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Rosnąca popularność ksiąg metrykalnych jako wielostronnego źródła hi-
storycznego, a także podejmowane akcje ich digitalizacji w parafiach podkrakow-
skich stały się inspiracją do zorganizowania konferencji przez Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa przy współpracy Instytutu Historii Uniwersyte-
tu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Sympozjum, 
zatytułowane „Księgi metrykalne jako źródło do ochrony i promocji lokalnego 
dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej mieszkańców. Księgi me-
trykalne i inne źródła do historii lokalnej” objęły swym patronatem honorowym 
ważne postaci Małopolski: Stanisław kardynał Dziwisz Arcybiskup Metropolita 
Krakowski, Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa Marszałek 
Województwa Małopolskiego.

Spotkanie otworzył Piotr Adamczuk, Prezes Stowarzyszenia Korona Pół-
nocnego Krakowa. Pokrótce przedstawił on ideę tej lokalnej grupy, podkreślił 
czołowe miejsce lokalnego dziedzictwa kulturowego w pracach Stowarzyszenia, 
opartych na funduszach strukturalnych (m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich), a zwłaszcza podkreślił potrzebę docenienia roli rejestracji metrykalnej. 
Jak zauważył, prowadzone za zgodą Kurii Metropolitarnej w Krakowie oraz pro-
boszczów badania nad przechowywanymi wciąż w archiwach parafialnych księ-
gami przyniosły szereg nowych ustaleń, m.in. odnaleziono nieznane dotąd sze-
rzej, historyczne rękopisy, a następnie skopiowano je do postaci cyfrowej. Prezes 
Adamczuk podkreślił, że konferencja stanowi zakończenie pierwszego etapu 
pracy, a docelowo zeskanowany, opracowany i zindeksowany materiał znajdzie 
się w Internecie.

Pierwsza część posiedzenia, prowadzona przez prof. Jerzego Rajmana z In-
stytutu Historii UP, została poświęcona źródłom do historii lokalnej. Księgi me-
trykalne zostały omówione przez dra Mateusza Wyżgę w referacie Księgi metry-
kalne parafii podkrakowskich jako źródło do historii lokalnej. Digitalizacja – opracowanie 
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– użytkowanie. Zwrócono uwagę na stan zachowania źródeł w archiwach para-
fialnych, problemy z ich opracowaniem oraz zawartością merytoryczną. Oprócz 
warstwy demograficznej cenne są informacje o charakterze kronikarskim, noto-
wane na marginesach ksiąg metrykalnych. Jak zaznaczył referent, w niektórych 
przypadkach udało się cofnąć datację zachowanych rękopisów nawet o 200 lat. 
Z kolei prof. Zdzisław Noga, Dyrektor Instytutu Historii UP w wystąpieniu Sta-
ropolskie źródła do historii lokalnej zapoznał słuchaczy z różnymi materiałami do 
badań nad „małymi ojczyznami”. Specjalną uwagę poświęcił źródłom kartogra-
ficznym, które stanowią bazę informacji o krajobrazie kulturowym i stosunkach 
osadniczych. Rozważania te kontynuował prof. Józef Hampel (Katedra Historii 
XIX wieku Instytutu Historii UP) w wystąpieniu Źródła XIX-XX wieku do historii 
lokalnej. Jak zauważył, znaczna liczba zachowanych dokumentów z tego okresu 
rodzi potrzebę ich selekcji.

Drugi panel zgromadził wystąpienia członków Stowarzyszenia Korona Pół-
nocnego Krakowa, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w pracach nad 
popularyzacją historii lokalnej oraz księgami metrykalnymi. Ks. Ryszard Honkisz 
proboszcz parafii Więcławice Stare w referacie Więcławice. Historyczna parafia na szla-
ku św. Jakuba i jej księgi metrykalne skupił się na przeprowadzonej konserwacji najstar-
szych rękopisów z archiwum parafialnego.

Otwracie konferencji. Prezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Piotr 
Adamczuk oraz prof. Jerzy Rajman z Instytutu Historii UP
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Ks. Ryszard Honkisz, proboszcz parafii Więcławice

Od prawej: Mariusz Zieliński - członek Stowarzyszenia, Barbara Kawa -  
wiceprezes Stowarszyszenia, Wojciech Kozak - wicemarszałek województwa  

małopolskiego, Bogusław Król - wójt gminy Zielonki
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Z kolei Jarosław Sadowski, zastępca wójta gminy Michałowice oraz prze-
wodniczący rady programowej Stowarzyszenia w wystąpieniu zatytułowanym: 
Przydatność informacji z ksiąg metrykalnych dla społeczności lokalnych przedstawił 
m.in. rolę i możliwości samorządu terytorialnego w opracowaniu oraz populary-
zowaniu ksiąg metrykalnych. Zajmujący się historią lokalną Jerzy St. Kozik wy-
głosił referat na temat: Mała ojczyzna odnaleziona. Dzieje parafii Luborzyca w zarysie. 
Zagadnienia związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem wytworów kultury 
materialnej wsi podkrakowskiej omówił Mariusz Zieliński, kierownik Bibliote-
ki Publicznej w Zielonkach (Idea i działalność regionalistyczna Biblioteki Publicznej 
w Zielonkach. W stronę eko-muzeum obszaru Stowarzyszenia Korona Północnego Kra-
kowa). Ostatnie wystąpienie, którego autorką była Monika Wołek, historyk i wi-
ceprezes Stowarzyszenia, zostało poświęcone kwestiom popularyzacji historii 
„bliższej” wśród młodzieży, a referat zatytułowano: Edukacja regionalna we współ-
czesnej szkole.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele nauki, duchowieństwa i samo-
rządu terytorialnego. Głos w dyskusji zabrał m.in. prof. Jan M. Małecki, zasłużo-
ny badacz dziejów Krakowa oraz Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego. Prof. Zdzisław Noga zauważył, że rosnąca popularność histo-
rii lokalnej przekłada się na liczbę prac dyplomowych powstałych w Instytucie 
Historii UP. Na zakończenie Bogusław Król, wójt gminy Zielonki i gospodarz 
konferencji, która odbyła się w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, po-
dziękował uczestnikom konferencji za owocne obrady, podkreślając interdyscy-
plinarność badań nad lokalnym dziedzictwem kulturowym.

 Mateusz Wyżga
 (Instytut Historii
 Uniwersytetu Pedagogicznego 

  im. KEN w Krakowie)
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