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ks. zBigniew gmurczyk

hIStORIA ARchIWUM DIEcEZJALNEGO WE WŁOcŁAWKU
W LAtAch 1956–1960

z dziejami archiwum Diece-
zjalnego we włocławku nieodłącz-
nie związana jest osoba ks. prof. 
stanisława librowskiego, wielo-
letniego dyrektora tejże instytucji 
i jej reorganizatora z archiwum 
kapitulnego1. analiza faktów jego 
życia w oparciu o jego wspomnienia 
w konfrontacji z korespondencją 
urzędu archiwalnego z lat 1956–
1960 owocuje wieloma cennymi 
spostrzeżeniami nie tylko co do 
funkcjonowania włocławskiego ar-
chiwum, lecz obrazuje także roz-
wój istotnych nurtów powojennej 
archiwistyki kościelnej w Polsce. 
wszelkie ulepszenia organizacji 

i pracy w archiwum związane były raczej z wydarzeniami z życia tego 
dyrektora i wzrastającym wciąż jego doświadczeniem, niż z przemianami 
zachodzącymi wówczas w Polsce po tzw. październikowej odwilży.

Podczas letnich wakacji w 1956 r. ks. s. librowski po raz trzeci od 
czasów wojny ułożył zasób archiwalny w magazynach: w i sali, gdzie była 

ks. zBigniew gmurczyk – dr teologii w zakresie historii kościoła, dyrektor 
archiwum Diecezjalnego we włocławku.

1 z. g m u r c z y k, Świadkowie „narodzin” Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, 
„ateneum kapłańskie”, 164(2015), s. 469–483.
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pracownia – dokumenty samoistne, dokumentacja urzędu archiwalnego 
oraz księgozbiór podręczny; w sali ii – akta diecezji ze wszystkich okresów 
jej funkcjonowania (kujawsko-pomorskiego, kujawsko-kaliskiego i wło-
cławskiego) oraz akta dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej; w sali iii – akta 
dekanalne i parafialne; w sali iV – akta kapituł, szkół oraz klasztorów2. 
w 1957 r. wstawiono do magazynów dwa regały, rok później – kolejne trzy. 
ogółem zasób liczył wówczas około 170 mb. Tę ciężką pracę ks. s. li-
browski mógł z powodzeniem wykonać, gdyż w czerwcu 1956 r. przekazał 
probostwo w parafii w michelinie swemu następcy – ks. Tadeuszowi kani 
– i na zawsze pożegnał się ze zwyczajnym duszpasterstwem3.

w tym czasie stanowisko kanclerza w kurii Diecezjalnej włocławskiej 
objął ks. włodzimierz krchniak. wobec braku instrukcji kancelaryjnej, 
ks. s. librowski zwrócił się do niego z memoriałem, by do kurialnej księgi 
podawczej nie wciągać korespondencji kierowanej do archiwum, lecz prze-
kazywać mu ją osobiście. nie usłuchano go jednak4. księdzu dyrektorowi 
najwyraźniej stale ciążyła zależność od kurialistów: dlatego też swego czasu 
wyodrębnił w oddzielnych jednostkach organizacyjnych archiwum akt 
Dawnych i archiwum akt nowych i w tej drugiej instytucji, traktowanej 
jako tzw. archiwum zakładowe, zlecił pracę siostrze zakonnej5. korespon-
dencja urzędu archiwalnego drugiej połowy lat pięćdziesiątych zawiera wiele 
listów z pieczątkami i oznaczeniami kancelarii włocławskiej kurii. stare 
księgi metrykalne z parafii dostarczano do archiwum również via kuria6.

od lipca 1957 r. ks. s. librowski zatrudnił w archiwum świecką pra-
cownicę fizyczną. Budżet instytucji wynosił odtąd 2000 zł (trzy pensje po 
500 zł i kolejne 500 zł na wydatki instytucji). zofia grudzińska czyściła akta 

2 Dziś rozmieszczenie zasobu w żadnej z sal nie pokrywa się z układem z 1956 r., nato-
miast planowany jest częściowy (w dużej mierze) powrót do tamtego układu.

