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<- Mapa lotnicza 

Luftwaffe z roku 

1940. Przedstawia 

ona tereny Europy 

Środkowej oraz 

Wysp Brytyjskich





<- 26 Pułk Piechoty, 9 

Dywizja Piechoty 2, 

Armii Wojska Polskiego. 

Odznaka NYSA Ł za 

zdobywanie pozycji 

niemieckich na Nysie 

Łużyckiej - 1945 rok.

<- Przypinka z czapki polskiego 

munduru wojskowego.



<- Odznaki 
“ZBOWiD”1905-1945 
Pokój, Wolność, 
Socjalizm.



<- Odznaka 
wojskowa za 
sprawność 
fizyczną.

<- Odznaka niewiadomego 

pochodzenia z napisem na 

rewersie “Mennica Państwowa”



 Akt połączenia miasta

 Akt ten znajduje się w zespole 
Urzędu Miasta Częstochowy 
o sygnaturze 8/1/0/-/4 
w Archiwum Państwowym 
w Częstochowie. Dotyczy on  
połączenia miasta z okresu 
1823-1826.



 Obchody Konstytucji 3 Maja w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Częstochowie

Fotografie pochodzą ze zbiorów 
archiwalnych w zespole  o numerze 
8/952 i 8/1167 w Archiwum 
Państwowym w Częstochowie. 
Przedstawiają one obchody 
Konstytucji 3 Maja z 1928 roku na 
cmentarzu powstańców i dziedzińcu 
szkoły.



 Plan miasta Częstochowy z Guberni Piotrkowskiej

Mapa znajduje się w grupie 
zbiory  mapy i plany w zespole 
o numerze 8/393/0/-/1 
w Archiwum Państwowym 
w Częstochowie. Plan miasta 
Częstochowy pochodzi z 1902 
roku.  



Album: Częstochowa - modernizacja handlu

Zdjęcie pochodzi z działu Urząd 
Miejski w Częstochowie w 
zespole o numerze 8/599/0/-/1 
w Archiwum Państwowym 
w Częstochowie. 
Fotografia przedstawia plac 
Nowotki z 1978 r.



Księga Rady Miasta Częstochowy

Księga znajduje się w kolekcji 
Zbiorów Miasta Częstochowy 
o sygnaturze 8/1/0 / - / 1 
w Archiwum Państwowym 
w Częstochowie. 
Pochodzi z lat 1759-1765. 



Gazeta Warszawska

Egzemplarz Gazety Warszawskiej wydanej w maju 1789 roku za panowania 
ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Gazeta Warszawska wychodziła co dwa tygodnie. 
Egzemplarz ten zawiera wiele artykułów dotyczących bieżących wydarzeń 
politycznych, np. wojny między Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim, 
a także wiele mniejszych tekstów o charakterze społecznym - ogłoszenia, 
reklamy. W dodatku do gazety opisane zostały obrady Sejmu Czteroletniego, 
na którym za kilka lat zostanie ogłoszona Konstytucja 3 Maja.





Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego 

Okręgu

Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wydany w 

sierpniu 1837 roku. Zawiera zarządzenia Senatu Wolnego Miasta Krakowa, 

na przykład te dotyczące spraw podatkowych i sądowych czy ówczesne 

zarządzenia wydziału policji.





Pocztówka przedstawiająca bramę Cesarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego Pocztówka 

rosyjska z 1912 

roku. 

Przedstawia 

bramę 

Cesarskiego 

Uniwersytetu 

Warszawskiego



Dyplom Magistra 
Prawa ze Lwowa

Dyplom tytułu Magistra 

Prawa Pana Romana 

Stanisława Richtera z 

Uniwersytetu im. Jana 

Kazimierza we Lwowie - 

1927 rok.



Niemiecka pocztówka z początków XX wieku

Niemiecka pocztówka 

z początków XX wieku 

przedstawiająca 

trzech niemieckich 

żołnierzy z Armii 

Cesarstwa 

Niemieckiego.



Para z Częstochowy

Para ukazana  na zdjęciu wzięła ślub w 

Częstochowie w latach 30. Panna Młoda miała 

na imię Józefa, a Pan Młody Zygmunt. Oboje  

pochodzili z pobliskich wsi z biednych rodzin. 

Ukończyli jedynie szkołę podstawową. W 

trakcie pisania popełniali błędy ortograficzne. 

Pomimo tychże faktów, trudno rozpoznać w 

Młodej Parze ich biedne pochodzenie, gdy 

spojrzy się na zdjęcia. Powodem są 

ceremonialne ubrania ślubne.



Pan Zygmunt jest gładko ogolony i uczesany z 

brylantyną z przedziałkiem na bok, zgodnie z 

obowiązującą modą. Wokół kołnierza zawiązaną 

ma białą muchę, a na rękach nosi białe 

rękawiczki. Jednakże obowiązującym męskim 

strojem ślubnym były w tych czasach żakiety lub 

surduty. Porządek ten był ściśle przestrzegany 

przez arystokrację i klasę średnią. Pan Zygmunt 

ma na sobie zwykły garnitur mimo odświętnego 

wydarzenia. To zdradza jego przynależność do 

niższej klasy.



Panna Młoda również sprawia na zdjęciach przynależność do lepszego stanu, niż to było w 

istocie. Jej włosy są ustylizowane na typową elegantkę okresu międzywojennego. Kwiaty w jej 

włosach dodają uroku i jednocześnie podkreślają piękno ślubnej ceremonii. Na zdjęciu widać 

jak Panna Józefa trzyma w rękach, obleczonych w białe rękawiczki, bukiet kwiatów. Jej suknia  

ślubna jest typowego kroju lat 20. i 30. Oznacza to, że odkryte są kostki i znaczna część rąk. 

Ramiona i łokcie przykryte ma długim białym welonem sięgającym aż do ziemi. Mimo tego 

krój sukienki nie odpowiada ówczesnym jak i dzisiejszym standardom ślubnym, według 

których suknie są pełne i zakrywające całe ręce według mody wiktoriańskiej i edwardiańskiej. 

Jest to kolejny dowód na biedne pochodzenie Panny Młodej.



Para Młoda pobrała się prawdopodobnie w roku 1931. Zdjęcia zostały zrobione 

w zakładzie "Fot. Majchrowski" na ulicy Narutowicza w Częstochowie. Jest to 

dzisiejsza ulica Krakowska. Przed II Wojną Światową była ona jedną z 

reprezentacyjnych ulic miasta. Było tam wtedy wiele bogatych i eleganckich 

kamienic. W czasie hitlerowskiej okupacji rejon ten został zamieniony w 

żydowskie getto.



Dziękujemy za uwagę.

Prezentacja przygotowana przez:

Krzysztof Kurkowski 
Kamil Królicki 
Piotr Maciąg 
Kacper Maciągowski

Pod opieką naukową prof. UJD dr hab. Julii Dziwoki

Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów prywatnych oraz materiałów 
z Archiwum Państwowego w Częstochowie.


