
ZIEMIA CZ STOCHOWSKA T. XLIII, s. 13–38  

http://dx.doi.org/10.16926/zc.2017.43.01  
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Archiwum Pa stwowe w odzi 

Materia y archiwalne dotycz ce Cz stochowy  

w zasobie Archiwum Pa stwowego w odzi  

(na przyk adzie zespo u Rz d Gubernialny  

Piotrkowski) 

Rz dy gubernialne powo ano jako jednostki administracji ogólnej II instancji 

w guberniach kaliskiej, kieleckiej, lubelskiej, om y skiej, piotrkowskiej, p oc-

kiej, radomskiej, siedleckiej, suwalskiej i warszawskiej, na mocy ukazu  

z 31 grudnia 1866 r. O zarz dzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Pol-

skim1. Zgodnie z nim na czele nowo utworzonych dziesi ciu guberni stali carscy 

nominaci w osobie gubernatorów, którzy w ramach powierzonych kompetencji 

dzia ali bezpo rednio przez podleg e ich jurysdykcji organy lub za po rednic-

twem cia a kolegialnego – rz du gubernialnego2. 

Do kompetencji rz dów nale a y sprawy gospodarcze, podatkowe, wyzna-

niowe, wi ziennictwo, pobór rekrutów, zaopatrzenie oddzia ów wojskowych  

i stra y ziemskiej, ustalanie granic powiatów i gmin, nadzór nad budownictwem 

sanitarnym oraz budow  dróg i mostów, zatwierdzanie planów i kosztorysów na 

wznoszenie lub reperacj  zabudowa  miejskich, przemys owych, domów prywat-

nych oraz ko cio ów i kaplic, sprawy zarz du miast, zatwierdzanie ich bud etów, 

kontrola ruchu ludno ci oraz sprawy personalne urz dników gubernialnych3. 

W pocz tkowym okresie struktur  organizacyjn  rz dów gubernialnych sta-

nowi y:  

1. Kancelaria Ogólna – „prowadzi protokó y jego posiedze ; sporz dza wyka-

zy interesów za atwionych i nieza atwionych; prowadzi korrespondency   

o dostarczenie piecz ci urz dowych dla zarz dów gubernialnych, powiato-

                                                 
1  „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 66, s. 115–193, art. 1–131. 
2  Tam e, s. 123, art. 14. 
3  Tam , s. 133–149, art. 30–35. 
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wych i gminnych; zachowuje ksi gi genealogiczne i szlacheckie; zapisuje do 

ksi g genealogicznych szlacht  i wydaje w tym przedmiocie wiadectwa”4;  

2. Wydzia  Administracyjny – w którym „koncentruj  si  interesa dotycz ce 

osobistego sk adu, utrzymania i urz dzenia w adz rz dowych Rz dowi Gu-

bernijalnemu podw adnych; rozgraniczania powiatów i gmin; urz dzenia 

miast i wsi pod wzgl dem budowlanym i drogowym, oraz rozmaitych 

przedmiotów gospodarstwa ziemskiego i publicznego, w szczególno ci za  

gospodarstwa miast, budowy ko cio ów, domów modlitwy i innych gospodar-

czych kwestyj zarz du duchownego, i dotycz ce administracyi w ogólno ci”5;  

3. Wydzia  Wojskowo-Policyjny – zajmuj cy si  „wykonywaniem powinno ci 

rekruckiej, kwaterunkowej i dostawy podwód, urz dzeniem budowli woj-

skowych i miejsc pod obozy, zaopatrzeniem wojsk i t.p.; przedmiotami do-

tycz cemi urlopowanych i dymissyonowanych o nierzy, dotycz cemu wi -

zie , przesy ki aresztantów, ledzenia osób i funduszów; przedmiotami pa-

sportowemi, dotycz cemu cudzoziemców, nadzwyczajnych wypadków  

i zdarze  i w ogólno ci przedmiotami wykonawczo i ledczo-policyjnemi”6; 

4. Wydzia  Skarbowy – odpowiedzialny za „ksi gi poborowe podatków i za-

wiaduje czynno ciami dotycz cemi ci gania podatków i innych poborów 

skarbowych”7;  

5. Wydzia  Dóbr Rz dowych – w jego kompetencji „przedmioty dotycz ce 

dóbr i lasów skarbowych i pod zarz dem skarbu zostaj cych”8;  

6. Wydzia  Prawny – reguluj cy „przedmioty dotycz ce obrony praw skarbu  

i instytucyj zostaj cych pod opiek  Rz du; spraw spornych z osobami pry-

watnemi; s du administracyjnego; kwestyj prawnych, wynikaj cych we 

w adzach i instytucjach gubernialnych i t.p.”9;  

7. Wydzia  Ubezpiecze  – prowadz cy „czynno ci, które nale a y dot d do 

zawiadywania Dyrekcyi Ubezpiecze , dotycz ce wszelkiego rodzaju ubez-

piecze , na zasadzie oddzielnej Ustawy […]”10; 

8. Wydzia  Lekarski – kieruj cy „przedmiotami dotycz cemi zabezpieczenia 

zdrowia publicznego, oraz sk adu osobistego zarz du lekarskiego; czuwa 

nad wykonywaniem przepisów ustawy lekarskiej; udziela opinije w kwesty-

ach lekarskich. Do tego  Wydzia u nale : przedmioty s u by weterynaryj-

nej w gubernii”11. 

                                                 
4  Tam e, s. 157, art. 63. 
5  Tam e, s. 155, art. 56. 
6  Tam e, art. 57. 
7  Tam e, art. 58. 
8  Tam e, art. 59.  
9  Tam e, s. 155–157, art. 60. 
10  Tam e, s. 157, art. 62. 
11  Tam e, s. 157, art. 61. 
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Ponadto przy rz dzie gubernialnym funkcjonowa y jeszcze – pozostaj ce  

„w zawiadywaniu archiwisty i jego pod ug etatu pomocników”12 – archiwum oraz, 

b d ca „pod zarz dem Vice-Gubernatora i bezpo rednim zawiadywaniem Redakto-

ra Dziennika Gubernijalnego”, drukarnia, która „przysposabia ksi gi, blankiety i in-

ne przedmioty dla w adz gubernialnych i powiatowych”13. Powo ano ponadto sta-

nowisko redaktora dziennika gubernialnego oraz budowniczego gubernialnego14. 

W latach pó niejszych organy te podlega y reorganizacjom zachodz cym na 

poziomie wydzia ów i referatów, które czono b d  rozdzielano w zale no ci 

od potrzeb. W przypadku stanowi cego przedmiot bada  Rz du Gubernialnego 

Piotrkowskiego ju  w 1869 roku z obszaru jego dzia alno ci wy czono wymiar 

i pobór podatków oraz sprawy nadzoru nad dobrami rz dowymi, przekazuj c je 

Izbie Skarbowej15. W 1874 roku kompetencje w zakresie poboru do wojska 

przej  Urz d Poborowy16. W 1902 roku zlikwidowano Wydzia  Ubezpiecze ,  

a jego czynno ci wykonywa  odt d Urz d Ubezpieczenia Budynków od Ognia17. 

W 1898 roku wy czono zagadnienia nadzoru nad zwierz tami z kompetencji 

Wydzia u Lekarskiego i utworzono samodzielny Wydzia  Weterynaryjny18.  

Rz d Gubernialny Piotrkowski prowadzi  sw  dzia alno  nieprzerwanie do 

1914 roku. Wybuch I wojny wiatowej i przesuwanie si  frontu wymusi o ewa-

kuacj  w adz gubernialnych w g b Imperium. Urz d funkcjonowa  jeszcze na 

terenie Rosji do 1918 roku w cznie. Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci 

wi kszo  akt wywiezionych do Imperium rewindykowano do kraju. Akta Rz -

du Gubernialnego Piotrkowskiego, zgodnie ze sw  w a ciwo ci , przewieziono 

do Piotrkowa i zgromadzono w tamtejszym, tworz cym si , archiwum19. Po 

okresie wojennym i tymczasowym zdeponowaniu dokumentów w archiwach  

w Poznaniu i Katowicach akta gubernialne na krótko wróci y do Piotrkowa.  

W zwi zku z projektowanymi przenosinami archiwum z Piotrkowa do odzi, 

ju  z ko cem trzeciego kwarta u 1949 roku rozpocz to przemieszczanie cz ci 

piotrkowskiego zasobu archiwalnego. Pod koniec tego roku w ódzkiej placówce 

archiwalnej zgromadzono ponad 40 000 j.a., na które sk ada y si  archiwalia b -

d ce wytworem kancelarii rosyjskiej20. 

