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 EDWARD POTKOWSKI 
(10 V 1934–31 VII 2017)

Edward Potkowski urodził się na Górnym Śląsku, w Lyskach koło Rybnika. 
Dzieciństwo, przypadające na lata okupacji niemieckiej i pierwsze lata po 
wojnie, spędził w wielkopolskich Sulmierzycach, dokąd służbowo przeniesio-
no w 1935 r. jego ojca, pracownika Straży Granicznej. Studia, rozpoczęte we 
Wrocławiu, ukończył w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
w którym został zatrudniony w 1963 r. Od 1986 r. do przejścia na emerytu-
rę w 2004 r., Profesor Edward Potkowski był pracownikiem Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (od 1997 r. 
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Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW). W latach 1991–
2004 kierował tam Zakładem Wiedzy o Dawnej Książce. Od chwili powstania 
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (obecnie Akademia Humanistycz-
na im. A. Gieysztora) Edward Potkowski był jej współpracownikiem, a w la-
tach 2008–2012 kierownikiem Katedry Bibliologii i Komunikacji Społecznej. 
W 1989 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 r. profesora zwy-
czajnego w zakresie nauk humanistycznych. 

Od listopada 1981 r. do kwietnia 1986 r., wówczas jeszcze docent Edward 
Potkowski, był dyrektorem Archiwum Głównego Akt Dawnych1. Rozwinęła się 
wówczas w archiwum działalność naukowa, wydawnicza i wystawiennicza oraz 
współpraca na tym polu z innymi instytucjami kultury. 

W 1983 r. archiwum aktywnie uczestniczyło w obchodach trzechsetnej rocz-
nicy Odsieczy Wiedeńskiej. Dokumenty z zasobu AGAD prezentowane były na 
wystawach w Zamku Królewskim w Warszawie i Zamku Królewskim na Wawelu. 
Pokłosiem tych wydarzeń była edycja wyboru dokumentów Król Jan III Sobieski 
i jego epoka przygotowana przez Józefa Płochę z przedmową Edwarda Potkow-
skiego. Za Jego kadencji, również w 1983 r., archiwum obchodziło 175 rocznicę 
swego istnienia, uczczoną konferencją naukową oraz kilkoma jubileuszowymi 
publikacjami. Sam opracował jedną z nich — fragment wydanego w 1908 r. Va-
demecum Teodora Wierzbowskiego, obejmujący wykaz skrótów i słowniczek ła-
cińsko-polski. W następnym roku AGAD włączyło się w obchody 190. rocznicy 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Barbara Sobolowa dokonała wyboru źródeł z zaso-
bu AGAD Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym, który ukazał 
się ze wstępem Edwarda Potkowskiego.

Trwałym śladem jaki ówczesny dyrektor pozostawił po sobie w AGAD są bez 
wątpienia „Miscellanea Historico-Archivistica”. Początkowo miały one charakter 
serii wydawniczej, z czasem jednak nabrały cech czasopisma naukowego o te-
matyce historyczno-archiwalnej. Należą dziś do grupy najstarszych czasopism 
wydawanych przez archiwa państwowe w Polsce. W pierwszym tomie, opubli-
kowanym w 1985 r., znalazły się materiały z sesji jubileuszowej dla uczczenia 
175-lecia istnienia AGAD. Do publikowania w „Miscellaneach” dyrektorowi Po-
tkowskiemu udało się pozyskać wielu historyków i archiwistów, głównie z war-
szawskiego środowiska naukowego. Był redaktorem pierwszych trzech tomów, 
a później zamieszczał artykuły w tym periodyku. W 2015 r. stanął na czele, 
powołanej wówczas, międzynarodowej Rady Naukowej „Miscellaneów”. 

Edward Potkowski był pierwszym przewodniczącym, a w kolejnych kaden-
cjach, członkiem Rady Naukowo-Programowej powołanej w 1999 r. przy Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych. Mimo że praca w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych była tylko krótkim etapem zawodowej aktywności prof. Potkowskiego, 
związki z archiwum utrzymywał do końca życia. Uświetniał swą obecnością 
uroczyste otwarcia wystaw organizowanych w AGAD, brał także aktywny udział 
w konferencjach naukowych, często je prowadząc i moderując dyskusję. Był 

1 Kierowanie AGAD przez Edwarda Potkowskiego szczegółowo omówił Jacek Krochmal, 
Edward Potkowski jako dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych (1981–1986) [w:] Histo-
ria. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora 
Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 21–32.
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miłym i wyczekiwanym gościem, nie tylko przez tych pracowników archiwum 
dla których kiedyś był dyrektorem, ale też przez młodsze pokolenie archiwistów, 
którzy znali Go wyłącznie z tych spotkań. Dowodem wdzięczności całego środo-
wiska archiwalnego za tę nieustanną obecność w naszym życiu było dedykowa-
nie Mu, z okazji osiemdziesiątych urodzin, CXV tomu „Archeionu”2. Natomiast 
własną inicjatywą AGAD, wspartą przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych było ofi arowa-
nie profesorowi w 2015 r. księgi jubileuszowej przygotowanej dla uczczenia Jego 
osiemdziesiątych urodzin3.

Edward Potkowski zmarł w Warszawie 31 lipca 2017 r. Na zawsze pozostanie 
częścią historii Archiwum Głównego Akt Dawnych. 

 Małgorzata Kośka
 (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

2 W tomie znajdują się artykuły prezentujące dorobek naukowy Profesora: M. Kośka, Profesor 
Edward Potkowski — sylwetka uczonego, „Archeion” CXV (2014), s. 13–18; K. Kozłowski, 
Profesor Edward Potkowski w przestrzeni humanistycznej Pomorza Zachodniego, „Archeion” 
CXV (2014), s. 19–24. 

3 Historia Memoria Scriptum, op. cit. W księdze zestawiono bibliografi ę publikacji Profesora 
za lata 1999–2015, opracowaną przez Małgorzatę Kośkę (op. cit., s. 13–20). Bibliografi a 
wcześniejszych publikacji (za lata 1960–1998) została zestawiona przez Jerzego Kaliszuka 
i zamieszczona w książce E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardo-
wi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, 
Warszawa–Pułtusk 1999. Z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora, na Wydziale Hu-
manistycznym UMCS w Lublinie odbyła się konferencja naukowa Exemplis discimus, do-
tycząca problematyki dawnej książki, zorganizowana przez Piotra Tafi łowskiego (materiały 
z tej konferencji są dostępne pod adresem: www.academia.edu/20171482). Jest on również 
autorem tekstu Wspomnienia o Profesorze Edwardzie Potkowskim [w:] Z Badań nad Książką 
i księgozbiorami Historycznymi, t. 11, 2017, s. 21–27. Wspomnienie o Profesorze autorstwa 
M. Kośki (w wersja nieco zmienionej, niż publikowana tutaj) zamieszczono w czasopiśmie 
„Archeion”, t. 118, 2017, s. 678–680.


