jest zapoczątkowanie źródłowych badań regionalnych673.
Archiwum Państwowe w Lesznie przystąpiło do prac mających na celu powołanie zespołu naukowo-badawczego. W maju 1977 r.
dyrektor dr A. Piwoń przedłożył naczelnemu
dyrektorowi do zaakceptowania jego skład;
był on następujący: Piotr Bauer – magister ekonomii, regionalista, autor 40 publikacji z dziejów Wielkopolski; dr Stanisław Chmielowski
– dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie,
regionalista; Joanna Klechta – archiwistka
z WAP w Lesznie; dr hab. Marceli Kosman
– dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, członek Instytutu Zachodniego, autor wielu prac
naukowych; dr Bogusław Polak – adiunkt
w Instytucie Historii UAM, regionalista; Zdzisław Polaszek – kierownik archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lesznie; dr hab.
Marian Szczepaniak – redaktor naukowy
„Rocznika Leszczyńskiego”, autor prac z zakresu historii gospodarczej674. Zespół został
zaakceptowany przez naczelnego dyrektora,
który wyraził to w piśmie okólnym z 29 września 1977 r.675 Do pisma załączone również były
wstępne zalecenia dotyczące zasad działania
regionalnych zespołów badawczych. W zaleceniach tych stwierdzano: Publikacje źródeł
będą opierać się na miejscowych środkach finansowych i wydawniczych, a tylko w wyjątkowych
wypadkach na pomocy NDAP. Publikacja, firmowana przez archiwum wojewódzkie, może być
wydana wspólnie z miejscowym wydawnictwem
naukowym czy inną instytucją lokalną676. Naczelna Dyrekcja w ten sposób zrzuciła na archiwa
cały ciężar finansowy publikacji źródeł.
Pierwsze posiedzenie zespołu naukowo-badawczego utworzonego w Wojewódzkim
Archiwum Państwowym w Lesznie odbyło
się 5 listopada 1977 r. W posiedzeniu wzięli
udział prawie wszyscy członkowie zespoTamże, s. 10.
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 2, s. 19.
675
Pismo okólne nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 września 1977 r. w sprawie regionalnych
zespołów badawczych, tamże, sygn. 91, s. 145.
676
Tamże, sygn. 91, s. 153.
673
674
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łu (za wyjątkiem dr. hab. M. Kosmana) oraz
zaproszeni goście, m.in.: Małgorzata Halec
– dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Gertner – przedstawiciel
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Zdzisław
Smoluchowski – prezes LTK. Na posiedzeniu
ustalono, że opracowane zostaną następujące edycje źródeł: „Kształtowanie się władzy
ludowej na Ziemi Leszczyńskiej w latach
1945–1948” – redaktor Z. Polaszek, „Ruch narodowowyzwoleńczy na Ziemi Leszczyńskiej
(XVIII–XX w.)” – redaktor dr B. Polak. Zaproponowano ponadto podjęcie rozmów na temat
opracowania edycji najstarszych źródeł do
dziejów miast województwa leszczyńskiego.
Dodatkowo ustalono, że Urząd Wojewódzki
wspólnie z LTK sfinansuje wydawanie publikacji w formie serii przy „Roczniku Leszczyńskim”. Wydawnictwa miały mieć objętość
20 arkuszy wydawniczych, nakład miał wynosić od trzech do pięciu tysięcy egzemplarzy, a 10% objętości publikacji miały stanowić
materiały ilustracyjne677. Pierwsze posiedzenie zespołu było bardzo owocne i rozwiązało
szereg problemów, w tym i finansowe. Nowo
powstałe województwo chciało rozwijać działalność naukową i wzmacniać swój potencjał.
Plany Regionalnego Zespołu Naukowo-Badawczego były bardzo ambitne678. Zespół
Tamże, sygn. 62, s. 16–29.
Projekt publikacji źródłowych, stanowiący załącznik do
zaproszenia na posiedzenie, zawierał następujące propozycje:
1. Bezrobocie w południowo-zachodniej Wielkopolsce okresie
międzywojennym. 2. Działalność PPS na Ziemi Leszczyńskiej
w okresie międzywojennym. 3. Dzieje gimnazjum leszczyńskiego w wypisach źródłowych. 4. Konflikty społeczne w południowo-zachodniej Wielkopolsce w okresie międzywojennym.
5. Kształtowanie się władzy ludowej na Ziemi Leszczyńskiej.
6. Leszno w dokumencie archiwalnym. 7. Leszno w okresie
Księstwa Warszawskiego. 8. Południowo-zachodnia Wielkopolska pod okupacją hitlerowską. 9. Rozwój miast Ziemi Leszczyńskiej na przestrzeni wieków. 10. Rozwój ruchu ludowego
na Ziemi Leszczyńskiej. 11. Ruchy narodowowyzwoleńcze na
Ziemi Leszczyńskiej w XIX i XX w. 12. Z dziejów przemysłu
włókienniczego i młynarskiego na Ziemi Leszczyńskiej (XVII–
–XIX w.). 13. Z dziejów ruchu innowierczego w południowo
-zachodniej Wielkopolsce. 14. Z dziejów ruchu związkowego
w południowo-zachodniej Wielkopolsce w okresie międzywojennym. Prof. dr hab. S. Nawrocki w swoim liście do zespołu
napisał, że projekt publikacji jest: bardzo ambitny i jak się wydaje
– zakrojony do publikacji na szereg lat. Radził także zająć się tematem nr 5 i 9 jako najbardziej aktualnymi i potrzebnymi, tamże,
sygn. 62, s. 13–22.
677
678

90. Fragment protokołu zebrania Regionalnego Zespołu Badawczego utworzonego w Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Lesznie, 5 listopada 1977 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 62
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opracowujący temat „Kształtowanie się władzy ludowej na obszarze województwa leszczyńskiego w latach 1945–1948” zabrał się
intensywnie do pracy. W jego skład weszli:
Z. Polaszek, dr S. Chmielowski, dr A. Piwoń,
dr A. Żalik i J. Klechta. Publikacja miała być
pomocą dydaktyczną dla nauczycieli historii
szkół województwa leszczyńskiego. Kwerendą objęto zespoły akt wchodzących w zasób
archiwów państwowych w Lesznie, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu oraz archiwów zakładowych Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Poznaniu i Zielonej Górze. Jak już
wsponiano, wyniki prac zostały opublikowane w trzech kolejnych tomach „Rocznika
Leszczyńskiego” w latach 1981, 1982 i 1985.
Wydawnictwo otrzymało tytuł Kształtowanie się władzy ludowej na obszarze województwa
leszczyńskiego. Materiały źródłowe opracowane
pod kierunkiem Aleksandra Piwonia679. Niestety
pozostałych planów, jakie miał Regionalny
Zespół Naukowo-Badawczy, nie udało się
zrealizować.
Mimo trudności Regionalny Zespół Naukowo-Badawczy realizował nowe zamierzenia. Opublikowano w „Roczniku Leszczyńskim” inne materiały źródłowe. W tomie
drugim w 1978 r. ukazały się Zarządzenia władz
administracyjnych powiatu kościańskiego z końca
sierpnia 1939 r. (s. 211–232), w tomie trzecim
z 1979 r. – Obchody pierwszomajowe w Lesznie
w latach 1937–1939 (s. 221–246). Obie edycje
źródłowe zostały przygotowane przez dr.
Piwonia, przewodniczącego zespołu. W kolejnych latach w skład zespołu wchodzili także m.in.: dr Stanisław Chmielowski, Barbara
Goldmann, dr A. Piwoń i dr A. Żalik.
Regionalny zespół przygotował także informator na potrzeby badaczy historii regionu.
W 1978 r. opublikowano Informator o zespołach
akt administracji i organów samorządowych z lat
1945–1976. W 1982 r. z jego inicjatywy ukazał
się drukiem opracowany przez J. Perzyńskie679
A. Piwoń, Dziesięć lat Regionalnego Zespołu Badawczego przy
Archiwum Państwowym w Lesznie, „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego”, nr 10, 1987, s. 20–21.
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go, pracownika archiwum, Informator o nazwach ulic, placów i parków miasta Leszna. W kolejnym roku zespół patronował publikacji pracy dr A. Żalik Biblioteka Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie. Była to pierwsza
tego typu publikacja w państwowej służbie
archiwalnej680. W 1982 r. zespół postanowił
przygotować kalendarium Leszna, które odpowiedziałoby na zapotrzebowanie odnośnie
kompendium wiedzy o Lesznie, ukazałoby
bogatą tradycję miasta oraz jego miejsce i rolę
w Wielkopolsce. Zakres chronologiczny miał
obejmować okres od lat najdawniejszych aż
po 1981 r. Pierwsze posiedzenie zespołu redakcyjnego odbyło się 3 marca 1982 r., a jego
skład był tożsamy z Regionalnym Zespołem
Naukowo-Badawczym681. W wyniku prac zespołu, kalendarium ukazywało się pt. Z dziejów Leszna na łamach „Panoramy Leszczyńskiej” od kwietnia 1985 do grudnia 1986 r.682
W formie publikacji książkowej pt. Kalendarium miasta Leszna zostało opublikowane
w 1996 r. w związku z obchodami 450-lecia
nadaniu Lesznu praw miejskich. Pracami zespołu przygotowującego publikację kierował
dr Piwoń, a wydanie to zostało poprawione
i uzupełnione. W 1987 r., w ramach działania
zespołu zamierzano opracować pod redakcją dr A. Żalik „Przewodnik po cmentarzach
katolickich Leszna”683, jednak publikacja nie
doszła do skutku.
Regionalny Zespół Naukowo-Badawczy
był także w 1979 r. współorganizatorem,
wspólnie z LTK i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sesji naukowej o Ryszardzie Berwińskim – poecie i publicyście,
uczniu leszczyńskiego gimnazjum. Sesja odbyła się 11 października w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie. W sesji udział
wzięła z ramienia NDAP Barbara Lutomska684.
Tamże, s. 20–21.
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 63, s. 1–10.
682
A. Piwoń, Dziesięć lat…, s. 21.
683
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 64, s. 2; sygn. 170,
s. 14.
684
Tamże, sygn. 153, s. 9.
680
681
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91. Informator o nazwach ulic, placów i parków miasta Leszna,
opracował Jerzy Perzyński, Leszno 1982, publikacja
wydana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Lesznie

Archiwum prowadziło także działalność
naukową niezależnie od prac Regionalnego
Zespołu Naukowo-Badawczego. Współpracowało aktywnie z LTK przy organizowaniu
sesji naukowych. W 1977 r. efektem prac była
sesja pt. „Stanisławowi Leszczyńskiemu jako
mecenasowi kultury”. W sesji wzięło udział
ponad 20 naukowców z kraju i zagranicy
(Węgry, Szwecja, Francja) oraz władze miasta
i województwa. W czasie sesji referat wygłosił
dr A. Piwoń na temat „Leszno za czasów Leszczyńskich”685. W ramach współpracy z LTK
archiwum wydało także w 1977 r. Informator
o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Lesznie. Informator rozesłano do ponad
300 organizacji i instytucji oraz działaczy regionalnych686.
685
686

Tamże, sygn. 149, s. 11.
Tamże, sygn. 149, s. 11–12.

Biorąc pod uwagę potrzebę współpracy
archiwów z gospodarką narodową, kierunki
badań Zespołu Naukowego do Spraw Współpracy z Nauką i Gospodarką Narodową oraz
wkład rolnictwa województwa leszczyńskiego w gospodarkę kraju, archiwum leszczyńskie podjęło się organizacji badań nad dziejami
miejscowego rolnictwa. W 1987 r. przy współudziale wspomnianego zespołu naukowego,
Kombinatu Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Goli, Państwowego Ośrodka Hodowli
Zarodowej w Osowej Sieni, Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego w Bojanowie,
Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pudliszki” w Pudliszkach i Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach, archiwum leszczyńskie zorganizowało sesję naukową „Rolnictwo południowo-zachodniej Wielkopolski – przeszłość i dzień
dzisiejszy”, której celem było pokazanie, że
w zasobach archiwów państwowych i zakładowych znajdują się materiały, z których
może korzystać współczesne rolnictwo. Sesja
miała również za zadanie zwrócenie uwagi na
konieczność zabezpieczania materiałów archiwalnych na potrzeby naukowe i praktyki rolnej. Podczas sesji dr hab. Stefan Kowal z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił referat „Czynniki rozwojowe
rolnictwa wielkopolskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego”, a mgr B. Ratajewska z leszczyńskiego archiwum – „Rolnictwo południowo-zachodniej Wielkopolski
w świetle materiałów archiwalnych”. Sesja,
mimo ożywionej dyskusji, nie odpowiedziała
jednak w pełni na postawione tezy. Pokazała
wszakże potrzebę upowszechnienia doświadczeń rolnictwa leszczyńskiego, można ją było
także traktować jako początek badań na temat
użytkowania ziemi czy rozwoju hodowli687.
Tamże, sygn. 733, s. 45–49. Szerzej o działalności Zespołu
Naukowego do Spraw Współpracy z Nauką i Gospodarką
Narodową zob. J. Pabisz, Współpraca archiwów państwowych
z nauką i gospodarką narodową, „Archeion”, t. 89, 1991, s. 95–105;
problematykę współpracy z gospodarką narodową podjęto
w publikacji Archiwa w służbie gospodarki narodowej, red. nauk.
T. Walichnowski, Warszawa – Łódź 1979.
687
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Pracownicy archiwum starali się również
aktywnie uczestniczyć w sesjach naukowych
lub popularnonaukowych organizowanych
w regionie leszczyńskim. W 1978 r. dyrektor
A. Piwoń wygłosił komunikat „Południowo-zachodnia Wielkopolska w dobie walk o niepodległość” na sesji popularnonaukowej poświęconej 60. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1981 r. A. Piwoń przedstawił referat „Życie społeczne i gospodarcze
we Wschowie w XVIII w.” podczas sympozjum naukowego zorganizowanego przez
Muzeum Ziemi Wschowskiej i Wschowskie
Towarzystwo Kulturalne z okazji 200-lecia
powołania we Wschowie Komisji Dobrego
Porządku. Rok później na sesji popularnonaukowej pod hasłem „Harcerstwo południowo-zachodniej Wielkopolski” przedstawił obszerną informację na temat materiałów archiwalnych dotyczących harcerstwa w zbiorach
leszczyńskiego archiwum. Dyrektor Piwoń
wygłosił również referat „Fundacja Sułkowskich – realizacja idei Augusta Sułkowskiego”
podczas sesji „Nauka w Rydzynie i o Rydzynie”, którą zorganizowało Towarzystwo Miłośników Rydzyny. Zainteresowanie rodem
Sułkowskich wyraził A. Piwoń także w referacie „Sułkowscy dziedzicami Leszna”, który przedstawił na sesji naukowej „Sułkowscy – życie i dzieło” przygotowanej w 1998 r.
przez Muzeum Okręgowe i Centrum Postępu
Technicznego SIMP w Rydzynie. Dyrektor
A. Piwoń miał wielorakie zainteresowania
naukowe, o czym świadczą kolejne przygotowywane przez niego referaty. W kręgu
jego zainteresowań znajdowały się: społeczność żydowska, co znalazło wyraz w referacie
„Społeczność żydowska w południowo-zachodniej Wielkopolsce”, zaprezentowanym
podczas sesji na temat „Wkład innowierców
w rozwój kultury południowo-zachodniej
Wielkopolski”, oraz drukarstwo w Lesznie,
opisywane w artykułach i referacie pt. „Orędownik Powiatu Leszczyńskiego”, wygłoszonym podczas sesji poświęconej prasie leszczyńskiej w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej. W przygotowywanie refera-
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92. Sesja naukowa o Ryszardzie Berwińskim, referat wygłasza dr Aleksander Piwoń, 11 października 1979 r.
APL, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, sygn. 624

