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 Comiesięczne spotkania Towarzystwa gromadziły grupę kilkudziesięciu osób. 

Tematyka spotkań krystalizowała się w oparciu o cele statutowe archiwum. Naukowy 

charakter spotkań wpłynął na pomysł zorganizowania zwykłych wykładów na temat historii 

diecezji. Pomysł konsultowany z wieloma osobami powodował coraz większą przychylność 

dla sprawy ze strony członków towarzystwa. Niezwykle korzystną okolicznością do 

organizacji wykładów był fakt wejścia do towarzystwa wielu historyków z Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach posiadających dorobek naukowy oraz doświadczenie 

dydaktyczne.  

 W związku z potrzebą zorganizowanej narady Towarzystwo postanowiło poświęcić 

jedno spotkanie, aby systematycznie omówić kształt projektowanego studium historii przy 

archiwum. W trakcie obrad zwrócono uwagę na literaturę, która miałaby się stać podstawą 

programową studium. Bogactwo badań z ostatnich dziesięcioleci, szczególnie w związku z 

działalnością uniwersytetu w Kielcach stwarzało warunki oparcia wykładów o naukową 

literaturę.  

 Program kursu został zaprojektowany jako przekaz historii ze szczególne 

wyeksponowaniem zasobu archiwum. Ponadto zwrócono uwagę na zasoby archiwalne oraz 

zbiory biblioteczne znajdujące się na parafiach. Znane pobieżnie zasoby archiwów 

parafialnych winny być otoczone troską archiwum diecezjalnego, w związku z tym 

projektowano, aby na wykłady do archiwum zaprosić ludzi będących blisko zbiorów: księży, 

organistów, kościelnych i regionalistów zainteresowanych dziejami własnych parafii. Na 

obradach poruszono kwestię odkrytych w ostatnim czasie zbiorów bibliotecznych w diecezji – 

około 1500 starodruków i inkunabułów. Również zbiory biblioteczne zasługują na troskę i 

zachowanie. Nie sposób jednak byłoby ułożyć programu kursu biorą pod uwagę tylko 

literalnie pojmowaną statutową działalności archiwum. Konieczna była przede wszystkim 

historia Kościoła. Tematyka archiwistyki i bibliologii byłaby zbyt abstrakcyjna dla odbiorców. 

Zdecydowano uwrażliwiać na zbiory w kontekście szerszych wykładów z historii Kościoła. 

 Uczestnicy narady zadawali pytania o wielkość grupy i oczekiwania intelektualne 

przewidywanych studentów. Szacowano grupę na kilkanaście osób. Zgromadzenie małej 

grupy miało być zaczątkiem kursu. Członkowie towarzystwa podawali nazwiska osób, które 

ich zdaniem byłyby zainteresowane kształceniem. Spośród członków towarzystwa wszyscy 

pracownicy naukowi deklarowali gotowość podjęcia wykładów. Niektórzy członkowie 

towarzystwa wyrażali chęć zapisania się jako słuchacze na projektowany kurs. 

W trakcie obrad zasygnalizowano potrzebę wyboru władz towarzystwa. Zastanawiano 

się na nad potrzebami i przymierzano kandydatury członków, którzy chcieliby podjąć 

obowiązki. Udało się wytypować osobę, która podjęłaby się obowiązków prowadzenia 

sekretariatu. W trakcie rozmów pani Ewa Łęk-Nocula wyraziła zgodę na podjęcie tych 

obowiązków. Do tej pory w początkowych działaniach stowarzyszeniowych już 
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protokołowała wszystkie spotkania. W związku z planowanym wyjazdem integracyjnym do 

Rabki zwracano uwagę, że w Rabce należy powrócić do tematu i szukać odpowiednich 

kandydatur. Najtrudniejszą sprawą, która wymagała kwalifikacji nieposiadanych przez 

członków towarzystwa była kandydatura skarbnika. Członkowie zwrócili uwagę, że najlepszą 

osobą na tę funkcję byłby ktoś z uprawnieniami księgowego. Postanowiono podjąć działania 

mające na celu pozyskanie takiej osoby. 
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