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R A D Z Y Ń S K I R O C Z N IK  H U M A N IS T Y C Z N Y  
TOM 1 ROK 2001

Wystawa zasobu Oddziału Archiwum Państwowego  
w Radzyniu Podlaskim  

„Od Księstwa W arszawskiego do III RP".

Przy okazji dni otwartych w archiwach państw ow ych  w 
dniach 16 IX -  31 X  2000 r. Archiwum Państwowe w Lublinie 
Oddział w  Radzyniu Podlaskim, przy współpracy Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury w  Radzyniu Podlaskim, zorganizowało wystawę  
pn. „Od Księstwa W arszawskiego do III RP” prezentującą 
przechowywany zasób archiwalny. Okres chronologiczny ujęty w 
tytule wystawy obejmuje całość materiałów archiwalnych 
znajdujących się  w  gestii radzyńskiego Archiwum Państwowego: 
poczynając od archiwaliów wytworzonych w  okresie Księstwa 
W arszawskiego, poprzez Królestwo Polskie 1915-1930, okres 
zaborów, II Rzeczpospolitą, okupację hitlerowską, PRL, aż po 
akta najnowsze pochodzące już z III RP.

Zaprezentowano m.in.: dziewiętnastowieczne księgi
notariuszy radzyńskich, akta miast i gmin z okresu zaborów i II 
RP, zdjęcia nauczycieli powiatu łukowskiego z okresu 
m iędzywojennego przechowywane w zespole archiwalnym: Rada 
Szkolna Okręgowa i Powiatowa w  Łukowie, akt notarialny z 
1925 r., w  którym Bronisław Korwin Szlubowski potwierdza 
przekazanie radzyńskiego pałacu na Skarb Państwa, 
przedwojenne zdjęcia bialskich Żydów, plakaty informacyjne i 
propagandowe okupanta hitlerowskiego pochodzące w  
większości z Akt miasta Białej Podlaskiej, sprawozdania 
sytuacyjne radzyńskiego starosty z pierwszych lat Polski 
Ludowej, protokół z pierwszej sesji radzyńskiej Rady Miejskiej, 
plakaty, zdjęcia i antyopozycyjne ulotki pochodzące z 
dokumentacji przejętej z Archiwum Komitetu W ojewódzkiego  
PZPR w  Białej Podlaskiej oraz obwieszczenia wyborcze z
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pierwszych wyborów samorządowych w III RP w Radzyniu 
Podlaskim.

Na otwarciu wystawy spotkali się m iłośnicy historii ziemi 
radzyńskiej, członkowie Radzyńskiego Towarzystwa 
Regionalnego, przedstawiciele podlaskiego świata naukowego, 
studenci oraz przedstawiciele samorządów.

Wystawa m oże stanowić świadectwo pogłębiania się 
świadom ości o wartości historycznej materiałów archiwalnych 
gromadzonych w zasobie Archiwum Państwowego wśród 
lokalnej społeczności. Liczba osób korzystających z zasobu 
Archiwum ciągle wzrasta. W całym okresie swego istnienia 
Oddział AP w Radzyniu Podlaskim udostępnił bezpośrednio 
korzystającym w  pracowni naukowej około 5 tys. jednostek 
archiwalnych dokumentacji. Materiałów do swych badań 
poszukują w radzyńskim Archiwum Państwowym studenci i 
pracownicy naukowi okolicznych uniwersytetów i szkół 
wyższych, osoby odtwarzające drzewa genealogiczne swoich  
rodzin, a także instytucje państwowe i samorządowe. Archiwiści 
realizują kwerendy od osób prywatnych dotyczące spraw 
socjalnych, majątkowych, odszkodowawczych. Zasób Archiwum  
posłużył do zrealizowania około 150 prac magisterskich i 
doktoratów na takich uczelniach jak: Uniwersytet Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Warszawski, Akademia Podlaska w Siedlcach, 
Uniwersytet Łódzki i in. W ten sposób Oddział AP w  Radzyniu 
Podlaskim przyczynia się do lepszego poznania życia społeczno- 
politycznego, gospodarczego i kulturalnego południowego 
Podlasia ostatnich dwustu lat. Pod tym względem  jest jedyną  
naukową instytucją w  pow iecie radzyńskim.

Prezentacja zasobu Oddziału Archiwum Państwowego w  
Radzyniu Podlaskim otworzyła działalność Radzyńskiej Izby 
Regionalnej.
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