tów i komunikatów podczas różnych sesji
włączali się także inni pracownicy leszczyń
skiego archiwum. W 1983 r. mgr D. Rodewald
przedstawiła komunikat o źródłach do dziejów rybołówstwa w zasobie WAP w Lesznie,
na konferencji „Gospodarka stawowa Polski
Zachodniej”, zorganizowanej przez Zespół do
Spraw Współpracy z Jednostkami Nauki i Gospodarki Narodowej działający przy NDAP.
W 1995 r. z kolei mgr B. Ratajewska wygłosiła referat „Znaczenie gospodarcze Wschowy
w I Rzeczypospolitej” podczas sesji naukowej
poświęconej miastom tkackim w Wielkopolsce. Pracownicy archiwum wygłaszali także
referaty przy okazji zebrań różnych stowarzyszeń, np. A. Piwoń na zebraniu TMZK miał
odczyt pt. „Rozwój gospodarczy i społeczny
Kościana w okresie międzywojennym”, podczas otwartego posiedzenia LTK na temat:
„Jan Metzig – przyjaciel Polaków”, zaś w Klubie Inteligencji Katolickiej: „Społeczność kato-
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93. Sesja naukowa o królu Stanisławie Leszczyńskim, referat wygłasza dr Aleksander Piwoń, 30 września 1977 r.
APL, Leszczyńskie Towarzstwo Kulturalne, sygn. 55

licka Leszna na przestrzeni wieków”. Z kolei
B. Ratajewska przygotowała referat na temat
kroniki Józefa Jonemana z okazji 650. rocznicy
przyłączenia Wschowy do Polski688.
Archiwum prowadziło też badania w zakresie archiwistyki. W 1976 r. ukazał się
w „Archiwiście” artykuł A. Piwonia: Uwagi
o wizytacji archiwów zakładowych, w którym
zaproponował sposoby usprawnienia wizytacji archiwów zakładowych. W latach 1978
i 1979 r. opublikowano jego dwa artykuły dotyczące AP w Lesznie, mianowicie: w „Archiwiście”: Działalność Archiwum Państwowego
w Lesznie w latach 1950–1977 oraz w „Roczniku Leszczyńskim”: Archiwum Państwowe
w Lesznie w latach 1950–1977. W ramach badań
688
APL, Archiwum Państwowe, sygn. 151, s. 9–10; sygn. 154,
s. 9; sygn. 155, s. 10; sygn. 156, s. 9–10; sygn. 157, s. 31; sygn. 160,
s. 11; sygn. 163, s. 9; sygn. 169, s. 9; sygn. 172, s. 18; sygn. 174,
s. 22.

opublikowano również jego artykuły dotyczące materiałów źródłowych, np.: Południowo-zachodnia Wielkopolska w dobie walk o wyzwolenie narodowe w okresie II Rzeczypospolitej.
(Materiały źródłowe w Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Lesznie), Archiwalia Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, Archiwalia
w zbiorach w Muzeum w Gostyniu. Archiwum
wydało także kilka informatorów o swoim zasobie. Pierwszy, już wspomniany, ukazał się
w 1977 r., kolejny, Informator o zasobie archiwalnym, który ukazał się w 1985 r., został rozesłany do archiwów, bibliotek, muzeów, uniwersytetów i towarzystw regionalnych. Następny, Informator o zasobie archiwalnym Archiwum
Państwowego w Lesznie, autorstwa A. Piwonia,
wydano w 1994 r. Z okazji 50-lecia działalności archiwum w 2000 r. wydano publikację
poświęconą historii i działalności leszczyńskiej placówki, również autorstwa Piwonia,

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POPULARYZATORSKA

pt. 50 lat działalności Archiwum Państwowego
w Lesznie. Archiwum leszczyńskie włączyło
się ponadto w prace zespołów działających
przy NDAP, opracowujących przewodniki
oraz informatory i przygotowało materiały do
publikacji: Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach; Archiwa polskie; Księgi metrykalne stanu cywilnego w archiwach państwowych. Informator; Źródła archiwalne do dziejów
Żydów w Polsce689.
Pracownicy archiwum prowadzili również badania naukowe związane z gromadzeniem zasobu archiwalnego. Swoje opracowania przedstawiali podczas posiedzeń Komisji
Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Zajmowali
się nadto sytuacją archiwów zakładowych.
Na podstawie doświadczeń i badań J. Perzyński przygotował referaty: „Stan archiwów zakładowych w jednostkach administracyjnych
województwa leszczyńskiego” oraz „Stan archiwów zakładowych w przedsiębiorstwach
województwa leszczyńskiego”, natomiast
B. Ratajewska: „Stan archiwów resortu sprawiedliwości w województwie leszczyńskim”
oraz „Analiza narastającego zasobu archiwalnego w urzędach terenowych organów administracji państwowej na terenie województwa
leszczyńskiego”. Można też dodać, że w latach
689
A. Piwoń, Uwagi o wizytacji archiwów zakładowych, „Archiwista”, nr 4, 1976, s. 20–24; tegoż, Archiwum Państwowe w Lesznie
w latach 1950–1977, „Rocznik Leszczyński”, t. 5, 1979, s. 307–334;
tegoż, Południowo-zachodnia Wielkopolska w dobie walk o wyzwolenie narodowe w okresie II Rzeczypospolitej. (Materiały źródłowe
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lesznie), [w:] Odzyskanie niepodległości (aspekty ogólne i regionalne), Leszno 1979,
s. 71–75; tegoż, Działalność Archiwum Państwowego w Lesznie
w latach 1950–1977, „Archiwista”, nr 1–2, 1978, s. 4–22; tegoż,
Archiwalia Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, [w:] Informator o działalności Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego w pierwszym półroczu 1980 r., Leszno 1980, s. 11–12; Archiwalia w zbiorach
w Muzeum w Gostyniu, oprac. A. Piwoń, Gostyń – Leszno 1980,
s. 19; Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie, oprac.
A. Piwoń, Leszno 1985; A. Piwoń, 50 lat działalności Archiwum
Państwowego w Lesznie, Leszno 2000; tegoż, Archiwum Państwowe
w Lesznie, [w:] Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, oprac. zbiorowe pod red. A. Biernata i A. Laszuk, Warszawa 1998, s. 203–209; B. Ratajewska, Archiwum Państwowe w Lesznie, [w:] Archiwa polskie, pod red. K. Kozłowskiego, Warszawa –
Szczecin 1998, s. 147–150; Księgi metrykalne stanu cywilnego w archiwach państwowych. Informator, oprac. A. Laszuk, Warszawa
1999 – kwerendę do tej publikacji wykonała mgr A. Stachowska;
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Polsce, oprac. zbiorowe
pod red. nauk. B. Woszczyńskiego i V. Urbaniak, Warszawa
2001, s. 209–211 – kwerendę w Lesznie przeprowadził A. Piwoń.
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94. Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie, opracował Aleksander
Piwoń, Leszno 1977, publikacja wydana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie

1994–1998 dyrektor Piwoń był członkiem Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, co wymownie świadczy o jego wysokiej
pozycji w archiwistycznym świecie polskim690.
Równocześnie z działalnością naukowo-badawczą, archiwum organizowało też zebrania naukowe. W roku 1978 zorganizowano dwa zebrania; na jednym z nich J. Klechta
wygłosiła referat: „Uwagi o realizacji normatywów kancelaryjnych i archiwalnych w organach administracji terenowej województwa
leszczyńskiego”, natomiast na drugim I. Biernat: „Charakterystyka i znaczenie indeksów
archiwalnych na przykładzie indeksów do
inwentarza zespołu Akta Starostwa Powiatowego w Lesznie (1919–1939)”. W następnych
latach archiwum nie organizowało zebrań
690
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 161, s. 6; sygn. 162,
s. 7; sygn. 168, s. 7; sygn. 172, s. 1.

226

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIE W LATACH 1976–2002

95. Zaproszenie na wykłady Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego w 1980 r. – wśród wykładowców wymieniony jest dr Aleksander Piwoń
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 24

naukowych z uwagi na szczupłość kadr. Dopiero w 2000 r. mgr B. Ratajewska przedstawiła referat: „50 lat działalności Archiwum
Państwowego w Lesznie”, ale na zebraniu
naukowym w AP w Poznaniu. Od 2002 r. ponownie odbywano w archiwum leszczyńskim
zebrania naukowe, jednak przyjęły one inną
formułę: zapraszano na nie szerszy krąg słuchaczy. Pierwsze zebrania poświęcone były
materiałom archiwalnym w zbiorach muzeów w Lesznie, Rawiczu, Gostyniu, Kościanie
i Wschowie. Referaty wygłosili mgr Bożena
Raus – dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej
w Rawiczu, mgr Barbara Goldmann – kustosz
Muzeum Okręgowego w Lesznie, mgr Eugeniusz Śliwiński – dyrektor Muzeum im. Henryka Florkowskiego w Kościanie, mgr Robert
Czub – dyrektor Muzeum Ziemi Gostyńskiej
w Gostyniu, mgr Leszek Marciniak – dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie691.
691

Tamże, sygn. 732, s. 3–4; sygn. 174, s. 22; Archiwum zakła-

Archiwum prowadziło także działalność
wydawniczą; oprócz wspomnianych informatorów o zasobie archiwum, wspólnie z LTK
wydało w 1980 r. publikację dr. A. Piwonia
O herbie Leszna. Ponadto w tymże roku, przy
współpracy z Poligraficzną Spółdzielnią Pracy w Lesznie, wydano pracę 350 lat drukarstwa
leszczyńskiego, również autorstwa Piwonia692.
Pracownicy archiwum bywali autorami
lub współautorami książek, których nie wydawało jednak archiwum. Aleksander Piwoń był
autorem m.in. publikacji wydanej w 1985 r.,
pt. Miejsca pamięci narodowej w Leszczyńskiem.
Przewodnik. Dyrektor aktywnie włączył się
także w prace nad historią Kościana, był
autorem rozdziału „Lata międzywojenne”
w publikacji: Kościan. Zarys dziejów pod red.
dowe APL, sygn. 22/9, s. 23.
692
A. Piwoń, O herbie Leszna, Leszno 1980; tegoż, 350 lat drukarstwa leszczyńskiego, Leszno 1980; Informator o zasobie archiwalnym, Leszno 1985.
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96. Sesja o Bronisławie Erzepkim zorganizowana przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne – Pawłowice 1978 r.,
dr Aleksander Piwoń podczas wystąpienia
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 21

Zbigniewa Wielgosza. Autorzy monografii,
w tym dyrektor archiwum, otrzymali nagrodę twórczą MRN w Kościanie. Do monografii
Dzieje Kościana pod red. Kazimierza Zimniewicza, wydanej w 2000 r., A. Piwoń opracował
rozdział „W Drugiej Rzeczypospolitej”. Okres
międzywojenny został opracowany także
przez dr. Piwonia w publikacji: Przemęt. Zarys dziejów pod red. K. Zimniewicza. W 1987 r.
A. Piwoń wydał natomiast publikację: Kościoły Leszna, która ukazała się nakładem Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. Dyrektor Piwoń
i archiwista J. Perzyński włączyli się także
w prace zespołu redakcyjnego przygotowującego dzieje parafii św. Mikołaja, najstarszej
istniejącej do dziś parafii w Lesznie. J. Perzyński przygotował rozdział „W latach okupacji”,
a dr Piwoń „W odrodzonej Polsce”. Publikacja
pt. Dzieje parafii św. Mikołaja w Lesznie ukazała
się w 1995 r. pod redakcją ks. dziekana Kon-

rada Kaczmarka. W nurt prac związanych
z opracowywaniem monografii włączyła się
także mgr B. Ratajewska. Od 1996 r. uczestniczyła w pracach zespołu przygotowującego
monografię Wschowy. Pracami zespołu kierował prof. dr hab. Witold Szulc z Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. B. Ratajewska opracowała wówczas rozdział poświęcony Wschowie w okresie powojennym. Niestety publikacja nie ukazała się ze względu na
fakt, że część autorów nie przygotowała swoich rozdziałów693.
A. Piwoń, Miejsca pamięci narodowej w Leszczyńskiem. Przewodnik, Poznań 1985; tegoż, Lata międzywojenne, [w:] Kościan.
Zarys dziejów, praca zbiorowa pod red. Z. Wielgosza, Warszawa 1985, s. 143–170; APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 160,
s. 11; A. Piwoń, Kościoły Leszna, Poznań 1987; tegoż, Lata międzywojenne, [w:] Przemęt. Zarys dziejów, pod. red. K. Zimniewicza,
Warszawa – Poznań 1991, s. 189–216; Dzieje parafii św. Mikołaja
w Lesznie, praca zbiorowa pod red. ks. dziekana K. Kaczmarka,
Leszno 1995; APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 170, s. 14;
693
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97. Plakat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej zapraszający na wykład dr. Aleksandra Piwonia, 28 listopada
1978 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 24