3 Kalendarium życia, cierpień, działalności, twórczości i uznania księdza Stanisława Li-
browskiego, „archiwa, Biblioteki i muzea kościelne” (aBmk), 58(1989), s. 452–454.

4 Tamże, s. 453.
5 s. l i b r o w s k i, Archiwum Diecezjalne we Włocławku w latach 1945–1958, „kronika 

Diecezji włocławskiej” (kDwł), 41(1958), s. 243. Prawdopodobnie również z tego powodu 
ks. librowski zmienił w projektowanym przez siebie statucie pierwotną myśl kontroli jego 
pracy przez kuratora archiwum. w statucie z 1960 r. ten jednoosobowy nadzór, grożący 
całkowitym uzależnieniem i podporządkowaniem archiwum jakiemuś pracownikowi kurii, 
zamienił na radę archiwalną, w której składzie – oprócz szeregu innych osób – był tylko jeden 
przedstawiciel kurii. Tak pomyślana rada była w praktyce trudna do powołania, a to dawało 
dyrektorowi niezależność i swobodę w podejmowaniu decyzji związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem archiwum.

6 Kalendarium życia..., art. cyt., s. 467.
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(odkurzanie oraz dezynsekcja) i okładała je szarym papierem. oprawiała 
je natomiast przez cały ten okres lucyna kułakowska (w grudniu 1958 r. 
pomagał jej seminaryjny introligator władysław szymczak). kancelaria 
urzędu archiwalnego wzbogaciła się o nową partię druków (formularze 
kwerendy i karty inwentarzowe). w marcu 1960 r. zatrudniono w archi-
wum s. laurencję jędrzejczak zsnm jako pracownicę umysłową. od 
sierpnia t.r. okresowo prace zlecone wykonywał także ks. władysław 
olejniczak (który jednocześnie pracował w kurii i sądzie). w tym samym 
roku ks. s. librowski wykonał (poza cenzurą) pieczęć inwentaryzacyjną, 
wykorzystywaną w archiwum do dziś (zawierającą rubryki: archiwum, ze-
spół, dział, poddział, jednostka, sygnatura)7. jednocześnie gdzieś w połowie 
1959 r. ksiądz librowski przestał używać pieczęci „załatwiono pozytywnie/
negatywnie”, przystawianej na bieżącej korespondencji urzędu archiwal-
nego. miejsce tej adnotacji w wielu przypadkach zajęły sporządzane przez 
niego (często na odwrocie) tzw. minuty, dzięki którym można prześledzić, 
z jakim skutkiem załatwiano kwerendy w latach 1956–1960 (tabela nr 1).

tab. 1. sposób rozpatrzenia dezyderatów napływających do archiwum (według 
ilości spraw załatwianych osobiście lub korespondencyjnie)

1956 r. 1957 r. 1958 r. 1959 r. 1960 r.

„załatwiono pozytywnie” 39 21 20 27 25
„załatwiono negatywnie” 7 10 11 9 3
załatwiono częściowo pozytywnie, 
częściowo negatywnie

0 0 2 0 1

Brak adnotacji 5 9 25 30 48
suma 51 40 58 66 77

Źródło: archiwum Diecezjalne we włocławku (dalej skrót: arDwł), korespondencja archiwalna 
1956–1960, sygn. 7004.

łatwiejsze dezyderaty badaczy przeszłości realizowała siostra (jolanta 
zdrojewska zsnm, później l. jędrzejczak), a trudniejsze – czekały na 
przyjazd z lublina samego dyrektora. od 1959 r. nieznacznie wzrosła 
liczba kwerendzistów w archiwum Diecezjalnym we włocławku i inte-
resantów, załatwiających sprawy korespondencyjnie – prawdopodobnie 
spowodowane to było udzielaniem się ks. s. librowskiego w dziedzinie 
archiwistyki kościelnej na forum ogólnopolskim, które jednocześnie było 

7 Tamże, s. 458–484.
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„reklamą” źródeł przechowywanych we włocławku. specyfikację osób 
korzystających z usług archiwum z uwzględnieniem ich przynależności 
do stanu w kościele przedstawia tabela nr 2. nie zawiera ona danych 
dotyczących kleryków, gdyż ich obecności nigdzie nie odnotowywano, 
a o ich wizytach w archiwum świadczą wspomnienia ks. librowskiego.

