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GENEZA I PROGRAM STUDIUM HISTORII

DIECEZJI KIELECKIEJ

Geneza

Archiwum Diecezjalne w Kielcach siêga swoj¹ histori¹ pocz¹tków Kon-
systorza Generalnego Diecezji Kieleckiej, który rozpocz¹³ dzia³alno�æ dnia
1 pa�dziernika 1807 r. Jednak jako odrêbna instytucja zosta³o erygowane
przez biskupa Czes³awa Kaczmarka w 1939 r.1 Pierwszy archiwariusz � ks.
mgr Franciszek Mazurek � jeszcze przed formalnym utworzeniem archiwum
przyst¹pi³ do organizowania pracy, której plan zarysowa³ w programowym
referacie2. Pocz¹tki nowej instytucji zwi¹zane s¹ z nadaniem przez biskupa
Czes³awa Kaczmarka statutu i regulaminu pracowni3. Paragraf 2 statutu
wskazuje na dwa cele dzia³alno�ci nowo utworzonej instytucji diecezjalnej:
gromadzenie oraz przechowywanie (cel pierwszy), udostêpnienie (cel drugi).
Pomimo up³ywu czasu i zmiany Kodeksu Prawa Kanonicznego po Soborze
Watykañskim II nie dokonano zmiany statutu. Pierwotny statut stanowi
bowiem wystarczaj¹c¹ podstawê prawn¹ do dzia³añ we wspó³czesnych
warunkach.

�Kieleckie Studia Teologiczne�
13 (2014), s. 179�204

1 Erekcja Archiwum Diecezjalnego, �Kielecki Przegl¹d Diecezjalny� (dalej KPD),
26 (1939), nr 4, s. 162; T. Wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Rys historyczny,
ss. 31, [mps z lat osiemdziesi¹tych � zbiory w³asne autora].

2 F. Mazurek, Archiwum, archiwalia i kancelaria parafialna. Referat wyg³oszo-
ny na kursie duszpasterskim 10/I 1939, KPD, 26 (1939), s. 143�149.

3 Statut Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, Kielce 1939, Drukarnia �w. Józefa,
Kielce � Karczówka. Statut Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, KPD 26 (1939),
s. 162�166. Regulamin pracowni Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, KPD 26 (1939),
s. 166�169.
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Wyznaczona funkcja �udostêpniania� zwi¹zana jest z zapisem paragrafu 9:

Archiwariusz powinien w porozumieniu z profesorem historii ko�cielnej podawaæ
corocznie alumnom seminarium duchownego zasadnicze pojêcia o archiwistyce,
oraz mo¿e prowadziæ z nimi æwiczenia praktyczne przy porz¹dkowaniu, katalogo-
waniu i opracowaniu naukowym [!] materia³ów archiwum diecezjalnego.

W warunkach przedwojennych intencj¹ prawodawcy ko�cielnego by³o udo-
stêpnianie zasobu kandydatom do kap³añstwa. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e celo-
wo�æ tych dzia³añ zwi¹zana by³a z przewidywan¹ prac¹ przysz³ych kap³anów
w kancelarii parafialnej i zapewne w duszpasterstwie. Bez wyra�nego posta-
wienia wiernych �wieckich jako osób, które nale¿y obj¹æ procesem kszta³ce-
nia ostatecznie celowo�æ zosta³a skierowana po�rednio tak¿e do �wieckich.
Warto dodaæ, ¿e biskup Kaczmarek po przybyciu do Kielc jako ordynariusz
kielecki z do�wiadczeniem dzia³alno�ci w p³ockiej Akcji Katolickiej za³o¿y³ dnia
30 pa�dziernika 1938 r. Instytut Wy¿szej Kultury Religijnej. Po roku funkcjo-
nowania instytut liczy³ 334 s³uchaczy4.

Ze statutowego celu udostêpniania wygenerowana zosta³a wspó³cze�nie
funkcja kszta³cenia oraz instytucjonalnie zorganizowane Studium Historii Die-
cezji Kieleckiej. Dnia 7 pa�dziernika 2013 r. biskup Kazimierz Ryczan powo³u-
j¹c siê na dzia³ania za³o¿yciela archiwum Czes³awa Kaczmarka, erygowa³ przy
archiwum studium historii. Dekret zosta³ podpisany 7 pa�dziernika, poniewa¿
niemo¿liwe by³o wystawienie go w dniu wspomnienia patrona diecezji b³. Win-
centego Kad³ubka (9 pa�dziernika). Przybli¿enie dnia wystawienia dekretu stu-
dium do daty wspomnienia liturgicznego jest gestem religijnym � pro�b¹ o opiekê
skierowan¹ do uczonego biskupa dawnej diecezji krakowskiej, z której wy-
dzielona zosta³a diecezja kielecka. W dekrecie erekcyjnym biskup Kazimierz
Ryczan poleci³ now¹ instytucjê opiece patronów diecezji: �w. Stanis³awa oraz
b³. Wincentego. Oficjalnie erygowane studium historii by³o od pocz¹tku nazy-
wane na sposób popularny kursem przewodników. W praktyce archiwum
diecezjalnego przyjê³o siê stosowanie zamienne okre�leñ kurs przewodników
i studium historii diecezji5.

Wydanie dokumentu ko�cielnego poprzedzi³a d³uga praca w archiwum nad
zorganizowaniem studium. W latach 2010�2011 prowadzone by³y prace w �ro-
dowisku naukowym tworz¹cym siê przy archiwum, które zaowocowa³y 9 pa�-
dziernika 2011 r. zebraniem za³o¿ycielskim Towarzystwa Przyjació³ Archiwum
Diecezjalnego im. b³. Wincentego Kad³ubka w Kielcach. W dzieñ wspom-
nienia b³. Wincentego ks. prof. Daniel Olszewski wyg³osi³ okoliczno�ciowy

4 Por. D. Olszewski, Wprowadzenie historyczne, w: Katalog duchowieñstwa
i parafii Diecezji Kieleckiej, Kielce 1999, s. 45.

5 Por. Dekret eryguj¹cy Studium Historii Diecezji Kieleckiej, KPD 89 (2013),
z. 6, s. 559. Ponadto informacje z autopsji autora.
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referat o kulcie tego �wiadka Chrystusa, który zakoñczy³ stwierdzeniem, ¿e
wszystko przemawia na korzy�æ postulatu wybrania b³. Wincentego na patro-
na towarzystwa. By³o to pierwsze spotkanie towarzystwa6. Od tej pory spo-
tkania odbywaj¹ siê regularnie w ka¿dym miesi¹cu. Towarzystwo za³o¿one
przy archiwum wpisuje siê poprzez swoj¹ dzia³alno�æ w kieleck¹ tradycjê
stowarzyszeñ7.

Szukaj¹c profilu tworzonego programu naukowego, przyjêto nazwê
�Rola Ko�cio³a jako wychowawcy i stró¿a kultury narodowej�8. Tak nazwany
program jest dostosowany do celów statutowych archiwum i towarzystwa �
troska o archiwalia i historyczne zbiory biblioteczne oraz uprawianie historii
diecezji kieleckiej9. Zainicjowany program naukowy wp³yn¹³ na kszta³t progra-
mu studium. W ci¹gu roku akademickiego 2011/2012 comiesiêczne referaty
przedstawiane w archiwum, na forum towarzystwa cieszy³y siê du¿ym zain-
teresowaniem. W trakcie utrzymuj¹cego siê zainteresowania archiwalnymi
spotkaniami naukowymi zrodzi³ siê pomys³ przyci¹gniêcia ludzi do archiwum
na wyk³ady z historii diecezji. Skoro tre�ci nowe i specjalistyczne � prezenta-
cja badañ wzbudzi³y zainteresowanie miejscowego �rodowiska, to za³o¿ono,
¿e wyk³ady popularyzuj¹ce wiedzê i literaturê przedmiotu zgromadz¹ równie¿
odpowiednie audytorium. Za³o¿enie okaza³o siê prawdziwe. Taka jest geneza
zorganizowania kursu10.

6 Spis posiedzeñ towarzystwa: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/to-
warzystwo-przyjacio-archiwum-diecezjalnego-w-kielcach/posiedzenia [stan z 24.11.
2014 r.]. Zdjêcia ze spotkania za³o¿ycielskiego: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/in-
dex.php/towarzystwo-przyjacio-archiwum-diecezjalnego-w-kielcach/posiedzenia/
151-posiedzenie-9-padziernika-2012-zebranie-zaoycielskie-temat-kult-b-wincentegoka-
dubka-patrona-diecezji-kieleckiej�referat-ks-prof-dr-hab-daniela-olszewskiego [stan
z 24.11.2014 r.]. Motywy wyboru b³. Wincentego Kad³ubka na patrona towarzystwa:
www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/towarzystwo-przyjacio-archiwum-diece-
zjalnego-w-kielcach/patron [stan z 24.11.2014 r.].

7 Por. A. Massalski, A. Rembalski, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na Kie-
lecczy�nie 1908�1950, Zarys dziejów, Kielce 1983; Kieleckie Towarzystwo Naukowe
1957�1998, red. A. Massalski, Kielce 1998; A. Massalski, Kieleckie Towarzystwo
Naukowe w s³u¿bie regionu, w: Forum Regionalistów �wiêtokrzyskich, red. J. Jadach
i M. A. Zarêbski, Kielce � Staszów 2000, s. 37�43.

8 A. Kwa�niewski, Program naukowy �Rola Ko�cio³a jako wychowawcy
i stró¿a kultury narodowej�, opublikowany na stronie internetowej ADK, [stan
z 24.11.2014 r.]: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/program-naukowy.

9 Statut towarzystwa: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/documents/adk/tw_adk/
organizacja/statut.pdf [stan z 24.11.2014 r.] Statut Archiwum Diecezjalnego w Kiel-
cach � Opis programu naukowego: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/pro-
gram-naukowy [stan z 24.11.2014 r.].

10 Informacje z autopsji autora.
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Obok dzia³alno�ci na forum tworzonego �rodowiska naukowego wa¿nym
czynnikiem by³y inspiracje pochodz¹ce od biskupa Kazimierza Ryczana, który
podda³ pomys³ zorganizowania wyk³adów na temat historii diecezji w wybra-
nych ko�cio³ach Kielc. Biskup mówi³, ¿e jej skomplikowane dzieje zas³uguj¹ na
popularne referaty i ¿e nale¿a³oby wybraæ jako miejsca do zaprezentowania
wiedzy w pierwszej kolejno�ci ko�cio³y kieleckie (g³ównie ze wzglêdu na ³a-
twiejsze pozyskanie grupy s³uchaczy). Spe³nienie oczekiwañ biskupa na forum
archiwalnym by³oby odpowiednikiem lekcji archiwalnych organizowanych
w archiwach pañstwowych. Ów pomys³ w trakcie prac w archiwum uda³o siê
po³¹czyæ z opracowywanym programem studium. Dalsz¹ konsekwencj¹ by³o
zatwierdzenie potrzebnej do dzia³ania instytucji. Decyzja o utworzeniu studium
zosta³a wydana przez biskupa w formie dekretu11.

W trakcie spotkañ na forum towarzystwa uformowa³a siê grupa z³o¿ona
z pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach. Przy uk³adaniu pro-
gramu wziêto pod uwagê potrzeby przedstawienia odpowiedniej tematyki
oraz mo¿liwo�ci warsztatowe tworzonego �rodowiska naukowego. Nazwy
wyk³adów oraz ich zawarto�æ tre�ciow¹ dostosowywano do warsztatu nauko-
wego poszczególnych wyk³adowców. W drugim semestrze 2012/2013 r. pro-
wadzone by³y zasadnicze konsultacje w �rodowisku, które ukszta³towa³y
program kursu. Istotn¹ spraw¹ by³o ustalenie granic tematyki poszczególnych
przedmiotów oraz ustalenie ich wzajemnej korelacji. Z tego wzglêdu koniecz-
ne by³y konsultacje pomiêdzy wyk³adowcami, którzy wzajemnie informowali
siê o zakresach tre�ciowych swoich wyk³adów. Dnia 9 kwietnia 2013 r.
w ramach comiesiêcznych spotkañ towarzystwa odby³a siê narada na temat
kszta³tu przewidywanego kursu (studium)12.

