
Nasze gene-historie 

- 125 - 

Maciej Terek 
 

Ćmielowskie Księgi Jerzego Moniewskiego 

 

Pierwszy raz do Ćmielowa przyjechałem z powodu rodziny Pękalskich gdzieś około 2006 

roku. Już wówczas ówczesny proboszcz parafii w Ćmielowie poinformował mnie, że duża część 
ksiąg metrykalnych została skradziona podczas prac remontowych. Faktycznie będąc wówczas w 

kancelarii parafialnej i przeglądając księgi metrykalne tejże parafii nie widziałem ksiąg datowanych 

poniżej 1800 roku, mało tego zauważyłem, że zbiór ksiąg metrykalnych z XIX wieku jest również 
dość znacznie zdekompletowany. Historię o kradzieży ksiąg metrykalnych w trochę innej wersji 

opowiedział mi również ówczesny mieszkaniec Ćmielowa do którego trafiłem dość przypadkowo. 

Każda z tych opowieści kończyła się tym samym, księgi zostały skradzione, zaginęły i nikt 

nie wie gdzie się obecnie znajdują i czy w ogóle jeszcze istnieją. Kradzieży dokonano na przełomie 

1997/1998 roku w momencie odnawiania polichromii kościoła. Generalnie ciężko ustalić jakie 

księgi wówczas skradziono, czy skradziono tylko te najstarsze księgi czy również księgi XVIII 

i XIX wieczne. 

Ponownie w Ćmielowie pojawiłem się po kilku latach z powodu rodziny Gierczak i rodzin 

z nią skoligaconych jak Puławscy, Zychowicz, Szumera. Uzyskałem zgodę ówczesnego proboszcza 

parafii w Ćmielowie na poszukiwania interesujących mnie dokumentów w księgach metrykalnych 

znajdujących się w kancelarii parafialnej. Tym razem miałem okazję zapoznać się z publikacją Je-

rzego Moniewskiego. 

Biorąc do ręki pierwszy raz publikację Jerzego Moniewskiego nie miałem pojęcia co tak na-

prawdę ona zawiera. Publikacja to może niewłaściwe słowo, tak naprawdę są to kopie ćmielow-

skich ksiąg metrykalnych, rozbudowane o różnego rodzaju indeksy, zestawienia, informacje, tłuma-

czenia, opisy, grafiki.  

Jerzy Moniewski w latach 1975-2000 skopiował część ksiąg metrykalnych znajdujących się 
wówczas w kancelarii parafialnej w Ćmielowie, a po kradzieży opracował i wydał zebrany przez 

siebie materiał drukiem w latach 2002-2003.  

Całość publikacji składa się z 22 tomów podzielonych przez autora na trzy zasadnicze części:  

1. Libri Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis [B1-B10], 

2. Libri Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis [C1-C7], 

3. Libri Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis [M1-M5]. 

 

Ten podział nie jest odzwierciedleniem ksiąg metrykalnych w sensie dosłownym ponieważ na 

potrzeby publikacji księgi zawierające informacje o chrztach, małżeństwach i zgonach zostały roz-

dzielone na trzy części i tak np. księga metrykalna z lat 1719-1739 tzw. dudka zawierająca infor-

macje o chrztach, małżeństwach i zgonach została wydana w trzech oddzielnych częściach czyli: 

B4 (Liber Baptisatorum) 1719-1739, 

C4 Liber Coniugatorum) 1719-1738, 

M2 (Liber Mortuorum) 1719-1739.  

 

Podaję zestawienie tytułów poszczególnych tomów ponieważ ułatwi to pogląd na całą publi-

kację i ogrom prac, jakie włożył w te woluminy Jerzy Moniewski. 

