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W S T Ę P  
 

 

 

I. Życie i działalność twórcy zbioru 
Historia parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Podkowa Leśna Miasto Ogród, 
podmiejskie osiedle mieszkaniowe zaprojektowane zgodnie z urbanistyczno-społeczną ideą miast 
ogrodów, założone zostało w 1925 r. przez właściciela parcelowanych terenów Stanisława Lilpopa, 
Spółkę Akcyjną „Siła i Światło” i Bank Związku Spółek Zarobkowych. Już kilka lat później pierwsi 
mieszkańcy podjęli inicjatywę budowy kościoła. Komitet Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej 
zarejestrowany został 28 stycznia 1932 r., ale zbiórka ofiar na budowę trwała już od roku 1930. 
Pierwszym przewodniczącym Komitetu został profesor Karol Bertoni, dyplomata, dyrektor 
departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; przewodniczącym komisji technicznej – 
inżynier Tadeusz Baniewicz, dyrektor Elektrycznej Kolei Dojazdowej (obaj byli mieszkańcami 
Podkowy). Na czele komisji finansowej stała Halina Regulska, żona Janusza Regulskiego, prezesa 
„Siły i Światła” (mieszkali w pobliskim majątku Zarybie), zapalona automobilistka.  
Zarząd Dóbr Podkowy Leśnej w listopadzie 1932 r. przekazał działkę pod budowę kościoła – 11 
listopada wmurowano kamień węgielny. Decyzją Komitetu Budowy na patrona świątyni wybrany 
został św. Krzysztof – opiekun podróżnych, automobilistów, lotników, co ułatwiło zbiórkę datków i 
protektorat Automobilklubu Polskiego, Polskiego Związku Motocyklowego i Aeroklubu RP. Budowa 
kościoła potoczyła się błyskawicznie. Bryłę zaprojektował inżynier architekt Bruno Zborowski, 
profesor Politechniki Warszawskiej, zainspirowany ponoć przeszklonym pawilonem polskim z 
Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Współczesnego w Paryżu w 1925 roku. 
Prezydent Warszawy podarował marmury i granitowe bloki z rozebranego soboru na placu Saskim. 
Jan Henryk Rosen (autor dekoracji wnętrza katedry ormiańskiej we Lwowie) wykonał w głównym 
ołtarzu obraz przedstawiający św. Krzysztofa i zaprojektował cztery witraże. Urządzeniem terenu, 
mającym być w intencji Komitetu zielonym dopełnieniem świątyni, zajął się znany projektant 
ogrodów Zygmunt Hellwig, autor kwietnych dywanów w Ciechocinku.  
Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej poświęcony został 5 listopada 1933 r. przez ks. bpa 
Antoniego Szlagowskiego, a od 1 stycznia 1934 r. jego administrację objął ks. rektor Bronisław 
Kolasiński (1882–1945), z czego wynikałoby, że świątynia zyskała status kościoła rektoralnego. Także 
5 listopada 1933 r. odbyło się w podkowiańskim kościele pierwsze w Polsce poświęcenie pojazdów 
mechanicznych i odtąd co roku na początku maja, aż do wybuchu wojny, taką uroczystość 
organizowano. Po jej reaktywowaniu przez proboszcza ks. Leona Kantorskiego nazwana została 
Autosacrum. Granice parafii w Podkowie Leśnej, początkowo jako filii parafii Brwinów, określone 
zostały na mocy postanowienia Kurii Metropolitalnej 23 maja 1945 r. Parafię św. Krzysztofa 
erygował 11 listopada 1951 r. metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski abp Stefan 
Wyszyński. Proboszczem został wówczas ks. Franciszek Barański (1896–1969), który od śmierci ks. 
Kolasińskiego 27 października 1945 r. spełniał w Podkowie obowiązki duszpasterskie. W 1964 r. 
przeszedł na emeryturę, zachowując tytuł proboszcza. 
Życie i działalność twórcy zbioru – ks. Leona Kantorskiego. Ksiądz Leon Kantorski urodził się 31 
marca 1918 r. w Domaradzicach w powiecie rawickim w Wielkopolsce. W 1937 r. zdał maturę w 
Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Bydgoszczy, po czym rozpoczął studia w seminarium 
duchownym w Gnieźnie. W latach 1939–1943 pracował jako robotnik w Poznaniu; w 1943 r. z 
podrobionymi dokumentami przedostał się do Francji i wstąpił do seminarium des Carmes w Paryżu. 
Tam 29 czerwca 1946 r. otrzymał święcenia diakonatu, a rok później, 3 lipca 1947 r., z rąk kardynała 
Emmanuela Suharda święcenia kapłańskie w Seminarium Polskim. W tym samym roku wrócił do 
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Polski, pracował jako wikariusz w Buku koło Poznania, później w Poznaniu i Śmiglu. W 1950 r. 
rozpoczął studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1955–1956 pracował w 
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie, w roku 1957 został mianowany duszpasterzem 
akademickim w kościele św. Anny. 
Od 30 lipca 1964 r., kiedy władza archidiecezjalna mianowała go wikariuszem adiutorem, powierzając 
mu pełną administrację parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, pełnił tę posługę przez 27 lat. W 
latach 80. wspierał działalność ówczesnych środowisk opozycyjnych. Po wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego w grudniu 1981 r. był inicjatorem powstania Parafialnego Komitetu Pomocy 
Bliźniemu w Podkowie Leśnej. Przeszedł na emeryturę 1 września 1991 r. i pozostawał rezydentem w 
parafii, skupiając się na pracy w założonej przez siebie fundacji Lumen – Fundatio pro Educatione. 
Zmarł 26 lipca 2010 r.  
Uchwałą Rady Miasta z 4 kwietnia 1991 r. ks. Leon Kantorski otrzymał tytuł honorowego obywatela 
Podkowy Leśnej. Odznaczony honorową odznaką Zasłużonego dla Podkowy Leśnej (1991) i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). 
 