tab. 2. liczba interesantów archiwum i ich charakterystyka ze względu na przyna-
leżność do stanu w kościele (według liczby osób)

1956 r. 1957 r. 1958 r. 1959 r. 1960 r.

kapłani 7 4 14 24 11
osoby zakonne 4 4 7 5 8
osoby świeckie 39 29 35 39 56
suma 50 37 56 68 75

Źródło: arDwł, korespondencja archiwalna 1956–1960, sygn. 7004.

w omawianym okresie nastąpiło znaczące powiększenie zasobu ar-
chiwalnego. Dzięki zaangażowaniu ks. s. librowskiego w maju i czerwcu 
1958 r. odbyła się rewindykacja 65 dokumentów samoistnych z Xiii w. 
i czterech kopiariuszy z XVi/XVii w. w lutym 1959 r. przejął on z kurii 
Diecezjalnej włocławskiej 248 teczek akt parafialnych z lat 1920–1939. 
Półtora roku później w listopadzie nastąpiła wymiana archiwaliów między 
diecezją włocławską i częstochowską (akta kapituł wieluńskiej i unie-
jowskiej)8. w maju 1960 r. z włocławskiego sądu kościelnego zostało 
przejętych 538 jednostek akt z okresu międzywojennego; w czerwcu 
z kurii – 42 teczki akt zakonów z lat 1920–1939; zaś we wrześniu – kolejne 
34 kurialne jednostki archiwalne. Ponadto ściągnięto z terenu diecezji 
akta kapitulne z uniejowa i chocza9. Podczas wakacji 1960 r. przy po-
mocy kleryków ks. s. librowski przeprowadził pierwszy etap rejestracji 
archiwaliów i starych druków w 50 parafiach diecezji – w ten sposób 
nastąpiło przygotowanie do zrealizowanej później przez jego następcę, 
ks. dr. witolda kujawskiego, koncentracji akt10.

8 ku wyraźnemu niezadowoleniu ks. s. librowskiego, który stwierdził: „To, co wydano 
częstochowie, było dla niej ciągle za mało, natomiast dla włocławka zawsze za dużo. uczy-
niono to, żeby nie było ustawicznych pretensji. i na tym skończyło się wywianowanie córki 
przez matkę”. Tamże, s. 486.

9 Tamże, s. 466–486.
10 w. k u j a w s k i, Z dziejów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, kDwł, 67(1984), 

s. 181–182.
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wzbogacenie archiwum o nowe zespoły akt spowodowało wzrost 
atrakcyjności tej instytucji i szersze zainteresowanie archiwaliami wło-
cławskimi, co miało swe odbicie w liczbie kwerendzistów, o czym była już 
mowa. Tematykę zagadnień zgłębianych przez badaczy przeszłości ukazuje 
tabela nr 3. największym zainteresowaniem cieszyły się tematy szczegóło-
we: historia parafii (kościoła, miejscowości) lub klasztoru – zwłaszcza pod 
względem historii sztuki – oraz informacje biograficzne dotyczące wybitnych 
osobistości związanych z historią diecezji (wśród nich na pierwszym miejscu 
plasują się biskupi i członkowie kapituł). w porównaniu z wcześniejszym 
okresem (do 1955 r. włącznie) wzrosła liczba kwerendzistów zajmujących 
się naukami pomocniczymi historii i historią sztuki11. liczby w poniższych 
tabelach nie odzwierciedlają literalnie rzeczywistości: w treści wielu listów 
brakuje dokładnych danych, jakiego zagadnienia dotyczy kwerenda czy 
z jakiego zespołu akt będzie ktoś korzystał; dzięki układowi tabelaryczne-
mu jednak jesteśmy w stanie w przybliżeniu odtworzyć pewne tendencje, 
towarzyszące kwerendom z lat 1956–196012.

tab. 3. Tematyka zagadnień zgłębianych przez badaczy (według liczby kwerend 
lub korespondencji)