Stan badañ i nazwy przedmiotów

Dwustuletnia historiografia diecezji kieleckiej zosta³a opracowana przez
ks. prof. Daniela Olszewskiego13. Artyku³ obejmuje omówienie podzielone

11 Informacje z autopsji autora.
12 Por. A. Kwa�niewski, Sprawozdanie z posiedzenia towarzystwa przyjació³

archiwum (obrady na temat kursu przewodników oraz kszta³tu przewidywanego
zarz¹du towarzystwa, 09.04.2013 r.), ss. 2, opublikowane na stronie internetowej
ADK [stan z 24.11.2014]: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/documents/adk/tw_adk/
posiedzenia_adk/sprawozdanie_01_02_2013.pdf.

13 Por. D. Olszewski, Historiografia diecezji kieleckiej (XIX�XX wiek), w: Nau-
czanie i o�wiata a spo³eczno�ci lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Prace
ofiarowane profesorowi Adamowi Massalskiemu w sze�ædziesi¹t¹ rocznicê urodzin,
red. W. Caban przy wspó³pracy E. Kuli i C. Jastrzêbskiego, Kielce 2003, s. 39�47.
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na trzy epoki: wiek XIX, dwudziestolecie miêdzywojenne oraz czasy po
drugiej wojnie �wiatowej. Rozwój i przemiany w ujêciu chronologicznym
i problemowym daj¹ ogl¹d ca³o�ciowy twórczo�ci kieleckich historyków
Ko�cio³a. Warto�ciowym opracowaniem jest publikacja Waldemara Firleja
na temat pi�miennictwa historycznego ksiê¿y kieleckich w XIX wieku14.
Ró¿nica pomiêdzy artyku³em ks. D. Olszewskiego a artyku³em W. Firleja
jest taka, ¿e drugi z autorów bardziej szczegó³owo przeanalizowa³ pi�mien-
nictwo dziewiêtnastowieczne. Natomiast ks. Olszewski ujmuje ca³o�æ ów-
czesnej historiografii i wskazuje na przemiany, jakie nast¹pi³y na przestrzeni
wieków. Dla potrzeb omawianego programu studium rozwój historiografii
jest drugorzêdny. Istnieje natomiast potrzeba problemowo�ci i co za tym
idzie przydatno�ci do wyk³adów wiedzy czerpanej z literatury. Z tych wzglê-
dów do omówienia programu studium przydatniejszy, bo ca³o�ciowy, jest
artyku³ Olszewskiego, gdy¿ ³atwo w trakcie analiz zakresów tematycznych
odes³aæ do zgromadzonej tu obfitej literatury. Z badañ ks. Olszewskiego da
siê wy³oniæ kilka obszarów tematycznych, które sta³y siê w programie studium
tematami wyk³adanych przedmiotów: dzieje diecezji kieleckiej (w ogólno�ci);
dzieje kapitu³, parafii i klasztorów; dzieje sanktuariów; dzieje seminarium;
dzieje duchowieñstwa; historia sztuki. Przedstawiona w ten sposób koncepcja
historii jest umiarkowanym ujêciem klasycznym. Poza to ujêcie wyra�nie
wykracza historia sztuki.

Przy opracowywaniu programu studium nast¹pi³o dalsze rozszerzenie
koncepcji historii. Dodano inne istniej¹ce b¹d� autonomizuj¹ce siê nauki.
Z konieczno�ci tworz¹c skromny, lecz wyrazi�cie zarysowuj¹cy siê aspekt
interdyscyplinarno�ci. By³o to zwi¹zane z horyzontem, jaki kszta³tuje siê z per-
spektywy archiwum. Historiografia diecezji rozwija³a siê zgodnie z dynamik¹
rozwoju horyzontu i warsztatu dzia³aj¹cych historyków i objê³a te aspekty dzie-
jów, które zdo³ano opracowaæ. Gdy bierzemy do rêki statut archiwum, zysku-
jemy inn¹ perspektywê: nie to, co opracowane w historiografii jest wa¿ne, ale
to, co opracowane i to, co zas³uguje na opracowanie jest wa¿ne. W ten sposób
oceniaj¹c zasoby archiwów oraz bibliotek historycznych i zakrystii diecezji,
powsta³a potrzeba mówienia o tym, co s³abo przebadane; nawet mniej dojrza-
le, jednak ze wskazaniem przynajmniej na potrzebê badañ oraz omawiania
faktu posiadania przez diecezjê kieleck¹ ogromnych skarbów archiwalnych,
bibliotecznych oraz liturgicznych, znacznie przewy¿szaj¹cych zasoby i zbiory
instytucji �wieckich na tym terenie. Ponadto w ostatnim czasie pojawi³a siê
nowa literatura przedmiotu, która nie istnia³a w czasach opracowywania

14 Por. W. Firlej, Pi�miennictwo historyczne kieleckich ksiê¿y w XIX wieku,
w: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727�2002.
Ksiêga jubileuszowa, red. D. Olszewski, R. Kuligowski, K. Gurda, Kielce 2002,
s. 171�185.
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znakomitego artyku³u Historiografia diecezji kieleckiej (XIX�XX w.).
Ksi¹dz prof. Daniel Olszewski nale¿a³ te¿ do osób, z którymi najczê�ciej by³y
prowadzone konsultacje na temat programu kursu. Ponadto jako pierwszy
wyrazi³ zgodê przeprowadzenia wyk³adu Historia diecezji kieleckiej, co
jednak uniemo¿liwi³a mu choroba15. Osoba i dzie³a ks. Olszewskiego, jako
najwiêkszego historyka Ko�cio³a kieleckiego, s¹ przyczynami sprawczymi
powstania studium, które genetycznie wywodzi siê z warsztatu i badañ tego
wybitnego uczonego. Bez horyzontu, jaki zdoby³a ko�cielna historiografia
kielecka za spraw¹ owocnej pracy Olszewskiego nie by³oby mo¿liwe pow-
stanie programu16.

Dzieje diecezji kieleckiej posiadaj¹ szereg artyku³ów pisanych niemal
przez wszystkich dzia³aj¹cy historyków �rodowiska zwi¹zanego z seminarium
oraz konsystorzem i archiwum17. Najstarszy artyku³ ks. Siarkowskiego obej-
muje dzieje do lat siedemdziesi¹tych XIX w. Artyku³ ks. Zdanowskiego
jest zale¿ny od opracowania Siarkowskiego, dodaje jednak nowe w¹tki
wspó³czesne autorowi. Zarys historii diecezji kieleckiej ks. Tomasza
Wróbla by³ pierwszym obszerniejszym opracowaniem. Najbardziej dojrza³ym
i syntetycznym opracowaniem jest zamieszczony w elenchusie diecezjalnym
artyku³ ks. Olszewskiego zatytu³owany Wprowadzenie historyczne. Artyku³
ten do ogólnie do tej pory ujmowanych dziejów diecezji dodaje omówienie
dziejów instytucji diecezjalnych: kuria, kapitu³y, synody, seminarium, biblioteka
seminaryjna, archiwum, wydawnictwa, studium organistowskie, studia teolo-
giczne dla �wieckich, szkolnictwo katolickie i radio �Jedno�æ�. Odpowiedni¹
warto�æ posiada broszura ks. Olszewskiego ujmuj¹ca na czterdziestu stro-
nach historiê diecezji w sposób popularnonaukowy. Publikacja ta ukaza³a
siê 1988 r. w zwi¹zku z jubileuszem stulecia odnowienia diecezji kieleckiej,
a zosta³a napisana na potrzeby kszta³cenia m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do

15 Informacje z autopsji autora.
16 Bibliografia D. Olszewskiego za lata 1969�2001, w: Bibliografia pi�miennictwa

profesorów Seminarium Kieleckiego 1727�2001. Ksiêga jubileuszowa, opracowali
D. Krze�niak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Kielce 2002, s. 347�365. Pe³niejsza wersja bi-
bliografii: Bibliografia publikacji ksiêdza profesora Daniela Olszewskiego za lata
1969�2003, opracowa³ J. Pielas, �Almanach Historyczny�, 6 (2004), s. 13�33.

17 Por. W. S[iarkowski], Kielecka diecezja i kielecko-krakowska, w: Encyklope-
dia Ko�cielna, red. M. Nowodworski, t. 10, Warszawa 1877, s. 326�327; J. Zdanowski,
Zarys dziejów diecezji kieleckiej, w: Synodus dioecesana Kielcensis 1927, Kielce
[1927], s. 3�17; T. Wróbel, Zarys historii diecezji kieleckiej, KPD, 58 (1982), z. 5, s. 204�
243; D. Olszewski, Diecezja kielecka. Zarys dziejów 1805�1987, Kielce 1988; ten¿e,
Wprowadzenie historyczne, s. 19�50; ten¿e, Diecezja Kielecka w XIX�XX wieku.
¯ycie religijne i przemiany spo³eczne, w: In vinculo communionis. Ksiêga jubile-
uszowa ku czci biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicê urodzin,
red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 1999, s. 217�251.
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olimpiady wiedzy o diecezji. Jej najnowsze dzieje przybli¿aj¹ krótkie opraco-
wania18. Istotnym wk³adem w historiografiê s¹ analizy dotycz¹ce stosunków
pañstwo-ko�ció³ w drugiej po³owie XX w. Dramatyczne dla Ko�cio³a kielec-
kiego wydarzenia, cierpienia biskupa Kaczmarka i skutki prze�ladowañ zas³u-
guj¹ na specjalny wyk³ad19.

W roku 2005 z okazji obchodów 200 lat diecezji kieleckiej po�wiêcono
jej historii czwarty tom �Kieleckich Studiów Teologicznych�. Zamieszczono
tam artyku³y o zró¿nicowanej warto�ci naukowej, pisane przez osoby
czêsto nieposiadaj¹ce znajomo�ci warsztatu historyka. Kilka artyku³ów ma
charakter popularnonaukowy, a inne to przedruki. Wk³ad tego zbioru w his-
toriografiê polega na powtórzeniu wiedzy obecnej w literaturze oraz na
poruszeniu tematów nowych dotycz¹cych dziejów diecezji w drugiej po³owie
XX w.20 Obok ca³o�ciowych, ogólniejszych ujêæ historii Ko�cio³a kieleckiego
na uwagê zas³uguj¹ artyku³y podejmuj¹ce szczegó³owe kwestie21. Dwa tema-
ty z dziejów diecezji doczeka³y siê opracowañ monograficznych: ks. Grzegorz
Bujak wyda³ ksi¹¿kê na temat parafii i ich funkcji w dwudziestoleciu

18 Por. R. Gryz, Ko�ció³ kielecki w latach 1945�1963, w: Kielce przez stulecia,
red. J. G³ówka i inni, Kielce 2014, s. 602�609; A. Kwa�niewski, Diecezja Kielecka
[1989�2011], w: Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Paw³a II �Totus
tuus Poloniae populus�. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcy-
biskupowi Józefowi Kowalczykowi Metropolicie Gnie�nieñskiemu Prymasowi Pol-
ski z okazji z³otego jubileuszu kap³añstwa, Warszawa 2012, s. 250�256; D. Olszewski,
Ko�ció³ kielecki w latach 1964�2010, w: Kielce przez stulecia, dz. cyt., s. 610�615.

19 Wybrana literatura: R. Gryz, Pañstwo a Ko�ció³ w Polsce 1945�1956 na przy-
k³adzie województwa kieleckiego, Kraków 1999; ten¿e, Polityka w³adz pañstwowych
wobec Ko�cio³a katolickiego w województwie kieleckim w latach 1945�1956, �Dzieje
Najnowsze�, 30 (1998), nr 1, s. 165�171; ten¿e, W³adze partyjno-pañstwowe odpowie-
dzialne za politykê wobec Ko�cio³a katolickiego w Polsce w latach 1944/45�1956,
�Czasy Nowo¿ytne�, 3 (1997), s. 115�136; ten¿e, Biskup kielecki Czes³aw Kaczmarek
w starciu z komunistycznym totalitaryzmem (1945�1963), �Kieleckie Studia Teolo-
giczne� (dalej KST), 4 (2005), s. 199�226.

