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Słupska placówka archiwalna rozpoczęła swoją działalność na podstawie 
zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 lipca 

1952 roku, który powołał Powiatowe Archiwum Państwowe w Słupsku. Podjęto 
wtedy decyzję, że sieć archiwalną w Polsce będzie składać się z archiwów cen-
tralnych, wojewódzkich i powiatowych. Początkowo słupskie archiwum podle-
gało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Gdańsku, aż do 1954 roku, 
gdy podporządkowano je Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu 
w Szczecinie. Natomiast 28 września 1957 roku placówka uzyskała status Od-
działu Terenowego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Koszalinie.  
Od 1 stycznia 1979 roku słupskie archiwum uzyskało samodzielność orga-
nizacyjną, a stało się to na podstawie zarządzenia Ministra Nauki Techni-
ki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 1979 roku działając jako Wo-
jewódzkie Archiwum Państwowe w Słupsku. Słupska placówka archiwalna 
utrzymała się jako samodzielny ośrodek do końca 1994 r., kiedy to ponow-
nie została włączona w struktury Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Koszalinie jako jego oddział zamiejscowy.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi zmieniał się również terytorial-
ny zasięg działalności Archiwum. Do 1957 r. był to jedynie obszar powiatu 
słupskiego, który następnie rozszerzono obejmując nim powiaty: bytowski, 
miastecki, sławieński i słupski. 1 czerwca 1975 roku utworzono wojewódz-
two słupskie, którego obszar w granicach z lat 1975-1998 do dzisiaj pokry-
wa się z zasięgiem działania słupskiego oddziału Archiwum Państwowego 
w Koszalinie.
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Die Archivstelle in Słupsk begann die Tätigkeit gemäß der Anord-
nung des Hauptdirektors der Staatsarchive von 28. Juli 1952, der das 

Kreisstaatsarchiv in Słupsk gründete. Es wurde damals eine Entschei-
dung getroffen, dass das Archivnetz in Polen die Zentralarchive, Woje-
wodschaftsarchive und Kreisarchive bilden. Das Archiv in Słupsk unter-
stand zunächst der Leitung des Wojewodschaftsstaatsarchivs in Gdańsk 
bis 1954, als es dem Wojewodschaftsstaatsarchiv in Szczecin unterge-
ordnet wurde. Am 28. September 1957 erhielt die Archivstelle den Sta-
tus der Gebietsfiliale des Wojewodschaftsstaatsarchivs in Koszalin.  
Ab 1. Januar 1979 gemäß der Anordnung des Ministerium für Wissenschaft 
Hochschulbildung und Technik wurde die Archivstelle in Słupsk als das un-
abhängige Wojewodschaftsstaatsarchiv in Słupsk bezeichnet. Die Archivstelle 
in Słupsk hielt als unabhängige Einrichtung bis Ende des Jahres 1994 durch, 
wo sie dann wieder in die Aufbauorganisation des Wojewodschaftsstaatsar-
chivs in Koszalin als seine Zweigstelle eingegliedert wurde.

Zusammen mit den zahlreichen Organisationsveränderungen, änder-
te sich auch das Gebiet der Archivtätigkeit. Bis zum Jahr 1957 war das nur 
das Gebiet des Kreises Słupsk, aber der Gebietsbereich des Archivs wurde ver-
größert und umfasste dann die Kreise: Bytów, Miastko, Sławno und Słupsk. 
Am  1. Juni 1975 wurde die Wojewodschaft in Słupsk gebildet, deren Gebiets-
bereich in den Grenzen von 1975 bis 1998 gleich war wie bei dem Staatsarchiv 
in Koszalin Zweigstelle Słupsk.

Der Sitz des Archivs befindet sich  
schon jahrelang im Gebäu-

de an der  Lutosławskiego-Str. 17. 
Das ist jedoch nicht der erste Stand-
ort. Am Anfang der Tätigkeit befand 
sich das Archiv an der Szarych-Sze-
regów-Str. 14 in den Räumen des Prä-
sidiums des Nationalkreisrates  
in Słupsk. 

Im Jahr 1955 brach ein Brand aus, 
der ein Teil der Archivräume beschä-
digte und für das Archiv musste man 
eine andere Unterkunft beschaffen. 
Nach vielen Bemühungen gelang es 
endlich von der Stadtbehörde ein eige-
nes Gebäude an der Partyzantów-Str. 
31A zu erhalten, aber die Größe des 

Siedziba Archiwum od wielu 
lat mieści się w budynku przy 

ul. Lutosławskiego 17. Nie jest jed-
nak jego pierwotną lokalizacją. 
Na początku funkcjonowania, archi-
wum mieściło się przy ul. Szarych 
Szeregów 14, w którym korzystano 
z pomieszczeń Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Słupsku.