II. Dzieje zbioru 
Dokumenty dotyczące organizacji i działalności parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, 
jego budowy i rozbudowy, spraw finansowych oraz życia wspólnoty parafialnej pochodzą głównie ze 
zbiorów ks. Leona Kantorskiego, proboszcza parafii św. Krzysztofa w latach 1964–1991. Na zasadzie 
darowizny niewielką część tych materiałów ks. Leon Kantorski przekazał Towarzystwu Przyjaciół 
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w 1992 r. W latach 80. i 90. teczki – za życia ks. Leona Kantorskiego - 
udostępniane i wykorzystywane były na potrzeby prac naukowych m.in. dotyczących historii 
Podkowy Leśnej. Przywoływane dokumenty opisywano jako pochodzące z Archiwum Parafialnego.  
Znakomita większość spuścizny po ks. Kantorskim, po jego śmierci w 2010 r., pozostawała pod 
opieką dyrektora Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima Grzegorza Dąbrowskiego, 
sprawującego tę opiekę w imieniu fundacji Lumen – Fundatio pro Educatione. W skład tej spuścizny 
weszły dokumenty osobiste ks. Kantorskiego (m.in. obrazujące jego zainteresowania duchowe, 
formacyjne), dotyczące historii parafii i kościoła św. Krzysztofa oraz bogata dokumentacja życia 
społecznego w Podkowie Leśnej, zwłaszcza z lat 80. XX w. Dokumentacja ta została częściowo 
uporządkowana przez ks. Kantorskiego (umieścił część dokumentów w teczkach tematycznych) i od 
2010 r. przechowywana była w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. W marcu 2017 r. fundacja Lumen przekazała Obywatelskiemu 
Archiwum Podkowy Leśnej przy Towarzystwu Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna kilkadziesiąt 
teczek oraz kilka dokumentów luzem, głównie dotyczących historii parafii i kościoła św. Krzysztofa.  
W 2017 r. dokumentacja uporządkowana została przez Marię Konopka-Wichrowską i Bogdana 
Wróblewskiego, członków Towarzystwa w ramach realizacji zadania publicznego „Opracowanie i 
udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, 
część 2”, przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. „Zbiór akt ks. Leona 
Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej” składa się obecnie z 
trzech serii i 49 jednostek archiwalnych. Trzy teczki (dawne sygnatury: PL/1007/002/24, 
PL/1007/002/25, PL/1007/002/34) zostały przesunięte do zbioru z zespołu „Podkowa Niezależna 
1979–1989”, którego twórcą był także ks. Leon Kantorski, opracowanego w 2016 r. przez 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w ramach konkursu „Wspieranie działań 
archiwalnych 2016”, finansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Przesunięcie 
powyższych jednostek archiwalnych uzasadniał zakres tematyczny zgromadzonych w nich 
dokumentów – związane były bardziej z codzienną duszpasterską działalnością parafii i kościoła św. 
Krzysztofa w Podkowie Leśnej niż z działalnością opozycyjną, niepodległościową czy społeczną 
charakterystyczną dla zawartości zespołu archiwalnego „Podkowa Niezależna 1979–1989”. 
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III. Charakterystyka archiwalna zbioru 
Tytuł zespołu (zbioru): Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa 
w Podkowie Leśnej. 
Granice chronologiczne: 1930-2005 
Dokumenty zbioru pochodzą z lat 1930–2005, w zdecydowanej większości z lat 1964–1991, w 
których jego twórca, ks. Leon Kantorski był proboszczem kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. 
Kilkadziesiąt dokumentów wykracza datacją poza rok 1991, lecz zostały dołączone do zbioru z 
przyczyn merytorycznych. Stanowią je gromadzone przez ks. Leona Kantorskiego już w okresie 
rezydentury w parafii: głównie wycinki prasowe, w tym Jego wspomnienia i wywiady, a także 
materiały przygotowywane dla parafian przez następnego proboszcza ks. dr Leszka Slipka w tym 
komunikaty parafialne oraz pamiątkowe znaczki metalowe dla uczestników Autosacrum.  
Granice terytorialne: Dokumenty, według podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej do 
1939 r., obejmują teren Podkowy Leśnej, gminę Helenów, powiat błoński, województwo 
warszawskie; według obecnego podziału administracyjnego – miasto Podkowę Leśną, powiat 
grodziski, województwo mazowieckie.  
Rozmiary zespołu: Zespół liczy 49 jednostek archiwalnych, co stanowi 1 metr bieżący. 
Procentowy stan zachowania akt: Zdecydowana większość dokumentacji z lat 1930–1940, 
dotyczącej pierwszych lat organizacji i działalności kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, 
zwłaszcza Komitetu Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej, zaginęła. Trudno również oszacować 
procent zachowania akt z okresu późniejszego. Znacząca część spuścizny po ks. Leonie Kantorskim, 
zwłaszcza dokumentacja prywatna oraz materiały dotyczące działalności duszpasterskiej i 
formacyjnej, pozostaje pod opieką fundacji Lumen – Fundacio pro Educatione (ok. 5 mb).  
Struktura archiwalna zespołu: Nie udało się ustalić, czy dokumentacja z lat 1930–1964 zgromadzona 
przez twórcę zbioru miała jakiś układ kancelaryjny, podobnie nie wiadomo, jak uporządkowana i 
przechowywana była dokumentacja gromadzona przez ks. Leona Kantorskiego po roku 1964. 
Niewielka część archiwaliów nosiła cechy uporządkowana w układzie rzeczowym (teczki 
tematyczne, lecz zawierające również dokumenty przypadkowe) nadanym przez ks. Kantorskiego 
lub wynajęte do porządkowania zbiorów osoby.  
Charakterystyka techniczna materiału aktowego: Akta zbioru to w większości materiały luźne i 
poszyty. Występują druki, maszynopisy, rękopisy, fotografie – 84 odbitki (oraz negatywy na szkle – 6 
sztuk), znaczki metalowe – 35 sztuk.  
Fizyczny stan zachowania akt: Akta zachowały się w większości w dobrym stanie. Ograniczenia w 
udostępnianiu, do czasu przewidywanego wykonania kopii cyfrowych, dotyczą niewielkiej, 
zwłaszcza najstarszej części zbioru. Inwentarz książkowy ze wstępem, dostępny jest w siedzibie 
Towarzystwa oraz w wersji elektronicznej na stronie Towarzystwa www.podkowalesna-tppl.pl. 
Stan zmikrofilmowania akt:  Akta nie były mikrofilmowane.  
Brakowanie akt zespołu:  Akta nie były brakowane. 

IV. Zawartość zbioru 
Zespół tworzą akta własne kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej z lat 1934–1991 oraz liczne 
dokumenty dotyczące życia społecznego parafii. W oryginałach zachowała się dokumentacja 
finansowa z okresu budowy i pierwszych lat funkcjonowania kościoła (do 1942 r.). Największą 
wartość badawczą mają inwentarze wyposażenia świątyni z lat 1934–1964 oraz materiały dotyczące 
Autosacrum – uroczystości poświęcenia pojazdów mechanicznych w kościele św. Krzysztofa w 
Podkowie Leśnej oraz mszy big-beatowych w kościele św. Krzysztofa, w tym wykonania mszy „Pan 
przyjacielem moim” Katarzyny Gaertner i Kazimierza Grześkowiaka oraz twórczości i koncertów 
podkowiańskiego zespół big-beatowego „Trapiści” (1965–1975). 
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V. Metody opracowania 
Zbiór podzielono na trzy serie: I – Parafia i kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Organizacja i 
działalność; II – Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Budowa. Wystrój świątyni. Rozbudowa; 
III – Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Sprawy finansowe. W serii pierwszej ze względu na 
specyfikę materiału dokumentacyjnego oraz wyjątkowość w działalności Kościoła w Polsce 
wyodrębniono dwie podserie: A – Autosacrum. Uroczystość poświęcenia pojazdów mechanicznych, 
oraz B – Msze big-beatowe. 
Przy porządkowaniu akt zbioru w części zachowany został oryginalny podział na teczki przyjęty przez 
ks. Leona Kantorskiego. W kilku przypadkach z uformowanych pierwotnie teczek, zawierających 
dokumenty w rozsypie, wyjęto część archiwaliów i utworzono z nich nowe teczki, kierując się treścią 
wyłączonych dokumentów, co pozwoliło nadać układowi zespołu większą przejrzystość i wyodrębnić 
ewidencyjnie niektóre dokumenty. Dokumenty wewnątrz teczek ułożono sprawami, a w ramach 
spraw – chronologicznie. Wyodrębnione w trakcie opracowania liczne wtórniki pozostawiono i 
umieszczono na końcu poszczególnych teczek.  
Inwentarz książkowy i wstęp sporządzili Maria Konopka-Wichrowska i Bogdan Wróblewski przy 
wykorzystaniu Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G) oraz na podstawie 
literatury przedmiotu.  
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I N W E N T A R Z  

