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Archiwum Diecezjalne w Kielcach

1 andrzej Kwaśniewski, ksiądz, dyrektor archiwum diecezjalnego w Kielcach, wykładowca historii Kościo-
ła w Wyższym Seminarium duchownym w Kielcach, dyrektor i wykładowca Studium Historii diecezji Kieleckiej 
przy archiwum diecezjalnym w Kielcach.
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Po trzecim rozbiorze Polski (1795) Kielce wraz z Krakowem, Radomiem, 
Sandomierzem i Lublinem zostały przyłączone do państwa austriackiego, weszły 
w skład Galicji Zachodniej. W nowej sytuacji politycznej zarysowała się potrzeba 
przeprowadzenia podziału administracyjnego polskiego Kościoła i dostosowania 
struktur kościelnych do wytworzonych przez rozbiory granic. Władze austriackie 
dążyły w Galicji Zachodniej do podziału terenów diecezji krakowskiej. Na stolicę 
nowego biskupstwa wybrano Kielce. cesarz Franciszek II 16 lipca 1803 roku za-
mianował biskupem kieleckim ks. Wojciecha Górskiego prepozyta kapituły i wika-
riusza kapitulnego w tarnowie. Po pertraktacjach pomiędzy władzami austriackimi, 
a Stolicą apostolską papież Pius VII wydał dnia 13 czerwca 1805 roku bullę Inde-
fessum personarum, którą ustanawiał nową diecezję z siedzibą biskupa w Kielcach. 
W miesiąc po erekcji diecezji papież Pius VII prekonizował na biskupstwo kieleckie 
księdza Wojciecha Górskiego. 

W granicach diecezji kieleckiej znalazły się tereny pomiędzy Wisłą, a Pilicą 
miasta Radom, Sandomierz, Kielce, po wschodniej stronie Wisły znajdowały się 
trzy dekanaty chodel, Urzędów i Zaklików. Południowa granica diecezji zbliżona 
była do biegu rzek Nidzicy i Nidy i przypominała staropolską granicę pomiędzy 
województwem krakowskim i sandomierskim; odpowiednio na północ od linii 
Nidy i Nidzicy tereny województwa sandomierskiego weszły w skład nowo utwo-
rzonej diecezji kieleckiej, na południe od linii Nidy i Nidzicy tereny wojewódz-
twa krakowskiego pozostały przy starej diecezji krakowskiej. W ten sposób Busko, 
Wiślica, Kazimierza Wielka znalazły się w granicach diecezji kieleckiej. diecezja 
kielecka utworzona w państwie austriackim w roku 1809 weszła w skład Księstwa 
Warszawskiego, a następnie od 1815 roku znajdowała się w Królestwie Polskim. 
Nowy układ sił w Europie i kolejne przesunięcie granic spowodowały kolejne zmia-
ny struktur kościelnych na ziemiach polskich. Papież Pius VII bullą „Ex imposita 
nobis” w 1818 roku zniósł diecezję kielecką. Z jej terytorium utworzono nową 
diecezję w Sandomierzu. tereny leżące po wschodniej stronie Wisły włączono do 
diecezji lubelskiej. Miasto Kielce wraz z parafiami na południe od Kielc włączono 
na powrót do diecezji krakowskiej1.

Z powodów niepokojów politycznych w Europie diecezja kielecka faktycznie 
zaczęła funkcjonować w roku 1807. dnia 1 października 1807 roku Konsystorz 
Generalny w Kielcach wydał pismo skierowane do duchowieństwa polecające za-
łatwianie wszystkich spraw kościelnych w Kielcach. Pismo to daje początek dzia-
łalności nowej władzy kościelnej i uznawane jest za początek kancelarii diecezji 
kieleckiej. Konsystorz Generalny Kielecki działał do 31 grudnia 1818 roku. Po 
zniesieniu diecezji kieleckiej bp krakowski Jan Paweł Woronicz ogłosił 30 grud-

1 t. wróbel, Zarys historii diecezji kieleckiej, „Kielecki Przegląd diecezjalny” (dalej KPd) 58 (1982), nr 5, 
s. 204-208.
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nia 1818 roku listem pasterskim, że w Kielcach zachowuje „zastępczy konsystorz”. 
W ten sposób od 1 stycznia 1818 roku konsystorz w Kielcach działał jako foralny 
diecezji krakowskiej. Faktycznie w Kielcach załatwiano niemal wszystkie sprawy 
administracyjne, tylko w wyjątkowo ważnych duchowieństwo odnosiło się do Kon-
systorza Generalnego w Krakowie.

Stan prawny konsystorza kieleckiego trwał przez okres rządów bpa Woroni-
cza i za jego następcy bpa Karola Skórkowskiego. Biskup Karol Skórkowski za-
angażował się w sprawy narodowe w czasie Powstania Listopadowego. W ramach 
represji popowstaniowych car Mikołaj I zabronił Skórkowskiemu sprawowania 
władzy biskupiej w części diecezji krakowskiej leżącej w Królestwie Polskim. 
dnia 15 lipca 1833 roku car zamianował administratorem tejże części diecezji 
ks. adama Paszkowicza. Na prośbę Paszkowicza nuncjusz wiedeński Piotr ostatni 
w dniu 29 kwietnia 1834 roku powierzył mu administrację diecezji krakowskiej 
w Królestwie Polskim na sposób prowizoryczny. Paszkowicz zawiadomił wiernych 
diecezji o objęciu władzy administratora apostolskiego. Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych duchownych i oświecenia Publicznego dnia 14 maja 1834 roku 
skierowała do duchownych zakaz kontaktowania się z biskupem krakowskim. Ks. 
adam Paszkowicz zmarł w 5 października 1834. Po śmierci Paszkowicza obowiązki 
administratora diecezji pełnił ks. Gabriel Wysocki. Przyjmuje się, że pełnił obo-
wiązki przez rok. dnia 24 listopada 1835 roku Rada administracyjna Królestwa 
Polskiego powierzyła rządy nad całą diecezją krakowską sufraganowi krakowskie-
mu Franciszkowi Ksaweremu Zglenickiemu. W dniu 18 stycznia 1836 roku bp 
Zglenicki wydał okólnik, w którym ogłosił, że w diecezji krakowskiej ustanowił 
dwa konsystorze w Krakowie i w Kielcach. Konsystorze były faktycznie równo-
rzędne. Sytuacja równorzędnych konsystorzy utrzymała się również za rządów jego 
następcy – biskupa Łętowskiego. 

