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Wstęp

N

iniejsza książka powstała z bardzo ważnej okazji – jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Haliny Robótki oraz czterdziestopięciolecia Jej pracy zawodowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy
jubileusz jest okazją do świętowania i obchodzenia go w specjalny sposób.
Księga jubileuszowa to charakterystyczny i tradycyjny w środowisku nauki prezent dla jubilata, niekonwencjonalne życzenia, a jednocześnie podziękowanie
i wyrazy uznania w postaci dedykowanego tekstu lub poprzez tabula gratulatoria. Uhonorowana niniejszą księgą Nasza Jubilatka otrzymuje od grona autorów ponad dwadzieścia artykułów w różnym stopniu powiązanych z szerokim
zakresem Jej zainteresowań naukowych jako archiwisty badacza i praktyka,
specjalisty z zarządzania dokumentacją oraz historyka. Wszyscy autorzy w ten
sposób pragną wyrazić szacunek dla osiągnięć Jubilatki, pokazać, jak wysoko
cenią Jej przyjaźń, opinie, rady, doświadczenie i wiedzę, którą im przekazała
w postaci dorobku naukowego, wykładów, seminariów oraz służbowych, oficjalnych i osobistych, prywatnych rozmów.
Autorami artykułów są przyjaciele, bliżsi i dalsi współpracownicy Pani Profesor z Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Archiwum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, przedstawiciele środowisk akademickich z Poznania
i Lublina oraz pracownicy archiwów w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Siedlcach i Warszawie. Wśród nich znajdują się
doktoranci oraz wielu byłych studentów, którzy u Jubilatki zdobywali wiedzę
specjalistyczną oraz podstawy warsztatu naukowego.
Zakres merytoryczny księgi został ujęty w działach: „Zarządzanie dokumentacją”, „Archiwistyka, archiwa i archiwiści”, „Edukacja w świecie archiwów”
oraz „Źródła i badania”. Całość poprzedza krótki zarys biografii naukowej Pani
Profesor oraz wykaz – napisanych pod Jej kierunkiem naukowym i obronionych
– prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich, których ogółem, przez
wszystkie lata aktywności dydaktycznej, zebrało się ponad dwieście.

6

Wstęp

Dział pierwszy „Zarządzanie dokumentacją”, której to problematyce Jubilatka poświęca się prawie od ćwierć wieku, obejmuje sześć artykułów pokazujących ogromną rozpiętość chronologiczna i rzeczową zagadnień wchodzących
w jej skład. Dorota Drzewiecka omówiła treść galicyjskich podręczników dla
sądowego personelu biurowego z początku XX w.; Robert Degen dokonał
podsumowania dotychczasowego stanu badań i praktykę dotyczącą zawartości instrukcji kancelaryjnej i zaproponował autorski model tego normatywu;
Piotr Romanowski szczegółowo przeanalizował w oparciu o ówczesne przepisy
obieg pism w centrali MSZ w latach 1918–1939; Marcin Hlebionek podjął się
omówienia rzadko podejmowanej problematyki, w której jest cenionym specjalistą, czyli współczesnych instrukcje sfragistycznych w oparciu o przykłady
z zakładów telekomunikacyjnych Telkom-Telfa w Bydgoszczy; Paulina Bunkowska zaprezentowała praktykę postępowania z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; zaś Marek Konstankiewicz zajął
się tematyką bliską sercu Jubilatki przedstawiając status archiwum bieżącego
we współczesnym polskim prawie archiwalnym.
Aż jedenaście artykułów znalazło się w części „Archiwistyka, archiwa i archiwiści”. Wiesława Kwiatkowska podsumowała wkład ogólnopolskich konferencji metodycznych w rozwój archiwistyki; Marlena Jabłońska zajmująca
się stosunkowo młodą, ale i niezwykle rzadko podejmowaną problematyką
w dziedzinie archiwalnej, jak public relations, komunikacja, marketing i wizerunek w archiwum, pokazała w tym miejscu archiwum jako markę wykazując
jednocześnie, dlaczego warto być rozpoznawalnym; Krzysztof Syta obszernie
przeanalizował, w oparciu o korespondencję Piotra Piramowicza z Izabelą
Branicką z lat 1773–1785, białostockie archiwum Branickich w II poł. XVIII;
w artykule Wandy Roman została przypomniana służba archiwalna 2 Korpusu
Polskiego i jej działalność w zakresie zachowania materiałów o wkładzie Polaków w walkę przeciwko III Rzeszy w II wojnie światowej; Tomasz Foltyn sięgnął
do początków utworzenia i działalności Powiatowego Archiwum Państwowego
w Brzegu; Piotr Dymmel zaprezentował udział Archiwum Państwowego w Lublinie w pracach nad wydawaniem źródeł historycznych. Dwa kolejne artykuły
poświęcono metodyce archiwalnej: Agnieszka Hlebionek w oparciu o własne
doświadczenia pokazała problemy opracowania zespołu „Komisja Generalna
w Bydgoszczy”, którym na przestrzeni lat zajmowało się wiele osób od urzędnika pruskiego do polskiego archiwisty, a Jolanta Musiał, również z autopsji,
opisała swoje doświadczenia i przyjęte metody porządkowania akt Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku. Kolejne dwa artykuły dotyczą archiwistów: prawie
nieznanego Adolfa Erazma Mysłowskiego, którego sylwetkę przybliżył Tomasz
Matuszak oraz bardzo znanego Kazimierza Konarskiego, którego fragment
życia związany z uczestnictwem w Legionach Polskich przypomniał Janusz
Łosowski. Autorem ostatniego artykułu w tej części jest Władysław Stępniak,
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który przybliżył udział Polski w pracach UNESCO na rzecz ochrony i dostępności dziedzictwa kulturowego świata, w tym cyfrowego.
Z obszaru archiwistyki został wydzielony dział obejmujący „Edukację
w świecie archiwów”, w którym cztery artykuły pokazują tę problematykę
z dość odległych od siebie punktów widzenia. Irena Mamczak-Gadkowska
przypomniała i podsumowała doświadczenia poznańsko-toruńskiej współpracy w procesie uniwersyteckiego kształcenia i doskonalenia zawodowego
archiwistów wraz z przypomnieniem czołowych postaci tej współpracy, czyli
Franciszka Paprockiego i Stanisława Nawrockiego; Anna Łosowska w oparciu
o doświadczenia Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zaprezentowała ideę i przebieg studenckich wolontariackich staży archiwalnych; Hanna Krajewska podsumowała krótką, ale żywą i docenianą tradycję
pikników archiwalnych jako pomysłu na promocję archiwów; z kolei Maciej
Adam Jasiński zajął się archiwistyką dla najmłodszych, czyli w jaki sposób zainteresować dzieci na począku edukacji dokumentami oraz pokazał autorskie
pomysły realizacji tej idei.
Dział „Źródła, badania” obejmuje trzy artykuły o kilkusetletniej rozpiętości
chronologicznej. Andrzej Radzimiński i Janusz Tandecki dokonali obszernej
analizy źródeł do dziejów Zakonu Krzyżackiego w wybranych polskich archiwach państwowych i kościelnych (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Elbląg, Toruń,
Olsztyn); Adam Kucharski przedstawił źródła do dziejów nowożytnego podróżnictwa (XVII–XVIII w.) przechowywane w archiwach polskich; z kolei Zofia
Waszkiewicz podsumowała i oceniła dorobek historiograficzny w zakresie
badań nad dziejami protestantyzmu w Polsce i na emigracji.
Księgę zamyka artykuł dedykowany wielkiej pasji i miłości Jubilatki – kotom. Katarzyna Pepłowska przedstawiła kocie miejsca na świecie, w tym muzea
kotów w Singapurze i Amsterdamie.
Wydanie niniejszej księgi było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. dr. hab. Władysława Stępniaka, któremu inicjatorzy i redaktorzy w tym miejscu dziękują.
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Tabula Gratulatoria
BAŃKA Krystyna
BINIAŚ-SZKOPEK Magdalena
BUNKOWSKA Paulina
CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar
CZAJA Roman
CZARNOTA Tomasz
DEGEN Robert
DRZEWIECKA Dorota
DRZEWIECKI Bartosz
DUCZKOWSKA-MORACZEWSKA Henryka
DUMANOWSKI Jarosław
DYBAŚ Bogusław
DYMMEL Piotr
FOLTYN Tomasz
GALUBA Rafał
GOLON Mirosław
HARC Lucyna
HERUDAY-KIEŁCZEWSKA Magdalena
HLEBIONEK Marcin
JABŁOŃSKA Marlena
JASIŃSKI Maciej A.
KIERZKOWSKA Bożena
KŁACZKOW Jarosław
KONSTANKIEWICZ Marek
KOPIŃSKI Krzysztof
KRAJEWSKA Hanna
KUCHARSKI Adam
KWIATKOWSKA Wiesława
LASZUK Anna,
ŁOSOWSKA Anna

ŁOSOWSKI Janusz
MALISZEWSKI Kazimierz
MAMCZAK-GADKOWSKA Irena
MARSZAŁEK Adam
MARSZAŁEK-KAWA Joanna
MATUSZAK Tomasz
MICHALUK Dorota
MUSIAŁ Jolanta
NIEDŹWIEDZKA Magdalena
NOGA Zdzisław
OLSZANIEC Szymon
PAWLAK Marcin
PEPŁOWSKA Katarzyna
PORAZINSKI Jarosław
RADZIMIŃSKI Andrzej
REZMER Waldemar
ROMAN Wanda K.
ROMANOWSKI Piotr
ROSA Agnieszka
ROZYNKOWSKI Waldemar
SIERPOWSKI Stanisław
STĘPNIAK Władysław
STRYJKOWSKI Krzysztof
SYTA Krzysztof
TANDECKI Janusz
TOMCZAK Andrzej
WASZKIEWICZ Zofia
WOŹNIAK Wojciech
WOŹNIAK-HLEBIONEK Agnieszka

Robert Degen, Marlena Jabłońska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
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J

ubileusz to piękny czas zadumy. To czas, kiedy patrzymy w przeszłość,
żeby przywołać wspomnienia, żeby podsumować to, co już za nami. Żeby
zamknąć jeden rozdział tylko po to, by móc otworzyć drugi. Jubileusz urodzin
Pani Profesor Haliny Robótki, to także czas szczególny, to okazja do tego, by
przedstawić szkic jej portretu, spojrzeć na Jubilatkę przez pryzmat różnych
obszarów aktywności, od życia prywatnego po naukowe i dydaktyczne osiąg
nięcia.