                                                 
12  Tam e, s. 167, art. 83. 
13  Tam e, s. 167, art. 84. 
14  Tam e, s. 167, art. 85–86. 
15  Tam e, s. 199–201, art. 8–9; Archiwum Pa stwowe w odzi (dalej: AP ), Rz d Gubernialny 

Piotrkowski (dalej: RGP), Wydzia  Administracyjny, sygn. 701, k. 1–8. 
16  AP , Urz d Poborowy Guberni Piotrkowskiej, sygn. 44; tam e, sygn. 42, k. 1–6. 
17  Sobranije Uzakonienij i Rasporia enij Prawitielstwa, 1900, nr 163, s. 5597–6000. Zob. te : Ar-

chiwum G ówne Akt Dawnych, Zarz d Wzajemnego Ubezpieczenia od Ognia Budynków  

w guberniach Królestwa Polskiego, zesp. 259. 
18  AP , RGP, Wydzia  Administracyjny, sygn. 11663, k. 1–6. 
19  Archiwum Pa stwowe w odzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, pod red. M. Bandurka, 

Warszawa 1998, s. 14–15. 
20  T. Matuszak, Archiwum Pa stwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, Piotrków Trybu-

nalski – Radzy  Podlaski 2009, s. 230. 
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Pozosta o  aktowa Rz du Gubernialnego Piotrkowskiego wynosi blisko 59 

261 j.a., co stanowi ponad 524 m.b. akt. Granice terytorialne zespo u odnosz  si  

do terytorium guberni piotrkowskiej, obejmuj cej osiem powiatów: b dzi ski  

z miastem powiatowym B dzinem, brzezi ski z miastem powiatowym Brzezi-

nami, cz stochowski z miastem powiatowym Cz stochow , aski z miastem po-

wiatowym askiem, ódzki z miastem powiatowym odzi , noworadomski  

z miastem powiatowym Radomskiem (Noworadomskiem), piotrkowski z mia-

stem powiatowym Piotrkowem oraz rawski z miastem powiatowym Raw 21.  

* * * 

W zespole Rz d Gubernialny Piotrkowski zachowa y si  anteriora, które od-

nosz  si  do obszarów by ych guberni warszawskiej i radomskiej, stanowi cych 

po reformie 1866 roku now  guberni  piotrkowsk . Najwi ksz  ilo ciowo grup  

anteriorów stanowi  akta miast. Akta miasta Cz stochowy z okresu 1818–1866 

to siedemdziesi t trzy poszyty, o niezaprzeczalnej warto ci badawczej i ró no-

rodnej tematyce. Odzwierciedlaj  one, najkrócej rzecz ujmuj c, funkcjonowanie 

organizmu miejskiego na przestrzeni dziesi cioleci, uwzgl dniaj c i zachowuj c 

w postaci materia ów archiwalnych najwa niejsze jego elementy.  

W serii anteriorów zachowa y si  akta Komisji Województwa Kaliskiego z lat 

1811–1818 oraz 1818–1920, zawieraj ce raporty z rewizji miast Starej i Nowej Cz -

stochowy dokonanej 22 czerwca 1818 roku. Za cznik do nich stanowi kwestiona-

riusz z ponad dziewi dziesi cioma pytaniami wraz ze szczegó owymi odpowie-

dziami dotycz cymi zabudowy miasta, ycia i dzia alno ci mieszka ców, dochodów 

kasy miejskiej i funkcjonowania rady miejskiej. Ich kompatybiln  cz  stanowi 

„Opisanie historyczne oraz topograficzno-statystyczne Starej Cz stochowy” z 1820 

roku oraz wyci g przychodów i rozchodów kasy miejskiej Nowej Cz stochowy22, 

za  uzupe nienie „Regestr pomiarowy miasta Starej Cz stochowy”23, „Regestr po-

miarowy miasta Nowej Cz stochowy wraz z przedmie ciem w. Barbary specjalnie 

rozmierzonej, jak teraz obywatele miasta Nowej Cz stochowy u ywaj , jako te   

i cz ci gruntów do folwarku Lisinca, ekonomi Gorzelnia nale cych tak daleko za-

j tych, jak wspomniani obywatele tego  miasta okazali i od rz du do swego ograni-

czenia zyska  sobie pragn  na miar  now  warszawsk  300 pr tów kwad[ratowych] 

na morg  7 1/2 okcia ci g ych, na pr t rachowanych w 1823 roku przez Bern-

hardt[a]”24 i „Rekapituacja specjalnie wyrachowanych gruntów ka dego w szcze-

gólno ci obywatela ile posiada w mie cie Nowej Cz stochowie rozmierzonych na 

miar  now  warszawsk  300 pr tów kwad[ratowych] na morg  7 1
Ú2 okcia ci g ych 

na pr t przez Bernhardt[a] rachowanych”25. 

                                                 
21  AP , RGP, Wydzia  Administracyjny, sygn. 8, k. 28–29.  
22  AP , RGP, Anteriora, sygn. 225, 226. 
23  Tam e, sygn. 293b. 
24  Tam e, sygn. 293c. 
25  Tam e, sygn. 293a. 
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Stosunkowo obszerne, bo licz ce w sumie ponad dwa tysi ce ponumerowa-

nych kolejno stron, s  jednostki archiwalne, na które sk ada si  korespondencja 

w sprawie pomiaru i regulacji tych osad wraz z aktami ich po czenia w jeden 

organizm miejski26. Chronologicznie poszyty te obejmuj  lata 1823–1866 i sta-

nowi  cztery odr bne jednostki inwentarzowe. Osobne pozycje inwentarzowe 

maj  akta organizacji i dzia ania Urz du Municypalnego oraz pracy jego urz d-

ników, z za cznikami w postaci wykazów s u by urz dników miejskich, zesta-

wie  finansowych oraz skarg mieszka ców miasta na niew a ciwe, ich zdaniem, 

wype nianie obowi zków s u bowych przez prezydenta i poszczególnych cz on-

ków Urz du Municypalnego27. 

Akta stricte miejskie to poszyty w sprawie nabywania dzia ek przez ydow-

skich mieszka ców miasta i ich zabudowy z wykazami starozakonnych cz sto-

chowskich28, budowy ratusza29, brukowania ulic i mostów30, dzier awienia grun-

tów miejskich31, utrzymania narz dzi ogniowych32, zysków z propinacji33. Jed-

nostki z tej serii rejestruj  tak e interesuj ce fakty z historii Cz stochowy. Nale-

y do nich, przyk adowo, po ar miasta z 4 listopada 1862 roku, wskutek którego 

spalonych zosta o czterdzie ci domów, a sto sze dziesi t rodzin pozosta o bez 

dachu nad g ow 34, i sprawa przej cia przez Zgromadzenie Sióstr Mariawitek 

budynku po o onego pod numerem 29 przy alei Naj wi tszej Maryi Panny35. 

Anteriora zawieraj  akta osobowe cz stochowskich urz dników36, akta 

ledztwa prowadzonego przeciwko prezydentowi miasta Walerianowi Grochow-

skiemu za nadu ycia w adzy, wraz z obszernymi zeznaniami wiadków37, do-

kumentacj  prac remontowych prowadzonych w klasztorze jasnogórskim38, ma-

teria y archiwalne wspólnot ró nych wyzna  (szko y e skiej prowadzonej 

przez mariawitki39, ko cio a ewangelickiego40, dozoru bo niczego41), regulacji 

hipoteki nieruchomo ci miejskich42, komitetu opieki nad ubogimi43 oraz kwalifi-

                                                 
26  Tam e, sygn. 235, 237, 238, 239. 
27  Tam e, sygn. 236, 267, 268. 
28  Tam e, sygn. 227. 
29  Tam e, sygn. 254. 
30  Tam e, sygn. 264, 265, 287, 288. 
31  Tam e, sygn. 272. 
32  Tam e, sygn. 273. 
33  Tam e, sygn. 287, 279, 280, 281. 
34  Tam e, sygn. 291. 
35  Tam e, sygn. 290. 
36  Tam e, sygn. 1660, 1685, 1687, 1697, 1727, 1733, 1770, 1773, 1805, 1815, 1825, 1838, 1854, 

1844, 1883, 1880, 1909, 1913. 
37  Tam e, sygn. 1726. 
38  Tam e, sygn. 2389. 
39  Tam e, sygn. 2391. 
40  Tam e, sygn. 2450. 
41  Tam e, sygn. 2504. 
42  Tam e, sygn. 2964–2967. 
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kacji kupców i kramarzy44. Ponadto jednostka o tytule oryginalnym Akta Komi-

sji Województwa Kaliskiego w przedmiocie skarbcu klasztoru na Jasnej Gorze 

Cz stochowskiey sk ada si  z korespondencji w sprawie odlania ze srebrnych wotów 

jasnogórskich dwóch figur w. Paw a i w. Antoniego, wraz z cennymi za cznika-

mi – listami gen. Jana Henryka D browskiego, z jego w asnor cznym podpisem, 

oraz dokumentem Regestra Totius Thesauri Claro Montani sub Tempus Visitationis 

Canonicae Provincialis descripto Diebus Junij Anno Domini 180345. 

Odmienny charakter ma zgromadzona w tym zespole seria akt Kancelaria 

Prezydialna. Zbiór tworz , w wi kszo ci, jednostki zawieraj ce protoko y posie-

dze  rz du, rozporz dzenia w adz, ukazy, manifesty, statystyk  spraw za atwia-

nych przez rz d i og oszenia rejestruj ce zakres kompetencyjny tej komórki or-

ganizacyjnej. Kancelaria Prezydialna wydawa a tak e zezwolenia na organizacj  

przedstawie  teatralnych i innych widowisk, wydawa a „Wiadomo ci Guber-

nialne”, kontrolowa a wydatki na druki, opa  i wiat o. Po 1906 roku rejestrowa-

a stowarzyszenia i zwi zki zak adane we wszystkich miastach guberni. W samej 

Cz stochowie, jak wynika z pozosta o ci aktowej, ubiegano si  o rejestracj  bli-

sko trzydziestu organizacji.  