Po śmierci bpa Zglenickiego kapituła katedralna w Krakowie wybrała 30 
stycznia 1841 roku na wikariusza kapitulnego ks. Ludwika Łętowskiego. dnia 3 
lutego 1841 roku nuncjusz wiedeński abp Ludwik altieri mianował Łętowskiego 
administratorem krakowskim, a dla części diecezji krakowskiej leżącej w Królestwie 
Polskim wikariuszem apostolskim. decyzję potwierdziła Rada administracyjna 
oraz ukaz carski z 22 marca 1842 polecający nazywać część diecezji krakowskiej 
w Królestwie Polskim diecezją kielecko-krakowską. okólnikiem z dnia 8/20 czerw-
ca 1841 roku konsystorz kielecki powołując się na polecenie Łętowskiego polecił 
duchowieństwu, aby nie przedstawiało spraw kościelnych administratorowi, ale aby 
korzystano z pośrednictwa Konsystorza. dnia 16 listopada 1846 roku Kraków wraz 
z Rzeczpospolitą Krakowską został włączony do państwa austriackiego. diecezja 
krakowska od tej pory znajdowała się na terenie dwóch państw. Kraków i okolice 
w austrii, zaś większość terytorium diecezji krakowskiej wraz z Kielcami w Króle-
stwie Polskim. Na skutek powstania nowej granicy państw na ziemiach polskich 
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oraz z powodu konfliktów z władzami rządowymi Królestwa Polskiego bp Ludwik 
Łętowski dnia 2 kwietnia1848 zrzekł się władzy nad częścią diecezji w Królestwie 
powierzając administrację ks. Maciejowi Majerczakowi oficjałowi konsystorza kie-
leckiego. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i duchownych w piśmie z 24 
maja 1848 roku zatwierdziła Majerczaka jako administratora diecezji kielecko-kra-
kowskiej w Królestwie Polskim. dnia 21 kwietnia 1849 roku nuncjusz wiedeński 
abp Ludwik altieri mianował Majerczaka wikariuszem apostolskim diecezji kra-
kowskiej w Królestwie Polskim. 

Ks. Maciej Majerczak uzdolniony administrator i duszpasterz okazał się odno-
wicielem diecezji kieleckiej, którą faktycznie na nowo zorganizował. Za życia sporzą-
dził dokument, w którym na mocy uprawnień otrzymanych od papieża wyznaczył 
swoim następcą – administratorem ks. tomasza Kulińskego. decyzję Majeczaka 
po jego śmierci (1870 r.) zaakceptowała kapituła kielecka. Protokół z posiedzenia 
kapituły gubernator kielecki uznał za wystarczający i dnia 28 lipca 1870 roku ks. 
tomasz Kuliński objął władzę kościelną nad wikariatem kielecko-krakowskim. 
W roku 1883 ogłoszono bullę z 1882 roku o ponownej erekcji diecezji kieleckiej. 
od tej pory diecezja funkcjonuje w sposób nieprzerwany2.

W roku 1918 przeorganizowano dawny konsystorz i zorganizowano kurię 
zgodnie z nowym prawem kościelnym. Reforma w Kielcach polegała zasadniczo na 
oddzieleniu spraw sądowych od administracyjnych. Spod władzy konsystorza wyję-
to sprawy sądowe i utworzono sąd biskupi. W aktach personalnych brak nominacji, 
brak również dokumentów administracyjnych regulujących wytworzoną sytuację 
reformy kancelarii diecezjalnej. W drukowanych elenchusach pojawia się nowa na-
zwa urzędu – kuria, a jako jej urzędnicy podani są urzędnicy dawnego konsystorza. 
co ważniejsze nie dokonano zamknięcia akt konsystorza i kontynuowano je jako 
kurialne.3 dlatego w archiwum diecezjalnym w Kielcach wytwory dziewiętnasto-
wiecznego konsystorza i dwudziestowiecznej kurii tworzą jeden zespół archiwalny 
o nazwie „Konsystorz Kielecki i Kuria Kielecka”. akta danej parafii posiadają sy-
gnatury w ramach danej podserii akt konsystorskich, następnie akta danej parafii 
pod nazwą dwudziestowieczną „kurialne” posiadają kolejną sygnaturę po ostatniej 
konsystorskiej. 

akta dotyczące parafii Busko wytworzone w Kielcach przez Konsystorz miej-
scowy składają się z szeregu poszytów. Pierwszy poszyt obejmuje czasy diecezji kie-

2 Wstęp o historii diecezji i o kancelarii diecezjalnej na podstawie literatury: D. olszewski, Akta Konsy-
storza kieleckiego, jako podstawa do badań nad parafiami i duchowieństwem pierwszej połowy XIX wieku, „archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej aBMK), t. 19 (1969), s. 5-30. Katalog duchowieństwa i parafii Diecezji Kielec-
kiej, Kielce [1999]. Informator Archidiecezji Krakowskiej 2006, Kraków 2006. j. zdanowski, Zarys dziejów diecezji 
kieleckiej, w: Synodus dioecesana Kielcensis 1927, Kielce [1927], s. 3-17. t. wróbel, Zarys historii diecezji kieleckiej, 
KPd r. 58 (1982), z. 5, s. 204-243.