1956 r. 1957 r. 1958 r. 1959 r. 1960 r.
historia diecezji 2 0 0 1 1
historia regionu (dekanatu, oficjalatu itp.) 5 4 1 6 3
historia parafii, kościoła, miejscowości 8 4 12 16 12
historia zakonu, klasztoru 4 4 9 4 13
historia kapituł 2 0 0 2 4
historia seminarium, szkolnictwa 1 0 2 4 11
osoby związane z diecezją włocławską 10 6 10 17 12
Teologia, prawo kanoniczne 0 0 1 1 0
nauki pomocnicze historii 2 6 3 9 5
genealogia 0 3 11 7 7
historia sztuki 17 4 8 5 3
socjologia, pedagogika, ekonomia, medycyna 1 1 2 0 2
wymiana publikacji, wypożyczenia 7 10 6 9 11

Źródło: arDwł, korespondencja archiwalna 1956–1960, sygn. 7004.

11 z. g m u r c z y k, Świadkowie „narodzin”..., art. cyt., s. 478.
12 ks. s. librowski opublikował listę kwerendzistów, którzy korzystali z usług archiwum 

do końca 1958 r.: Archiwum Diecezjalne we Włocławku..., art. cyt., s. 287–288, 339–345; 
42(1959), s. 26–32, 63–64.
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Tematyka badanych zagadnień wymusza konieczność sięgnięcia do 
konkretnych zespołów akt, które podaje tabela nr 4. najmniej przeba-
danym zespołem były wciąż akta dekanalne, ponieważ zawarte w nich 
informacje często mają charakter ogólny i w szczegółowych opracowa-
niach sięga się raczej bezpośrednio do akt danej parafii. w omawianym 
okresie zauważyć można wzrost zainteresowania aktami seminaryjnymi 
(lub szkolnymi), księgami metrykalnymi i spuściznami po osobach. 
w porównaniu z wcześniejszymi latami nie zmienił się negatywny sto-
sunek ks. dyr. librowskiego do badań genealogicznych, lecz wśród po-
szukiwaczy od 1958 r. pojawił się brat zmarłego bp. karola mieczysława 
radońskiego – józef, który badał związki swych przodków z kapitułą 
kaliską. z ksiąg metrykalnych korzystali także naukowcy opisujący hi-
storię danej miejscowości, którzy doceniali wartość tego typu źródeł, co 
nieczęsto się zdarza. wśród spuścizn przebadanych w latach 1956–1960 
na pierwsze miejsce wybijają się akta po adamie chodyńskim, starszym 
bracie księży zenona i stanisława. ciekawostką jest fakt, że na pytanie 
jednego z korespondentów o tę spuściznę ks. s. librowski odpowiedział 
negatywnie; często postępował w ten sposób, kiedy sam zajmował się 
jakimś zagadnieniem, i nie „dopuszczał” do tych materiałów innych 
zainteresowanych osób13.

tab. 4. zespoły archiwum Diecezjalnego we włocławku, z których korzystali 
badacze (według liczby kwerend lub korespondencji)

1956 r. 1957 r. 1958 r. 1959 r. 1960 r.
wizytacje, akta działalności biskupów 14 5 8 9 6
Dobra biskupów 4 6 5 1 0
akta konsystorskie / kurialne 3 0 4 9 6
akta personalne 1 1 1 3 0
akta dekanalne 1 0 0 1 0
akta kapitulne 10 5 8 10 17
akta seminaryjne, szkolne 0 1 1 4 12
akta zakonne 6 5 7 5 13
akta parafialne 3 2 4 11 0

13 zob. t e n ż e, Wiadomość o zbiorze prawnym pt. Przywileje, prawa i wilkury cechów 
i bractw rzemieślniczych oraz przemysłu i handlu w dawnym Kaliszu, aBmk, 1(1960), z. 2, 
s. 173–176; t e n ż e, Wiadomość o nie wydanym zbiorze Adama Chodyńskiego pt. Przywileje, 
prawa i wilkury cechów i bractw rzemieślniczych oraz przemysłu i handlu w dawnym Kaliszu, 
„ziemia kaliska”, 2(1958), nr 4, s. 4.
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księgi metrykalne 3 7 5 6 5
spuścizny po osobach 1 2 11 7 5
Dokumenty samoistne 5 0 3 7 5
Biblioteka podręczna 6 10 8 14 9

Źródło: arDwł, korespondencja archiwalna 1956–1960, sygn. 7004.