20 Por. KST 4 (2005).
21 Tytu³em egzemplifikacji: D. Olszewski, Struktura spo³eczna duchowieñstwa

diecezji kielecko-krakowskiej (1835�1864), w: Spo³eczeñstwo Królestwa Polskie-
go, t. 6, red. J. Lestkiewiczowa, Warszawa 1974, s. 129�183; B. Kumor, Organizacja
terytorialna diecezji kieleckiej, �Nasza Przesz³o�æ� (dalej NP), 17 (1963), s. 187�232;
ten¿e, Powstanie diecezji kieleckiej i kolejne zmiany jej struktury terytorialnej,
w: Ksiêga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883�1983), Kielce 1986, s. 31�39;
A. Weiss, Zapomniane warto�ci. Herb biskupa kieleckiego, w: W s³u¿bie warto-
�ciom. Ksiêga pami¹tkowa po�wiêcona ksiêdzu biskupowi profesorowi dr. hab.
Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, red.: R. Kamiñski, S. Koza,
L. Skorupa, K. �wiês, Kielce 1999, s. 98�103.
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miêdzywojennym22, a ks. Tomasz Gocel opracowanie o duszpasterstwie
w czasie II wojny �wiatowej23.

W ogólnie rozumianej historii diecezji na specjalne potraktowanie zas³u-
guj¹ instytucje diecezjalne. Pomy�lane na kursie wyk³ady na ten temat zosta³y
podzielone na dwie czê�ci: seminarium oraz inne instytucje. Niemal trzystulet-
nie seminarium kieleckie posiada literaturê historyczn¹ siêgaj¹c¹ pocz¹tków
XX stulecia24. W drugiej po³owie XX w. zosta³o objête badaniami prowadzo-
nymi przez ks. pra³ata Tomasza Wróbla, który opublikowa³ podstawow¹ pracê
na temat dziejów najstarszej kieleckiej uczelni wy¿szej25. Obszerny artyku³
ks. Wróbla zosta³ wydany w 1977 r. w Ksiêdze jubileuszowej, w której za-
mieszczono równie¿ inne artyku³y wnosz¹ce wiedzê na temat dziejów teologii
w �rodowisku seminarium kieleckiego. Rozwiniêcie badañ na dziejami teologii
w kieleckim seminarium stanowi druga ksiêga jubileuszowa wydana w 2002 r.
� Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach
1727�2002. Ksiêga jubileuszowa. Publikacjê studiów otwiera artyku³
ks. Daniela Olszewskiego o ewolucji �rodowiska teologicznego w Kielcach26.
Dzie³em towarzysz¹cym wydaniu Kultury teologicznej Seminarium Duchow-
nego w Kielcach by³o opracowanie bibliografii wyk³adowców27.

Inne instytucje diecezji kieleckiej posiadaj¹ literaturê o zró¿nicowanej
warto�ci. Ich dzia³alno�æ i znaczenie dla ¿ycia Ko�cio³a jest ci¹gle niedoce-
niane. Niektóre z nich � np. Wydawnictwo �Jedno�æ� czy Caritas Kielecka �
zatrudniaj¹ obecnie po kilkaset osób. �wietnie rozwija siê te¿ szkolnictwo
katolickie28. Potencja³ eklezjalny owych instytucji sk³ania do zmiany stereoty-
pu postrzegania diecezji oraz hierarchii jej podmiotów i jednostek, co zapewne
spowoduje w przysz³o�ci powstanie literatury naukowej, która sprawiedliwie
przydzieli im nale¿ne miejsce w mentalno�ci duchowieñstwa i �wieckich.

22 G. Bujak, Parafie w diecezji kieleckiej i ich obsada w okresie miêdzywojen-
nym (1918�1939), Kielce 2009.

23 T. Gocel, Duszpasterstwo w Diecezji Kieleckiej w latach II wojny �wiatowej
(1939�1945), Kielce 2012.

24 F. Puchalski, Seminarium kieleckie. Rys historyczny, Kielce 1901; J. Zdanow-
ski, Seminarium Duchowne w Kielcach. Szkic historyczny w dwóchsetn¹ rocznicê
za³o¿enia, Kielce 1927.

25 T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach na przestrzeni 250
lat, w: Ksiêga jubileuszowa 1727�1977, Kielce 1977, s. 51�176.

26 D. Olszewski, �rodowisko teologiczne Seminarium Kieleckiego. Ewolucja
historyczna, w: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach
1727�2002. Ksiêga jubileuszowa, red. D. Olszewski, R. Kuligowski, K. Gurda, Kielce
2002, s. 19�72.

27 Bibliografia pi�miennictwa profesorów seminarium kieleckiego (1727�2001).
Ksiêga jubileuszowa, oprac. D. Krze�niak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Kielce 2002.

28 Informacje z autopsji autora.
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Przedstawione powody sta³y siê inspiracj¹ do po�wiêcenia instytucjom
diecezjalnym odrêbnego wyk³adu29.

W literaturze zwracano uwagê na bogactwo badañ nad rozwojem sieci
parafialnej na terenie obecnej diecezji kieleckiej. W artykule ks. prof. Daniela
Olszewskiego znajdujemy obszern¹ charakterystykê badañ nad rozwojem sie-
ci parafialnej. Scharakteryzowane zosta³y równie¿ monografie poszczególnych
parafii. Omówienia dotycz¹ g³ówne opracowañ o charakterze naukowym.
Odno�nie do terenu diecezji kieleckiej prowadzone by³ badania nad sieci¹
parafialn¹ w �redniowieczu w prepozyturze wi�lickiej, kieleckiej, w dekanacie
lelowskim. Przebadany jest rozwój sieci parafialnej w dwudziestoleciu
miêdzywojennym oraz w pierwszych latach rz¹dów biskupa Kazimierza
Ryczana30. Do skolekcjonowanej przez ks. prof. Olszewskiego literatury na-
le¿y dodaæ najnowszy artyku³ o rozwoju sieci parafialnej w ostatnich
latach31. Wiele parafii posiada opracowania naukowe w rêkopisach32. Spis
prac magisterskich na temat dziejów parafii (zapewne kilkudziesiêciu!) jest
postulatem na przysz³o�æ. Ponadto na uwagê zas³uguj¹ równie¿ wydawnictwa
popularne i albumowe, które w naszych czasach w zwi¹zku z mod¹ na regio-
nalizm powstaj¹ na skalê nigdy wcze�niej niespotykan¹33. Na temat stanu

29 Wybrana literatura: �Caritas� w Diecezji Kieleckiej, Kielce 1999. 75 lat
Caritas w Kielcach (1931�2006), [b.m.]; �Caritas� Diecezji Kieleckiej (1989�2009),
20 lat w s³u¿bie bli�niemu, Kielce 2009; 80 lat �Caritas� w Kielcach (1931�2011),
[b.m.] [b.r.]; J. Janicka, Historia Zespo³u Szkó³ Katolickich Diecezji Kieleckiej �Bi-
skupiak� w Kielcach (1923�2011), KPD, 87 (2011), nr 1, s. 89�97; J. Pi¹tek, 10 lat
�wiêtokrzyskiego Instytutu Teologicznego w Kielcach przy Wydziale Teologii KUL,
Kielce 2003; L. Skorupa, Wydawnictwo �Jedno�æ�, KPD, 67 (1991), nr 2�3, s 154�155;
P. Skucha, �Wspó³czesna Ambona�, KPD, 67 (1991), nr 2�3, s 153�154; Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy Kap³anów Diecezji Kieleckiej. 100 lat istnienia, Kielce 2006;
R. Skrzyniarz, Muzeum Diecezjalne w Kielcach, �Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko�ciel-
ne� (dalej ABMK), 83 (2005), s. 449�450; P. Tkaczyk, Muzeum Diecezjalne w Kielcach,
s. 18�19, [ksi¹¿ka z³o¿ona do druku: Wydawnictwo �Jedno�æ�]; Z. Rogala, Studium
Organistowskie, KPD, 67 (1991), nr 2�3, s. 149�153; 25 lat pieszej pielgrzymki kielec-
kiej na Jasn¹ Górê (1982�2006), Kielce 2007; �wiêtokrzyskie rajdy pielgrzymkowe
(2000�2009), Kielce 2009.

30 Por. D. Olszewski, Historiografia, dz. cyt., s. 43.
31 A. Kwa�niewski, Rozwój sieci parafialnej i dekanalnej w diecezji kieleckiej

w latach 1999�2013, w: Ko�ció³ � komunia i dialog. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowa-
na ksiêdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75 rocznicê urodzin, red. P. Kanty-
ka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kielce 2014, s. 91�113.

32 Tytu³em egzemplifikacji: A. Salamon, Parafia Busko-Zdrój w pierwszej po³o-
wie XIX wieku, Kielce 1996 [praca magisterska w Archiwum Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach].

33 M. Mnich, 100 lat parafii b³. Wincentego Kad³ubka w Jêdrzejowie, Byd-
goszcz [2013].
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badañ nad parafiami w �redniowieczu wyk³adowca kursu dr Piotr Kardy�
przygotowa³ do druku artyku³34.

Z parafiami wi¹¿¹ siê dzieje kapitu³. Wszystkie historyczne kapitu³y
z terenu dzisiejszej diecezji kieleckiej prowadzi³y parafie. Kapitu³y by³y
przedmiotem zainteresowania pierwszych historyków �rodowiska kieleckiego
dzia³aj¹cych w XIX w.35 Do starszej literatury wykorzystanej w artykule
o historiografii diecezji kieleckiej nale¿y dodaæ now¹36. Teren diecezji kielec-
kiej od �redniowiecza pozostawa³ miejscem osiedlania siê wspólnot zakonnych.
Najstarsze klasztory ma³opolskie zosta³y za³o¿one w tej czê�ci Polski: Heb-
dów, Miechów, Jêdrzejów, Prandocin, Ska³a, Krzy¿anowice, Busko, Imbramo-
wice, Opatowiec, Chêciny, Lelów, Nowy Korczyn, �wiêta Katarzyna, Ksi¹¿
Wielki. Mniejsze znaczenie dla kultury narodowej mia³y klasztory powsta³e na
tym terenie w czasach nowo¿ytnych i wspó³czesnych. Kulturotwórcza rola
klasztorów jest dodatkowo omawiana przy tematyce bibliotek oraz nauczania
i s³u¿by Bo¿ej. Przybli¿ona przez ks. Olszewskiego literatura dotycz¹ca zako-
nów domaga siê uzupe³nienia szczególnie o pozycje najnowsze37. Po³¹czenie
dziejów parafii, kapitu³ i zakonów oraz bogactwo literatury na ten temat
spowodowa³o konieczno�æ podzia³u tematyki na trzy lata studium. Odrêbnie
omawiane bêd¹ dzieje tych instytucji w �redniowieczu, w epoce staropolskiej
i nowopolskiej (XIX�XXI w.).

Z tematyki parafialnej wy³¹czono kwestiê sanktuariów. Pomimo i¿ wszyst-
kie sanktuaria w diecezji kieleckiej wytworzy³y siê przy parafiach, to jednak

34 P. Kardy�, Parafie w �redniowieczu na obszarze obecnej diecezji kieleckiej.
Stan i perspektywy badañ, KST 13 (2014), s. 49�68.

35 Por. D. Olszewski, Historiografia, dz. cyt., s. 43.
36 Tytu³em egzemplifikacji: L. Poniewozik, Pra³aci i kanonicy wi�liccy w okresie

�redniowiecza, Lublin 2004; ten¿e, Uposa¿enie pra³atur i kanonii kolegiaty kielec-
kiej w �redniowieczu, �Studia Muzealno-Historyczne� (dalej SMH), 3 (2011), s. 53�86.

