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V'{YrOSłem w pospolitej rodźille
rżenieślnicz€j i rolrriczej w maŁym
raiasteczŁu, w Wysokiern i[azowieckiem,

w'biednej chaŁupie.
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- prży!,o§ił z pocżty ,1iazetę
wydawarrą przez Kazinierza Proroyka.

Redakcja tej gazety prze§łała kieąyś prenumeratorom,
jako pod.arunek na Boże Narodzenie ,,Elementarz", ąa
rrln nauczyŁern się czytać posŁugując się drewaianą
.,,,ti;i i{. a1.1]'|iil1' pruesuwając ją od_ sylaby d,o sylaby.
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§dy rni dochodziło lat 7 oddano mrl.ie do ,niejscowoj

4-letrriej szkoŁy powsaochrrej.

'było rosyjskie.
Nauka jęayka polskiąo i literatury'

polskiej celowo upośledzona,
prowadaona była po rosyjsku.

§tarsi uczniowie zdawali sobie dobrze sprawę d,o cze6o
to niało prowadzić dlate5o zaŁożyi:l zakonspirowane
koŁo naukowe, w którym prowad,ziti wykłafil dJ.a
młodszych. Do koła przyjęto mnie 6Ąm 'był w klasie
czwartej. lV klasie ós,tej awansowałem na wykładającego
gramatykę i historię literatury polskiej.

Jedyr_yn r_auczycielonl
'był parr Balcewicz,
piękr.ie grającJ rra
skrzypcach. Przy
d.źwiękach jego

skrzypek uczyliśmy
się. zgodlie
z plo8ramoio śpiewać
chóron ,,Boże cara
chrar.:,i" i ,,Kol
sławieri rrasz
Gospody:a w .Sijorrie".
z rrieskończerje

, gŁęoszyn uczuciem

: i z większym
przejęciem
Włączaliśmy się
w uied,zielę
w kościele w hymrr

,,święty Boże,

śwlęty mocriy,

święty
a Łi€śmi§rtellrJ".
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l'rlolue ehwile sehodziły ąam aa czytauiu książek.
&a spacerach po dep aku r:.a Nowym Rycku, c,a grze
w pala:rta, ria wycieczkach zamiejscowych, a zimą

',i,,:,:,,-'' za:łzięcie z kolgżalkami rla
śliz8awcą

WojowaŁe,l w roku 19Cl5 po swoje,lu, przemawżając
na szkolnym wi€cu ,ly rogatyłce z plęknyn pawim
pióre,t, co przyprawiaŁo żandarmerię w V/ysoklem

azowieckiem o 'białą gorączkę.
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Trzecie6o d,aia świąt Bożego Narodzeria w roku

Kilka dr.i po rrapadaie, uprzedzony
o 6rożącym mi aresztowarii,u, wyjechałem
do orata prooosucza do Strzelc
ł Eutlołskie,n. Po liesiącu
;vy tropiła a,Lę ta"n policja,
ale zriowu zostaŁem w czas
uprzed_zoLJ i rra kilka godzi::l
przed i_,rzyoyciern 1lolicji
z Kutr.a, wyjechałem do
Nieszawy, a stantąd z cudzą
przepustką przez Prusy do
Krakowa.
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1905, uwikłaŁem się w liapad bOjółki Frakcji
,Rewolucyjnej PPS :ia kasę. rząd.ową. Zabrarro wtedy porrad

trzysta kilkadziesiąt tysięcy rubli.
Ja w tej op€racji nie-braŁem Żadrie8o 'bezpośredllio8o

udziaŁu, ale 'był€io trafłie podsjrzanJ o udzieleaie
bojowcom irrformacji o kasie i o rradesłariej
z Białegostoku większą kwocie pierlię dzy, przazrlaezollxclt
d.o wypŁaty garniuonowi wojsko,,!,e lu ,,? Zańbrowią

D

l

§
:sffii

Ę

t
.l

"*L,J

t^

.t;ł ,]:;



-___ ; ,*..
\N

/- \tl;l, l/ J ,/-.,Ę,_/ r,i '
ł \ .,,ł

\r i,r
1.|i-,,

r,\

I

- ' ''(r

r
l

/
1.^, l.

f.i\l..,J.':----.--
!\ ,_ '-, i{ (\"ł_;-,-Ą_L,,,

'-- -r",Ż" .l, ',i': "
.,\

,i 
^\{,4;i,l\Ę'

i.

