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ARCHIWUM Z ZUPEŁNIE INNEJ BECZKI 
– O PROJEKCIE „GALERIA JEZUICKA 13”1

Tytuł niniejszego opisu projektu Galeria Jezuicka 13 jest 
celowym nawiązaniem do zbioru skeczy angielskiej gru-
py Monty Python2, znanej przede wszystkim z uprawiania 
absurdalnego humoru. Doświadczenie wieloletniej pracy 
w Archiwum Państwowym w Lublinie pokazało, że z tego 
typu humorem można się niezwykle często spotkać w aktach 
i dokumentach przechowywanych w tej instytucji. Jeszcze 
długo przed powstaniem Galerii archiwiści napotykający 
na takie niecodzienne materiały w swojej pracy, m.in. przy 
opracowywaniu zespołów archiwalnych, realizacji kwerend 
czy digitalizacji, mieli możliwość zapisania „na przyszłość” 
swoje znaleziska w specjalnej bazie wewnętrznej. Nie wy-
nikało z tego jednak zbyt wiele dla przeciętnego obywatela, 
którego takie archiwalia mogłyby zainteresować. Był to ar-
chiwalny materiał o niezwykłym potencjale promocyjnym 
czy popularyzacyjnym dla Archiwum, ale niestety nie ist-
niała żadna platforma, która umożliwiłaby wykorzystanie 
i pokazanie tego szerszej publiczności. Jedną z pierwszych 
prób ukazania potencjału była organizacja wystaw materia-
łów archiwalnych w lubelskim klubie Caxmafe. Bezpośred-
nim impulsem do powstania strony internetowej „Galeria 
Jezuicka 13” stał się sukces wystawy „Niezwykła zwyczajność  
codzienności”, prezentującej kilkadziesiąt afiszów, głównie 

1 M. Krzykała, Galeria Jezuicka 13 – Archiwum z zupełnie innej beczki, 
[w ] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. 
Szabaciuk, M. Ausz, Lublin 2015, s. 197–203. Tekst stanowi przere-
dagowaną i zaktualizowaną wersję artykułu pierwotnie napisanego 
w 2012 roku.

2 A teraz coś z zupełnie innej beczki (oryg. And Now for Something Com-
pletely Dif ferent), 1971 r.
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z okresu międzywojennego, zorganizowanej we wspomnia-
nym lokalu. Organizatorami wystawy byli zresztą późniejsi 
pomysłodawcy Galerii – Roman Kusyk i Marek Krzykała. 
Wystawa, wychodząca poza tradycyjny krąg klientów Archi-
wum, cieszyła się dużym powodzeniem nie tylko wśród gości 
lokalu, ale i internautów (afisze można było oglądać także na 
stronie Archiwum, a także w mediach i artykułach prasy in-
ternetowej, m.in. w „Dzienniku Wschodnim”3 czy lokalnym 
dodatku „Gazety Wyborczej”4). Jednocześnie jednak wystawa 
wyraźnie unaoczniła problem, że są w Lublinie ludzie, którzy 
o istnieniu Archiwum Państwowego nie mają pojęcia! Przy-
kładem była sytuacja, w której młodzi ludzie, w swobodnej 
rozmowie, na pytanie o miejsce pracy, słysząc o Archiwum 
Państwowym, stwierdzali: „Mieliście tam ostatnio fajną 
imprezkę”. Na terenie kampusu uniwersyteckiego UMCS 
znajdował się wówczas popularny klub muzyczny o nazwie 
„Archiwum”, który okazał się być jedynym skojarzeniem na 
dźwięk tego słowa, dla – jak się później okazało – sporej czę-
ści odwiedzających Caxmafe i przy okazji wystawę. Stąd też 
pojawił się pomysł dotarcia z informacjami o działalności, za-
sobie i ofercie Archiwum do osób spoza kręgu stałych klien-
tów, głównie do osób z tego przedziału wiekowego, właśnie 
poprzez dostarczenie im odmiennego, świeżego, zabawnego 
spojrzenia na materiały archiwalne. Inaczej – pojawiła się 
potrzeba stworzenia ciekawej propozycji, która będzie miała 
jednocześnie cechy i cel popularyzacji działalności Archiwum 
Państwowego w Lublinie. 

Grupę docelową Galerii stanowią przede wszystkim lu-
dzie młodzi, fani ciekawostek internetowych i humorystycz-

3 https://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/wystawy/w-
-cax-mafe-wystawa-starych-plakatow,n,1000117405.html [dostęp: 
5.07.2020]

4 https://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,8356465,Niezwy-
kla_wystawa_plakatow__Reklama_dzwignia_handlu.html [dostęp: 
5.07.2020]

nych treści dostępnych w sieci. Oczywiście nie przekreślało to 
chęci dotarcia do szerszego przekroju wiekowego odbiorców. 
Wpisy celowo miały być lekkie, łatwo przyswajalne, z możli-
wością podzielenia się z innymi osobami ciekawymi treścia-
mi wyszukanymi w Galerii. Inspirację stanowiły strony typu: 
JoeMonster, Demotywatory, Kwejk, Mistrzowie czy 9Gag. 
Zresztą, były one inspiracją także dla stylistyki prezentowa-
nia materiałów archiwalnych.

Wykonawcami projektu początkowo były zaledwie 
wspomniane wcześniej dwie osoby, którym przyświecały 
przedstawione wyżej cele zaprezentowania w ciekawy spo-
sób dotychczas zebranych ciekawostek. Z czasem grono 
wykonawców rozrosło się do niemal wszystkich pracowni-
ków lubelskiego Archiwum – archiwistów napotykających 
na zabawne treści w materiałach archiwalnych przy okazji 
ich opracowania, digitalizacji, udostępniania czy realizacji 
poszukiwań archiwalnych. W tym celu określono koncepcję 
strony utrzymanej w konwencji fotobloga z wykorzystaniem 
CMS Wordpress oraz zarezerwowano odrębną, pozarządo-
wą domenę (jezuicka13.pl – od adresu, przy którym znajduje 
się Archiwum Państwowe w Lublinie – krótka, prosta i łatwa 
do zapamiętania). Kierowano się przede wszystkim „darmo-
wością” w doborze narzędzi – tak, żeby nie obciążać Archi-
wum (pośrednio Skarbu Państwa i tym samym podatników) 
żadnymi kosztami w realizacji tej inicjatywy. Wykorzystując 
prywatne znajomości, poczynione zostały starania o promo-
cję Galerii w lokalnych mediach. O projekcie napisała lokalna 
„Gazeta Wyborcza”5. Program na ten temat pojawił się rów-
nież w „Internetowej Telewizji Lublin”6. Po kilku miesiącach, 
kiedy projekt już się rozwinął i zdobył spore grono regularnie  

5 https://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,8491078,Jak_Archi-
wum_Panstwowe_lowi_fanow__www_jezuicka13_pl.html, [dostęp: 
5.07.2020]

6 http://www.itvl.pl/news/perelki-z-archiwum [brak dostępu, 
strony ITVL zostały wyłączone w 2013 roku]
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odwiedzających użytkowników, nastąpiło odświeżenie wy-
glądu strony i wprowadzono nowy podział na kategorie po-
stów, umożliwiający bardziej intuicyjne wyszukiwanie inte-
resujących treści. 

Od samego początku twórcom galerii towarzyszyły oba-
wy, że projekt zostanie uznany za mało poważny, jako „nie-
przystojący powadze urzędu”, dodatkowo potęgowane przez 
powszechną w urzędzie niechęć przed takim postrzeganiem 
Archiwum jako instytucji. Ryzyko jednak się opłaciło, bo 
z czasem Galeria okazała się być jednym z najpopularniej-
szych blogów archiwalnych, dodatkowo docenionym w pro-
gramie „Klient w centrum uwagi administracji publicznej”7,  
realizowanym w 2012 roku jako wzór dobrej praktyki w dzie-
dzinie działań promujących. Stale też zauważa się zaintereso-
wanie mediów zarówno wąskiego, jak i szerokiego odbioru8.

Galeria Jezuicka 13 nie ustrzega się też przed przeszko-
dami prawnymi: możliwością naruszenia obyczajów czy dóbr 
osobistych, koniecznością analizy materiałów przed publika-
cją i ewentualnego usuwania (tzw. anonimizacją) danych oso-
bowych czy nawet nazw miejscowości (np. post „Zbrodnia to 
niesłychana, pani skróciła pana”). Wciąż jednak była to pierw-
sza taka propozycja w ofercie archiwów państwowych, stając 
się jednym z najpopularniejszych blogów archiwalnych. Jest 
to jednocześnie proste i niedrogie rozwiązanie możliwe do 
zastosowania przez archiwa i inne instytucje kultury w celu 
popularyzacji swojego zasobu w Internecie. 

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.1. Wzmocnienie 
potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1. Wzmocnienie 
potencjału administracji rządowej i podnoszenie kompetencji kadr. 
Projekt realizowany był przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

8 https://tvn24.pl/kultura-i-styl/jak-cierpiala-frania-i-po-co-mili-
cjantom-wibrator-ra203183–3490793 [dostęp: 5.07.2020]

*
Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, należałoby  

krótko objaśnić jej schemat. Jest to zbiór ponad osiemdziesię-
ciu najciekawszych wpisów (z około 260 w lipcu 2020), które 
pojawiły się na stronie Galerii Jezuicka 13 (www.jezuicka13.pl). 
Wybór nie jest wyłącznie subiektywny, ale przede wszystkim 
odzwierciedlający popularność wpisów, wykazywanej staty-
stykami odwiedzin na stronie, dostępnymi z poziomu panelu 
administracyjnego. Schemat wpisów jest odzwierciedleniem 
strony internetowej, tzn. tytuł, treść wpisu, źródło skanów 
pisane kursywą, datę zamieszczenia wpisu i inicjały autora 
wpisu. Wybrane wpisy zamieszczone są w porządku chro-
nologicznym ukazywania się ich w Galerii. Należy zwrócić 
uwagę, że sposoby pisania źródeł mogą się różnić – czasem 
jest to opis dokładny, aż do poziomu strony w jednostce archi-
walnej, a innym razem kończy się on na sygnaturze. Było to 
uzależnione od osoby zamieszczającej wpis na stronie, gdyż 
każdy miał „swoją metodę”. Wyraźnie widać to w pierwszych 
latach działania strony. Później metoda ta została rozmyślnie 
ujednolicona i obecnie stosowany jest jeden schemat. Stąd też 
można nawet znaleźć wpisy bez podania źródła. Pierwotnie 
działania warunkowane były ekscytacją i entuzjastyczną 
chęcią natychmiastowego podzielenia się fascynującym zna-
leziskiem, więc po „namierzeniu” czegoś ciekawego od razu 
wykonywano skan, „wrzucano” na stronę, by po jakimś cza-
sie przekonać się, że w tym ferworze zapomniano o wpisaniu 
źródła, a w pamięci nie zostało dokładne źródło pochodzenia 
skanu. Celowo pozostawiono ten stan w publikacji, żeby jak 
najbardziej unaocznić etapy rozwoju Galerii Jezuicka 13 w tym 
dziesięcioleciu, które mamy przyjemność świętować. 