37 D. Olszewski, Historiografia, dz. cyt., s. 43; M. Dêbowska, Klasztor norberta-
nek w Imbramowicach, Studia i materia³y, Lublin 2012; T. Ga³uszka OP, Dominikanie
w Krakowie, czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierwszego bractwa ró¿añcowego
w �redniowiecznej Ma³opolsce, NP 113 (2010), s. 281�293; R. Grodecki, Dzieje kla-
sztoru premonstrateñskiego w Busku w wiekach �rednich, �Rozprawy Wydzia³u
Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejêtno�ci�, t. 57, Kraków 1914; Z. Grot-
hówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703�1741,
Kielce 2011; S. Kura�, Katalog opatów klasztoru premonstrateñskiego w Brzesku-
-Hebdowie 1179�1732, NP 9 (1959), s. 39�49; K. Tymieniecki, Majêtno�æ ksi¹¿êca
w Zago�ciu i pierwotne uposa¿enie klasztoru joannitów na tle osadnictwa dorzecza
dolnej Nidy. Studium z dziejów gospodarczych XII wieku, w: tego¿, Pisma wybrane,
Warszawa 1956, s. 35�126; J. Zdanowski, Ko�ció³ pod wezwaniem �w. Tekli i by³y
klasztor norbertañski w Krzy¿anowicach pod Piñczowem. Zarys historyczny, NP 17
(1963), s. 103�121.
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niezwyk³o�æ tych miejsc, prze¿yæ religijnych, modlitwy i nadprzyrodzonych
wydarzeñ wymaga odrêbnej refleksji. Opracowana w latach osiemdziesi¹tych
zbiorowa praca po�wiêcona sanktuariom diecezji zawiera ró¿nej warto�ci
opisy poszczególnych o�rodków kultu (g³ównie maryjnego) i niezwykle cenn¹
bibliografiê siêgaj¹c¹ koñca XVII w.38 Kurs w swoich za³o¿eniach ideowych
stawia sobie za cel wzmo¿enia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego, a przede
wszystkim podniesienie �wiadomo�ci dziedzictwa kultury chrze�cijañskiej
i o¿ywienie modlitwy. Sanktuaria s¹ najbardziej ¿ywotnymi miejscami kultu
st¹d konieczno�æ autonomicznej refleksji nad tym nieprzeciêtnym zjawiskiem
religijnym.

Historia sztuki na terenie diecezji kieleckiej jest niezwykle bogata. W wie-
lu parafiach znajduj¹ siê dzie³a sztuki pochodz¹ce niemal z pocz¹tków chrze-
�cijañstwa � IX w. W przestrzeni kultu pozostaj¹ ci¹gle ko�cio³y zachowane
od XII stulecia. Uczestnicy kursu to ludzie modl¹cy siê w swoich ko�cio³ach
parafialnych, nawiedzaj¹cy sanktuaria siêgaj¹ce XII w. (Miechów, Wi�lica,
Kielce). Rzeczywisto�æ historii sztuki, s³u¿by Bo¿ej, modlitwy na terenie
diecezji jest chyba najbardziej inspiruj¹cym kurs motywem poznania i pracy
dydaktycznej. Szczê�liwe po³o¿enie Ko�cio³a kieleckiego na tak przesyconym
kultur¹ chrze�cijañsk¹ terenie zobowi¹zuje. Literatura na temat historii sztuki
zosta³a omówiona przez ks. prof. Daniela Olszewskiego39. W ramach wspó³-
pracy archiwum z Muzeum Diecezjalnym w Kielcach wyk³ady z historii sztuki
obj¹³ ks. dr Pawe³ Tkaczyk40. Jest to o tyle istotne, ¿e wyk³adowc¹ zosta³
kap³an posiadaj¹cy przygotowanie merytoryczne, ponadto urzêdnik Kurii
Diecezjalnej w Kielcach, który bezpo�rednio koordynuje w diecezji prace
konserwatorskie. Posiada w zwi¹zku z tym nieocenione do�wiadczenie i wie-
dzê, której na temat sztuki na terenie diecezji kieleckiej nie mo¿na jeszcze
zale�æ w naukowych opracowaniach.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach to najwa¿niejszy urz¹d archiwalny
diecezji o charakterze naukowym. Zasób obejmuj¹cy 1,5 km akt zawiera g³ównie
wytwory konsystorza i kurii kieleckiej oraz zespo³y akt wytworzonych na
parafiach i zgromadzonych w archiwum diecezjalnym jako historycznym dla
ca³ej diecezji. Dobrze zachowane akta s¹ podstawowym �ród³em wiedzy
dotycz¹cym diecezji i poszczególnych jej instytucji (mniej lub bardziej auto-
nomicznych jednostek i urzêdów) oraz kilkuset parafii. Archiwum posiada

38 Por. Sanktuaria diecezji kieleckiej, red. W. £ydka, Kielce 1990.
39 Por. D. Olszewski, Historiografia, dz. cyt., s. 42.
40 Informacja o mianowaniu ks. dr. P. Tkaczyka wyk³adowc¹: KPD 89 (2013), z. 5.

519. Tam te¿ informacja o mianowaniu ks. dr. A. Kwa�niewskiego dyrektorem i wyk³a-
dowc¹ studium. [W tym samym czasie zostali mianowani wyk³adowcami prof. dr hab.
W. Kowalski oraz dr P. Kardy�, o czym nie ma wzmianki w KPD.] ADK, Akta Studium
Historii Diecezji Kieleckiej, b. sygn.
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literaturê na temat w³asnych dziejów, a tak¿e zasobu41. Spraw¹ otwart¹ jest
troska o archiwa parafialne w 304 parafiach diecezji. Na jej terenie funkcjo-
nuj¹ archiwa parafialne, których zasób siêga nierzadko XVIII w. W wielu
parafiach znajduj¹ siê staropolskie ksiêgi metrykalne, dokumenty erekcyjne,

41 G. Bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918�1938. Studium kance-
laryjno-archiwoznawcze. Zarys problematyki badawczej, ABMK 64 (1995), s. 49�57;
Z Jedynak, Dokumenty pergaminowe bo¿ogrobców miechowskich w Archiwum Die-
cezjalnym w Kielcach, ��wiêtokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne� (dalej �SAH),
2 (2013), s. 187�196; P. Kardy�, Rubrycele i schematyzmy diecezji ¿mudzkiej z lat
1853�1914 zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, [artyku³ w druku];
ten¿e, Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archiwum Diecezjalnego
w Kielcach, �Rocznik Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skar¿ysku-
-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta� (dalej ROPTHSK), 4 (2013), s. 35�56; ten¿e,
�redniowieczne dyplomy pergaminowe bo¿ogrobców z Miechowa w Archiwum
Diecezjalnym w Kielcach, w: Rycerze, wêdrowcy, kacerze. Studia z historii �rednio-
wiecznej i wczesnonowo¿ytnej Europy �rodkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowal-
ski, Kielce 2013, s. 177�183; S. Konarska-Zimnicka, Ze zbiorów Archiwum Diecezjalne-
go w Kielcach. Rubrycele i schematyzmy diecezji tyraspolskiej (1858�1913),
[artyku³ w druku]; W. Kowalski, Schematyzm diecezji krakowskiej z tzw. kopiarza
wi�lickiego, ABMK 81 (2004), s. 101�137; A. Kwa�niewski, Akta Konsystorza Gene-
ralnego Krakowskiego, jako zacz¹tek akt Konsystorza Generalnego w Kielcach
na podstawie zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1797�1807), �Archiva
Ecclesiatica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko�cielnych� (dalej AE), 6 (2013),
s. 51�76; ten¿e, Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów, znajduj¹cych
siê w ksiêgozbiorze podrêcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788�1816),
�Hereditas Monasteriorum�, 1 (2012), s. 189�205; ten¿e, Rubrycele i elenchusy diecezji
kielecko-krakowskiej i kieleckiej (1849�2014), [artyku³ w druku]; ten¿e, Rubrycele
i elenchusy diecezji krakowskiej z lat 1801�1848, [artyku³ w druku: �SAH]; ten¿e,
Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808�1818), ROPTHSK, 4 (2013),
s. 57�77; ten¿e, �ród³a do dziejów parafii Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêtszej
Mari Panny w Busku-Zdroju przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
(XIX�XXI w.), [artyku³ w druku]; D. Olszewski, Akta konsystorza kieleckiego, jako
podstawa do badañ nad parafiami i duchowieñstwem pierwszej po³owy XIX wieku,
ABMK, 19 (1969), s. 5�30; ten¿e, Archiwalia diecezji kieleckiej jako podstawa
�ród³owa do badañ dzia³alno�ci spo³ecznej Ko�cio³a na prze³omie XIX i XX w.,
w: Na prze³omie stuleci. Naród � Ko�ció³ � pañstwo w XIX i XX wieku, red.
M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 715�721; H. Mazur, Archiwa parafialne w dekanacie
Kije w �wietle wizytacji z 1782 r., �Archiwista Polski�, 17 (2012), nr 2, s. 23�36; ten¿e,
Archiwa parafialne w dekanacie Ksi¹¿ Wielki w �wietle wizytacji z 1783 r., ABMK
90 (2009), s. 99�110; ten¿e, Staropolskie ksiêgi metrykalne w zasobie Archiwum Pañ-
stwowego w Kielcach, �SAH 2 (2013), s. 25�34; R. Skrzyniarz, Archiwum Diecezjalne
w Kielcach (ADK), AE 4 (2007) s. 137�141; ten¿e, Ksi¹dz Tomasz Wróbel (1908�
1985) archiwariusz diecezji kieleckiej i historyk Ko�cio³a, AE 4 (2007) s. 143�147;
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korespondencja i inne. Kszta³ceni przy archiwum ludzie s¹ bardzo czêsto
zwi¹zani ze swoimi parafiami, a ten zwi¹zek z parafi¹ i zainteresowania
historyczne s¹ rzeczywistymi motywami podejmowania kszta³cenia. Celowo
wiêc studium obliczone zosta³o jako szko³a przysz³ych archiwistów para-
fialnych. W za³o¿eniu chodzi³oby w przysz³o�ci o uporz¹dkowanie archiwów
parafialnych oraz o urz¹dzanie lokalnych wystaw archiwaliów, np. z okazji
odpustu. Ludzie wykszta³ceni stanowiliby pomoc dla proboszczów zarz¹dza-
j¹cych archiwami parafialnymi. Niektóre z tych archiwów posiadaj¹ opubli-
kowane opracowania42. Badania nad archiwami parafialnymi pozostaj¹
postulatem przysz³o�ci. W literaturze wskazuje siê na warto�æ zasobów
archiwów parafialnych43.

Temat archiwaliów by³ podejmowany na forum Towarzystwa Przyjació³
Archiwum. Piotr Kardy� zaprezentowa³ wyniki badañ nad zbiorem dokumen-
tów pergaminowych i papierowych44, natomiast ks. A. Kwa�niewski przed-
stawi³ dwa referaty: �Geneza akt Konsystorza Kieleckiego (XVIII/XIX w.)�
oraz �Stan badañ nad elenchusami�45. Obok krótkich artyku³ów-streszczeñ
publikowanych na stronie internetowej archiwum owocem dojrzalszym
badañ s¹ publikacje (patrz poni¿ej literatura o bibliotekach). W maju 2014 r.
odby³a siê w archiwum ogólnopolska konferencja na temat schematyzmów

T. Wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach; W. Wójcik, Organizacja i dzia³alno�æ
oficjalatu okrêgowego w Kielcach w latach 1551�1635, �Roczniki Teologiczno-Ka-
noniczne� (dalej RTK), 10 (1963), z. 3, s. 29�37; ten¿e, Organizacja i dzia³alno�æ
oficjalatu okrêgowego w Kielcach w latach 1635�1681, �Prawo Kanoniczne�,
30 (1987), nr 1�2, s. 121�141.

42 Dokumenty klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach (1228�1450),
wyd. Z. Koz³owska-Budkowa, Kraków 1948; M. Dêbowska, Archiwum norbertanek
w Imbramowicach, ABMK 94 (2010), s. 29�38; M. Dêbowska, R. Skrzyniarz, Zasoby
archiwalne zakonu bo¿ogrobców w archiwum parafialnym w Miechowie, ABMK
86 (2006), s. 83�106; R. Skrzyniarz, Archiwum parafialne w Bielinach, ABMK 75 (2001),
259�259; ten¿e, Pocz¹tki archiwum zakonnego bo¿ogrobców w Miechowie, ABMK
71 (1999), s. 407�412.

43 Por. W. Kowalski, Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad
dziejami przedrozbiorowymi, ABMK 75 (2001), s. 19�63.

44 Por. P. Kardy�, Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archi-
wum Diecezjalnego w Kielcach [streszczenie], opublikowany na stronie interneto-
wej Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (dalej ADK): www.archiwum.diecezja.
kielce.pl/documents/adk/tw_adk/posiedzenia_adk/pos-2012-11-13.pdf [stan z 24.
11.2014 r.].