Życie
Profesor Halina Robótka urodziła się 20 IV 1946 r. w Szubinie. Dzieciństwo
spędziła w rodzinnym domu wraz z rodzicami i rodzeństwem. Jej ojciec Józef
był krawcem, a matka Marta z Bażyńskich zajmowała się domem i dziećmi.
Beztroski czas spędzany na podwórku kamienicy z przyjaciółmi z sąsiedztwa
wspomina do dziś, przywołując, nierzadko już zapomniane, gry i zabawy. Szkołę
podstawową w swym rodzinnym mieście ukończyła w 1960 r. i w tym też roku
rozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Uważana
była za bardzo pilną i sumienną uczennicę, zaangażowaną w życie szkoły
i pracę w ramach ZHP. W roku 1964 podjęła studia na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Wybrała historię o specjalnościach: pedagogicznej i archiwistycznej. W czasie studiów odbyła dwie praktyki: w Archiwum Państwowym miasta Łodzi i województwa łódzkiego oraz w Archiwum Państwowym
miasta Poznania i województwa poznańskiego, gdzie jej opiekunem była Irena
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Radtke. Stopień magistra otrzymała w 1969 r. na podstawie pracy pt. Źródła
kartograficzne do dziejów Torunia w aktach gruntowych Urzędu Budowlanego
w Toruniu (1793–1920), którą przygotowała na seminarium prof. Andrzeja
Tomczaka1.
Pierwszym miejscem pracy Pani Profesor było archiwum bydgoskie, z którym związała się na blisko dwa lata. W tym czasie zajmowała się opracowywaniem zespołów akt najnowszych, nadzorem nad archiwami prezydiów rad
narodowych różnych szczebli i jednostek wymiaru sprawiedliwości, a także
udostępnianiem archiwaliów. Był to czas zdobywania praktyki zawodowej
i kształtowania zainteresowań badawczych. Na początku 1971 r. powróciła na
Uniwersytet. W Zakładzie Archiwistyki kontynuowała badania nad dokumentacją nieaktową, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji kartograficznej.
Prace te zaowocowały rozprawą doktorską pt. Mapa jako obiekt archiwalny, która
podobnie, jak magisterium, napisana została pod kierunkiem prof. Andrzeja
Tomczaka. Stopień naukowy doktora otrzymała w 1980 r. Kolejny szczebel w karierze naukowej osiągnęła Halina Robótka w 1993 r. Na podstawie rozprawy
pt. Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej2 uzyskała
stopień doktora habilitowanego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego objęła
w 2000 r., a w VI roku następnego została kierownikiem Pracowni Komputeryzacji Archiwów w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Zasłużony tytuł
profesora zwyczajnego nadał Jubilatce Prezydent PR Aleksander Kwaśniewski
w 2005 r. Rok później w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki UMK,
w miejsce zlikwidowanej Pracowni Komputeryzacji Archiwów, został powołany
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej, którego Halina
Robótka była pomysłodawcą, pierwszym kierownikiem i dobrym duchem.
Podczas pracy zawodowej Pani Profesor piastowała różne funkcje i była
członkiem wielu gremiów. W Uniwersytecie była kierownikiem Podyplomowego
Studium Archiwistyki, opiekunem praktyk archiwalnych oraz pełnomocnikiem
ds. komputeryzacji w Wydziale Nauk Historycznych. Była członkiem Centralnej Komisji Metodycznej oraz Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze
Archiwów Państwowych, a z rekomendacji NDAP uczestniczyła w pracach
Sekcji Kształcenia Międzynarodowej Rady Archiwów. Jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Historycznego, była skarbnikiem jego toruńskiego oddziału i kierownikiem Sekcji Archiwalnej PTH oraz członkiem Associations for History and
Computing. Od 1971 r. jest związana ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich,
najpierw z Samodzielnym Kołem Terenowym SAP w Toruniu, a obecnie Oddziałem SAP w Toruniu3. Przez dwie kadencje, w latach 1992–2002 była sekreDorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, red. H. Robótka, Toruń
2011, s. 335.
2
H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej, Toruń 1993.
3
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddz. Toruń, sygn. 1, k. 76.
1
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tarzem zarządu oddziału4, a w latach 2002–2007 pełniła funkcję szefa komisji
rewizyjnej toruńskiego oddziału stowarzyszenia5. W zebraniach członków stara
się brać udział regularnie, wygłaszając referaty lub zabierając głos w dyskusji.
Dotychczas przedstawiała m.in. problemy gromadzenia map na przykładzie akt
administracji leśnej oraz możliwości wykorzystania komputera do opracowania
dokumentacji technicznej, map i fotografii6. Brała aktywny udział w Powszechnych Zjazdach Archiwistów w Przemyślu, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie wygłaszając przygotowane samodzielnie lub ze współpracownikami wystąpienia
poświęcone edukacji archiwistów i budowie wizerunku archiwów7. W 2002 r.
była delegatem toruńskiego oddziału SAP na XII Krajowy Zjazd Delegatów
SAP w Szczecinie8. Za szczególne zasługi dla stowarzyszenia oraz za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie archiwistyki, archiwoznawstwa oraz nauk pokrewnych
Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przyznał Pani Profesor w 2015 r.
złotą odznakę SAP.
Za swą pracę naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie również była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała m.in. nagrodę Rektora UMK za działalność
organizatorską 1986/1987, nagrody Rektora UMK za działalność naukową
w latach 1986/1987, 1989/1990, 1993/1994 oraz 2002/2003, nagrodę zespołową Ministerstwa Edukacji Narodowej w 1991 r. oraz Złoty Krzyż Zasługi
w roku 2003.
Życie prywatne Pani Profesor dzieli pomiędzy dwie swe miłości: rodzinę
oraz koty, te własne, domowe, i te miejskie, o które dba bez względu na pogodę,
porę roku i dnia.

Nauka
W ciągu 45 lat działalności naukowej Pani Profesor penetrowała pięć
poważnych obszarów badawczych. Pierwszym z nich była dokumentacja
nieaktowa. Jubilatka rozpoczęła od badań nad źródłami kartograficznymi do
dziejów Torunia w aktach gruntowych toruńskiego urzędu budowlanego z lat
Składy Zarządów Samodzielnego Koła Terenowego i Oddziału SAP w Toruniu, http://www.
saptorun.cba.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=13 [dostęp 30
XI 2015 r.]
5
Komisje rewizyjne Samodzielnego Koła Terenowego i Oddziału SAP w Toruniu, http://www.
saptorun.cba.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=14 [dostęp30
XI 2015 r.]
6
Zebrania naukowe SKT i Oddziału SAP w Toruniu, http://www.saptorun.cba.pl/index.
php?option=com_content &view=article&id=16&Itemid=17 [dostęp 30 XI 2015 r.]
7
Patrz niżej w tekście przy prezentacji dorobku naukowego.
8
Reprezentanci Oddziału SAP w Toruniu podczas Krajowych Zjazdów Delegatów SAP, http://
www.saptorun.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=15 [dostęp
30 XI 2015 r.]
4
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1793–1920, które pozwoliły jej przygotować pracę magisterską. Po zatrudnieniu
w uniwersytecie toruńskim, w latach 70. i 80. XX w., spod pióra Profesor wyszły
kolejne opracowania poświęcone tym kwestiom. Dotyczyły one m. in. rysunków
technicznych w zasobie toruńskiego archiwum państwowego9, instrukcji kartograficznej z 1956 r.10 czy selekcji map i wykorzystania w tym procesie analizy
procesu mapotwórczego11. Także rezultatem studiów nad dokumentacją kartograficzną była rozprawa doktorska, prezentująca mapę jako obiekt archiwalny.
Zwieńczeniem badań Profesor Robótki nad dokumentacją nieaktową były
wydane w drugiej połowie lat 80. XX w. trzy opracowania o charakterze dydaktycznym. Dwa z nich to skrypty dla studentów archiwistyki prezentujące
osobno współczesne formy dokumentacji geodezyjno-kartograficznej12 i problemy opracowania dokumentacji specjalnej13. Trzecie to fragment toruńskiego
podręcznika archiwistyki z 1989 r., w którym Jubilatka napisała rozważania
dotyczące metodyki opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
technicznej, fotografii, filmów, mikrofilmów i nagrań14.
Drugi obszar badawczy Profesor Robótka zaczęła eksplorować na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Były nim procesy aktotwórcze w polskich
urzędach działających w latach 1918–1939. Prowadzone przez kilka lat badania,
w trakcie których poznany został udział administracji archiwalnej w kreowaniu
rozwiązań z zakresu biurowości15 oraz reforma polskiej biurowości w latach
30. XX w. zakończyły się przygotowaniem monografii, która w 1993 r. stała się
podstawą dla habilitacji16.
W tym samym czasie w kręgu zainteresowań badawczych Jubilatki pojawiła
się kolejna problematyka. Jak większość uczonych związanych z toruńskim
ośrodkiem archiwistycznym zaangażowała się w badania nad komputeryzacją
archiwów. Była autorką pierwszych komputerowych baz danych opisujących
mapy, dokumentację techniczną, audialną i wizualną17. Ustalenia jej i pozostałych członków zespołu były ważne dla ostatecznego kształtu standardu
9
H. Robótka, Rysunki techniczne XVI–XVIII wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu,
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia t. VIII, 1973, s. 109–122.
10
Taż, Uwagi o polskiej instrukcji kartograficznej z roku 1956, Archeion, t. 63, 1975, s. 7–17.
11
Taż, O znaczeniu studiów nad procesem mapotwórczym dla selekcji map, Acta Universitatis
Nicolai Copernici, Historia t. XVI, 1980, s. 29–45.
12
Taż, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.
13
Taż, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej,
audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988.
14
H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 133–167.
15
Wyniki tych badań zostały opublikowane dopiero w 1994 r., H. Robótka, Archiwa państwowe
i reforma biurowości w Polsce międzywojennej, Archeion, t. 93, 1994, s. 83–95.
16
Por. przyp. 2.
17
B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s. 31–32.
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opisu archiwaliów FOPAR, opracowanego przez Bohdana Ryszewskiego18.
Była członkiem kierowanego przez Ryszewskiego zespołu, a zdobyte w trakcie
badań nad dokumentacją nieaktową doświadczenia pozwoliły na rozbudowę
FOPAR-u dla opisu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i technicznej19,
poznanie struktury zasobu archiwalnego odniesionej do tej dokumentacji20,
rozstrzyganie problemów zespołowości21 i tworzenie kartoteki haseł wzorcowych dla dokumentacji nieaktowej22. W połowie lat 90. przejęła redagowanie serii wydawniczej pt. „Komputeryzacja archiwów”, w której publikowane
były materiały toruńskich sympozjów poświęconych tej problematyce. Jako
pierwszy pod jej redakcją ukazał się tom trzeci, poświęcony zespołowości
w archiwistyce i praktyce archiwów23. Badania nad komputeryzacją archiwów
kontynuowała także po zakończeniu prac wspomnianego wcześniej zespołu.
Przy okazji XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu
w 1999 r., Profesor Robótka podsumowała prowadzone w Polsce badania nad
komputeryzacją archiwów24, a w 2004 r. nakreśliła kształt systemu zarządzania
informacją archiwalną w epoce nowych technologii25. Obecnie wraz z zespołem
współpracowników prowadzi prace nad słownikiem terminologii archiwalnej,
która w obliczu powszechnej komputeryzacji dziedziny archiwalnej wymaga
uporządkowania i ujednolicenia.
Standard został opublikowany w 1994 r., por. tamże.
H. Robótka, Problemy opisu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i technicznej w standardzie FOPAR, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. II: Problemy komputeryzacji archiwów: zagadnienia
ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach, red.
B. Ryszewski, Toruń 1996, s. 53–65.
20
Taż, Problemy zespołowości dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i technicznej, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. III: Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów, red. H. Robótka,
Toruń 1997, s. 67–74.
21
Taż, Problemy struktury zasobu odniesione do dokumentacji technicznej i geodezyjno-kartograficznej, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. IV: Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie
komputeryzacji archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1998, s. 113–122; taż, Problemy komputeryzacji
archiwów dotyczące dokumentacji nieaktowej. (Problem zespołowości. Struktura zespołów archiwalnych.
Opis dokumentacji nieaktowej w standardzie FOPAR), [w:] Komputeryzacja archiwów, t. V: Problemy
opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych, red. H. Robótka,
Toruń 1999, s. 47–58.
22
Taż, Problemy tworzenia kartoteki haseł wzorcowych dla dokumentacji nieaktowej, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. VI: Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisów archiwaliów
w skomputeryzowanych systemach informatycznych, red. H. Robótka, Toruń 1999, s. 61–81.
23
Por. przyp. 19–21.
24
H. Robótka, Naukowe problemy związane z komputeryzacją archiwów, [w:] XVI Powszechny
Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, t. III, cz. 1, Toruń 2001,
s. 98–104.
25
Taż, System informacji archiwalnej czy system zarządzania informacja archiwalną w epoce
nowych technologii, [w:] Historyk – Archiwista – Komputer. Historyk a nowoczesny system informacji
archiwalnej, red. R. Degen, H. Robótka, Toruń 2004, s. 11–26.
18