3 g. bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1938. Studium kancelaryjno-archiwoznawcze. Zarys 
problematyki badawczej, aBMK 64 (1995), s. 49-57.
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leckiej (1805-1818) oraz okres przyłączenia Buska do diecezji krakowskiej posiada 
okładkę z nadrukiem „Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się” 
(parafii Busko)4. obejmuje on pisma z czasów biskupa Górskiego. od karty 40-ej 
rozpoczynają się pisma kierowane do konsystorza kieleckiego jako foralnego die-
cezji krakowskiej. Pierwsze pismo (k. 40) po zmianie sytuacji prawnej konsystorza 
wystosowane przez ks. Sebastiana Widawskiego datowanie jest na dzień 21 czerwca 
1820 roku rozpoczyna się od „Przewielebny Konsystorzu Biskupi Kielecki”. W po-
dobny sposób rozpoczyna się większość następnych pism. Precyzyjne pojęcia admi-
nistracyjne prezentuje pismo wystosowane przez burmistrza Buska (k. 87) – „Do 
Przewielebneg Konsystorza Foralnego Kieleckiego”. W podobny sposób rozpoczyna 
się pismo (k. 90) – „Konsystorz Foralny Kielecki do Wysokiego Konsystorza Jeneralnego 
Krakowskiego”. ostatnie pismo w tym poszycie datowane jest na dzień 30 paździer-
nika 1832 roku (k.126). dokumenty zgromadzone w tym poszycie rozpoczynają się 
od spraw załatwianych w Kielcach w czasach funkcjonowania diecezji kieleckiej i jej 
konsystorza (1807-1818). Poszyt jednak posiada nadruk „akta Konsystorza Jeneral-
nego Diecezji Krakowskiej tyczące się”. Na początku poszytu nie ma akt kierowanych 
do konsystorza krakowskiego. Jedynym dokumentem z czasów diecezji krakowskiej 
jest inwentarz kościoła i klasztoru w Busku podpisany 20 listopada 1802 roku przez 
dziekana kijskiego i proboszcza w chmielniku ks. Klemensa Bąkiewicza. Prawdo-
podobnie inwentarz z 1802 roku jako stanowiący pewną całość poszyt – składka 
został niechronologicznie przesunięty na koniec. W początkowej części poszytu gro-
madzono chronologicznie pisma luźne, sporządzane na oddzielnych kartach. Poszyt 
ten zapewne został przejęty z konsystorza krakowskiego i stał się zaczątkiem akt 
parafii Busko w konsystorzu kieleckim. Kancelaria biskupia w Kielcach funkcjonu-
jąca od 1 października 1807 posiada wytworzone w Kielcach akta dla wielu parafii. 
Większość poszytów rozpoczyna się obwolutą drugą „Akta Konsystorza Jeneralnego 
części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się” (danej parafii). do rzad-
kości należy obwoluta akta Konsystorza Jeneralnego diecezji Krakowskiej tyczące 
się:”, która zachowała się tylko dla Buska i parafii Skalbmierz5. Jest to dowód, że 
gdy powstała diecezja kielecka w 1805 roku z konsystorza krakowskiego przesła-
no akta parafii odłączonych od Krakowa i zarządzanych przez diecezję kielecką. 
W Kielcach nie wydrukowano własnych obwolut – „Akta Konsystorza Jeneralnego 
Diecezji Kieleckiej tyczące się”. Nie było takiej potrzeby. Kontynuowano działalność 
„w poszytach” otrzymanych z macierzystej diecezji krakowskiej. W literaturze pa-
nowało przypuszczenie, że akta parafialne były przekazane do Kielc z Krakowa po 

4 archiwum diecezjalne w Kielcach (dalej adK). Akta Konsystorza Jeneralnego diecezji krakowskiej tyczące 
się kościoła w Busku od r. 1802 do 1832, sygn. PB-18/1 a.

5 Patrz poniżej.
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utworzeniu diecezji kieleckiej6. Wobec odkrycia dwóch przypadków obwolut „Akta 
Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się” należy przyjmować, za pew-
nik, że konsystorz krakowski przekazał własne akta odnośnie parafii i że były one 
kontynuowane w przez diecezję kielecką po 1 października 1807 roku.