45 Por. A. Kwa�niewski, Dziewiêæ skarbów Ko�cio³a Kieleckiego. Stan badañ
nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, opubli-
kowany na stronie internetowej ADK: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/documents/
adk/tw_adk/posiedzenia_adk/pos-2014-01-14.pdf [stan z 24.11.2014 r.].
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i rubrycel46. Zosta³y wówczas przedstawione wyniki badañ nad trzema
zbiorami schematyzmów znajduj¹cych siê w zasobie Archiwum Diecezjal-
nego w Kielcach: diecezja tyraspolska (1858�1913), diecezja ¿mudzka z lat
1853�1914, diecezja kielecko-krakowska i kielecka (1849�2014). Ponadto do
��wiêtokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych� przygotowany zosta³
artyku³ o rubrycelach i elenchusach diecezji krakowskiej z lat 1801�1848.
Owocem badañ zostan¹ w przysz³o�ci opublikowane (por. przypis 41 o litera-
turze na temat archiwum).

Zbiory historycznych bibliotek parafialnych, niezwykle bogate w diecezji
kieleckiej, równie¿ potrzebuj¹ opieki i doskonale nadaj¹ siê do rozbudzania
zainteresowañ histori¹ za pomoc¹ prezentacji inkunabu³ów i starodruków.
Biblioteki historyczne na terenie diecezji kieleckiej posiadaj¹ naukow¹ litera-
turê47. Opracowania na temat bibliotek powsta³y w ostatnim czasie. Rozwój

46 Plan konferencji na stronie internetowej ADK: www.archiwum.diecezja.
kielce.pl/index.php/konferencje/konferencja-23-25052014 [stan z 24.11.2014 r.]; M. Me-
dyñski, Konferencja naukowa archiwistów ko�cielnych. Rubrycele i schematyzmy
Ko�cio³a w Polsce, ROPTHSK 5 (2014), s. 222�231.

47 W. Bielak, Ksiêgozbiór Panien Norbertanek w Imbramowicach, ABMK
95 (2011), s. 5�10; P. Jamio³, Biblioteki parafialne dekanatów krakowskich Lelów
i Wolbrom w XVIII wieku, ABMK 98 (2012), s. 121�148; J. A. Kaleta, Powstanie
i rozwój Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach, KPD 74 (1998),
nr 4, s. 335�341; J. Kaliszuk, Rêkopisy �redniowieczne kolegiaty wi�lickiej w �wietle
inwentarzy, ABMK 87 (2007), s. 83�106; P. Kardy�, Biblioteka przykolegiacka
w Wi�licy (XV�XVIII w.), ABMK 82 (2004), s. 75�102; ten¿e, Biblioteka przy ko�ciele
kolegiackim w Kurzelowie w okresie staropolskim, �Roczniki Humanistyczne�,
53 (2004), s. 33�45; ten¿e, Ksiêgozbiory ko�cio³ów w dekanacie Bodzentyn i Kunów
w latach 1738�1739 w �wietle zasobów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach,
ABMK 92 (2009), s. 129�139; ten¿e, Przyczynki do dziejów ksiêgozbioru kolegiaty
kieleckiej w �redniowieczu i w okresie wczesnonowo¿ytnym, �Biuletyn Biblioteki
Jagielloñskiej� (dalej BBJ), 56�57 (2006�2007), s. 17�44; M. Kowalczyk, Biblioteka
w ko�ciele parafialnym w Ksi¹¿nicach Wielkich, �Studia Mediewistyczne�, 33 (1998),
s. 201�211; A. Kwa�niewski, Ksiêgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej
w XVIII wieku, Lublin 2010 [praca doktorska w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego]; ten¿e, Ksiêgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wie-
ku, �Roczniki Historii Ko�cio³a�, 3/58 (2011), s. 231�235; ten¿e, Ksiêgozbiory prywatne
zachowane w Bibliotece Kapitu³y Kieleckiej (XV�XVIII w.) KPD 87 (2011), s. 703�
711; ten¿e, Siedemnastowieczny msza³ z superekslibrisem ksiêdza Stanis³awa
Rozdra¿ewskiego proboszcza parafii w I³¿y, ROPTHSK 3 (2012), s. 139�144; ten¿e,
Ksiêgozbiór kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (+1602 r.) w �wietle
inwentarza z 1650 roku, �Rocznik Kolbuszowski�, 12 (2012), s. 87�107; ten¿e, Ksiêgo-
zbiory prywatne zachowane w Bibliotece Kapitu³y Kieleckiej (XV�XVIII wiek) BBJ
62 (2012), s. 69�95; ten¿e, Ksiêgozbiór kapitu³y kieleckiej w �wietle inwentarza
z 1598 roku, ABMK 99 (2013), s. 43�92; ten¿e, Ksiêgi liturgiczne zachowane
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badañ dotyczy obszaru, na którym funkcjonowa³y najwa¿niejsze zakonne
biblioteki historyczne w �redniowieczu: Hebdów, Miechów, Jêdrzejów i inne;
ponadto biblioteki kapitulne: Kielce, Wi�lica, Skalbmierz i Kurzelów. Nie
sposób by³oby tego rozdzia³u dziejów polskiej kultury intelektualnej pomi-
n¹æ w programie studium historii. W posiadaniu diecezji kieleckiej pozostaje
10.000 starodruków pochodz¹cych w znacznej czê�ci ze skasowanych
klasztorów. Te ogromne zbiory przechowywane s¹ Bibliotece Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Kielcach. Na parafiach znajduje siê ok. 1500
starodruków, m.in.: w Ksi¹¿u Wielkim, Miechowie, Koniecpolu, Wi�licy i Pro-
szowicach48. W ostatnich latach archiwum objê³o badaniami ksiêgozbiory
znajduj¹ce siê w Ksi¹¿u Wielkim, w Proszowicach i w Miechowie, a tak¿e
ksiêgozbiór kapitulny w Kielcach. Wyniki tych prac by³y prezentowane
w ramach comiesiêcznych spotkañ Towarzystwa Przyjació³ Archiwum. Krzysz-
tof Klata wyg³osi³ referat o kolekcji inkunabu³ów zachowanych w Bibliotece
Parafialnej w Proszowicach. Agnieszka Fluda-Krokos przedstawi³a wyniki
badañ nad starodrukami po klasztorze augustianów w Ksi¹¿u Wielkim. Ksi¹dz
Andrzej Kwa�niewski omówi³ wyniki badañ nad ksiêgozbiorem kanonika
Wojciecha Strzemeskiego oraz nad stanem biblioteki kapitulnej w Kielcach
w koñcu XVI w.49 Owocem badañ s¹ publikacje (por. przypis 47 o literaturze
na temat bibliotek). Prace nad bibliotek¹ augustiañsk¹ ukaza³y siê w formie
sprawozdawczej. Ostatecznym owocem bêdzie wydanie drukiem obszernego
katalogu50.

Szczególne miejsce w zasobach bibliotecznych zajmuj¹ rêkopisy. W zbio-
rach diecezji kieleckiej rêkopisy by³y pierwszymi ksiêgami wzbudzaj¹cymi

w bibliotece bo¿ogrobców w Miechowie (XVII�XVIII w.) [artyku³ w druku]; H. Mazur,
Biblioteki parafialne w dekanacie Ksi¹¿ Wielki w drugiej po³owie XVIII wieku,
ABMK 88 (2007), s. 109�131; R. Skrzyniarz, Biblioteka parafialna w Bielinach (diec.
kielecka), ABMK 77 (2002), s. 77�80; ten¿e, Ksiêgozbiór historyczny bo¿ogrobców
w parafii Miechów, ABMK 77 (2002), s. 71�76; ten¿e, Ksiêgozbiór parafialny w Bieli-
nach wg. wizytacji z 1738 roku, ABMK 74 (2000), s. 415�418; J. Szady, Ksiêgozbiory
parafialne w prepozyturze wi�lickiej w XVIII wieku, Lublin 2008; E. Truskolaska,
Ksiêgozbiór bo¿ogrobców miechowskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warsza-
wie, ABMK 81 (2004), s. 353�369.

48 Informacje z autopsji autora.
49 Informacje o czterech referatach na stronie: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/

index.php/towarzystwo-przyjacio-archiwum-diecezjalnego-w-kielcach/posiedzenia
[stan z 24.11.2014 r.].

50 Por. A. Fluda-Krokos, Szcz¹tki biblioteki i archiwum po klasztorze. augustia-
nów-eremitów w Ksi¹¿u Wielkim, opublikowany na stronie internetowej ADK: www.
archiwum.diecezja.kielce.pl/documents/adk/tw_adk/posiedzenia_adk/pos-2014-03-
11.pdf [stan z 24.11.2014 r.].
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zainteresowanie naukowe51. Ksi¹dz dr Józef Zdanowski po�wiêci³ im pierw-
sze naukowe opracowanie, które pojawi³o siê w przedwojennym kieleckim
�rodowisku naukowym.

Zbiory znajduj¹ce siê w bibliotece seminaryjnej zawieraj¹ rêkopisy
liturgiczne i teologiczne (biblioteczne) z terenu diecezji. W�ród nich na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje najwiêkszy zachowany historyczny zbiór rêkopisów
kapitu³y kieleckiej. Dziêki ci¹g³o�ci historycznej kapitu³y, która nie zosta³a
skasowana, ocala³y jej zbiory liturgiczne oraz biblioteczne. Ten ostatni
obejmuje 29 kodeksów, które w wiêkszo�ci przetrwa³y od XV stulecia i funk-
cjonuj¹ jako historyczny zbiór ukszta³towany w ci¹gu wieków. Dodatkowym
walorem tego zbioru jest jego integralno�æ; w czasach kasat szczê�liwie nie
uleg³ on rozproszeniu. Rêkopisy kapitu³y kieleckiej zosta³y zinwentaryzo-
wane przez ks. prof. Jerzego Wolnego. Opublikowany wówczas katalog
jest najwiêkszym osi¹gniêciem kodykologicznym na gruncie biblioteki kapi-
tulnej52. Jak wynika z badañ nad inwentarzem biblioteki kapitulnej z 1598 r.
zachowany zbiór rêkopisów by³ wtedy w posiadaniu kapitu³y � mamy wiêc
do czynienia z dowodem �ród³owym o historyczno�ci i �redniowiecznej
przynale¿no�ci tego zbioru do warsztatu teologicznego s³awnej kapitu³y
kieleckiej53. W tym kontek�cie kapitu³a jawi siê jako pierwsza i najstarsza
instytucja naukowa miasta Kielce i regionu. Rêkopisy kapitulne s¹ wspó³-
cze�nie przedmiotem badañ kieleckich historyków54. W zwi¹zku z opra-
cowywaniem programu studium na forum towarzystwa prof. Krzysztof
Bracha zaprezentowa³ stan badañ nad tym wyj¹tkowym zbiorem. By³ to

51 Por. Ecodicibus Kielcensibus, wyd. W. Kêtrzyñski, Lwów 1888 (Monumenta
Poloniae Historica, t. 5), s. 997�1002; J. Zdanowski, Iluminowane rêkopisy ksiêgo-
zbiorów kapitularza katedralnego i seminarium duchownego w Kielcach oraz
ko�cio³a parafialnego w Miechowie, Kielce 1929.

52 J. Wolny, Inventaire des manuscrits théologiques médiévaux de la Bibliothèque
du chapitre à Kielce, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 16 (1971), s. 43–85.

53 Por. A. Kwa�niewski, Ksiêgozbiór kapitu³y kieleckiej w �wietle inwentarza
z 1598 roku, art. cyt., s. 52�53.

54 Por. P. Kardy�, Stanis³aw z Jankowic � kanonik kielecki z XV wieku i jego
ksiêgozbiór, SMH 3 (2011), Kielce 2011, s. 87�97; ten¿e, Dwa rêkopisy Adama wika-
rego darowane kolegiacie kieleckiej w 1430 r., �Miêdzy Wis³¹ a Pilic¹�, 12 (2011),
s. 55�64; ten¿e, Z dziejów pewnego rêkopisu. Przyczynek do zwi¹zków intelektual-
nych kanoników regularnych k³odzkich z Ma³opolsk¹ w XIV/XV wiek, w: Rola ¿ycia
codziennego w Europie �rodkowej ze szczególnym uwzglêdnieniem �l¹ska, red.
A. Barciak, Katowice � Zabrze 2011, (�Kultura Europy �rodkowej�, t. XIV), s. 94�106;
K. Bracha, Statuta vel praecepta scholarium. Przyczynek do dziejów najstarszej
szko³y w Kielcach w XV w., SMH 3 (2011), s. 31�51.
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pierwszy referat na kieleckim forum ko�cielnym na temat najcenniejszego
pomnika kultury intelektualnej Kielc55.