Ka dorazowo pismem wszczynaj cym spraw  by o podanie cz onków sto-

warzyszenia zwracaj cych si  do w adz gubernialnych z pro b  o rejestracj . Za-

o yciele, zgodnie z ówczesnym ustawodawstwem rosyjskim, zobligowani byli 

do przedstawienia do wgl du organom administracyjnym statutu rejestrowanego 

stowarzyszenia (zachowa y si  w materiale aktowym). Regulaminy te mia y 

schemat szablonowy, powtarzalny dla ka dego nowego zwi zku. Wypunktowy-

wano w nich podstawowe dane dotycz ce stowarzyszenia (pe na nazwa oraz 

miejsce dzia ania), cel i charakter dzia alno ci, sk ad osobowy, porz dek przyj-

mowania i usuwania cz onków, powo ywania zarz du, zwo ywania zebrania 

ogólnego i pracy komisji rewizyjnej.  

Analiza poszytów sk adaj cych si  na t  seri  akt wskazuje na pr n  dzia-

alno  cz stochowskiej wspólnoty ydowskiej, wspieraj cej swoich wspó braci 

i ch tnie wspó pracuj cej na rzecz dobra wspólnego. wiadcz  o tym, mi dzy 

innymi, akta Towarzystwa Opieki nad Ucz c  si  M odzie  ydowsk  „Chi-

nich-Bonim”46, Towarzystwa Pomocy Handluj cym i Rzemie lnikom ydom 

„Gemilis Hasodim”47, Towarzystwa Opieki nad Ubogimi ydami „Machnosas-

Orchim”48, Towarzystwa Pomocy Ubogim i Chorym ydom „Linas Hacedek”49, 

                                                                                                                         
43  Tam e, sygn. 3197. 
44  Tam e, sygn. 3361. 
45  Tam e, sygn. 2390. 
46  AP , RGP, Kancelaria Prezydialna, sygn. 726. Wyst puj ce w tek cie nazwy instytucji oraz 

imiona i nazwiska zapisano przy wykorzystaniu zasad transkrypcji, trzymaj c si  brzmienia 

wyst puj cego w materiale aktowym.  
47  Tam e, sygn. 846. 
48  Tam e, sygn. 872. 
49  Tam e, sygn. 831. 
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Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Drobnych Kupców i Rzemie lników ydow-

skich50, ydowskiego Towarzystwa Literackiego w Petersburgu Oddzia u  

w Cz stochowie51 i Towarzystwa Opieki nad Ubogimi ydami „Machzikaj–

Hadas”52. Jednocze nie wymieni  nale y stowarzyszenia o charakterze zawodo-

wym, kulturalnym czy spo eczno-o wiatowym, tj. 

—  zawodowe: Stowarzyszenie R kodzielniczek „D wignia Cz stochow-

ska”53, Towarzystwo Muzyczne Pracowników Fabryki Motte i Spó ka54, 

Towarzystwo Teatralno-Muzyczne przy Fabryce Motte i Spó ka55, Zwi zek 

Robotników „Robotnicze Ognisko”56, Zwi zek Zawodowy Cie li57, Zwi -

zek Malarzy Pokojowych58, Chrze cija ski Zwi zek Piekarzy59 i Towarzy-

stwo Rolnicze60;  

— kulturalne: Towarzystwo Muzyczno–Literackie „Lira”61 i Towarzystwo 

Gimnastyczne62; 

— o wiatowe i spo eczno-o wiatowe: Stowarzyszenie Pomocy Biednym 

Uczniom Cz stochowskiego M skiego Gimnazjum63, Towarzystwo Pomocy 

Uczniom Zak adów Naukowych64 i Towarzystwo Szerzenia O wiaty65.  

Wi kszo  z wymienionych stowarzysze  odnale  mo na tak e w innych 

miastach guberni. Osobliwo  cz stochowsk  stanowi  natomiast akta Towarzy-

stwa Reformy Obyczajów i Walki z Prostytucj 66, a tak e Towarzystwa My liw-

skiego i Ochrony Zwierz t67. 

Archiwalia, ilustruj ce w perspektywie historycznej funkcjonowanie Cz sto-

chowy jako organizmu miejskiego, w wi kszo ci sk adaj  si  na seri  akt Wy-

dzia u Administracyjnego. Do zakresu kompetencji tej komórki organizacyjnej 

Rz du Gubernialnego nale a y wszystkie sprawy zwi zane z funkcjonowaniem 

miasta, pocz wszy od regulacji, poprzez utrzymanie dróg, mostów i ulic, na 

opiece nad cmentarzami, jatkami, na ustalaniu dni jarmarcznych ko cz c. 

                                                 
50  Tamze, sygn. 854. 
51  Tam e, sygn. 790. 
52  Tam e, sygn. 641. 
53  Tam e, sygn. 638. 
54  Tam e, sygn. 600. 
55  Tam e, sygn. 599. 
56  Tam e, sygn. 697. 
57  Tam e, sygn. 435. 
58  Tam e, sygn. 478. 
59  Tam e, sygn. 474. 
60  Tam e, sygn. 801. 
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Stosunkowo dobrze zachowan  grup  akt s  materia y powsta e w wyniku 

zawierania umów dzier awy, najmu, wykupu nieruchomo ci miejskich, sprzeda-

y i darowizny placów miejskich wraz z ich zagospodarowaniem pod budynki 

publiczne. Znajduj  si  w ród nich materia y odnosz ce si  do remontu ratusza 

miejskiego. W jednym z raportów prezydenta miasta Cz stochowy pisano: „Bu-

dynek ratusza miejskiego, wzniesiony w 1823 roku, przy liczbie ludno ci miasta 

od 4000 do 5000 dusz w chwili obecnej, w zwi zku ze wzrostem liczby ludno ci 

blisko 15 razy i zwi kszeniem liczby personelu urz dniczego blisko 4-krotnie 

[…] wymaga remontu”68. W dokumencie tym zawarto dok adny opis pomiesz-

cze  magistrackich wraz z zaznaczeniem, ilu urz dników pracuje w ka dym po-

koju, oraz podkre laj c trudne warunki lokalowe. Do pisma do czono kosztorys 

proponowanych prac generalnych na lata 1904–1905, koncentruj cych si  wokó  

rozbudowy dotychczas istniej cego budynku.  

Jak si  okaza o, nak ady by y niewystarczaj ce. Z dokumentów zawartych  

w kolejnym poszycie z lat 1907–1909 wynika, e pomimo wykonanego w latach 

wcze niejszych remontu budynek ratusza popad  cz ciowo w ruin  w zwi zku 

z wielokrotnym wykorzystywaniem w celach innych ni  urz dowe – w okresie 

wojny rosyjsko-japo skiej dokonywano w nim ogl dzin lekarskich nawet pi ciu 

tysi cy rezerwistów, rejestrowano ich rodziny – blisko tysi c osób, które przez 

dwa lub trzy dni w miesi cu przebywa y w ratuszu w oczekiwaniu na wydanie 

dokumentu zezwalaj cego na pobranie nale nego zasi ku, w latach 1906–1907 

w ratuszu odbywa y sie wybory do Dumy Pa stwowej, wreszcie za  budynek 

wykorzystywano w charakterze wi ziennym, gdy areszt miejski by  przepe nio-

ny69. Z uwagi na powy sze magistrat wymaga  dalszych prac remontowo-

budowlanych, polegaj cych – przyk adowo – na drobnych naprawach70, przebu-

dowie jednego z budynków ratusza (szopy) celem urz dzenia wartowni, i budo-

wie ogrodzenia oddzielaj cego nowo projektowan  wartowni  od podwórza ra-

tuszowego71 oraz po o eniu betonowego chodnika przed budynkiem72. 

Z wa nych – z punktu widzenia potrzeb mieszka ców Cz stochowy – insty-

tucji miejskich wymieni  nale y rze ni . Zachowa y si  stosunkowo lapidarne 

akta odbudowy budynku spalonej rze ni z 1904 roku73 oraz poszyt zawieraj cy 

pro b  dyrekcji Towarzystwa Akcyjnego Rze ni Miejskich w Rosji o budow   

w uroczysku Ostatni Grosz nowej rze ni, na podstawie umowy koncesji na wy-

posa enie i eksploatacj  na okres 40 lat, zawartej 23 czerwca (6 lipca) 1906 roku 

pod numerem 3025, w biurze cz stochowskiego notariusza W adys awa Ma -

kowskiego. Spraw  prowadzono od 1906 do 1913 roku w cznie, uzupe niaj c j  
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o materia y odzwierciedlaj ce funkcjonowanie rze ni, w tym pisma w sprawie 

powi kszenia rejonu dzia ania, s u by weterynaryjnej, zatrudnienia, budowy 

dróg dojazdowych i innych74. Uzupe niaj  owe materia y jednostki archiwalne 

odnosz ce si  do projektu za o enia przy cz stochowskiej rze ni miejskiej gabi-

netu mikroskopijnego badania mi sa wieprzowego75, utworzenia oddzia u kiszek 

(kiszarni)76, prowadzonych prac remontowych77 i instalacji nowego kot a78. 

W omawiany okresie zorganizowano w mie cie ochotnicz  stra  ogniow .  