drugi poszyt akt parafii Busko posiada obwolutę z nadrukiem „Akta Konsysto-
rza Jeneralnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się”7. Pierwsze 
pismo w tym poszycie datowane w dniu 19 listopada 1834 roku w Warszawie (k. 8) 
zostało wystosowane przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych duchownych 
i oświecenia Publicznego do „J. Wielebnego Księdza Paszkowicza Ustanowionego Ad-
ministratora Diecezji Krakowskiej”. Pismo zostało przyjęte w kieleckim konsystorzu 
27 listopada 1833 roku. ostatnie pismo skierowane do ks. Paszkowicza wystoso-
wała obywatelka miasta Buska Małgorzata Mlinowska 13 września 1834 roku (k. 
50). Ks. adam Paszkowicz zakończył życie w 5 listopada 1834 roku. Pismo admi-
nistratora parafii Busko ks. Bieńkowskiego datowane jest na dzień 27 listopada 
1834 roku adresowane „Do wysokiego Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej 
w Królestwie Polskim” (k. 53). Naczelnik Województwa Krakowskiego w Kielcach 
w dniu 17 lutego 1835 roku wystosowując pismo do władzy diecezjalnej w Kiel-
cach zaadresował je „Do W. J. X. Wysockiego Kanonika Kapituły Kieleckiej pełniącego 
obowiązki Administratora Jeneralnego Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim” (k. 
54). od karty 67 w omawianym poszycie występują pisma z czasów rządów bpa 
Zglenickiego, następnie pisma z czasów administratora ks. Ludwika Łętowskiego. 
Pisma z czasów rządów administratorów bp Zglenicki i bp Łętowski kierowane są 
do konsystorza kieleckiego, jako generalnego diecezji krakowskiej, czasem do dane-
go administratora, nie występuje przypadek zwrócenia się pisemnego bezpośrednio 
do osoby administratora wymienianego z imienia i nazwiska jak to było w latach 
poprzednich. Pierwsze pismo nadesłane po ukazie carskim zawierające nowe okre-
ślenie diecezji kielecko-krakowskiej zostało nadesłane (z datą sporządzenia – 28 
kwietnia 1842 roku) przez księdza z Buska (k. 145). W poszycie znajdujemy eg-
zemplarze pism sporządzonych na papierze urzędowym z nadrukami używanym 
w tym czasie przez interesujące nas urzędy państwowe i kościelne. Jest to m. in. pa-
pier z nadrukiem : „Konsystorz Jeneralny Diecezji Krakowskiej” (w Kielcach) (k. 183, 
184) lata 30-e XIX wieku, pismo sporządzone w czasach działalności administracyj-
nej bpa Zglenickiego. Ponadto papier urzędowy z lat 40-ych – „Konsystorz Jeneralny 
Diecezji Kielecko-Krakowskiej (w Kielcach)” (k. 177), pismo z czasów działalności 
administracyjnej bpa Łętowskiego. Poszyt kończy się na 1846 roku i obejmuje czasy 
od początku rządów Paszkowicza do końca rządów bpa Łętowskiego. Jest to drugi, 

6 t. wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Rys historyczny, s. 2, [maszynopis z lat 80-ych – zbiory 
własne autora].

7 adK, Akta Konsystorza Jeneralnego części diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się kościoła w Bu-
sku [1834-1846], sygn. PB-18/1 b.
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zamknięty etap kancelarii diecezjalnej w Kielcach obejmujący czasy działania kon-
systorza kieleckiego jako równorzędnego krakowskiemu.

trzeci poszyt akt parafii Busko posiada obwolutę z nadrukiem – „Akta Konsysto-
rza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się: [kościoła w Busku] ”. 8 akta 
zgromadzone w tym poszycie rozpoczynają się od roku 1847, a więc przed końcem 
formalnego urzędowania bpa Łętowskiego. Raczej jednak należy przyjmować, że 
jest to czas działania ks. Macieja Majerczaka, któremu zapewne należy przypisywać 
druk nowej trzeciej w Kielcach obwoluty. Rozpoczynała się w kieleckiej kancelarii 
diecezjalnej trzecia epoka – diecezja kielecko-krakowska faktycznie w pełni i nie-
odwracalnie autonomiczna w stosunku do diecezji krakowskiej. W aktach tego 
poszytu konsystorz kielecki nazywany jest konsystorzem jeneralnym diecezji kie-
lecko-krakowskiej. Zdarzają się przypadki pism nieformalnego określania „Konsy-
storz Jeneralny diecezji Kieleckiej”. Po ponownym erygowaniu diecezji kieleckiej 
w 1883 mamy do czynienia ponownie z konsystorzem diecezji kieleckiej. Następnie 
ostatnia część akt związana jest z działalnością kancelarii diecezjalnej nazywanej 
i zorganizowanej zdodnie z kodeksem prawa kanonicznego wydanym w 1917 roku. 
akta dotyczących parafii w większości w poszytach kończą się archiwum diecezjal-
nym na roku 1938, kiedy zgodnie z poleceniem bpa czesława Kaczmarka archi-
wum diecezjalne w Kielcach erygowane w 1939 roku przejęło akta stare9.

obok trzech omówionych poszytów znajduje się czwarty, który nie posiada 
kancelaryjnej obwoluty z odpowiednim, jednym z trzech omówionych powyżej ty-
tułów. W archiwum diecezjalnym rozpoznano w swoim czasie ten poszyt jako 
akta konsystorskie nadano tytuł „akta Konsystorskie parafii Busko-Zdrój (1821-
1943)”10. daty krańcowe zachodzą na omówiony powyżej poszyt o sygnatura PB-
18/1 b 11. analiza pism zawartych w tym poszycie prowadzi do wniosku, że są to 
akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego w Krakowie. o przesłaniu z Krako-
wa akt dotyczących Buska informuje pismo konsystorza krakowskiego skierowane 
do konsystorza kieleckiego sporządzone 11 stycznia 1855 roku. Pismo podpisane 
przez administratora diecezji krakowskiej ks. Macieja Gładyszewskiego informuje, 
że dnia 30 września 1854 roku konsystorz krakowski przesłał kieleckiemu fascy-
kuł akt dotyczących kościoła w Busku12. Jest to właśnie tenże poszyt o sygnaturze 
PB-18/2. Poszyt ten zawiera m. in. pisma kierowane do Krakowa przez konsystorz 

8 adK, Akta Konsystorza Jeneralnego diecezji kielecko-krakowskiej tyczące się kościoła w Busku [1847-1938], 
sygn. PB-18/3.