W bibliotece seminaryjnej obok historycznej kolekcji rêkopisów kapitu³y
kieleckiej znajduj¹ siê równie¿ inne rêkopisy, które nale¿y nazywaæ dzi� �semi-
naryjnymi�, pomimo ¿e mo¿liwe jest okre�lenie w wiêkszo�ci przypadków
proweniencji. Jednak ze wzglêdu na szcz¹tkowo�æ zbiorów nie praktykuje siê
przy obecnym poziomie badañ wyra�nego podkre�lania faktycznego istnienia
historycznych zbiorów innych bibliotek z terenu diecezji kieleckiej. Po zinwen-
taryzowaniu rêkopisów kapitu³y kieleckiej przez ks. Wolnego �pozosta³e�
rêkopisy seminaryjne opracowa³ ks. Nir, nazywaj¹c je �rêkopisami seminaryj-
nymi�56. Ujête w katalogu Nira rêkopisy zwi¹zane z wyk³adami teologii
w seminarium kieleckim zostan¹ uwzglêdnione w wyk³adach na temat
historii WSD w Kielcach.

Obok liczniejszych manuskryptów bibliotecznych najcenniejsz¹ w³asno-
�ci¹ diecezji pozostaj¹ rêkopisy liturgiczne. Te warto�ciowe pomniki dawnej
liturgii przechowywane s¹ obecnie w katedrze i w seminarium. Bior¹c pod
uwagê potrzeby warsztatu liturgisty i muzykologa, zosta³y one wydzielone
w programie studium w odrêbny wyk³ad obejmuj¹cy kieleckie liturgica ca³o-
�ciowo. W�ród dawnych ksi¹g zakrystii ko�cielnych pierwsze miejsce zajmuj¹
niew¹tpliwie Antyfonarz kielecki i Gradua³ wi�licki. S¹ to ksiêgi liturgiczne
dawnej diecezji krakowskiej, jedne z najcenniejszych w Polsce i Europie.
Antyfonarz kielecki (1372 r.) jest najstarszym pe³nym antyfonarzem liturgii
Ko�cio³a krakowskiego, do którego przez ponad 800 lat nale¿a³a wiêkszo�æ
terenów tworz¹cych dzi� diecezjê kieleck¹. Liturgiczne zabytki kultury euro-
pejskiej znajduj¹ce siê w posiadaniu diecezji kieleckiej cieszy³y siê w prze-
sz³o�ci zainteresowaniem specjalistów, co zaowocowa³o literatur¹ naukow¹57.

55 Por. K. Bracha, Rêkopisy biblioteczne kapitu³y kieleckiej XIV�XV wiek,
ss. 14, opublikowany na stronie internetowej ADK [stan 24.11.2014]: www.archiwum.
diecezja.kielce.pl/documents/adk/tw_adk/posiedzenia_adk/K_Bracha_Biblioteka_ka-
pituly_kieleckiej.pdf.

56 R. Nir, Katalog rêkopisów biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach,
ABMK 41 (1980), s. 91�126.

57 Por. R. Bernagiewicz, Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Gradua³u
Wi�lickiego w �wietle neum liquescentes, Z¹bki 1999; T. Miazga, Antyfonarz Kielecki
z 1372 roku pod wzglêdem muzykologicznym, Graz 1977; H. Piwoñski, Gradua³ z roku
1596 Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach �Musica Antiqua Europae
Orientalis�, 6 (1982), s. 389�408; B. Pudelska, Gradua³ wi�licki z Biblioteki Semina-
rium Duchownego w Kielcach, sygn. 1995 (sygn. A. 2608) RL 1, jako przedmiot
badañ muzykologicznych [praca mgr w Instytucie Muzykologii KUL]; J. Piech, Anty-
fony w Antyfonarzu Kieleckim z 1372 roku w �wietle tonariuszy, Lublin 2001, [mps
w Bibliotece Instytutu Muzykologii KUL, sygn. A. 2951]; Z. Rogala, Rêkopis �rednio-
wiecznego gradua³u Biblioteki seminarium duchownego w Kielcach, w: Ksiêga
jubileuszowa 1727�1977, Kielce 1977, s. 235�254.
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Wiêkszo�æ kieleckich rêkopisów liturgicznych to spu�cizna dawnej diecezji kra-
kowskiej. Nale¿y ostro¿nie przyjmowaæ, ¿e raczej nie zachowa³y siê w zbio-
rach kieleckich zabytki z terenu dawnej archidiecezji gnie�nieñskiej.

Zachowa³y siê nie tylko pomniki tradycji liturgicznej krakowskiej, ale
tak¿e ksiêgi liturgiczne bo¿ogrobców z Miechowa oraz norbertanek z Imbra-
mowic. Liturgia bo¿ogrobców zosta³a opracowana wstêpnie, tradycja nor-
bertañska jest s³abiej rozpoznana. Przechowywany obecnie w bibliotece
seminaryjnej w Kielcach Antyfonarz miechowski to pomnik tradycji liturgicz-
nej bo¿ogrobców. Badaniem antyfonarza i liturgii bo¿ogrobców zajmowa³
siê ks. Henryk Piwoñski, który pozostawi³ literaturê naukow¹ na ten temat58.
Bo¿ogrobcy posiadaj¹c d³ug¹ tradycjê liturgiczn¹, w trakcie reformy potry-
denckiej przyjêli ksiêgi liturgii rzymskiej. Jednak aby uchroniæ w³asn¹ tradycjê
zakonn¹, wydali w okresie nowo¿ytnym swój partona³. Jego egzemplarze za-
chowa³y siê m.in. w bibliotece kapitulnej i seminaryjnej w Kielcach59. Posiada-
nie w³asnego patrona³u by³o sposobem ocalenia tradycji i wierno�ci soborowej
reformie. Po opublikowanych artyku³ach ks. Piwoñskiego ukaza³o siê studium
ks. prof. Kopcia60. Liturgia bo¿ogrobców, jako wielowiekowe dziedzictwo

58 H. Piwoñski, Liturgia wielkanocna u bo¿ogrobców w Miechowie, RTK, 16
(1969), z. 4, s. 93�102; ten¿e, Liturgia wielkanocna u bo¿ogrobców w Miechowie,
RTK, 17 (1970), z. 4, s. 39�58; ten¿e, Nieznany utwór wielog³osowy w Antyfonarzu
miechowskim, NP, 33 (1970), s. 256�259; ten¿e, Liturgia wielkosobotnia u bo¿ogrob-
ców, �Studia Theologica Varsaviensia�, 10 (1971), nr 2, s. 131�146; ten¿e, Antyfonarz
Bo¿ogrobców z Miechowa, �Musica Medii Aevi� 6 (1977), s. 88�140; ten¿e, Liturgia
wielkoczwartkowa u bo¿ogrobców, ABMK 35 (1977), s. 215�230; ten¿e, Dedicatio
ecclesiae u bo¿ogrobców, �Musica Antiqua Europae Orientalis�, 5 (1978), s. 315�325;
ten¿e, Liturgia wielkopi¹tkowa u bo¿ogrobców, ABMK 43 (1981), s. 269�280.

59 Officia propria festorum Canonici Ordinis SS. Sepulchri Domini Hierosoly-
mitani a multo quidem tempore collecta et longo usu ab ordine aservata nunc vero
primum ad instantiam [�] Matthiae Lubieñski eiusdem Ordinis Praepositi Genera-
lis per [�] Samuelem Nakielski dicti ordinis professum ad normam Breviarii Roma-
ni in ordine redacta. Authoritate [�] Martini Szyszkowski Episcopi Cracovien.
in lucem edita [�], in Officina typograph. Mathiae Andreoviensis, Cracoviae 1620,
4º, Biblioteka Kapitu³y Katedralnej w Kielcach. sygn. K.00101.

Officia propria patronorum Canonici Ordinis SS. Sepulchri Domini Hierosoly-
mitani [�] nunc vero jussu et auctoritate [�] Michaelis [�] Cardinalis Radziejow-
ski Archiepiscopi Gnesnen. [�] Praepositi Generalis pro meliori recitantium
commoditate iterum typis mandata et reimpressa anno Domini 1694, Cracoviae
typis Nicolai Alexandri Schedel S. R. M. Ord. Typ. 8°, Biblioteka Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Kielcach sygn. 0182.

60 Por. J. Kopeæ, Teksty Oficjum Sacrosancti Sepulchri Hierosolymitani u bo¿o-
grobców miechowskich i w proprium Poloniae. (W 150-lecie kasaty prepozytury
miechowskiej), w: Bo¿ogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Miechów � Warszawa 1999,
s. 79�97.
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Ko�cio³a wytworzone na terenie diecezji kieleckiej, pozostaje postulatem
badawczym i popularyzacyjnym. St¹d potrzeba mówienia o niej na studium
przy archiwum.

W ogromnym bogactwie tradycji diecezjalnych i zakonnych na przestrzeni
tysi¹ca lat chrze�cijañstwa w diecezji kieleckiej na wyodrêbnienie zas³uguje
zagadnienie: Nauczanie i s³u¿ba Bo¿a. �wiadectwem dawnego nauczania
s¹ rêkopisy i druki w bibliotekach. S³u¿ba Bo¿a posiada niezwyk³e, europejskie
pomniki liturgii diecezji krakowskiej oraz zakonnej. W ko�ciele w Bejscach
i w Szyd³owie znajduj¹ siê odkryte wspó³cze�nie �redniowieczne malowid³a,
przedstawiaj¹ce m.in. cykle siedmiu grzechów g³ównych oraz sceny z ¿ycia
Chrystusa. W ramach przygotowañ do wyk³adów o religijno�ci mieszkañców
obecnej diecezji kieleckiej zosta³o z³o¿one do druku stosowne opracowanie.
Autorem jest prof. dr hab. Beata Wojciechowska, która jednocze�nie popro-
wadzi wyk³ady o tej tematyce na studium61. Podjêcie wspomnianych wyk³a-
dów przez prof. Wojciechowsk¹ bêdzie dotkniêciem ewangelicznego przekazu
i liturgii Ko�cio³a, które to �wiête czynno�ci realizowano przez wieki na terenie
diecezji kieleckiej.

Po klasycznie rozumianej historii diecezji oraz naukach pomocniczych
koniecznych do ukazania dziedzictwa Ko�cio³a na terenie diecezji kieleckiej
trzecim obszarem tematycznym s¹ ¿yciorysy wa¿niejszych postaci zwi¹za-
nych z diecezj¹. W dziale uwzglêdniono cmentarze i miejsca pamiêci naro-
dowej62. W odrêbny sposób potraktowane zosta³y ¿ywoty s³awnych postaci
z terenu diecezji. W wyniku poszukiwania koncepcji wyk³adu wyselekcjono-
wano wa¿niejsze postacie historyczne dzia³aj¹ce w ci¹gu ponad tysi¹cletniej
historii Ko�cio³a na historycznym terenie diecezji. Ze wzglêdów metodolo-
gicznych dokonano podzia³u i wydzielono z ca³ej grupy �wiadków Chrystusa:
�wiêtych, b³ogos³awionych i s³ugi Bo¿e. Sylwetki nie�wiêtych zostan¹ pod-
dane refleksji zmierzaj¹cej do ukazania znaczenia regionu jako miejsca po-
chodzenia i dzia³alno�ci s³awnych ludzi. W doborze postaci nale¿y uwzglêdniaæ
teren diecezji � obszar tej czê�ci Polski, która znajduje siê miêdzy Kielcami
a Krakowem; ponadto tysi¹cletnie dzieje Ko�cio³a na tym terenie. Do tak

61 Por. B. Wojciechowska, Ko�ció³ wobec folkloru w Polsce XIV i XV wieku,
KST 13 (2014), s. 151�163.

62 Wybrana literatura: J. Szczepañski, U. Oetingen, Cmentarze Kielc, Kielce
2012; L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamiêci narodowej w województwie
kieleckim (1939�1945), Kielce 1989; U. Oetingen, Cmentarze I wojny �wiatowej
w województwie kieleckim, Warszawa � Kraków 1988; U. Oetingen, Rola miejsc
pamiêci narodowej zwi¹zanych z osob¹ Józefa Pi³sudskiego w kszta³towaniu to¿sa-
mo�ci regionu �wiêtokrzyskiego w latach 1919�1939, w: Województwo kieleckie
i �wiêtokrzyskie w latach 1919�2009. Bilans sukcesów i niepowodzeñ, red. E. S³a-
biñska, Kielce 2010.
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pojêtego wyk³adu istnieje bogata literatura63. W perspektywie historycznej
o�rodkiem wspó³cze�nie najwa¿niejszym s¹ Kielce. W ci¹gu dziejów do roz-
woju kultury wielce przyczyni³y siê klasztory i kapitu³y. Spo�ród klasztorów
na terenie diecezji najwiêkszy wk³ad w kulturê narodow¹ mia³a wspólnota
kanoników regu³y �w. Augustyna w Miechowie; zwa¿ywszy szczególnie funk-
cjonuj¹ce tam od �redniowiecza studium zwi¹zane z Akademi¹ Krakowsk¹
oraz liczbê ok. trzydziestu pisarzy teologów, którzy pozostawili spu�ciznê
w postaci publikacji.