19
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Czwarty obszar zainteresowań naukowych Profesor Robótki stanowi zarządzanie dokumentacją we współczesnych instytucjach. Jubilatka wkroczyła
na niego jeszcze w końcu lat 90. ubiegłego wieku. Mimo że komputeryzacja
archiwów nadal stanowiła istotny aspekt podejmowanych przez nią badań26,
już wówczas przedmiotem jej naukowego zainteresowania stały się archiwa
bieżące27. Do tej problematyki Profesor powracała kilkakrotnie w pierwszym
dziesięcioleciu XXI w.28. Z czasem studia skoncentrowała na współczesnych
wykazach akt29. Wykorzystując ustalenia teoretyczne i sformułowane zasady
metodyczne, Profesor Robótka opracowała przepisy archiwalne dla Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku30 oraz kancelaryjno-archiwalne (wspólnie z Henryką Duczkowską-Moraczewską) dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu31. W 2010 r. opracowała i wydała syntezę
przedstawiającą ogólne zagadnienia współczesnej biurowości. Ta publikacja
zainicjowała serię wydawniczą pt. „Biblioteka zarządcy dokumentacji”32, której
Profesor była redaktorem przez 3 lata. Do dziś ukazało się w niej sześć tomów,
a wśród nich jeden, którego Jubilatka była współautorką33. Został on poświęcony współczesnej dokumentacji typowej.
Zob. m. in.: taż, Die moderne Informationsbeschreibung der Gehlertennachlassen, [w:] The
Sciences Archives in the European Integration. Materials of the International Conference Warsaw 2–3
XII 1999, Warszawa 2000, s. 135–139; taż, Problemy komputeryzacji archiwów na świecie w literaturze
archiwalnej, [w:] Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin, Szczecin 2002, s. 17–44.
27
Taż, Model funkcjonalny współczesnego archiwum zakładowego, [w:] Archiwa polskie wobec
wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2–4 września
1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 131–140.
28
Taż, Głos w dyskusji na temat archiwów zakładowych [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI
wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2–4 września 1997, t. 2, red.
D. Nałęcz, Warszawa 1998 s. 243–245; taż, Model współczesnego archiwum bieżącego, [w:] Archiwa
zakładowe – rola i zadania. Materiały ze szkolenia, Piechowice 22–24. 04. 2005, s. 1–8; taż, Model
archiwum bieżącego w polskim prawie archiwalnym. Kilka refleksji na temat, [w:] Archiwa – Kancelarie
– Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008, s. 49–62.
29
Zob. m.in. taż, Co o wykazach akt wiedzieć należy (cz. I), Archiwista Polski, 2005, nr 1,
s. 69–82; taż, Co o wykazach akt wiedzieć należy (cz. II), Archiwista Polski, 2005, nr 2, s. 67–78;
taż, Co o wykazach akt wiedzieć należy (cz. III), Archiwista Polski, 2007, nr 1, s. 63–72.
30
Taż, Instrukcja archiwalna dla Archiwum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we
Włocławku, Włocławek 2003 [do użytku służbowego].
31
H. Duczkowska-Moraczewska, H. Robótka, Przepisy kancelaryjno-archiwalne, Toruń 2004.
32
H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.
33
Poza podanym w przypisie wcześniejszym: Współczesna dokumentacja urzędowa, red.
H. Robótka, Toruń 2011; W. K. Roman, Podstawy zarządzania informacją, Toruń 2012; Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów
z 2011 r., red. H. Robótka, Toruń 2013; P. Bunkowska, M. Jabłońska, H. Robótka, Współczesna
dokumentacja typowa, Toruń 2014; Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015.
26
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Od lat 80. XX w. Profesor Robótka jest bacznym obserwatorem mechanizmów nauczania archiwistów w Polsce i na świecie34. Niejednokrotnie zabierała
głos w sprawie modelu kształcenia pracowników zatrudnianych w różnych
typach archiwów35. W jej dorobku można odnaleźć trzy opracowania archiwoznawcze, prezentujące funkcjonowanie archiwów w XIX w. i w poł. XX w.36
oraz refleksję na temat obowiązującego w Polsce prawa archiwalnego37. Okazją
do dyskusji nad tą ostatnią problematyką była pierwsza z cyklu międzynarodowych konferencji pt. „Wiosenne spotkania archiwalne”, która w 2007 r.
34
M. Gołembiowski, H. Robótka, Dziesięć lat Studium Podyplomowego Archiwistyki, Archeion, t. 80, 1986, s.293–303; H. Robótka, Praktyki studenckie w archiwach w świetle potrzeb
dydaktycznych uczelni – teoria i praktyka, Archeion, t. 87, 1990, s. 179–190; taż, Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań
XXI wieku, t. 1, s. 85–97; taż, Światowe tendencje w kształceniu archiwistów, Archiwista Polski, 2001, nr 3–4, s. 25–42; taż, Najnowsze tendencje w systemie edukacji archiwistów na świecie,
[w:] Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość,
Toruń – Kijów 2002, s. 262–279; R. Degen, H. Robótka, Archiwista w instytucji a system jego
kształcenia, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin, 12–13 września 2002 r., t. 1, red. D. Nałęcz, Toruń
2002, s. 395–404; H. Robótka, Jak studia archiwistyczne przygotowują do obsługi użytkownika?
[w:] Archiwa i ich użytkownicy. XV Konferencja Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji
Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Katowice 21–23 czerwca 2007 r., red.
A. Krzemińska, Warszawa 2007, s. 44–47.
35
M. Gołembiowski, H. Robótka, W. Szczuczko, O właściwy model kształcenia archiwistów
w Polsce, [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Przemyśl 27–29 sierpnia 1986
roku, Referaty i dyskusja, cz. I, red. nauk. A. Tomczak, Warszawa 1991, s. 81–97; H. Robótka, O potrzebie specjalistycznych pracowni na kierunkach kształcących archiwistów, [w:] Historia i archiwistyka.
Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka, red. J. Dygdała, B. Woszczyński, Toruń–
Warszawa 1992, s. 267–274; taż, Das Modell der Archivarausbildung in Polen (Ein Diskussionsbeitrag),
[w:] Studia 7 Actes du colloque regional sur les consequences des changements politiques intervenus en
Europe de lest sur l’enseignement de l’archivistique et la formation les archivistiques, Paris 1995 s. 73–76;
M. Jabłońska, H. Robótka, Фотографии, звуковые и аудиовизуальные материалы в процессе
обучения и повышения квалификации архивистов, [w:] Archives and non-traditional carriers of
information. Papers of the international conference, Warsaw, May 19, 2005, Toruń, May 20–21, 2005,
red. A. Biernat, W. Stępniak, Warszawa 2006, s. 289–296; H. Robótka, Program kształcenia archiwistów kościelnych. Korzystać z doświadczeń czy budować od nowa? [w:] Archiwa w nowoczesnym
społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 września 2007
r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 293–299.
36
H. Robótka, Napoleon i archiwa, [w:] W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciolecie urodzin, Toruń – Olsztyn 2001, s. 923–930;
taż, Jak dawniej archiwa urządzano na podstawie dziewiętnastowiecznych wskazówek w sprawie brakowania materiałów z Archiwum Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Echa Przeszłości, t. III,
2002, s. 105–115; taż, Archiwa i archiwistyka w okresie stalinizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Nauki Humanistyczne i Społeczne, t. V, 2000, s. 131–148.
37
Taż, Kilka refleksji na temat polskiego prawa archiwalnego, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian. Materiały z międzynarodowej konferencji, Toruń 20–21 kwietnia 2007, red.
H. Robótka, Toruń 2007, s.31–42.
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poświęcona został właśnie archiwalnemu prawu, jego stanowi i perspektywom
zmian. Inicjatywa wiosennych spotkań została doceniona przez środowisko
archiwistyczne i następne konferencje miały miejsce w 2008, 2009, 2011, 2014
i 2016 r. Przedmiotem rozważań były kolejno public relations w archiwach, standardy edukacji i zawodu archiwisty, zarządzanie archiwami i dokumentacją
postępowanie z dokumentacją elektroniczną we współczesnych instytucjach
oraz zarządzanie dokumentacją w badaniach, dydaktyce i praktyce.
Charakteryzując dokonania naukowe Jubilatki nie można także pominąć
jej udziału w pracach zespołu przygotowującym bibliografię polskiej myśli
politycznej i społecznej, a następnie kierowania zespołem opracowującym
bibliografię archiwistyki polskiej za lata 1971–2000. To drugie zestawienie
niedługo doczeka się publikacji.

Dydaktyka
Czterdzieści pięć lat pracy Profesor Robótki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to nie tylko badania naukowe, ale także praca dydaktyczna na studiach
stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. W tym czasie wszyscy
adepci toruńskiej archiwistyki uczestniczyli w prowadzonych przez nią zajęciach m. in. z metodyki archiwalnej ogólnej i specjalnej, teorii archiwalnej czy
zarządzania dokumentacją. Mieli także możliwość korzystania z podręczników i skryptów, które Jubilatka przygotowywała z myślą o młodych archiwistach. O dwóch opracowaniach odnoszących się do dokumentacji nieaktowej
i fragmencie podręcznika Archiwistyka była mowa. W 2002 r. Profesor Robótka
wydała Wprowadzenia do archiwistyki, które już rok później doczekało się drugiego wydania38. W 2010 r. ukazał się podręcznik poświęcony opracowaniu
i opisowi archiwaliów39.
Wielu studentów archiwistyki brało udział w prowadzonych przez Jubilatkę
seminariach – najpierw magisterskim, później także licencjackim. Jak podaje
zamieszczony w tomie katalog prac magisterskich i licencjackich napisanych
pod kierunkiem Profesor Robótki, tylko wśród archiwistów i zarządców dokumentacji ma ona ponad 160. uczniów. Podejmowane przez nich badania
prowadziły początkowo do opracowywania pomocy informacyjnych różnego
rodzaju: inwentarzy archiwalnych, przewodników po zespołach oraz katalogów
dla dokumentacji nieaktowej, przygotowywanych z wykorzystaniem standardu opisu archiwaliów FOPAR. Później wśród prac magisterskich pojawiły się
monografie spuścizn polityków. Od 2007 r. widać wyraźną dominację tematów
związanych z zarządzaniem dokumentacją współczesną, kancelariami i ar38
39

Taż, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 i 2003.
Taż, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.
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chiwami bieżącymi. W ten nurt wpisują się także prace dotyczące kancelarii
parafialnych i archiwów kościelnych40.
Jubilatka jest promotorem sześciu zakończonych rozpraw doktorskich.
We wszystkich uczniowie starali się rozwijać wątki podejmowane wcześniej
przez swoją Mistrzynię. I tak Robert Degen, który zajmował się kancelarią
wojewódzkich organów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1950, oprócz studiów nad procesami archiwotwórczymi, odniósł się
w pracy do powojennych losów reformy biurowości z lat 30. XX w.41 Marlena
Jabłońska wprost podjęła się kontynuacji prac Jubilatki nad opisem dokumentacji nieaktowej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych42. Dorota
Drzewiecka rozwinęła badania nad polską kancelarią okresu międzywojennego43. Katarzyna Pepłowska poświęciła pracę modelowi archiwum cyfrowego,
Paulina Bunkowska – zarządzaniu dokumentacją w starostwach powiatowych
województwa kujawsko-pomorskiego, Magdalena Niedźwiedzka natomiast
problematyce gromadzenia filmów w wybranych krajach europejskich. I w tych
przypadkach, nietrudno dostrzec podążanie ścieżką wytyczoną zainteresowaniami badawczymi i dorobkiem Jubilatki.

40
Dokładniejsza analiza problematyki podejmowanej na seminariach magisterskich i licencjackich do 2011 r. przedstawiona została pięć lat temu. Zob. R. Degen, M. Jabłońska, 40-lecie
pracy prof. Haliny Robótki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwista Polski, 2011,
nr 3, s. 13–15.
41
R. Degen, Kancelaria wojewódzkich organów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych
w latach 1945–1950, Warszawa 2005.
42
M. Jabłońska, Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.
43
D. Drzewiecka, Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2014.
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Tematy prac licencjackich i magisterskich napisanych
pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Robótki
w latach 1989–2016
Tematy prac licencjackich i magisterskich
1989
1. Bodal Tomasz, Towarzystwo Naukowe Płockie 1945–1988 w świetle źródeł,
ss. 148, sygn. AUMK 56663.
2. Gburczyk-Duk Grażyna, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy (1948–1949)
w świetle źródeł, ss. 89, sygn. AUMK 57288.
3. Pasikowska Wiesława, Państwowe Liceum Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy (1946–1961) w świetle źródeł, ss. 235, sygn. AUMK 58997.
4.

1990
Śpiewak Helena, Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Iławie (1945–1973)
w świetle źródeł, ss. 182, sygn. AUMK 60457.