9 t. wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach … s. 10.
10 adK, Akta Konsystorskie parafii Busko-Zdrój (1821-1943), sygn. PB-18/2.
11 adK, Akta Konsystorza Jeneralnego części diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się kościoła w Busku 

[1834-1846], sygn. PB-18/1 b.
12 adK, Akta Konsystorza Jeneralnego diecezji kielecko-krakowskiej tyczące się kościoła w Busku [1847-1938], 

sygn. PB-18/3, k. 26 r.
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kielecki, przez proboszcza z Buska i przez urzędy administracji państwowej. Poszyt 
zawiera 268 kart. Poszyt „Akt Konsystorza Jeneralnego części Diecezji Krakowskiej 
w Królestwie Polskim tyczących się kościoła w Busku” z lat 1834-1846 zawiera 279 
kart. Produkcja akt obu konsystorzy kieleckiego i krakowskiego była więc w tym 
czasie porównywalna.

akta konsystorskie w archiwum diecezjalnym w Kielcach należą do najlepiej 
zachowanych w Polsce. W przypadku innych parafii wybiórcza kwerenda nie wy-
kazała podobnego przypadku, aby wśród akt wytworzonych w Kielcach był obec-
ny poszyt akt z tego czasu pochodzący z konsystorza w Krakowie. W 1818 roku 
bp Woronicz zachował w Kielcach konsystorz jako foralny z myślą, aby tam były 
załatwiane sprawy parafii byłej diecezji kieleckiej. Zachowany dla Buska poszyt 
wytworzony w Krakowie wskazuje, że po zniesieniu diecezji kieleckiej sprawy za-
łatwiano faktycznie Kielcach jak również w Krakowie. Parafia w Busku korzystała, 
więc z dwóch kancelarii własnej diecezji krakowskiej. Zakaz władzy państwowej 
(1834 r.), aby duchowieństwo nie odnosiło się do konsystorza w Krakowie chyba 
był przestrzegany. Zachowana korespondencja po roku 1834 aż do roku 1842 była 
prowadzona przez konsystorz kielecki i władze państwowe z konsystorzem w Kra-
kowie, nie ma listów duchownych pracujących na parafii w Busku. 

omawiane akta parafii Busko znajdują się w archiwum diecezjalnym w Kiel-
cach, wchodzą w skład zespołu o nazwie „Konsystorz Kielecki i Kuria Kielecka”. 
Z czasów działalności kancelarii konsystorskiej w XIX wieku podobne akta zacho-
wały się niemal dla każdej parafii. akta konsystorskie parafii Busko wytworzone 
w XIX w konsystorzu kieleckim były i pozostały w trzech poszytach: 

1. „akta Konsystorza Jeneralnego diecezji Krakowskiej tyczące się:”;
2. „Akta Konsystorza Jeneralnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim 

tyczące się”;
3. „Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się”. 
trzy tytuły wskazują precyzyjnie na trzy epoki działania kancelarii diecezjalnej 

w Kielcach. „Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się” to akta 
przywiezione z Krakowa i kontynuowane w Kielcach od 1 października 1807 roku 
jako akta nowo utworzonej diecezji kieleckiej, a następnie po zniesieniu diecezji 
od dnia 1 stycznia 1819 kontynuowane jako akta konsystorza foralnego diecezji 
krakowskiej w Kielcach. „Akta Konsystorza Jeneralnego części Diecezji Krakowskiej 
w Królestwie Polskim tyczące się” to akta założone po mianowaniu w dniu 15 paź-
dziernika 1833 roku ks. adama Paszkowicza na administratora diecezji, kontynu-
owane przez jego następcę ks. Gabriela Wysockiego oraz przez bpa Zglenickiego 
i przez bpa Łętowskiego. „Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakow-
skiej tyczące się:” to akta założone zapewne przez ks. Macieja Majerczaka pod koniec 
rządów Łętowskiego, lub tuż po zrzeczeniu się władzy (1848 rok). trzecie akta były 
kontynuowane do ponownej erekcji diecezji w 1883 roku, następnie do przekształ-
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cenia konsystorza w kurię i zamknięte na 1938 roku przez ks. Franciszka Mazurka, 
który po utworzeniu archiwum diecezjalnego w Kielcach oddzielił akta stare od 
potrzebnych do pracy kancelarii kurialnej. Podobny przypadek akt zgromadzonych 
w trzech obwolutach występuje w odniesieniu do parafii Skalbmierz13.

Poza archiwum diecezjalnym w Kielcach znajduje się część akt dawnej kan-
celarii kieleckiej w archiwum diecezjalnym w częstochowie. W drukowanym 
inwentarzu opracowanym przez ks. prof. Jana Związka wśród 25-u poszytów akt 
konsystorza kieleckiego nie występuje obwoluta nr 1 – „Akta Konsystorza Jeneralne-
go Diecezji Krakowskiej tyczące się”. Powtarzają się najczęściej akta z obwolutą drugą 
– „Akta Konsystorza Jeneralnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim ty-
czące się” tylko jeden raz występuje obwoluta „Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji 
Kielecko-Krakowskiej tyczące się” (inwentarz nr 52) 14. akta parafii Busko oraz ich 
stan zachowania pozwoliły odkryć słabo rozpoznany w nauce problem wytwarzania 
i gromadzenia akt w najbardziej skomplikowanej w Polsce w rozwoju historycznym 
kancelarii kieleckiej. decyzja bpa Jan Pawła Woronicza o powołaniu w Kielcach 
w 1819 roku konsystorza foralnego spowodowała faktyczne zachowanie w formie 
ukrytej diecezji kieleckiej po dzień dzisiejszy praktycznie bez wyraźnej przerwy. Po 
zniesieniu w 1818 roku diecezja faktycznie działała za sprawą kancelarii konsystor-
skiej. W odniesieniu do Kielc i parafii zniesionej diecezji istnieje faktyczna ciągłość 
władzy kościelnej i ciągłość akt wytworzonych przez ośrodek kielecki od 1807 roku 
do dziś.