O pocz tkach jej powstania raportowano: „Maj ce w tym roku [1871] w mie cie 

Cz stochowie liczne po ary domów prywatnych wywo a y konieczno  zorga-

nizowania w asnej dru yny po arniczej, gdy  gaszenie takowych przez zgroma-

dzonych ludzi, jak wykaza o do wiadczenie, nie przynosi oczekiwanych rezulta-

tów”79. W lad za powy sz  konstatacj  podj to, co potwierdzaj  kolejne poszy-

ty wydzia owe, odpowiednie rodki administracyjne powo ania w Cz stochowie 

wyspecjalizowanej s u by w celu ochrony przeciwpo arowej – zatwierdzono 

statut dzia alno ci sk adaj cy si  z czternastu paragrafów opisuj cych cele, za-

kres dzia ania, rodki utrzymania, sk ad osobowy, system wyborów na cz on-

ków, zarz d i organizacj  wewn trzn  miejskiego Towarzystwa Stra y Ognio-

wej80, i dokonano wyborów cz onków cz stochowskiej stra y ogniowej81. Kwe-

stie materialnego posiadania ilustruj  sprawy przej cia przez miasto na w asno  

budynków Towarzystwa Stra y Ogniowej w Cz stochowie. Stowarzyszenie 

w asnym sumptem wyrówna o jeden z miejskich placów, otoczy o go drewnia-

nym ogrodzeniem, zorganizowa o sal  gimnastyczn  dla cz onków, wznios o 

przybudówk  ze stajniami dla koni oraz stró ówk 82. W ród dokumentów od-

najdziemy ponadto zapisy odst pienia Towarzystwu placu miejskiego po o one-

go na Starym Rynku, mi dzy ulicami Krakowsk  i Targow , najprawdopodob-

niej przy obecnej ulicy Stra ackiej83. 

Osobn  grup  materia ów archiwalnych stanowi  akta szkó  i szpitali. Te 

pierwsze reprezentuj  jednostki dotycz ce przekszta cenia cz stochowskiego 

sze cioklasowego progimnazjum m skiego na pe ne gimnazjum84, pro by 

mieszka ców Cz stochowy o za o enie w mie cie gimnazjum m skiego85, wy-
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dawania zezwole  na otwarcie zak adów freblowskich86, szko y szycia i kroju87, 

szko y muzycznej88 i szko y przemys owej89 oraz zmiany statutu prywatnej szko-

y handlowej I.J. Mejera90. Drugie natomiast charakteryzuje, mi dzy innymi, 

sprawa odst pienia na rzecz Powiatowej Rady Opieki Spo ecznej siedmiu pla-

ców miejskich, pod numerami 449–455, pod budow  nowego szpitala na sto ó-

ek, na rogu obecnych ulic 7 Kamienic i Pu askiego; na dokumentacj  sk adaj  

si  korespondencja, protoko y z posiedzenia magistratu, kopia aktu notarialnego 

zawartego przed notariuszem W adys awem Pi tkowskim w 1898 roku mi dzy 

prezydentem miasta Piotrem Wnorowskim a cz onkiem Rady Antonim Chrz -

stowskim91; analogiczna sprawa oddania w bezp atne u ytkowanie Towarzystwu 

ydowskiemu gruntu miejskiego pod budow  ydowskiego szpitala publiczne-

go, w miejscu istnienia starej rze ni przy drodze prowadz cej na Zawodzie 

(obecnie ulica Mirowska), z kopi  aktu notarialnego sporz dzonego przez nota-

riusza W adys awa Ma kowskiego w 1908 roku, w której stronami byli prezy-

dent miasta Jan G azek i przemys owiec Henryk Markusfeld, kupiec Markus 

Henig, in ynier Ludwik Karpf i kupiec Markus Goldsztajn (tak zapisano w ak-

cie, winno by  prawdopodobnie Gradstein)92, oraz sprawa skre lenia ze spisu 

rzeczy pozosta ych po zamkni ciu w 1895 roku w Cz stochowie dwóch szpitali 

cholerycznych93. 

Najmniej liczne s  materia y archiwalne odnosz ce si  do cz stochowskich 

koszar wojskowych, reprezentowane jedynie przez pojedyncze poszyty. Najcen-

niejsze z nich to akta budowy murowanego dwupi trowego budynku, w którym 

planowano rozlokowa  pó batalion strzelców pieszych, na nieruchomo ci po o-

onej przy drodze prowadz cej od ulicy Szkolnej. W zwi zku z planowan  in-

westycj  doktor pomologii, za o yciel i w a ciciel szko y ogrodniczej w Cz sto-

chowie i prezes Cz stochowskiego Towarzystwa Ogrodniczego Karol Zawada 

zwróci  si  do Rz du Gubernialnego z pro b  o udzielenie mu po yczki w kwo-

cie 10 000 rubli na doko czenie rozpocz tej inwestycji. Do akt do czono, b d -

ce wa nym ród em badawczym, kosztorys i projekt budowy94. 

Kontynuowano, wzorem lat poprzednich, sprawy wspólnot wyznaniowych 

dotycz ce funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Cz stochowscy katolicy, jak 
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wynika z zachowanego materia u aktowego, g ównie parafianie ko cio a w. 

Zygmunta, prosili o wydanie zezwolenia na budow  nowego budynku sakralne-

go95, otwarcie sali rzemie lniczej96, a tak e przekazanie gruntu pod cmentarz97. 

Uzupe nienie tych poszytów stanowi  materia y archiwalne o oddaniu maj tków 

pomariawickich w Cz stochowie w zarz d parafii w. Zygmunta98 i remontu ko-

cio a pomariawickiego przyj tego pod zarz d tej e ko cielnej jednostki organi-

zacyjnej99. Cz stochowska spo eczno  ewangelicko-augsburska w omawianym 

okresie wykaza a starania o budow  ko cio a ewangelicko-augsburskiego i do-

mu dla pastora100. Jednocze nie w aktach wydzia owych odnale  mo na jed-

nostki dotycz ce projektu przeorganizowania filii ko cio a ewangelicko-

augsburskiego w Cz stochowie na samodzieln  parafi 101 i szacuj ce etaty filii 

ko cio a ewangelicko-augsburskiego102. W stosunku do uprzywilejowanej cz -

stochowskiej spo eczno ci prawos awnej pozosta o  aktow  stanowi  archiwa-

lia rejestruj ce próby oddania w bezp atne u ytkowanie placu miejskiego na 

rzecz 7. i 8. Pu ku Strzelców pod budow  cerkwi prawos awnej przy ulicy Cel-

nej (obecnie ul. Kazimierza Pu askiego)103, spraw  odst pienia przez mieszka -

ców miasta placu pod numerem 31 przy alei Panny Maryi pod budow  cerkwi104 

oraz uzyskania zgody na budow  prawos awnej wi tyni (obecnie ko ció  w. 

Jakuba)105 oraz pó niejszego jej remontu kapitalnego, projektowanego na rok 

1900106. Wreszcie za  Wydzia  Administracyjny wytworzy , w odniesieniu do 

ydowskiej gminy wyznaniowej, poszyty zawieraj ce podanie Markusa Heniga, 

Markusa Gradsteina, Leopolda Kohna i Hermana Wernika na zezwolenie na bu-

dow  w Cz stochowie na w asny koszt synagogi ydowskiej na terenie przylega-

j cym do linii kolejowej, z kopi  aktu notarialnego zawartego przed Leopoldem 

Stanis awem Biernackim w 1899 roku107, projekt remontu dachu na publicznej sy-

nagodze ydowskiej przy ulicy Nadrzecznej108 i budowy w mie cie mykw109. 

„Jasnogórskie” materia y Wydzia u Administracyjnego reprezentowane s  

przez kilka ró norodnych tre ciowo jednostek archiwalnych. Obok dominuj -
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cych spraw budowy w okolicach klasztoru kramów z pami tkami religijnymi110 

w serii zgromadzono akta zatwierdzenia komitetu kontroli przychodów i roz-

chodów klasztoru jasnogórskiego, w osobach Dominika Klepackiego, W ady-

s awa Ma kowskiego i Ignacego Tomczyka111. Osobne poszyty po wi cono bu-

dowie i remontom pomnika cara Aleksandra II112. Interesuj ca, z punktu bada-

nego przedmiotu, jest teczka po wi cona odbudowie po po arze cz ci zabudo-

wa  i spalonej dzwonnicy klasztoru jasnogórskiego113 oraz sprawa wysiedlenia 

ojców paulinów z budynków pauli skich przylegaj cych do ko cio a w. Barba-

ry. Do 1864 roku w tych pomieszczeniach mie ci  si  nowicjat i mieszkali starsi 

zakonnicy. Po wprowadzeniu w Królestwie Polskim tak zwanej reformy klaszto-

rów zostali oni przeniesieni na Jasn  Gór , a przy ko ciele w. Barbary pozo-

stawiono jedynie kilku duchownych, maj cych zaj  si  nadzorem nad zabudo-

waniami i maj tkiem nieruchomym oraz pe ni  regularn  pos ug  kap a sk  na 

rzecz ludno ci miasta. Na pocz tku lat osiemdziesi tych w adze gubernialne 

podj y decyzj  o pozostawieniu we w adaniu paulinów samego ko cio a w. 