1996
Anielak Elżbieta, Senat Wolnego Miasta Gdańska (1808–) 1920–1939
(–1944). Przewodnik po zespole według standardu FOPAR, ss. 120, sygn.
AUMK 77422.
6. Bańka Krystyna, Portrety z Archiwum Fotograficznego Alojzego Czarnieckiego w Archiwum Państwowym w Toruniu. Katalog w standardzie
FOPAR, ss. 117, sygn. AUMK 72603.
7. Dydak Joanna Maria, Starostwo powiatowe w Międzychodzie (1919–1939).
Przewodnik po zespole archiwalnym, ss. 162, sygn. AUMK 72626.
8. Jakubowska Anna, Archiwum Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (inwentarz archiwalny według standardu FOPAR), ss. 183, aneksy 8, sygn.
AUMK 72642.
9. Jelińska Magdalena, Mapy referatu wojskowego w Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu [1945] 1959–
[1973]1975. Inwentarz z zastosowaniem standardu FOPAR, ss. 185, aneksy
6B, sygn. AUMK 72643.
10. Rosiak Jerzy Leszek, Zarząd Miejski Żnina 1919–1939. Przewodnik
po zespole z zastosowaniem standardu FOPAR, ss. 151, zał. 7, sygn.
AUMK 72698.
11. Roszkowska Edyta, Zespół archiwalny Wojewódzkiego Urzędu Informacji
i Propagandy w Białymstoku (1944–1947). Inwentarz według standardu
FOPAR, ss. 124, aneks 4, sygn. AUMK 72700.
5.
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12. Sęk Aleksandra, Zarząd Miejski w Kowalewie 1920–1939. Inwentarz archiwalny, ss. 126, zał.12, sygn. AUMK 72704.
13. Wysocki Dariusz, Katalog map katastralnych Krakowa i gmin przyległych
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie według standardu
FOPAR, ss. 92, aneksy, sygn. AUMK 72720.
1998
14. Basiul Ewa, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 1944–1945 . Przewodnik po zespole, ss. 197, sygn. AUMK 78397.
15. Czajka Justyna, Inwentarz zespołu akt Komitetu do Spraw Zagranicznych
Ziem Odzyskanych w latach1946–1948, ss. 114, sygn. AUMK 78960.
16. Lewandowska Joanna, Fotografie w archiwum, ss. 98, sygn. AUMK 78414.
17. Orzechowska Martyna, Inwentarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Wyszogrodzie w latach 1951–1972, ss. 139, sygn. AUMK 78961.
18. Wołosewicz Izabela Anna, Archiwalne pomoce informacyjne – przegląd
i perspektywy rozwoju, ss. 97, sygn. AUMK 78767.
19. Woźniak Agnieszka Janina, Katalog Kartografii Okręgowego Zarządu
Lasów Państwowych w Toruniu (1945–1975), ss. 114, sygn. AUMK 78768.
2000
20. Bochat Monika, Kolekcja kartograficzna Jana Jakuba Haselaua w zbiorach
Archiwum Państwowego w Toruniu, ss. 230, sygn. AUMK 94003.
21. Dąbal Angelika, Metodyka gromadzenia, opracowania i udostępniania
wojskowego zasobu archiwalnego. Stan badań, ss. 114, sygn. AUMK 94007.
22. Marczak Dorota, Więzienie Gubernialne Łomżyńskie 1888–1917. Inwentarz analityczny, ss. 196, sygn. AUMK 94018.
23. Płocek Piotr, Zarząd Miejski w Inowrocławiu 1945–1950. Inwentarz analityczny, ss. 173, sygn. AUMK 94023.
24. Sobierajski Sebastian, Zarząd Forteczny w Toruniu w l. 1920–1939. Analityczny inwentarz z zastosowaniem standardu FOPAR, ss. 110, sygn.
AUMK 94026.
25.
26.
27.
28.

2001
Chylińska Wioletta, Archiwum zakładowe w Domu Pomocy Społecznej
„Na Skarpie” we Włocławku (WSH–E we Włocławku).
Darowski Maciej, Gminna Rada Narodowa Inowrocław–Wschód 1945–
1954. Inwentarz analityczny, ss. 121, sygn. AUMK 93869.
Drewnowska Joanna, Biblioteka podręczna w archiwach państwowych
(WSH–E we Włocławku).
Iwaniak Edyta, Urząd Skarbowy w Toruniu w latach 1945–1950. Inwentarz
analityczny wg standardu FOPAR, ss. 154, sygn. AUMK 104513.
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29. Korona-Minkowska Aneta, Przewodnik po zespole Wydział Powiatowy
Inowrocławski w Inowrocławiu 1919–1939, ss. 141, sygn. AUMK 110362.
30. Kowalska Iwona, Archiwum zakładowe Muzeum Historycznego w Brodnicy (WSH–E we Włocławku).
31. Małek Małgorzata Anna, Gminna Rada Narodowa w Gniewkowie 1945–
1954. Inwentarz analityczny, ss. 228, sygn. AUMK 110385.
32. Marek Zbigniew, Starostwo Powiatowe Konińskie (1932) 1945–1950
(1954). Przewodnik po zespole archiwalnym, ss. 124, sygn. AUMK 102988.
33. Nadarzyńska Anna, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 1945–1950 (1952).
Inwentarz analityczny wg standardu FOPAR, ss. 186, sygn. AUMK 102991.
34. Nowatkiewicz Jadwiga, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy
w Płocku 1945–1950. Przewodnik archiwalny, ss. 135, sygn. AUMK 102992.
35. Nowicka Dorota, Kujawsko–Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy 1961–1973. Inwentarz analityczny zespołu otwartego, ss. 138,
sygn. AUMK 102993.
36. Perlikowski Zbigniew Adam, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski
w Lipnie 1945–1950, ss. 133, sygn. AUMK 110419.
37. Piasecki Marcin, Pocztówki i fotografie architektonicznych zabytków sakralnych Włocławka do r. 1939 w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej. Katalog (WSH–E we Włocławku)
38. Ptak Waldemar, System informacyjny Archiwum Państwowego w Toruniu.
Stan obecny i perspektywy, ss. 135, sygn. AUMK 102996.
39. Raduńska Magdalena, Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Inowrocławiu w latach 1945–1962, ss. 109, sygn. AUMK 110372.
40. Raszczyńska Kamila, Akta miasta Kalisza 1945–1950. Przewodnik archiwalny według standardu FOPAR, ss. 149, sygn. AUMK 104542.
41. Smoleń Magdalena, Organizacja sieci archiwów zakładowych PPUP Poczta
Polska po 1992 (WSH–E we Włocławku).
42. Szwiec Anna, Starostwo Powiatowe w Chełmnie 1945–1950. Inwentarz
analityczny według standardu FOPAR, ss. 123, sygn. AUMK 104553.
43. Trojanowski Radosław, Akta miasta Młynary po reformie 1973 r. Przewodnik archiwalny, ss. 90, sygn. AUMK102999.
44. Włodarczyk Magdalena, Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie im. ks.
Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Inwentarz analityczny, ss. 259, sygn.
AUMK 104558.
45. Zając Arkadiusz, Model nowoczesnego archiwum zakładowego w świetle
literatury archiwalnej, ss. 76, sygn. AUMK 103003.
2002
46. Aliński Robert, Powstanie styczniowe we Włocławku (WSH–E we Włocławku).

Tematy prac licencjackich i magisterskich

47. Balczewska Wiesława, Kursy archiwalne dla archiwistów państwowych
(WSH–E we Włocławku).
48. Baranowski Piotr, Rada Archiwalna 1953–2000 (WSH–E we Włocławku).
49. Dymidowska Anna, Starostwo Powiatowe w Morągu w latach 1945–1950.
Przewodnik po zespole archiwalnym, ss. 94, sygn. AUMK 104574.
50. Góra Wojciech Tomasz, Zarząd odbudowy Zamku w Malborku – katalog
fotografii, ss. 99, sygn. AUMK112949.
51. Jatczak Robert, Zastosowanie nowych technologii przy sporządzaniu
kosztorysów na przykładzie programów do kosztorysowania: WinBud,
SeKo, Norma (WSH–E we Włocławku).
52. Kabat-Śleszycka Alicja, Archiwum Fotografii Konrada Sikory. Katalog, ss.
109, sygn. AUMK 85338.
53. Muchowicz Sebastian Konferencje dyrektorów archiwów państwowych
po II wojnie światowej (WSH–E we Włocławku).
54. Nowacka Marzena, Budownictwo archiwalne w Polsce po II wojnie światowej (WSH–E we Włocławku).
55. Pietruszak Marlena, Katalog afiszy teatru w Toruniu 1922–1948, ss. 109,
sygn. AUMK 112896.
56. Urbaczewska Genowefa, Rada Archiwalna w okresie międzywojennym
(WSH–E we Włocławku).
57. Wroński Robert, Obrona Włocławka w 1920 roku w świetle prasy lokalnej
(WSH–E we Włocławku).
58. Wysocki Marek, Sąd Apelacyjny w Warszawie. Inwentarz archiwalny,
ss. 249, zał. 14, sygn. AUMK 110494.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

2003
Bedra Justyna, Zarząd Miejski w Toruniu w latach 1945–1950. Przewodnik
po zespole, ss. 103, sygn. AUMK 117339.
Bernaś-Chalimoniuk Anna Katarzyna, Archiwum Senatu III Rzeczypospolitej. Przewodnik po zespole, ss. 166, sygn. AUMK 122821.
Ewert Joanna, Przemysł we Włocławku w dwudziestoleciu międzywojennym (WSH–E we Włocławku).
Franciszkiewicz Przemysław, Gminna Rada Narodowa w Nowym Duninowie w latach 1973–1990. Inwentarz, ss. 122, sygn. AUMK 122823.
Genert Jarosław, Dworki ziemiańskie na Ziemi Dobrzyńskiej (WSH–E
we Włocławku).
Godycka-Ćwirko Karolina, Brześć Kujawski w dobie rozbiorów (WSH–E
we Włocławku).
Gruszczyński Krzysztof, Wolnomularstwo na Kujawach i Pomorzu w latach 1918–1939. Przewodnik po materiałach, ss. 118, sygn. AUMK 123641.
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66. Harasimowicz Mariola, Zwyczaje i obyczaje na Kujawach Wschodnich
(WSH–E we Włocławku).
67. Jabłkowski Piotr, Policja Państwowa w Płocku w latach 1919–1939 (WSH–E
we Włocławku).
68. Jeziorski Krzysztof, Rozwój Koła w latach 1793–1914 (WSH–E we Włocławku).
69. Jędrzejczak Jan, Parafia w Nieszawie i jej archiwum, ss. 197, sygn.
AUMK 122984.
70. Kawczyńska Karolina, Komitet do spraw Radia i Telewizji Polskie Radio
i Telewizja Rozgłośnia w Bydgoszczy 1945–1951. Inwentarz analityczny
zespołu otwartego, ss. 235, sygn. AUMK 142031.
71. Krauze Magdalena, Przewodnik po materiałach archiwalnych do budowy
portu w Gdyni, ss. 69, sygn. AUMK 122829.
72. Kujawa Wioletta Dorota, Komputeryzacja archiwów – stan i perspektywy,
ss. 74, sygn. AUMK 122830.
73. Lewandowski Maciej, Współczesna kancelaria wojskowa na przykładzie
Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1944–1998), ss. 93, sygn. AUMK 122832.
74. Łukaszewski Paweł, Przeprawy przez Wisłę pod Włocławkiem (WSH–E
we Włocławku).
75. Maciejewska Dorota, Kowal w okresie zaborów 1772–1914 (WSH–E
we Włocławku).
76. Marczak Magdalena, Włocławska Straż Pożarna 1918–1939 (WSH–E
we Włocławku).
77. Mosakowski Marek, Gabriel Narutowicz w świetle najnowszej literatury
(WSH–E we Włocławku).
78. Puśko Anna, Zabytki gotyckie i manieryzmu w katedrze włocławskiej
(WSH–E we Włocławku).
79. Rogiewicz Małgorzata, Początki Ciechocinka na tle uzdrowisk w Polsce
(WSH–E we Włocławku).
80. Sieradzińska Dominika, Szkolnictwo zawodowe we Włocławku w latach
1918–1965 (WSH–E we Włocławku).
81. Szteinke Marcin, Okupacja hitlerowska miasta Włocławka w świetle pamiętnika Aleksandry L. Domanowskiej (WSH–E we Włocławku).
82. Wesołowska Marta, Gustaw Zieliński – życie i działalność (WSH–E
we Włocławku).
83. Węglarek Sebastian, Żydzi we Włocławku w okresie międzywojennym
(WSH–E we Włocławku).
84. Wolf Ewelina, Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie 1945–
1950. Przewodnik po zespole, ss. 137, sygn. AUMK 122844.

Tematy prac licencjackich i magisterskich

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

2004
Augustyniak Sylwester, Władysław Grabski – życie, działalność polityczna
i archiwum rodzinne, ss. 136, sygn. AUMK 132716.
Chyliński Bartosz, Marszałek Edward Rydz-Śmigły – działalność polityczna i archiwum osobiste, ss. 200, sygn. AUMK 132720.
Czerniak Anna Małgorzata, Generał broni Lucjan Żeligowski – sylwetka
i archiwum osobiste, ss. 131, sygn. AUMK 132722.
Górna Ewa, Historia i archiwum Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku, ss. 136, sygn. AUMK 78970.
Górski Robert Michał, Ignacy Jan Paderewski kariera polityczna i archiwum prywatne, ss. 257, sygn. AUMK 132726.
Kowalska Iwona, Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach i jego archiwum, ss. 154, sygn. AUMK 175786.
Krause Maciej, Generał Józef Haller – sylwetka i archiwum polityczne, ss. 127,
sygn. AUMK 132733.
Mikołajczak Piotr Jerzy, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Ustce w latach 1945–1950. Monografia zespołu archiwalnego, ss. 107, sygn.
AUMK 135122.
Nowacka Iwona, Budownictwo archiwalne na świecie w świetle literatury,
ss. 213, sygn. AUMK 175797.
Nowakowski Andrzej, Charakterystyka archiwalnych witryn i stron internetowych, ss. 113, sygn. AUMK 123651.
Ratajkiewicz Sławomir, Generał Władysław Sikorski i jego archiwum,
ss. 200, sygn. AUMK 133042.
Skowron Łukasz, Jędrzej i Zofia Moraczewscy i ich archiwa, ss. 221, sygn.
AUMK 140416.
Syska Barbara, Współczesne archiwa zbiorcze na przykładzie Archiwum
Banku PKO BP SA w Łodzi, ss. 80, sygn. AUMK 140367.
Zaleska-Barczewska Agnieszka, Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum we Lwowie za czasów dyrekcji Oswalda M. Balzera (1891–1933),
ss. 117, sygn. AUMK 112979.

