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MATERIAŁY NA SESJĘ NAUKOW Ą  
Z OKAZJI 50-LECIA ARCHIWUM  
PAŃSTWOWEGO W  RADOMIU, Woje
wódzkie Archiwum Państwowe w  Kiel
cach. Oddział w  Radomiu, Radom 1971, 
ss. 202 + IX.

Omawiane wydawnictwo zawiera 
teksty referatów, wygłoszonych na sesji 
zorganizowanej z okazji pięćdziesięciole
cia istnienia Archiwum Państwowego 
w  Radomiu, najstarszej placówki pań
stwowej służby archiwalnej na terenie 
województwa kieleckiego. Warto dodać, 
że w  1973 r. podobną rocznicę obchodziło 
Archiwum Państwowe w  Kielcach.

Wydawnictwo składa się z dwóch 
części. Pierwsza informuje o dziejach 
i roli archiwum. Artykuły E. Bajek 
i J. Orzechowskiego (Archiwum  w  X IX  
i początkach X X  wieku) oraz H. Kisiel 
[Archiwum Państwow e w  Radomiu 
(1921—1971) w  50-lecie powstania] oma
wiają organizację archiwum, narastanie, 
opracowanie i udostępnianie zasobu 
archiwalnego oraz pracę personelu tej 
instytucji. W kolejnym artykule J. Bo
niecki przedstawia wyniki przeprowa
dzonych w  Radomiu badań ankietowych, 
których celem było wysondowanie opi
nii społeczeństwa na temat roli archi
wum. M. Wilczyńska z kolei przedstawia 
rolę archiwum w  rozwijaniu wiedzy 
o historii regionu. W sumie wymienione

artykuły pozwalają poznać przeszłość 
archiwum i jego funkcję.

Historyk odczuwa tu jednak pewien  
niedosyt. Brak mianowicie materiałów, 
charakteryzujących szczegółowiej zasób 
archiwalny i jego przydatność do badań 
naukowych. Powielony informator z 
1954 r.1 zawiera w  znacznej części nie
aktualne już dane. Wartościowe, cha: 
z konieczności zbyt ogólnikowe, jest ze
stawienie zespołów przechowywanych 
w archiwum radomskim2. Na uwagę za
sługują prace omawiające zawartość ze
społów 3, materiały dotyczące poszczegól
nych zagadnień4 czy  też okresów histo

1 A. Artym iak, A. M akowska, S. Mazur 
„A rchiw alny Biuletyn Inform acyjny. Woje
w ódzkie Archiwum  Państw ow e w K ielcach” , 
W arszawa 1954.

s Katalog inw entarzy archiwalnych, War
szaw a 1971.

* H. K isiel A kta  Zarządu Dóbr Państwo
w ych w  Radomiu, „A rcheion” , t. XXXVI, 1962, 
s. 87—101.

* Inform ator o zespołach archiwalnych za
wierających materiały do historii przem ysłu  
w latach 1815—1945, pod red. I. P ietrzak-Paw - 
łow skiej, W arszawa 1967; K om unistyczna Par
tia Polski. Inform ator o materiałach archiwal
nych z lat 1918—1939, przechow yw anych w ar
chiwach polskich, W arszawa 1970; S. K ow alczyk  
Źródła archiwalne do dziejów ruchu ludowego 
w  Kielecczyźnie w  latach 1864—1939 w  archi
wach województwa kieleckiego, (w:) Z dziejów  
ruchu ludowego na Kielecczyźnie, W arszawa 
1970, s. 279—307; J. Pazdur Materiały archiwal
ne do historii górnictwa i hutnictw a w  zbio
rach W ojewódzkiego A rchiw um  Państwowego
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rycznych 5. Szczególnie cenny jest opubli
kowany katalog planów m iast6. W sumie 
jednak dotychczasowa informacja jest 
niepełna i rozproszona. Najpilniejszym  
więc postulatem jest publikacja prac do
tyczących najcenniejszych dla badań nau
kowych zespołów archiwalnych oraz przy
gotowanie przewodnika, zawierającego 
charakterystykę zasobu archiwalnego ar
chiwów województwa kieleckiego.