Pożar, który w 1955 roku stra-
wił część pomieszczeń archiwal-
nych spowodował konieczność po-
zyskania innego lokum. Po wielu 
staraniach pozyskano od władz 
miejskich odrębny budynek przy 
ul. Partyzantów 31A, niestety biorąc 
pod uwagę powierzchnię i warunki 
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Gebäudes und seine Lokalbedingun-
gen entsprachen leider nicht den Er-
wartungen des Archivs (heute der 
Sitz der Baltischen Galerie für Zeit-
genössische Kunst). Schließlich wur-
den die Maßnahmen im Bereich der 
Beschaffung des neuen Gebäudes 
begonnen. Angesichts der dringen-
den Notwendigkeit der Verbesserung 
der Lokalbedingungen wurde im Jahr 
1967 die Entscheidung des Präsidiums 

lokalowe nie było możliwym reali-
zowanie w pełni zadań Archiwum 
(dzisiaj siedziba Bałtyckiej Gale-
rii Sztuki Współczesnej). Dlatego 
też rozpoczęto działania zmierzają-
ce do pozyskania nowego budynku. 
Ze względu na potrzebę poprawy 
warunków lokalowych, decyzją Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Słupsku przyznano w 1967 roku 
na potrzeby magazynowe dodatko-

F. 1. 

Pierwsza siedziba Powiatowego Archiwum 
Państwowego w Słupsku. Obecnie Starostwo 

Powiatowe w Słupsku 
(fot. Krzysztof Skrzypiec)

Der erste Sitz des Kreisstaatsarchivs in Słupsk. 
Heute das Landratsamt in Słupsk 
(Fot. Krzysztof Skrzypiec)

F. 2. 

Siedziba słupskiej placówki archiwalnej 
przy ul. Partyzantów 31A 

(fot. Krzysztof Skrzypiec)

Der Sitz der Archivstelle in Słupsk 
an der Partyzantów-Str. 31A 
(vor dem Zweiten Weltkrieg Blumen-Str.) 
(Fot. Krzysztof Skrzypiec)

we pomieszczenia przy ul. Sienkie-
wicza 21. Słupska placówka archi-
walna pozyskała też dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy w Miastku kolejne 
pomieszczenia (około 100 m2), co po-
zwoliło na ich wykorzystanie jako 
magazyny oraz w dalszej kolejności 
przyczyniło się do utworzenia eks-
pozytury w Miastku. Tym samym 
w tym okresie słupskie archiwum 
mieściło się w trzech odrębnych 
budynkach

Sytuacja nie zmieniała się przez 
wiele lat. Przełom nastąpił w 1979 

des Nationalkreisrates in Słupsk ge-
fasst, das zusätzliche Gebäude zu den 
Archivmagazinen an der Sienkiewicza-
Str. 21 zu übergeben. Die Archivstelle 
in Słupsk erhielt auch dank der Unter-
stützung des Gemeindeamtes in Mi-
astko weitere Räume (ungefähr 100 m2), 
die auch als Archivmagazin dienten, 
wo in kurzer Zeit die Zweigstelle der 
Archivstelle in Słupsk gegründet wur-
de. Das Archiv bestand zeitgleich aus 
drei verschiedenen Gebäuden.

An diesem Zustand änderte sich 
im Zeitraum von 1967 bis 1979 kaum 
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F. 3. 

Siedziba słupskiej placówki archiwalnej 
przy ul. Sienkiewicza 21 

(fot. Tomasz Urbaniak)

Der Sitz der Archivstelle in Słupsk an der Sienkiewicza-
Str. 21 (vor dem Zweiten Weltkrieg Bismarckplatz) 
(Fot. Tomasz Urbaniak)

roku, kiedy podjęto działania orga-
nizacyjne Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego w Słupsku. Cały 
zasób archiwalny przeniesiono wte-
dy do budynku przy ul. Tuwima 24. 
W 1986 roku natomiast przeniesio-
no siedzibę archiwum na ul. Luto-
sławskiego 17. Jest to zdecydowanie 
większy obiekt od poprzednich, któ-
ry po adaptacji z powodzeniem pełni 
funkcję archiwalną. 

etwas. Der Durchbruch kam 1979, 
als organisatorische Tätigkeiten im 
Wojewodschaftsstaatsarchiv in Słupsk 
durchgeführt wurden. Der Archivbe-
stand wurde im Raum des Gebäudes 
an der Tuwima-Str. 24 eingelagert. Im 
Jahr 1986 wurde der Sitz des Archivs 
an die Lutosławskiego-Str. 17 verlegt. 
Das ist eindeutig das größere Objekt 
als die vorherige, dass nach der Neu-
einrichtung mit Erfolg als Archiv bis 
heute dient. 

F. 4. 

Siedziba Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Słupsku przy ul. Tuwima 24 

(fot. Krzysztof Skrzypiec) 

Der Sitz des Wojwodschaftsstaatsarchivs 
an der Tuwima-Str. 24 
(vor dem Zweiten Weltkrieg Hospital-Str.) 
(Fot. Krzysztof Skrzypiec)

F. 5. 

Siedziba Archiwum Państwowego w Koszalinie 
Oddział w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17. 

Widok obecny 
(fot. Krzysztof Skrzypiec)

Der Sitz des Staatsarchivs in Koszalin Zweigstelle 
Słupsk an der Lutosławskiego-Str. 17 
(vor dem Zweiten Weltkrieg Bütower-Str.). 
Heutige Ansicht (Fot. Krzysztof Skrzypiec)
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Das Gebäude an der Lutosław-
skiego-Str. 17 wurde mehrmals 

zu den verschiedenen Zwecken um-
gebaut. Der heutige Sitz der Archiv-
zweigstelle in Słupsk befindet sich 
ab dem Jahr 1897 auf dem Grund-
stück des ehemaligen Städtischen 
Schlachthofs. Hier war der proviso-

budynek przy ul. Lutosławskiego 
17 wielokrotnie przebudowy-

wano i adaptowano na różne cele. 
W 1897 r. teren na, którym obecnie 
znajduje się siedziba Archiwum nale-
żał do rzeźni miejskiej. W tym miej-
scu znajdowała się hala restauracyj-
na (najprawdopodobniej drewniana), 