2005
99. Wierzbicka Marta Magdalena, Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej. Przewodnik
archiwalny, ss. 180, sygn. AUMK 143196.
100. Włodek Przemysław Marek, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy
w Rzeszowie–inwentarz analityczny, ss. 149, sygn. AUMK 143191.
101. Zambrzycka Agata, Polskie ośrodki emigracyjne na świecie po 1945 roku.
Przewodnik po zbiorach, ss. 109, sygn. AUMK 143103.
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2006
102. Bujalska Magdalena, Zespół pałacowo-parkowy w Przysieku koło Torunia
w świetle źródeł, ss. 138, sygn. AUMK 161938.
103. Dworecka-Strzałba Agnieszka, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
– Komitet Gminny w Kołczygłowach 1975–1989. Inwentarz analityczny,
ss. 137, sygn. AUMK 143177.
104. Gołuch Jolanta, Zarząd Gminny w Kikole w latach 1945–1950. Monografia
zespołu, ss. 90, sygn. AUMK 161941.
105. Musiał Jolanta Anna, Rodzina Musiałów w świetle źródeł archiwalnych,
ss. 89, sygn. AUMK 156997.
106. Rzepkowski Milan Andrzej, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Przewodnik po materiałach archiwalnych, ss. 168, sygn. AUMK 157025.
107. Zawada Agnieszka Henryka, Rozgłośnie Polskiego Radia w Polsce w latach
1918–1990/93. Przewodnik po materiałach, ss. 172, sygn. AUMK 157059.
2007
108. Drewnowska Joanna, Archiwum Zakładowe Prokuratury Rejonowej Toruń
Centrum-Zachód w Toruniu, ss. 88, sygn. AUMK 205327.
109. Drzewiecka Dorota, Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym. Kancelaria i archiwum, ss. 104, sygn.
AUMK 175610.
110. Gabryelczyk-Piłat Joanna Mirosława, Archiwum Zakładowe Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ss. 100, sygn.
AUMK 175818.
111. Klimaszewski Piotr, Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku i jej kancelaria, ss. 69, sygn. AUMK 167041.
112. Mielcarska Anna Maria, Parafia pod wezwaniem św. Walentego w Łążynie.
Kancelaria i archiwum, ss. 93, sygn. AUMK 175608.
113. Pucińska Anna, Zespół pałacowo-parkowy w Ugoszczu w świetle źródeł
archiwalnych, ss. 113, sygn. AUMK 175748.
114. Rumińska Paulina, Kancelaria Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na
tle współczesnej kancelarii, ss. 150, sygn. AUMK 167103.
115. Stawiszyńska Wiesława, Spuścizna Profesora Leonida Żytkowicza, ss. 157,
sygn. AUMK 175624.
116. Strehlau Elżbieta, Starostwo Powiatowe w Starogardzie w latach 1945–
1950. Kancelaria i składnica akt, ss. 89, sygn. AUMK 175625.
117. Strehlau Janina, Państwowy Szpital dla Psychiatrycznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdańskim – Kocborowie w latach 1893–1939. Kancelaria, registratura i składnica akt, ss. 80, sygn. AUMK 175626.
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2008
118. Dobrowolska Marta, Życie kulturalne Torunia w latach 1920–1939 w świetle źródeł archiwalnych, ss. 101, sygn. AUMK 187135.
119. Górecka Natalia Olga, Żydowska mniejszość wyznaniowa w Nieszawie
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przewodnik tematyczny,
ss. 156, sygn. AUMK 181452.
120. Jastrzębowska Anna Julia, Starostwo powiatowe w Starogardzie 1920–
1939. Kancelaria i składnica akt, ss. 141, sygn. AUMK 167031.
121. Kasperkiewicz Witold Roman, Tramwaje toruńskie w latach 1920–1939–
przewodnik po archiwaliach, ss. 121, sygn. AUMK 181378.
122. Rybarczyk Magdalena, Kancelaria i archiwum zakładowe w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, ss. 86, sygn. AUMK 187110.
123. Sznyr Magdalena, Urząd Skarbowy w Pile – współczesna kancelaria
i składnica akt, ss. 164, sygn. AUMK 181537.
124. Żmuda Justyna, Powiatowa Rada Narodowa w Mogilnie 1945–1950. Inwentarz analityczny, ss. 64, sygn. AUMK 132063.
2009
125. Bogdańska-Krupińska Anita Kamila, Kancelaria Aresztu Śledczego w Toruniu 1986–2008, ss. 129, sygn. AUMK 193401.
126. Buze Agnieszka Wioletta, Inwentarz archiwalny Archiwum Benedyktynów
w Lubiniu, ss. 232, sygn. AUMK 161939.
127. Chojnacka Emilia, Archiwalia jako dobro kultury. Instytucje i programy
ochrony dziedzictwa archiwalnego, ss. 57, sygn. AUMK 213446.
128. Grabska Dorota Monika, Kancelaria Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, ss. 127, sygn. AUMK 198864.
129. Jabłońska Anna Angelika, Kancelaria Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu, ss. 99, sygn. AUMK 198714.
130. Kalinowski Krzysztof, Archiwum Wilhelminy Iwanowskiej, ss. 236, sygn.
AUMK 156949.
131. Krygier Alicja, Osadnictwo w powiecie pasłęckim w latach 1945-1950
w świetle wybranych materiałów archiwalnych, ss. 93, sygn. AUMK 193402.
132. Meller Marcin Jan, Plany miast i wsi pałuckich w zasobach archiwów
państwowych w Bydgoszczy i Poznaniu. Katalog archiwalny, ss. 81, sygn.
AUMK 193432.
133. Niedźwiedzka Magdalena Maria, Opracowanie fotografii w Systemie
Archiwizacji ZEUS, ss. 49, sygn. AUMK 213460.
134. Pepłowska Katarzyna, Ochrona archiwaliów w Polsce, ss. 105, sygn.
AUMK 193456.
135. Sarnecki Paweł Jerzy, Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
w latach 1999–2009, ss. 59, sygn. AUMK 198695.
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136. Skorupa Sylwia Edyta, Fotografie dawnego Torunia (1920–1939) jako
źródło do historii miasta, ss. 80, sygn. AUMK 213470.
137. Stępniak Sławomir Dawid, Kancelaria Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ss. 74,
sygn. AUMK 198705.
138. Tykarska Natalia Anna, Składnica akt Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim – działalność i organizacja, ss. 41, sygn.
AUMK 213473.
139. Wojciechowska-Lewandowska Marietta, Składnica akt Gospodarstwa
Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie we Włocławku,
sygn. AUMK 198652.
140. Zajk-Jezierska Patrycja Maria, Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza
we Włocławku w latach 1916–2006 Kancelaria i archiwum, ss. 118, sygn.
AUMK 175599.
2010
141. Andrzejewska-Wiśniewska Anna Maria, Hotel Trzy Korony w Toruniu
w świetle wybranych źródeł archiwalnych, ss. 46, sygn. AUMK 226184.
142. Biesiada Monika, Archiwum zakładowe Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ss. 62, sygn.
AUMK 198657.
143. Czyżewska Maria, Kancelaria i archiwum parafii pod wezwaniem św.
Piotra i Pawła na Podgórzu w Toruniu, ss. 95, sygn. AUMK 200979.
144. Grabowska Iwona, Archiwa założycieli Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ss. 457, sygn. AUMK 198620.
145. Jarzębowska Aneta, Otoczenie archiwum zakładowego na przykładzie firmy ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ss. 57, sygn.
AUMK 218174.
146. Kaźmierska Marta, Otoczenie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, ss. 83, sygn. AUMK 218899.
147. Kępczyńska Aneta, Kancelaria i archiwum zakładowe Urzędu Gminy
w Lubiczu, ss. 108, sygn. AUMK 187144.
148. Kotlewska Katarzyna Karolina, Muzeum Ziemi Chełmińskiej – kancelaria
i archiwum, ss. 166, sygn. AUMK 203632.
149. Kotrych Karolina, Zespól Szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego
w Zbrachlinie i jego akta, ss. 45 sygn. AUMK 193430.
150. Krajniak Weronika, Afisze teatralne z lat 1946–1990 w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Katalog, ss. 338,
sygn. AUMK 201068.
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151. Kulig Katarzyna Anna, Kancelaria i archiwum zakładowe Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ss. 92, sygn.
AUMK 200310.
152. Lachowicz Adam, Parafia pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach.
Kancelaria i archiwum parafialne, ss. 101, sygn. AUMK 200311.
153. Majchrzak Aleksandra Małgorzata, Zespół Szkół Nr 2 im. mjra Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim i jego akta, ss. 70,
sygn. AUMK 226174.
154. Majtka Damian, Archiwum parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem
św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu Kolskim, ss. 80, sygn. AUMK 198658.
155. Makowiecka Agnieszka, Spuścizna archiwalna po Stanisławie Szenicu,
ss. 90, sygn. AUMK 205233.
156. Mikołajczyk Łukasz, Wystawy archiwalne online na wybranych przykładach zagranicznych i polskich. Charakterystyka i próba oceny, ss. 90, sygn.
AUMK 218907.
157. Murawska-Sadłowska Ewelina Anna, Kino Orzeł w Toruniu w świetle
wybranych źródeł archiwalnych, ss. 42, sygn. AUMK 222631.
158. Pochylska Beata, Otoczenie Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek,
ss. 65, sygn. AUMK 218911.
159. Przewlekła Magdalena Agnieszka, Archiwum UMK. Działalność promocyjna i popularyzatorska, ss. 61, sygn. AUMK 193465.
160. Roda Jarosław Stanisław, Kancelaria i archiwum parafii p.w. Świętej Trójcy
w Raciążu, ss. 83, sygn. AUMK 205236.
161. Silezin Anna Teresa, Kancelaria Urzędu Miasta Malborka, ss. 60, sygn.
AUMK 198698.
162. Skrzek Karolina Jolanta, Kopalnia Murcki. Próba typologii dokumentacji,
ss. 94, sygn. AUMK 200318.
163. Szybiński Tomasz, Kancelaria Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ss. 66,
sygn. AUMK 198523.
164. Ślubowska-Matuszewska Katarzyna, Kancelaria Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Oddziału w Bydgoszczy, ss. 104, sygn. AUMK 198661.
165. Tokarska Marita Urszula, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie i jego dokumentacja, ss. 36, sygn. AUMK 226182.
166. Wilczyńska Angelina Agnieszka, Kancelaria i archiwum parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku, ss. 79, sygn. AUMK 205245.
167. Zajączkowska Justyna, Łuk Cezara w świetle wybranych archiwaliów, ss. 76,
sygn. AUMK 201559.
168. Zarzycka Aleksandra Ewa, Collegium Maius w świetle wybranych materiałów archiwalnych, ss. 32, sygn. AUMK 226187.
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169. Zyga Ewelina, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie i jego akta,
ss. 49, sygn. AUMK 226189.
2011
170. Gmurski Przemysław, Strona internetowa Archiwum Państwowego
w Gdańsku jako narzędzie komunikacji, ss. 38, sygn. AUMK 227151.
171. Iglewska Justyna, Strona Archiwum Państwowego w Białymstoku na tle
komunikacji społecznej, ss. 65, sygn. AUMK 227154.
172. Jakubczyk Marta, Afisze filmowe kin toruńskich z okresu międzywojennego w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnica Kopernikańska. Katalog internetowy, ss. 197, sygn. AUMK 200307.
173. Jankowski Michał, Problem selekcji akt na łamach „Archeionu” tom. 1–16
(1927–1939), ss. 49, sygn. AUMK 227156.
174. Łaska Izabela, Strona internetowa jako narzędzie komunikacji społecznej
na przykładzie strony internetowej Archiwum Państwowego w Toruniu,
ss. 39, sygn. AUMK 227171.
175. Mańko Katarzyna, Strona internetowa jako narzędzie komunikacji na
przykładzie strony internetowej Archiwum Państwowego w Olsztynie,
ss. 56, sygn. AUMK 227175.
176. Niedźwiedzka Magdalena, Działalność Filmoteki Narodowej, ss. 71, sygn.
AUMK 213460.
177. Pankowska Marlena, Katalog map, planów i dokumentacji technicznej
Zarządu Miejskiego Janowca Wielkopolskiego z lat 1919–1939, ss. 58,
sygn. AUMK 227181.
178. Pogorzelska Agata, Selekcja na łamach Archiwisty Polskiego, ss. 47, sygn.
AUMK 190457.
179. Proniewska Katarzyna, Historia budynku Baja Pomorskiego w 20-leciu
międzywojennym, ss. 52, sygn. AUMK 218912.
180. Studziński Bartosz, Archiwista Polski w latach 1996–2009, ss. 55, sygn.
AUMK 193488.
181. Tykarska Natalia, Problematyka zarządzania dokumentacją na łamach
Archiwisty Polskiego, ss. 66, sygn. AUMK 213473.
182. Ugorska Natalia, Inwentarz tradycyjny a elektroniczny – studium porównawcze, ss. 40, sygn. AUMK 227196.
2012
183. Banach Iwona, Profilaktyka przechowywania fotografii w archiwach, ss. 42,
sygn. AUMK 234316.
184. Bednarska Monika, Informacja niejawna w przepisach prawnych, ss. 43,
sygn. AUMK 222915.
185. Cieślak Monika, Archiwum Państwowe w Płocku, ss. 62, sygn. AUMK 187159.
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186. Grabowska Karolina, Współczesna dokumentacja szkolna, ss. 37, sygn.
AUMK 234325.
187. Jarzębowska Aneta, Fotografie architektury w aktach Zarządu Miejskiego
w Toruniu w latach 1920–1939. Katalog, ss. 77, sygn. AUMK 218174.
188. Kaźmierczak Patrycja, Problem archiwizacji nagrań dźwiękowych w literaturze i źródłach, ss. 38, sygn. AUMK 234330.
189. Kaźmierska Marta, Materiały ulotne jako narzędzie popularyzacji i marketingu na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu, ss. 117, sygn.
AUMK 218899.
190. Kranc Krzysztof, Problem digitalizacji w archiwach polskich na podstawie
literatury, ss. 32, sygn. AUMK 234334.
191. Kurdykowska Marta, Profilaktyka w archiwach polskich, ss. 41, sygn.
AUMK 234335.
192. Kurzawa Marcelina, Strona internetowa Archiwum Państwowego w Krakowie jako narzędzie komunikacji społecznej, ss. 62, sygn. AUMK 227168.
193. Pochylska Beata, Działalność ośrodków dokumentacyjnych w Polsce,
ss. 62, sygn. AUMK 218911.
194. Skorupa Sylwia Edyta, Muzeum Ziemi Pomorskiej w świetle wybranych
źródeł archiwalnych, sygn. AUMK 213470.
195. Trawińska Karolina, Popularyzacja w Archiwum Państwowym w Toruniu
w latach 2001–2011, ss. 38, sygn. AUMK 234358.
196. Zacharzewska Paula, Serwis Archives nationales jako element wizerunku,
ss. 69, sygn. AUMK 234347.
197. Zamorski Grzegorz, Dzieje Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
ss. 47, sygn. AUMK 227433.
2013
198. Bukowski Przemysław, Dzieje The National Archives 1838–2013, ss. 43,
sygn. AUMK 218891.
199. Gmurski Przemysław, Stan badań nad dokumentem elektronicznym w Polsce, ss. 58, sygn. AUMK 227151.
200. Iglewska Justyna, Budowanie wizerunku archiwum za pomocą strony
internetowej, ss. 103, sygn. AUMK 227154.
201. Jankowska Kinga, Kawki w świetle źródeł, ss. 47, sygn. AUMK 242496.
202. Jankowski Michał, Praktyka brakowania i selekcji akt w Polsce powojennej
do 1977 r., ss. 68, sygn. AUMK 227156.
203. Laskowska Paulina, Strona internetowa Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w komunikacji społecznej, ss. 37, sygn. AUMK 248700.
204. Łaska Izabela, Dokumentacja najnowsza przechowywana w Archiwum
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, ss. 93, sygn.
AUMK 227171.
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205. Mańko Katarzyna, Kancelaria i archiwum zakładowe Aresztu Śledczego
w Olsztynie, ss. 75, sygn. AUMK 227175.
206. Pankowska Marlena, Dzieje wsi Bożejewice do 1939 r., ss. 162, sygn.
AUMK 227181.
207. Soszka Radosław, Reforma kancelarii w 1931 r., ss. 31, sygn. AUMK 242521.
208. Ugorska Natalia, Archiwa Urzędu Stanu Cywilnego na przykładzie Urzędu
Stanu Cywilnego w Toruniu, ss. 68, sygn. AUMK 227196.
209. Wiśniewska Alicja Anna, III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu w świetle własnej dokumentacji, ss. 57, sygn.
AUMK 242530.
210. Wiśniewski Adam, Przeszłość i przyszłość Narodowego Archiwum Cyfrowego, ss. 60, sygn. AUMK 227052.
2014
211. Bednarska Monika, Czasopismo „Archiwariusz Zamojski”, ss. 87, sygn.
AUMK 222915.
212. Dufke Barbara, Wykaz akt Politechniki Gdańskiej jako narzędzie zarządzania dokumentacją w instytucji, ss. 33, sygn. AUMK 252658.
213. Grabowska Karolina, Publiczny Szpital Miejski w świetle źródeł archiwalnych, ss. 60, sygn. AUMK 234325 .
214. Jagielska Monika, Instrukcja kancelaryjna dla Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, ss. 28, sygn. AUMK 242494.
215. Kotlarek Paulina, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia jako element zarządzania narastającym zasobem archiwalnym, ss. 41,
sygn. AUMK 255332.
216. Kupczyk Karolina, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem, ss. 51, sygn.
AUMK 252671.
217. Löhrke Paweł, Archiwum parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Debrznie do 2010 r., ss. 279, sygn. AUMK 205231.
218. Pawlak Anna, Biuletyn Informacji Publicznej urzędu miasta i gminy Chodcza jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem, ss. 56, sygn.
AUMK 255337.
219. Romanowska Adrianna, Biuletyn Informacji Publicznej jako narządzie
kształtowania narastającego zasobu, ss. 31, sygn. AUMK 252679.
220. Romel Paulina, Akta osobowe. Rozmieszczenie i wyszukiwanie, ss. 58,
sygn. AUMK 264588.
2015
221. Jarnicka Monika, Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
w jednostkach centralnej administracji rządowej jako wynik oceny wartości
historycznej, ss. 49, sygn. AUMK 234859.
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222. Kępczyńska Magdalena, Współczesna kancelaria administracji samorządowej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r., ss. 27, sygn. AUMK 263428.
223. Kowalska Katarzyna, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kikół jako narzędzie zarządzania dokumentacją w instytucji, ss. 48, sygn.
AUMK 259433
224. Krawczyk Anita, Opracowanie fotografii w Archiwum UMK na przykładzie budynków uniwersyteckich w bazie danych „ALBUM”, ss. 184, sygn.
AUMK 269286.
225. Meszyńska Paulina, System tradycyjny i elektroniczny zarządzania dokumentacją na przykładzie Biura Brokerskiego „Certum” Patrycjusz Rodzyński, ss. 122, sygn. AUMK 242507.
226. Seroczyńska Katarzyna, Problemy archiwów zakładowych w Archiwiście
Polskim w latach 2010–2014, ss. 60, sygn. AUMK 259449.
227. Tuchowska Klaudia, Przewodnik po spuściźnie Ryszarda Manny, ss. 55,
sygn. AUMK 270905.
228. Witkowska Agata, Archiwa zakładowe więziennictwa na przykładzie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, sygn. AUMK 187079.
2016
229. Zakierska Marta, Tematyka biurowości w najnowszej literaturze z 20102011 roku, ss. 37, sygn. AUMK 242533.
Bożena Kierzkowska
(Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
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prof. dr hab. Haliny Robótki
2001
1. D
 egen Robert, Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na
Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1950, ss. 368.
2006
2. J abłońska Marlena, Dokumentacja specjalna w skomputeryzowanych systemach informacji archiwalnej, ss. 325+CD.
2012
3. D
 rzewiecka Dorota, Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym, ss. 362.
2016
4. Pepłowska Katarzyna, Archiwa cyfrowe i prawne aspekty ich działalności,
ss. 240.
5. Bunkowska Paulina, Kancelaria starostw powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego po 1998 roku, ss. 290.
6. Niedźwiedzka Magdalena, Problemy gromadzenia filmów w wybranych
krajach w Europie, ss. 176.
Bożena Kierzkowska
(Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zarządzanie dokumentacją