cztery poszyty akt kurialnych dotyczą drugiej połowy XX wieku, przekracza-
jąc nawet granicę ostatnich wieków15. Po przekształceniu dawnego konsystorza 
powstały trzy instytucje: kuria, sąd biskupi i archiwum. W Kielcach gromadzono 
jednak akta w podobny sposób jak do tej pory. Nie rozdzielono akt konsystorza 
kieleckiego od kurii. dlatego w aktach parafii Busko akta rozpoczynają się od in-
wentarza z 1802 roku, kończą na piśmie z 2001 roku. Porównanie akt kurialnych 
z konsystorskimi wykazuje, że kurialne charakteryzują się znacznie niższym pozio-
mem kultury kancelaryjnej. Były gromadzone w sposób mniej staranny. choć za-
sadniczo akta od 1939 roku zachowały się, nie można tu mówić w pełni o ciągłości, 
tak precyzyjnej jak w XIX wieku. daty krańcowe poszytów kurialnych zachodzą 
na siebie. Jest to efektem obniżenia poziomu kultury kancelaryjnej i słabej koordy-

13 adK, Akta Konsystorza Jeneralnego diecezji krakowskiej tyczące się kościoła w Skalbmierzu (1783-1832), 
sygn. PS-7/1. Akta Konsystorza Jeneralnego części diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się kościoła 
w Skalbmierzu (1833-1848), sygn. PS-7/2 adK, Akta Konsystorza Jeneralnego diecezji kielecko-krakowskiej tyczące 
się kościoła w Skalbmierzu (1849-1938), sygn. PS-7/3.

14 j. związek, Inwentarz ksiąg konsystorskich w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie, „Ziemia często-
chowska” nr 19 (1993), s. 29-36.

15 adK, Akta kurialne parafii Busko-Zdrój (1939-1965), sygn. PB-18/4. Akta kurialne parafii Busko-Zdrój 
(1950-1974), sygn. PB-18/5. Akta kurialne parafii Busko-Zdrój (1975-2001), sygn. PB-18/6. Akta kurialne parafii 
Busko-Zdrój (1997, 2000), sygn. PB-18/7.
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nacji działalności współczesnych, zreformowanych urzędów kościelnych. Nie bez 
znaczenia są też prześladowania Kościoła, które w diecezji kieleckiej polegały na 
więzieniu biskupa czesława Kaczmarka i innych urzędników kurii oraz na „kon-
trolach” przeprowadzanych w kurii przez organy Polski ludowej 16. akta kurialne 
przechowywane w archiwum kończą się na roku 2001. Najnowsze akta aktualnych 
nie załatwionych spraw znajdują się w notariacie kurii. Gdy sprawy administracyjne 
zostaną załatwione w notariacie kurii, wytworzony tym sposobem nowy poszyt zo-
stania przekazany do archiwum diecezjalnego w Kielcach i otrzyma tytuł – „Akta 
kurialne parafii Busko-Zdrój (2002-)” oraz sygnaturę PB-18/8.

od 1808 roku diecezja kielecka wydawała kalendarze liturgiczne zatytułowane 
Directorium. do kalendarza na rok 1809 dołączono katalog zawierający spis parafii 
i innych instytucji kościelnych wraz z obsadą. Przy poszczególnych parafiach usze-
regowanych według dekanatów podawano duchownych sprawujących odpowied-
nie funkcje. W ramach każdego dekanatu wymieniane zostały parafie, a na końcu 
każdego dekanatu podano wykaz osób należących do poszczególnych wspólnot 
klasztornych. Spisy parafii i duchowieństwa oraz zakonów i ich członków nazywane 
są w literaturze najczęściej schematyzmami w przypadku diecezji kieleckiej w latach 
1809-1818 używano w druku tytułu Consignatio cleri saecularis ac regularis in dio-
ecesi Kielcensi17.

Pierwszy schematyzm wydany przez diecezję kielecką dołączony został do ru-
bryceli-kalendarza kościelnego na rok 1809. Parafia Busko przynależała wówczas do 
istniejącego od czasów średniowiecza dekanatu Kije. W schematyzmie znajdujemy 
informacje o duchowieństwie pracującym w parafii Busko. Parafia posiadała wów-
czas wieczystego komendarza, ponadto dwóch duchownych przeznaczonych do tro-
ski duszpasterskiej o wspólnotę sióstr, byli to spowiednik i kaznodzieja. Ponadto na 
terenie parafii w chotlu Zielonym (viridis, militaris) przy miejscowej prebendzie 
rezydował administrator. Zapis źródłowy w schematyzmie z 1809 roku: „Busko – 
Sebastianus Widawski comend[arius] perpetu[us], Girlaus Luczyński confessarius Mo-
nialium Ordinis S[ancti] Norberti, Florianus Kędzierski concionator Ordinis S[ancti] 
Norberti. Chotel Viridis – Joan[nes] Kulczyński administrat[or]“. Schematyzm podaje 
również pełny wykaz sióstr na czele z Marianną ożarowską określoną jako abbatis-
sa18. W schematyzmach na lata następne znajdujemy aktualne informacje o obsa-
dzie parafii i o składzie personalnym wspólnoty zakonnej. 