�wiêci, b³ogos³awieni i s³udzy Bo¿y to dzia³ domagaj¹cy siê ujêcia hagio-
graficznego, st¹d potrzeba odrêbnej refleksji nad tym dziedzictwem diecezji
kieleckiej. Wstêpne badania pozwoli³y na wyselekcjonowanie ponad dwu-
dziestu �wiêtych, którzy byli zwi¹zani pochodzeniem lub dzia³alno�ci¹ z tymi
terenami. W nazwie wyk³adu zawarto koncepcjê metodologiczn¹ � ��ladami
�wiêtych w diecezji kieleckiej�. W poszukiwaniach nale¿y braæ pod uwagê
w pierwszej kolejno�ci tych, którzy �pozostawili tu �lady�. Podstawê wyk³adu
mo¿e stanowiæ s³ownik Hagiografia Polska64. Konieczne jest równie¿
uwzglêdnianie nowej literatury oraz znajdowanie przyk³adów �wiêtego
¿ycia w�ród mieszkañców diecezji65. Wyk³ad ��ladami �wiêtych w diecezji
kieleckiej� oraz wyk³ad o sanktuariach (g³ównie maryjnych) nadaj¹ siê na

63 Tytu³em egzemplifikacji: W. Czapliñski, Stanis³aw Koniecpolski, w: Polski S³ow-
nik Biograficzny (dalej PSB), t. 13, Wroc³aw i inne 1967, s. 523�527; W. Bartel, Paszko-
wicz Adam Tomasz, PSB t. 25 Wroc³aw i inne 1980, s. 280�281; L. Hajdukiewicz, Racki
(Radzki) Jan (ok. 1610�1682), PSB t. 29, Wroc³aw i inne 1986, s. 604�605; Z. Koz³ow-
ska-Budkowa, Dzier¿ko, PSB t. 6, Kraków 1948, s. 163�164; A. Massalski, Skurczyñski
Stanis³aw (1892�1972), w: PSB t. 38, Warszawa � Kraków 1997�1998, s. 528�529;
ten¿e, Polejowski Andrzej Gaspar (1776�1849), PSB t. 27 Wroc³aw i inne 1983,
s. 286�287; Z. Olszamowska-Skowroñska, Badeni Sebastian, PSB t. 1, Kraków 1935,
s. 209; L. Piechnik, Radliñski Jakub Pawe³ (ok. 1680�1762), w: S³ownik Polskich
Teologów Katolickich (dalej SPTK), red. H. Wyczawski, t. 3, Warszawa 1982, s. 479�
481; M. Pieni¹¿ek-Samek, Kielce XVII�XVIII wiek. S³ownik biograficzny, Kielce 2003;
A. Przybo�, Koryciñski Piotr Miko³aj z Pilicy h. Topór, w: PSB t. 14 Wroc³aw
i inne 1968�69, s. 130�131; A. Rachuba, Radziejowski Augustyn Micha³ Stefan h. Juno-
sza (1645�1705), w: PSB t. 30, Wroc³aw i inne 1987, s. 66�76; I. Su³kowska-Kurasiowa,
Moskorzowski Klemens, PSB t. 22, Wroc³aw i inne 1977, s. 52�54; J. Szczepaniak, Spis
prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008; J. Szczepaniak,
Spis pra³atów i kanoników kapitu³y katedralnej oraz kapitu³ kolegiackich diecezji
krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008. W. Urban, Maciej £ubieñski, PSB t 18, Wroc³aw
i inne 1973, s. 491�493; H. E. Wyczawski, Nowopolczyk (Novicampianus, Nowopolski)
Wojciech, SPTK t. 3, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 233�234.

64 Hagiografia Polska. S³ownik bio-bibliograficzny, t. 1�2, red. R. Gustaw,
Poznañ i inne 1971�1972.

65 Tytu³em egzemplifikacji: D. Olszewski, B³ogos³awiony Józef Paw³owski. Mê-
czennicy 1939�1945, W³oc³awek 2001; A. Kwa�niewski, Przemówienie do kap³anów
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zorganizowanie szlaku pielgrzymkowego i turystycznego, wskazuj¹cego na
warto�ci kultu maryjnego i owoce ¿ycia chrze�cijañskiego w diecezji �
�wiêto�æ. Szlak móg³by posiadaæ oznaczenia drogowe podobne do modnych
dzi� szlaków zwi¹zanych np. z architektur¹ �redniowieczn¹.

Osi¹gniêcia i perspektywy rozwoju

Pan prof. Adam Massalski w latach osiemdziesi¹tych opracowa³ Pro-
gram studium wiedzy o regionie �wiêtokrzyskim66. Program ten zosta³
pomy�lany jako �materia³ pomocniczy� dla prelegentów Towarzystw Wiedzy
Powszechnej oraz innych prowadz¹cych kluby i ró¿nego rodzaju kursy.
W programie ujête zosta³y m.in. kwestie przyrodnicze, kultura ludowa, archi-
tektura i sztuka, wybitni ludzie zwi¹zani z Kielecczyzn¹. Autor programu
opowiedzia³ siê za definicj¹ regionu siêgaj¹cego daleko pod Kraków � do rzek
D³ubi i Szreniawy. Opracowanie zawiera zestaw zagadnieñ zebranych
w punktach oraz spisy literatury naukowej. Je�li takiej brak, wówczas podano
popularnonaukow¹. Inny charakter ma artyku³ prof. Adama Massalskiego
na temat regionu �wiêtokrzyskiego opublikowany w Pamiêtniku �wiêtokrzy-
skim67. To tekst narracyjny na temat regionu �wiêtokrzyskiego rozumianego
�ci�lej. Perspektywa diecezji kieleckiej, o któr¹ chodzi w archiwum, jest jed-
nak szersza. Terytorium diecezji to region �wiêtokrzyski i krakowski. Diecezja
kielecka obejmuje miasto Kielce oraz teren pomiêdzy Kielcami a Krakowem.
Zatem na studium jest potrzeba dodania do tego, co kieleckie (�wiêtokrzyskie)
tak¿e tego, co krakowskie. W takiej perspektywie kszta³tuje siê �wiadomo�æ
diecezjalna kielecka. Konieczne te¿ by³o w programie kursu zwrócenie wiêk-
szej uwagi na tre�ci zwi¹zane z Ko�cio³em. Obecnie jest to ³atwiejsze, gdy¿
rozwinê³y siê badania nad dziejami ko�cielnymi.

Porównuj¹c za³o¿one w Kielcach studium z podobnymi inicjatywami,
nale¿y zwróciæ uwagê na dzie³o archidiecezji poznañskiej Lubranscianum.
Instytut Studiów Ko�cielnych, które zosta³o za³o¿one przez arcybiskupa
Stanis³awa G¹deckiego; budynek wyremontowany ze �rodków archidiecezji
zosta³ po�wiêcony dnia 13 stycznia 2013 r.68 Cele dzia³alno�ci instytutu okre�la

rezyduj¹cych w Domu Ksiê¿y Emerytów Diecezji Kieleckiej w sprawie przewidywa-
nego procesu beatyfikacyjnego ks. Mariana £uczyka (1912�1955), KPD 88 (2012),
s. 127�129.

66 A. Massalski, Program studium wiedzy o regionie �wiêtokrzyskim, Kielce 1988.
67 Por. A. Massalski, Kraina �wiêtokrzyska, w: Pamiêtnik �wiêtokrzyski. Stu-

dia z dziejów kultury chrze�cijañskiej, red. L. Kaczanowski, A. Massalski, D. Olszew-
ski, J. Szczepañski, Kielce 1991, s. 11�46.

68 Por. lubranscianum.pl [stan z 24.11.2014 r.].
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statut nadany dnia 12 lipca 2012 r.; jest to dzia³alno�æ naukowa � studia nad
histori¹ Ko�cio³a i (archi)diecezji poznañskiej �w jej historycznych granicach�69.
Rozwi¹zanie zastosowane w Poznaniu zrealizowano w odpowiednim kon-
tek�cie: wydzia³ teologiczny na uniwersytecie, najlepiej dzia³aj¹ce w Polsce
archiwum diecezjalne oraz seminarium duchowne. Ponadto dyrektor instytutu,
to ks. prof. dr hab. Leszek Wilczyñski, jednocze�nie rektor ko�cio³a pw. Naj-
�wiêtszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu (ko�cio³a tradycyjnie zwi¹zanego
ze �rodowiskiem inteligencji). W Kielcach brak wydzia³u teologicznego, a stu-
dium zosta³o utworzone przy archiwum diecezjalnym, które jest wspierane
statutowo przez Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Diecezjalnego im. b³. Win-
centego Kad³ubka w Kielcach.

Kieleckie studium powsta³e przy archiwum to odpowiednik dawnych szkó³
katedralnych. Za³o¿one przez biskupa Kazimierza Ryczana zosta³o zorganizo-
wane jako szko³a biskupia neokatedralna. Dawniejszy postulat udostêpniania
archiwaliów poprzez zorganizowanie studium jest realizowany w lepszy spo-
sób. Kszta³cenie, które nale¿y do obowi¹zków wspólnoty Ko�cio³a, odbywa
siê tak¿e przy archiwum.

Tematy wyk³adów mog¹ stanowiæ program badawczy archiwum. W maju
2014 r. zorganizowana zosta³a konferencja naukowa na temat elenchusów.
Dnia 27 maja 2015 r. przewidziana jest konferencja na temat dziejów san-
ktuarium i zakonu bo¿ogrobców w Miechowie. Parafie, kapitu³y, zakony,
archiwalia, zbiory biblioteczne mog¹ staæ siê przedmiotem kolejnych spotkañ,
na których bêd¹ prezentowane badania prowadzone przy archiwum. Wyk³ady
kursu pochodz¹ genetycznie z badañ naukowych. Prowadzenie wyk³adów
przez przedstawicieli �rodowiska zapewne wp³ynie na ukierunkowanie
badañ i pomys³y konferencji naukowych. Dla przygotowywanych publikacji
za³o¿ona zosta³a seria wydawnicza Biblioteka Archiwum Diecezjalnego
w Kielcach70.