 

S e r i a  I  P a r a f i a  i  k o ś c i ó ł  ś w .  K r z y s z t o f a  w  P o d k o w i e  
L e ś n e j .  O r g a n i z a c j a  i  d z i a ł a l n o ś ć  

S y g n a t u r a :  1   
Tytuł:   Komitet Budowy Kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – organizacja i 

działalność: zbiórka składek i ofiar. Zawiadomienia, wykazy, korespondencja  
Tytuł tłumaczony:     
Daty skrajne:   1934–1939 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: deklarację członkowską Komitetu Budowy Kościoła z 

prawdopodobnie z 1934 r., zaproszenie Zarządu Komitetu Budowy Kościoła 
dla Bronisława Tatarkowskiego na posiedzenie Zarządu z 26 lipca 1934 r., 
listę osób z 12 stycznia 1935 r., wraz z podziałem terenu Podkowy Leśnej, 
które podjęły się zbierania składek na budowę kościoła, apel do 
mieszkańców o datki na budowę kościoła z maja 1937 r., spis członków 
zarządu Komitetu z listopada 1937 r., zawiadomienie o Walnym 
Zgromadzeniu Członków Komitetu z czerwca 1938 r., potwierdzenia wpłat 
na konto Komitetu z lat 1938–1939, korespondencję Fabryki Wyrobów 
Gumowych „Indogum” z lat 1937–1939, odpis notatki prasowej z 1933 r. 
dotyczącej budowy i poświęcenia kościoła św. Krzysztofa patrona 
automobilistów i lotników w Podkowie Leśnej.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa.  
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak.  
Opis zewnętrzny:  26 stron; oryginał; mps, rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji.  
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 

S y g n a t u r a  2   
Tytuł:   Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – organizacja parafii. 

Proboszczowie. Wizytacje w parafii. Dekrety, odezwy, korespondencja, 
fotografie  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1944–1998 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: fotografię ks. Bronisława Kolasińskiego (10 kwietnia 1944), 

odezwę Komitetu Uczczenia Pamięci śp. ks. Bronisława Kolasińskiego do 
mieszkańców Podkowy Leśnej o wpłaty na budowę pomnika pierwszego 
proboszcza kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (30 października 
1945), odpis pisma wikariusza generalnego Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej do ks. Franciszka Barańskiego z informacją o mianowaniu ks. 
Leona Kantorskiego wikariuszem adiutorem i powierzeniu administracji w 
parafii (30 lipca 1964), protokół zdawczo-odbiorczy – objęcie obowiązków w 
parafii przez ks. Leona Kantorskiego (5 sierpnia 1964), dekret powizytacyjny 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, kardynała 
Stefana Wyszyńskiego po wizytacji parafii Podkowa Leśna 24 i 25 sierpnia 
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1968 r. przez ks. bp. Bronisława Dąbrowskiego (20 stycznia 1969), protokół 
wizytacji kanonicznej parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 21 maja i 19 
września 1982 r. przeprowadzonej przez ks. bp. Zbigniewa Kraszewskiego 
(20 września 1982, dekret powizytacyjny arcybiskupa metropolity 
gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa 
(3 września 1983), dekret powizytacyjny arcybiskupa metropolity 
gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa 
(21 października 1988), pismo wikariusza generalnego Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej do ks. Leona Kantorskiego z informacją o zwolnieniu go z 
obowiązków proboszcza w Podkowie Leśnej (19 sierpnia 1991), odbitki 
fotograficzne z obrazem gmachu kościoła oraz uroczystości w kościele św. 
Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1933–1949 (wykonane ok. 1985). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa; dokumentacja fotograficzna (5 odbitek). 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  42 strony; oryginały, kopie; luźne; mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 

S y g n a t u r a  3   
Tytuł:   Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – proboszczowie. Biogramy, 

wspomnienia 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1953–1979 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera odpis kwestionariusza osobowego oraz życiorys ks. 

Franciszka Brańskiego (27 październik 1953), wspomnienia o ks. Bronisławie 
Kolasińskim (niedatowane) oraz o ks. Franciszku Barańskim (styczeń, luty 
1979). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  28 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 
S y g n a t u r a  4  
Tytuł:   Służba liturgiczna i duszpasterska w kościele św. Krzysztofa w Podkowie 

Leśnej. Dekrety, korespondencja 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:  1938–1970 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: pisma dotyczące dopuszczenia języka polskiego do 

czynności liturgicznych, zgody na odprawianie mszy wieczornych z prawem 
binacji, zgody na odprawianie mszy polowych, przeniesienia terminu 
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odpustu, teksty dekretów z lat 1938 i 1959 ustalających daty uroczystości 
odpustowych w parafii. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  17 stron; oryginały, kopie, luźne; mps, rkps, druk; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:  

 
 
S y g n a t u r a  5  
Tytuł:   Dzień Zwierząt w święto Franciszka z Asyżu w kościele św. Krzysztofa w 

Podkowie Leśnej. Programy, notatki, modlitwy, korespondencja  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1968–1975 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: programy, podziękowania, notatki dot. mszy, modlitwy na 

poświęcenie zwierząt, dowody wpłat ks. Leona Kantorskiego na 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  22 strony, oryginał, luźne; rkps, msp, druk; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  6  
Tytuł:   Msza w drugą rocznicę śmierci Tadeusza Baniewicza – odsłonięcie i 

poświęcenie tablicy pamiątkowej. Zaproszenia, modlitwa, wspomnienie  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1976 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: zaproszenia (listę zaproszonych z adresami), fotografię 

tablicy, modlitwę, wspomnienie o Tadeuszu Baniewiczu, rachunek za 
tablicę.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna (1 odbitka). 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: warunkowo. 
Opis zewnętrzny:  10 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps, druk, fot.; stan zachowania: 

dobry. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  7  
Tytuł:   Uroczystość pogrzebowa profesora Kazimierza Michałowskiego. Nekrologi, 

wspomnienia, materiały dotyczące organizacji ceremonii 

Tytuł tłumaczony:  
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Daty skrajne:   1981 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: nekrologi, wykazy spodziewanych delegacji i osób 

podejmujących, prośbę ks. Leona Kantorskiego do dyrekcji szkoły o 
zwolnienie uczniów, wycinki prasowe. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  15 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps, druk; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  8   
Tytuł: Działania kulturalno-edukacyjne w parafii w latach 1981–1982. 