Barbary i przekazaniu pozosta ych zabudowa  przyko cielnych cz stochowskiej 

Powiatowej Radzie Opieki Spo ecznej, o czym szczegó owo traktuje jeden z po-

szytów wydzia owych114.  

Warto  badawcz  posiadaj  tak e akta kilkunastu cz stochowskich stowa-

rzysze  spo ywców, dotycz ce g ównie ich za o enia lub zatwierdzenia statutu 

dzia alno ci, towarzystw charytatywnych, oszcz dno ciowo-po yczkowych, 

piewaczych i kredytowych oraz zak adanych w mie cie cechów115. Zachowa y 

si  poszyty obrazuj ce próby za o enia w mie cie kilku placówek o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym. W tej sferze prym wiod y cz stochowskie kina – pro-

jektowane do otwarcia dla szerokiej publiczno ci kino „Atoma” Kazimierza 

Miszczaka, Micha a Wichra, Franciszka Lula i Wincentego Szadkowskiego, 

mieszcz ce si  w domu Markusfelda pod numerem 20 przy ulicy Teatralnej 

(obecnie al. Naj wi tszej Marii Panny 27 i al. Wolno ci 2)116, kina Zygmunta 

Snawadzkiego pod numerem 38 przy II Alei Naj wi tszej Maryi Panny117, orga-

nizacji przez W adys awa Krzemi skiego, pó niejszego w a ciciela kina „Ode-

on”, seansów kinematograficznych pod go ym niebem w ogrodzie spadkobier-

ców Wolberga pod numerem 12 w I Alei Naj wi tszej Maryi Panny118. War-

szawskie Towarzystwo Higieniczne z o y o ponadto podanie, w którym podkre-
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lano, i  ju  istniej ca w mie cie ekspozycja, obejmuj ca kilkana cie eksponatów 

(mi dzy innymi model wybudowanego zgodnie ze standardami higieny domu 

drewnianego, szko y wiejskiej, a ni, cz ci studni, narz dzi po arowych, prostej 

umywalki i wanny) cieszy a si  du ym zainteresowaniem zwiedzaj cych, g ównie 

p tników z ca ego kraju. Bior c pod uwag  powy sze, a tak e zaznaczaj c potrzeb  

u wiadamiania ludno ci potrzeby zachowania higieny, wnioskodawca prosi  o od-

st pienie jednego z placów miejskich pod budow  nowego, specjalistycznego Mu-

zeum Higienicznego. Wybrana lokalizacja, co potwierdza za czony do akt plan sy-

tuacyjny, mie ci a si  w parku jasnogórskim, od strony ulicy Wielu skiej. Dzia k  t  

o rozmiarach oko o 540 s ni, jak wynika z protoko u posiedzenia cz stochowskie-

go magistratu, przekazano Towarzystwu nieodp atnie na okres 24 lat119.  

Szeroko rozumiane akta miejskie Wydzia u Administracyjnego to w zasa-

dzie akta personalne urz dników w adz administracyjnych ró nych szczebli,  

w postaci ankiet. Zachowa y si , w ród dziesi tków pozosta ych, akta osobowe 

prezydentów miasta Piotra Wnorowskiego120 i Waleriana Makowieckiego121, 

g ównego lekarza powiatowego Wincentego Grz dzielewskiego122, naczelnika 

powiatu cz stochowskiego Parmena Kaszeryninowa123, naczelnika cz stochow-

skiej stra y ziemskiej Klementa Hersta124 oraz architektów Aleksandra Lie125, 

Tadeusza Fija kowskiego126 i Ernesta Lühra127. Akta przebiegu s u by (formu-

liarnyj spisok o s u bie) to dokumenty zawieraj ce kompleks informacji o yciu 

i dzia alno ci publicznej carskich urz dników gubernialnych. Czterna cie wy-

ró nionych rubryk ukazuje szczeble kariery naukowej i zawodowej (z wymie-

nionymi datami dziennymi uko czenia szko y i zaj cia ka dej posady), otrzy-

mywane wyró nienia i nagrody, wykorzystane urlopy, zas dzone wyroki oraz 

nie mniej interesuj ce zwi zki rodzinne. Obok formularzy po wiadczaj cych 

s u b  urz dnicz  zachowa a si  korespondencja w sprawach obsadzania eta-

tów128, asygnowania dodatkowych pieni dzy na wynagrodzenia dla pracowni-

ków magistratu i zarz du miejskiego129 lub wyp acania zapomóg dla znajduj -

cych si  w trudnej sytuacji finansowej130.  

W aktach Wydzia u Administracyjnego wyst puj  licznie poszyty odnosz ce 

si  do inwestycji budowlanych. Innowacyjny, jak na omawiany okres, by  pro-
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jekt budowy i eksploatacji miejskiej linii tramwajowej131, instalacji sieci telefo-

nicznej132 i o wietlenia miasta133. W serii przewa aj  jednak projekty budowy 

obiektów prywatnych i przemys owych prowadzonych na obszarze miasta. Te 

ostatnie reprezentowane s  w materiale aktowym poprzez blisko sto dziesi  

jednostek archiwalnych – pozosta o ci po istniej cych lub projektowanych pod 

budow  w Cz stochowie kaszarni134, wytwórni apretury135, fabryki papieru  

i drukarni136, wytwórni po czoch137 i tasiemek138, garbarni139, niklowni140, prz -

dzalni141, lusarni142, tartaku143, wytwórni wyrobów betonowych144, czesalni 

we ny145, wytwórni koronek i wyrobów haftowanych146, papy dachowej147, prze-

robu skalenia148, stolarni149, m yna150, odlewni wyrobów z br zu151, pieców do 

wypalania ceg y152, do wypalania wyrobów glinianych i porcelanowych153, do 

wypalania wapna154, zak adu zegarmistrzowskiego155, szarpalni szmat156, tokar-

ni157, wytwórni albumów158, armatury miedzianej159, fabryki cukierków160, za-

k adu produkcji elementów elektrycznych161, naczy  porcelanowych162, wytwór-
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ni kapiszonów do pistoletów dzieci cych163, knotów do lamp164, fabryki maka-

ronu165, wytwórni myd a166, pilników167, fabryki zabawek dzieci cych168, wy-

twórni spinek169, dewocjonaliów170, galanterii171, harmonijek ustnych172, guzi-

ków173, ram drewnianych i listew do ram174, smo y175, wiec176, wyrobów celulo-

idowych177 i wielu innych. Ich uzupe nienie i kontynuacj  stanowi  poszyty 

utworzonego dopiero w 1890 roku Wydzia u Budowlanego, który przej  

wszystkie sprawy budowlane prowadzone na obszarze guberni piotrkowskiej.  

Materia  aktowy, wytworzony przez wspomnian  komórk  organizacyjn , 

stanowi  poszyty, najcz ciej kilku- lub kilkunastustronicowe. Ich kompatybiln  

cz ci  s  projekty realizowanych inwestycji budowlanych, zawieraj ce – naj-

cz ciej – fasad , przekrój, rzuty kondygnacji budynków, ukazuj ce ich kszta t  

i wielko , oraz plany – sytuacyjny i orientacyjny nieruchomo ci, pokazuj ce 

sposób rozmieszczenia obiektów budowlanych i usytuowanie nieruchomo ci  

w przestrzeni.  

W zbiorze ponad dwóch tysi cy jednostek archiwalnych najwi ksz  grup  

stanowi  plany obiektów prywatnych. Osoby fizyczne budowa y drewniane  

i murowane domy mieszkalne, monumentalne kamienice, wille, oficyny, budyn-

ki gospodarcze, komórki, ust py, stajnie, wozownie, obory, szopy, wiaty, dre-

wutnie. Nie brakowa o w ród nich obiektów charakterystycznych dla miasta po 

dzie  dzisiejszy, jak chocia by kamienicy, wybudowanej na nieruchomo ci 

Izraela Berka Mejtlisa przy ulicy Tylnej178, obecnie nosz cej nazw  ulicy Kate-

dralnej 8, czy te  budynku znanego jako „dom Frankego”179. Pierwotnie w miej-

scu tej kamienicy sta  dworek z pierwszej po owy XIX wieku, stanowi cy w a-

sno  Augusta Szlachera. W 1895 roku dzia ka zosta a kupiona od Wandy 

Kreczmerowej przez dyrektora fabryki „Brass i Synowie” – Adolfa Frankego.  

W 1903 roku Franke zwróci  si  do Rz du Gubernialnego Piotrkowskiego  
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z pro b  o wydanie zgody na budow  niemal e w samym sercu Cz stochowy,  

u zbiegu ulicy Teatralnej i alei NMP, monumentalnej kamienicy. Jej oryginalny 

projekt mo na obejrze  w a nie w jednym z poszytów Wydzia u Budowlanego. 