16 t. wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach…, s. 14.
17 a. kwaśniewski, Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818), artykuł w druku – Z dziejów 

regionu i miasta, „Rocznik oddziału Polskiego towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”, 4 (2013).
18 Directorium officii Divini peragendi juxta ritum breviarii et missalis Romani pro anno […] MDCCCIX 

in usum Dioecesis Kielcensis sub […] Josepho Adalberto de Boża Wola Górski Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopo 
Kielcensi conscriptum, [b.m.r. wyd.] [1808], 8, nlb. Współ. wyd.: Consignatio cleri reperibilis in Dia[!]ecesi Kielcensi. 
Przechowywane – Biblioteka Parafii w Rakowie sygn. 22; archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej 
aKMKr) sygn. 224, Biblioteka Jagiellońska (dalej BJ) sygn. 6707 I czasop. BKUL sygn. V-1272a.
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Po zniesieniu diecezji kieleckiej Busko znalazło się na powrót w diecezji kra-
kowskiej. W pierwszym z zachowanych elenchusów diecezji krakowskiej wydanym 
wraz z kalendarzem na rok 1821 znajdujemy parafię Busko w nowo utworzonym 
dekanacie wiślickim. Sebastian Widawski określony jest, jako „curatus”, który miał 
do pomocy wikariusza augustyna Stefaniaka, elenchus zaznacza, że stanowisko 
drugiego wikariusza jest nie obsadzone. Znajdujący się na terenie parafii kościół 
w chotlu Zielonym opatrzony jest informacją ”filia matric[is] in Busko – vicarius 
Cesemir Kaniowski”. Wspólnota sióstr norbertanek znajdowała się wówczas w Piń-
czowie na czele wspólnoty pozostawała nadal Pani Ksieni Marianna ożarowska19. 
W następnych latach informacje o parafii znajdujemy w elenchusach diecezji kra-
kowskiej, aż do roku 1883 kiedy po ponownej erekcji diecezji kieleckiej znów dane 
na temat parafii Busko drukowano w elenchusach diecezji kieleckiej. 

Na podstawie zachowanych niemal od początku XIX wieku schematyzmów 
można ustalić listę duchownych zatrudnionych na danej parafii na przestrzeni ostat-
nich 200 lat. Schematyzmy nazywane w naszej części Polski najczęściej elenchusami 
były wydawane zwykle corocznie i niemal w całości się zachowały się w archiwum 
diecezjalnym w Kielcach. Schematyzmy wydawane dla diecezji kieleckiej od 1809 
roku współcześnie wydawane są pod tytułem Katalog duchowieństwa i parafii. Naj-
nowszy katalog-schematyzm na rok 2012 podaje informacje o obsadzie: proboszcz 
ks. tadeusz Szlachta; wikariusze – ks. Marcin Jaworski, ks. Mariusz chmura, ks. Jó-
zef Majchrzyk20. Schematyzmy na przestrzeni 200-u lat rejestrują informacje o du-
chowieństwie. Ponadto w rozwoju historycznym źródeł, jakimi są schematyzmy 
dodawano informacje o szkolnictwie, okręgu parafialnym, czasem wprowadzano 
dane historyczne o na temat parafii.

akta konsystorskie i kurialne parafii Busko są najściślej związane z parafią. dane 
na temat Buska możemy także znaleźć w innych seriach akt kancelarii diecezjalnej. 
Nieocenionym źródłem są wizytacje dziekańskie, zawierające opisy kościołów, dane 
na temat duszpasterstwa i życie religijnego. Z ważniejszych źródeł na uwaga zasłu-
gują akta personalne księży zawierające dokumenty związane z mianowaniem i pra-
cą duchownych na terenie diecezji. akta personalne są jednak niekompletne. akta 
te w swoim czasie, z powodów politycznych niszczono – druga połowa XIX wieku 
i w czasie II wojny światowej. Zachowały się jednak teczki księży działających w w 
Busku w XX wieku 21.

19 Ordo Divini officii […] pro anno Christi MDCCCXXI […] ad usum Dioeceseos[!] Cracoviensis descriptus et 
editus a Joanne Nepomuceno Pysch […] Kielce typis Joannis Nepomuceni Wodziczko [1820], s. 115-116.

20 Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej 2012, Kielce [2011], s. 74-75.
21 adK, Konsystorz Kielecki i Kuria Kielecka, Akta ks. Franciszka Urynieckiego (1872-1913), sygn. XU-1, 

Akta ks. Antoniego Otrębskiego (1891-1945), sygn. Xo-12, Akta ks. Adama Molisaka (1911-1954), sygn. XM-43, 
Akta ks. Walentego Kańskiego (1920-1973), sygn. XK-77, Akta ks. Stefana Stanka (1937-1993), sygn. XS-116, Akta 
ks. Mariana Goska (1951-1999), sygn. XG-75. (tytułem egzemplifikacji podano tylko akta księży proboszczów).
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omówione archiwalia dotyczące parafii Busko znajduję się w zespole archi-
walnym o nazwie „Konsystorz Kielecki i Kuria Kielecka”. akta te bowiem zostały 
wytworzone w kancelarii diecezjalnej działającej nieprzerwanie od roku 1807. od-
rębny zespół o nazwie „Parafia Busko” stanowią akta metrykalne. Są to księgi z lat 
1820- 1867. Księgi metrykalne charakteryzują się słabym poziomem zinwentary-
zowania. Posiadają praktyczny inwentarz określający numer księgi oraz lata i rodzaj 
zapisów (ochrzczeni, zaślubieni i zmarli). Zespół „Parafia Busko” składa się z dwu-
dziestu jednostek. W zespołach innych parafii występują obok akt metrykalnych 
także inne akta niemetrykalne, np. korespondencja urzędowa, inwentarze i inne. 
Ponadto zespoły parafialne sięgają czasów staropolskich. W zespole „Parafia Busko” 
występują tyko księgi metrykalne z lat 1820-1867. Zapewne inne akta i staropol-
skie księgi metrykalne zaginęły, lub zostały zniszczone. Z literatury wiadomo, że po 
erygowaniu archiwum w 1939 roku ks. Franciszek Mazurek zdołał sprowadzić akta 
metrykalne z 11-u parafii. dnia 29 marca 1971 roku bp Jan Jaroszewicz powołując 
się na przedwojenny apel ks. Mazurka wydał nakaz skierowany do proboszczów, 
aby przesłali do archiwum księgi metrykalne do roku 1867. W wyniku tej akcji 
przesłano księgi ze 121 parafii. 22 Należy zwrócić uwagę, że ten nakaz zrealizowano 
skrupulatnie w odniesieniu do Buska. W przypadku innych parafii różnie podcho-
dzono do nakazu i właściwie nie przestrzegano daty 1867.