Druga część wydawnictwa zawiera 
6 artykułów, poświęconych problematy
ce wielkiej własności ziemskiej w  Kró
lestwie Polskim. Chodzi tu o prace 
Z. Stankiewicza (L ikwidacja publicznej 
własności ziem skiej w  Polsce środkow ej), 
K. Groniowskiego (Sprawa likw idacji 
folwarków w dobrach prywatnych), J. 
Smiałowskiego (Uwagi w  sprawie rozw o
ju kapitalizmu w rolnictwie Królestwa  
Polskiego 1815—1864), R. Bendera (Spra
wa dóbr kościelnych i instytutow ych  
w Królestw ie Polskim w X IX  wieku), 
J. Kukulskiego (Z badań nad własnością 
donacyjną w  Królestw ie Polskim) i Z. 
Małeckiego (Niektóre przesłanki o cha
rakterze kapitalistycznym  w e własności 
ziem skiej w  powiecie miechowskim  w  
latach 1815—1864). Redakcja uzasadnia 
zamieszczenie tych prac w  omawianym  
wydawnictwie faktem przechowywania 
w archiwum radomskim wielu źródeł do 
tej problematyki, przede wszystkim akt

w Kielcach i Radomiu, „Studia do Dziejów  
Górnictwa i H utnictwa” , t. I, W rocław 1957, 
s. 498—504; W. Prawdzik M ateriały archiwalne 
do Radomskiej Inspekcji Fabrycznej w A rchi
w um  Państw ow ym  w Radomiu, „A rcheion” , 
t. XXI, 1952, S . 140—144.

5 H. Kisiel, J. Boniecki, J. Orzechowski, 
M. W ilczyńska Źródła do dziejów  PRL w  A r
chiwum  P aństw ow ym  w  Radomiu, „B iuletyn  
Kwartalny Radom skiego Tow arzystw a N auko
w ego”, t. VII, 1970, z. 1—2, s. 69—92; Materiały 
archiwalne do historii X X-lecia Polski Ludo
wej, W arszawa 1965; W. Praw dzik Źródła ar
chiwalne dotyczące rewolucji 1905—1907 roku  
w A rchiw um  P aństw ow ym  w Radomiu, „Ar
cheion’, t. XXVI, 1956, s. 73—83.

1 S. Trawkow ski Katalog planów m iast 
w zbiorach Archiw um  Państwowego w  Rado
miu, Warszawa 1957.

Zarządu Dóbr Państwowych. Niektóre 
z tych prac wcale lub w niewielkim je
dynie stopniu oparte są na zasobie archi
wum radomskiego. Stąd też, nie negując 
znacznej wartości niektórych artykułów, 
ich zamieszczenie w  omawianym w y
dawnictwie wydaje się nieuzasadnione. 
Publikacja ze względu na swój charakter 
winna bowiem zawierać więcej infor
macji o dziejach samego archiwum i je
go zasobie.

Zenon Guldon

„MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ TO
WARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW OSTROW
CA”, Ostrowiec 1971, ss. 32.

Zasługuje na uznanie inicjatywa lo
kalnych działaczy, którzy podjęli się am
bitnego zadania prowadzenia własnych 
poszukiwań badawczych i popularyzacji 
ich wyników.

Na treść zeszytu składają się dwa 
artykuły Stanisława Jeżewskiego: Zarys 
historii miasta Ostrowca Św iętokrzyskie
go do początku X X  wieku  (s. 3—24) oraz 
Dzieje Denkowa (s. 25—32). Ze względu 
na brak materiałów źródłowych autor 
nie był w stanie dać pełnego zarysu dzie
jów obu miast. Wydaje się jednak, że na
leżało w  pełni wykorzystać opisy histo- 
ryczno-statystyczne Ostrowca z lat 1820 1 
i 1860 2 oraz Denkowa z 1860 r.3. Cenne in
formacje podaje również zawarta 6 
czerwca 1805 r. ugoda między ks. Józe
fem Czartoryskim a mieszczanami ostro
wieckimi, regulująca uprawnienia i obo
wiązki obu stron.4 Wiele nowego m ate

1 Archiwum G łówne Akt Dawnych w  War
szawie, Kom isja Rządowa Spraw W ewnętrznych  
(KRSW), sygn. 2164, oraz W ojewódzkie A rchi
wum  Państw ow e w Kielcach. Oddział Tereno
w y w Radomiu, Rząd G ubernialny Radomski 
(RGR), sygn. 2540.

2 RGR, sygn. 2130 a (dawniej 1060), f. 362— 
—367.

» Ibid., f. 316—323.
* KRSW, sygn. 2165 C, f. 334—338v.