warto prześledzić również wiek archiwaliów, z których korzystano 
w latach 1956–1960, co przedstawia tabela nr 5. największe zaintereso-
wanie wśród kwerendzistów miały materiały z XVii i XViii w. – z okresu 
poprzedzającego tragedię narodową w postaci rozbiorów. na drugim 
miejscu plasują się wieki XVi, XiX i XX. Do dokumentów sprzed r. 1500 
potrzeba odpowiedniego przygotowania i specjalistycznych studiów, stąd 
nie cieszyły się one zbyt dużym „wzięciem”.

tab. 5. wiek archiwaliów, z których korzystano w latach 1956–1960 (według liczby 
kwerend lub korespondencji)

1956 r. 1957 r. 1958 r. 1959 r. 1960 r.
Do Xi w. włącznie 0 0 0 1 2
Xii w. 2 0 0 0 4
Xiii w. 2 0 1 3 6
XiV w. 1 1 0 2 7
XV w. 4 0 1 6 10
XVi w. 13 2 5 10 6
XVii w. 14 10 14 15 13
XViii w. 12 13 12 10 13
XiX w. 3 7 20 15 17
XX w. 7 11 6 7 6

Źródło: arDwł, korespondencja archiwalna 1956–1960, sygn. 7004.

ks. s. librowski nie zaniedbywał w omawianym czasie własnych prac 
badawczych. Pierwsze miejsce w jego poszukiwaniach naukowych zajmował 
kalisz. zbiegło się to z jubileuszem 1800-lecia tego najstarszego miasta 
w Polsce, czego wyrazem jest dość obfita korespondencja dotycząca tego 
zagadnienia, poruszanego przez najróżniejsze środowiska naukowe14. 

14 Pierwsze miejsce zajmuje tu archiwum Państwowe w kaliszu. oprócz tej instytucji 
z archiwum Diecezjalnym we włocławku w latach 1956–1960 w różnych kwestiach kore-
spondowały: archiwum Państwowe w łodzi, Biblioteka narodowa w warszawie, muzeum 
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ksiądz dyrektor gromadził także materiały o ks. konstantym ksiąskim, 
niezależnie od powołanej przez bp. antoniego Pawłowskiego w kaliszu 
komisji do zbadania życia i cnót tego kapłana15.

w tym miejscu należy wspomnieć o początkowo niepomyślnie ukła-
dających się relacjach między biskupem ordynariuszem a. Pawłowskim 
a ks. s. librowskim. Ten ostatni, poproszony o przygotowanie „rocz-
nika Diecezji włocławskiej” na 1957 rok, postawił pewne warunki, 
a bp a. Pawłowski skwitował to stwierdzeniem, że nie będzie zawierał 
umowy z kapłanem poddanym jego władzy. Podobnie nieporozumieniem 
zakończyło się zlecenie przez włocławskiego ordynariusza przygotowania 
protokołu sprawozdawczego z wizytacji pasterskiej w bazylice katedralnej. 
w rezultacie ks. s. librowski nie objął redaktorstwa „kroniki Diecezji 
włocławskiej” po jej wznowieniu w 1957 r.16 Później jednak relacje między 
oboma zaczęły układać się poprawnie. od lutego 1958 r. ks. librowski 
znalazł się w składzie komisji diecezjalnego procesu informacyjnego 
dla stwierdzenia świętości życia bp. michała kozala, a w 1960 r. został 
mianowany jego postulatorem. w październiku t.r. odbyła się uroczysta 
inauguracja procesu; do końca roku przesłuchano dziewięciu świadków17.

nadmiar obowiązków sprawił, że ks. s. librowski nie wywiązał się 
z opracowania tematu „archiwa kościelne w Polsce” do Księgi tysiąclecia 
katolicyzmu w Polsce (pod red. ks. mariana rechowicza), którego podjął 
się we wrześniu 1958 r. na dodatek 17 stycznia 1959 r. prymas stefan 
wyszyński zlecił mu opracowanie bibliografii do tematu „zastosowanie 
reformy soboru Trydenckiego w Polsce w sprawie wychowania ducho-