Dokumentacja sprawy projektora do wyświetlania filmów religijnych i 
historycznych w parafiach i diecezjach. Pokwitowania, upoważnienia i 
zaświadczenia 

Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1981–1982 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: formularze przekazania projektora do depozytu, spis kaset 

przekazany parafii w Podkowie Leśnej (6 października 1981), listy osób 
wypożyczających sprzęt, pokwitowania, upoważnienia i zaświadczenia o 
przekazaniu sprzętu w depozyt, wizytówkę ks. Kazimierza Bałczewskiego z 
Łodzi z prośbą do ks. Leona Kantorskiego o wypożyczenie filmu. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  29 stron; oryginały, kopie; luźne; mps, rkps; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  Pierwotnie teczka wchodziła w skład zespołu „Podkowa Niezależna 1979– 

1989” pod sygnaturą 24. Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 
S y g n a t u r a  9  
Tytuł:   Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Komitet organizacyjny przyjęcia 

pielgrzymów w Podkowie Leśnej – działalność. Wykazy służb parafialnych i 
dyżurów, korespondencja, informacje porządkowe  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1983 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: wykazy służb parafialnych i dyżurów, korespondencję, 

program wizyty Ojca Świętego w Polsce i plan działania w parafii. 
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  13 stron; oryginały, kopie; luźne; druk, mps; stan zachowania: dobry.  
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
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S y g n a t u r a  1 0   
Tytuł:   Rok Jubileuszowy w Podkowie Leśnej, 40-lecie parafii św. Krzysztofa i 20-lecie 

posługi duszpasterskiej ks. Leona Kantorskiego. Program, zaproszenia, 
notatki, korespondencja  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1985–1986 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera m.in. modlitwy inauguracyjne, cegiełki na dar jubileuszowy – 

chrzcielnicę, zaproszenia na wielkie rekolekcje jubileuszowe i uroczystą 
wieczerzę końcową. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  29 stron, oryginał, luźne; rkps, masz, druk; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  1 1   
Tytuł:   Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza. Tydzień Kultury 

Chrześcijańskiej w Podkowie Leśnej. Idea, programy, materiały informacyjne, 
wystąpienia, wnioski 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1986 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: założenia programowe i organizacyjne, programy imprez, 

zaproszenia, cegiełki na rozwój kultury chrześcijańskiej, tekst wystąpienia 
ks. Leona Kantorskiego, konspekty wystąpienia końcowego i „sprawozdania 
wynikowego”, plansze fotograficzne, fotografie, pocztówki, poezję religijną. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna (32 odbitki). 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  122 strony; oryginały, kopie; luźne, poszyt; rkps, mps, druk, fot.; stan 

zachowania: zły, do konserwacji.  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  1 2    
Tytuł:   Profanacja figury św. Krzysztofa w ogrodzie przy kościele św. Krzysztofa w 

Podkowie Leśnej. Korespondencja, fotografie 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1986 
Zawartość/treść:    
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna (10 odbitek). 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  13 stron; rkps, masz., fot.; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  
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S y g n a t u r a  1 3   
Tytuł:   Kronika parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1986–1988 
Zawartość/treść: Zapisy dotyczą wydarzeń związanych z rokiem liturgicznym i działalnością 

kulturalną i społeczną w parafii oraz prac budowlanych w kościele. Teczka 
zawiera także notatki do przygotowania wpisów do Kroniki. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  44 strony; poszyt; luźne rkps; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  Pierwotnie teczka wchodziła w skład zespołu „Podkowa Niezależna 1979–

1989” pod sygnaturą 34. 
 

 
S y g n a t u r a  1 4   
Tytuł:      Kiosk parafialny – organizacja i działalność, oferta wydawnicza 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1988–1991 
Zawartość/treść:    
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  7 stron; oryginały; luźne; rkps, mps, druk; stan zachowania: dobry.  
Uwagi: 

 
S y g n a t u r a  1 5   
Tytuł:   Rada Parafialna parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – działalność. 

Regulamin Rady, korespondencja 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1989–1990 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: korespondencję w sprawie wprowadzenia nauki religii w 

szkole podstawowej.  
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  7 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 
 
 



13 
 

S y g n a t u r a  1 6    
Tytuł:   Korespondencja prywatna ks. Leona Kantorskiego z prymasem Stefanem 

Wyszyńskim  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1966–1976 
Zawartość/treść:   
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  8 stron, oryginały, kopie, luźne; rkps, mps, druk; stan zachowania: zły, do 

konserwacji.  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  1 7   
Tytuł:   Korespondencja interwencyjna ks. Leona Kantorskiego w różnych sprawach 

lokalnych społeczności Podkowy Leśnej 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1986 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera pisma interwencyjne kierowane do władz miasta w sprawie 

numeracji domów i sprzedaży alkoholu w podkowiańskich lokalach. 
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  5 stron, oryginały; luźne; rkps, mps; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  

 
 

S y g n a t u r a  1 8   
Tytuł:   Exlibris ks. Leona Kantorskiego 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1991 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera oryginał exlibrisu ks. Leona Kantorskiego projektu Zofii 

Broniek (1991) oraz kopie exlibrisu w różnych formatach.  
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  7 stron; oryginał; kopie; grafika; druk; stan zachowania: dobry.  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  1 9   
Tytuł:   Wycinki prasowe dotyczące posługi duszpasterskiej ks. Leona Kantorskiego 

oraz wydarzeń w parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Wywiady z ks. 
Leonem Kantorskim. Korespondencja 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1947–1998  
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Zawartość/treść:  Teczka zawiera m.in.: Prymicje kapłana-montera ks. Leona Kantorskiego, 
„Ilustrowany Kurier Polski” 1947, nr 221; Ks. Leon Kantorski złożył pierwszą 
ofiarę mszy św., „Ilustrowany Kurier Polski” 1947, nr 223; Poświęcenie 
nowej absydy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, „Słowo 
Powszechne” 1972, nr 290; Wiązać życie z wiarą, „Za i Przeciw” 1975, nr 8; 
Nowa inicjatywa parafii w Podkowie Leśnej. Wystawa prac plastyków-
amatorów, „Słowo Powszechne” 1975, nr 255; Co widać z parafii?, 
„Przegląd Wiadomości Agencyjnych” 1988, nr 7 oraz przedruk wywiadu w 
„Nowy Dziennik”, 31 marca 1988; Widziane z parafii, „Gwiazda Polarna”, 7 
maja 1988; Od mszy bitowej do oazy, „Drogowskazy” 1989 nr 7–8; Kronika 
parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, „Głos Podkowy” 1991, nr 2; Nasz 
proboszcz, „Wiadomości Podkowiańskie” 1991, nr 4; Ksiądz w kościele ludzi, 
„Wieści Podwarszawskie” 1991 nr 39; Zasłużony dla Podkowy, „Gazeta 
Stołeczna” 1992, nr 67; …niech pierwszy rzuci kamieniem, „Życie Warszawy” 
(dodatek „Niedziela”) oraz sprostowanie do tego artykułu: styczeń–luty 
1993; Wybór przyszłości, „Tygodnik Solidarność” 1993, nr 50; cykl tekstów 
Jerzego Morawskiego Ministerstwo strachu i zbrodni – o IV departamencie 
MSW ze wzmiankami o działaniach SB wobec ks. Leona Kantorskiego, „Życie 
Warszawy” (grudzień 1994); sylwetkę ks. Leona Kantorskiego w: Gdzie są 
chłopcy z tamtych lat…, „Magazyn Gazety Wyborczej” 1994, nr 51; 
Duszpasterz z charakterem, „Słowo. Dziennik katolicki”, 5–7 stycznia 1996; 
Podwarszawska stolica, „Życie Warszawy”, 4 września 1997; Wojenne 
wspomnienia elektryka, „Echo Cegielskiego” 1998, nr 15.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  136 stron; oryginał; kopie; grafika; druk; stan zachowania: dobry.  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  2 0   
Tytuł:   Rozważania o wydarzeniach roku liturgicznego, o nauce religii. Informacja o 