'o §i/t, .} ,

.:', {ź,/r', .4,,
'.-l

.}i ] $

:-,, :1 ' ...idąc w ślady paru
" '/, 1 i...* przyjacióŁ, zapisałen się ,- ..3 yL 4.1ó4vlvŁ| pvl']eqŁv|l l,-Y

_ji rnajpierw ria nedycyrię, ale pierwsza
wlzyta w prosektorium od, razu obrzydziŁa
mi zawód. lokar,ski i z ul6ą przerriosŁen
się rra wyd.ziaŁ filozoficzny. Ściślgj
nówiąc,,chodziŁem" rra literaturę
i przed,nioty historyczne. 

j

OtrzynaŁem stypend.luru z Easy
l/iianowskiego rra wyjazd. rra dalszo
studia historyczno-literackle
do Paryża.

Przed wyjazden, będąc
w vvarszawie chwilowo
i riielegalrrie za
cudzy,l paszportern,

zaarosztowar:.y
osobie dawnego kolegi
:sińskiego, który
szedŁ na sŁużbę
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§Ąy urlvał się dopĘł §typendtun z \IlaT,6zaĘ, OLSKĄ

'iam złalazłem się
La oruku, mając
w kieszeni dła
rubl€. stoczyŁern się
d,o rzędu ,, DioŻeńca",

- --_ł€^dachu, locując
i żywiąc się w barach
dla uchod.źców.

|o FaryŻa... dostaŁen się pod korriee 191J roiru
i stał się on dla młie rrowym, faseyr:.ującym pod każd,yn
łzględem 6,^/iaten.
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...łyruszyłel "ł czerłcu
19].5 roku w d.rogę do
kraju, d,rogą okóloą

dl przaz Acslię, Norwegię,

I Szw€cję i Finlandię
i utkłąŁem
w Piotro8rodzie.

ą

...Tain pozr:.ałem dwóch
pr zy szŁy eb serdeczlych
przyjaclóŁ malarza Tadzia
lViakowskiego i Zygmurita
Zaleskiego historyka
literatury. Z Zale;skim

rł i ,,,

jakiś cza§ ,"nieszkaliśmy razen - w czasie oblęŻenia
Paryża - w piwriicy żywiąc się czokolad.ą i koriiakiein.



Za pobytu w -Fiotrogrod.zie
wstąpiłem na początku roku 1916
w związek nałźeński z Janl:ią
Szlachetkółr_ą, koleżar^ką moją

krakołską r_a Ur:i;versytecie
Ja6ie1lońskin. Z PeterśEiur6a
z wielkimi tTudliośc j-ami

wydosta}iśmy się w poŁowie
roku 1918.
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(-ltrzymałen stariowisko asystenta w od.polouŁowanym
,łlyłym ń,rc}riwun Guber[ialnyin w Lubliriie.
Urzędrricy rosyjscy pozostawili j€ w rli€prawdopodoblrya
łieładzie, da].szej dozor6ar:.izacji dokoriali .Ąustriacy.
/rrchiwun §uoerniallle stało się Zwałen akt, który
naleźaŁo rożadować. 0d. teso zacząŁem swój zawód

archiwisty, mając do pomocy woźriogo, z zawodu szewca,

który ::io umiał ani czytać, ar:,i pisać, ale dobrze
i Lieomylliie zlaŁ litery i umiał liczyć do stu.
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Po powrocie z Delegaeji
w roku 19J5 otrzJmałom
stan^owisko kustosza
daiału rękopisów
w Bibliotece Narodowej.,.
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/lkrótce po wybuchu wojly Nie,ncy ,łyrzucili mriie wraz
z'/ ezł B inqlmi pracowtikami Biblioteki. Natomiast
po kilku miesiącach inrij_ Nieincy przyjęli mnie do
p.racy w .A,rchiwum Skaibowym ria Podwalu. zlocając mi
porządkowariie
Archiwum potockich
z Ja i,lłot-lły. Było
togo 56 skrzyń
V.,iałem z tym
pracy rl.a eały czas'irl 1927 roku zapropoaowaŁo mi

wyjazd do Rosji w charakterzo
ek§perta bibliotecz:io-archiwaluego
w Delegacji Polskiej
w iYjie§zanej Polsko-Sowieckiej
Konisji Rełir;dykacyjr.lej.
Pooyt miał trwać pół roku,
a przeciągnął się do roku 19J).
lV ciągu togo czasu przeszedłen
w Delegacji Polskiej wszystkie
stoprrie sŁużoowe. Były to ciężkio
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Od. 4 wrze§nia 19zł4 ir.
przdbyłałem z żoną ń Forcie
§okolrrlckiego w parŁi]
Traugutba, w którpn ,slę,

beret r_a 8Łołę otrzyTałen la druęj.
tlzień po przyjaździe do Kielc. Nie$Ę_
chodziłem już jak wariat z gołą gĘłąr