MAREK KRZYKAŁA
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GALERIA JEZUICKA 13 POŚRÓD INICJATYW  
EDUKACYJNYCH I POPULARYZATORSKICH  
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Archiwa w świadomości społecznej są często kojarzone 
z instytucjami zamkniętymi, trudno dostępnymi, tajemni-
czymi, a nawet mało ciekawymi. Tymczasem od okresu mię-
dzywojennego placówki te podejmują rozmaite działania, 
których celem jest upowszechnianie wiedzy o archiwach (ich 
dziejach, zadaniach i funkcjach) oraz ich zasobie, a także o hi-
storii, zwłaszcza dziejach lokalnych i regionalnych. Działania 
popularyzatorskie rozwinęły się od przełomu lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych XX w., a swój okres świetności prze-
żywały jako tzw. prace kulturalno-oświatowe od końca lat 
pięćdziesiątych aż po lata siedemdziesiąte minionego stule-
cia. Największym osiągnięciem archiwów państwowych doby 
PRL na niwie popularyzacji były organizowane na ogół co pięć 
lat „Tygodnie archiwów” (odbyło się siedem takich wydarzeń 
w latach 1958–1989). Archiwa państwowe włączały się również 
w obchody rozmaitych rocznic ważnych z perspektywy pań-
stwa i partii, ale także jubileuszy o charakterze regionalnym 
czy lokalnym. Do podstawowych środków przekazu należa-
ły wystawy, wycieczki uczniów i przedstawicieli zakładów 
pracy do archiwów, gdzie archiwiści wygłaszali prelekcje, 
wykłady, odczyty. Zdarzały się sytuacje odwrotne, gdy pra-
cownicy archiwów składali wizyty w szkołach lub zakładach 
pracy celem wygłoszenia pogadanki i prelekcji. W okresie 
PRL archiwa państwowe współpracowały na niwie popu-
laryzacji z telewizją, radiem oraz prasą. Po 1989 r. archiwa 
państwowe wciąż podejmują działania edukacyjne i popula-
ryzatorskie, np. w latach 2000 i 2003 odbyły się Dni Otwar-
te archiwów. Współcześnie placówki te angażują się w festi-
wale nauki i kultury, pikniki naukowe, noce muzeów i inne  

imprezy o charakterze kulturalnym. Szczególnie dużo ini-
cjatyw popularyzatorskich archiwa państwowe organizują 
w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Okazją do tego 
typu działalności są także różnorodne rocznice i jubileusze 
oraz akcje, np. „Zostań rodzinnym archiwistą” czy „Archiwa 
rodzinne niepodległej”. Do głównych form działalności edu-
kacyjnej i popularyzatorskiej archiwów należą współcześnie: 
wystawy, lekcje archiwalne, warsztaty archiwalne, spotkania, 
konkursy edukacyjne, gry miejskie oraz wydawnictwa.

Archiwum Państwowe w Lublinie, zwłaszcza współcze-
śnie, posiada znaczny dorobek na niwie działań popularyza-
torskich. Składa się nań np. gra miejska „Znani Nieznani”, zor-
ganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Archiwów w 2016 r. Powiązano ją z wirtualną galerią „Lubel-
skie Dossier. Znani i nieznani w materiałach archiwalnych”, 
której ideą jest przedstawienie materiałów archiwalnych po-
chodzących z zasobu lubelskiego Archiwum, dotyczących po-
staci związanych z Lublinem i Lubelszczyzną. Organizatorom 
gry przyświecało hasło: „bawiąc, uczyć”. Miała ona ponadto 
upowszechniać wiedzę o archiwum i zasobie archiwalnym 
przez zapoznanie z różnymi rodzajami źródeł archiwalnych, 
kształtować umiejętność odszukiwania miejsc historycznych 
w przestrzeni miasta, budzić ducha rywalizacji, umożliwiać 
nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z archiwum oraz 
zachęcać do odwiedzania wirtualnych galerii AP w Lublinie1. 
Bogaty jest także plon aktywności wydawniczej AP w Lublinie, 
na który składa się także duża liczba publikacji o charakterze 
popularyzatorskim i edukacyjnym2. Na szczególną uwagę  

1 Z. Jakóbczak, M. Krzykała, „Znani Nieznani” – scenariusz gry miej-
skiej, [w:] Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, 
A. Rosa, Kielce–Toruń 2017, s. 57–80. 

2 Z. Jakóbczak, Niewykorzystany potencjał edukacyjny wydawnictw 
archiwów państwowych na przykładzie serii Ikonoteka Lubelska, [w:] Wy-
dawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów 
w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich, red. H. Mazur, A. 
Rosa [w druku].
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zasługuje jedyne w sieci archiwalnej czasopismo popularno-
naukowe – „APLA. Biuletyn Archiwum Państwowego w Lu-
blinie”3.

Konsekwencją postępującej od lat dziewięćdziesiątych 
XX w. komputeryzacji i informatyzacji archiwów, połączenia 
tych placówek z siecią Internet oraz powstania domowych 
stron internetowych archiwów, jest ich wejście z działalnością 
popularyzatorską i edukacyjną do przestrzeni wirtualnej4. 
Narzędziem do realizacji takich działań stały się witryny in-
ternetowe archiwów państwowych, a także portal Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych5 oraz profile archiwów na 
portalu społecznościowym Facebook6. Archiwa państwowe 
wzięły także udział w tworzeniu zakładek na portalach te-
matycznych, jak np. portal Polska.pl z nieistniejącymi już 
działami, w których opublikowane zostały zdigitalizowane 
materiały archiwalne w postaci wystaw on-line: „Dziedzictwo 

3  http://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/apla-biu-
letyn-informacyjny/ [dostęp: 06.07.2020].

4 R. Wojtkowski, Możliwości wykorzystania lokalnych i światowych sieci 
komputerowych w promocji zasobu archiwalnego i wymianie informacji, [w:] 
Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjaz-
du Archiwistów Polskich. Toruń 2–4 września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Ra-
dom 1997, s. 31–35.

5 R. Degen, Witryna internetowa archiwum – wizytówka czy element sys-
temu informacji archiwalnej, [w:] Historyk – archiwista – komputer. Historyk 
a nowoczesny system informacji archiwalnej, red. R. Degen, H. Robótka, 
Toruń 2004, s. 130–139; P. Michalak, Rola stron internetowych w popula-
ryzacji wiedzy o archiwach, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. 
Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 września 2007, red.  
J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 423–430.

6 E. Czajka, Archiwum Państwowe w Łodzi w serwisie społecznościo-
wym Facebook, „Rocznik Łódzki” 2014, t. LXII, s. 187–192; I. Bańkowska,  
J. Kosman, Pięć lat obecności Archiwum Państwowego w Szczecinie na porta-
lu społecznościowym Facebook, „Szczecińskie Studia Archiwalno–Histo-
ryczne” 2017, t. I, s. 219–230; A. Korolewicz, Archiwum Narodowe w Krako-
wie na portalu społecznościowym, „Krakowski Rocznik Archiwalny” (dalej: 
KRA), t. 19, s. 172–173.

Narodowe” z zakładką „Skarby Dziedzictwa Narodowego” 
oraz „Miasta w Dokumencie Archiwalnym”7. Współcześnie 
do głównych inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich ar-
chiwów państwowych w Internecie należą wystawy on-line8. 
Do innych form należą spacery wirtualne po siedzibach ar-
chiwów, gry i zabawy dydaktyczne (układanki, rebusy, krzy-
żówki i quizy)9. Na uwagę zasługują projekt „Dawne pismo” 
Archiwum Narodowego w Krakowie10 czy lekcje archiwalne 
on-line AP w Kielcach i AP w Szczecinie11. Odrębnie wypada 
wspomnieć o publikowanych przez archiwa filmach na por-
talu YouTube12.

Także AP w Lublinie posiada znaczny dorobek w zakre-
sie wirtualnych inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich. 

7  A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, s. 262–263; 
S. Flis, Archiwa polskie a Internet [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeń-
stwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Pol-
skich. Szczecin 12–13 września 2002, t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 
66–68

8 H. Mazur, Wystawy wirtualne archiwów państwowych – wybrane 
zagadnienia, [w:] Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych 
praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 213–234.

9 Szerzej problematykę tę omówiła A. Rosa, Funkcja edukacyjna...,  
s. 251–278.

10 A. Sokół, A. Warzecha, „Dawne pismo” – strona internetowa wspiera-
jąca naukę paleografii i neografii, KRA, t. XIX, 2013, s. 174–176; też, „Dawne 
Pismo” 2016 – nowa odsłona portalu, KRA 2016, t. XXII, s. 226–228; też, 
Projekt „Dawne Pismo” oraz edukacja w dziedzinie paleografii i neografii za 
pośrednictwem Internetu, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego?, red.  
V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 139–143.

11 H. Mazur, Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kiel-
cach, „Wiadomości Historyczne”, 2013, t. LXVI, nr 5, s. 13–19; tenże,  
A. Rosa, Lekcje archiwalne on-line, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, 
red. J. Wojdon, Warszawa 2017, s. 272–276.

12 H. Mazur Hubert, A. Rosa, Przegląd edukacyjnych inicjatyw filmo-
wych w polskich archiwach, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego?, s. 
231–243.
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Projekt „Lublin w dokumencie” jest wspólną inicjatywą AP 
w Lublinie i  Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jego 
istotą jest prezentacja cyfrowych reprodukcji najstarszych  
dokumentów przechowywanych w AP w Lublinie. Zostały one 
zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyploma-
tyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja 
dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzator-
ski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pew-
ne uwagi o charakterze krytycznym. Autorzy stawiają przed 
nim także cel popularyzatorski – projekt ma upowszechniać 
wiedzę o historii Lublina w okresie od XIV do XVI w.13, choć 
można go wykorzystać także w kształceniu historyków i ar-
chiwistów zwłaszcza w kontekście kształtowania umiejętno-
ści paleograficznych i źródłoznawczych14.

Interesująca jest także prezentacja pt. „15 najważniej-
szych wydarzeń z historii Lubelszczyzny w dokumencie ar-
chiwalnym” na portalu AP w Lublinie. Każde z 15 wydarzeń 
posiada swój komentarz historyczny, charakterystykę źródła 
znajdującego się w AP w Lublinie, a odnoszącego się do dane-
go wydarzenia i skanów materiałów archiwalnych15.

W nurt ten wpisuje się jednak przede wszystkim sztan-
darowa inicjatywa lubelskiego archiwum prezentowana  

13 http://teatrnn.pl/lublinwdokumencie/node/22 [dostęp: 30.01. 
2019]; A. Konstankiewicz, Edukacyjne projekty multimedialne realizowane 
przez Archiwum Państwowe w Lublinie, [w:] Multimedia a źródła historycz-
ne w nauczaniu i badaniach, red. M. Szabaciuk, M. Ausz, Lublin 2015,  
s. 207–208. 

14 M. Szabaciuk, Między źródłoznawstwem a technologią informacyjną – 
problematyka dokumentu elektronicznego w nauczaniu archiwistów i records 
managerów, [w:] Multimedia a źródła..., s. 339.

15 15 najważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny w dokumencie 
archiwalnym,  http://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/
galerie-online/15-najwazniejszych-wydarzen-z-historii-lubelszczyzny-
-w-dokumencie-archiwalnym/ [dostęp: 01.07.2020].

on-line: „Galeria Jezuicka 13”16, której poświęcona jest ta publi-
kacja i której efekty w Internecie podziwiać możemy już bez 
mała od 10 lat.

Idea stworzenia miejsca w sieci łączącego w sobie cechy 
galerii on-line z wpisami blogowymi – wprost charakteryzu-
jącymi prezentowany eksponat przechowywany w zasobie 
AP w Lublinie, czy to w postaci dokumentu, fotografii czy 
ilustracji, humorystycznie zatytułowanymi, a i nierzadko 
zaopatrzonymi także w merytoryczny, często przedstawiony 
również w żartobliwy sposób komentarz – zrodziła się już 
jednak kilka lat wcześniej. Jej zalążkiem była myśl przyświe-
cająca także stworzeniu ogólnopolskiej wystawy archiwal-
nej pt. „Dwa oblicza archiwów – co kryją archiwa? – curiosa 
w   archiwach   państwowych”, zorganizowanej w 2008 roku 
z okazji jubileuszu 200-lecia archiwów państwowych przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury, Naukową i Akademicką Sie-
cią Komputerową oraz wszystkimi archiwami państwowymi, 
które dostarczyły eksponatów na tę wystawę17.