źródłach utrzymania parafii. Komunikaty „Parafia świętego Krzysztofa w 
Podkowie Leśnej”. Korespondencja w sprawie budowy kaplicy w Żółwinie  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1991–1996 [2000–2003] 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera m.in. rozważania ks. Leszka Slipka, proboszcza parafii św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej, o Dniu Wszystkich Świętych i Dniu 
Zadusznym (1991), o Adwencie (1991), o Bożym Narodzeniu (1991), na 
Nowy Rok 1992, o Triduum Paschalnym i Świętach Wielkiejnocy; informację 
o źródłach utrzymania parafii i wykorzystaniu środków; podziękowanie 
Kazimierza Gierżoda za odznaczenie „Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i 
Narodu”; wspomnienie o Aminie, zmarłej 21 listopada 1992 r. w Afryce 
Południowej; komunikaty „Parafia Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej” 
z lat 1992–1996, „Echo Medziugorja” (styczeń–luty 1996), list proboszcza ks. 
Leszka Slipka do Rady Miasta w sprawie cmentarza (15 maja 1992), 
korespondencję w sprawie budowy kaplicy w Żółwinie z lat 2000–2003. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak` 
Opis zewnętrzny:  482 strony; oryginały, kopie; luźne; druki; rkps, mps; stan zachowania: dobry 
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Uwagi:                             Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
P o d s e r i a  A  A u t o s a c r u m  –  u r o c z y s t o ś c i  p o ś w i ę c e n i a  

p o j a z d ó w  m e c h a n i c z n y c h  w  k o ś c i e l e  ś w .  
K r z y s z t o f a  

 
S y g n a t u r a  2 1    
Tytuł:   Autosacrum – organizacja i przebieg uroczystości poświęcenia pojazdów 

mechanicznych w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Materiały 
informacyjne, notatki, zaproszenia, korespondencja, fotografie  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1939–1993  
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: artykuły 250 aut w Podkowie Leśnej , „Auto” 1939, nr 5; 

Zbigniew Drzewiecki, Powstanie i rozpowszechnienie uroczystego 
błogosławieństwa pojazdów w Polsce, „Wiadomości Archidiecezjalne 
Warszawskie” 1977, nr 6–7; wskazania dotyczące uroczystości poświęcenia 
pojazdów w kolejnych latach; spisy członków Kościelnej Służby Porządkowej 
i Młodzieżowej Służby Ruchu „Świetlików”; pismo przewodniczącego Komisji 
Komunikacji Polskiego Klubu Ekologicznego przeciwko „sakralizacji 
samochodu”; fotografie ze święceń; notatki; program i echa w prasie 
jubileuszowego 60. Autosacrum.   

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna (4 odbitki).   
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  346 stron; oryginały, kopie; poszyt, luźne; druk, mps, rkps; stan zachowania: 

zły, do konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 
S y g n a t u r a  2 2   
Tytuł:   Autosacrum – uroczystości poświęcenia pojazdów mechanicznych w 

kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Projekty znaczków 
okolicznościowych, klisze, znaczki 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1933–2005 
Zawartość/treść:    
Rodzaj dokumentacji:  znaczki metalowe (35 sztuk), klisze szklane (6 sztuk) i błony fotograficzne. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny: stron, oryginały; luźne, znaczki metalowe, klisze szklane, błony 

fotograficzne; stan zachowania: dobry.  
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
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P o d s e r i a  B  M u z y k a  b i g - b e a t o w a  w  k o ś c i e l e  ś w .  K r z y s z t o f a  
w  P o d k o w i e  L e ś n e j  

S y g n a t u r a  2 3   
Tytuł:   Msza big-beatowa „Pan przyjacielem moim” Katarzyny Gaertner i 

Kazimierza Grześkowiaka. Nuty, korespondencja, wypowiedzi uczestników, 
echo w prasie 

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1968–1974 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: nuty mszy big-beatowej „Pan przyjacielem moim” Katarzyny 

Gaertner i Kazimierza Grześkowiaka (styczeń 1968), opinię Komisji dla spraw 
Śpiewu i Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – 
zatwierdzenie do używania w czasie liturgii mszy „Pan przyjacielem moim” 
(6 maja 1970), relacje uczestników mszy big-beatowej (1969), wycinki 
prasowe.   

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa.   
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  85 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; druk, mps, rkps; stan zachowania: 

dobry. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  2 4  
Tytuł:   Zespół big-beatowy „Trapiści” – historia, teksty pieśni, programy mszy i 

koncertów, fotografie, plakaty, korespondencja 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1965–1975 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: „album” pt. „Trapiści 1970–1974” z wyklejek na brystolu 

(początki, kolejne składy, koncerty 1965–1974), spisy członków zespołu 
„Trapiści” Aktualia – zeszyt z notatkami dot. planowanych wyjazdów (1968–
1969), przemowę kardynała Stefana Wyszyńskiego do „Trapistów” (30 
września 1969), luźne notatki dot. występów (1967–1971), programy 
koncertów polskich i zagranicznych (Berlin 1972, Dortmund 1975), materiały 
dot. jubileuszu 10-lecia zespołu, pismo ks. Leona Kantorskiego do Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk w sprawie zgody na druk i 
rozpowszechnianie zaproszeń (1975), program mszy i koncertu z okazji 106-
lecia istnienia firmy Blikle (wrzesień 1975), korespondencję ks. Leona 
Kantorskiego dotyczącą występów „Trapistów”, fotografie, plakaty, listy do 
zespołu, wycinki prasowe, notatki, teksty kolęd i pieśni. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna (27 odbitek), druki 
ciągłe. 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, bez danych adresowych.    
Opis zewnętrzny:  237 stron; oryginały, kopie; luźne; poszyt; druk, rkps, mps, fot.; stan 

zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
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S y g n a t u r a  2 5   
Tytuł:   „Słownik biograficzny autorów, kompozytorów i wykonawców”. Teksty haseł: 

Kantorski Leon, „Trapiści”, Msza beatowa  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1973 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera hasła do „Słownika biograficznego autorów, kompozytorów i 

wykonawców”: Kantorski Leon, „Trapiści”, Msza beatowa – autorstwa ks. 
Leona Kantorskiego. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  7 stron; oryginał, kopia; luźne; mps, druk; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  2 6   
Tytuł:   Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – działalność fan clubu pieśni 

religijnej, sekcja big-beatu  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1969 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: program działalności sekcji big-beatu w kościele św. 

Krzysztofa, listy fanów i wzory odpowiedzi, notatki.  
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  9 stron; oryginały, luźne; rkps, mps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  2 7   
Tytuł:    „Co sądzicie o muzyce beatowej w naszym kościele” – ankieta dla młodzieży 

szkół średnich 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1973 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: odpowiedzi na ankietę rozdawaną na lekcji religii dla 

młodzieży szkół średnich (25 listopada 1973). 
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  46 stron; oryginał, luźne; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi: 
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S y g n a t u r a  2 8   
Tytuł:      Muzyka big-beatowa w kościele. Korespondencja ks. Leona Kantorskiego 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1969–1974 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera:  
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  46 stron; oryginały, kopie; luźne; rkps, mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji.  
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  2 9   
Tytuł:   Konkursy współczesnej muzyki sakralnej „Sonosacrum”. Programy, wycinki 

prasowe 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1970–1972 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: programy i warunki konkursów – I Festiwalu Współczesnej 

Muzyki Sakralnej „Sonosacrum” 70 oraz II Konkurs Muzyki Sakralnej 
„Sonosacrum” 72.   