Nale¿y równie¿ wi¹zaæ nadziejê z przewidzianym popularnym ujêciem
wyk³adów. Gdyby wszystkie one zosta³y szczê�liwie przeprowadzone, owo-
cem móg³by byæ skrypt (jako praca zbiorowa) stanowi¹cy formê przewodnika
po diecezji kieleckiej. Analizowana akcja jako zadanie operacyjne nazywana
jest kursem przewodników. Wyk³ady s¹ jednak prowadzone z szerszym hory-
zontem i z zak³adanym pog³êbieniem. W archiwum chodzi bowiem o now¹
jako�æ przewodnictwa. Nie tylko o to, aby daæ praktyczn¹ wiedzê o obiektach.
Obok aspektu przygodowo�ci � istotnego w przekazie historii � podstawowym
celem jest przekazanie gruntownej wiedzy, np. z archiwistyki, bibliologii czy
kodykologii. Sposób prowadzenia wyk³adów i przygotowanie przewidywanej

69 lubranscianum.pl/o-nas/cele-i-dzialania/ [stan z 24.11.2014 r.].
70 Dekret w sprawie erygowania serii wydawniczej Biblioteka Archiwum

Diecezjalnego w Kielcach, KPD 90 (2014), z. 1, s. 47.
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popularnej publikacji zmierzaæ powinny raczej w kierunku podrêcznika historii
diecezji kieleckiej ni¿ samego tylko przewodnika. D¹¿enie do gatunku literac-
kiego, jakim jest podrêcznik, we w³a�ciwy sposób mo¿e uchroniæ dzie³o od
pokusy przekszta³cenia go w pobie¿ny kurs techniczny i zawodowy.

W roku akademickim 2013/2014 w kursie wziê³y udzia³ 74 osoby, z któ-
rych 21 przyst¹pi³o do egzaminów; 53 osoby, które nie przyst¹pi³y do egzami-
nu, to wolni s³uchacze. W tej grupie czê�æ osób osi¹gnê³a 50% frekwencji,
za� niektóre nie opu�ci³y ¿adnych zajêæ71. Du¿ym osi¹gniêciem by³y æwiczenia
organizowane na terenie miasta Kielce i w diecezji. Na specjalne wyró¿nienie
w�ród æwiczeñ zas³uguje trzydniowy objazd naukowy Kielce � Hebdów72.
Æwiczenia, wspólne spotkania na kawie w przerwach miêdzy wyk³adami
s³u¿y³y do integracji grupy. Wobec obserwowanego wspó³cze�nie kryzysu
idei uniwersytetu na kursie podjête zosta³y dzia³ania integracyjne, zmierzaj¹ce
do odwzorowania niedo�cig³ych, �redniowiecznych idea³ów wspólnoty uniwer-
syteckiej. Na wzór �redniowieczny odby³o siê jedno spotkanie wyk³adowców
� wspólna kolacja. Jako szko³a neokatedralna studium czêsto praktykowa³o
wspóln¹ modlitwê. W ramach æwiczeñ ka¿de niemal opowiadanie o historii
danego miejsca koñczy³o siê modlitw¹, szczególnie w sanktuariach maryjnych.
Powy¿sze dzia³ania ukazywa³y cel nauki, a zaanga¿owanie emocjonalne i reli-
gijne wytwarza³o energiê, której czêsto brakuje na uniwersytetach. Wskazanie
celu studium jest niezwykle istotne i stanowi z ca³¹ pewno�ci¹ si³ê napêdow¹
dzie³a. Ten szczególny cel to poznawanie przesz³o�ci pod has³em Przez histo-
riê Ko�cio³a do wiary chrze�cijañskiej73.

Du¿e zainteresowanie nauk¹ w archiwum stworzy³o warunki do dalszego
rozwoju. W roku akademickim 2014/2015 � obok podstawowej wersji progra-
mowej studium w Kielcach � zorganizowany zosta³ tak¿e program dla filii
w Miechowie. Wyk³ady w tym mie�cie przewidziane s¹ jako forma specjaliza-
cji zawê¿onej do tematyki sanktuarium, klasztoru i parafii. Na pierwsze spo-
tkanie organizacyjne w dniu 31 lipca 2014 r. zg³osi³o siê ok. 30 osób. Dnia
21 sierpnia 2014 r. kandydaci do kszta³cenia w Miechowie uczestniczyli
we Mszy �w. sprawowanej przez proboszcza miejscowej parafii ks. pra³ata
Miros³awa Kaczmarczyka. Msza zosta³a odprawiona w Kaplicy �wiêtego
Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w intencji o b³ogos³a-
wieñstwo Bo¿e dla osób przystêpuj¹cych do studium74.

71 Por. ADK, Dziennik zajêæ Studium Historii Diecezji Kieleckiej, rok 2013/2014,
b. sygn.

72 Por. Relacje i zdjêcia z æwiczeñ: www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/
studium-historii/kurs-przewodnikow-diecezji-kieleckiej/cwiczenia [stan z 24.11.2014 r.].

73 Informacje z autopsji autora.
74 www.facebook.com/kursprzewodnikowdiecezjikieleckiej [stan z 24.11.2014 r.].

www.facebook.com/oratoriumswietychdiecezjikieleckiej [stan z 24.11.2014 r.].
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Narzêdziem s³u¿¹cym do praktykowania modlitwy bêdzie zainicjowane na
Facebooku dzie³o Oratorium �wiêtych Diecezji Kieleckiej (za³o¿one 3 lipca
2014 r.). Dodatkow¹ form¹ æwiczeñ stanie siê dzia³alno�æ na Facebooku. Rolê
integruj¹cego wszystkich kursantów profilu przejmie strona o nazwie Kurs
Przewodników, Studium Historii Diecezji Kieleckiej (za³o¿ona 30 czerwca
2014 r.)75. Ubieg³oroczna grupa studentów, gdy wykorzysta Facebook w roku
akademickim 2014/2015, bêdzie mog³a poprzez publikowanie zdjêæ zabytków
czy fragmentów notatek wzajemnie siê ubogacaæ i mobilizowaæ do nauki. Trud-
niejszym postulatem jest animowanie dyskusji na Facebooku. Ogólnie chodzi
o id¹ce z duchem czasu promowanie warto�ci i dziedzictwa kultury chrze�ci-
jañskiej. Z perspektywy archiwum bêdzie siê to nazywaæ dzia³alno�ci¹ archi-
facebookow¹. Nowa nazwa jest kryptonimem zawieraj¹cym koncepcjê nowej
dzia³alno�ci. Wszyscy kursanci mog¹ staæ siê archi-faceowcami.

Kiedy w 2011 r. zak³adane by³o Towarzystwo Przyjació³ Archiwum, na
patrona wybrano b³. Wincentego Kad³ubka. Spo³eczno�æ przyjació³ archiwum
stopniowo siê rozwija: cz³onkami towarzystwa s¹ wyk³adowcy, podobnie jak
niektórzy s³uchacze, wszyscy inni studenci to faktyczni sympatycy archiwum.
Zapewne rozwój dzie³a nale¿y wi¹zaæ z opiek¹ uczonego biskupa krakowskie-
go. Niniejszy artyku³ jest szczególnym wotum z³o¿onym dla niego. Jako ta-
bliczka wotywna opracowanie zawiera pro�bê do b³. Wincentego o wsparcie
orêdownictwem sprawy rozwoju studium, które zgodnie z za³o¿eniami pro-
gramowymi ma siê przyczyniæ do promocji dziedzictwa Ko�cio³a.

Aneks

Program wyk³adów Studium Historii Diecezji Kieleckiej

Lp. Nazwa wyk³adu Wyk³adowca Liczba Rok
godzin realizacji

Rok I

1. Kapitu³y, parafie dr P. Kardy� 10
i klasztory w �rednio-
wieczu na terenie
diecezji kieleckiej

2. Sztuka romañska ks. dr P. Tkaczyk 10 2013/2014
i gotycka na terenie
diecezji kieleckiej

3. Historia diecezji kieleckiej ks. dr A. Kwa�niewski 10

4. Sanktuaria diecezji kieleckiej ks. dr A. Kwa�niewski 10

5. Archiwalia diecezji kieleckiej prof. dr hab. W. Kowalski 10

75 www.facebook.com/kursprzewodnikowdiecezjikieleckiej [stan z 24.11.2014 r.].
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Rok II

6. Kapitu³y, parafie i klasztory dr P. Kardy� 10
w nowo¿ytno�ci na terenie
diecezji kieleckiej

7. Sztuka nowo¿ytna na ks. dr P. Tkaczyk 10
terenie diecezji kieleckiej

8. Archiwa i biblioteki ks. dr A. Kwa�niewski 5 2014/2015
diecezji kieleckiej

9. Archiwistyka (æwiczenia) dr S. Konarska-Zimnicka 5

10. Rêkopisy biblioteczne prof. dr hab. K. Bracha 5
kapitu³y kieleckiej
(XIV�XV wiek)

11. Sylwetki znaczniejszych prof. dr hab. W. Caban 10
postaci z terenu diecezji
kieleckiej (duchowieñ-
stwo i �wieccy)

12. Dzieje Seminarium ks. dr A. Kwa�niewski 5
Duchownego w Kielcach
(XVIII�XXI w.)

Rok III

13. Kapitu³y, parafie ks. dr A. Kwa�niewski 5
i klasztory diecezji
kieleckiej w XIX�XXI w.

14 Sztuka wspó³czesna na ks. dr P. Tkaczyk 5
terenie diecezji kieleckiej

15. Cmentarze na terenie prof. dr hab.
diecezji kieleckiej J. Szczepañski 5

16. �ladami �wiêtych ks. dr A. Wilczyñski 10 2015/2016
w diecezji kieleckiej

17. Miejsca pamiêci prof. dr hab. A. Massalski 5
narodowej na terenie
diecezji kieleckiej

18. Rêkopisy liturgiczne ks. dr M. Kowalski 5
diecezji kieleckiej

19. Instytucje diecezji ks. dr A. Kwa�niewski 5
kieleckiej (XIX�XXI w.)

20. Nauczanie, s³u¿ba Bo¿a, dr hab. (prof. UJK) 5
kultura religijna na terenie B. Wojciechowska
diecezji kieleckiej
(IX�XXI w.)
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21. Stosunki pañstwo-Ko�ció³ dr hab. (prof. UJK) 5
w drugiej po³owie XX w. R. Gryz
na przyk³adzie
diecezji kieleckiej

Summary

GENESIS AND CURRICULUM OF THE DIOCESE

OF KIELCE HISTORY COURSE

The Diocese of Kielce History Course (popularly called �Guide Course of the
Diocese of Kielce�) operating since 2013 is the work of the Diocesan Archive of Kielce.
The objective of the course is to realize the archive�s statute: to share knowledge about
the archive records and library sources based in the Diocese of Kielce. In view of the
need to promote the history of the Church, the curriculum of lectures has been develo-
ped, covering various aspects of the history of the diocese; among others: the history
of the diocese, archive studies, book science, codicology, hagiography, biographi-
stics, history of art, liturgics, history of ecclesiastical institutions. The organization
of the course involved developing the curriculum that exposes the treasures of the
diocese and the history of the Church in the historical boundaries of the diocese
as well as creating the team of expert lecturers from the Jan Kochanowski University
in Kielce and the Seminary of Kielce. The team has gathered around the Blessed
Wincenty Kad³ubek Society of Friends of the Diocesan Archive in Kielce. The students
of the course are people interested in history who, according to the practical aim of the
course, are instructed and formed so that they could in the future serve their parishes
as guides to the places of religious and historical meaning in the Diocese of Kielce.

Key words: Diocesan Archive of Kielce, history

S³owa kluczowe: Diecezjalne Archiwum w Kielcach, historia

Ks. dr Andrzej KWA�NIEWSKI � ur. w 1977 r. w Chmielniku. Pochodzi z parafii
Gnojno. Absolwent Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach. W 2002 r. otrzy-
ma³ �wiêceniach kap³añskie. W latach 2005�2010 studiowa³ historiê Ko�cio³a na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2010 r. obroni³ pracê doktorsk¹ napisan¹ pod
kierunkiem ks. prof. dr. hab. Anzelma Weissa � Ksiêgozbiory parafialne w prepozy-
turze kieleckiej w XVIII wieku. Od 2010 r. jest dyrektorem Archiwum Diecezjalnego
w Kielcach oraz prowadzi wyk³ady historii Ko�cio³a w kieleckim WSD. W 2011 r. za³o¿y³
przy WSD Ko³o Historyczne. Od 2012 r. jest cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Archi-
wum Diecezjanego w Kielcach im. b³. Wincentego Kad³ubka. Od 2013 r. kieruje Studium
Historii Diecezji Kieleckiej, które dzia³a przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach.
Prowadzi badania naukowe z zakresu bibliologii i archiwistyki oraz historii diecezji
kieleckiej. Publikowa³ m.in. w �Hereditas Monasteriorum�, �Biuletynie Biblioteki Jagiel-
loñskiej�, �Archiwach Biblioteki i Muzeach Ko�cielnych�.