Celem tej niezwykle barwnej i innej od dotychczasowych 
wystawy było „pokazanie archiwów państwowych i znaj-
dujących się w nich zbiorów jako bogatego, różnorodnego, 
a czasem wręcz zaskakującego źródła informacji przedsta-
wionych w formie odbiegającej od stereotypowego wyobra-
żenia o materiałach archiwalnych”18. Prezentowane na wy-
stawie w nowoczesny sposób niekonwencjonalne archiwalia  

16 M. Krzykała, Galeria Jezuicka 13 – Archiwum z zupełnie innej beczki, 
[w:] Multimedia a źródła..., s. 197–203.

17 Co kryją archiwa? dwa oblicza archiwów: curiosa w zbiorach archiwów 
państwowych: katalog wystawy, Warszawa, 30 września – 31 października 
2008 r., oprac. M. Mikulski, Warszawa 2008.

18 Konkurs „Curiosa w archiwach państwowych”, [w:] Archiwum Państwo-
we w Kaliszu. Aktualności, 10 marca 2008 r., http://www.kalisz.ap.gov.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=1, [do-
stęp: 22.02.2010].
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na co dzień ukryte w magazynach archiwalnych stanowiły 
wybór ciekawych, nietypowych i osobliwych materiałów, do-
branych na podstawie konkursu, w którym udział wzięły pol-
skie archiwa państwowe, w tym także AP w Lublinie. Cecho-
wała je przede wszystkim różnorodność formy i często także 
zajmująca treść. Choć większość miała formę pisemną, eks-
ponowano także plakaty, gazetki, fotografie, a nawet ciekawe 
przedmioty użytku codziennego.

Twórcy Galerii Jezuicka 13 nie tylko postanowili wy-
korzystać zebrany w toku przygotowywania wspomnianej 
wystawy potencjał, ale także z powodzeniem kontynuowali 
dzieło w innej już – bardzo nowoczesnej formie, bazując na 
zasobie AP w Lublinie. Efektem ich prac jest właśnie stworze-
nie wyjątkowego miejsca w przestrzeni Internetu, w ramach 
którego materiały archiwalne nie dość, że prezentowane są 
w niekonwencjonalny sposób, to jeszcze często poprzez zasto-
sowaną formułę mają szansę zostać odkryte i dostrzeżone nie 
tylko przez użytkowników archiwum, ale też wszystkich od-
wiedzających Galerię. Wśród licznych walorów Galerii warto 
zwrócić uwagę na jej potencjał popularyzatorski i edukacyjny. 

Największą zaletą „Galerii Jezuicka 13” jest prezento-
wanie archiwaliów nietypowych, osobliwych, kuriozalnych 
i śmiesznych. W ten sposób przełamuje się pewien mit czy 
stereotyp archiwum jako instytucji nudnej. Twórcy inicjaty-
wy pokazali, że w zasobie archiwów państwowych znajdują 
się nie tylko monotonne i suche materiały archiwalne będące 
produktem działalności kancelaryjnej urzędów, ale także ar-
chiwalia wymykające się standardom myślenia o archiwach 
i przechowywanej w nich dokumentacji. 

HUBERT MAZUR (UP im. KEN w Krakowie), 
AGNIESZKA ROSA (UMK w Toruniu)

FORUM EDUKATORÓW ARCHIWALNYCH

ALBUM WPISÓW
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Przysięga Nowego Mieszczanina

A gdyby tak na nowo wprowadzić?

1593 rok

Przysięga Nowego Mieszczanina, gdy Przyjmuie Mieisckie 
prawo.
Ja, N. przysięgam P. Bogu Wszechmogącemu, iż chcę bydz wierny, 
y posłuszny Radzie tego Miasta na ten czas y na potym będącey we 
dnie y wnocy, taiemnic pospolitych, a naywięcy, które są Miastu 
pożyteczne nikomu nie ziawac, a ktoby się sprzeciwił Panom Raycom 
y pospolitemu dobremu, y sprawiedliwości takiemu, niechcę pomagać, 
ale go poniżyć y tego nie taić, y to Wszystko wypełnić co należy ku 
pożytku y rozmnożeniu Miasta. A ieżeliby kto co niesprawiedliwego 
o Radzie mówił, temu według możności moiey chcę się sprzeciwić, 
a gdziebym się mógł  sprzeciwić y obronić tedy oświadczywszy 
obiecuie to im powiedzieć, tak mi Panie Boże dopomagay y iego 
Święta Męka.

22, Księgi Miasta Lublina, sygn. 237, k. 12v, fragment

14.09.2010, MK
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„Bazgroły” J. Malczewskiego

Może warto sprawdzić swoje zeszyty? :)

Jacek Malczewski podczas nauki francuskiego języka na okładce 
od kajetu naszkicował… także siebie!

71, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca

15.09.2010, MK
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Niebywała dotąd sensacja!

Na wystawie plakatów w lubelskim pubie CaxMafe  
pt. „Niezwykła zwyczajność codzienności” można zobaczyć 
plakat zapowiadający występy m.in. Esmeraldo, który „daje 
sobie strzelać w swoją pierś”, a także „Paradox: kobieta bez 
głowy”. Tym razem prawdopodobnie znaleźliśmy jej głowę, 
która najwidoczniej postanowiła urządzić własne tournee po 
kraju.

Słuszności nabiera powiedzenie „główka pracuje!” :)

413, Starostwo Powiatowe Łukowskie, sygn. 470 (Referat Bezpieczeń-
stwa. Sprawy polityczne i ogólnego bezpieczeństwa, Widowiska, 
odczyty, zabawy i filmy – Podania o zezwolenia na przedstawienia 
i sprawozdania. Cz.II), str. 441

4.10.2010, MK
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Lublin samochodami słynie

Wiedzieliście, że taki samochód produkowany był w Lublinie? 
To zdjęcie pochodzi z okresu międzywojennego, a wszelkie 
dane wskazują na przedział lat 1920-1935, a wykonane zostało 
– jak widać – na placu Katedralnym, przy obecnym Archiwum 
Państwowym w Lublinie.

Konkurs-zagadka: jak się powyższy model samochodu nazy-
wa?

Odpowiedź wkrótce.*

687, Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie – 
Syndyk Upadłości Spółki Jawnej Zakłady Mechaniczne E. Plage 
i T. Laśkiewicz w Lublinie, sygn. 55

5.10.2010, MK

*Dopiero po 5 latach, 8.10.2015 w komentarzach pod wpisem ukaza-
ła się prawidłowa odpowiedź: Chrysler Imperial. Nadwozia do tego 
modelu produkowane były we wspomnianych w źródle Zakładach 
Plagego  i Laśkiewicza
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Modlitwy szkolne

Kiedyś uczniowie byli bardziej wrażliwi i bojaźliwi, a teraz? 
Teraz też są, jedynie treść modlitw się zmieniła. Przed lek-
cjami: „Panie Boże, oby nie pytała!”, po lekcjach: „Panie Boże, 
dzięki, że mnie pominęła”… Zresztą zobaczcie sami.

531, Gimnazjum Męskie Lubelskie, sygn. 832

8.10.2010, MK
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Kwiatek tak, kieliszek nie

A nie da się tak jednocześnie? I kwiatek, i kieliszek? ;)

Zwróćcie też uwagę na zaciśniętą w „fi gę” pięść trzymającą 
kieliszek. Czy to jakieś podwójne dno przekazu?

I cytat, który dziwnie się nam tu nasuwa:

Przypuszczalnie istnieje jakiś związek między różą a hipo-
potamem, niemniej jednak żadnemu młodzieńcowi nigdy nie 
przyszłoby do głowy podarować swojej ukochanej pęk hipopo-
tamów
Mark Twain (1835-1910).

866, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn. 2880, 1987 rok

11.10.2010, MK
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Viva Las Vegas

Może partyjkę? :)

413, Starostwo Powiatowe Łukowskie, sygn. 472 (Widowiska, od-
czyty, zabawy i fi lmy – Podania o udzielenie zezwolenia na imprezy 
sportowe i gry rozrywkowe)

18.10.2010, MK
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Wielka ucieczka z karuzelą w tle

Fragment akt sądowych z opisem niezwykle brawurowej 
ucieczki więźnia.

Nazwiska są rozmyte. Z wiadomych względów nie możemy 
ich pokazać. Oczywiście, wersja bez rozmyć dostępna jest na 
miejscu w czytelni Archiwum Państwowego w Lublinie.

469, Sąd Okręgowy w Lublinie, Wydział Karny, sygn. 6289 (frag-
ment)

21.10.2010, MK
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Cud bez majtek

Cadykowe cuda w wersji dla dorosłych!

Tygodnik „Jutro Polski”, 10 lutego 1928, ostatnia strona, rubry-
ka „Kącik wolnej myśli”.
Fotomontaż własny APL.

469, Sąd Okręgowy w Lublinie, Wydział Karny, sygn. 6386 (frag-
ment)

22.10.2010, MK
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Money, money, money

Banknoty o nominale 500 zł okupacyjnego Banku Emisyjnego 
w Polsce.

Dwanaście sztuk takich pięćsetek znalazło się w aktach Ordy-
nacji. Być może ktoś nie zdążył komuś zapłacić i mamy na-
dzieję, że teraz nie zwróci się do nas po zaległą należność :)

Banknot ten był także jednym z bohaterów popularnej na 
ulicach okupowanej Warszawy piosenki: „Siekiera, motyka”. 
W wersji spopularyzowanej przez Kapelę Czerniakowską, jed-
na ze zwrotek brzmi:

    Siekiera, motyka, piłka, szklanka,
    w nocy nalot, w dzień łapanka
    Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź.
    Masz górala i mnie puść.

71, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn. 20999

21.11.2010, MK
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Loteria „Błękitna”

Była kiedyś taka loteria, a nagrody zapierały dech w piersiach. 
Los bardzo tani, a emocje, przeżycia… bezcenne! Wśród 
nagród w 1988 roku m.in.: wycieczka do Bułgarii, CSRS, 
komputer Atari czy kolorowy telewizor HQ, a nawet Fiat 125P 
lub ciągnik Ursus!

866, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn. 2804

22.11.2010, RK
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Ostra kampania wyborcza

Mamy nadzieję, że niniejszy wpis nie narusza ciszy wybor-
czej. Jest to przykład, w jaki walczyło się podczas kampanii 
w latach międzywojennych. Obecnie są to plakaty i zazwyczaj 
estetycznie (niestety, nie zawsze) drukowane ulotki wyborcze, 
a kiedyś można było spotkać okolicznościowe wiersze.

W tym przypadku jest to dowód rzeczowy z akt Sądu Okrę-
gowego w Lublinie, w którym jeden z kandydatów poczuł się 
zniesławiony, gdyż uznał, że o nim ten wiersz…

469, Sąd Okręgowy w Lublinie, sygn. 6545

4.12.2010, MK
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Skarby Sądów Lubelskich – Majtki

Akta Sądu Okręgowego są bogatym zbiorem ciekawych skar-
bów, których na pewno mało kto spodziewałby się, przeszuku-
jąc zasób archiwalny. Wśród dowodów rzeczowych załącza-
nych do akt znajdywaliśmy m.in. części odzieży, jak szaliki, 
chustki, a nawet bardzo nietypowe rzeczy, jak np. okruchy 
tortu czy tynku i żwiru… W dzisiejszym odcinku przedstawia-
my (tutaj fanfary, orkiestra tusz!) MAJTKI! 

Taki mały przykład mody nastoletnich prostytutek z okresu 
międzywojennego.

469, Sąd Okręgowy w Lublinie, sygn. III DS 1137

23.12.2010, MK

Akta Sądu Okręgowego są bogatym zbiorem ciekawych skar-
bów, których na pewno mało kto spodziewałby się, przeszuku-
jąc zasób archiwalny. Wśród dowodów rzeczowych załącza-
nych do akt znajdywaliśmy m.in. części odzieży, jak szaliki, 
chustki, a nawet bardzo nietypowe rzeczy, jak np. okruchy 
tortu czy tynku i żwiru… W dzisiejszym odcinku przedstawia-

Taki mały przykład mody nastoletnich prostytutek z okresu 
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Czy Kraków jest już czysty?

Małe pytanie do obywateli Krakowa, bo właśnie znaleźliśmy 
to w swoich aktach – czy apel odniósł skutek?