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  27 stron; oryginały, kopie; luźne; druk, mps, rkps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
 
S e r i a  I I  K o ś c i ó ł  ś w .  K r z y s z t o f a  w  P o d k o w i e  L e ś n e j .  

B u d o w a .  W y s t r ó j  ś w i ą t y n i .  R o z b u d o w a  

 
S y g n a t u r a  3 0   
Tytuł:   Budowa kościoła w Podkowie Leśnej. Plan sytuacyjny 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1932 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera plan sytuacyjny w skali 1:500. 
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja kartograficzna. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe. 
Opis zewnętrzny:  1 strona; oryginał; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi: 

 



19 
 

S y g n a t u r a  3 1    
Tytuł:   Budowa kościoła w Podkowie Leśnej. Rysunki techniczne 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1933 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera rysunki techniczne podestu, wejścia, balustrady, chóru.  
Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja techniczna. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe. 
Opis zewnętrzny:  3 strony; oryginały; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi: 

 

S y g n a t u r a  3 2    
Tytuł:   Budowa kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Teksty napisów na 

cześć fundatorów  
Tytuł tłumaczony:   
Daty skrajne:   1935–1936 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera tekst uroczystego przekazania ołtarza poświęconego św. 

Krzysztofowi, patronowi automobilistów i lotników, ufundowanego dla 
uczczenia pamięci inż. Kazimierza Gayczaka oraz projekt tekstu napisu dla 
uczczenia ofiarodawców budowy kaplicy Najświętszej Marii Panny w 
kościele św. Krzysztofa – małżeństwa Płodowskich.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  3 strony; oryginał; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:  

 

S y g n a t u r a  3 3  

Tytuł:   Budowa kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Korespondencja  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1983 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: list Szymona Piotrowskiego z 3 kwietnia 1983 do ks. Leona 

Kantorskiego z załączoną odbitką zdjęcia kościoła z okresu budowy (1933) 
wykonaną z negatywu odnalezionego w Muzeum w Stawisku.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna (1 odbitka). 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  3 strony; oryginał, luźne; rkps; fot.; stan zachowania: dobry. 
Uwagi: 

 
S y g n a t u r a  3 4  
Tytuł:   Budowa kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Fotografie  
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Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   ok. 1935 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera odbitki fotograficzne z okresu budowy kościoła św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1933–1936 przedstawiające obrazy 
Matki Boskiej z koroną cierniową, Matki Boskiej Częstochowskiej, figury św. 
Antoniego oraz ołtarza nieznanego pochodzenia.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja fotograficzna (4 odbitki). 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  fot.; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:   Teczka zawiera wtórnik. 
 

 
S y g n a t u r a  3 5   
Tytuł:   Budowa kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Oferty firm budowlanych 

i handlowych  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1935–1937 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: reklamówkę Pracowni Artystycznej Robót Kościelnych i 

Salonowych J. Grunwald i Zygmunt Burzyński w Warszawie (1935) oraz 
cennik artykułów religijnych sklepu Skład i Sprzedaż Rzeczy Religijnych 
Obrządku Łacińskiego Antoni Wiśniewski w Płocku (1937).  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  3 strony; oryginały, luźne; druk; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  

 
 
S y g n a t u r a  3 6   
Tytuł:   Inwentarz kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1934–1945  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1934–1945 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: skrótowy opis budowy i stanu kościoła sporządzony przez ks. 

Bronisława Kolasińskiego, rektora kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, 
szczegółowy spis wyposażenia kościoła (1934) oraz spis przedmiotów, które 
wzbogaciły wyposażenie i wystrój kościoła w kolejnych latach 1935–1945. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  27 stron; oryginał, poszyt; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:  
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S y g n a t u r a  3 7   
Tytuł:   Inwentarz kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Spisy sprzętów w 

zakrystii  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1945–1948 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: spis sprzętów w zakrystii sporządzony przez ks. Bronisława 

Kolasińskiego 27 czerwca 1945 oraz spis sprzętów w zakrystii sporządzony 
przez ks. Franciszka Barańskiego 17 listopada 1948. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe. 
Opis zewnętrzny:  2 strony; oryginał, luźne, mps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórnik. 
 

 
S y g n a t u r a  3 8   
Tytuł:   Inwentarz kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej od roku 1949  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1949–1964 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera odpis wpisu do pierwszej księgi inwentarzowej z 1933 oraz 

spis wyposażenia kościoła (naczynia święte, szaty liturgiczne, bielizna, 
sprzęty, obrazy, figury i krzyże, lichtarze i dzwonki, dywany, wota), wpisy 
uzupełniane w latach 1949–1964. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  102 strony; oryginał, poszyt; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  3 9   
Tytuł:   Inwentarz parafii w Podkowie Leśnej sporządzony przez ks. Leona 

Kantorskiego  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1991 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: trzy wersje inwentarza parafii w Podkowie Leśnej z 

podziałem na sześć działów: nieruchomości, kościół, zakrystię, plebanię, 
kancelarię oraz sale, z odręcznymi notatkami i skreśleniami ks. Leona 
Kantorskiego. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  25 stron; oryginał; luźne; mps, rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:  
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S y g n a t u r a  4 0   
Tytuł:   Wystrój kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Korespondencja  
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1965–1973 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję proboszcza ks. Leona Kantorskiego z Biurem 

Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy w sprawie fachowej 
opieki architekta lub plastyka w zakresie wystroju kościoła (styczeń – luty 
1965) oraz z Kurią Metropolitalną Warszawską w sprawie stanu zachowania 
obrazu Jana Henryka Rosena (luty 1973).  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  4 strony; oryginał; luźne; mps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi:  

 
S y g n a t u r a  4 1   
Tytuł:   Zagospodarowanie terenu przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. 

Idea kościoła-ogrodu w mieście-ogrodzie. Program konkursu, projekty, 
korespondencja.  

Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1966–1980 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: odpis listu Tadeusza Baniewicza do ks. Leona Kantorskiego w 

sprawie ogrodniczego ukształtowania terenu wokół kościoła (8 lipca 1966); 
program konkursu na zagospodarowanie terenu przy kościele św. Krzysztofa 
w Podkowie Leśnej (15 październik 1966) wraz z załącznikami: plan 
sytuacyjny, przekroje terenu, projekt koncepcyjny dzwonnicy, projekty 
Zdzisława Bąkowskiego dwóch części ogrodu przy kościele; odpis dekretu 
erekcyjnego Kościoła Ogrodu w Podkowie Leśnej (20 kwietnia 1969); spis 
fotografii Zdzisława Bąkowskiego – Kościół Ogród w Podkowie Leśnej na 
kliszy, 1969–1980.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  36 stron; oryginał; poszyt, luźne; rkps, mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 

 
S y g n a t u r a  4 2   
Tytuł:   Rozbudowa kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Sprawozdanie. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1976–1987 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera sprawozdanie z pierwszego etapu rozbudowy kościoła św. 