etnograficzne w krakowie, naczelna Dyrekcja archiwów Państwowych, Państwowe zbiory 
sztuki na wawelu w krakowie, Polska akademia nauk (gdańsk, kraków, Poznań, warsza-
wa), pracownie konserwatorskie w Poznaniu i warszawie, uniwersytety w krakowie, łodzi, 
Poznaniu, Toruniu, warszawie, wyższa szkoła Pedagogiczna (gdańsk, kraków), związek 
nauczycielstwa Polskiego. wśród kościelnych korespondentów w tym okresie wymienić należy: 
archiwa diecezjalne w częstochowie i Pelplinie, katolicki uniwersytet lubelski, redakcja 
„Przewodnika katolickiego”, wydawnictwo „Pallotinum” w Poznaniu, wyższe seminarium 
Duchowne w Pelplinie. liczba samodzielnych pracowników naukowych korespondujących 
z archiwum lub osobiście odbywających kwerendę w omawianym okresie oscyluje od kilku do 
kilkunastu rocznie. od 1957 r. każdego roku pojawia się kilka korespondencji zagranicznych. 
arDwł, korespondencja archiwalna 1956–1960, sygn. 7004.

15 Kalendarium życia..., art. cyt., s. 460–469; s. l i b r o w s k i, Księski Konstanty (1841–
1904), ksiądz, działacz charytatywny na terenie Kalisza, w: Polski słownik biograficzny, t. 15, 
wrocław 1970, s. 631; t e n ż e, Ksiądz Konstanty Księski, apostoł Kalisza i sprawa jego beaty-
fikacji, aBmk, 19(1969), s. 215–232.

16 Kalendarium życia..., art. cyt., s. 455–461.
17 Proces beatyfikacyjny biskupa Michała Kozala, kDwł, 43(1960), s. 366–368.
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wieństwa” i w tym przypadku nie wypadało zawieść zleceniodawcy. Pod 
koniec tego roku przypomniano ks. librowskiemu w katolickim uniwer-
sytecie lubelskim, żeby się habilitował, a on narzekał wówczas na brak 
czasu, który uniemożliwiał mu sfinalizowanie tego dzieła18.

sytuacja tak nabrzmiała, gdyż w omawianym czasie powstawał w lu-
blinie ośrodek archiwów, Bibliotek i muzeów kościelnych. we wrześniu 
1956 r. w Bibliotece katolickiego uniwersytetu lubelskiego odbył się 
pierwszy w Polsce kurs dla pracowników archiwów kościelnych, w któ-
rym ks. s. librowski wziął udział jako przedstawiciel środowiska wło-
cławskiego. już rok wcześniej kul-owski bibliotekarz, o. dr romuald 
gustaw oFm, podjął się pośredniczenia między konferencją episkopatu 
Polski a naczelną Dyrekcją archiwów Państwowych w celu ściślejszej 
współpracy i utworzenia specjalnej instytucji w lublinie, obejmującej 
swym wpływem wszystkie archiwa kościelne. ks. s. librowski był orędow-
nikiem pomysłu umieszczenia takiej placówki w warszawie. jednakże 
wypuszczony na wolność prymas s. wyszyński poparł zorganizowanie 
ośrodka aBmk przy Bibliotece kul. Dyrektor włocławskiego archiwum 
włączył się w funkcjonowanie nowej instytucji w połowie 1957 r. poprzez 
wygłoszenie referatu podczas zjazdu na jasnej górze, biorąc na siebie 
odpowiedzialność za wszelką działalność ośrodka na polu archiwistyki. 
chciał on we włocławku stworzyć zaplecze wydawnicze i tu publikować 
ogólnopolski periodyk dotyczący zagadnień archiwów kościelnych. idąc 
jednak na kompromis wobec cenzury państwowej połączył swe starania 
z ośrodkiem aBmk, w wyniku czego otrzymano wówczas zgodę na 
wydawanie w lublinie kwartalnika. rok później ks. s. librowski już na 
stałe związał się z lublinem: został redaktorem czasopisma „archiwa, 
Biblioteki i muzea kościelne” i pełniącym obowiązki kierownika ośrod-
ka oraz wykładowcą na kul-u (na stanowisku adiunkta przy katedrze 
historii kościoła na wydziale Teologicznym)19.