22, Akta Miasta Lublina 1918–1939, sygn. 3941

5.01.2011, MK
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Kolejny podróżnik w czasie?

Nie tak dawno Internet obiegły sensacyjne historie o odna-
lezionych w starych fi lmach czy na zdjęciach podróżnikach 
w czasie lub po prostu osobach, które swoimi nietypowymi 
na owe czasy zachowaniami lub ubiorem nie pasowały do 
ogólnie pojmowanego wizerunku tamtych czasów. My też 
mamy wizerunek takiego podróżnika w naszych aktach! Bez-
sprzecznie wyposażony jest w umieszczaną na plecach torbę 
na laptopa! Ale skąd laptop w 1831 roku??? :)

115, Rząd Gubernialny Lubelski, sygn. 497 (Acta Specialia tyczące 
się uformowania pułku piechoty z Gwardyi Ruchomey)

17.01.2011, MK
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Zamienił stryjek...

Istnieją plotki na ten temat, na przykład, że powodem wymia-
ny były złoża węgla na Sokalszczyźnie i połączenie kolejowe 
Rawa Ruska – Sokal, za co Polsce przekazano tereny o ubogich 
glebach i z wyeksploatowanymi złożami ropy, jak również, że 
powodem były lasy obfi te w zwierzynę, które upatrzyli sobie 
radzieccy ofi cjele – miłośnicy polowań. To jednak plotki, źró-
deł brak.

Pewne jest natomiast, że dzisiaj przypada 60. rocznica podpi-
sania (15 lutego 1951) umowy pomiędzy Polską a ZSRR o zamia-
nie odcinków terytoriów państwowych. Była to największa 
w historii powojennej Polski i jedna z największych w historii 
powojennej Europy korekta graniczna. Dotyczyła wymiany 
terenów o powierzchni 480 km2 (obszar powierzchniowo zbli-
żony do Warszawy). Umowę ogłoszono w Dzienniku Ustaw 
z 1952 r. Nr 11, poz. 63. Przyczyniło się to do przesiedlenia lud-
ności zamieszkałej na terenach odstąpionych przez Polskę na 
obszar Bieszczad oraz utraty majątku nieruchomego, który 
zgodnie z umową przechodził wraz z terytorium na rzecz no-
wego właściciela. Państwo odstępujące nie mogło w związku 
powyższym rościć żadnych pretensji o rekompensatę, a jedy-
nie zachowywało prawo do majątku ruchomego (sprzętu rol-
niczego, taboru kolejowego, inwentarza żywego) pod warun-
kiem jego wywiezienia.

762, Delegatura Pełnomocnika Rządu do Spraw Przesiedlenia 
w Bełzie, sygn. 116

15.02.2011, MK
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Facet to świnia albo z albumu przodków

Albumy ze zdjęciami przodków mogą być źródłem wielu 
fascynujących odkryć. Na przykład takiego, że… ktoś 
nieuważnie wklejał fotografie :)

72, Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 116

21.02.2011, RK
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Pałka – pół wieku za pasem… z okładem!

Dziś mija 55. rocznica wprowadzenia pałki gumowej do 
użytku służbowego w Milicji Obywatelskiej. Zgodnie z pre-
zentowanym zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 24 marca 1956 r. miała być przydzielana umundurowanym 
milicjantom, noszona w torbie polowej i używana tylko w celu 
przywrócenia ładu i porządku, zwłaszcza wobec czynnej na-
paści na obywatela oraz stawiania czynnego oporu („szarpania 
i tym podobnych czynności”) lub napaści na funkcjonariusza 
MO. Milicjant miał się starać zadawać ciosy tylko w mięśnie 
rąk, ramion, karku i nóg, z wyjątkiem tych należących do ko-
biet, starców, ułomnych i dzieci…

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (Urząd 
Spraw Wewnętrznych), sygn. 303

24.03.2011, RK
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Najlepiej nam było przed wojną...

Kiedy pytają nas: „Dlaczego Galeria Jezuicka 13?” – pokazuje-
my ten plakat i odpowiadamy: Co dostanie dziś za 2 zł, czyli 
za kieliszek wódki („pięćdziesiątkę”)? 4 szklanki mleka. 5 bu-
łek. 5 jaj. 200 g sera. 0,5 kg chleba. 3 kg ziemniaków. Pomi-
nąwszy in� lację, wychodzi niezbicie, że od przedwojnia sta-
niały tylko wódka i jaja. I dlatego właśnie… robimy jaja! :)

632, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn. 149

22.04.2011, RK
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Niech się święci 1 Maja!

Kiedyś to było święto… Sekretarze na trybunie honorowej, 
delegacje szkół i zakładów pracy, tysiące szturmówek i defi-
cytowe towary na okolicznościowych jarmarkach. Popatrzmy 
na zdjęcia z lubelskiego pochodu pierwszomajowego sprzed 
równo 45 lat. W tle warto zwrócić uwagę na budynki, neony 
i pomniki, których już nie ma, a na pierwszym planie – na nie-
bywałą fantazję maszerujących, zwłaszcza „kolumny histo-
rycznej” (ta ruchoma inscenizacja obozu na Majdanku…).

1410, Zbiór fotografii i ikonografii, sygn. 363

27.04.2011, RK
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Nauka obsługi czołgu w weekend

Weekend warto choć w części poświęcić na samokształcenie 
i doskonalenie umiejętności zawodowych. Proponujemy na-
ukę jazdy niemieckim czołgiem Pz. Kw. III. Masa: 22 tony, 
sześciobiegowa skrzynia biegów, prędkość maksymalna: 25 
km/h, zużycie paliwa nie powinno przekraczać 5,5 litra… na 
kilometr.

„Ruszać należy z drugiego biegu. Bieg pierwszy zasadniczo 
przeznaczony jest do przebywania przeszkód i bardzo cięż-
kiego terenu. Nie wolno przekraczać 3200 obr./min., najlepiej 
jechać na 2600 obr./min. Silnik nie ma regulatora. Kierowca 
sam musi pamiętać, że silnikowi nie wolno dawać zbyt du-
żych obrotów. Przy jeździe z góry, gdy hamuje się silnikiem, 
wskazania licznika obrotów nie powinny przekraczać 2200-
2400 obr./min. W czasie jazdy należy od czasu do czasu po-
ruszyć rączką fi ltra olejowego. W czasie jazdy nawprost obie 
dźwignie kierownicze są lekko nachylone do przodu. W razie 
poślizgu hamulców skrętu (kierowniczych) – opuścić w dół 
dźwignię sprężyn hamulców. Znajduje się ona na prawo przed 
kierowcą przy ścianie przedniej czołga.” [pisownia oryginalna]

Więcej w zeszycie 5. „Nauki o sprzęcie”, wydanym przez Cen-
trum Wyszkolenia Broni Pancernych, Modlin 1939. Całość 
przeczytasz za darmo w Internecie na www.szukajwarchi-
wach.gov.pl (bit.ly/czolgwweekend)

1072, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, sygn. 3

12.05.2011, RK
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Nic się nie stało, Hapoel, nic się nie stało!

Znów zamknęli stadion? Nie wylosowali Cię na Euro? Bilety na 
towarzyskie mecze naszych Orłów porażają ceną? Nie załamuj 
rąk! Usiądź wygodnie w fotelu, otwórz… colę i powspominaj 
z nami czasy, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o Motorze Lublin :)

22, Akta miasta Lublina 1918–1939, sygn. 4150

19.05.2011, RK
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Lato, lato, lato czeka…

    Już za parę dni,za dni parę,
    weźmiesz plecak swój i gitarę.
    Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów,
    do widzenia wam, canto, cantare.

Tak śpiewała wiele lat temu Halina Kunicka. My przypomina-
my, jak wiele lat temu wyglądało Jezioro Białe koło Okuninki. 
I życzymy udanych wakacji i urlopów!

1410, Zbiór fotografi i [ikonografi i]

27.06.2011, RK
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Zbrodnia to niesłychana, pani skróciła pana

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło 8 listopada 
1936 roku w jednej z podlubelskich wsi. Grozy dodaje im fakt, 
że miały miejsce dokładnie o północy…

Oto 21-letnia Stanisława G. obcięła swemu narzeczonemu 
Stanisławowi P. to, co czyniło z niego mężczyznę. Zrobiła to, 
bo ten powiedział, że się z nią nie ożeni, Później powiedział, 
że żartował, a jeszcze później – że jednak żartował, że żar-
tował.  Stanisława G. do zemsty użyła brzytwy swojego ojca, 
a po wszystkim targnęła się na własne życie, rzucając się do 
dwudziestometrowej studni.

Sprawa o dziwo zakończyła się (prawie) happyendem: ona 
przeżyła i doznała tylko lekkich obrażeń, on jej przebaczył, 
ona za niego wyszła, on zachował jako taką męskość, a teść 
odzyskał brzytwę stanowiącą dowód rzeczowy w sprawie. 
Więcej – w aktach Sądu Okręgowego w Lublinie. Uwaga! 
Drastyczne opisy!

469, Sąd Okręgowy w Lublinie

21.07.2011, RK
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Prawie jak Tour de Pologne...

Z okazji Tour de Pologne (relacje w TVP1, TVP HD i Euro-
sporcie) przypominamy wyścig kolarski z okazji Dni Lublina 
w czerwcu 1966 roku.  A skoro mowa o Eurosporcie – malut-
ki bonus, cytat z dwóch najlepszych komentatorów kolarstwa 
w Polsce:

    – Takie wino: Chateau Wyrzykowski…
    – Nie, nie, to by się nie sprzedawało, nikt by tego nie kupił.
    – Chateau Jaroński zresztą też nie, musielibyśmy wymyślić inną 

nazwę, np. Chateau Cancellara.
    – O, to brzmi dobrze!
    – A Chateau Schleck?
    – Niee, to brzmi jak kanapka.

1410, Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 362

4.08.2011, RK
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Jak Kościół Rzymski polszczyznę splugawił

Język nasz polski tak zaśmiecony tyloma brzydkimi wyraza-
mi. I tyle nieprzyzwoitych kawałów. Wszędzie, od inteligencji 
do prostaków się słyszy k..., ch... i p.... Załamują ręce etycy, 
załamują ręce językoznawcy. I załamuje ręce pani Stanisława, 
robotnica Kudowskich Zakładów Bawełnianych Koron. A do-
kładniej załamywała w roku 1959. Ale nie załamała do końca, 
winnych wykryła, akt oskarżenia emocjonalny wielce sporzą-
dziła i do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lubli-
nie wysłała. A logika jej rozumowania zaiste porażała, poraża 
i porażać będzie.

Pani Stanisława jeszcze powróci, bo listów wysłała więcej.
735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wydział 
do Spraw Wyznań, sygn. 187

6.09.2011, RK
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Turystyka ekstremalna

W 1934 roku do biur turystycznych masowo wpływały podania 
od Żydów, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć kraj Hitle-
ra… Artykuł z „Głosu Lubelskiego” z 31 maja 1934 r.

469, Sąd Okręgowy w Lublinie. Sąd Grodzki w Lublinie, Oddział 
Karny, sygn. 77

14.09.2011, RK
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Make peace, not war. Kaplica na kółkach

Od dawna wpajano nam, że we wrześniu 1939 niemieckie czoł-
gi rozjeżdżające polskie drogi napotkały twardy opór szarej 
piechoty i jazdy konnej. Nie wiedzieliśmy jednak, że naszą ar-
mię wspierały dywizje kaplic samojezdnych!
W 1939 roku społeczeństwo polskie rozumiało, że w obliczu 
nadciągającej wojny dozbroić armię w samoloty, armaty, ka-
rabiny to za mało. Że obrońców ojczyzny wzmocnić trzeba 
również duchowo. Rzucony przez tercjarzy św. Franciszka 
z Asyżu zew „Fundujmy kaplicę – samochód dla armii” grom-
kim echem rozszedł się po całej Polsce, a lud wpłacał ofi a-
ry pieniężne i słał metale, kawałki srebra, jedwabie, koronki 
i płótna.

632, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn. 661

17.11.2011, RK
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Wewnątrzresortowe wypożyczenie  
wibratora 220 V

Kojarzy się jak kojarzy, ale przecież przyrząd ten znajduje za-
stosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. W telefonach 
komórkowych czy joystickach  jest to po prostu mały silniczek 
z zamontowanym na osi obrotu obciążeniem zmieniającym 
jego środek ciężkości. Urządzenie to nieobce jest również 
budowlańcom – służy im do zagęszczania masy betonowej 
poprzez wyparcie wody spomiędzy ziaren kruszywa. A w in-
strumentach muzycznych wytwarza drgania dźwiękowe, jak 
struna w gitarze czy membrana w bębnie.

A wiadomo, że jak czegoś nie mamy i bardzo potrzebujemy, 
zawsze można to pożyczyć od znajomych ;)

22.11.2011, RK
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Książka w życiu kobiety

W dawnych, dobrych czasach, takich, które już nie wrócą, 
od 23 do 30 listopada obchodzono Tydzień Książki dla Kobiet. 
We wszystkich księgarniach w Polsce. Pod jakże życiowym 
hasłem….
Zawsze uważaliśmy, że najlepiej nam było przed wojną :)

632, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn. 465

23.11.2011, RK
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Był sobie pomnik

19 lipca 1979 roku Edward Gierek odsłonił lubelski pomnik  
Bolesława Bieruta. Monument autorstwa Bronisława Kubicy 
był jednym z największych w mieście. Postać Bieruta, mierzą-
ca wraz z cokołem 8,5 metra, górowała nad placem nazwanym 
tym samym imieniem zaledwie przez 10 lat. Od lat 90. można 
ją obejrzeć w galerii socrealizmu w Kozłówce, a na placu, który 
obecnie nosi imię Izaaka Singera, pozostały jedynie kamienne 
postumenty, na których niegdyś spoczywał pomnik.

746, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy 
w Puławach, sygn. 552

10.01.2012, RK
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Bo to zła kobieta była

Brutalizacja języka, nadużywanie wulgaryzmów i uciekanie 
się do przemocy w rozwiązywaniu kon� liktów rodzinnych nie 
są niestety wynalazkiem współczesnych czasów, czego dowo-
dzi wpis do ksiąg miasta Tyszowiec z roku 1777. Zaiste, historii 
tej nie powstydziłby się sam Mistrz Pasikowski :)

No. 117.
Przyszedłszy do Akt Mieyskich Tyszowieckich Urzędowych y Radec-
kich y Osobiscie Stanowszy Manifestuiąc na Uczciwego Szymona 
Sędeckiego Mieszczanina Tyszowieckiego, a Zięcia swego, ktory Dnia 
Piątkowego ze Zone Swoią zniewazał y k…ą [zainteresowanych odsy-
łamy do prezentowanego skanu oryginału] pokilkanascie razy nazy-
wał. Słysząc to, Marcin Burzynski iako Ociec uiął się za Corką swoią 
y perswadował mu aby nieczynił tych hałasow y publikacyi Zonie 
swojej, mowiąc ze Ja ci dał Panne a Szymon Sędecki wyrwałszy kuł 
z płota gonił za Oycom y chciał go kołem bic, tylko ze insze niedali na 
co się Manifestuie.

57, Akta miasta Tyszowiec, sygn. 7

22.01.2012, MK/RK
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Jaskółka – biała wanna

Jaskółka – czarny sztylet wydarty z piersi wiatru
Nagła smutku kotwica z niewidzialnego jachtu

– śpiewał Stan Borys. W 1969 r. na przysiółku położonym 
na wschodnich rubieżach Polski jaskółka mogła mieć postać 
białej wanny. Upolować je było równie trudno. Ale przecież 
zawsze można było liczyć na pomocną dłoń Partii.

1266, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, sygn. 1297

8.02.2012, RK
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Esmeraldo i inne sensacje XX wieku!

Od tej niewinnej kartki papieru rozpoczęła się przygoda pod 
nazwą „Galeria Jezuicka 13”, kiedy zadebiutowała ona na wy-
stawie „Niezwykła zwyczajność codzienności”  w lubelskim 
pubie Caxmafe we wrześniu 2010 r., wywołując chyba naj-
większe zainteresowanie odwiedzających ją osób. Okazała się 
ona później główną motywacją dla stworzenia galerii, w której 
będziemy mogli prezentować tego typu „perełki” archiwalne. 
I, jak widać, musiało upłynąć wiele wody, żeby zauważyć, że 
obiekt, o którym nigdy nie zapominaliśmy, opowiadając o Je-
zuickiej 13 w mediach, na konferencjach czy chociażby w roz-
mowach prywatnych, nigdy na stronach Galerii się nie poja-
wił! Dlatego też oddajmy honor panu Esmeraldowi, prosimy 
o aplauz, orkiestra tusz!

Na powyższym plakacie mamy także informację o występie 
kobiety bez głowy, do której odnosiliśmy się w innym wpisie: 
„Niebywała dotąd sensacja”.

22, Akta miasta Lublina 1918–1939, sygn. 970

28.02.2012, MK
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W hołdzie wychodkom

Ustęp, toaleta, wychodek, kibel, latryna, ubikacja… Wiele 
imion posiada miejsce, bez którego nie sposób przeżyć jed-
nego dnia. Miejsce, które jest tak oczywistym elementem 
wyposażenia każdego domu, że nawet nie zwracamy uwagi, 
jak ważnym w naszej codzienności. Miejsce, do którego na-
wet król chodził piechotą… Były jednak takie czasy, a mamy 
tu na myśli nasze ulubione – przedwojenne, gdy czysty i za-
dbany ustęp był przedmiotem konkursów, jedną z dziedzin 
wystaw higienicznych. Czasy, kiedy próbowano wręcz siłą 
przekonywać mieszkańców wsi, że jest to ważny element każ-
dego gospodarstwa, któremu powinniśmy poświęcać należytą 
uwagę i dbać o niego tak samo, jak o kuchnię czy sypialnię. Co 
niektórzy pamiętają zresztą jeszcze sławojki – budki, często 
z dziurą w kształcie serduszka w drzwiach, z dala od domu. 
Dla niektórych to wspomnienie, dla innych koszmar… Spójrz-
my na fragmenty przedwojennych publikacji i inwentarza wy-
stawy higienicznej z 1935 r., by zobaczyć jak wyglądała walka 
ze złymi nawykami dotyczącymi higieny w gospodarstwie 
wiejskim.

Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, 
wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na 
świecie zawsze towarzyszy kupa. Teraz rozumiesz… to jest życie. 
Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale ży-
cia nie oszukasz!*

* cytat z fi lmu „Chłopaki nie płaczą”, reż. Olaf Lubaszenko, 2000 r.

403, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, 
sygn. 451

21.03.2012, MK
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Najstarszy udokumentowany budynek 
w Lublinie?

OK, wiemy, że to tylko literówka, ale dreszcz podniecenia z tak 
niezwykłego odkrycia – bezcenny!

Ot, zwykła ankieta, element niemal każdej jednostki w zespo-
le Akta miasta Lublina – Inspekcja budowlana i nagle taka nie-
typowa informacja! W punkcie 8. pojawia się rok 1097, zatem 
na długo przez powstaniem Lublina!
Z dalszej części ankiety dowiadujemy się, że wśród zabudo-
wań mamy dom mieszkalny i oborę z cegły, drewnianą stodołę 
i chlew, studnię korbową i dół ustępowy, oświetlenie na�towe 
i dwa piece ka� lowe. Ale też jest informacja, że dom wybudo-
wany został 10 lat wcześniej.

Cóż, w takim razie dziwna literówka. Szkoda, że to tylko po-
myłka :)

22, Akta miasta Lublina, Inspekcja budowlana, sygn. 22

5.04.2012, MK
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Najwierniejszy przyjaciel to dobra książka

Z czytelnictwem zawsze było tak, że jego poziom, czytaj: odse-
tek ludzi czytających, mógł być znacznie większy, a kontakt ze 
słowem drukowanym znacznie intensywniejszy… Do czytania 
zachęcać trzeba było zawsze, a niekiedy zachęta przybierała 
kształty terroru, bo przecież „Słowacki, wielkim poetą BYŁ!” 
(pozdrawiamy kochane panie polonistki!!!)

Współczesne kampanie społeczne propagujące czytelnictwo 
bardzo przewrotnie zachęcają do czytania: „Książki gryzą, 
są ciężkie i można zaciąć się kartką. Czytanie uzależnia i jest 
stratą czasu („i tak to kiedyś zekranizują”). Poza tym wystar-
czy, że inni czytają…”

A jak zachęcano do lektury kiedyś? W imponujących zbiorach 
archiwalnych nie brakuje dowodów na to, że wzrost poziomu 
czytelnictwa leżał ludziom na sercu.

My ze swojej strony zapewniamy, że książka jest dobra nie tyl-
ko dla kobiet i nie tylko na długie zimowe wieczory, ale także 
na wiosenne zamyślenie w autobusie, w parku na trawie, nad 
rzeką… Zatem z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich życzymy wszystkim i sobie samym też – czytajcie książ-
ki… lub czasopisma!!! 

632, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn.  464,  467, 473

 23.04.2012, ZJ





108

Relaks, radość, ruch!

Rok 2012 obfituje w sportowe wydarzenia – Euro wchodzi już 
w decydującą fazę rozgrywek, a niedługo olimpiada w Lon-
dynie. Dlatego, żeby utrzymać nastrój i ducha rywalizacji 
przypomnijmy sobie, jak pod koniec lat 80-tych zakłady pracy 
organizowały zawody sportowe, w których pracownicy mogli 
zmierzyć się w takich konkurencjach, jak: przeciąganie liny, 
skok w dal, rzut lotką do tarczy, szachy, a nawet „rzut do kosza 
z utrudnieniem” oraz gwóźdź programu: „wielobój szefów”! 
Wszystko zgodnie z zasadą 3xR – Relaks, Radość, Ruch!

2336, Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka Akcyjna w Lubli-
nie, sygn. 206

22.06.2012, MK
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Kto wynalazł World Wide Web? 
Prawdziwy Polak Wszechsprawiedliwy!

Mass media, opanowane przez wiadome siły, twierdzą, że 
światową pajęczynę wynalazł niejaki Tim Berners-Lee, bry-
tyjski naukowiec i inżynier. Wspólnie z Belgiem Robertem 
Cailliau opublikował w 1990 r. ofi cjalny projekt budowy hiper-
tekstowego systemu World Wide Web – w skrócie: WWW.
Ale my wiemy, że było inaczej! My wiemy, że Polacy górą! Bo już 
pod koniec lat 60. Prawdziwy Człowiek Wszechsprawiedliwy 
Najmądrowszy Wisła Zymunt C., urodzony z Rodziny Polskiej 
Słowiańskiej, odkrył tajemnicze prawa WWWWWWWW! 
Bez fałszerstwa! Ale że prawdziwemu Polakowi wiatr w oczy, 
szatan fałszywy i kradzieże stulecia (patrz wpisy w Galerii: 
Kradzież stulecia cz.1 i Kradzież stulecia cz.2) – nie przebił się 
przez żelazną kurtynę, nie wypłynął na wody światowe i nie 
osiadł w Krzemowej Dolinie. I choć wartość odkrycia swego 
poznał – pięćset tryliony złotów dolarów rublów – wszak świato-
wy miało zasięg, choć stawiał się z Bogiem na równi – świat 
się na nim nie poznał…

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Urząd 
Spraw Wewnętrznych, sygn. 2242

1.08.2012, RK
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Orłowo Morskie, all inclusive!