Archiwum, w osobach swoich pracowników, wspierało komitety redakcyjne różnych
wydawnictw. Dyrektor Piwoń był członkiem
redakcji wspomnianego już „Rocznika Leszczyńskiego”. W 1979 r. został przewodniczącym zespołu redakcyjnego LTK, który wydawał Informator o działalności Leszczyńskiego
Towarzystwa Kulturalnego. W 1985 r. wszedł
z kolei w skład rady naukowej Encyklopedii
wielkopolskiej, do której zaproponował do opracowania ponad 400 haseł. Wspierał także prace
redakcyjne przewodnika po miejscach pamięci
narodowej województwa leszczyńskiego. Był
współredaktorem, z dr A. Żalik, opracowanej
w 1980 r., nieopublikowanej pracy „Tajne nauczanie w Lesznie w czasie okupacji hitlerowA. Piwoń, W Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Kościana, t. 2,
pod red. K. Zimniewicza, Kościan 2000, s. 71–108.

skiej”. Od 1994 r. pełnił funkcję przewodniczącego rady programowej czasopisma popularnonaukowego „Rydzyniak”, wydawanego
przez Towarzystwo Miłośników Rydzyny694.
Pracownicy archiwum opublikowali również szereg artykułów naukowych lub popularnonaukowych w różnych wydawnictwach,
zwłaszcza w „Roczniku Leszczyńskim”, „Przyjacielu Ludu”, „Życiu Nadobrza. Miesięczniku
regionalnym”, „Pamiętniku Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej”, „Kronice Wielkopolskiej”, „Rydzyniaku”, „Informatorze Kulturalnym i Turystycznym Województwa Leszczyńskiego”, a także w serii „Studia i Materia694
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 151, s. 10; sygn. 153,
s. 8; „Tajne nauczanie w Lesznie w czasie okupacji hitlerowskiej”, pod red. A. Piwonia i A. Żalik, Leszno 1980, mps do
użytku służbowego, APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 159,
s. 11; sygn. 168, s. 8.
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ły z Dziejów Nauki Polskiej” czy materiałach
pokonferencyjnych. Wśród pracowników
przygotowujących artykuły prym wiódł wymieniany tu wielokrotnie dyrektor archiwum
A. Piwoń. W późniejszym okresie widać wyraźną aktywność B. Ratajewskiej. Tematem
jej badań było miasto Wschowa i teren ziemi
wschowskiej. Swoje artykuły zamieszczała
często w „Wiadomościach Wschowskich”,
„Gazecie Wschowskiej” i „Ziemi Wschowskiej”. Na łamach tej ostatniej gazety opublikowała serię artykułów pt. Wschowa XX wieku.
Kalendarium dziejów, w których opisywała najważniejsze wydarzenia w dziejach tegoż miasta695. Notabene materiały te stały się przy695
Dr A. Piwoń przygotował i opublikował następujące
wybrane artykuły: Materiały źródłowe do dziejów kontaktów
Wielkopolski i Śląska w archiwach terenowych woj. poznańskiego, [w:] Wielkopolska a powstania śląskie 1919–1921. (Materiały
z III Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego – Kościan, 5 II 1974), pod red. B. Polaka, Leszno 1977,
s. 72–75; Fundacja Sułkowskich w Rydzynie i jej podstawy gospodarcze (1924–1952), „Rocznik Leszczyński”, t. 1, 1977, s. 119–172;
Województwo leszczyńskie na przestrzeni wieków, „Biuletyn Dożynkowy”, kwiecień 1977, s. 27–29; Włoszakowice w czasach Karola Kurpińskiego, „Biuletyn Dożynkowy”, kwiecień 1977, s. 31–43;
Sławni Leszczynianie, „Biuletyn Dożynkowy”, kwiecień 1977,
s. 34–40; Życie i działalność Jana Jonstona (1608–1675), lekarza
i polihistora, „Biuletyn Dożynkowy”, czerwiec 1977, s. 34–36;
Sławni Leszczynianie, „Biuletyn Dożynkowy”, czerwiec 1977,
s. 37–43; Życie kulturalne w okresie wcześniejszego baroku, „Biuletyn Dożynkowy”, kwiecień 1977, s. 29–31; Organizacja i działalność Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, „Rocznik
Leszczyński”, t. 2, 1978, s. 93–122; Zaostrzenie się walki klasowej
na obszarze woj. leszczyńskiego w latach 1918–1923, „Życie Nadobrza. Miesięcznik regionalny”, nr 11 (322), listopad 1978, s. 2;
Leszczyńskie drukarnie w dwudziestoleciu międzywojennym, „Życie
Nadobrza. Miesięcznik regionalny”, nr 12 (323), grudzień 1978,
s. 2; Polsko-czeskie sympozjum komeniologów w Lesznie, „Rocznik
Leszczyński”, t. 3, 1979, s. 388–393; Położenie mieszkańców Kościana w okresie drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Odzyskanie niepodległości
(aspekty ogólne i regionalne), Leszno 1979, s. 71–75; Leszczyńskie
środowisko naukowe i kulturalne w czasach Jana Jonstona, „Studia
i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria B, „Historia Nauk
Biologicznych i Medycznych”, z. 28, Warszawa 1978, s. 7–14;
Sesja naukowa o Bolesławie Erzepkim, „Rocznik Leszczyński”, t. 4,
1980, s. 378–382; Sympozjum w Rydzynie, „Rocznik Leszczyński”, t. 4, 1980, s. 383–386; Sytuacja gospodarcza i społeczna Kościana w okresie międzywojennym, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej”, 1980, s. 25–44; Miejsca pamięci narodowej w województwie leszczyńskim, „Kronika Wielkopolska”,
nr 1 (36), 1985, s. 222–228; Kolej w Lesznie, „Przyjaciel Ludu”,
z. 2, 1986, s. 8–11; Początki spółdzielczości mieszkaniowej w Lesznie,
„Przyjaciel Ludu”, z. 3, 1986, s. 29–31; O herbie Leszna, „Przyjaciel Ludu”, z. 4, 1986, s. 6–7; Sytuacja przestrzenna i demograficzna Wschowy w XVIII, „Przyjaciel Ludu”, z. 4, 1986, s. 8–10;
Rola gospodarcza Wschowy, „Przyjaciel Ludu”, z. 5, 1986, s. 35–36;
Spółka wiatraczna, „Przyjaciel Ludu”, z. 1, 1987, s. 35–38; Z przeszłości Święciechowy, „Przyjaciel Ludu”, z. 4, 1987, s. 2–6; Powiat
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98. Aleksander Piwoń, O herbie Leszna, Leszno 1980, publikacja wydana przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne i Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie
wschowski po powrocie do Polski, „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego”, nr 6, 1988, s. 25–26;
B´nei Brith, „Przyjaciel Ludu”, z. 2, 1988, s. 29–30; Tradycje kupieckie Leszna, „Przyjaciel Ludu”, z. 3, 1988, s. 2–4; Z przeszłości
leszczyńskiego gimnazjum, „Przyjaciel Ludu”, z. 6, 1987, s. 17–18;
Leszno na przestrzeni wieków, „Głos Leszna. Jednodniówka z okazji Dni Leszna”, Leszno 1989; O walce z alkoholizmem, „Przyjaciel
Ludu”, z. 5, 1988, s. 29–30; Żydzi w południowo-zachodniej Wielkopolsce, „Przyjaciel Ludu”, z. 5, 1988, s. 35–36, z. 6, 1988, s. 9–10;
Cmentarz parafialny w Lesznie, „Przyjaciel Ludu”, z. 21, Leszno
1989, s. 2–4; Ksiądz prałat Tadeusz Korcz, „Przyjaciel Ludu”, z. 20,
1989, s. 2–6; Kościół św. Szczepana, „Przyjaciel Ludu”, z. 26,
1990, s. 2–3; Przedsiębiorstwa komunalne Leszna, „Przyjaciel Ludu”,
z. 27, 1990, s. 22–23; Społeczność żydowska w południowo-zachodniej Wielkopolsce, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kościańskiej”, 1983–1985, (wyd. 1992), s. 12–25; W obronie Fundacji Sułkowskich, „Rydzyniak”, nr 1/1, 1994, s. 18–22; Postawa
polityczna mniejszości niemieckiej, „Przyjaciel Ludu”, z. 39–40,
1992, s. 26–30; Przyczynek do dziejów Rydzyny (1920–1939), „Rydzyniak”, nr 4, 1995, s. 5–23; Powrót Leszna do Polski, „Przyjaciel Ludu”, z. 49–50, 1994, s. 21–33; Bernardyni we Wschowie,
„Przyjaciel Ludu”, z. 57–58, 1995, s. 31–34; Obrona Rydzyny
we wrześniu 1939 roku, „Rydzyniak”, nr 5–6, 1996, s. 37–40; Testamenty ordynatów rydzyńskich, „Rydzyniak”, nr 7, 1997/1998,
s. 19–26; Pawłowice u progu uwłaszczenia, „Przyjaciel Ludu”,
z. 71–72, 1997, s. 17–20; Gmina zbiorowa Rydzyna (1928–1939),
„Rydzyniak”, nr 8–9, 1999, s. 2–7; Powiatowy Związek Samorządowy w Lesznie 1919–1939, „Przyjaciel Ludu”, nr 85–86, 2000,
s. 31–37; Mieczysław Chłapowski (1874–1939) – przewodniczący
Kuratorium Fundacji Sułkowskich, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej”, 1996–2000 (wyd. 2001), s. 75–80;
Przyczynek do historii żydowskiego obozu pracy w Kłodzie, „Rydzyniak”, nr 1/11, 2000, s. 38–40; Leszno za czasów Leszczyńskich,
[w:] Stanisław Leszczyński – król, polityk, pisarz, mecenas. Materiały
z europejskiej konferencji zorganizowanej w 300-lecie urodzin króla
Stanisława Leszczyńskiego, pod red. Alojzego Koniora, Leszno
2001, s. 19–25; Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Lesznie,
„Kronika Wielkopolska”, nr 4 (108), 2003, s. 97–102; B. Ratajewska opublikowała następujące artykuły: Wschowska mennica, „Przyjaciel Ludu”, z. 3, 1986, s. 21–22; Wschowa XX wieku.
Kalendarium dziejów, „Ziemia Wschowska”, nr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 2001.
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czyńskiej nie była jednak znacząca. Archiwum
uzyskało status placówki naukowej liczącej
się jedynie w regionie – co i tak – w obliczu
skromnej liczby zatrudnionych pracowników
oraz kłopotów kadrowych, z jakimi borykało
się w latach 70. i 80., należy uznać za sukces.

99. Aleksander Piwoń, 50 lat działalności Archiwum Państwowego w Lesznie (1950–2000), Leszno 2000, publikacja
wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie

czynkiem do wydania w 2007 r. publikacji:
Kalendarium dziejów Wschowy.
Działalność naukową leszczyńskiego archiwum należy uznać za znaczącą w regionie.
Doceniać ją trzeba zwłaszcza ze względu na
liczbę zatrudnionych pracowników. Największy wkład w tym zakresie miał dyrektor archiwum dr A. Piwoń. Było to możliwe dzięki jego
indywidualnym predyspozycjom, zainteresowaniom i pracowitości. Pozostali pracownicy,
J. Perzyński, a zwłaszcza B. Ratajewska, także mają swój wkład w działalność naukową
archiwum. Dzięki aktywności pracowników
nastąpił wzrost znaczenia archiwum w regionie. Należało ono – obok LTK, Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego
w Lesznie – do instytucji organizujących i prowadzących badania naukowe. W skali całej
służby archiwalnej działalność jednostki lesz-

4.2. Działalność popularyzatorska
Archiwum leszczyńskie prowadziło działalność popularyzatorską, której celem było
przybliżenie społeczności południowo-zachodniej Wielkopolski, a zwłaszcza Leszna,
wiedzy o archiwum, jego zadaniach i zasobie.
Popularyzacja materiałów archiwalnych odbywała się głównie poprzez wystawy organizowane samodzielnie lub przy współpracy
z innymi instytucjami. Tematyka tych wystaw
była bardzo zróżnicowana. Przygotowywane
były z okazji rocznic historycznych ogólnopolskich i regionalnych lub jubileuszy sławnych
postaci. Wystawy miały na celu przypominać
o najważniejszych wydarzeniach i pokazywać
potrzebę zachowania pamiątek przeszłości,
co wiązało się z ochroną dokumentów archiwalnych jako świadectw minionych czasów.
Archiwum w ten sposób włączało się w proces kształtowania w lokalnej społeczności
świadomości historycznej, a także utożsamiania się z historią regionu. Wystawy miały także zwrócić uwagę na przydatność archiwum
jako placówki naukowej, a także urzędu wiary publicznej.
W latach 1975–2002 archiwum zorganizowało lub było współorganizatorem blisko
40 wystaw. Do najciekawszych należały: „Archiwum pamięcią narodu” (1979), „50. rocznica wielkiego strajku chłopskiego” (1987),
„70-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę” (1988), „50. rocznica wybuchu II wojny światowej” (1989), „Jan Amos Komeński
w Lesznie” (1992), „Miasto Leszno w archiwaliach” (1997), „Archiwalia źródłem wiedzy
o przeszłości” (2000). Wystawy te cieszyły się
dużą popularnością wśród zwiedzających696.
696
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 161, s. 11; sygn. 162,
s. 10–11; sygn. 163, s. 8; sygn. 171, s. 11–12; sygn. 174, s. 19.
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Odbywały się w salach zaprzyjaźnionych instytucji, z uwagi na trudności lokalowe placówki, która nie posiadała sali wystawowej,
co utrudniało przygotowywanie ich samodzielnie. Oprócz organizowania lub współorganizowania wystaw archiwum wypożyczało archiwalia lub ich kopie na wystawy
przygotowywane przez muzea bądź inne
instytucje kultury, np.: Muzeum Okręgowe
w Lesznie, muzea w Ostrzeszowie, Rawiczu,
Kościanie i Gostyniu, Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wschowskie Towarzystwo Kultury, AP
w Szczecinie. Archiwum wypożyczało także
systematycznie Sekcji Młodzieżowej LTK przy
internacie Zespołu Szkół Zawodowych CZSP
w Lesznie oraz innym szkołom fotokopie
i kserokopie archiwaliów do wystaw: „Gimnazjum leszczyńskie w XVII i XIX w.”, „Spuścizna średniowiecznej kultury”, „Z dziejów
rzemiosła i handlu w Wielkopolsce”, „Działalność PPR na ziemi leszczyńskiej” i innych.
Archiwum starało się także popularyzować
zasób, przygotowując małe wystawy w holu
budynku, np.: „Fotografie w zbiorach leszczyńskiego archiwum”, „Herby miast wielkopolskich”, „Czasopisma naukowe w zbiorach
leszczyńskiego archiwum”, „Z dziejów gimnazjum leszczyńskiego”, „Leszczyńskie kluby sportowe”, „Wschowa na starej fotografii”
itp.697
Nie sposób pominąć też fakt, że archiwum starało się zapoznawać jak najszerszy krąg osób
ze swoją działalnością, znaczeniem i użytecznością dla nauki oraz lokalnej społeczności poprzez organizowanie spotkań i nawiązywanie kontaktów z instytucjami życia
politycznego, administracją państwową czy
instytucjami kulturalnymi, żeby wspomnieć
tylko: Muzeum Okręgowe w Lesznie, Wojewódzki Dom Kultury, Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną i rozmaite stowarzyszenia. Prowadzono spotkania i prelekcje dla władz miasta
697
Tamże, sygn. 149, s. 15; sygn. 154, s. 12; sygn. 155, s. 7;
sygn. 156, s. 10; sygn. 161, s. 11; sygn. 167, s. 7; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 21.
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100. Aleksander Piwoń, Kościoły Leszna, Poznań 1987,
publikacja wydana przez Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu

i województwa, bibliotekarzy, nauczycieli,
badaczy regionalnych, członków różnych
stowarzyszeń, dyrekcji i pracowników wybranych zakładów pracy, przedstawiając rolę
i zadania archiwum oraz jego zasób. Dyrektor
starał się także przybliżać zadania archiwum
i jego zasób oraz historię regionu poprzez
wygłaszanie referatów, np. podczas uroczystych sesji MRN w Lesznie z okazji Dni
Leszna czy na posiedzeniu Rady Miejskiej
w Lesznie 17 stycznia 1995 r., z okazji 75. rocznicy powrotu Leszna do Polski698.
W ramach popularyzacji zasobu archiwum prowadziło działalność edukacyjną,
przyjmując liczne wycieczki szkolne ze szkół
wszystkich szczebli. W ich trakcie uczniowie
zapoznawali się z historią i zadaniami archiwum, zwiedzali pomieszczenia archiwalne
698
APL, Archiwum Państwowe..., sygn. 154, s. 12; sygn. 169,
s. 9; sygn. 174, s. 47–48.
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oraz uczestniczyli w pokazie ciekawych archiwaliów. Oprócz wycieczek szkolnych, archiwum odwiedzały też inne organizacje, np.
Koło Seniorów SIMP Oddział w Gdańsku,
TMZK, ZBoWiD w Lesznie, Stowarzyszenie
Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu,
a także osoby indywidualne, np. olimpijczyk,
gen. brygady w stanie spoczynku Michał Gutowski wraz z władzami wojskowymi i samorządowymi, który oglądał pamiątki po 17.
pułku ułanów699.
Pracownicy archiwum byli także członkami jury w konkursach dla uczniów, dotyczących historii miasta Leszna. W 1982 r. dyrektor przewodniczył komisji konkursu „Życie
codzienne w okupowanych miastach i wioskach województwa leszczyńskiego w latach
1939–1945”, zorganizowanego przez LTK700.
Archiwum służyło, w miarę swoich
skromnych możliwości, pomocą przy organizowaniu przez lokalne władze dużych przedsięwzięć. W 1977 r. na potrzeby Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Centralnych
Dożynek dyrektor A. Piwoń przygotował
referat „Leszno na przestrzeni wieków”. Ponadto napisał kilka artykułów do „Biuletynu
Dożynkowego”. W 1988 r. dyrektor uczestniczył w pracach komitetu organizacyjnego
obchodów 70-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę w województwie leszczyńskim.
W 1992 r. archiwum było współorganizatorem
obchodów w Lesznie 400. rocznicy urodzin
J. A. Komeńskiego. W ramach obchodów zorganizowano wystawę i sesję naukową. Na
wystawie zaprezentowano oryginalne listy
i rękopis pracy Clamores Elias J. A. Komeńskiego. W uroczystościach uczestniczyli ambasador Republiki Czechosłowackiej w RP
Marketa Fialková, władze województwa leszczyńskiego z wojewodą Eugeniuszem Matyjasem oraz członkowie synodu Kościoła reformowanego. Od 1995 r. dyrektor archiwum
został włączony w prace powołanego przez
Urząd Miejski w Lesznie zespołu do spraw

przygotowania obchodów 450-lecia miasta
Leszna. W ramach obchodów AP w Lesznie
i Muzeum Okręgowe w Lesznie przygotowały wystawę „Miasto Leszno w archiwaliach”,
na której eksponowano około 230 dokumentów, planów, map, afiszy i fotografii od XVI w.
po czasy współczesne. Wystawie towarzyszył
katalog wystawy Miasto Leszno w archiwaliach,
który został opracowany przez pracowników
muzeum i archiwum701.
Działalność popularyzatorska archiwum
nasilała się zawsze podczas Tygodnia Archiwów. Celem tych obchodów było przybliżenie
znaczenia źródeł archiwalnych oraz zachęcanie społeczeństwa do ich poznawania. Obchody V Tygodnia Archiwów, organizowane
w 1979 r., trwały praktycznie cały rok. W ich
trakcie archiwum zorganizowało wystawy
i sesję naukową, zintensyfikowało także działalność informacyjną o zadaniach i zasobie
leszczyńskiej placówki. Przygotowano też
m.in. wystawę objazdową „Wydawnictwa archiwalne w 35-leciu PRL”, którą eksponowano w bibliotekach publicznych w Górze, Gostyniu i Kościanie. Wspólnie z Muzeum Okręgowym i LTK zorganizowano wystawę „Archiwa pamięcią narodu”, na której pokazano
archiwalia od XVI w. do 1950 r. Ponadto przygotowano wystawę „Gimnazjum leszczyńskie w I połowie XIX w.” oraz wypożyczono
Leszczyńskiemu Towarzystwu Kulturalnemu
i Urzędowi Miejskiemu w Lesznie fotografie na wystawę „Leszno w starej fotografii”.
Archiwum włączyło się również w obchody
VI i VII Tygodnia Archiwów w 1984 i 1989 r.
W ich ramach zorganizowało spotkania z archiwistami zakładowymi, przyjmowało także
wycieczki szkolne. Spotkania te były połączone ze zwiedzaniem archiwum oraz wystawami najciekawszych archiwaliów. W 2000 r.,
w dniach 15–16 września, w leszczyńskiej
placówce zorganizowano „Drzwi otwarte”.
Impreza ta zbiegła się z 50-leciem działalności
AP w Lesznie. Z tej okazji archiwum zapre-

699
Tamże, sygn. 147, s. 49–50; sygn. 154, s. 12; sygn. 168, s. 8;
sygn. 174, s. 21.
700
Tamże, sygn. 156, s. 11; sygn. 157, s. 32.

701
Tamże, sygn. 149, s. 15; sygn. 162, s. 11; sygn. 166, s. 7–8;
sygn. 169, s. 9; sygn. 171, s. 11–12.
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101. Zaproszenie na otwarcie wystawy „Archiwa pamięcią narodu” w ramach V Tygodnia Archiwów, 9 października
1979 r.
APL, Dr Aleksander Piwoń – spuścizna (dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1962–2004), sygn. 24

zentowało w czterech pomieszczeniach swojej
siedziby wystawę „Archiwalia źródłem wiedzy o przeszłości”. Ponadto w ramach „Drzwi
otwartych” w sali leszczyńskiego ratusza archiwum zorganizowało spotkanie z parlamentarzystami, władzami samorządowymi
miasta i powiatu leszczyńskiego, prezesami
i dyrektorami przedsiębiorstw i instytucji
kulturalno-oświatowych, redaktorami prasy,
radia i telewizji. Spotkanie miało na celu podziękowanie za dotychczasową współpracę
oraz promowanie działań archiwum.
W ramach „Dni otwartych”, które odbyły
się w 2003 r. – zgodnie z wytycznymi NDAP
– pod hasłem „Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczyzny”, archiwum przygotowało
wystawę „Źródła archiwalne do poznania
historii rodzin” oraz prelekcje. W celu zwiększenia zainteresowania wydarzeniem ogłoszony został też konkurs na łamach „ABC”,

poświęcony sprawom genealogicznym, któremu patronował prezydent miasta Leszna.
W ramach „Dni otwartych” archiwum odwiedziło ponad 320 osób702. Taki wymiar tej imprezy był możliwy tylko dzięki pozyskaniu
nowej siedziby, która dawała możliwość zorganizowania wystawy i przyjęcia tak licznego
grona nowych odbiorców.
Popularyzacja archiwum, jego zadań i zasobu odbywała się także poprzez lokalną
prasę, taką jak „Ekspres Poznański”, „Głos
Wielkopolski”, „Gazeta Zachodnia”, a później
„Panorama Leszczyńska” i „ABC”. Ukazujące się artykuły pisali pracownicy archiwum –
J. Klechta, A. Piwoń i B. Ratajewska, ale także
lokalni redaktorzy, np. Jerzy Zielonka, Jerzy
Wizerkaniuk, Roman Majewski, Rafał Kotom702
Tamże, sygn. 153, s. 11–12; sygn. 163, s. 8–9; sygn. 174,
s. 19–20; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 23.
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Wraz z pojawieniem się w regionie nowych mediów – Telewizji GOSAT (Leszno)
oraz radia ELKA i Merkury – AP w Lesznie
starało się przedstawiać w nich swoje zadania
i zasób. Poprzez media przekazywano informacje o wystawach, sesjach naukowych, prelekcjach i wydawnictwach. Telewizja GOSAT
(Leszno) nadawała wiadomości z archiwum
w programie informacyjnym „Obserwator”,
emitowała także obszerniejsze materiały, np.
wywiady z dyrektorem w programie „Punkt
widzenia”. Rzadziej informacje dotyczące archiwum emitowane były w TV Poznań. Radio
ELKA informacje z archiwum zamieszczało
w tzw. wiadomościach lokalnych, emitowało
także rozmowy z dyrektorem, np. na temat
nowej siedziby, zasobu archiwalnego, „Dni
otwartych”. Liczba informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów systema102. Marketa Fialková – ambasador Czech i Słowacji
w Polsce – ogląda wystawę „Jan Amos Komeński”;
z przodu z lewej: Elżbieta Feciaszko – dyrektor Muzeum
Okręgowego w Lesznie, z tyłu: Eugeniusz Matyjas – wojewoda leszczyński, 20 listopada 1992 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 816-1-2

ski i Rafał Makowski. W gazetach tych starano
się informować o wystawach, ważnych wydarzeniach z działalności archiwum oraz przybliżać historię regionu w oparciu o zgromadzone w archiwum materiały archiwalne703.
703
Wybrane artykuły w lokalnej prasie: A. Piwoń, W Lesznie
powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe, „Gazeta Zachodnia”, 3 III 1976, s. 6; J. Klechta, O ochronie wiatraków myślano
już w ubiegłym stuleciu, „Gazeta Zachodnia”, 19 I 1977, s. 5; tejże, Afisze, odezwy, zdjęcia, „Gazeta Zachodnia”, 20 V 1977, s. 6;
J. Zielonka, Potrzebny informator, „Gazeta Zachodnia”, 20 V
1978, s. 6; tegoż, Regionalny Zespół Badawczy, „Gazeta Zachodnia”, 15 III 1978, s. 5; J. Wizerkaniuk, Archiwa pamięcią narodu,
„Gazeta Zachodnia”, 25 X 1979, s. 4; R. Majewski, Sesja poświęcona Berwińskiemu, „Gazeta Zachodnia”, 12 X 1979, s. 2; A. Piwoń,
Leszczyńskie Archiwum wzbogaca zbiory, „Gazeta Zachodnia”,
24 I 1980, s. 6; J. Wizerkaniuk, Nowy informator leszczyńskiego
WAP, „Gazeta Zachodnia”, 21 II 1980, s. 4; Akta sprzed wieków
także na mikrofilmach, „Głos Wielkopolski”, 7 I 1981, s. 6; (WKK),
Ile jest w Lesznie ulic, placów i parków, „Gazeta Poznańska”,
12 VIII 1982, s. 6; (bej), Kroniki pełne wiedzy, „Głos Wielkopolski”, 4 I 1984, s. 6; 1000 metrów historii, „Głos Wielkopolski”,
20 XI 1984, s. 6 A. Piwoń, Leszno w odrodzonej Polsce, „Panorama
Leszczyńska”, 23 X 1988, s. 12–13; tegoż, Z niepodległościowych
tradycji leszczyńskiego gimnazjum, „Panorama Leszczyńska”,
2 X 1988, s. 12–13; tegoż, VII Tydzień Archiwów Polskich, „Panorama Leszczyńska”, 1 X 1989, s. 9; tegoż, Południowo-Zachodnia