wraz z powstaniem specjalistycznego ośrodka na kul-u podjęto 
starania, by – idąc w ślady archiwów państwowych – rozpocząć prace nad 
zmikrofilmowaniem zasobów archiwów kościelnych. Dotychczasowe do-
świadczenie księdza dyrektora z włocławka było takie, że musiał wypoży-
czać niektóre zespoły z archiwum w celu wykonania ich kopii użytkowych 
(np. w r. 1957 zmikrofilmowano część akt zakonnych dotyczących francisz-

18 Kalendarium życia..., art. cyt., s. 473–490.
19 Tamże, s. 456–475.
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kanów, a w kolejnych latach podejmowano z powodzeniem dalsze próby). 
w 1960 r. rozpoczęto mikrofilmowanie w ośrodku aBmk. w tymże samym 
roku ks. s. librowski rozesłał do wszystkich diecezji w Polsce projekt statutu 
i regulaminu archiwum diecezjalnego, aby zmotywować archiwariuszy do 
ułożenia własnego w oparciu o jego projekt. w tym czasie podpisano także 
lekko zmodyfikowany statut we włocławku20. Ponieważ ks. s. librowski stał 
się niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie archiwistyki kościelnej 
w Polsce, zwracano się do niego o pomoc w organizowaniu lub modernizacji 
miejscowych archiwów (np. w 1959 r. o. ambroży jastrzębski oFmcap 
poprosił go o konsultacje przy porządkowaniu kapucyńskiego archiwum 
prowincjalnego w nowym mieście nad Pilicą)21.

Tak charakterystyczna i rzutka postać jak ks. librowski musiała 
skupić na sobie uwagę aparatu bezpieczeństwa Prl. już na początku 
roku 1956 otrzymał on upomnienie od referatu do spraw wyznań we 
włocławku, że katechizacja na terenie jego parafii odbywa się w nie-
legalnym punkcie, ponieważ zimą religii uczono w ogrzewanej salce, 
a nie w kościele. w połowie następnego roku ks. s. librowski szykował 
się do wydania samoistnej publikacji o kursie archiwalnym, która miała 
zapoczątkować oddzielną serię wydawniczą archiwum Diecezjalnego 
we włocławku. cenzura jednak nie wydała na to pozwolenia. Podobnie 
trzy lata później nie wyrażono zgody na druk obrazka bp. michała ko-
zala z modlitwą o beatyfikację. solidaryzując się z ks. prof. zdzisławem 
obertyńskim, któremu odmówiono uzwyczajnienia profesury, ks. s. li-
browski w 1957 r. nie objął stanowiska adiunkta w akademii Teologii 
katolickiej w warszawie. Dnia 10 sierpnia 1959 r. nieznany sprawca 
wykręcił zamek z drzwi do archiwum, a na drugi dzień z powrotem go 
zamontował; prawdopodobnie dorobił sobie klucz do archiwum. ksiądz 
dyrektor wymienił wówczas zamek i sprawił komplet nowych kluczy. na 
szczęście w omawianym okresie w archiwum nie było takiej sytuacji jak 
w seminaryjnej bibliotece, gdzie 24 sierpnia 1960 r. komisja państwowa 
zagrabiła prawie 1000 pozycji książkowych i broszurowych, choć w każdej 
chwili było to możliwe (dokładnie 11 lat wcześniej próbowano „w maje-
stacie prawa” zrabować z archiwum 450 rękopisów)22.

20 Statut i regulamin Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, kDwł, 43(1960), s. 383–391; 
Kalendarium życia..., art. cyt., s. 454–495.

21 arDwł, korespondencja archiwalna 1956–1960, sygn. 7004, korespondencja od 
o. a. jastrzębskiego z dn. 03 iX – 13 X 1959 r., k. 94–95.

22 Kalendarium życia..., art. cyt., s. 392–499.
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należy zatem stwierdzić, że druga połowa lat pięćdziesiątych w ar-

chiwum Diecezjalnym we włocławku zaowocowała szeregiem ulepszeń 
i ostatecznym rozwojem instytucji. nie wynikało to jednak z „październi-
kowej odwilży” w kraju, lecz z permanentnego doskonalenia naukowego 
warsztatu jej dyrektora – ks. stanisława librowskiego.
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