Archiwum Państwowe w Kielcach

Relacja z pierwszego w 2021 roku Spotkania ze
źródłem archiwalnym
27 stycznia o godz. 12.00 odbyło się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt.: „Wieś w źródle archiwalnym”.
Przeprowadzono je w formie hybrydowej i po raz pierwszy w transmisji na żywo przez łącza internetowe.

Po otwarciu obrad przez organizatorów: Wiesławę Rutkowską Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach oraz dr hab.
Edytę Majcher-Ociesa w zastępstwie Dyrektora Instytutu Historii UJK, przedstawiły obecnym harmonogram spotkań na 2021
r. oraz sylwetki prelegentów bieżącego.
Pierwszym prelegentem był dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach), który zaprezentował Historię jednego listu, czyli o pracy historyka. Rozpoczął od wyjaśnienia tytułu i znaczenia
korespondencji kierowanej przez ludność wiejską do Warszawy, nad badaniami której Pan profesor skupia m.in. swoje
zainteresowania. Historię jednego listu w pracy historyka profesor Grzegorz Miernik porównał do pracy tkacza i listu
będącego jakby jedną nicią w tkaninie – „materii historycznej”. Wiodącym zagadnieniem była kolektywizacja wsi kieleckiej w
latach powojennych, 50. i 60. minionego wieku. W swoim wykładzie Autor nawiązał zarówno do warsztatu specjalistybadacza-historyka i metod zastosowanych podczas tej pracy, ale także i do zasobów archiwalnych, bibliotecznych
zawierających bazę źródłową zaskakującą czasem samych badaczy swoją zawartością.
Następnie dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz (Muzeum Wsi Kieleckiej), zaprezentowała Dziedzictwo kieleckiej wsi w świetle
zbiorów archiwum zakładowego Muzeum Wsi Kieleckiej. Jej wystąpienie, powiązane z wystawą w formie ﬁlmu przygotowaną
przez Autorkę, dr Krzysztofa Karbownika i Łukasza Wołczyka z MWK, skupiło się na przedstawieniu historii, działalności i
pozyskiwaniu eksponatów uwieczniających wieś kielecką w różnych formach znajdujących odzwierciedlenie w zasobie
archiwum zakładowego Muzeum. Referentka przedstawiła również fragmenty wywiadów nagranych lub spisanych w latach
70. i 80. XX wieku z przedstawicielami społeczności wiejskiej. Dotyczyły one życia codziennego na wsi kieleckiej, również
relacji wieś - dwór.
Dr Justyna Staszewska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), podjęła
tematykę represji wobec mieszkańców wsi Michniów podczas II wojny światowej w pamiętnikach i listach, wykorzystując w
swoim wystąpieniu przechowywane przez Mauzoleum smutne pamiątki tego czasu. W prezentowanych materiałach
przybliżyła za pośrednictwem fotograﬁi zarówno historię samej wsi Michniów w obliczu zbrodni popełnionej przez okupanta
niemieckiego, ale także i tragizm tego czasu w wymiarze osobistych przeżyć jednostek oraz rodzin, które przeżyły
michniowską tragedię.
Wybrane źródła z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach nawiązujące do tematyki wsi zaprezentował jego pracownik
Konrad Maj. Umieścił to zagadnienie sięgając po materiały archiwalne przedstawiając sytuację, problemy, życie codzienne,
kulturę ludową w zakresie dwóch stuleci, zasobu archiwalnego głównie z XIX-XX ww. Zainteresowani mogli zapoznać się
zarówno z pamiątkami dot. dziejów wsi w formie pisanej, graﬁcznej czy fotograﬁcznej. Konrad Maj przygotował również
wystawę multimedialną dostępną na stronie internetowej Archiwum.
Po wystąpieniach prelegentów i dyskusji zaprezentowana została także multimedialna wystawa przygotowana przez
pracowników Muzeum Wsi Kieleckie pt.: „ZZZ” – Zbadane, Zgromadzone, Zarchiwizowane – materiały Archiwum
Zakładowego Muzeum Wsi Kieleckiej”, przed prezentacją której słowo wprowadzenia wygłosił dr Krzysztof Karbownik.
Po wszystkich wystąpieniach prelegenci odpowiadali na pytania nadesłane przez zainteresowanych uczestników spotkania
oraz na te zadane z sali.
Na zakończenie, organizatorzy „Spotkań ze źródłem archiwalnym”: Wiesława Rutkowska i dr hab. Edyta Majcher-Ociesa,
podziękowały za udział prelegentom i licznym widzom zapraszając na kolejne zaplanowane na 2021 r., zgodnie z
harmonogramem zamieszczonym na stronie Archiwum.
Relacja ze spotkania „Wieś w źródle archiwalnym” dostępna jest na stronie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz na
kanale https://www.youtube.com/channel/UC4I5GvnRlMwjEj0fNqbdbtw
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