Wielkopolska w przededniu II wojny światowej, „Panorama Leszczyńska”, 2 VII 1989, s. 11; B. Ratajewska, 40 lat Archiwum,
„Panorama Leszczyńska”, 14 X 1990, s. 5; tejże, Polski Związek
Zachodni w Lesznie, „ABC”, 25 XI 1990, s. 3; A. Piwoń, Tradycje
samorządu terytorialnego w Wielkopolsce, „Panorama Leszczyńska”, 11 II 1990, s. 9; tegoż, Towarzystwo upiększania miasta, „Panorama Leszczyńska”, 23 IX 1990, s. 9; tegoż, Podziemie w powiecie gostyńskim, „ABC”, 15 I 1991, s. 1; tegoż, Z dziejów kompanii krzywińskiej, „ABC”, 7 I 1991, s. 5; B. Ratajewska, Pamiętny
wrzesień (o wypadzie wojska polskiego pod Wschowę), „Wiadomości
Wschowskie”, nr 2, wrzesień 1991, s. 2–3; tejże, W rocznicę odzyskania niepodległości, „Wiadomości Wschowskie”, nr 2, październik – listopad 1991, s. 3; A. Piwoń, Archiwum Braci Czeskich,
„Panorama Leszczyńska”, 12 VII 1992, s. 13; tegoż, Ratujmy archiwalia, „Panorama Leszczyńska”, 16 II 1992, s. 8; R. Kotomski,
Leszczyńskie archiwum: nie tylko mole książkowe, „Gazeta Wielkopolska”, 5 II 11994, s. 5; B. Ratajewska, Gmina Wijewo – przeszłość
i teraźniejszość, „Gazeta Wschowska”, nr 4/5, kwiecień 1995,
s. 6; tejże, Z przeszłości Lginia, „Gazeta Wschowska”, nr 4/5,
kwiecień 1995, s. 13; L. Moskal., Czarna dziura w aktach, „ABC”,
4–9 IX 1998, s. 7; A. Rozwens, Stłoczone zbiory, „Gazeta Poznańska”, 7–8 XI 1998, s. 2; D. Grześ, Archiwum Państwowe w Lesznie przyszłym pokoleniom, „Panorama Leszczyńska”, 28 I 1999,
s. 19; H. Sicińska, Kłopotliwe akta, „ABC”, 10–12 VIII 1999, s. 1 i 7;
R. Makowski, Na początek kapitał, „Panorama Leszczyńska”,
7–13 XII 2000, s. 20–21; (jar), Drzwi otwarte w archiwum. Nowy budynek na 50-lecie, „Panorama Leszczyńska”, 14–20 X 2000, s. 12;
(mak), 50 lat Archiwum, „ABC”, 22–25 IX 2000, s. 4; G. Konopczyński, W poszukiwaniu przodków, „Panorama Leszczyńska”,
14–20 X 2000, s. 12; H. Rajewski, Rozwiązana zagadka pożaru,
„Głos Wielkopolski”, 10 VII 2001, s. 12; G. Konopczyński, Są
ale ich nie ma, „Panorama Leszczyńska”, 22–28 XI 2001, s. 25;
J. Glapiak, Archiwum w nowej siedzibie, „Panorama Leszczyńska”, 10–16 X 2002, s. 10; B. Ratajewska, Bitwa pod Wschową,
„Ziemia Wschowska”, nr 22, 2 XII 2002, s. 3; tejże, Początki
Banku Spółdzielczego we Wschowie, „Ziemia Wschowska”, nr 15,
22 VIII 2002, s. 9; Dni otwarte w archiwum, „Panorama Leszczyńska”, 2–8 X 2003, s. 38.
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103. Fragment wystawy „Miasto Leszno w archiwaliach”, otwartej 29 kwietnia 1997 r. w Muzeum Okręgowym
w Lesznie
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 816-2-4

104. „Dni otwarte”, zaproszeni goście zwiedzają wystawę; od lewej oprowadzający dyrektor Archiwum Państwowego
w Lesznie dr Aleksander Piwoń, wiceprezydent Leszna Jan Wojciechowski, kustosz zamku w Rydzynie Zdzisław Moliński, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Danuta Stemplewska, Zbigniew Białas, Stanisław Mikołajczyk, dyrektor
Centrum Kultury Eugeniusz Śliwiński, dr Stanisław Jędraś, prezydent Tomasz Malepszy, senator RP Roman Skrzypczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Małgorzata Halec, 15 września 2000 r.
APL, Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 816-3-22

tycznie rosła, co świadczy o coraz większym
zainteresowaniu działalnością archiwum. Od
2003 r. archiwum posiadało własną stronę
internetową, na której przedstawiało zasób,
zadania i promowało wystawy704.
Za swoją działalność na rzecz kultury i historii regionu archiwum otrzymało szereg
dyplomów i podziękowań, m.in. od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Grochowiaka, LTK, Centrum Kultury i Sztuki
w Lesznie. Dyrektor archiwum otrzymał także odznakę Zasłużony Działacz Kultury705.
Warto też podkreślić, że profesor Stanisław
Sierpowski swego czasu napisał: Niedocenioną zwykle rolę naukową i popularyzatorską odgrywało znajdujące się w Lesznie archiwum. […]
Nieliczny zespół pracowników z Aleksandrem
Piwoniem, wieloletnim dyrektorem tej placówki,

zaznaczył swą obecność w pracy towarzystw regionalnych, edycjach publikacji zwartych, artykułów w czasopismach popularnonaukowych i prasie
codziennej706.
Przed AP w Lesznie w związku z pozyskaniem nowego obiektu stanęły nowe wyzwania
i możliwości. Działalność popularyzatorska
mogła być organizowana bez ograniczeń przy
współudziale nowych technologii. Jak pisze
Violetta Urbaniak: Koniec XX w. zmienił dotychczasowe postrzeganie działań popularyzacyjnych
realizowanych przez archiwa. Uważane wprawdzie
nadal za jedną z form udostępniania, zaczęły stopniowo zyskiwać na samodzielności i znaczeniu, gdy
okazało się, że dostarczają instytucji popularności,
ściągając do archiwów więcej niż zwykle osób,
a tym samym otwierają archiwa na społeczeństwo
oraz tworzą ich nowy wizerunek707.

704
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 172, s. 16; sygn. 174,
s. 21; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 22; sygn. 2003,
s. 22.
705
APL, Archiwum Państwowe…, sygn. 147, s. 51; sygn. 160,
s. 12; Archiwum zakładowe APL, sygn. 22/9, s. 21.

S. Sierpowski, Leszno w latach…, s. 362–363.
V. Urbaniak, Archiwa a edukacja w powojennej Polsce, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, pod red. K. Kozłowskiego i W. Stępniaka, Warszawa 2012, s. 63.
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ZAKOŃCZENIE

Prezentowana praca miała na celu przedstawienie wszystkich aspektów organizacji
i funkcjonowania AP w Lesznie w ściśle określonej perspektywie czasowej. We wstępie pracy nie sposób było pominąć choć w kilku słowach tradycje archiwalne miasta. W Lesznie
bowiem, oprócz archiwum miejskiego, znajdowała się siedziba archiwum Jednoty braci
czeskich, a o tym, jak wielkie znaczenie miało
owo archiwum, doskonale świadczy fakt wpisania tych archiwaliów na światową listę Programu UNESCO Pamięć Świata.
Po II wojnie światowej, zanim powstało
archiwum leszczyńskie, ważnym zadaniem
okazało się zabezpieczanie i często ratowanie archiwaliów na terenach opuszczanych
przez hitlerowskiego okupanta, w tym oczywiście południowo-zachodniej Wielkopolski.
Na wyzwolonych terenach reaktywował się
Wydział Archiwów Państwowych, który zajął się liczeniem strat i nawiązywaniem kontaktów z odradzającymi się w terenie archiwami. W Poznaniu uruchomiono Archiwum
Państwowe, którego głównym celem było
wówczas odnalezienie i zabezpieczenie akt,
których nie zniszczono podczas działań wojennych. Na terenie południowo-zachodniej
Wielkopolski rozpoczął się również proces
zabezpieczania przez poznańską placówkę
archiwaliów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych. Działania te były jednak
niewystarczające. W akcję starano się więc
zaangażować władze wojewódzkie i samorządowe. Ratowaniem archiwaliów w terenie
zajmowały się różne instytucje, takie jak Insty-

tut Zachodni, Muzeum w Lesznie, Parafia św.
Mikołaja, a zwłaszcza Biblioteka Kórnicka. Robiły to także osoby prywatne, jak Władysław
Chojnacki, Wacław Nawrocki, Władysław
Stachowski czy Leon Preibisz. Jednymi z ważniejszych akt, jakie wówczas zabezpieczono,
były te pozostawione w kościele św. Jana –
po byłej gminie kalwińskiej oraz pozostałości po archiwum i bibliotece braci czeskich,
a także akta z kościoła Krzyża – po gminie luterańskiej. Ratowano także archiwalia pozostawione w innych miejscowościach, np. we
Włoszakowicach czy Osiecznej. W południowo-zachodniej Wielkopolsce – na polecenie
Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty – przeprowadzono rozpoznanie losów zbiorów archiwalno-bibliotecznych
po byłych majątkach ziemskich. W jego wyniku okazało się, że większość akt została
zniszczona przez okupanta, część – zwłaszcza
księgozbiorów – zabezpieczono, a losów niektórych archiwaliów nie udało się wówczas
ustalić.
Ważnym ogniwem w opisywanym procesie była działalność W. Stachowskiego, który
zabezpieczył Archiwum Ksiąg Metrykalnych
znajdujące się na Świętej Górze w Gostyniu.
Archiwum to, zgromadzone przez Gausippenamt, działające na terenie późniejszego archiwum leszczyńskiego, posiadało akta metrykalne z całego Kraju Warty i funkcjonowało
pod opieką poznańskiej placówki przez trzy
lata. W tym czasie tysiące ksiąg metrykalnych i akt urzędów stanu cywilnego wróciło
do swoich właścicieli. Likwidacja archiwum
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odbywała się wolno, z uwagi na ówczesne
problemy transportowe oraz nieliczny personel, który częściowo nawet nie był wynagradzany za swoją pracę. Sprawnemu działaniu
archiwum nie sprzyjał także konflikt pomiędzy władzami klasztoru a władzami archiwalnymi o zajmowane pomieszczenia i tempo
likwidacji archiwum. Także władze archiwalne, mimo że rozumiały potrzebę zabezpieczenia tak ważnych materiałów, nie potrafiły rozwiązać problemów etatowych. Tym bardziej
ważna okazała się bezinteresowna działalność
W. Stachowskiego, który podjął się opieki nad
tymi aktami.
Przemiany społeczno-polityczne po II wojnie światowej spowodowały, że narodziła się
potrzeba zabezpieczenia większej ilości archiwaliów. Służba archiwalna musiała roztoczyć
opiekę nad aktami po majątkach, przedsiębiorstwach przemysłowych, władzach zaborczych, okupacyjnych, a także po władzach
polskich z okresu 20-lecia międzywojennego.
Niezbędna stała się rozbudowa sieci archiwalnej. Potrzebne były placówki nie tylko w miastach wojewódzkich, ale także powiatowych.
Takie założenia stały się podstawą do powołania najpierw Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego Poznańskiego w Lesznie,
przemianowanego w marcu 1951 r. na Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie.
Funkcjonowanie tej jednostki początkowo napotkało wiele trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniego lokalu i obsadą kadrową. Ostatecznie oddział powstał 10 listopada
1950 r., a jego kierownikiem został W. Chojnacki. Do zadań archiwum należało wyszukiwanie i zabezpieczanie archiwaliów oraz nadzorowanie składnic akt i urzędów na podległym
terenie. Archiwum miało wówczas charakter
przepływowy i nie miało prawa do gromadzenia własnego zasobu. Teren oddziaływania
leszczyńskiego archiwum ustabilizował się
ostatecznie w 1956 r. Archiwum obejmowało
swym zasięgiem powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński. Zasięg
terytorialny okazał się nadzwyczaj trwały