F. 6. 

Restauracja pod szyldem „Schlachthofrestaurant” 
prowadzona przez Heinricha Koschnicka 

(fot. udostępniona przez Tomasza Urbaniaka)

„Schlachthofrestaurant” von Heinrich Koschnick 
(Bild mit freundlicher Genehmigung 
von Tomasz Urbaniak)

która służyła jej pracownikom. W ko-
lejnych latach wybudowano budynek 
murowany, który należał do Waltera 
Bartlikowskiego, właściciela browa-
ru Kronen. Obiektem zarządzał jego 
dzierżawca Heinrich Koschnick, któ-
ry prowadził restauracją pod nazwą 
„Schlachthofrestaurant”. 

Dotychczasowy właściciel sprze-
dał nieruchomość miastu Słupsk, na-
tomiast przeznaczenie budynku nie 
uległo zmianie. Heinrich Koschnick 
prowadził działalność gospodarczą 

rische Restaurantsaal (wahrschein-
lich ein Holzgebäude), wo später 
das Ziegelgebäude des Eigentümers 
der Kronen-Brauerei Walter Bartli-
kowski errichtet wurde. Der Pächter 
Heinrich Koschnick führte in die-
sem Gebäude das “Schlachthof-
Restaurant”.

Die Stadt Słupsk kaufte das Ge-
bäude in den späteren Jahren, aber 
das “Schlachthof-Restaurant” funk-
tionierte weiter. Heinrich Koschnick 
führte sein Gewerbe bis in die erste 
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kowski errichtet wurde. Der Pächter 
Heinrich Koschnick führte in die-
sem Gebäude das “Schlachthof-
Restaurant”.

Die Stadt Słupsk kaufte das Ge-
bäude in den späteren Jahren, aber 
das “Schlachthof-Restaurant” funk-
tionierte weiter. Heinrich Koschnick 
führte sein Gewerbe bis in die erste 
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do pierwszej połowy lat dwudzie-
stych XX w., kiedy Gustav Mitzlaff 
przejął restaurację jako jej kolejny 
dzierżawca. Restaurator utrzymał 
starą nazwę lokalu, który w tej for-
mie funkcjonował zapewne do po-
łowy lat czterdziestych XX. w. Tra-
dycja miejsca utrzymała się również 
po 1945 r., kiedy działała restauracja 
„Pod Bykiem”, która znajdowała się 
w kompleksie należącym do rzeźni 
miejskiej. W 1946 r. zarejestrowano 
tu działalność gospodarczą Woj-
ciecha Budzyńskiego, a rok później 
funkcjonował już sklep spożywczy 

Hälfte der 20er Jahre des 20. Jahr-
hunderts, als der nächste Pächter 
Gustav Mitzlaff das Restaurant über-
nahm. Der Gastwirt behielt das alte 
Schild, und der Betrieb funktionier-
te so bestimmt bis in die erste Hälfte 
der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. 
In der Nachkriegszeit überstand 
die Überlieferung, wenn das Restau-
rant „Zum Stier“ wirkte, das sich auf  
dem Gebiet des Städtischen Schlacht-
hofs befand. Im Jahr 1946 führte 
hier Wojciech Budzyński ein Unter-
nehmen und Władysława Lipińska 
führte hier ein Jahr später ein Le-

prowadzony przez Władysławę Lipiń-
ską oraz sala Zrzeszenia Rzeźnicko
-Wędliniarskiego przy ul. Mariana 
Buczka 17. 

W następnych latach obiekt po-
padał w ruinę. Świadkowie tych cza-
sów pamiętają pustostan, który znaj-
dował się przy ruchliwym wówczas 
targu produktów rolno-spożywczych 
oraz zwierząt. Na przełomie lat 50. 
i 60. XX wieku budynek zaadaptowa-
no na potrzeby kina „Ustronie”, któ-
re ze względu na tkwiącą w elewacji 
głowę byka nazywano potocznie 
„Pod Bykiem”. Kino stało się z cza-

bensmittelgeschäft. An der Mari-
ana-Buczka-Str. 17 war auch der 
Saal des Verbandes für die Metzger 
und Wurstproduzenten.

In den nächsten Jahren ver-
kam das Gebäude zusehends. Die 
Augenzeugen erwähnen, dass sich 
ein Leerstand neben dem belebten 
Ernährungs- und Agrarmarkt be-
fand. Im Gebäude wurde Ende 50er, 
Anfang 60er Jahre das Kino “Ust-
ronie” errichtet, das wegen der Fas-
sade mit dem Stierkopf, umgangs-
sprachlich “Zum Stier” genannt 
wurde. Das Kino wurde mit der Zeit 
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sem popularnym w Słupsku miej-
scem rozrywki i kultury. Niezależ-
nie od projekcji filmów fabularnych, 
na życzenie dyrekcji szkół wyświet-
lano kilkadziesiąt filmów przyrodni-
czych i wychowawczych, jak również 
bajek (dla przedszkolaków). Mimo 
poniesionych nakładów finansowych, 
kino „Ustronie” szybko zakończyło 
swoją działalność. 