Rozpoznanie wartości historycznej zasobów archiwum diecezjalnego w Kiel-
cach związane jest z badaniami i osobą ks. prof. dr hab. daniela olszewskiego, 
który rozpoczął naukową eksploatację zasobu i wprowadził widzę na ten temat do 
historiografii. Badania inicjuje artykuł źródłoznawczy o zasobach archiwum. 23 
Następnie powstały liczne publikacje o charakterze historycznym. archiwalia do-
tyczące parafii Busko były wykorzystywane do pracy magisterskiej napisanej pod 
kierunkiem ks. daniela olszewskiego 24. Praca złożona jest z czterech rozdziałów: 
1. struktury organizacyjne i uposażenie, 2. ludność parafii, 3. budownictwo ko-
ścielne. 4. duszpasterstwo i życie religijne. Praca artura Salamona ujmuje dzieje 
parafii w pierwszej połowie XIX wieku. Jest rzeczą oczywistą, że zachowane archi-
walia umożliwiają kontynuację badań, które powinny doprowadzić do opracowa-
nia obejmującego dalsze dzieje parafii.

archiwum diecezjalne w Kielcach jako instytucja diecezji kieleckiej zostało 
erygowane przez bpa czesława Kaczmarka w roku 193925. Swoimi początkami się-
ga jednak początków XIX wieku. W roku 1805 erygowana została diecezja kielecka. 
od 1807 roku, gdy zaczął funkcjonować konsystorz rozpoczęło się wytwarzanie 

22 t. wróbel, Archiwum Diecezjalne w Kielcach … s. 22-23.
23 D. olszewski, Akta Konsystorza kieleckiego, jako podstawa do badań nad parafiami i duchowieństwem ….
24 a. Salamon, Parafia Busko-Zdrój w pierwszej połowie XIX wieku, Kielce 1996, praca magisterska w archi-

wum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
25 Erekcja Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, KPd 26 (1939), s. 162-169.
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i gromadzenie akt. W ramach przekształceń dawnego konsystorza w 1918 roku 
powstała kuria diecezjalna i sąd biskupi. Przekształcenie konsystorza poległo na wy-
dzieleniu spraw sądowych i przekazaniu ich do nowo utworzonego sądu. Rok 1939 
przyniósł kolejny etap reformy dawnego konsystorza, ta ostatnia reforma polegała 
na wydzieleniu z kancelarii kurialnej akt starych i przekazaniu ich nowej instytucji, 
której domagało się prawo i nowoczesne przemiany administracji kościelnej. Po-
przez wydzielenie akt starych zorganizowana została nowa instytucja – archiwum 
diecezjalne w Kielcach. długa tradycja wytwarzania, gromadzenia i przechowywa-
nia akt umożliwia dziś badania historyczne. dobre zachowanie akt konsystorskich 
pozwala na zdobycie wiedzy o parafii.

Strona z opisem parafii Busko. Directorium officii Divini peragendi juxta ritum breviarii et mis-
salis Romani pro anno […] MDCCCIX in usum Dioecesis Kielcensis …
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Directorium officii Divini peragendi juxta ritum breviarii et missalis Romani pro anno […] 
MDCCCIX in usum Dioecesis Kielcensis sub […] Josepho Adalberto de Boża Wola Górski Dei et 
Apostolicae Sedis gratia Episcopo Kielcensi conscriptum, [b.m.r. wyd.] [1808], 8°, nlb. Współ-
wyd.: Consignatio cleri reperibilis in Dia[!]ecesi Kielcensi. Biblioteka Parafii w Rakowie, sygn. 
22. 
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Obwoluta pierwszego poszytu akt konsystorskich parafii Busko. Nadruk: „Akta Konsysto-
rza Jeneralnego Diecezji Krakowskiej tyczące się:” Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej 
ADK). Akta Konsystorza Jeneralnego diecezji krakowskiej tyczące się kościoła w Busku od r. 
1802 do 1832, sygn. PB-18/1 a.
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Obwoluta drugiego poszytu akt konsystorskich parafii Busko. Nadruk: „Akta Konsystorza 
Jeneralnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się:” ADK, Akta Kon-
systorza Jeneralnego części diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się kościoła 
w Busku [1834-1846], sygn. PB-18/1 b.
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Obwoluta trzeciego poszytu akt konsystorskich parafii Busko. Nadruk: „Akta Konsystorza 
Jeneralnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej tyczące się:” ADK, Akta Konsystorza Jeneralnego 
diecezji kielecko-krakowskiej tyczące się kościoła w Busku [1847-1938], sygn. PB-18/3.