LFli.re,|&
"}.-T

Nieinieckio w}adze archiwalrie przydzieliły inr.ie d.o

ń,rcŁriwuin Kieleckiego. lrrchiwum to zrzucołe zaraz

1-,o wybuchu wojrl'y do żyd,owskiej kamierricy, przedstawiało
opłaka:ly widok. Rozmawiałem z dozorcą żoby wywalono
L lrzłi od, ulicy zaŁożył deskani. v'r/ziął drz"vi od
l,;;:;lly i zasta,łliŁ.
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do lVydziału .A,rchiwów

cjbowiązkón ,ł
S.§ffiĘfr rądca. Jąnym z moich
'były objaudy dwoSóił rra 'v'r/ar,tii

i ldazurach w celu ratowaaia, wyszukiwaaia
i zdbezpj.eqzaAia archiwóW podworskich, pol§kich

i ąiemieckich. Eledyś rra rozle6łym, ukrytyn strychu
znalazłem, wśród pierza z poprutych pielżyn, rozrzucor].€

paplery i księgi. zrliszczoaa akta, roztrzęsione
i po*arpane fascykuły _ Mcuątki .A,rchiwum kościoła

li Naczolaej Dyrekeji .Ą,rchiwów zajmowałem starrowi;§ko

kierowrrika Działu Naukowo-rłydawr:"icze8o, a od roku
1948 dodatkowo redaktora,,.A'rcheionu" or6ału
r^aukowego Dyrekeji. Praca ,,v tyn Dziale aalgżała do

uajprzyjomciejszych zajęć w noim życiu.
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katolickiego w Barczewie, X\rii;;UtłLęr:la.
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lViimo tych r:acechowanych pewllyll pssJnnizmarru roflekąjt
kończę akcerrtem optymistycząną trawostuĘc etarą
łacińską <iełizę ociłieczr,ego miasta Paryźa §lańłlrtt aą
narg{ burt - żeglu;ę <iŁugie 1ata po burztiwych falach
życia. ale weiąż jeszeze opieram się ieeo Bbwałnl.cot&

' [lot" ol., to-iś, &ts oa rJ.a tonlą "]€e.Jt rr§fihbl



piotr Bańkowski
Urodził się w i,lysokiem iVjazo-

wieckien w rodzirrie rzenieśl-
rriczej. §j_,n:raąjun ukończył
w Łonży, stud,ia, początkowo
rra wydzlale lekarskin. a rra-

stępnie rra wydziale filozo-
ficzriyin pod;ął na Ul-iwersy-
tecie Jagietlońskiin- Po wybu-
chu I wojriy światowej powró-
ci'Ł ze ,stypendiun riaukowego
w Paryżu, przez PeterśDurg,
d,o odrodzonej Polski. ili 1a-
tach L)27,L915 'oraŁ ud,ziaŁ
w pracach rewirrd yracyjriych
w ranaeh Dele8acji Polsriej
w Polsko-Sowieckiej ilieszaiej
Konisji §pecjafurej. N L)15 r.
oył kustosze,n działu rękopi-
sów w Bibliotece Narodowe}
Od 194C r. porądkowaŁ w Ar-
chiwum Skarbowyn, archiwun
StanisŁawa .{u6usta plzł,
wieziorre z Jabłoru5l. il cza,
sie powsta::lia warszawskiego
opiekował §ię żbioraiLi ar-
chiwalrryni i'biDliotecznyni
zŁożorrymi w Forcie §okol-
rrickie6o. Po wojnie pracował
w Naczelrrej Dyrekcji 4.rchi-
wów Państwowych, 'OyŁ wielo-
letrrin redaktore,t,,1rrcheio-
nu". ',l'i 1962 r. otrzyrnał tytuł
profesora rradzwyczajnego.
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