Trudno się oprzeć współczesnym ofertom w biurach tury-
stycznych, które kuszą nas plakatami z mnogością żywych 
kolorów, zdjęciami pięknych plaż i atrakcji… I nie przekonuje 
nas,  że wycieczka „last minute” oznacza coraz częściej: „zdą-
żył pan w ostatniej chwili, za minutę ogłaszamy upadłość” :) 
Oferty turnusów wakacyjnych wywieszane w zakładach pra-
cy to często małe, kserowane na żółtym papierze kartki, ofe-
rujące kolonie dla dzieci w cenie miesięcznej pensji, a trwa-
jące od tygodnia do 10 dni. A jak to wyglądało kiedyś, przed 
wojną? Wpadł nam w ręce niepozorny, ale jakże znamienny 
afi sz z ofertą wakacji nad  polskim morzem. Co znajdujemy 
w ofercie? Bieżąca woda i elektryczne oświetlenie – to już te-
raz nikogo nie dziwi, chyba że okazuje się być wszystkim, co 
zostało wpisane pod nazwą „all inclusive”. Ale gry sportowe 
pod fachowym kierownictwem, wycieczki po wybrzeżu, ra-
dio i dancingi, a przede wszystkim dobre i obfi te wyżywienie 
z własnej kuchni sprawiają, że współcześnie taka oferta była-
by rozchwytywana „na pniu”! A wszystko to na afi szu, którego 
trudno nie zauważyć z daleka – 63×95 cm!

632, Zbiór afi szów i druków ulotnych, sygn. 156

21.08.2012, MK
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Pornografi a do szkół!

W dzisiejszym odcinku przedstawiamy raport z konferencji 
M.O.Z. w Ciotuszy Starej (pow. tomaszowski) w 1950 r., na 
której nauczyciele z okolicznych szkół debatowali nad proble-
mami szkolnymi, istotnymi dla ówczesnej sytuacji społecz-
no-politycznej. Raport zaczyna się mrożącą krew w żyłach 
historią o tym, jak to „wieczorem od strony lasu przyszli dwaj 
osobnicy”, którzy zaczęli zebranie zakłócać, straszyć i gro-
zić śmiercią zebranym. Wcześniej jednak podczas zebrania 
uzgodniono parę istotnych spraw dotyczących walki klasowej 
w szkołach średnich  i dekoracji tychże szkół. Najwidoczniej 
jest to brudnopis lub pierwsza wersja raportu z naniesionymi 
poprawkami kierownika szkoły, gdyż szczególnie zaintereso-
wała nas ostatnia strona raportu, gdzie przy przedstawieniu 
aktualnej sytuacji dekoracji pan kierownik naniósł bardzo 
istotną poprawkę dotyczącą braku pornografi i, dla podkreśle-
nia wagi swoich słów opatrując ją wykrzyknikiem („a trzeba ją 
widzieć!”) :)

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Kurato-
rium Okręgu Szkolnego, sygn. 154

25.09.2012, MK
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Ach, ta dzisiejsza młodzież…

Niektórzy lubią narzekać na „dzisiejszą młodzież”, ponoć nie 
jest już taka jak dawniej. Zjawisko nie jest nowe – już Wydział 
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Lublinie w 1953 roku uważał, że młodzież nie zwalcza 
w wystarczającym stopniu imperialistycznego desantu ston-
ki ziemniaczanej. W obronie dziatwy stanął murem Wydział 
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, 
który doniósł swym zwierzchnikom z województwa, jak się 
sprawy w rzeczywistości mają. Dzięki zastosowaniu odpo-
wiednich środków dydaktycznych, np. „gablotek z rozwojem 
i przeobrażeniem szkodnika”, młodzież jest świadoma nie-
bezpieczeństwa, „żyje tym zagadnieniem i czynnie włącza się 
stale do akcji” – nawet w okresie ferii. Czy „dzisiejsza” także 
by taka była? :)

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Kurato-
rium Okręgu Szkolnego, sygn. 120

4.10.2012, RH
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Feliks Dzierżyński w rozmiarze XL

Polecamy wspaniałe popiersia wodzów rewolucji, wykona-
ne ściśle według wzorów radzieckich. Sześćdziesięciocen-
tymetrowego Lenina możesz mieć już za 399,42 zł! Tę wielce 
korzystną ofertę handlową skierowała do lubelskiego kurato-
rium Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, oferują-
ca również może nieco mniej potrzebne szkolne akcesoria, np. 
kredę. Intrygującym jest jednak fakt, że największe popiersie, 
mające 115 centymetrów, należy do Feliksa Dzierżyńskiego, 
podczas gdy pozostali wodzowie liczą zaledwie metr. Czyżby 
był to wyraz specyfi cznego patriotyzmu artysty?

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Kurato-
rium Okręgu Szkolnego sygn. 120

5.10.2012, RH



126

Batem w Hitlera!

Nie da się ukryć, że imiona tych koni są niezwykle „oryginal-
ne”, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rok ich urodzenia. 
Zastanawiamy się tylko, czy jest to wyraz sympatii politycz-
nych, czy jednak antypatii! Wystarczy wyobrazić sobie, jak 
wielką przyjemność miał woźnica, chwaląc się kolegom, że 
trzaskał batem po zadzie Hitlera czy Mussoliniego! :)

808, Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Okręgowy w Lu-
blinie, sygn. 925. (Opis inwentaryzacyjny majątku Medyka na dzień 
1 stycznia 1949 r.)

23.10.2012, MK
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„Szukamy 20 miliardów”, obierając marchewkę

Przodownik pracy
O jego pracy zdania nie zmienię.
On zawsze robił… dobre wrażenie.
Jan Gros

Dziś chyba mało kto pamięta, że w latach 70-tych ogłoszono 
akcję „Szukamy 20 miliardów”, których „zabrakło” w krajo-
wym budżecie. Zakłady pracy dwoiły się i troiły w wysiłkach, 
by jak największą kwotę z zagubionych 20 miliardów „odna-
leźć”, a przodownicy pracy mieli jeszcze większe pole do po-
pisu w wyrabianiu swoich 300% normy. Wiemy o tym z za-
chowanych w zbiorach archiwalnych uroczystych meldunków 
Zakładów Elektromaszynowych Predom „EDA” w Poniatowej. 
Pracownicy zakładu z prawdziwą dumą i radością donosili 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1972 roku o ponadpla-
nowym wykonaniu 45 000 sztuk bezpieczników automatycz-
nych oraz 10 000 sztuk wirówek do odciągania soków.

Żony zapracowanych ponad normę robotników już od 16 grud-
nia z prawdziwą euforią mogły obierać marchewkę (o ile nie 
stały w kolejkach)…, bo szansa na prezent pod choinką wzrosła 
przecież o całe 10 000! Swoją drogą, ciekawe, kto z Was miał 
taką wirówkę w domu? A kto pamięta jeszcze takie bezpiecz-
niki?

Ciekawskim polecamy skecz kabaretu Tey pt. „Szukamy 20 
miliardów”. Satyrycy nie bali się zapytać „A komu zginęło”? )

1356, Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Za-
kładów Elektromaszynowych Predom „EDA” w Poniatowej, sygn. 8

19.12.2012, ZJ
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Czarka piwa dla zdrowotności!

Specjalnie dla miłośników, jak i pracowników zakładów zbio-
rowego żywienia przedstawiamy dziś propozycję jadłospisu 
z połowy XIX stulecia, który został wprowadzony w tamtym 
czasie w więzieniach. Miało to związek z wdrożeniem nowego 
systemu miar i wag. Obecnie jest interesującym dokumentem 
dla badaczy życia codziennego. Może któryś z naszych Czytel-
ników zechce wypróbować taką dietę na sobie…

Trzeba zauważyć, że inaczej karmiono zdrowych, a inaczej 
osoby chore. Naszą uwagę przykuł jeden intrygujący szczegół 
– chorzy trzy razy w tygodniu dostawały na śniadanie czarkę 
piwa. Dla zdrowotności.

37, Akta miasta Kazimierza Dolnego, sygn. 112

21.01.2013, RH
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Żądamy zakazu broni masowej zagłady! 
Pokój narodom Indochin!

Nie nie, spokojnie, nie mamy zamiaru epatować treściami 
polityczno-gospodarczymi, ani wikłać się w spory między-
narodowe, a po prostu jesteśmy świeżo po lekturze „Dyrek-
tywy w sprawie obchodów 1 maja 1973 roku”, przygotowanej 
przez Komitet Centralny PZPR. 1 maja już za chwilę, a my 
chcieliśmy pokazać, jak to władza centralna wpływała niegdyś 
na mniej twórczy aktyw lokalny, zawczasu hamując niekon-
trolowane popisy grafomańskie i sprowadzając je na jedynie 
słuszną linię. No, może nie tak jedynie, bo do wyboru było aż 
161 niepowtarzalnych haseł, w tym tytułowe z naszego wpisu! 
Na szczęście dzisiaj możemy spojrzeć na prezentowany zbiór 
z dystansem i świadomością, że w większości są one znakiem 
tamtych czasów, przykładem propagandy z wyższej półki, 
jednak trzeba zauważyć, że wiele do dzisiaj wydaje się być ak-
tualnych i istotnych. Nie będziemy podpowiadać ani wskazy-
wać, zapraszamy do lektury.

1271, Komitet Powiatowy PZPR  w Bychawie, sygn. 543

29.04.2013, MK
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Z miną nie ma żartów

Wielkie doroczne zawody saperskie – to musiało być niezwy-
kle „rozrywkowe” i widowiskowe wydarzenie dla puławskiej 
publiczności. Według odnalezionego afi sza z 1926 r. poka-
zy kunsztu sztuki saperskiej miały się odbywać zarówno na 
lądzie, jak i na wodzie. Miały być tańce, muzyka, zabawy i … 
niespodzianki.

W kontekście powiedzenia, starego jak sam zawód sapera, 
że myli się on tylko dwa razy – pierwszy i ostatni, gorące za-
proszenie „SPIESZCIE WSZYSCY” brzmi nieco zagadkowo 
i przyprawia o lekki dreszczyk… Czyżby z poprzedniej „edycji” 
tak niewielu zostało???

414, Starostwo Powiatowe Puławskie, sygn. 35

27.06.2013, ZJ
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Zapraszamy na reklamy

Aspiryna, polopiryna, etopiryna…, a czy nie lepiej swojsko: 
KOWALSKINA? [reklama KOWALSKINA]

No, chyba że problem jest poważniejszy, to sięgamy po Migre-
no–Nervosin ze zn. fabr. (ze znanej fabryki? ze znakiem fa-
brycznym?) KOGUTEK [reklama KOGUTEK]

A gdy wreszcie ból głowy minie, można się wybrać na przyję-
cie... a przecież... [reklama KONIAK ARVINE]

***

Nie trzeba się już ruszać z domu (no, najdalej do apteki!), żeby 
najlepsze kurorty uzdrowiskowe poczuć na własnej skórze… 
[reklama TABLETKI GĄSECKIEGO]

…a dokładniej to w żołądku – a o ten też trzeba przecież za-
dbać! [reklama ZIOŁA GÓR HARCU]

Ale i tak to wszystko musi znaleźć swoje ujście… A czy z tym 
„ujściem” wszystko w porządku? [reklama VARICOL]

[i inne.]

„Express Lubelski i Wołyński” z 30 i 31 grudnia 1934 r., [w:] 469/0, 
Sąd Okręgowy w Lublinie, Rejestr spółdzielni, sygn. 351

16.07.2013, MK
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O I Sekretarzu, co z modlitewnika spoglądał…

Cieszymy się niezmiernie, że I zastępca komendanta ds. bez-
pieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Lublinie okazał się w głębi duszy prawdziwym archiwistą 
i docenił wartość historyczną, zdawałoby się, tak błahego li-
stu. To dzięki niemu możemy dziś poznać przezabawną przy-
godę pobożnej obywatelki. Kto wie, może ta historia przero-
dziła się w anegdotę i ktoś już o niej słyszał?