i utrzymał się do końca 1975 r., kiedy to archiwum uzyskało status Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie i objęło swym
zasięgiem teren województwa leszczyńskiego, który utrzymało do końca omawianego
okresu, mimo kolejnej reformy administracyjnej kraju.
W momencie okrzepnięcia archiwów powiatowych rozpoczęła się dyskusja na temat
ich roli w środowisku. W proces ten włączyło
się również leszczyńskie archiwum, które
w swoim planie 5-letnim na lata 1956–1960
mocno zaakcentowało prace kulturalno-oświatowe, a co za tym idzie opowiadało się za
posiadaniem stałego zasobu przez placówki tego szczebla. Postulat ten został usankcjonowany w roku 1957 r., a nowe wytyczne
z 1958 r. podniosły rolę i znaczenie archiwów
powiatowych. Nowym etapem w działalności leszczyńskiego archiwum było przekształcenie go w jednostkę rangi wojewódzkiej na
mocy Rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1976 r.
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki707. Usamodzielnienie archiwum i wzrost
jego znaczenia związane były z reformą administracyjną kraju, którą – jak już wspomniano – przeprowadzono w 1975 r. Placówka w Lesznie uzyskała wszelkie uprawnienia przynależne archiwom wojewódzkim,
posiadała jednak wspólne z archiwum poznańskim i kaliskim Komisję Metodyczną i Komisję Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Przez
wszystkie omawiane lata, mimo starań o zmianę tej sytuacji, wspólna pozostawała też księgowość.
Nieodłącznym elementem działalności
leszczyńskiego archiwum była jego kadra.
Pierwszym kierownikiem archiwum powiatowego był wspomniany wcześniej W. Chojnacki. Osoba zaangażowana w powstanie
archiwum, zwłaszcza w pozyskanie lokalu
i zorganizowania działalności placówki, a jedZarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa, Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich
archiwów państwowych, [w:] S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje
archiwistyki..., 1988, s. 200–201.
707
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nocześnie prowadząca badania naukowe.
Rozwijająca się kariera naukowa nie pozwoliła mu na kontynuowanie pracy w Lesznie.
Kolejnym kierownikiem został zaangażowany
w działalność kulturalną W. Nawrocki. Jego
zasługą było włączenie archiwum w prace
kulturalno-oświatowe i naukowe w regionie
oraz działania na rzecz popularyzacji wiedzy
o archiwum. Ostatnim kierownikiem, a później dyrektorem, w omawianym okresie był
dr A. Piwoń, którego należy uznać za właściwego twórcę leszczyńskiej jednostki.
Przez prawie cały okres funkcjonowania
archiwum miało problemy z dużą fluktuacją
kadr i niedostatkiem etatów. Sytuacja kadrowa
zaczęła stabilizować się dopiero pod koniec lat
80., choć zwiększenie liczby etatów merytorycznych nastąpiło w 1976 r., wraz z powstaniem archiwum wojewódzkiego, zaś kolejne
dopiero w 2003 r., po przeprowadzce do nowego obiektu.
Jak już wspomniano, leszczyńska jednostka przez wiele lat w omawianym okresie borykała się z problemami lokalowymi.
Początkowo miała problemy ze znalezieniem
odpowiedniego lokalu na działalność. W kolejnych latach archiwum starało się o zwiększenie liczby pomieszczeń w budynku przy ul.
Bolesława Chrobrego 32. Po otrzymaniu całego
obiektu i wielu przeprowadzonych remontach
okazało się, że budynek ma niewystarczający
metraż i nie spełnia warunków właściwych
do przechowywania akt. Konieczne więc było
pozyskanie nowego obiektu, co zakończyło się
sukcesem i przeprowadzką w roku 2002.
Najważniejszym elementem archiwum jest
jego zasób. Pierwsze akta archiwum leszczyńskie przejęło już w styczniu 1951 r. Początkowo
jednak – z uwagi na przepływowy charakter
placówki – nie mogło przechowywać stałego
zasobu. Dopiero rozporządzenie z 1957 r. dokonało zwrotu w tej sprawie. Zmiany zostały
zawarte także w wytycznych z 1958 r. Od ich
wprowadzenia musiało minąć jeszcze wiele
lat, zanim ustabilizował się zasób archiwum
leszczyńskiego. Spowodowane było to wspo-
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mnianymi wyżej problemami lokalowymi,
z którymi się borykało. Dopiero w 1965 r., po
pozyskaniu kolejnych pomieszczeń w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 32, archiwum
poznańskie zwróciło część zabranych wcześniej akt. Zasób leszczyńskiego archiwum powiatowego miały tworzyć, zgodnie z wytycznymi, akta szczebla gminnego i powiatowego
z XIX i XX w. Postulat ten nie został w pełni
zrealizowany. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora archiwum poznańskiego z 1964 r., zasoby
archiwów powiatowych zostały uszczuplone
o akta pruskich starostw i wydziałów powiatowych z okresu do 1918 r. oraz landratur okupacyjnych. Dodatkowo w archiwum poznańskim pozostały akta urzędów katastralnych,
księgi metrykalne parafii katolickich i ewangelickich oraz akta ze zbiorów i kolekcji, które
zostały utworzone w poznańskim archiwum.
Rozmieszczenie zasobu było przez cały okres
problemem nie do rozwiązania. Archiwum
Państwowe w Lesznie w momencie awansu do
rangi archiwum wojewódzkiego uzyskało prawo do przechowywania akt z terenu swojego
działania bez ograniczeń czasowych. Problem
przemieszczania archiwaliów był podejmowany w kolejnych latach, jednak ze względu na
rozbieżność poglądów, nie doczekał się realizacji. Leszczyński zasób nie odzwierciedla zatem w pełni całej historii regionu.
Uzupełnienie zasobu leszczyńskiego archiwum stanowi biblioteka prowadzona od
momentu jego powstania. Księgozbiór gromadzony był z jednej strony pod kątem stworzenia warsztatu pracy dla zatrudnionych w archiwum pracowników, z drugiej strony miał
służyć użytkownikom korzystającym z archiwaliów, stąd też w bibliotece archiwalnej znalazło się wiele prac regionalnych.
Ważnym elementem działalności leszczyńskiego archiwum były zadania związane
z opracowaniem zasobu. Początkowo archiwum powiatowe ich nie prowadziło. O naukowym opracowywaniu akt w leszczyńskiej
placówce można mówić dopiero od 1954 r.
Z czasem stało się ono jednym z prioryte-
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towych działań archiwum w Lesznie, które posiadało jeden z najwyższych odsetków
opracowanego zasobu – 94%. Nowo przyjmowane akta były opracowywane bardzo szybko, często jeszcze przed wytycznymi w sprawie opracowywania poszczególnych grup akt.
W początkowym okresie działania PAP
w Lesznie nie udostępniało akt, zresztą nie
posiadało wtedy pracowni naukowej. Sytuacja zmieniła się od momentu umożliwienia
archiwom powiatowym gromadzenia własnego zasobu. Udostępnianie archiwaliów
było w pierwszym okresie obwarowane wieloma ograniczeniami, lecz z biegiem lat było
liberalizowane. Niemniej jednak odbywało
się w leszczyńskim archiwum w bardzo złych
warunkach, z uwagi na problemy lokalowe.
Dopiero w 1967 r. została oddana do użytku
pracownia naukowa. Liczba użytkowników,
jak i wypożyczanych jednostek nie była duża,
z czasem jednak obie wspomniane wyżej grupy rosły, zwłaszcza od lat 90. W latach 70. pojawili się wśród korzystających regionaliści, co
wiązało się z powstaniem w Lesznie ruchu regionalnego, prezentowanego zwłaszcza przez
LTK, czy wcześniej powstałe TMZK. Ważnym
elementem udostępniania było także wykonywanie przez pracowników archiwum różnego rodzaju kwerend zlecanych przez urzędy
i instytucje, a także osoby prywatne. Liczba
kwerend nie była duża, gdyż w latach 1955–
–1975 było ich zaledwie 142. Z czasem jednak
systematycznie rosła i od 1999 r. wykonywano
ponad 300 kwerend rocznie. W latach 70. pojawiły się kwerendy prowadzone na zlecenia
cudzoziemców. Ich tematyka była zróżnicowana i zmieniała się w zależności od potrzeb.
Jak już wspomniano, zabezpieczanie narastającego zasobu archiwalnego było podstawą
do powołania najpierw oddziałów powiatowych, a potem powiatowych archiwów państwowych, które miały zabezpieczyć masową
ilość akt w terenie. Funkcjonujące dotychczas
archiwa wojewódzkie nie były w stanie otoczyć
opieką całego terenu, nad którym sprawowały
nadzór. Wizyty poznańskich archiwistów na

terenie działania późniejszego leszczyńskiego
archiwum powiatowego były bardzo rzadkie,
do niektórych miejsc, jak chociażby Wschowa,
poznańscy archiwiści nie dotarli w ogóle. Dodatkowo wizytowane składnice akt były źle
prowadzone, a akta przechowywane w nieodpowiednich warunkach. W pierwszych latach działalności pracownicy leszczyńskiego
archiwum starali się wizytować wszystkie
zakłady pracy; wykonywano wówczas ponad
100 wizytacji rocznie, aby wyselekcjonować
i przejąć materiały archiwalne. Systematycznie kontrolowano także zbiornice makulatury
w celu wyeliminowania niszczenia niewybrakowanych akt. Z czasem liczba wizytacji zmalała, co było związane z coraz lepszym rozpoznaniem terenu i zasobu znajdującego się
na terenie działania PAP w Lesznie. Ustalono
również wykaz instytucji, których akta miały
być wieczyście przechowywane. Prowadzenie
wykazu jednostek nadzorowanych było ważnym elementem kształtowania zasobu archiwalnego. Wykaz zmieniał się wielokrotnie na
przestrzeni omawianego okresu w związku
z różnego rodzaju reformami i transformacją
ustrojową. Leszczyńscy archiwiści starali się
jednak, żeby nadzorowane jednostki miały
charakter reprezentatywny dla regionu południowo-zachodniej Wielkopolski. Zabiegano
więc o to, by obok różnorodnej administracji
objąć nadzorem inne instytucje, zakłady, szkoły itp., mające znaczenie dla regionu. Nadzór
nad narastającym zasobem leszczyńskie archiwum prowadziło także poprzez wydawanie
zgód na brakowanie. Prawo do ich wydawania archiwum uzyskało w 1959 r. i początkowo
dotyczyło ono tylko jednostek, które nie znajdowały się pod tzw. specjalnym nadzorem. Od
1969 r. wydawano zgody wszystkim jednostkom. Uzgadnianie przepisów kancelaryjnych
w pełnej rozciągłości było możliwe dopiero
od 1976 r., czyli od momentu powstania WAP
w Lesznie. Od tego momentu archiwum mogło prowadzić samodzielnie wszystkie zadania związane z nadzorem archiwalnym, który
był ważnym elementem oddziaływania lesz-
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czyńskiego archiwum w terenie i pozwolił zabezpieczyć i przejąć szereg akt. Wysoko ceniona była zwłaszcza działalność dr. A. Piwonia,
który na tematy związane z nadzorem opublikował szereg artykułów, a także był członkiem
zespołu naukowo-badawczego przy NDAP
zajmującego się kryteriami selekcji jednostek
organizacyjnych podlegających szczególnemu
nadzorowi archiwalnemu.
Praktycznie od początku funkcjonowania
leszczyńskie archiwum prowadziło działania związane z popularyzacją. Już w 1952 r.
współpracowało przy organizowaniu wystawy „Leszno wczoraj, dziś i jutro”, a kierownik
archiwum wygłaszał pogadanki na tematy
regionalne. Działania te wykonywano, mimo
że archiwa powiatowe nie miały takiego obowiązku. Archiwum w Lesznie należało do
tzw. inicjatorów oddolnych, zmierzających
do wprowadzenia tego typu działalności do
obowiązkowych zadań jednostek powiatowych. W kolejnych latach archiwum włączało
się do szeregu inicjatyw naukowych i popularnonaukowych organizowanych w regionie.
Od momentu przekształcenia w WAP w Lesznie miało stać się placówką naukowo-badawczą w terenie, co było zgodne z ówczesnym stanowiskiem centralnych władz archiwalnych.
Leszczyńskie archiwum starało się sprostać
tym oczekiwaniom, mimo nielicznej obsady
kadrowej. Jeszcze jako placówka powiatowa
włączyło się w prace związane z obchodami
400. rocznicy powstania gimnazjum leszczyńskiego, 1000-lecia państwa polskiego, 300. rocznicy śmierci Jana Jonstona. W kolejnych latach
było współorganizatorem sesji popularnonaukowych o Karolu Kurpińskim, sesji poświęconej strajkom rolnym w południowo-zachodniej
Wielkopolsce itd. Zorganizowało także sesję
naukową „Rolnictwo południowo-zachodniej
Wielkopolski – przeszłość i dzień dzisiejszy”.
Pracownicy archiwum wygłaszali referaty na
różnych konferencjach i sesjach popularnonaukowych, a także na zebraniach naukowych.
W 1977 r. przy archiwum powołano zespół
naukowo-badawczy, którego celem miała być
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głównie edycja źródeł. Archiwum prowadziło
także działalność wydawniczą, publikując informatory o zasobie, i nie tylko. Leszczyńscy
archiwiści byli także autorami licznych artykułów o charakterze regionalnym, a także
związanych z archiwoznawstwem – na tym
polu przodował zwłaszcza dr A. Piwoń. Był
on także członkiem redakcji wydawnictw, np.:
„Rocznika Leszczyńskiego”, „Rydzyniaka”,
„Przyjaciela Ludu”. Archiwum jako element
popularyzacji zasobu rozwinęło działalność
wystawienniczą. Duże wystawy były organizowane ze względu na skromne możliwości
kadrowe i lokalowe w salach przychylnego
mu leszczyńskiego muzeum. Mniejsze wystawy organizowano w archiwum, natomiast
wystawy w formie fotokopii wypożyczano do
innych ośrodków regionu. Archiwum powiatowe, a potem wojewódzkie, angażowało się
także w organizowanie Tygodnia Archiwów.
Przez cały czas współpracowało z różnymi
instytucjami i szkołami. Starało się też prowadzić pozytywną politykę wizerunkową
poprzez kontakty z lokalnymi władzami oraz
prasą i radiem, a później lokalną telewizją. Na
łamach prasy opublikowano szereg artykułów związanych z działalnością archiwalną.
Natomiast za pośrednictwem radia i telewizji lokalnej starano się popularyzować zasób
i wydarzenia organizowane przez archiwum.
Liczba informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów systematycznie rosła.
Dziś Archiwum Państwowe w Lesznie to
nowoczesna placówka archiwalna, dysponująca dobrze wyposażoną pracownią naukową,
przestronnym magazynem z przesuwnymi
regałami i odpowiednią liczbą pomieszczeń
służbowych dla zatrudnionych pracowników. Budynek posiada centralne ogrzewanie, zabezpieczenia przeciwpożarowe i jest
chroniony przed kradzieżami. Niewiele
osób pamięta już poprzednią siedzibę AP
w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 32,
gdzie jeszcze na początku XXI w. palono
w piecach kaflowych, a akta przechowywane
były w pomieszczeniach o olbrzymiej wilgot-

ności i amplitudzie temperatur. Tym bardziej
niewiele jest osób, które przypominają sobie
początki funkcjonowania oddziału, a później
Powiatowego Archiwum Państwowego w Lesznie, podległego starszej i znacznie większej placówce archiwalnej w Poznaniu. Dzieje służby archiwalnej na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski po 1945 r., która
powstała właśnie w Lesznie mającym wszak
znacznie starsze tradycje archiwalne, o czym
przypomina wspomniane kilkakrotnie archiwum braci czeskich, stanowią sporą część niniejszej pracy. Jednak zamysłem autorki było
całościowe pokazanie dziejów kształtowania
się współczesnego Archiwum Państwowego
w Lesznie, aż do 2002 roku. Nie sposób abstrahować też od aspektów związanych bezpośrednio z działalnością rodzącego się archiwum, jego kadrą, narastaniem zasobu
archiwalnego czy wreszcie działalnością służebną wobec otoczenia, w którym przyszło
archiwum funkcjonować. Zaprezentowane
losy leszczyńskiej placówki pozwalają z jednej
strony na dalsze studia porównawcze w odniesieniu do innych archiwów państwowych
o podobnej do leszczyńskiego genezie, z drugiej zaś pokazują niezwykle istotną dla tego
typu placówek właściwość, a mianowicie swoistą ciągłość tradycji w ich funkcjonowaniu,
w działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej itp., choć dziś realizowanej już przy użyciu znacznie nowszych środków, czego doskonałym przykładem jest prezentowane tutaj
właśnie Archiwum Państwowe w Lesznie.
Funkcjonowanie leszczyńskiej placówki od
połowy lat 70. XX w. jako jednostki samodzielnej to także ważne przedsięwzięcie w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza w kontekście pojawiających się sugestii o łączeniu archiwów.
Usamodzielnienie się placówki znacząco wpłynęło na zwiększenie jej roli w regionie. W 1976 r.
archiwum – jako samodzielna jednostka – było
jednym z elementów wzmacniających nowo
powstałe województwo. Usamodzielnienie
jednostki wpłynęło na poprawę sytuacji ka-