Dorota Drzewiecka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

O dwóch galicyjskich podręcznikach
z początku XX w. przeznaczonych
dla sądowego personelu biurowego
O dwóch galicyjskich podręcznikach...

W

XIX w. systemy sądowe ziem polskich znajdujących się pod różnymi
zaborami, co oczywiste, wykazywały ogromne różnice. Inaczej także
funkcjonowała polityka kadrowa w urzędach administracji publicznej. To
w znaczący sposób rzutowało na organizację i funkcjonowanie biurowości
w urzędach. W literaturze przedmiotu przyjęto, że najlepiej zorganizowana
była kancelaria pruska1. Należy jednak pamiętać – a miało to znaczenie dla
odradzającego się w dwudziestoleciu międzywojennym państwa polskiego –
że na terenie zaboru pruskiego nie zatrudniano, z małymi wyjątkami, osób
pochodzenia polskiego. Podobnie było w zaborze rosyjskim. Zupełnie inaczej
rzecz wyglądała w Galicji. Dzięki wprowadzonej tam w drugiej połowie XIX w.
autonomii kadra sądownicza była z reguły miejscowa, polska, a akty prawne
wydawano także w języku polskim2. W tych okolicznościach możliwe było powstanie dwóch podręczników skierowanych do pracowników instytucji wymiaru
sprawiedliwości, napisanych po polsku.
Autorem pierwszego z nich, zatytułowanego Podręcznik do egzaminu sądowo-kancelaryjnego pierwszego i drugiego i zarazem podręcznik do ogólnego użytku
w zawodzie kancelaryjnym, jest Aleksander Gałan – cesarsko-królewski oficjał
I. Radtke, Metody opracowania akt popruskich, Archeion, t. 58, 1973, s. 8.
D. Drzewiecka, Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2014, s. 82.
1
2
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sądowy. Podręcznik został wydany w Przemyślu w 1908 r. Drugie opracowanie,
autorstwa Hermana Thalera – cesarsko-królewskiego starszego oficjała sądowego, nosi tytuł Podręcznik do pierwszego egzaminu kancelaryjnego, wymaganego
do osiągnięcia posady urzędnika kancelarii sądowej w formie pytań i odpowiedzi.
W odróżnieniu od pierwszego podręcznika, dzieło Thalera nie ukazało się
drukiem. Rękopis odnaleziono podczas kwerendy w zespole akt Prokuratury
Sądu Apelacyjnego we Lwowie, przechowywanym w Centralnym Państwowym
Archiwum Historycznym Ukrainy3.
Obydwa podręczniki powstały w tym samym celu. Było nim przede wszystkim merytoryczne wsparcie osób ubiegających się o stanowisko urzędnika
sądowego oraz urzędników w instytucjach wymiaru sprawiedliwości już zatrudnionych. Gałan tak napisał we wstępie do swojego opracowania:
Licząc się z faktem prawie zupełnego braku podręcznika, z którego by kandydat
do egzaminu kancelaryjnego mógł z łatwością i bez wszelkich przeszkód czerpać
niezbędnie wymaganą w tym kierunku teoryę, następnie już jako urzędnik mógł
się nadal w swoim zawodzie wyłącznie tym samym podręcznikiem posługiwać,
postanowiłem niniejszym wydać takowy podręcznik, którego jednak zawartość
i sposób zestawienia zostawiam Szanownemu Czytelnikowi do łaskawego ocenienia i wypowiedzenia swego zdania bądź to w kierunku dodatnim bądź ujemnym,
a więc krytyki, jednak krytyki sprawiedliwej i bez wszelkich uprzedzeń.
Ja jedynie pozwolę sobie skromnie zauważyć, iż nie szczędziłem ani pracy ani
trudu, byleby wiadomemu celowi uczynić zadość, i sądzę, że ten cel w zupełności
osiągłem, starałem się bowiem ominąć to wszystko, co nie odnosi się bezpośrednio
do czynności kancelaryjnej, natomiast uwzględnić wszelkie możliwe wypadki, jakie
tylko przypuszczalnie urzędnikowi kancelaryjnemu w ogólności, a urzędnikowi
kierującemu wykonawczemu w szczególności zdarzyć się mogą; a jeśli w kierunku
tym nie zawsze w zupełności sprostać zdołałem, Szanowny Czytelnik pobłażliwie
wybaczyć raczy4.