(Na zdjęciu papież Jan XXIII, na jego odwrocie I sekretarz KW 
PZPR w Lublinie Władysław Kozdra)

1266,  Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, sygn. 657

24.10.2013, ZJ/MK
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W czasie deszczu nie tylko dzieci się nudzą…

Na szesnastowiecznym ekstrakcie w – nomen omen – ak-
tach Trybunału Koronnego zachował się późniejszy dopisek, 
pochodzący prawdopodobnie z XVIII-XIX wieku. Tego nie 
wiemy, nie wiemy też, kto jest jego autorem – być może ja-
kiś palestrant albo pisarz sądowy. Musiał się bardzo nudzić, 
a nad akta chyba przedkładał akty, czemu dał dowód, załą-
czając próbkę swoich „zdolności” plastycznych. Zdecydowanie 
nie pochwalamy, nie tylko dlatego, że trudno doszukiwać się 
w tych bazgrołach talentu na miarę nowego Michała Anioła… :)

16, Trybunał Koronny Lubelski, sygn. 1582 [Ekstrakty z akt sądów 
grodzkich warszawskich z lat 1582–1791]

13.06.2014, RK
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Skrzydełko czy nóżka?

Niedawno, przy okazji remontu lubelskiego Parku Saskie-
go, lokalne media podawały informację o tym, że do walki 
z wszechobecnymi tam wronami zatrudniono sokolnika, 
którego działania skutecznie wypędziły wrony… na okoliczne 
osiedla mieszkaniowe, którym już sokolnika nikt nie zatrud-
ni, a właściciele samochodów mają teraz nielichy problem… 
A przecież można było inaczej! Przedstawiamy całkiem cieka-
we rozwiązanie problemu nadmiaru wron, który w 1917 roku 
c. i k. komendant obwodu przekazał do wiadomości urzędom 
parafi alnym z prośbą o odpowiednie pouczenie miejscowych 
parafi an! Wystarczy tylko poradzić sobie ze złapaniem, a po-
tem to już „z górki”…  Smacznego   :)

241, C. i K. Komenda Powiatowa w Lubartowie

20.06.2014, MK
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Skarby Sądów Lubelskich – trucizna!

W początkach działalności naszej Galerii zapoczątkowaliśmy 
dział o nazwie Skarby Sądu Okręgowego, a dziś rozszerzamy 
ten tytuł do wszystkich sądów lubelskich, gdyż w aktach każ-
dego kryją się przeróżne kurioza, które chcemy Wam tu za-
prezentować.

Dziś tło historii tragicznej, lecz z happy endem. Jest w nim 
dziecko przez ojca niechciane, choć przez matkę ukochane. 
Jest i kobieta fatalna, która – w mężczyźnie zakochana – goto-
wa jest nawet zabić, by jego przychylność i serce zdobyć. A ce-
lem jest Bogu ducha winne dziecię…

Poniżej fragment aktu oskarżenia i zachowany w aktach do-
wód zbrodni.

988, Sąd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Karny, sygn. 1609

3.07.2014, MK
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Uprzejmie donoszę: Pijana panna rozrabia!

„Uprzejmie donoszę” – zwrot ten ma wydźwięk podłości czy-
nionej drugiemu człowiekowi.  To zaś, że „podłość ludzka nie 
zna granic”, można stwierdzić choćby po liczbie akt Komite-
tu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej  
w Lublinie  opisanych  jako „skargi i zażalenia”. Większość 
z nich to niewarte uwagi paszkwile, ale są też perełki, które 
wywołują szeroki uśmiech na twarzy, chociażby z politowania 
dla piszącego i jego pełnej zmartwienia troski o sąsiada.

No bo jak tu przejść obojętnie, kiedy pani Maria niemoralnie 
się prowadzi, pije w sylwestra i do ludzi się odnosi jak do krów! 
„Te rzeczy” Komitet koniecznie musi zbadać!

1266, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, sygn. 595

10.07.2014, MK
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Obywatelu Prezydencie! Zaczęliśmy szkołę!

W dobie internetu i telefonii komórkowej papierowa laurka 
wydaje się być reliktem wręcz przedpotopowym, a przecież 
jeszcze nie tak dawno na każdą większą uroczystość czy wy-
darzenie szykowaliśmy, malowaliśmy, pieczołowicie deko-
rowaliśmy, tworzyliśmy wydumane teksty, życzenia, zobo-
wiązania… OK, może nie jest to całkiem wymarła forma, ale 
niestety ustępuje grafi ce komputerowej, fotomontażom i ko-
lażom tworzonym na ekranie komputera… Dlatego może tak 
ciepło patrzymy na laurki, które znajdujemy w aktach, bo są 
jednym z symboli naszego dzieciństwa!

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, sygn. 187

5.09.2014, MK
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„Co wy trzymacie w tym archiwum?”

Pytają się nas często znajomi, przyjaciele, rodzina: „A co wy 
właściwie trzymacie w tym archiwum?”. Wtedy zaczynają się 
nasze szczegółowe, rzeczowe wyjaśnienia, wręcz piarowskie 
wykłady o tym, jakie to ważne dokumenty są u nas przecho-
wywane, o dziedzictwie narodowym, kulturowym, o ogrom-
nym znaczeniu dla wszystkich pokoleń, i tych przeszłych, 
i tych, które po nas nastąpią… Nie wierzycie? A proszę bardzo, 
weźmy pierwszą z brzegu jednostkę archiwalną, otwórzmy, 
przeczytajmy stronę tytułową…

yyy… no dobra, to nie był najlepszy przykład! :)

403, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Rolnictwa i Reform Rol-
nych, sygn. 705

6.10.2014, MK
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Z inwigilacją za pan brat

Jeszcze nie przebrzmiały echa niedawnej „afery” szpiegow-
skiej, a my już zapytujemy: “A czy wiesz jak prawidłowo prze-
prowadzać inwigilację?”. Ha! Tego nie znajdziesz w Google, 
tego nie znajdziesz w Bing, ale dzięki archiwom możesz się 
dowiedzieć… jak to drzewiej z tym bywało! :)

449, Okręgowy Urząd Policji Politycznej w Lublinie, sygn. 50

31.10.2014, MK
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Ile kosztuje człowiek?

Takim pytaniem można tylko biedy sobie napytać, bo wy-
tknięte nam zostaną znieczulica i demoralizacja! Człowiek nie 
ma przecież wartości przeliczalnej, nie jest przedmiotem han-
dlu, to przestępstwo!
Mamy jednak dowód, że nie pierwsi takie pytania stawiamy, 
a w aktach międzywojennych Sądu Okręgowego nawet znaj-
dziemy pełny rachunek. Teraz tylko pędzić do sklepu i two-
rzyć! Tym prostym sposobem osiągamy lekarstwo na problem 
niskiego przyrostu w społeczeństwie.

988, Sąd Wojewódzki Lubelski, Wydz. Karny, sygn. 1437

21.11.2014, MK
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…a po sprawozdaniach poszliśmy do pralni

Jak zawsze początek roku w naszym Archiwum to okres spra-
wozdawczości. Trzeba zebrać dane w kilkuset kategoriach 
i dziedzinach, opracować przeróżne statystyki. Nieliczni (1540 
pracowników archiwów w Polsce, według danych sprzed roku) 
wiedzą , jak mocno trzeba się napocić, żeby najmniejszego błę-
du nie popełnić i usunąć w dal widmo strasznych konsekwen-
cji. I to wcale nie koniec harówki, bo kiedyś przecież wrócimy 
do domu, zapchamy pralkę tymi przepoconymi ubraniami, 
a co niektórzy to nawet do pralni je oddadzą…

À propos pralni – czy znacie cennik usług takich zakładów? Te-
raz niemal każdy ustala „po swojemu”, a kiedyś ceny za usługi 
pralnicze były regulowane odgórnie – stąd w naszych zbiorach 
takie ciekawostki: „Cenniki dla Pralni w mieście Lublinie”.

22, Akta miasta Lublina, 1915–1918, sygn. 12

15.01.2015, MK
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Bo węglarze i tragarze stoją wprost 
na trotuarze

Ulice w godzinach szczytu są niczym w porównaniu z chodni-
kami w godzinach szczytu, zwłaszcza w najbardziej uczęsz-
czanych częściach miasta. Nieraz, przedzierając się poprzez 
pędzący tłum, zazwyczaj w tym samym czasie, z tą samą 
prędkością, lecz w przeciwstawnych sobie kierunkach, samo 
się nuci:

    Kto to pędzi tak przez miasto,
    Komu w tych ulicach ciasno?
    Biegnę, gryząc pomarańczę,
    Ziemia pod nogami tańczy.
    Naokoło kipi życie
    I ja mam się znakomicie.
    Wszyscy niosą oczy jasne,
    Trotuary wprost za ciasne! *

Ścisk i tłok, ograniczające naszą przestrzeń życiową, bywają 
irytujące. A już obecność „przechodniów”, oferujących towary 
pierwszej potrzeby, jak: papierosy, spirytus, „powróżę Paniu-
si…”, „patelnia dla Pani???”, „Perfumy, tanio …  A jakże orygi-
nalne!”, w szczególności!
Wyobraźcie sobie więc takie czasy, że tłumnego chodzenia po 
chodnikach zabraniano!
Odległe to były czasy, kiedy władze miasta dbały o to, by „prze-
chodniów tak pod względem osoby, jak i odzieży na wielorakie 
przykrości” nie narażać…

22, Akta miasta Lublina 1809–1874, sygn. 524 [Akta tyczące się] Tre-
tuarów 1850–1867

*fragment piosenki Tadeusza Woźniaka „Smak i zapach pomarańczy”

26.02.2015, ZJ
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Do pracy, rodacy!

Sezon urlopowy w pełni – jedni kończą, inni jeszcze czekają… 
Ale jak już powrót do pracy nastąpi, to jakoś ducha i moty-
wacji takiemu strudzonemu wypoczynkiem pracownikowi 
trzeba dodać! A któż robił to lepiej niż wydział propagandy 
z czasów PRL? :)

1411, Zbiór plakatów, druków ulotnych i afi szów z archiwum Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR, sygn. 703, 708, 711

29.07.2015, MK



170

Kurcze pieczone… bez sałaty

Wyobraźcie sobie taką sytuację, że do którejkolwiek restaura-
cji nie wybierzecie się na wystawny lub skromny, szybki, prze-
pyszny, świeży czy jakikolwiek inny obiad, to w każdej z nich 
zapłacicie taką samą kwotę za taką samą potrawę?
Niemożliwe? A jednak! I było tak w mieście Lublin, że kurczę 
pieczone kosztowało 25 kopiejek – bez sałaty, z sałatą już 30. 
„A gdyby ktoś nie jadł całego obiadu, w takim razie zapłaci…”
Sami zobaczcie, co za ile serwowano w  latach 1852 i 1853.

22, Akta miasta Lublina 1809–1874, sygn. 1437

8.09.2015, ZJ
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Bilecik, poproszę!

Bibliofi l zbiera cenne książki, fi latelista zbiera znaczki, numi-
zmatyk – monety, falerysta – medale, delitolog – pocztówki, 
birofi l – etykiety, kapsle lub podstawki pod piwo, fi lobutoni-
sta – guziki, fi lumenista – pudełka od zapałek… Ksyrofi lista? 
Tak zwie się kolekcjoner akcesoriów służących do golenia, taki 
miłośnik brzytew.

Jak nazywa się zatem kolekcjoner biletów autobusowych? Nie, 
nie… na pewno nie „kanar” ;)

Póki co, nie udało się nam znaleźć odpowiedzi, jak nazywa się 
miłośnik biletów, ale mamy dla niego rewelacyjne okazy!

403, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Rolnictwa i Reform Rol-
nych, sygn. 176o i 1766

9.10.2015, ZJ
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Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica

W dniu wczorajszym pracownicy Archiwum Państwowego 
w Lublinie wzięli udział w kuligu zorganizowanym w jednej 
z podlubelskich miejscowości. Po kuligu wszystkim zapew-
niono rozgrzewające napoje i wspólne pieczenie kiełbasek. 
Wszyscy świetnie się bawili i można być pewnym, że wyda-
rzenie to pozostanie na długo w pamięci pracowników…

I wszystko by było idealnie, gdyby nie to, że nie byli to pracow-
nicy archiwum, lecz Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet” 
i nie było to wczoraj, lecz w 1979 roku. Ponadto reszta się zga-
dza! :)

2335, „Agromet” Kombinat Maszyn Rolniczych w Lublinie, sygn. 546

28.01.2016, MK
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Allegro moderato!