Krzysztofa (1986), w tym nazwiska projektantów, wykonawców i fundatorów 
projektu i poszczególnych elementów wystroju kościoła, notatki, fotografię 
projektu przybudówki do kościoła, wycinki prasowe: „Przewodnik Katolicki” 
(grudzień 1976), „Polityka” (19 grudzień 1987).  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
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Opis zewnętrzny:  2 strony; oryginał; luźne; mps; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  

 
 
S y g n a t u r a  4 3    
Tytuł:       Cmentarz w Podkowie Leśnej – rozbudowa. Projekty 
Tytuł tłumaczony: 
Daty skrajne: 1988 
Zawartość/treść: Teczka zawiera: plany sytuacyjne w skali 1:1000, dokumentację projektową 

ogrodzenia oraz segment I i K cmentarza (październik 1988), rysunki 
odręczne projektu krzyża. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa, dokumentacja techniczna. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  19 stron; oryginały, kopie; luźne, poszyt; mps, rkps; stan zachowania: dobry. 
Uwagi:  Pierwotnie teczka wchodziła w skład zespołu „Podkowa Niezależna 1979–

1989” pod sygnaturą 25. Teczka zawiera wtórniki. 
 

 

S e r i a  I I I  K o ś c i ó ł  ś w .  K r z y s z t o f a  w  P o d k o w i e  L e ś n e j .  
S p r a w y  f i n a n s o w e  

S y g n a t u r a  4 4  
Tytuł:   Komitet Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej. Roczne zestawienia wpływów 

i wydatków 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1930–1932 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera zestawienia wpływów i wydatków Komitetu Budowy 

Kościoła w Podkowie Leśnej (czerwiec 1930 – lipiec 1932) potwierdzone 
przez Komisję Rewizyjną Komitetu.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  9 stron; oryginał; poszyt; rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi: 

 

S y g n a t u r a  4 5   
Tytuł:   Księga rachunków kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej od 1 stycznia 

1934 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1934–1937 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: relację ks. Bronisława Kolasińskiego o okolicznościach 

objęcia opieką duszpasterską kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na 
prośbę Komitetu Budowy Kościoła (22 stycznia 1934); miesięczne (styczeń 
1934 – grudzień 1936) zestawienia wpływów z tacy kościelnej oraz ofiar 
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składanych na ręce ks. Kolasińskiego w związku z budową i wyposażeniem 
kościoła, sprawozdania roczne z wpływów, ofiar, darów oraz wydatków 
kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej za lata 1934, 1935 (także 
zestawienie wpływów i wydatków Komitetu Budowy), 1936 (tekst 
ilustrowany jest wklejonymi w księgę sześcioma fotografiami: jasełek, 
zabawy w parku, sylwetki kościoła, wnętrza kaplicy, ministrantów), 
zestawienie składek miesięcznych zbieranych przez członków Komitetu 
Budowy Kościoła w latach 1935–1936 oraz w styczniu 1937.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  119 stron; oryginał; poszyt; rkps, mps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi: 

 

S y g n a t u r a  4 6  
Tytuł:  Księga rachunków kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej od 1 stycznia 

1937 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1937–1942 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera miesięczne zestawienia wpływów i wydatków kościoła św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej (styczeń 1937 – grudzień 1942) oraz ofiar 
składanych na ręce ks. Bronisława Kolasińskiego w związku z budową i 
wyposażeniem kościoła, sprawozdania roczne z wpływów, ofiar, darów i 
wydatków kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej za lata 1937–1941 
oraz zestawienie składek zebranych na rzecz Komitetu Budowy Kościoła w 
Podkowie Leśnej za lata 1937–1939. W teczce znajduje się także układ z 20 
lutego 1941 między firmą inż. Jana Webera a ks. Bronisławem Kolasińskim 
dotyczący spłaty weksli wystawionych przez Komitet Budowy Kościoła. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  184 strony; oryginał; poszyt; rkps, mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi: 

 

S y g n a t u r a  4 7   
Tytuł:   Kaplica Najświętszej Marii Panny przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie 

Leśnej – budowa. Kosztorys, rozliczenie finansowe. 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1936 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera kosztorys architekta Brunona Zborowskiego na wykonanie 

kaplicy przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz rozliczenie 
wpływów i wydatków związanych z budową kaplicy  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
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Opis zewnętrzny:  8 stron; oryginał, rkps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
Uwagi: 

 

S y g n a t u r a  4 8   
Tytuł:   Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – wydatki bieżące. Rachunki, 

zestawienia finansowe, notatki, korespondencja 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1935–1945 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: zapiski ks. Bronisława Kolasińskiego dotyczące wpływów i 

wydatków z lat 1935–1945, przekazanych ofiar na rzecz kościoła w 
Podkowie Leśnej, listy darczyńców oraz rachunki za artykuły religijne, 
przedmioty na wyposażenie kościoła oraz za prace wykonane w kościele. 
Zwracają uwagę: lista numerowanych krzeseł w kościele wykupionych przez 
mieszkańców Podkowy Leśnej oraz zestawienie opłat za krzesła z listopada 
1937; rachunki i zapiski o wydatkach w kolejnych miesiącach 1942, 
tabelaryczne zestawienie wpływów i wydatków kościoła za 1944, rachunek 
za przyjęcie dla duchowieństwa z października 1945.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  138 stron; oryginały; luźne; druk, rkps, mps; stan zachowania: zły, do 

konserwacji. 
Uwagi:    Teczka zawiera wtórniki. 
 
 

 
 
S y g n a t u r a  4 9   
Tytuł:   Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – rozbudowa. Deklaracje wpłat, 

korespondencja 
Tytuł tłumaczony:  
Daty skrajne:   1988–1990 
Zawartość/treść:  Teczka zawiera: deklaracje wpłat przygotowane przez ks. Leona 

Kantorskiego dla parafian w grudniu 1988 na rok 1989, w grudniu 1990 na 
rok 1991 oraz pismo Zarządu Koła Myśliwskiego „Tabakiera” w Podkowie 
Leśnej o przekazaniu 2 510 000 zł na rozbudowę kościoła z lutego 1990 r.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa. 
Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak. 
Opis zewnętrzny:  3 strony; oryginał; luźne; mps; stan zachowania: zły, do konserwacji. 
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Aneks. Dokumenty w kopiach cyfrowych. 
 

 

   Sygnatura 2, strona 4.   
Tytuł:   Pismo wikariusza generalnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. 

Franciszka Barańskiego, proboszcza parafii Podkowa Leśna, z informacją o 
mianowaniu ks. Leona Kantorskiego wikariuszem adiutorem i powierzeniu 
mu administracji parafii (odpis) 

Tło historyczne:    Twórca zbioru, ks. Leon Kantorski (1918–2010), objął parafię św. Krzysztofa 
w Podkowie Leśnej 30 lipca 1964 r., po przejściu na emeryturę z powodu 
stanu zdrowia jej drugiego proboszcza, Franciszka Barańskiego (1896–1969), 
który spełniał te obowiązki od śmierci poprzednika, ks. Bronisława 
Kolasińskiego, 27 października 1945 r. Ks. Leon Kantorski kierował parafią 
przez 27 lat. Po przejściu na emeryturę 1 września 1991 r. pozostał jej 
rezydentem, nie zaprzestając aktywności społecznej. 