W latach 60. obiekt został prze-
jęty przez Słupską Fabrykę Narzędzi 
Rolniczych. W dawnej sali kinowej 
urządzono stołówkę zakładową oraz 
świetlicę, w której organizowano 
okolicznościowe imprezy, wieczo-
ry taneczne, zabawy sylwestrowe. 
Odbywały się tu również spotkania 
prężnie tu działającego koła Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Węgier-

beliebter Platz der Kultur und Un-
terhaltung. Die Animations- Natur- 
und Erziehungsfilme wurden auf 
Wunsch der Schuldirektion (auch für 
die Kindergartenkinder) vorgeführt, 
unabhängig von den Projektionen 
von Spielfilmen. Trotz der kosten-
aufwendigen Sanierung, endete 
schnell seine Betrieb.

Die Landmaschinenfabrik 
in Słupsk übernahm das Objekt 
in den 60er Jahren. Im ehemaligen 
Kinosaal wurden die Betriebskanti-
ne und der Betriebsgemeinschafts-
raum errichtet, wo die Tanzabende, 
Veranstaltungen und Neujahrsfeste 
organisiert wurden. Es fanden hier 
auch die Treffen des aktiven Vereins 
für Polnisch-Ungarische Freund-
schaft statt. Im Jahr 1986 wurde die 

F. 10. 

Świetlica zakładowa dla pracowników 
Słupskiej Fabryki Narzędzi Rolniczych 

(APS, SFMR, sygn. 76/1, f. 46.)

Der Betriebsgemeinschaftsraum 
der Landmaschinenfabrik in Słupsk
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Die Landmaschinenfabrik in Słupsk, Sign. 76/1, Fol. 46)

F. 9. 

Stołówka zakładowa dla pracowników 
Słupskiej Fabryki Narzędzi Rolniczych 

(Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku 
(APS), Słupska Fabryka Maszyn Rolniczych w Słupsku 

(SFMR), sygn. 76/1, f. 46.)

Die Betriebskantine 
der Landmaschinenfabrik in Słupsk
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin 
Zweigstelle Słupsk, Die Landmaschinenfabrik in Słupsk, 
Sign. 76/1, Fol. 46.)

F. 11. 

Zaproszenie na wieczór taneczny zorganizowany 
w sali jadalnej Słupskiej Fabryki Narzędzi Rolniczych 

(fot. udostępniona przez Tomasza Urbaniaka)

Die Einladung zum Tanzabend in der Betriebskantine 
der Landmaschinenfabrik in Słupsk 
(Bild mit freundlicher Genehmigung von Tomasz 
Urbaniak)

skiej. W 1986 roku decyzją władz 
miejskich budynek przekazano 
na potrzeby Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego w Słupsku.

Entscheidung gefasst, das Gebäude 
für das Wojewodschaftsstaatsarchiv 
in Słupsk zu übergeben.
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Die Archivstelle entstand im öst-
lichen Teil des Westpommerns 

relativ spät und ist das Resultat 
von den Veränderungen der Verwal-
tungsgliederung Polens im Jahr 1950. 
Die Wojewodschaft Koszalin ent-
stand im Zuge der polnischen Ver-

Placówka archiwalna we wschod-
niej części Pomorza Zachodnie-

go pojawia się stosunkowo późno 
i jest rezultatem zmian w podziale 
administracyjnym Polski w 1950 
roku. Utworzono wówczas woje-
wództwo koszalińskie, co przełożyło 

się na konieczność rozbudowy sieci 
archiwalnej o placówki archiwal-
ne w Koszalinie i Słupsku. W latach 
1945-1952 ciężar prac związanych 
z opieką archiwalną nad obszarem 
znajdującym się obecnie w zasięgu 
działania słupskiego oddziału Ar-
chiwum Państwowego w Koszalinie 
spoczywał na placówkach archiwal-
nych w Gdańsku i Szczecinie. Dzięki 
podjętym w tym czasie staraniom 
udało się odzyskać znaczną część ar-
chiwaliów administracji niemieckiej, 
które przed 1945 rokiem znajdo-
wały się w archiwach państwowych 
w Gdańsku i Szczecinie. 

W obawie przed zniszczeniem 
bezcennego zasobu archiwalne-
go w pożodze II wojny światowej, 
Niemcy ewakuowali akta, rozpra-
szając je w kilkudziesięciu punktach 
depozytowych. Poszukiwanie tych 
punktów i ponowne scalenie zespo-
łów archiwalnych stanowiło nie lada 
wyzwanie dla polskiej służby archi-
walnej. Powodzenie tych działań 
(zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim) 
miało ogromne znaczenie dla zorga-
nizowanego 28 lipca 1952 roku Po-
wiatowego Archiwum Państwowego 
w Słupsku, ponieważ część odzyska-
nych wówczas archiwaliów zgodnie 
z zasadą pertynencji terytorialnej 
przekazano nowo powstałej placów-
ce archiwalnej. Akta te do dzisiaj sta-

waltungsreform, was die Notwendig-
keit der Gründung der Archivstellen 
in Koszalin und Słupsk und die Ent-
wicklung des Archivnetzes mit sich 
zog. In den Jahren 1945-1952 über-
nahmen die Archivstellen in Gdańsk 
und Szczecin die Archivbetreuung 
von dem Gebiet, das heute das Ge-
biet der Archivtätigkeit des Staatsar-
chivs in Koszalin Zweigstelle Słupsk 
ist. In der Nachkriegszeit gelang den 
polnischen Archiven, den Großteil 
des Archivguts der deutschen Ver-
waltung wiederzugewinnen, dass 
vor dem Jahr 1945 in den Staatsar-
chiven in Danzig und Stettin gela-
gert wurde.