Kolejn  grup  inwestycji stanowi  inwestycje przemys owe. Obejmowa y 

one ró ne formy aktywno ci lokalnych przemys owców. To w sumie kilkaset 

projektów najwi kszych cz stochowskich firm i mniejszych zak adów przemy-

s owych, w ród których wymieni  mo na: czesalni , farbiarni  i prz dzalni  

we ny nale c  do spó ki Motte, Meillassoux, Caulliez i Delaoutre180, drukarni  

Oderfelda i Kohna181, odlewni  elaza i emalierni  „Wulkan”182, Odlewni  ela-

znych Naczy  Emaliowanych Lubczy skiego i Strzeleckiego183, prz dzalni  

we ny czesankowej b d c  w asno ci  firmy Peltzer i Synowie184, cz stochow-

sk  Prz dzalni  i Tkalni  Juty „Warta”185, fabryk  wyrobów celuloidowych  

S. Weinberga i Spó ki186, Towarzystwo Akcyjne Cz stochowskich Zak adów Ju-

towych i Konopnych, wcze niej fabryk  szpagatu Bracia Goldstein, Oderfeld, 

Oppenheim187, Towarzystwo Akcyjne Cz stochowskiej Fabryki Kolorowego 

Papieru i Tapet, wcze niej fabryk  papieru i tapet H. Markusfelda188, Towarzy-

stwo Akcyjne Zak adów Chemicznych189, farbiarni  prz dzy bawe nianej Wil-

helm Brass i Synowie190, Cz stochowsk  Fabryk  Kleju i elatyny, wcze niej 

fabryk  kleju i elatyny Markusfelda i Neufelda191, Cz stochowskie Towarzy-

stwo Anonimowe Prz dzalni „Cz stochowianka”192 i Cz stochowskie Zak ady 

Wyrobów W ókienniczych „Stradom” Towarzystwo Akcyjne193.  

W aktach wyst puj  ponadto projekty budowy obiektów pe ni cych funkcje 

us ugowe, w tym zabudowy nieruchomo ci nale cej do przemys owca, kupca, 

dzia acza spo ecznego, w a ciciela Hotelu Angielskiego Juliana Fuchsa194 czy 

b d cego w asno ci  znanego fotografa Samuela Langfiera atelier fotograficz-

nego przy ówczesnej ulicy Tylnej (obecnie ulica Katedralna)195. Przyk ad bu-
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downictwa o charakterze religijnym stanowi  mog  ko cio y ró nych wyzna , 

domy modlitwy, mykwy, kaplice, kuczki. W aktach Wydzia u Budowlanego od-

nale  mo na, mi dzy innymi, projekt budowy stró ówki przy cerkwi prawo-

s awnej196 i synagogi197 projektowanej przy obecnych wa ach Dwernickiego. 

W odniesieniu do Cz stochowy nie mo na pomin  obiektów powstaj cych 

na potrzeby wojskowe, w tym koszar wybudowanych na nieruchomo ci Karola 

Zawady198, lub posterunku lotnego oddzia u cz stochowskiej sta y granicznej 

przy ulicy Dojazd (ob. ul. Pi sudskiego), mieszcz cego si  w budynku stanowi -

cym w asno  Micha a Hertza199. Wreszcie za  reprezentatywne dla akt cz sto-

chowskich Wydzia u Budowlanego s  obiekty o charakterze szkolnym. W serii 

akt zachowa o si  kilkana cie jednostek po wi conych nadbudowie, rozbudo-

wie, przebudowie i rozbudowie oraz wszelkiego rodzaju remontom Cz stochow-

skiego Gimnazjum M skiego200. 

Przyzna  nale y, e uzupe niaj ce si  w wielu aspektach akta Wydzia u 

Administracyjnego i Wydzia u Budowlanego Rz du Gubernialnego Piotrkow-

skiego stanowi  cenny, wa ny i interesuj cy materia  do bada  nad rozwojem 

urbanistycznym, architektonicznym, gospodarczym, kulturalnym, religijnym  

i spo ecznym Cz stochowy w omawianym okresie. Do tak szerokiego spectrum 

rzeczywisto ci bytowej mieszka ców miasta doda  mo na kwestie opieki zdro-

wotnej, prawne oraz wojskowo-policyjne. Ka da z tych sfer znalaz a swe odbi-

cie w materiale aktowym Rz du Gubernialnego Piotrkowskiego, w kolejnych se-

riach akt. 

Poszyty sk adaj ce si  na cz stochowsk  pozosta o  aktow  Wydzia u Le-

karskiego zawieraj  informacje o funkcjonowaniu na obszarze miasta szeroko 

rozumianej s u by zdrowia, sprawuj cej fachow  opiek  medyczn  nad miesz-

ka cami miasta i zaspokajaj cej ich podstawowe potrzeby w tym zakresie. Naj-

liczniejsz  grup  akt stanowi  materia y dotycz ce obsadzania stanowisk leka-

rzy201, felczerów202, akuszerek203, dentystów204, wydawania zezwole  na otwar-

cie miejskich aptek i sk adów aptecznych205 oraz zak adania wytwórni wód mi-

neralnych i owocowych206. W Cz stochowie zorganizowano ponadto szko  

akuszersk 207. Licznie w aktach wydzia owych wyst puj  teczki zbiorcze zawie-
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raj ce dane ruchu chorych w szpitalach, przeprowadzaniu sekcji zw ok oraz ba-

da  lekarskich i chemicznych w zwi zku z wypadkami i sprawami s dowymi, 

odnosz ce si  do terytorium ca ej guberni. Osobn  pozycj  inwentarzow  sta-

nowi natomiast preliminarz dochodów i wydatków szpitala cz stochowskiego  

z 1903 roku208. 

Zachowa y si  akta osobowe W adys awa Biega skiego, na które sk ada si  

standardowy formularz przebiegu s u by zas u onego dla miasta lekarza interni-

sty, doktora medycyny, logika, filozofa, dzia acza spo ecznego, anga  na stano-

wisko lekarza w szpitalu Naj wi tszej Maryi Panny w Cz stochowie z 1 listopa-

da 1883 roku wraz ze wiadectwem pracy w tej instytucji, decyzje w adz 

zwierzchnich, stosunkowo liczne podania o udzielenie urlopu, kopie wiadectw 

urodzenia dzieci i inne209.  

Wspomniany szpital Naj wi tszej Maryi Panny, jak wynika z zachowanych 

archiwaliów, nie by  jedyn  placówk  s u by zdrowia w mie cie. W aktach Wy-

dzia u Lekarskiego odnale  mo na, po pierwsze, akta prywatnej lecznicy chi-

rurgiczno-ginekologicznej z oddzia em porodowym, prowadzonej w prywatnym 

domu lekarza Stanis awa Nowaka przy ówczesnej ulicy Teatralnej 14. Dowo-

dem na jej sprawne funkcjonowanie s  regulamin dzia alno ci, zatwierdzony  

7 listopada 1911 roku przez gubernatora piotrkowskiego Michai a Jaczewskiego 

wraz z jego pe n  wersj  w postaci drukowanej broszury, protokó  ogl dzin bu-

dynku z roku nast pnego oraz dok adny plan sytuacyjny ukazuj cy rozmiesz-

czenie wszystkich sal zabiegowych i dla chorych210. Po drugie, otwarcia przez 

lokalne Towarzystwo Dobroczynno ci dla ydów szpitala ydowskiego – jak 

podkre lano w za czonym do akt statucie – „celem stworzenia osobom, cierpi -

cym na ró nego rodzaju choroby, mo liwo ci leczenia w oparciu o wspó czesne 

wymagania medycyny, a tak e odpowiednie warunki szpitalne, utrzymanie  

i opiek ”211. T  ostatni  zapewnia  fachowy personel medyczny, o wysokich 

kompetencjach, o których wiadcz  kopie dyplomu lekarskiego Lejbusia vel Lu-

dwika Batawii – przysz ego ordynatora, oraz ubiegaj cych si  o zatrudnienie le-

karzy – Romualda Broniatowskiego i Stefana Kona. 

Uzupe nienie tej serii stanowi  niekompletne akta aptekarzy w guberni 

piotrkowskiej. Poszyty, u o one zgodnie z kolejno ci  alfabetyczn  nazwisk, 

rozpoczynaj  si  od litery „g” i ko cz  na literze „ ”, przy czym w ostatnich sy-

gnaturach odnale  mo na kilka nazwisk spoza wymienionych wy ej grup. 

Zagadnienia nadzoru nad zwierz tami – jak ju  zaznaczono – nale ce do 

kompetencji Wydzia u Lekarskiego, po 1898 roku przej  nowo utworzony Wy-

dzia  Weterynaryjny. W ci gu swego istnienia wytworzy , w odniesieniu do 

Cz stochowy, ró norodn  dokumentacj  – od poszytów zbiorczych dotycz cych 
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zwierz cych chorób zaka nych i epidemii212 oraz handlu mi sem213 do szczegó-

owych akt cz stochowskich weterynarzy, w tym jednostki archiwalne o s u bie 

weterynarzy okr gu cz stochowskiego – Reinholda Chrystyna214 i Bronis awa 

Reklewskiego215, wraz z aktami osobowymi tego ostatniego216. Zachowa y si  

ponadto akta stara  Reklewskiego o wydanie pozwolenia na przyj cie felczera 

weterynaryjnego – pomocnika do nadzoru nad myciem i dezynfekcj  wagonów 

bydl cych na stacji „Cz stochowa” Kolei Warszawsko-Wiede skiej217; w okre-

sie pó niejszym owe starania zosta y pozytywnie rozpatrzone przez w adze gu-

bernialne. W aktach wydzia owych odnale  mo na te  materia y informuj ce  

o mianowaniu i obsadzaniu stanowisk trzech felczerów weterynaryjnych – 

imienne poszyty zak adane na nazwisko Sylwestra Madery, Grzegorza Rabenki  

i Józefa Solarka218, oraz wyst pienie dyrektora Kolei Warszawsko-Wiede skiej 

z powodu wydanego przez weterynarza Prze dzieckiego zakazu wy adowywania 

koni bez uprzednich ogl dzin weterynaryjnych219. 