Data:    30 lipca 1964 r. 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 20,3x29,2 cm; kopia; mps; język: polski 
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   Sygnatura 2, strony 7–8.   
Tytuł:   Dekret powizytacyjny arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, 

prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego po wizytacji parafii Podkowa 
Leśna 24 i 25 sierpnia 1968 r. przez ks. bp. Bronisława Dąbrowskiego  

Tło historyczne:    Każda parafia przynajmniej raz na pięć lat wizytowana jest przez biskupa, 
który zapoznaje się z jej działalnością duszpasterską i sytuacją materialną, 
oraz sprawdza, czy zostały wypełnione zalecenia poprzedniej wizytacji. W 
zbiorze znajdują się cztery dekrety powizytacyjne z lat 1969–1988. 
Najstarszy (prezentowany w inwentarzu) podpisany został przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego po wizytacji parafii Podkowa Leśna dokonanej przez ks. bp. 
Bronisława Dąbrowskiego 24 i 25 sierpnia 1968 r. 

Data:    20 stycznia 1969 r. 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 21x30 cm; oryg.; mps, rkps, druk; język: polski. 
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Sygnatura 21, strony 164–175.   
Tytuł:     Autosacrum, Podkowa Leśna 1980 (informacje dla służb) 
Tło historyczne:    Inicjatorzy i organizatorzy budowy kościoła w Podkowie Leśnej Halina i 

Janusz Regulscy związani byli ze środowiskiem automobilistów – stąd 
pomysł uczynienia patronem świątyni św. Krzysztof – uważanego za 
opiekuna nie tylko podróżnych, lecz także automobilistów, motocyklistów i 
lotników – co ułatwiło zbiórkę datków i protektorat Automobilklubu 
Polskiego, Polskiego Związku Motocyklowego i Aeroklubu RP. Na 
poświęcenie kościoła św. Krzysztofa 5 listopada 1933 r. przybyli licznie 
posiadacze pojazdów mechanicznych, które też zostały poświęcone. W 
następnym roku, 3 maja, święcenie samochodów otwierało sezon 
automobilowy i było już uroczystością zorganizowaną i w zamierzeniu 
cykliczną. Tradycja, przerwana przez wydarzenia wojenne, a po wojnie 
przywoływana niesystematycznie (święcono pojazdy w niedzielę po 25 lipca, 
dniu św. Krzysztofa), została odnowiona po 1964 r., gdy parafię Podkowa 
Leśna objął ks. Leon Kantorski. Od 1967 r. uroczystość nosi nazwę 
Autosacrum i odbywa się corocznie w pierwszą majową niedzielę.  

Data:    1980 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: (12x) 21,2 cm; kopia; mps; język: polski. 
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Sygnatura 21, strony 220–221.   
Tytuł:     Autosacrum, Podkowa Leśna 1987 (notatki ks. Leona Kantorskiego)…. 
Tło historyczne:    Coroczne święcenie pojazdów mechanicznych w kościele św. Krzysztofa w 

Podkowie Leśnej – Autosacrum, odbywa się w pierwszą niedzielę maja i 
sięga korzeniami międzywojnia. Uroczystość stanowi duże wyzwanie 
organizacyjne dla księży i wszystkich służb parafialnych. Dokument jest 
notatką ks. Leona Kantorskiego z Autosacrum 1987. 

 
 
Data:    1987 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: (2x) 21x30 cm; oryg.; rkps; język: polski. 
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Sygnatura 22   
Tytuł:   Święcenie pojazdów mechanicznych 1934. Pamiątkowy znaczek do 

samochodu ze św. Krzysztofem, patronem podróżnych i automobilistów 
Tło historyczne:    Na poświęcenie kościoła św. Krzysztofa, patrona podróżujących i 

automobilistów, 5 listopada 1933 r. przybyli licznie posiadacze pojazdów 
mechanicznych, które też zostały poświęcone. Członkowie Automobilklubu, 
który – obok Aeroklubu i Polskiego Związku Motorowego – wniósł poważny 
wkład w powstanie podkowiańskiej świątyni, zdecydowali, że co roku będą 
otwierać w niej sezon automobilowy święceniem pojazdów. W następnym 
roku, 3 maja, taka uroczystość się odbyła i zapoczątkowała trwający (z 
przerwami) do dziś cykl. Uczestnicy mogą otrzymać na pamiątkę metalowy 
znaczek ze św. Krzysztofem.. 

Data:    1934  
Opis zewnętrzny:  metal; język: polski. 
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   Sygnatura 23, strony 67–68.   
Tytuł:   Opinia Komisji dla spraw Śpiewu i Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej – zatwierdzenie do używania w czasie liturgii mszalnej części 
mszy beatowej „Pan przyjacielem moim” 

Tło historyczne:    W 1965 r. ks. Leon Kantorski, otwarty na soborowe zmiany i potrzeby 
młodych ludzi, zgodził się, by na nabożeństwie majowym zagrali gitarzyści. 
Wkrótce powstał zespół „Trapiści”, który 8 grudnia zagrał podczas mszy 
wieczornej. Na ich prośbę, gdy big-beat już się w podkowiańskim kościele 
zadomowił, ksiądz Kantorski zwrócił się do mieszkającej w Podkowie Leśnej 
kompozytorki o napisanie całej mszy. Mszę big-beatową „Pan przyjacielem 
moim” Katarzyny Gaertner i Kazimierza Grześkowiaka wykonał po raz 
pierwszy w kościele św. Krzysztofa 14 stycznia 1968 zespół „Czerwono-
Czarni”. Następnymi wykonawcami byli już „Trapiści” i przy różnych 
ołtarzach w Polsce i za granicą robili to w różnych składach przez 10 lat. 

Data:    6 maja 1970 r. 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: (2x) 15x21 cm; kopia; mps; język: polski. 
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   Sygnatura 24, strony 77–79.  
Tytuł:   „Różnymi sposobami Bóg do nas przemawia…”. Przemowa kardynała 

Stefana Wyszyńskiego do członków zespołu big-beatowego „Trapiści”  
Tło historyczne:    Młodzieżowy zespół big-beatowy „Trapiści”, grający muzykę religijną, 

powstał w 1965 r. dzięki otwartości ks. Leona Kantorskiego, który pozwolił 
młodym ludziom grać na gitarach przed ołtarzem w podkowiańskim 
kościele. Od stycznia 1968 r. w ich repertuarze była już cała msza big-
beatową „Pan przyjacielem moim” Katarzyny Gaertner i Kazimierza 
Grześkowiaka, którą w 1969 r. wykonali na zakończenie Konferencji 
Episkopatu, w obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Data:    30 września 1969 r. 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: (3x) 15x21 cm; kopia; mps; język: polski 
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   Sygnatura 30, strona 1.   
Tytuł:     Budowa kościoła w Podkowie Leśnej. Plan sytuacyjny 
Tło historyczne:    Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej zbudowany został w centrum 

powstającego od 1925 r. osiedla miasta-ogrodu Podkowa Leśna. Zarząd 
Dóbr zajmujący się administracją i urządzaniem Podkowy działkę pod 
budowę kościoła przekazał w listopadzie 1932 r. 11 listopada wmurowano 
kamień węgielny, a już rok później - 5 listopada 1933 r. – kościół poświęcony 
został przez ks. bpa Antoniego Szlagowskiego. Od 1 stycznia 1934 r. jego 
administrację objął ks. rektor Bronisław Kolasiński (1882–1945). 

Data:    30 września, 1 października 1932 
Opis zewnętrzny:  rozmiar: 26,8x38 cm; oryg.; rkps; język: polski 
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