Weil die Angst vor einem Flä-
chenbrand stieg, entschieden sich die 
deutschen Archivare für die Evakuie-
rung und Verteilung des Archivguts. 
Die Unterlagen wurden in den vie-
len Depositorien verborgen. Das Su-
chen und Neubinden des Archivguts 
blieb für den polnischen Archiv-
dienst eine Herausforderung. Der 
Erfolg dieser Tätigkeit (besonders 
in Westpommern) war sehr wichtig 
für das Kreisstaatsarchiv in Słupsk, 
das am 28. Juli 1952 eröffnete wurde, 
weil gemäß dem Verteilerprinzips, 
ein Teil des wiedergewonnenen Ar-
chivguts der neu gebildeten Archiv-
stelle übergeben wurde. Diese Unter-
lagen bilden bis heute der Großteil 
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nowią istotną część zgromadzonego 
zasobu archiwalnego sprzed 1945 r. 
Wiele uwagi poświęcano też kore-
spondencji z kształtującą się dopiero 
po II wojnie światowej lokalną wła-
dzą administracyjną, akcentując ko-
nieczność zabezpieczenia wszelkiego 
rodzaju materiałów archiwalnych.

Zasób słupskiego oddziału Ar-
chiwum Państwowego w Koszalinie 
obejmuje 838 zespołów archiwalnych 
(14304 jednostek archiwalnych oraz 
1467,79 metrów bieżących akt).

Najstarsze dokumenty pochodzą 
z końca XV i XVI wieku i znajdują 
się w zespołach: 

Akta kościołów słupskich  ▶
(1581-1820), 
Akta szpitali miasta Słupska  ▶
(1530-1814), 
Akta kościoła w Ustce  ▶
(1577-1820), 
Akta kościoła Najświętszej  ▶
Marii Panny w Słupsku 
(1433-1889) 
Akta wizytacji kościołów  ▶
synodu słupskiego (1590-1734). 

Unikatowy materiał źródłowy 
do badań nad przeszłością grodu nad 
Słupią zawierają Akta miasta Słupska 
(1525-1945) oraz akta cechów miasta 
Słupska (1681-1913). Bogaty materiał 
źródłowy do badań historii regionu 

des Archivbestandes aus der Zeit 
vor 1945. In der Nachkriegszeit wid-
meten die Archivare sehr viel Auf-
merksamkeit der Korrespondenz mit 
der neu gebildeten Verwaltungsbe-
hörde, die Notwendigkeit der Siche-
rung der verschiedenen Archivalien 
hervorzuheben.

Der Archivbestand des Staatsar-
chivs in Koszalin Zweigstelle Słupsk 
umfasst zur Zeit 838 verschiedene 
Bestände (14304 Archiveinheiten im 
Umfang von 1467,79 lfd. M.). Die äl-
testen Unterlagen stammen aus dem 
15.- und 16. Jahrhunderts. 

Sie befinden sich in den Beständen:
Kirchen-Register zu Stolp ▶
(1581-1820)
Hospital Register zu Stolp  ▶
(1530-1814)
 Kirchen Register Stolpmünde  ▶
(1577-1820)
 Marienkirche zu Stolp  ▶
(1433-1889)
 Kirchenvisitationen  ▶
(1590-1734) 

Die einzigartige historische 
Quelle für die Geschichte der Stadt 
Słupsk sind die Bestände des Ma-
gistrats der Stadt Stolp (1525-1945) 
und die Zunftakten der Stadt Stolp 
(1681-1913). Das gute Archivmateri-
al für die Geschichte der Region des 

F. 12. 

Strona tytułowa 
(APS, Kościół Najświętszej Panny Marii w Słupsku,

 sygn. 9)

Die Titelseite 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Marienkirche zu Stolp, Sign. 9)
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F. 13. 

Kościół św. Ottona w Słupsku, projekt 
(APS, Akta Miasta Słupska (AMS), sygn. 7397, f. 6.)

Der Entwurf der St.-Otto-Kirche in Słupsk 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Magistrat der Stadt Stolp, Sign. 7397, Fol. 6)

F. 14. 

Mandat wydany przez króla polskiego 
Władysława IV Wazy dla Israela Jaschi potwierdzający 

jego prawa do dzierżawy pól i zbierania bursztynu 
(APS, Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska, sygn. 1, s.

Das Privileg des polnischen Königs Wladislaw 
IV. Wasa bestätigt Israel Jaschi seine Rechte zur 
Grundstücksverpachtung und zur Bernsteingewinnung 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Bernsteinhandlerzunft der Stadt Stolp, Sign. 1, S. 2)

XIX i XX wieku odnajdziemy w za-
chowanej dokumentacji dawnych 
urzędów administracji specjalnej: 
urzędów katastralnych w Bytowie, 
Człuchowie, Miastku, Sławnie i Słup-
sku, sądów obwodowych w Białym 
Borze, w Bytowie, w Człuchowie, 
w Debrznie i w Słupsku, Dyrekcji 
Okręgowej Ziemstwa w Słupsku oraz 
urzędów budownictwa portowego 
w Kołobrzegu i w Ustce. 