Praca cz stochowskiego personelu weterynaryjnego koncentrowa a si  na 

kontroli funkcjonowania rze ni miejskiej i zak adów us ugowych. Wydzia  We-

terynaryjny prowadzi  korespondencj  w sprawie budowy rze ni miejskiej,  

w zwi zku z niezachowywaniem standardów higieniczno-sanitarnych w zak a-

dzie dotychczas funkcjonuj cym w Cz stochowie220, oraz przyjmowa  podania  

o przyj cie do pracy mikroskopistek do badania tusz, wydaj c ostatecznie decyzj   

o zatrudnieniu na tym stanowisku dwóch kandydatek – Anieli Mirowskiej i Zofii Pa-

ciorkowskiej221. Wydawa  b d  odmawia  wydania, jak w przypadku Lejbusia No-

waka, pozwolenia na otwarcie zak adu mycia wn trzno ci zabijanych w rze ni zwie-

rz t. Protokó  ogl dzin pomieszczenia, w którym petent projektowa  otwarcie zak a-

du, wykaza  wiele nieprawid owo ci. Inspektor wskazywa , e jest ono bardzo brud-

ne i ma e, znajduje si  w s siedztwie ust pów i nie posiada systemu wentylacji222.  

O potrzebie utworzenia takiej placówki w mie cie pisa  z kolei w swym podaniu inny 

interesant – niejaki Abram Rozenwald, dowodz c, e w Cz stochowie dokonuje si  

oczyszczania wn trzno ci byd a w domach prywatnych, bez odpowiedniego zezwo-

lenia w adz gubernialnych. Przeciwdzia aj c temu procederowi, jak twierdzi , legal-

nie wyst pi  z pro b  o otwarcie takowego zak adu w pobli u rze ni223.  
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Zakres kompetencji tej jednostki organizacyjnej Rz du Gubernialnego 

obejmowa , poza powy szym, kontrol  byd a dostarczanego na potrzeby stacjo-

nuj cych w mie cie rosyjskich oddzia ów wojskowych. O pozwolenia na pro-

wadzenie takiej dzia alno ci na terenie miasta ubiegali si  kowelski handlarz by-

d em Moszek Chonik (Gonik)224 oraz wspólnicy Kornberg i Bia ek225.  

Realizacja zada  z zakresu nadzoru nad dzia alno ci  organów pa stwo-

wych, nale ca do zada  Wydzia u Prawnego, obejmowa a obron  praw skarbu 

pa stwowego oraz ciganie nadu y  urz dników ró nych szczebli. Do pierwszej 

z wymienionych kategorii mo na zaliczy  spory graniczne rodz ce si  mi dzy 

miastem a w a cicielami cz stochowskich nieruchomo ci, przyk adowo znajdu-

j ce swe odbicie w aktach powództwo wytyczone przeciwko Janowi Grossma-

nowi i Maurycemu Kohnowi, w a cicielom Prz dzalni i Tkalni Juty „Warta”  

w Cz stochowie, o zwrot 1012 s ni kwadratowych ziemi zaj tej bezprawnie. 

Zawarto  tego poszytu stanowi : protokó  posiedzenia Magistratu miasta Cz -

stochowy, raport Naczelnika Powiatu Cz stochowskiego, plan sytuacyjny nieru-

chomo ci i kopia protoko u z posiedzenia Wydzia u226.  

W ród akt Wydzia u Prawnego wyró niaj  si  ponadto jednostki dotycz ce 

egzekwowania spadku na rzecz wspólnoty wyznaniowej, a mianowicie akta 

sprawy przeciwko spadkobiercom cz stochowianki Grasyldy Bak aszewskiej  

z d. Kruszy skiej o przekazanie, zgodnie z wol  zmar ej testatorki, sumy w wy-

soko ci tysi ca rubli na rzecz Cerkwi w. Cyryla i Metodego, wraz z kopi  de-

cyzji S du Okr gowego Piotrkowskiego227, oraz bli ej nieokre lona sprawa po-

wództwa przeora jasnogórskiego przeciwko Damazemu i Helenie Macochom, na 

któr  sk ada si  jedynie jedna strona akt – notatka Wydzia u Prawnego skiero-

wana do Wydzia u Administracyjnego228.  

Do drugiej grupy nale a y akta pozwów prawnych skierowanych w stosunku 

do przedstawicieli instytucji porz dkowych za niedope nienie obowi zków229. 

Najcz ciej, jak wynika z analizy pozosta o ci aktowej, jest to korespondencja  

w sprawach obwinie  dozorców cz stochowskiego aresztu za niedope nienie 

obowi zków s u bowych, które skutkowa o stworzeniem warunków do ucieczki 

aresztantów230. Naruszenie przepisów funkcjonowania s u by wi ziennej podle-

ga o karze porz dkowej, z usuni ciem ze stanowiska w cznie. Niekiedy jednak 

w adze zwierzchnie nie by y tak rygorystyczne. Obwinienie dozorczyni aresztu 

w Cz stochowie Anny apkin o wypuszczenie aresztantki Antoniny Kur zawie-

ra decyzj  prezydenta miasta Jana G azka stanowi c , e „win  nadzorczyni 
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apkinowej przyznaje si  bezspornie, ale bior c pod uwag , po pierwsze, cechy 

natury kobiecej – po pieszno  i nieopatrzno , charakteryzuj ce nie tylko sam  

apkinow , ale te  wszystkie inne kobiety; po drugie okoliczno ci: e mi dzy 

apkinow  jako prawos awn  i aresztantkami, w wi kszo ci katoliczkami i y-

dówkami nie by o zwi zków wyznaniowych, e apkinowa mieszka w Cz sto-

chowie samotnie i ca y swój czas po wi ca s u bie, nawet nocnej, e jest kobiet  

inteligentn  i posiada szacunek aresztantek, a wi c zamiana j  na inn  osob  nie 

przynios aby korzy ci […] proponuj  na o y  na ni  kar  administracyjn , bez 

zwolnienia z zajmowanej posady”231. W tej samej serii akt odnale  mo na lapi-

darne, bo sk adaj ce si  jedynie z jednej notatki, oskar enie wymienionego wy-

ej G azka232. 

Przest pstwa s u bowe urz dników miejskich, które nale y zaliczy  do ka-

tegorii nadu y , to oszustwa pope nione przez pracowników cz stochowskiego 

magistratu233, a tak e skargi mieszka ców na dzia alno  funkcjonariuszy poli-

cji234. Znajduje si  w ród nich skarga referenta 8. Pu ku Strzelców, Procenki, na 

niepraw  dzia alno  i niew a ciwe zachowanie na s u bie prystawa sztabs kapi-

tana Sobolewskiego w stosunku do ony powoda, która uda a si  z pro b  o wy-

danie jej za wiadczenia na pobór m owskiego o du235. 

Ostatni  seri  akt Rz du Gubernialnego Piotrkowskiego stanowi  materia y 

wytworzone przez Wydzia  Wojskowo-Policyjny. Rejestruj  one, w odniesieniu 

do badanego przedmiotu, funkcjonowanie cz stochowskich s u b policyjno-

porz dkowych. Jednostki aktowe dotycz ce uposa enia funkcjonariuszy stra y 

ziemskiej i policji, z tabelarycznymi wykazami p ac poszczególnych pracowni-

ków236 i przyznawanych nagród237, uzupe niaj  drukowane rozporz dzenia doty-

cz ce miejscowej policji, wydawane przez gubernatora piotrkowskiego, ukazu-

j ce polityk  kadrow  – zatrudnianie, awanse, zmiany stanowisk, podzi kowania 

za dobr  s u b , przyznane zapomogi i odszkodowania dla rodzin238. W jednym 

z nich gubernator piotrkowski Michai  Jaczewskij tak charakteryzowa  jednego 

ze swoich wspó pracowników: „Dzisiaj, zgodnie z pro b , odszed  ze s u by Po-

licmajster miasta Cz stochowy, sekretarz kolegialny [Aleksandr Zachariewicz] 

Piekur. Ci kie cierpienie z powodu rany postrza owej poniesionej od z oczy -

ców zmusi o tego zacnego przedstawiciela policji odej  ze s u by, w rozkwicie 

si  i nietuzinkowych mo liwo ci. 16 lat odda  s u bie pa stwu, wype niaj cej 

ca kowicie nawet jego ycie prywatne. M dry, spokojny, sprawiedliwy i yczli-
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wy wobec funkcjonariuszy, jak te  ludno ci, skromny A.Z. Piekur wykazywa  

si  przyk adnym m stwem, niewzruszon  postaw  i zdecydowaniem w chwilach 

niejednokrotnych krwawych star  z wrogiem porz dku pa stwowego i spokoju 

publicznego […]”239. 