drowej i lokalowej. Docelowym efektem usamodzielnienia było coraz lepsze rozumienie
potrzeb archiwum przez władze lokalne, co zaowocowało pozyskaniem nowego budynku.
Archiwum jako samodzielna jednostka, o czym
wspomniano już wyżej, mogło prowadzić w
pełni nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, co pozwalało na kompleksowe działanie i jeszcze lepsze poznanie nadzorowanych
jednostek. Archiwum rozszerzyło wówczas
działalność naukową i wydawniczą. Rozpoczął działalność zespół naukowo-badawczy,
którego głównym celem była edycja źródeł.
Archiwum rozpoczęło również działalność
wydawniczą, czego efektem były informatory
o zasobie archiwum i inne publikacje, a także szerzej angażowało się w organizację sesji popularnonaukowych. Jako samodzielna
jednostka archiwum rozszerzyło działalność
wystawienniczą i popularyzatorską: w latach
1950–1975 zorganizowało około 22 różnego
rodzaju wystaw, natomiast w latach 1976–2001
liczba ta podwoiła się. Było to możliwe także
dzięki własnemu budżetowi, gdyż czasy, kiedy Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie musiało prosić o wszelkie środki finansowe
Archiwum Państwowe w Poznaniu, szczęśliwie odeszły już w przeszłość. Dziś leszczyńskie archiwum może samodzielnie aplikować
o środki z różnych projektów, np. ogłaszanych
przez Narodowy Instytutu Audiowizualny na
digitalizację archiwaliów. Placówka cieszy się
również wielkim uznaniem lokalnych samorządów. Wyrazem tego jest choćby wspieranie przez jednostki samorządowe działalności
wydawniczej archiwum. Wsparcie to pozwala
na aplikowanie o środki finansowe do NDAP.
Archiwum w Lesznie jest dziś postrzegane jako
instytucja ważna w regionie, wspierająca badania naukowe i promująca historię regionalną
wśród lokalnej społeczności. Na tak wysoką
pozycję jednostka i jej personel bardzo długo
i sumiennie pracowała, poczynając od kluczowego dla współczesnego Archiwum Państwowego w Lesznie roku 1950.
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Lista zespołów wytypowanych do przejęcia przez Archiwum Państwowe w Lesznie (oprócz tych
ujętych w zestawieniu z 1981 r.) zawierała:
z AP Kalisz – Akta gminy Kobylin i Pogorzela, PGRN w Pogorzeli i Kobylinie, PMRN w Kobylinie,
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pogorzeli;
z AP Zielona Góra – Wykazy ludności gmin – zbiór szczątków zespołu gmin: Długie Stare, Górczyna,
Kandlewo, Lgiń, Olbrachcie, Osowa Sień, Wschowa, Jędrzychowie, Tylewice, Urząd Katastralny
we Wschowie, akta cechowe ze Wschowy, Szlichtyngowej, Powiatowy Inspektorat Statystyczny
we Wschowie, Bractwa strzeleckie Wschowy i Szlichtyngowej, Związek Młodzieży Polskiej Zarząd
Powiatowy we Wschowie, Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Powiatowy we Wschowie, Związek
Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Powiatowy we Wschowie, PRN i Zarząd Miejski w Szlichtyngowej,
Akta miasta Szlichtyngowa i Wschowa, Ojczyźniany Związek Kobiet we Wschowie, Rolnicze Zespoły
Spółdzielcze w Przyczynie Górnej, Goli, Lginiu, Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Kowalewie,
Składnica „Społem” we Wschowie, Zarząd Miejski we Wschowie, PGRN w Szlichtyngowej,
Przyczynie Dolnej, Brennie, Tylewicach, Siedlnicy, GmRN i Zarząd Gminny w Wijewie i Dębowej
Łęce, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej we Wschowie, Powiatowy Komitet Polskiej
Partii Socjalistycznej we Wschowie, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we
Wschowie, Spółki wodne powiatu wschowskiego, Starostwo powiatowe we Wschowie (1867–1944),
Wydział Powiatowy we Wschowie (1919–1944);
z AP Wrocław – PMRN w Górze, Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Górze Śląskiej, PPRN w Górze
Śląskiej, Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Górze Śląskiej;

z AP Poznań – Księgi sądu ziemskiego w Kościanie i Wschowie, Księgi sądu i urzędu grodzkiego
w Kościanie i Wschowie, Księgi sądów patrymonialnych starościńskich, Sąd podkomorzego
ziemi wschowskiej, Księgi Sądu Kapturowego we Wschowie, Komora celna we Wschowie,
Sąd ziemiański powiatu kościańskiego i ziemi wschowskiej w Kościanie, tabele dla powiatu
kościańskiego i ziemi wschowskiej, niemiecka lista narodowa powiatu kościańskiego, leszczyńskiego,
rawickiego, Kasa Powiatowa w Gostyniu, Rawiczu, Starostwa Powiatowe w Gostyniu, Kościanie,
Lesznie, Rawiczu (1939–1945), Powiatowy Urząd Ziemski w Lesznie, Księgarnie Spółdzielcze
w Kościanie, Lesznie, Wschowie, Miejskie Żeńskie Gimnazjum w Lesznie, Państwowe Seminarium
Nauczycielskie Żeńskie w Lesznie, Państwowe Liceum Pedagogiczne Koedukacyjne w Lesznie,
Jednoklasowa Szkoła Publiczna Powszechna w Długiem Nowem, Prywatna Szkoła Koedukacyjna
w Gostyniu i Płaczkowie, Publiczna Szkoła Powszechna w Górce Duchownej, Szkoła Powszechna
w Klonówcu, Szkoła Powszechna w Osiecznej, Szkoła Katolicka w Targowisku, Państwowa Komisja
Egzaminacyjna dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych w Lesznie, Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem Rada Powiatowa w Rawiczu, Polski Komitet Wyborczy na powiat gostyński,
Towarzystwo Przemysłowców w Lesznie, Towarzystwo Czytelni Ludowych na powiat gostyński,
Związek Rezerwistów R.P. Zarząd Koła w Święciechowie, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotnicza. Kierownictwo Powiatowe Leszno, Sąd Powiatowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej
Partii Robotniczej w Rawiczu, Towarzystwo Resursa w Kościanie, Kasyno w Lesznie, Niemieckie
Towarzystwo Sztuki i Nauki w Poznaniu Oddział w Lesznie, Niemiecki Związek Szkolny w Polsce
– Leszno, Stowarzyszenie Bibliotek Ludowych – Leszno, Męskie Stowarzyszenie Gimnastyczne
w Rawiczu, Stowarzyszenie Cyklistów w Kąkolewie, Stowarzyszenie Wojenne w Rydzynie,
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Narodowosocjalistyczny Korpus Kierowców, pułk Leszno, Stowarzyszenie Ojczyźniane Kobiet
w Lesznie, Ewangelickie Stowarzyszenie Kobiet w Poniecu, Związek Kobiet Żydowskich na Rzecz
Pracy Kulturalnej w Palestynie – Leszno, Ewangelickie Stowarzyszenie Młodzieńców – Leszno,
Stowarzyszenie Ewangelickie – Leszno, Loża „Rafaela Koscha” w Lesznie, Superintendentura
Bojanowo i Leszno, z zespołu Dokumenty i akta kościołów – kościół parafialny Dubin, Gołanice,
Górzno, Gostyń, Górka Duchowna, Jutrosin, Kaszczor, Kębłowo, Kobylin, Kopanica, Kościan (parafia
Wniebowzięcia NMP), Krobia, Krzywiń, Leszno, Lubin, Łaszczyn, Miejska Górka, Mórkowo, Poniec,
Przemęt, Radomicko, Rakoniewice, Skoraszewice, Święciechowa, Wieleń, Włoszakowice, Gmina
żydowska w Rawiczu, Majątek Borzęciczki – Radolińskich, Majątek Konarzewo, z zespołu Akta
wielkiej własności ziemskiej w Wielkopolsce – akta majątku Belęcin, Drobnin, Godurowo, Górzno –
Szlichtyngowie, Górzno – Lipscy, Jabłonna – Loesch, Rokosowo – Czartoryscy, Żandarmeria powiatu
kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, Bractwa Strzeleckie miast z terenu działania APL,
Wytwórnia Win Wawrzyniec Czajka Kościan, Fabryka Cukierków, Czekolady i Marmolady „Kanold”
w Lesznie, Gminy Ewangelickie w Lasocicach, Krzyża w Lesznie, Poniecu, Zaborowie, Cechy miast
z terenu podległego APL, Fotografie rodziny Maciejaków z Kościana, Klasztor benedyktynów
w Lubiniu, Klasztor bernardynów w Kobylinie i Kościanie, Klasztor cystersów w Przemęcie,
Klasztor dominikanów w Kościanie, Klasztor filipinów w Gostyniu, Klasztor jezuitów we Wschowie,
Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Rawiczu, Lesznie, Kościanie, Komenda Powiatowa
Policji Państwowej w Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej
w Kościanie, Lesznie, Gostyniu, Rawiczu, Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Lesznie,
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, Komitet
Powiatowy Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Komitet
Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lesznie, Borku, Gostyniu, Krobi, Poniecu,
Kościanie, komitety miasteczkowe, miejsko-gminne i gminne oraz gromadzkie Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej z terenu działania APL, Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Powiatowy w Lesznie,
Gostyniu, Kościanie, Rawiczu, Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Powiatowy w Gostyniu,
Kościanie, Rawiczu, Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Miejski w Lesznie, Związek
(Socjalistycznej) Młodzieży Wiejskiej Zarząd Powiatowy w Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu
oraz księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickich z terenu działania APL w liczbie 60 parafii, Księgi
metrykalne gminy żydowskiej Krzywiń, księgi metrykalne parafii ewangelickich z terenu działania
APL.
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Aneks 2
Najciekawsze pozycje książkowe w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Lesznie
Wydawnictwa regionalne:
A. Publikacje polskie
– Bauer Piotr, Batalion Obrony Narodowej „Kościan”, Kościan 1989.
– Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań
1955.
– Böhm Tadeusz, Drożdżyński Marian, Dzieje Bojanowa, Poznań 1987.
– Böhm T., Dzieje Miejskiej Górki, Poznań 1985.
– Chudzińska Elżbieta, Olender Karol, Mulczyński Tadeusz, Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś, Krzemieniewo 1997.
– Czerwiński Lech, 50 lat Klubu Sportowego „Unia Leszno”, Poznań 1988.
– Dzieje parafii św. Mikołaja w Lesznie, pod red. ks. dziekana Konrada Kaczmarka, Leszno 1995.
– Dzieje ziemi gostyńskiej, pod red Stanisława Sierpowskiego, Poznań 1979.
– Glura Franciszek i Rolnik Jan, Gostyńskie harcerstwo w służbie ojczyźnie 1915–1985, Gostyń 1988.
– Gomolec Ludwik, Dzieje miasta Śmigla, Poznań 1960.
– Hanyż Andrzej, Ziemia Gostyńska, Poznań 1967.
– Jankowiak Stefan, Kasyno Gostyńskie, Poznań 1985.
– Jędraś Stanisław, Banki Ludowe w Lesznie i Rydzynie, Leszno 1988.
– Jędraś S., Osieczna i jej dzieje, Osieczna – Leszno 1991.
– Jędraś S., Pakosław bliski i nieznany, Pakosław1990.
– Jędraś S., Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, Leszno 1992.
– Kalendarium miasta Leszna, pod red. Aleksandra Piwonia, Leszno 1996.
– Karwowski Stanisław, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 1, Poznań 1918; t. 2, Poznań 1919; t. 3,
Poznań 1931.
– Katalog Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, t. 25, Poznań 1832.
– Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.
– Kopczyński Wawrzyniec, Zabytki województwa leszczyńskiego, Poznań 1977.
– Koszewski Marian, Kościańska księga śmierci (1939–1945), Kościan 1992.
– Kościan. Zarys dziejów, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Wielgosza i Kazimierza Zimniewicza, Poznań 1985.
– Kozierowski Stanisław, Studia nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego, Poznań 1923.
– Kręglewska-Foksowicz Ewa, Rydzyna, Poznań 1969.
– Łukaszewicz Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 1, Poznań 1858, t. 2, Poznań
1859.
– Malepszak Stanisław, Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej, Przemęt 1993.
– Maringe Witold i Maik Stefan, Stan lecznictwa robotników rolnych w majątkach ziemskich województw zachodnich, Poznań 1938.
– Molenda Halina i Molenda Szymon, Trzy herby jednego żywota. (Opowieść o jenerale Franciszku Morawskim), Leszno 1984.
– Nawrocki Wacław, Leszno w dziejach polskich, Leszno 1947.
– Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po poznańskiem (w granicach z przed Traktatu Wersalskiego,
t. 1, Lwów 1921.
– Pezacki Wincenty, Cech rzeźników w Lesznie, Leszno 1993.
– Piwoń Aleksander, Kościoły Leszna, Poznań 1987.
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– Polak Bogusław, Front południowo-zachodni powstania wielkopolskiego. Grupa „Leszno”. 52. rocznica utworzenia frontu południowo-zachodniego, Kościan 1971.
– Preibisz Leon, Rydzyński kościół św. Stanisława, Rydzyna 1991.
– Preibisz L., Zamek i klucz rydzyński, Rydzyna 1938. Zimniewicz Kazimierz, Wonieść, Kościan 1983.
– Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Poznań 1899.
– Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego,
t. 1–10, Warszawa 1880–1914.
– Sobisiak Walerian, Dzieje ziemi rawickiej, Poznań 1967.
– Sport w Lesznie w latach 1902–1996, pod red. Jerzego Gaja, Leszno 1998.
– Szczepaniak Daniel, Batalion Obrony Narodowej „Rawicz” w wojnie obronnej 1939, Rawicz 1986.
– Szkice z dziejów ziemi krobskiej, pod red. Andrzeja Miałkowskiego, Poznań – Krobia 1986.
– Świderski Bronisław, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928.
– Trojanek Grzegorz, Ziemia górowska. Z dziejów i współczesności, Góra 1985.
– Waszyński Edmund i Kujawska Ewa, Historia szpitali leszczyńskich w zarysie, Leszno 1984.
– Woźniak Marian i Zielonka Jerzy, Czarny Legion. Bliżej prawdy, Gostyń 1990.
– Zimniewicz Kazimierz, Bank Spółdzielczy w Przemęcie, Przemęt 1992.
B. Publikacje niemieckie
– Bickerich Wilhelm, Das Tagebuch der polnischen Unität von 1643–1751, Lissa 1918.
– Bickerich W., Ewangelisches Leben unter dem weissen Adler, Posen 1925.
– Bickerich W., Lissa und Herrnhut. Ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus in der Provinz Posen, Lissa 1908.
– Geschichte des Vorschuss-Vereins G.m.u.H. Lissa i P. 1862–1912, Lissa 1912.
– Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, [oprac.] Ernst Seyfert, Leipzig 1913.
– Handbuch für die Provinz Posen. Nachweisung der Behörden, Anstallten, Institute und Vereine, Posen 1901.
– Jackowski Thaddäus von, Der Bauernbesitz in der Provinz Posen im XIX. Jahrhundert, Lissa 1914.
– Klotz Leopold, Ekklesia Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kirchen. Die evangelischen
Kirchen in Polen, Leipzig 1938.
– Leben des Stanislaus Leszczinsky mit dem Zunamen des Wohlthätigen, Königs von Polen Herzogs von Lothringen und Bar, Leipzig 1770.
– Metzig Johann, Suum Cuique. Die rechte Antwort auf die Polen und die grosse Zeitfrage, Hamburg 1856.
– Nesemann Franz, Ein Denkmal des Johann Amos Comenius in Lissa zum 350. jähringen Jubiläum der Unität
am 26 August 1898, Lissa 1898.
– Piesiński Hermann, Ortschafts-Verzeichniss für die Provinz Posen […], Bromberg 1890.
– Reichard Franz, Geschichte der evangelischen Kirche „Zur Barmherzigkeit Gottes” in Bojanowo, Bojanowo
1914.
– Verhandlungen der 3. Landessynode der unierten evangelisechen Kirche in Polen, Posen 1927.
– Verner Albert, Geschichte der evangelischen Parochien in der Prowinz Posen, Lissa 1904.
– Zakobielski Martin L., Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Jutroschin, Jutroschin 1913.
C. Czasopisma polskie
– „Orędownik Powiatu Leszczyńskiego”, Leszno 1920–1938.
– „Przyjaciel Ludu”, Leszno 1844.
– „Wiadomości miasta Leszna”, Leszno 1928.
D. Czasopisma niemieckie
– „Kostener Kreisblatt”, Kościan 1878–1919.
– „Lissaer Kreisblatt”, Leszno 1889–1918.
– „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, [red.] Bernard Endrulat, Posen 1925.
Wydawnictwa dotyczące archiwistyki i archiwoznawstwa:
– Bańkowski Piotr, Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza, Warszawa 1958.
– Kaleński Gustaw, Brakowanie akt, Warszawa 1948.
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Katalog inwentarzy archiwalnych, Warszawa 1957.
Kiełbicka Aniela, Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980, Warszawa – Łódź 1989.
Konieczny Zdzisław, Dzieje archiwum przemyskiego i jego zasobu, Przemyśl 1988.
Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, pod red. Adama Stebelskiego,
Warszawa 1958.
Nawrocki Stanisław, Komputer w służbie archiwalnej, Poznań 1985.
Nawrocki S., Tezaurus archiwistyki, Warszawa 1984.
Polski słownik archiwalny, pod red. Rafała Gerbera, oprac. Aleksy Bachulski, Kazimierz Konarski, Adam
Wolff, Warszawa 1952.
Polski słownik archiwalny, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974.
Problemy komputeryzacji archiwów, pod red. Bohdana Ryszewskiego, Toruń 1994.
Robótka Halina, Metodyka archiwalna, Toruń 1988.
Robótka H., Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych z 1985.
Robótka H., Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989.
Ryszewski Bohdan, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985. – Słownik biograficzny archiwistów
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Wykaz pracowników zatrudnionych w Archiwum Państwowym w Lesznie w latach 1950–2004
Archiwiści, pracownicy naukowo-badawczy:
1. Iwona Biernat, 1976–1979
2. Władysław Chojnacki, dr, kierownik, 1950–1953
3. Zofia Gawrońska, 1981–1985
4. Marcin Kapała, mgr, 2003 – nadal
5. Joanna Klechta, mgr, 1976–1983
6. Joanna Konieczna, 1994–1995
7. Barbara Kramarczyk 1980
8. Beata Łazarek, 1983–1988
9. Janusz Michalewicz, mgr, 1984–1985
10. Wacław Nawrocki, mgr, kierownik, 1953–1961
11. Bogna Pamin, mgr, 1976
12. Jerzy Perzyński, 1981–2015
13. Aleksander Piwoń, dr, dyrektor, 1962–2004
14. Aleksandra Ragan, 1988–1989
15. Alicja Raniszewska, 1989–1994
16. Barbara Ratajewska, mgr, 1985 – nadal
17. Aleksandra Stachowska, mgr, 1995 – nadal
18. Barbara Tomczyk, mgr, 2003 – nadal
19. Jacek Własiuk, mgr, 1979-1981
20. Danuta Wojciechowska, mgr, 1980–1984
21. Grzegorz Wojciechowski, mgr, 1980–1982
Administracja:
1. Bronisława Dybalska, 1972–1987
2. Danuta Dziurzyńska, 1987–2004
3. Stanisław Prus, mjr, 1985–1988
4. Florian Wojtasiński, ppłk, 1989–1991