19.-und 20. Jahrhunderts finden wir 
in der aufbewahrten Dokumentati-
on der ehemaligen Ämter der Son-
derverwaltung: die Katasterämter 
in Bütow, Schlochau, Rummelsburg, 
Schlawe und Stolp, die Amtsgerich-
te in Baldenburg, Bütow, Schlochau, 
Preussisch Friedland und Słupsk, die 
Landschaftsbezirksdirektion Stolp 
und die Hafenbauämter in Kolberg 
und Stolpmünde. 
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F. 15. 

Własnoręczny podpis Heinricha von Stephana, 
pomysłodawcy kartki pocztowej 

(APS, AMS, sygn. 190, f.

Die eigenhändige Unterschrift des Erfinders 
der Postkarte Heinrich von Stephan 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Magistrat der Stadt Stolp, Sign. 190, Fol. 13)

F. 16. 

Strona tytułowa 
(APS, Sąd Obwodowy w Białym Borze, sygn.259)

Die Titelseite 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Amtsgericht Baldenburg, Sign. 259)

Jednak największym zaintere-
sowaniem badaczy, zwłaszcza gene-
alogów cieszą się księgi urodzeń, za-
powiedzi, małżeństw i zgonów z lat 
1874-1935 dawnych urzędów stanu 
cywilnego. 

W magazynach Archiwum prze-
chowywana jest także dokumentacja 
powstałych i działających po 1945 
roku miejscowych urzędów, insty-
tucji, organizacji i zakładów pracy. 
Do najczęściej udostępnianych mate-
riałów o znacznej wartości historycz-
nej należą niewątpliwie akta urzędów 

Die wichtigsten Quellen für Fa-
milienforscher finden sich in den 
Geburts-, Heirats- und Sterbere-
gistern sowie in den Aufgebotsak-
ten der ehemaligen Standesämtern 
aus den Jahren 1874-1935. 

In den Magazinen des Archivs 
befindet sich auch die Dokumenta-
tion der gebildeten und wirkenden 
(hier nach dem Jahr 1945) Ämter, In-
stitutionen, Organisationen und Be-
triebe. Die größte Beachtung der Be-
nutzer finden zweifellos die Akten 
der öffentlichen und kommunalen 
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F. 17. 

APS, Urząd Stanu Cywilnego (USC) 
w Lęborku, sygn.53, s. 68. 

Akt urodzenia Ericha von dem Bacha-Zelewskiego, 
zbrodniarza wojennego, który 2 października 1944 r. 

w Ożarowie przyjął akt kapitulacji Powstania Warszawskiego

Die Geburtsurkunde des Kriegsverbrechers Erich 
von dem Bach-Zelewski, der am 2. Ocktober 1944 
in Ożarów die Kapitulation des Warschauer nahm 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Standesamt Lauenburg, Sign. 53, S. 68)

F. 18. 

APS, USC Osowo, sygn. 8, s. 383. 
Akt zgonu Joanny von Bismarck z domu von Puttkamer, 

żony „żelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka, 
do której zwracał się pieszczotliwie „mój czarny kotku”

Die Sterbeurkunde der Ehefrau des „Eisernen Kanzlers” 
Johanna von Bismarck, geb. von Puttkamer. 
Otto von Bismarck schrieb liebevoll an die Ehefrau 
“mein schwarze Kätzchen” 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin in Słupsk, 
Standesamt Wussow, Sign. 8, S. 383)
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F. 19. 

AMS, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku, 
sygn. 253, s. 26. Akt przekazania ratusza przez radziecką 

komendanturę wojenną administracji polskiej. 
Na dokumencie widnieje podpis Michała Issajewicza 

(pseudonim „Miś”), który 1 lutego 1944 r. 
zastrzelił Franza Kutscherę, „kata Warszawy”

Die Sowjetische Militäradministration übergibt der polnischen 
Verwaltung das Rathaus in Słupsk. Das Dokument mit der 
Unterschrift von Michał Issajewicz (“Bärchen”), der am 1. Februar 
1944 den “Henker von Warschau” Franz Kutschera tötete 
(Bild aus dem Staatsarchiv in Koszalin Zweigstelle Słupsk, 
Nationalstadtrat und Stadtvorstand in Słupsk, Sign. 253, S. 383)

administracji ogólnej i samorządu te-
rytorialnego: miejskich rad narodo-
wych i urzędów miejskich, starostw 
powiatowych i powiatowych rad 
narodowych, gminnych rad naro-
dowych i urzędów gminnych, Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Słupsku 
i Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. 

Równie popularne są akta urzę-
dów administracji specjalnej, doku-
mentacja przedsiębiorstw i urzędów 
administracji gospodarczej oraz akta 
spółdzielni i ich związków. Pozostałą 
część zasobu stanowi dokumentacja 
działających do czasu prywatyza-
cji instytucji finansowych, insty-
tucji kulturalnych i oświatowych, 
partii politycznych, organizacji 
i stowarzyszeń.

Archiwa państwowe pełnią jed-
nocześnie funkcje urzędów admini-
stracji publicznej, jak również placó-
wek naukowo-badawczych, co znaj-
duje potwierdzenie w podejmowa-
nych działaniach popularyzatorskich 
i wystawienniczych. Archiwum jest 
instytucją powołaną do gromadze-
nia, opracowania, udostępniania 
i przechowywania akt o wieczystej 
wartości historycznej. Zadania te są 
realizowane w ramach wewnętrznej 
struktury organizacyjnej:

Selbstverwaltung: die Nationalstadt-
räte und Stadtämter, Landratsämter, 
Nationalkreisräte, Nationalgemein-
deräte und Gemeindeämter und auch 
die Dokumentation des Nationalwo-
jewodschaftrates und des Wojewod-
schaftamtes in Słupsk. 