Akta wydzia owe rejestruj  – w ograniczonym zakresie – stacjonowanie na 

obszarze Cz stochowy jednostek wojskowych. S  to, egzemplifikuj c, poszyty  

o budowie lazaretu dla 7. i 8. Pu ku Strzelców Pieszych na nieruchomo ci Karo-

la Zawady, wraz z planem sytuacyjnym240; jednostronicowa notatka – pro ba 

dowódcy 2. Brygady Strzelców o przekazanie na cele wojskowe dzia ki pod bu-

dow  cerkwi241; korespondencja z dowódc  14. Dywizji Kawalerii w sprawie 

budowy koszar wojskowych w cz stochowskim maj tku W adys awa Bogu-

s awskiego Stradom-Zacisze i wynajmu tam pomieszcze  dla wojska242 oraz za-

wiadomienie w a ciciela tartaku Goldsztajna o ch ci budowy koszar dla 42. Mi-

tawskiego Pu ku Dragonów (od 1909 r. – 14. Mitawski Pu k Huzarów)243. 

Kwaterowanie wojsk rosyjskich w Cz stochowie, jak wynika z zachowa-

nych materia ów archiwalnych, rodzi o zagadnienie wynajmu mieszka  dla ofi-

cerów. Pismo dowódcy 42. Mitawskiego Pu ku Dragonów w sprawie zwi ksze-

nia uposa enia oficerów wojsk stacjonuj cych w Cz stochowie, wszczynaj ce 

post powanie administracyjne, wskazywa o, e oficerowie musz  dok ada   

z w asnych, niezbyt zasobnych kieszeni znaczne sumy na wynajem mieszka   

w mie cie. Stanowi cy za cznik protokó  posiedzenia Komisji Kwaterunkowej 

z 6 kwietnia 1907 roku wymienia  kwoty otrzymywane ze skarbu pa stwa na ten 

cel i rzeczywiste op aty za wynajem (przyk adowo: dowódca pu ku za pi  po-

koi, kuchni , stajni  i wozowni  p aci  miesi cznie 650 rubli, z czego jedynie 

375 rubli otrzymywa  w postaci uposa enia). Uzupe nienie protoko u stanowi 

tabela cen za wynajem244. Z drugiej strony, rozlokowywanie oddzia ów wojsko-

wych w budynkach nale cych do osób prywatnych zwi zane by o z wyp acaniem 

wynagrodze  za kwatery dla wojska245. Akta wydzia owe wykazuj  pewne nie-

prawid owo ci w tym zakresie, co po wiadcza chocia by skarga Micha a Herca – 

w a ciciela koszar przy ulicach Piotrowskiej (ob. Piotrkowskiej) 157 i Krakow-

skiej 148246 – oraz odwo anie Emilii Szczeci skiej za nieprawid owe ci gni cie  

z niej przez miejscowy magistrat podatku na kwaterunkowe potrzeby wojska247. 

Problemy lokalowe cz stochowskich s u b policyjno-porz dkowych obrazu-

je ponadto sprawa kapitalnego remontu lub przebudowy aresztu policyjnego  
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w Cz stochowie. Na t  jednostk  archiwaln  sk ada si , mi dzy innymi, stano-

wi cy cenne ród o informacji raport dozorcy cz stochowskiego aresztu s do-

wo-policyjnego, wyliczaj cy dok adn  liczb  aresztantów, powód zatrzymania, 

organ wydaj cy decyzj  o aresztowaniu i sk ad personelu nadzoruj cego, oraz 

pismo prokuratora Piotrkowskiego S du Okr gowego, w którym donosi w adzy 

zwierzchniej, e personel wi zienny stanowi zaledwie jeden dozorca, jeden star-

szy nadzorca i o miu m odszych, obs uguj cy oko o 100–160 osób miesi cznie. 

Ten ostatni pisa : „przy takiej liczbie aresztantów, bez wzgl du na sumienny sto-

sunek do swoich obowi zków [s u bowych], wype nienie wszystkich trudnych  

i powa nych zada  wynikaj cych z nadzoru nad aresztantami jest bardzo trudne 

i prawie niemo liwie, wskutek czego w cz stochowskim areszcie s dowo-

policyjnym zdarza y si  ucieczki wa nych przest pców […]”. W odpowiedzi 

gubernator piotrkowski, zaniepokojony bardzo trudnymi warunkami lokalowymi 

i sanitarnymi, poleca  prezydentowi miasta rozwi za  problem natychmiastowo, 

bez oczekiwania decyzji w adz odno nie do budowy nowego aresztu. Propono-

wa  adaptacj  budynku odwachu, znajduj cego si  przy magistracie. Poszyt za-

myka protokó  z posiedzenia magistratu z dnia 7 stycznia 1911 roku, podczas 

którego rozpatrywano plan i kosztorys budowy w mie cie nowego aresztu woj-

skowo-policyjnego248. 

Osobn , liczn  grup  materia ów stanowi korespondencja w sprawie cudzo-

ziemców przyjmuj cych podda stwo rosyjskie, osób powracaj cych z zagranicy, 

nielegalnego przekraczania granicy, wydawania wiadectw cudzoziemcom za-

mieszka ym w guberni piotrkowskiej, zezwole  na przyj cie podda stwa rosyj-

skiego oraz stara  o wpisanie do ksi g ludno ci. W tej serii akt odnale  mo na 

tak e starania mieszka ców Cz stochowy o przeniesieniu sk adu prochu spod 

Jasnej Góry249. Obawa przed wybuchem sk adu materia ów wybuchowych, gro-

madzonych w pobli u klasztoru jasnogórskiego, pojawi a si  w ród mieszka -

ców miasta po próbie wysadzenia w powietrze pomnika cara Aleksandra II. 

„Sk ad prochu nitrocelulozowego – raportowa  Naczelnik Powiatu Cz stochow-

skiego – funkcjonuje ju  pi  lat, a magazyn prochu pu ku dragonów oko o 

dwudziestu i dotychczas jego blisko  w stosunku do klasztor nie wydawa a si  

niebezpieczna, co wida  z tego, e nie wp yn o adne pismo w tej sprawie. Po 

próbie wysadzenia w powietrze pomnika pojawi y si  s uchy, e w przypadku 

drugiej próby w wyniku wstrz su i ruchów powietrza mo e doj  do detonacji 

zapasu prochu nitrocelulozowego i ca y klasztor si  zawali!”. Powo ana komisja 

z przewodnicz cym genera em majorem Ma ychinem stwierdzi a, e klasztorowi 

nie grozi adne niebezpiecze stwo. 

Akta Wydzia u Wojskowo-Policyjnego, jak podkre lono wy ej, stanowi  

ostatni  seri  archiwaliów tworz cych zespó  Rz d Gubernialny Piotrkowski.  
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O jego warto ci naukowo-badawczej wiadczy  mo e powy sze, niekompletne  

i ukazuj ce jedynie cz  rzeczywisto ci bytowej mieszka ców Cz stochowy, 

zestawienie. Jej pe en obraz mo na ujrze  dopiero poprzez analiz  zawarto ci 

innych zespo ów przechowywanych w Archiwum Pa stwowym w odzi. W ród 

najwa niejszych wymieni  nale y nast puj ce: Kancelaria Gubernatora Piotr-

kowskiego, Komisarz do Spraw W o cia skich Powiatu Cz stochowskiego, Ra-

da Opieki Spo ecznej Guberni Piotrkowskiej, Starszy Inspektor Fabryczny Gu-

berni Piotrkowskiej, Urz d Gubernialny Piotrkowski do Spraw Fabrycznych  

i Górniczych, Izba Skarbowa Piotrkowska, Piotrkowski Urz d Gubernialny do 

Spraw Podatku Przemys owego, Zarz d Akcyzowy Guberni Kaliskiej i Piotr-

kowskiej i Sk ad Napojów Alkoholowych nr 4 w Cz stochowie, Zarz d an-

darmerii Powiatów Cz stochowskiego i Noworadomskiego, Akta komorników 

Drugiego Okr gu S dowego z siedzib  w Cz stochowie, Dyrekcja Szkolna  

w odzi i Zarz d Powiatowy Cz stochowski. 
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Materia y archiwalne dotycz ce Cz stochowy w zasobie 

Archiwum Pa stwowego w odzi (na przyk adzie zespo u Rz d 

Gubernialny Piotrkowski) 

Streszczenie 

Niniejszy artyku  stanowi opart  na egzemplifikacji prób  ukazania najcenniejszej cz ci zaso-

bu Archiwum Pa stwowego w odzi, g ównie za  dok adniejszego zaprezentowania zawarto ci 

zespo u Rz d Gubernialny Piotrkowski. Wytypowane i omówione archiwalia, stanowi ce cenne ró-

d o do bada  nad histori  miasta, ilustruj  histori  Cz stochowy w XIX i na pocz tku XX wieku. 

S owa kluczowe: Rz d Gubernialny Piotrkowski, Archiwum Pa stwowe w odzi, materia y 

archiwalne. 

Archival materials concerning Czestochowa in the State Archive 

in Lodz (on the example of fond Piotrkow Governorate 

Gouverment) 

Summary 

This article presents the most interesting archival materials concentrated on the State Archive in 

Lodz, on archival fond called Piotrkow Governorate Gouverment. Selected and analyzed archival 

unit items illustrate the history of the city of Czestochowa in the nineteenth and early twentieth 

century, constituting a valuable research source. 

Key words: Piotrkow Governorate Gouverment, the State Archive in Lodz, Czestochowa, ar-

chival materials. 