 

1. Libri Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis [B1-B10] 

[B1] Libri Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1600..1667 

[B2] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1667-1695 
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[B3] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1695-1719 

[B4] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1719-1739 

[B5] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1739-1758  

[B6] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1758-1797 Pars Prima 1758-1770 

[B7] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1758-1797 Pars Secunda 1771-1791 

[B8] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1758-1797 Pars Tertia 1792-1797 

[B9] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1797-1810 

[B10] Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1811-1825 

 

2. Libri Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis [C1-C7] 

[C1] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1601..1667 

[C2] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1667-1695 

[C3] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1695-1719 

[C4] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1719-1738 

[C5] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1739-1769 

[C6] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1770-1797 

[C7] Liber Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1997-1825 

 

3. Libri Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis [M1-M5] 

[M1] Libri Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 653..1665, 1701..1719 

[M2] Liber Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1719-1739 

[M3] Liber Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1739-1772 

[M4] Liber Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1772-1797 

[M5] Liber Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis 1779-1825 

 

Każdy z tomów posiada obszerny wstęp zawierający informacje o kopiowanej księdze, zaczy-

nając od dokładnego opisu zawartości chronologicznej, poprzez dokładny opis samej księgi łącznie 

ze wszystkimi wymiarami, opisem zastosowanego papieru, znaków wodnych, sposobu zszycia, pie-

częci, wszelkich notatek, dopisków, wizytacji, sposobu wykonania i wyglądu okładki. Moniewski 

umieścił w publikacji również informację w jaki sposób, kiedy zebrał i opracował materiał do po-

szczególnych tomów. 

 

Tomy, które zostały opracowane na podstawie skradzionych w latach 1997/1998 ksiąg metry-

kalnych posiadają stosowną informację zamieszczoną w uwagach końcowych. 

Oprócz kopii oryginalnych wpisów z ksiąg metrykalnych w każdym tomie znajduje się sporo cieka-

wych zestawień opracowanych przez autora.  

 

Tomy Libri Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis zawierają zestawienia: 

�„Duchowni udzielający chrztu” – Zestawienie zawiera informacje na temat przedziału cza-

sowego w jakim zostały udzielone chrzty przez wymienionego z imienia i nazwiska du-

chownego, funkcję jaką duchowny sprawował na parafii, oraz ilość udzielonych chrztów. 

W zależności o tomu powyższe zestawienie jest bardziej lub mniej rozbudowane. 

�„Ochrzczeni według nazwisk” – Zestawienie jest sporządzone w kilku wariantach.  

�Alfabetycznie – nazwiska zostały podane w formie męskiej w wyjątkowych wypadkach 

w formie żeńskiej oraz posiadają informacje o częstości występowania. 

�Analogicznie, ale według nazwiska matki, według zawodu lub stanu ojca oraz dzieci nie-

ślubne według nazwiska matki. 
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�„Imiona ochrzczonych” w zestawieniu podana jest częstość nadawanego imienia. 

 

�„Indeks ochrzczonych” w kliku wariantach: 

- Według nazwiska ojca 

- Według nazwiska matki 

- Według zawodu lub stanu ojca napisanego po łacinie 

- Z brakującym nazwiskiem ojca 

- Bez nazwiska według imienia ojca  

- Illegitimi thori  

- Ochrzczeni, których wpisy są niepełne lub ułomne 

 

Indeksy powyższe zawierają informacje o stronie, na której znajduje się konkretny wpis, nu-

mer wpisu, dzień, miesiąc, rok, miejscowość, imię, (w zależności od wariantu indeksu) nazwisko 

ojca, imię ojca, imię matki. Całość posortowana alfabetycznie. 

W zależności od tomu zestawienie może wyglądać trochę inaczej (sortowanie) np.: „Indeks 

ochrzczonych według nazwisk i imion rodziców”. 

 

„Informacje wyciągnięte z metryk” – zestawienie to zawiera informacje na temat osób wystę-
pujących w poszczególnych wpisach metrykalnych, w zestawieniu nie zostały uwzględnione infor-

macje o duchownych udzielających sakramentu. 

 

Tomy Coniugatorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis zawierają zestawienia: 

�„Duchowni udzielający ślubów” – zestawienie zawiera informacje o dacie udzielenia sa-

kramentu małżeństwa przez wymienionego z imienia i nazwiska duchownego, podana jest 

również funkcja jaką dany duchowny sprawował. 