Die Akten der Ämter der Son-
der- und Wirtschaftsverwaltung, die 
Dokumentation der Betriebe und die 
Akten der Genossenschaften- und 
Verbände sind auch sehr populär. 
Der übrige Teil des Archivbestandes 
bildet die Dokumentation der Fi-
nanz- und Kulturinstitutionen, Bil-
dungseinrichtungen, Parteien, Orga-
nisationen und Vereine, die zur Zeit 
der Privatisierung wirkten.

Die Staatsarchive tragen die 
Funktion der öffentlichen Verwal-
tung, aber sie gelten auch als die For-
schungsstellen, weil das Archivgut 
auch in wissenschaftlichen Quelle-
neditionen und Ausstellungen ver-
wertet ist. Das Staatsarchiv hat den 
gesetzlichen Auftrag, das Archivgut 
auf Dauer zu sichern und nutzbar 
zu machen. Das Archivgut muss be-
arbeiten sein, deshalb entstehen die 
Finbücher und Hilfsmittel, die zum 
Verständnis und zur Benützung von 
Unterlagen notwendig sind. Eine 
weitere wesentliche Aufgabe des Ar-
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 nadzór archiwalny zajmujący  ▶
się przeprowadzaniem kontroli 
archiwów zakładowych 
w zakresie prawidłowego 
postępowania z dokumentacją, 
zatwierdzaniem przepisów 
kancelaryjnych i archiwalnych, 
przeprowadzaniem ekspertyz, 
wydawaniem zezwoleń 
na niszczenie dokumentacji, 
przejmowaniem do zasobu 
Archiwum akta o wartości 
historycznej;
 opracowanie, do jego  ▶
zadań należy opracowanie 
i ewidencjonowanie 
archiwaliów zgodnie 
z przepisami prawa 
archiwalnego;
 udostępnianie, które umożliwia  ▶
użytkownikom bezpłatny 
dostęp do materiałów 
archiwalnych w czytelni 
akt, przeprowadza kwerendy 
archiwalne, wydaje 
zaświadczenia, uwierzytelnione 
wypisy, odpisy, wyciągi 
i reprodukcje materiałów 
archiwalnych (za odpłatnością);
 konserwacja i zabezpieczenie  ▶
magazynów, wykonuje 
zabiegi konserwatorskie 
i utrzymuje stan magazynów 
w optymalnych warunkach dla 
przechowywania dokumentacji. 

chivs ist, das Archivgut vor Gefahren 
zu schützen, es zu restaurieren und 
zu konservieren oder, falls die Ori-
ginalerhaltung nicht mehr möglich 
ist oder unwirtschaftlich wäre, die 
Informationen auf neues, haltbareres 
Träger  ma  terial zu übertragen. Die-
se Aufgaben erfüllt die Aufbauorga-
nisation des Archivs:

 Die Archivaufsicht, übt  ▶
die Aufsicht über die Archive 
der öffentlichen Behörden, 
beschlieβt die Kanzlei- 
und Archivnormativen, 
fertigt die Expertise an, 
wacht über die fachgerechte 
Abgabe der öffentlichen 
Archive unter Einhaltung 
archivalischer Standards, 
kein Archivdokument, 
das von einer öffentlichen 
Behörde angelegt wurde, 
darf ohne Genehmigung 
der Archivaufsicht zerstört 
warden;
 Die Bearbeitung, bearbeitet  ▶
die Findbücher und 
Hilfsmittel unter Einhaltung 
der archivalischen Vorschriften;
 Die Benützung des  ▶
Archivguts, gibt den 
Benutzern gebührenfreier 
Zugang zu seinem Archivgut. 
Die Benutzung vor Ort 
ist während der Öffnungs  

zeiten und unter Beachtung 
der im Archivgesetz fes gelegten 
Bestimmungen jederzeit 
möglich. Eine weitere Aufgabe: 
die Quellenforchungen 
und die Anfertigung von 
handschriftlichen Abschriften, 
Auszügen und Kopien;
 Die Konservierung und  ▶
Bestandserhaltung, schützt 
das Archivgut vor Gefahren, 
pflegt  die Magazine, 
wo optimale Bedingungen 
herrschen. 

F. 20. 

 Magazyn słupskiego oddziału 
Archiwum Państwowego w Koszalinie 

(fot. Krzysztof Skrzypiec)

Der Archivmagazin des Staatsarchivs in Koszalin 
Zweigstelle Słupsk 
(Fot. Krzysztof Skrzypiec)



26 27

 nadzór archiwalny zajmujący  ▶
się przeprowadzaniem kontroli 
archiwów zakładowych 
w zakresie prawidłowego 
postępowania z dokumentacją, 
zatwierdzaniem przepisów 
kancelaryjnych i archiwalnych, 
przeprowadzaniem ekspertyz, 
wydawaniem zezwoleń 
na niszczenie dokumentacji, 
przejmowaniem do zasobu 
Archiwum akta o wartości 
historycznej;
 opracowanie, do jego  ▶
zadań należy opracowanie 
i ewidencjonowanie 
archiwaliów zgodnie 
z przepisami prawa 
archiwalnego;
 udostępnianie, które umożliwia  ▶
użytkownikom bezpłatny 
dostęp do materiałów 
archiwalnych w czytelni 
akt, przeprowadza kwerendy 
archiwalne, wydaje 
zaświadczenia, uwierzytelnione 
wypisy, odpisy, wyciągi 
i reprodukcje materiałów 
archiwalnych (za odpłatnością);
 konserwacja i zabezpieczenie  ▶
magazynów, wykonuje 
zabiegi konserwatorskie 
i utrzymuje stan magazynów 
w optymalnych warunkach dla 
przechowywania dokumentacji. 