W czasie ukazania się podręczników zasady ubiegania się o posady kancelaryjne w instytucjach wymiaru sprawiedliwości na omawianych terenach,
unormowane były przez kilka rozporządzeń. Jedno z nich – być może najważniejsze – to Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej z 1897 r.5 Wymieniono
w nim trzy grupy pracowników biurowych występujące w sądownictwie. Byli to:
3
Navčal’nyj posibnyk Talera Germana dlja službovciv sudiv i prokuratur, b.d. (dalej: Thaler),
zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Prokuratura Sądu Apelacyjnego we Lwowie, sygn. 174.
4
A. Gałan, Podręcznik do egzaminu sądowo-kancelaryjnego pierwszego i drugiego i zarazem
podręcznik do ogólnego użytku w zawodzie kancelaryjnym, Przemyśl 1908, s. 3.
5
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1897 r. tyczące się pocztu osobowego
kancelarii sądowej (rozporządzenie o służbie kancelaryjnej) (dalej: Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej), Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych
(dalej: DUPKKR), 1897, nr rozp. 170.
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urzędnicy kancelarii, pomocnicy kancelaryjni oraz woźni (do tej grupy należeli
także pomocnicy woźnych i doręczyciele)6. Pracownicy kancelaryjni zostali
podzieleni na 8 kategorii urzędniczych:
—— naczelnicy kancelarii sądowej w trybunałach pierwszej i drugiej instancji,
tytułujący się „dyrektorami kancelarii”,
—— naczelnicy urzędów ksiąg gruntowych, tytułujący się „dyrektorami
ksiąg gruntowych”,
—— urzędnicy kierujący kancelarii sądowej, tytułujący się „naczelnikami kancelarii”,
—— urzędnicy egzekucyjni,
—— asystenci kancelaryjni,
—— wicedyrektorowie ksiąg gruntowych i prowadzący księgi gruntowe,
—— oficjałowie kancelaryjni,
—— kanceliści7.
Poza warunkami zawartymi w Patencie cesarskim8 osoba ubiegająca się o posadę kancelisty lub oficjała kancelaryjnego musiała mieć zdany tzw. pierwszy
egzamin kancelaryjny9. Z kolei kandydat na stanowisko dyrektora kancelarii,
naczelnika kancelarii, urzędnika egzekucyjnego bądź asystenta kancelaryjnego, musiał dodatkowo mieć ukończoną szkołę średnią oraz zdany tzw. drugi
egzamin kancelaryjny. Od osoby starającej się o posadę wicedyrektora ksiąg
gruntowych, pisarza ksiąg gruntowych lub urzędnika kancelaryjnego, który
„winien posiadać uzdatnienie do prowadzenia ksiąg gruntowych”10 wymagano
dowodu złożenia pierwszego egzaminu kancelaryjnego i egzaminu na prowadzącego księgi gruntowe. Kandydat na dyrektora ksiąg gruntowych dodatkowo
musiał mieć ukończoną szkołę średnią11. Na posady pomocników kancelaryjnych przyjmowano osoby, które zdały jeden z egzaminów kancelaryjnych bądź
egzamin na pomocnika kancelaryjnego i które odbyły trzymiesięczną praktykę
próbną, zakończoną pozytywną oceną. Każdy egzamin kancelaryjny poprzedzony był służbą przygotowawczą kandydata. Przed pierwszym egzaminem
trwała ona sześć miesięcy, przed drugim – rok12. W trakcie służby kandydaci
Tamże, § 1; D. Drzewiecka, dz. cyt., s. 82.
Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej, § 3.
8
Patent cesarski z 3 maja 1853 r., Reichs Gesetz Blatt, 1853, nr rozp. 81.
9
§ 50 Ustawy z dnia 27 listopada 1896, zawierającej przepisy o obsadzaniu i wewnętrznym
urządzeniu sądów, tudzież o porządku czynności w sądach (dalej: Ustawa o organizacji sądów), § 50,
tudzież o porządku czynności w sądach (dalej: Ustawa o organizacji sądów), DUPKKR, 1896, nr
ustawy 217; Rozporządzenia o służbie kancelaryjnej, § 6; D. Drzewiecka, dz. cyt., s. 82.
10
W sądach, w których był jeden lub dwa etaty urzędnika kancelaryjnego, zob. § Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej.
11
Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej, § 6.
12
Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z pierwszego egzaminu odbywały służbę przygotowawczą do drugiego egzaminu przez sześć miesięcy, zob. tamże, § 19. Od konieczności odbywania służby przygotowawczej do pierwszego egzaminu były zwolnione osoby, które przynajmniej
6
7
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mieli zaznajomić się z meandrami pracy kancelaryjnej i obowiązkami urzędnika
kancelaryjnego13.
Egzamin kancelaryjny należało zdać w ciągu pół roku po zakończeniu
służby przygotowawczej14. Składano go w tym wyższym sądzie krajowym, w którego okręgu odbywano służbę przygotowawczą. Egzamin składał się z dwóch
części – pisemnej i ustnej. Część pisemna pierwszego egzaminu kancelaryjnego polegała na napisaniu dwóch protokołów pomocniczych oraz stworzeniu
wypracowania klauzurowego. Ponadto egzaminowany dostawał trzy polecenia
związane z przygotowaniem dokumentacji, m.in. wniosków, podań, oświadczeń,
inwentarzy, odpisów z aktów sądowych, protokołów15. W trakcie części ustnej
komisja egzaminująca oceniała przede wszystkim stopień znajomości treści
odpowiednich rozporządzeń, zagadnień związanych z prowadzeniem rejestrów,
zapisków, not statystycznych, prawidłowego wypełniania formularzy.
Również drugi egzamin pisemny miał praktyczny charakter – polegał na
sporządzeniu przez egzaminowanego projektów, typowej dla kancelarii sądowej, dokumentacji16. Z kolei podczas drugiego egzaminu ustnego była sprawdzana znajomość m.in. zasad organizacji sądów, ich właściwości, wewnętrznego
urządzenia i wykonywania poszczególnych czynności urzędowych17.
Jak już wspomniano, podręcznik Gałana ukazał się drukiem w 1908 r. Nieznany jest jego nakład, trudno też ocenić jego popularność. Brak jest niestety
informacji na temat daty powstania podręcznika Thalera, choć – co w niniejszych rozważaniach najistotniejsze – obaj autorzy opierali się na tych samych
przepisach prawa. Niewykluczone, że opracowania powstały w tym samym
czasie – do tego zagadnienia wypadnie jeszcze powrócić.
Co do podręcznika rękopiśmiennego, wiadomo na pewno, że wykorzystywany był przez wiele lat. Dowodzi tego kilka faktów. Znajduje się on w zespole akt wytworzonych przez Prokuraturę Sądu Apelacyjnego działającą już
rok sprawowały obowiązki kancelaryjne, co pozwoliło uznać ich za należycie przygotowanych.
Z kolei od odbycia służby przygotowawczej do drugiego egzaminu zwalniano auskultantów
i praktykantów sądowych, którzy przynajmniej przez okres dwóch lat pracowali w „służbie sądowej” oraz urzędnicy kancelaryjni, którzy po zdaniu pierwszego egzaminu co najmniej przez
dwa lata zajmowali posadę w kancelarii sądowej i zdobyli pozytywną opinię przełożonego, zob.
Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej. § 20.
13
D. Drzewiecka, dz. cyt. s. 82–83. Od kandydatów na woźnych wymagano jedynie umiejętności czytania i pisania oraz przygotowywania krótkich sprawozdań z czynności urzędowych,
które do nich należały, zob. Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej. § 14.
14
Z powodu wyjątkowych, uzasadnionych przyczyn czas ten mógł ulec zmianie.
15
Ustawa o organizacji sądów, § 56, Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej, § 319–321, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 5 maja 1897 r., którem zostaje wydaną nowa instrukcja
dla sądów pierwszej i drugiej instancji, § 36 (dalej: Rozporządzenie o instrukcji sądowej), DUPKKR,
1897, nr rozp 112.
16
Rozporządzenie o służbie kancelaryjnej. § 37.
17
Tamże, § 39–40.
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w niepodległej Polsce. Poza tym należy przypomnieć, że do końca lat 20. XX w.
obowiązywały dziewiętnastowieczne przepisy sądowe, ale na terenie Galicji od
1919 r. funkcjonowało nowe nazewnictwo instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Wszystkie nieaktualne nazwy sądów i prokuratur zaznaczone są w opracowaniu
niebieską kredką, a w wielu miejscach dopisano dodatkowo nowe, wprowadzone w dwudziestoleciu, nazwy instytucji.
Już wstępna analiza treści omawianych pozycji prowadzi do wniosku, że
podręcznik Gałana jest obszerniejszy – co nie dziwi, gdyż jego celem było przygotowanie czytelnika do dwóch egzaminów (I-go i II-go). Struktura opracowania
została dostosowana do istniejącego systemu prawnego – poszczególne części
odpowiadają tu dwudziestu czterem konkretnym przepisom.
Obydwa podręczniki zostały skonstruowane w formie pytań i odpowiedzi.
Pozycja autorstwa Gałana zawiera ich 1386. Najważniejszy – z punktu widzenia
przygotowania do pracy kancelaryjnej i jej praktycznego wykonywania – jest
Rozdział 21. Instrukcja sądowa objęta rozporządzeniem c. k. Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1897 L. 112. Dz. u. p., obejmujący pytania nr 899–138618.
Podręcznik Thalera – z kolei – zawiera odpowiedzi na 1001 pytań, tworzących
jednak razem obszerniejszą i bardziej dokładną analizą zagadnień bezpoPozostałe rozdziały to: 1. Norma jurysdykcyjna objęta ustawą z dnia 1 sierpnia 1895, L. 111
Dz. u. p. [pytania 1-72], 2. Procedura karna objęta ustawą z dnia 23 maja 1873, Nr 119 dz. u. p. [pyt.
73–102], 3. Procedura cywilna objęta ustawą z dnia 1 sierpnia 1895, Nr 113 dz. u. p. [pyt. 103–203],
4. Organizacja sądowa objęta ustawą z dnia 27 listopada 1896, L. 217, dz. u. p. [pyt. 204–225],
5. Księga ustawy cywilnej ogłoszona patentem 1 czerwca 1811 a weszła w życie 1 stycznia 1812 [pyt.
226–333], 6. Ustawa karna ogłoszona patentem 27 maja 1852 a weszła w życie 1 września 1852
[pyt. 334–336], 7. Ustawa wekslowa ogłoszona patentem z 25 stycznia 1850 nr 51 a weszła w życie
1 maja 1850 [pyt. 337–374], 8. Postępowanie w sprawach niespornych ogłoszone 9 sierpnia 1854
a weszło w życie 29 września 1855 [pyt. 375–419], 9. Ustawa handlowa ogłoszona 17 grudnia 1862
L. 1 Dz. u. p. z roku 1863 a weszła w życie 1 lipca 1863 [pyt. 420–443], 10. Przepisy do prowadzenia
rejestru handlowego objęte rozporządzeniem c. k. M. Spr. z 9/3 1863 L. 27 Dz. u. p. [pyt. 444–446],
11. Ustawa o stowarzyszeniach zarobkowych i gospodarczych z 9 kwietnia 1873 L. 70 Dz. u. p. [pyt.
467–472], 12. Przepisy o zaprowadzeniu nowych rejestrów handlowych objęte ustawa z 6/3 1906
Nr 58 Dz. Up. P. [pyt. 473–481], 13. Ustawa konkursowa ogłoszona dnia 1 stycznia 1868 L. 1 Dz. u.
p., a weszła w życie dnia 2 kwietnia 1869 [pyt. 482–541], 14. Przepisy o zakładaniu ksiąg gruntowych
objęte ustawą z dnia 20 marca 1874 L. 29 Dz. u. kr. [pyt. 542–571], 15. Ordynacja egzekucyjna objęta
ustawą z dnia 27 maja 1895 L. 79 Dz. u. p. a weszła w życie 1/1 1898 [pyt. 578–758], 16. Instrukcja
dla organów wykonawczych objęta Rozporządzeniem ck. Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca
1897 L. 15346 (Dz. R. M. S. Nr 26) [pyt. 759–860], 17. Rozporządzenie c. k. Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1897 L. 174 Dz. u. p. [pyt. 861], 18. Ordynacja szacunkowa, objęta Rozporządzeniem c. k. Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1897 L. 175 Dz. u. p. [pyt. 862–898], 19.
Rozporządzenie Ministrów sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1900
Dz. u. p. Nr 80 tyczące się zmiany rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 28 lipca 1897, Dz. u. p.
Nr 175, o szacowaniu nieruchomości (regulaminu szacowania nieruchomości), 20. Tabela przemiany
powierzchni, 22. Zestawienie tych druków objętych księgą formularzy, których kancelaria używać ma
przy samoistnem sprawowaniu czynności kancelaryjnych instrukcją sądową przypisanych (vide P. 157),
23. Wyciąg z taryfy stemplowej, 24. Wzory powołane w tekście niniejszego dzieła.
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średnio związanych z pracą w kancelarii sądowej w oparciu o rozporządzenie
z 1897 r19. Zaznaczyć jednak należy, że ze względu na brak niektórych kart,
nie znamy treści wszystkich z nich. W kilku przypadkach brakujące karty
zastąpiono wklejając nowe. Trudno jednak stwierdzić, czy było to świadome
działanie, modernizacja treści wynikająca ze zmiany przepisów, czy też po
prostu naprawienie uszkodzeń niewpływające na treść podręcznika.
Thaler nie zdecydował się na ujęcie całej treści podręcznika w rozdziały.
Wyodrębnił jedynie kilka grup rzeczowych (tylko dla wybranych zagadnień):
obrót czekowy i kliringowy (pyt. 363–394), ciąganie należytości i grzywien
(pyt. 395–424), należytości świadków i znawców (425–493), o rejestrach (pyt.
494–735), spisy imienne (pyt. 736–747), sprawy zeszłoroczne (pyt. 748–749),
księga egzekucji i rejestr grabieży (pyt. 750–763), o aktach (pyt. 764–855),
o doręczeniach (pyt. 856–917), raptularz (pyt. 925–937), o rejestrze handlowym
i stowarzyszeń (pyt. 938–952), o oszacowaniu i licytacji nieruchomości (pyt.
953–1001), przepisy wekslowe.
Wiele pytań zakreślono wyrysowaną ołówkiem klamrą umieszczoną na
lewym marginesie odpowiedzi na pytanie. Zapewne w ten sposób pracownik
korzystający z podręcznika w trakcie wykonywania czynności służbowych
oznaczył treści istotne dla jego funkcji. Część pytań powykreślano tą samą niebieską kredką, którą zmieniano nazwy występujących w pytaniach instytucji, co
świadczy o tym, że fragmenty te „usunięto” z podręcznika w czasach polskich.
Niektóre zagadnienia upraszczano i modernizowano w dopisywanych
komentarzach, np. fragment „zasadą nie mogą być przepisy o doręczeniu
zestępczem stosowane” skomentowano adnotacją „tylko osobiście”. Oczywiście z biegiem lat nieaktualne stawały się występujące w pytaniach kwoty (np.
roszczeń) – te również zmieniano przy pomocy komentarzy20.
Zdarzało się, że przy niektórych odpowiedziach na pytania dotyczące oznaczania akt, dopisywano a komentarzach przykłady zastosowania prawidłowych
rozwiązań, np. pod pytaniem 816, omawiającym zagadnienie znakowania pakietów zbiorowych, podano w adnotacji, dla lepszej przejrzystości odpowiedzi:
„1/I, 2/I, 3/I”.
Bywało też, że ktoś używający podręcznika lub modernizujący jego treść
nie był pewien aktualności niektórych przepisów, np. pytanie nr 905, dotyczące
znaczków za doręczenia zaznaczono ołówkiem i na marginesie dopisano pytanie do wyjaśnienia: „czy są teraz znaczki”. Świadczy to zapewne o poprawianiu
podręcznika tuż po wprowadzaniu w życie nowych przepisów prawa, jeszcze
niezbyt dobrze znanych użytkownikowi opracowania21.
Pytania postawione w obu podręcznikach oraz odpowiedzi na nieudzielone, nie powielają się w sposób dosłowny. Nasuwa się zatem wniosek, że autor
Rozporządzenie o instrukcji sądowej.
Thaler, pyt. 839.
21
Tamże, pyt. 905.
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jednego opracowania nie znał tego drugiego, wcześniejszego. Swoje wytyczne
ci dwaj urzędnicy opierali więc najprawdopodobniej jedynie na doświadczeniu
w pracy kancelaryjnej oraz przepisach, które interpretowali zresztą tak samo.
Dla przykładu zestawić można ze sobą klika pytań dotyczących podstawowej
wiedzy o aktach:
Podręcznik Thalera