Obsługa:
1. Krystyna Adamczyk, 1991–2012
2. Jerzy Adamski, 1976–1977
3. Jan Bartkowiak, 1985, 1987–1997
4. Leszek Biały, 1994–1996
5. Wojciech Borowiak, 1997–2007
6. Maria Buras, 1982–1991
7. Helena Czerwińska, 1973–1978
8. Henryk Dulnikowski, 1985–1988
9. Aleksander Dybalski, 1985–1987
10. Maria Frankiewicz, 1977–1978
11. Anna Frąckowiak, 1976–1982
12. Dąbrówka Jankowska, 1971–1972
13. Jadwiga Jasiak, 1977–1979
14. Krystyna Łabenda, 1979 –nadal
15. Maria Nawrocka, 1956–1972
16. Wanda Nowacka, 1955–1956
17. Antonina Peciak, 1951–1954
18. Jan Radoła, 1996–2002
19. Edward Raszke, 1985–1988
20. Kazimiera Sikora, 1969–1970
21. Edward Sturcbecher, 1989–1991
22. Bożena Wierzchowska, 1978–1983
23. Antoni Zdonek, 1991–1993
24. Antoni Żygalski, 1997–2002
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AAD – Archiwum Akt Dawnych w Krakowie
AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie
ADM – Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AP – Archiwum Państwowe
COU – Centrala Odpadków Użytkowych
CZSP – Centralny Związek Spółdzielczości Pracy
GmRN – Gminna Rada Powiatowa
GRN – Gromadzka Rada Narodowa
GS – Gminna Spółdzielnia
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
LKP – Liga Kobiet Polskich
LTK – Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
MRN – Miejska Rada Narodowa
NDAP – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
OPSW – Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych
OT – Oddział Terenowy
PAN – Polska Akademia Nauk
PAP – Powiatowe Archiwum Państwowe
PGmRN – Prezydium Gminnej Rady Narodowej
PGRN – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
PMRN – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
PPRN – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
PRN – Powiatowa Rada Narodowa
PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
PWRN – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RNMiG – Rada Narodowa Miasta i Gminy
SIMP – Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich
TMZK – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
WAP – Wojewódzkie Archiwum Państwowe
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZZPKiS – Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki
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SUMMARY
The origin and activity of the State Archive in Leszno between 1950 and 2002

The thesis shows all the aspects of functioning
of the State Archive in Leszno. In the introduction to the thesis the archival traditions of the
town are depicted. Leszno, apart from being
home to the town archives, was also home
to the archives of Czech Brethren. The latter
found itself in Leszno in 1637 and remained
here with a few breaks till 1944 when it was
taken over by the German occupiers. The archives returned to Poland but were lodged in the
State Archive in Poznań. In 2015 the archives
of Czech Brethren entered the UNESCO list
the World’s Memory.
After World War II one of the most important tasks was to rescue archives in Poland
including the southern and western parts
of Wielkopolska. The State Archive was reborn and started to investigate what losses
it sufferd but it also started to reestablish its
contacts with local archives in Poland. Poznań
State Archive did the same thing – it started
searching for and later secured the archives
from southern and western parts of Wielkopolska. Nevertheless the actions taken were
not sufficient. As a result there were attempts
made to engage the local authorities. Various
organisations, among them: Kórnik Library,
were involved in rescuing archives. Individual people were involved in the action, too.
The archives belonging to the Calvin community, left in St John’s church were secured, as
well as the ones left in Sacred Cross church
which belonged to the Lutheran community and remains of the archives and library
of Czech brethern, among others. Archival

materials were rescued also in other towns,
such as Włoszakowice. There were attempts
made to find archival materials from former
manors. In this way it turned out that the majority of the materials was destroyed by the
German occupiers. Part of it, especially collections of books, were found and secured. It was
impossible to establish what had happened to
other materials.
The activity of W. Stachowski was significant. He secured Archives of Register Books
from Holy Mountain Convent in Gostyń. The
archives gathered by Gausipenamt included register books from the whole Warta Region. During three years thousands of register
books as well as certificates and files of register
offices returned to their owners. The liquidation of the archives was slowed down due
to problems with transport and scanty staff
of the archive. The efficiency of the activity
was disturbed also by a conflict between the
convent authorities and the archive authorities.
The social-political changes that took place
after World War II revealed the need for securing a bigger amount of archival materials.
Archival services had to exercise care over files of manors, industrial companies, occupier
authorities and Polish authorities between the
years 1918–1939.
The expansion of archival network basing
on local archives proved to be necessary. All
this led to the creation of the Local Department
of Poznań State Archive in Leszno. Initially,
functioning of the branch encountered some
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problems connected with finding a site for the
archive as well as completing the staff. Finally,
the branch came into being on 10th November 1950 and W. Chojnacki was appointed its
manager. One of the tasks of the archive was to
find and secure archival materials and supervising the depot and office in the region. The
archive didn’t have the right to gather its own
inventory at that time. The archive embraced
Leszno, Gostyń, Kościan, Rawicz and Wolsztyn districts. The territorial range proved to
be long-lasting and lasted till the end of 1975
when it underwent changes and turned into
WAP in Leszno. As a result its range covered
Leszno voivodeship of that time.
Soon, a discussion started about the role of
local archives in their local environment. The
Leszno archive joined the discussion. It stated that local archives should have the right
to have their own inventories of archival materials. The postulate got legitimated In 1957
which added significance to local archives.
The next step of the activity of the archive was
its transformation into a voievodeship branch.
It happened so due to ordinance of the Minister of Higher Education issued on 21 January 1976. The Leszno branch got independent
and gained more significance thanks to the
administrative reform that took place in 1975.
The Leszno branch received all the powers adequate to voivodeship archives.
The intrinsic element of Leszno archive
was its staff. The first manager was W. Chojnacki who was involved in creating and organising the archive. The next manager was
W. Nawrocki who was engaged in cultural
activity. The last manager, who later became
the executive of the archive, was A. Piwoń
who is considered the proper creator of the
Leszno branch. Throughout its whole activity
the archive encountered numerous problems
connected with staff turnover and shortages
of job positions. The situation started to stabilize at the end of the 80s. The increase in job
positions took place In 1976 with the creation
of the voivodeship archive.

Throughout the whole period discussed
here the Leszno branch encountered problems with its premises. Initially, the archive
lacked its own premises. Later on, the archive
was trying to increase the number of rooms
in the building which housed the archive at
Chrobry St. 32. With time it turned out that the
building wasn’t big enough and couldn’t provide the conditions required for storing archival materials. It was necessary to find a new
building. The efforts were successful and the
archive moved to a new site in 2002.
The most important element of the archive
is its inventory. The first files were placed there
in January 1951. At first the archive couldn’t
store its permanent inventory. The 1957 ordinance changed the situation. In 1965 after acquiring further rooms in the building at Chrobry St. the Poznań archive returned a part of
the materials. The archival materials were depleted with landratur and kreisauschus files
from the period till 1918 as well as with occupiers’ landratur. When the Leszno archive was
promoted to a voivedship archive, it gained
the right to stock materials from the region it
covered with no time limits. The problem of
transfer of archival materials was dealt with
in the following years. Nevertheless, due to
the diversity of opinions it has never been
fully accomplished. Thus, the Leszno inventory doesn’t fully reflect the history of the region.
The library that was created along with
the archive is a completion of the inventory
of the Leszno branch. The collection of books
was gathered in order to create workshop for
archivists, but it was also a place available to
the public interested in the archives.
An important part of the activity of the
archive was indexing the inventory. The activity had been in progress since 1954. With time
it became one of the priorities of the archive
in Leszno which owned one of the highest
percentage of indexed inventory – 94%.
In the early stages of its activities, the files
stored in the Leszno archives were not openly
accessible. The situation changed when state

archives were granted permission to gather
their own inventories. Access to the files was
hugely limited at that time. It was not until
1967 that the study space was made available.
The number of users as well as the number of
files on loan gradually grew, especially since
the 1990s. An important element of the accessibility of files was conducting a variety of research commissioned by offices, institutions
as well as private people.
Proper care of the growing volume of the
archive gave rise to county state archives. In
the first years employees of the Leszno archive visited local companies to select and take
over archival materials. Waste paper storages
were controlled, too. With time the number of
inspections was reduced, which was related
to improved intelligence on what is available
in the area. A list of institutions was made
up, whose files were to be stored perennially. Over the years, this list has been amended many times. The Leszno archivists took
time, however, to ensure that the institutions
inspected were of representative nature. As
a result, it was decided that institutions, firms,
schools, etc., besides administrational units
were supervised by the archive. The supervision over the growing archive involved, too,
granting permissions for file removal and destruction. Since 1976 the archive has been able
to independently carry out all the tasks related to archive supervision.
Since the very beginning the Leszno archive has been active on the public image and
public relations level. As early as 1952 it cooperated to organise an exhibition called “Leszno

yesterday, today and tomorrow”. In the next
years it participated in numerous academic,
and popular science initiatives. Since the
transformation into WAP in Leszno it became
a research study unit. In the following years it
co-organised a number of academic sessions
such as “Farming in south-west Wielkopolska – past and presence”. The employees
made speeches at conferences and plenary
sessions. In 1977 a group of experts was called
for to edit and publish source materials. The
archive was also an active publisher releasing
information material about the files stored
and more. Leszno archivists were also authors of numerous articles related to regional
archives. One other way to make the public
aware of the importance of the archives was
an exhibition called “The Archive Week”. The
institution also made efforts to promote a positive public image through contacts with local
authorities and media. The news of archive’s
activities were often printed in the press. Media such as radio and television often presented and popularized the file store and activities
conducted by the archive.
The thesis presents the process of the expansion of authority of the State County Archive in Leszno at different levels of its activity. It focuses on how important it was for this
institution to become independent and the
importance of the Voivodeship State Archive
in Leszno. The thesis also focuses on the role
of the Leszno archive in the region of south-west Wielkopolska.
Translated by Hanna and Dariusz Żyto
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