chivs ist, das Archivgut vor Gefahren 
zu schützen, es zu restaurieren und 
zu konservieren oder, falls die Ori-
ginalerhaltung nicht mehr möglich 
ist oder unwirtschaftlich wäre, die 
Informationen auf neues, haltbareres 
Träger  ma  terial zu übertragen. Die-
se Aufgaben erfüllt die Aufbauorga-
nisation des Archivs:

 Die Archivaufsicht, übt  ▶
die Aufsicht über die Archive 
der öffentlichen Behörden, 
beschlieβt die Kanzlei- 
und Archivnormativen, 
fertigt die Expertise an, 
wacht über die fachgerechte 
Abgabe der öffentlichen 
Archive unter Einhaltung 
archivalischer Standards, 
kein Archivdokument, 
das von einer öffentlichen 
Behörde angelegt wurde, 
darf ohne Genehmigung 
der Archivaufsicht zerstört 
warden;
 Die Bearbeitung, bearbeitet  ▶
die Findbücher und 
Hilfsmittel unter Einhaltung 
der archivalischen Vorschriften;
 Die Benützung des  ▶
Archivguts, gibt den 
Benutzern gebührenfreier 
Zugang zu seinem Archivgut. 
Die Benutzung vor Ort 
ist während der Öffnungs  

zeiten und unter Beachtung 
der im Archivgesetz fes gelegten 
Bestimmungen jederzeit 
möglich. Eine weitere Aufgabe: 
die Quellenforchungen 
und die Anfertigung von 
handschriftlichen Abschriften, 
Auszügen und Kopien;
 Die Konservierung und  ▶
Bestandserhaltung, schützt 
das Archivgut vor Gefahren, 
pflegt  die Magazine, 
wo optimale Bedingungen 
herrschen. 

F. 20. 

 Magazyn słupskiego oddziału 
Archiwum Państwowego w Koszalinie 

(fot. Krzysztof Skrzypiec)

Der Archivmagazin des Staatsarchivs in Koszalin 
Zweigstelle Słupsk 
(Fot. Krzysztof Skrzypiec)



28

1. „Monitor Polski”, 1952 nr 9 poz. 87.
2. J. Chojecka, Działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie 

w latach (1953) 1961-2011. Pół wieku w służbie społeczności lokalnej, 
w: J. Chojecka (red.), Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności 
Archiwum Państwowego w Koszalinie, Koszalin-Pruszcz Gdański 2011.

3. „Dziennik Ustaw” („DzU”), Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji  
Archiwum Państwowego w Słupsku, 1994, nr 140, poz. 785. 

4. W. Królikowski, Zasób Archiwum Państwowego w Słupsku. Informator, 
Słupsk 1990, s. 13-14.

5. K. Chochuł, Działalność słupskiej placówki archiwalnej  
w latach 1952-2010, w: J. Chojecka (red.) Archiwa i społeczeństwo.  
Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie,  
Koszalin-Pruszcz Gdański 2011. 

6. T. Urbaniak, Opracowanie niepublikowane.
7. Adressbuch für die Stadt Stolp 1907.
8. Adressbuch für die Stadt Stolp 1912.
9. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku (APS),  

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku (MRN), sygn. 405
10. Relacja Tadeusza Sikorskiego, wieloletniego pracownika słupskiego 

oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie.



- f c r

Zesp ó ł
Archiwum Państwowego  w  Koszalinie 

Oddział w Słupsku

*

r>

f

i
■

i

 Od lewej: Sylwia Hajdukiewicz (Wolontariuszka), Ewa Drobkiewicz (Starszy Archiwista), 
Oskar Pawlicki (Wolontariusz), Krzysztof Skrzypiec (Starszy Archiwista),
Artur Sikorski (Konserwator), Rafał Kuligowski (Kierownik Oddziału),
Grzegorz Olbryś (Archiwista), Aneta Pogorzelska (Samodzielny Referent), 

Krzysztof Chochuł (Starszy Archiwista) i   Angelo Facciolo (Stażysta).
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ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIE
ODDZIAŁ W SŁUPSKU

ul. Lutosławskiego 17
76-200 Słupsk

telefon: + 48 59  842 54 13
fax: + 48 59  842 23 27

mail: slupsk@koszalin.ap.gov.pl
www.koszalin.ap.gov.pl

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: 
www.archiwa.gov.pl

Zbiory archiwalne online: 
www.szukajwarchiwach.pl

GODZIN OTWARCIA 
Archiwum Państwowego w Koszalinie 

Oddział w Słupsku:
poniedziałek – wtorek: 7.30 – 18.00

środa – piątek: 7.30 – 15.30

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek – wtorek: 8:00 – 18:00

środa – piątek:  8:00 – 15:00

Facebook: https://www.facebook.com/ArchiwumPanstwowewKoszalinie