W dziejach Galerii Jezuicka 13 przyszedł w końcu czas na 
przerwę, tzn. na przerywnik muzyczny! Wszyscy, którym 
coś w duszy gra albo śpiewa, i którzy choć trochę znają się 
na nutach, proszeni są o uroczyste odśpiewanie „Hymnu do 
oszczędności” w adaptacji J. Kawęckiego. Oszczędzanie, te-
mat zawsze aktualny, więc… do hymnu! :)

625, Powiatowa Komenda Związku Strzeleckiego w Hrubieszowie, 
sygn. 79

11.02.2016, ZJ
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W obronie Kobiety

Z okazji przypadającego dziś Dnia Kobiet, wszystkim, ale to 
WSZYSTKIM, kobietom życzymy, by w mężczyznach miały 
takich obrońców, jak w osobie pana „Cenzora”, który obrzydne 
ohydne i ubliżające treści z zapałem z gazet usuwał… ku czci 
pięknej płci!

Patrząc z perspektywy naszych czasów, pan „Cenzor” robiłby 
niezwykłe, niemalże łowickie, wycinanki z gazet :)

1266, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, sygn. 2423

8.03.2016, ZJ
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Kabriolety

Idzie wiosna, ptaszki ćwierkają, trawa zaczyna się zielenić… 
Aż marzy się prawdziwa wycieczka za miasto. I najlepiej, żeby 
środek lokomocji pozwalał naprawdę POCZUĆ naturę. Mamy 
dla Was dwie propozycje. Krzyk mody, przynajmniej w Biłgo-
raju w 1918 roku, kabriolety wycieczkowe! :)

Typ I – wersja na wycieczkę w towarzystwie kobiet, typ II – na 
samotne, męskie wyprawy.

236, C. i K. Komenda Powiatowa w Biłgoraju, sygn. 11.

18.03.2016, ZJ
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Wybór Zofi i

Dziś wpis z gatunku pytań egzystencjalno-fi lozofi cznych. 
Szkoła, szkoła… co po szkole? Większość poradników w stylu 
„100 niezawodnych sposobów na sukces” zaczyna się od pyta-
nia: jak i gdzie widzisz siebie za 5-10 lat? Kim chcesz być? Co 
chcesz w życiu robić? Nie jest to rzecz nowa. Ba! Takie pyta-
nie zadał już ktoś uczniom w szkole w Turkowicach. Nie dziwi 
więc, że Regina chciała być doktorką i nieść pomoc chorym 
i nieszczęśliwym, Alfreda chciała się uczyć różnych robót,  
Krystyna chciała zostać krawcową. Intryguje nas jedynie wy-
bór Zofi i, bo Zofi a chciała zostać… trykotarką.

Zawód jest dość niespotykany. Nawet Słownik języka polskie-
go nie rozpisuje się zbytnio na ten temat i lakonicznie podaje 
„trykotarstwo «wyrób, produkcja trykotów»”. Czy są wśród 
nas jeszcze try… trykociarki, trykotarki, trykotarzystki?

613, Lubelski Wojewódzki Międzykomunalny Związek Opieki Spo-
łecznej, sygn. 26.

13.05.2016, ZJ
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Siła namiętności?

Jej ofi arą padła tym razem Antonina, która ze względu na swe 
namiętności, stała się szczególnie groźna i niebezpieczna, 
zwłaszcza dla płci przeciwnej. Dodatkowo nikogo nie poinfor-
mowała o zamiarze ucieczki i to w ciuszkach będących wła-
snością zakładu! No ale ile można przebywać w zamknięciu??? 
Tym bardziej, gdy ma się takie umiejętności, a zwłaszcza „głos 
niski, altowy z akcentem lwowskim”!

36/4, Starostwo Powiatowe w Chełmie, sygn. 325. 

21.12.2016, ŻW
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Daj, ać ja powróżę?

Któż z nas nie chciałby posiadać w sobie takiej mocy, jak pani 
Jurowiecka?! Przepowiadanie przyszłości to dar, który nie 
każdemu zostaje dany. Pani Jurowiecka miała to szczęście 
i patrzcie tylko, co potrafi ła przepowiedzieć! Jeśli zapomnia-
łeś, ile masz w stajni koni albo ile masz monet w portfelu, 
wróżka prawdę ci powie :)

116, Rząd Gubernialny Lubelski, Referat II, Redakcja „Wiadomości 
Gubernialnych”, sygn. 2304

17.02.2017, ZJ
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Salopa, mantyla, mu� ka i „męzkie” koszule

Strata zapewne to wielka tak piękne rzeczy utracić, ale i na-
groda za wykrycie nielicha! 200 rubli srebrnych to – z grubsza 
szacując – nawet 10 000 złotych dzisiejszych! Niecodziennie 
mamy okazję przejrzeć zawartość garderoby ówczesnych (lata 
1862-1866) elit z terenu Lubelszczyzny, dlatego polecamy pod 
uwagę także dzisiejszym szafi arkom :)

22, Akta miasta Lublina 1809–1874, sygn. 1059

24,03.2017, MK
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Orkiestra z Jezuickiej 13

Miłe to było odkrycie, że przed wieloma laty, przy ulicy Jezuic-
kiej 13, mieszkał Antoni Sosiński – artysta, który koncertami 
swej orkiestry uprzyjemniał czas spacerującym po Ogrodzie 
Saskim mieszkańcom Lublina. Szkoda tylko, że nie zachował 
się choćby przykładowy repertuar orkiestry.

22, Akta miasta Lublina 1915–1918, sygn. 266

18.07.2017, ZJ
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Tytuł ma znaczenie!

Poradniki dla początkujących dziennikarzy, bloggerów, re-
daktorów stron internetowych radzą, by dobry tytuł spełniał 
trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, żeby nazywał tekst, 
dzięki czemu osoba zainteresowana danym tematem będzie 
miała szansę go zlokalizować i przeczytać (funkcja nomina-
tywna). Po drugie, żeby streszczał go, tak by czytelnik mógł 
poznać główną myśl, zanim jeszcze zacznie czytać (funkcja 
deskryptywna). I po trzecie, by oddziaływał na odbiorcę, wy-
woływał w nim emocje, i zachęcał do przeczytania całego tek-
stu (funkcja pragmatyczna).

Osoby nadające tytuły teczkom aktowym zdaje się nie zawsze 
stosowały i nie zawsze stosują się do tych (całkiem racjonal-
nych) zasad. Dygresja taka przychodzi na myśl zwłaszcza 
w trakcie prac nad retrokonwersją… Tytuł MA znaczenie! Sami 
zobaczcie! Wychodzi na to, że mamy teczkę dochodów Św. 
Ducha i jakiejś, przepraszam za wyrażenie, Cholery :)

22, Akta miasta Lublina 1809–1874, sygn. 2236. 

8.09.2017, ZJ
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Opłata za korzystanie ze świata

Trudno jest znaleźć dziedzinę życia, która nie jest opodatko-
wana. Amerykańscy naukowcy nawet mówią, że wszelkich 
opłat podatkowych ukrytych w naszym życiu codziennym jest 
tak wiele, że ho-ho! :)

Przedstawiamy wykaz podatków miejskich z 1917 roku – za-
uważcie, że zmieścił się na jednej stronie małej kartki. Cieka-
we, czy dzisiaj też by tak niewiele miejsca zajmował.

I jeszcze cytat Marka Twaina, nie pierwszy zresztą na łamach 
naszej strony:

Różnica między preparatorem zwierząt 
a poborcą podatkowym? 
Preparator zdziera tylko skórę.

22, Akta miasta Lublina 1915–1918, sygn. 147

28.11.2017, MK
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Upraszam o przebaczenie

Być może wydawało Wam się, że taka sprawa jak usprawiedli-
wienie nieobecności w szkole jest wytworem tzw. naszych cza-
sów, a tymczasem w materiałach archiwalnych znaleźć można 
takie karteczki od rodziców czy opiekunów nawet z pierwszej 
połowy XIX wieku. Jest zachwyt nad ówczesnym językiem, 
kiedy rodzic uprasza o przebaczenie, jest trochę śmieszno, 
kiedy opiekun tłumaczy, że uczeń chodził za jego interesem, 
ale jest i straszno, kiedy okazuje się, że uczeń nie był w szkole, 
bo robił trumnę! :)

22, Akta miasta Lublina 1809–1874, sygn. 2039

2.12.2017, MK
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Nie ma takiego jeżdżenia!

Dziś rower jest na ustach wszystkich jako najlepszy – albo 
przynajmniej w gronie najlepszych – środek do prowadzenia 
zdrowego trybu życia. Bo i kalorie zbędne spalamy, utrzymu-
jemy mięśnie w ruchu, dbamy o zdrową sylwetkę…

A tymczasem podpułkownikowi Turnauowi, c. i k.  komen-
dantowi obwodu i całemu Jeneralnemu Gubernatorstwu Woj-
skowemu w sierpniu 1916 roku coś nie pasowało, coś ich w oczy 
kłuło, że mieszkańcy miasta, zwłaszcza ci zaufania niegodni, 
swawolnie sobie na rowerach poczynają! Powiedział więc: 
„Stop! Hola hola, basta! Nie ma takiego jeżdżenia!” i wydał ta-
kie oto obwieszczenie, które dziś w zasobie archiwalnym się 
znajduje.

242, C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie, sygn. 15

4.04.2019, MK
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Kiedy masz sprawę i ci zależy…

Kiedy masz sprawę i bardzo zależy ci na jej szybkim załatwie-
niu – co możesz zrobić? Taki nagłówek z pewnością zapewni 
przychylność już na starcie :)

527, Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 504

14.06.2019, MK
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C.K. Szubrawiec

Znacie zapewne fi lm „C.K. Dezerterzy”, który w prześmiewczy 
sposób pokazywał „realia” życia wojskowego pod koniec I woj-
ny światowej, u kresu monarchii austro-węgierskiej. Wyda-
wać się może, że to tylko fi lm, ale mamy dzisiaj krótką historię 
znalezioną w aktach C. i K. Komendy Powiatowej w Lublinie 
(K.u.K. Kreiskommando in Lublin), dowodzącą (nieostatni raz 
zresztą), że w życiu, jak w fi lmie – i straszno, i śmieszno :)

A było to tak: Aniela poszła na targ sprzedawać jarzyny i zo-
stała uderzona w twarz przez austriackiego żołnierza, który 
u niej kupował. Zrobiło się zbiegowisko, spokój publiczny za-
kłócony, więc dzielni milicjanci, zapewne będący w pobliżu, 
złapali go i doprowadzili do Okręgu Milicji Miejskiej celem 
spisania protokołu. Ponieważ żołnierz odmówił okazania do-
kumentów, jeden z milicjantów udał się po pomoc do żandar-
merii stacjonującej na Kośminku…, a ich reakcja przywodzi 
właśnie nastrój wspomnianego fi lmu, zobaczcie sami :)

527, Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 504

14.06.2019, MK
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Ogrodowa łobuzerka

Zaczął się nowy rok szkolny, na ulicach i w autobusach gwar-
no. Młodzież, jak zawsze, pełna jest energii i niesamowitych 
pomysłów… Dlatego dziś z sentymentem wracamy do Lublina 
sprzed 100 lat i na kartach historii odnajdujemy taki oto wpis 
o drobnych perypetiach młodzieży szkolnej i milicjanta wy-
działu plantacyjnego.

22, Akta miasta Lublina 1915–1916, sygn. 266

7.09.2019, ZJ
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Obywatelu! Pracuj i nie baw się w pisaninę!

Jak to obywatel niezorientowany w swojej sytuacji zawodowej 
rozdrażnił kierownika Referatu Przemysłu Starostwa Powia-
towego we Włodawie, pisząc do niego podanie.

36/79, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy 
we Włodawie, sygn. 4415, (1952 rok)

29.10.2019, ŻW
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