�„Nowożeńcy według nazwisk” – zestawienie posortowane alfabetycznie, nazwiska zostały 

podane w formie męskiej w wyjątkowych wypadkach w formie żeńskiej oraz posiadają in-

formacje o częstości występowania.  

�„Indeks zaślubionych według nazwisk” – indeks zawiera informacje o stronie na której 

znajduje się konkretny wpis, numer wpisu, dzień, miesiąc, rok, miejscowość, imię, nazwi-

sko i imię męża, nazwisko i imię żony. Całość w zależności od zestawienia posortowana 

według nazwiska męża, nazwiska żony, imienia męża, imienia żony. 

�„Informacje wyciągnięte z metryk” – zestawienie to zawiera informacje na temat osób wy-

stępujących w poszczególnych wpisach metrykalnych, w zestawieniu nie zostały 

uwzględnione informacje o duchownych udzielających sakramentu. 

 

Tomy Libri Mortuorum Ecclesiae Parochialis Cmieloviensis zawierają zestawienia: 

�„Indeks zmarłych” – zestawienie zawiera informację o stronie na której znajduje się kon-

kretny wpis, numer wpisu na stronie, rok, miesiąc, dzień, nazwę miejscowości, nazwiska 

i imiona zamarłych, wiek. Całość posortowana alfabetycznie po nazwisku zmarłego. 

 

Opierając się o informacje zamieszczone przez autora w poszczególnych tomach w latach 

1997/1998 skradzione zostały: 

- Księgi metrykalne z lat 1601-1667 UMZ  

- Księga metrykalna z lat 1667-1695 UM  

- Księga metrykalna z lat 1695-1719 UMZ  

- Księga metrykalna z lat 1719-1739 UMZ 
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Cała publikacja została wydana w małym nakładzie, przypuszczam, że zostało wydanych 

nieco ponad 10 kompletów. Widziałem opracowania wydane przez Świętogen czy Jamiński Zespół 

Indeksujący, ale żadna z wymienionych publikacji nie zawiera kopii wpisów z ksiąg metrykalnych 

a jedynie mniej lub bardziej rozbudowane indeksy. 

Dla genealogów publikacja Jerzego Moniewskiego jest „wyjątkowa”, część ksiąg została 

skradziona, być może bezpowrotnie stracona i na dzień dzisiejszy jest to jedyny ślad, ale za to kom-

pletny po księgach metrykalnych z XVII i XVIII wieku parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie.  
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Maciej Terek 

ur. 22.03.1970 w Kielcach. Studia w Wyższej Szkole Pedago-

gicznej w Kielcach. Od roku 2010 pracownik Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. W 2006 roku współpracował z firmą 
Rochstar przy opracowywaniu materiałów redakcyjnych do pro-

gramu edukacyjno-rozrywkowego telewizji polskiej pt.: „Sekrety 

Rodzinne”. 

Od roku 2007 jest członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa 

Genealogicznego „Świętogen”, obecnie członek zarządu. 

W latach 2012-2016 jeden z administratorów ogólnopolskiej ba-

zy indeksów ksiąg metrykalnych GENETEKA, odpowiedzialny 

za indeksy przygotowane przez wolontariuszy współpracujących 

ze „Świętogenem”. Od roku 2014 członek Towarzystwa Przyja-

ciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincen-

tego Kadłubka w Kielcach. Od trzech lat jest słuchaczem Kursu Przewodników po Diecezji Kielec-

kiej. Interesuje się genealogią, historią małych miejscowości, gra amatorsko z przyjaciółmi w piłkę 
nożną, lubi jeździć rowerem, weekendy spędza na wsi wraz z rodziną żoną Anetą i córkami Wikto-

rią i Karoliną. Od roku 2006 prowadzi Biuro Poszukiwań Genealogicznych Allegata.pl 
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 Jerzy Moniewski 

Nieznana monografia Ćmielowa 
 

 

Foto: W. E. Kostkowski 