Podręcznik Gałana

764. Co rozumie się pod aktem?
Wszelkie pytania, protokoły i referaty, dowody
doręczenia i załączniki, które się odnoszą do
jednej i tej samej sprawy i jednym wspólnym
znakiem zaopatrzone stanowią akt.

1258. Jakie są ogólne przepisy o zakładaniu aktów?
Wszelkie pisma nadeszłe do Sądu dotyczące
jednej i tej samej sprawy lub jednego wykazu
hipotecznego, zbiera się pod jednem wspólnem
oznaczeniem, i zbiór tych pism tworzy akta,
z oznaczenia zaś ich powstaje sygnatura aktów.
Pisma zebrane w akta zaopatruje się liczbami, według ilości kart w nich zawartych. § 261. u. 1. i. s.

1259. Co to jest liczba karty, a co liczba porządkowa?
Liczba którą zaopatrzono kartę aktu, nazywa się
liczbą karty a liczba którą akt pod sygnaturą tegoż zaopatrzono, nazywa się liczbą porządkową.
Gdy akta obejmują więcej jak 250 kart zakłada
się nowy tom aktów.
766. W jakim porządku składa się pojedyncze Poszczególne pisma wkłada się do aktów według
pisma do aktów i czym należy je zaopatrzyć? czasu wejścia przyczem nadaje się im liczby poPojedyncze pisma każdej sprawy należy wkładać rządkowe. Liczby porządkowe biegną bez względo aktów wedle czasu wejścia do sądu względnie du na zmianę roku. § 261. u. 2. i. s.
spisania protokołu i zaopatrzyć je w liczby porządkowe.
765. Czym należy zaopatrzyć pojedyncze karty aktu?
Akt należy paginować w ten sposób, że każdą
kartę od pierwszej począwszy oznacza się bieżącymi liczbami. Trzecią niezapisaną stronę podania należy również zaopatrzyć w liczbę karty.

767. Czy załączniki otrzymują osobną liczbę porządkową?
Załączniki nie otrzymują osobnej liczby porządkowej, należy je jednak oznaczyć bieżącymi liczbami kart.

1260. Jak się postępuje z załącznikami, które
zostają w aktach a jak z tymi, które mają być
stronie zwrócone?
Załączniki nie otrzymują osobnych liczb porządkowych, będą jednak według ilości kart oznaczone bieżącemi liczbami. § 261. u. 3. i. s.
768. Jak się przechowuje w aktach dokumenty, Dokumenta, które mają być stronom zwrócone,
które mają być stronie zwrócone?
składa się pod otwartą okładką (kopertą) i tę
Takie dokumenty składa się do aktów w otwar- okładkę zamiast dokumentu oznacza się liczbą
tej kopercie i zamiast dokumentu oznacza się tę karty. Recepisów nie oznacza się wcale, można
kopertę liczbą karty.
je jednak w razie, gdy akta są większej objętości,
zebrać pod wspólną okładkę i zaopatrzyć jedną
liczbą porządkową. § 261. u. 3. i. s.

Zagadnienia związane z prowadzeniem akt sądowych podręcznik Thalera
omawia szczegółowo, poświęcając im blisko 50 pytań, podczas gdy książka
Gałana ogranicza się tu do zaledwie dwudziestu kilku pytań, jednak – jak widać
powyżej – obejmujących poruszane zagadnienia dużo szerzej.
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Skoro obaj autorzy podręcznika opierali się na tych samych przepisach
prawnych (działali w tym samym czasie) a jednolita wykładnia ówczesnego
prawa nie stanowiła raczej dla urzędników większego problemu, o czym świadczy zbieżność proponowanych przez Gałana i Thalera odpowiedzi na stawiane
przez siebie pytania, należy stwierdzić, że podręcznik lwowski jest nieco wcześniejszy – powstał pomiędzy 1897 a 1908 r. Wydanie drukiem podręcznika Gałana sprawiło bowiem, że tworzenie nowego opracowania byłoby bezzasadne.
W celu dostosowania publikacji tylko do egzaminu I stopnia wystarczyło wybrać (zaznaczyć) fragmenty lub poszczególne pytania odpowiadające zakresem
wymaganiom stawianym kandydatom do objęcia niższych urzędów.
Z całą pewnością można stwierdzić, że podręcznik Gałana charakteryzuje
większa kultura języka. Opracowanie Thalera operuje prostszymi zdaniami,
czego powodem było zapewne przeznaczenie go dla ludzi z niższym wykształceniem, początkujących urzędników. Książka Gałana – z kolei – służyła również
przygotowaniu do awansu zawodowego oraz jako pomoc podczas wykonywania codziennych obowiązków przez bardziej doświadczonych urzędników
z wykształceniem średnim. Poza tym była ona wydana drukiem, więc zapewne
przeszła korektę wydawniczą. Podręcznik Thalera powstał zaś do użytku wewnętrznego konkretnego urzędu.
Na podstawie omawianych podręczników możemy odtworzyć organizację
pracy kancelaryjnej sądownictwa. Zawierają one informacje na temat struktury
organizacyjnej kancelarii, jej typu oraz systemu kancelaryjnego. Znajdują się
też w nich treści poświęcone zakresowi działania kancelarii sądowej, samoistnych czynności wykonywanych przez kancelarię przy załatwianiu poszczególnych rodzajów spraw, władzy uwierzytelniania pism oraz podziału zadań na
poszczególnych pracowników kancelarii. Opracowania zawierają także informacje na temat sposobu oznaczania oddziałów kancelaryjnych, ich kierownictwa,
nadzoru nad czynnościami biurowymi. Mowa jest także o biurze podawczym
i registraturze.
Bardzo ciekawe z praktycznego punktu widzenia są zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia akt sądowych. Poruszona jest kwestia układu pism
w teczkach, ich paginacji, nadawania właściwych sygnatur (liczby porządkowe,
liczby czynności i sygnatury aktów). Poza tym opisano wygląd okładki akt. Nie
brakuje też informacji na temat rodzajów akt ze względu na sposób ich łączenia (akta zbiorowe, szyte w grzbiety, w okładkach), na temat takich pomocy
kancelaryjnych, jak „przeglądy aktów”, czy „spis aktów brakujących”. Osoba
przygotowująca się do egzaminu kancelaryjnego mogła znaleźć w podręcznikach także informacje na temat obiegu pism w toczącej się sprawie (np. które
akta mogły się znajdować u sędziego), o przekazywaniu akt do registratury
(termin, sposób przekazywania), o ich w niej układzie oraz o brakowaniu akt.
Niezwykle interesujące i ważne z punktu widzenia pracownika kancelaryjnego i osoby ubiegającej się o posadę w kancelarii sądowej są rozdziały
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poświęcone różnego rodzaju pomocom kancelaryjnym. W podręcznikach
znajdziemy podstawowe informacje o rodzajach tychże pomocy. Tu zapewne
cenniejsze są zapisy traktujące o tym, jak te pomoce prowadzić, w jaki sposób
i kiedy zapisywać w nich właściwe dane.
Thaler wyodrębnił oddzielny rozdział, który zatytułował „O rejestrach”.
Gałan takiego zabiegu nie uczynił, jednakże sporą część pytań poświęcił objaśnieniu właśnie kwestii ich prowadzenia. Obaj autorzy omówili rejestry spraw
prowadzone w różnego rodzaju sądach i obaj wzorowali się na instrukcji sądowej z 1897 r., jednak, co ciekawe, Gałan wymienił ich znacznie mniej. Trudno
wskazać, jakim kluczem się kierował i dlaczego część rejestrów zignorował – na
pewno nie wynikało to z pominięcia jakiegoś konkretnego rodzaju czy szczebla
instytucji. Z kolei w podręczniku Thalera niektóre nazwy rejestrów dopisano
ręcznie ołówkiem. Są to pomoce kancelaryjne inne, niż te wymienione w rozporządzeniu z 1897 r., więc rozszerzenie wykazu było zapewne związane
z wprowadzaniem w życie przepisów wydawanych w późniejszym czasie.
Podręczniki autorstwa Thalera i Gałana są cennym źródłem wiedzy dla osób
zainteresowanych funkcjonowaniem kancelarii instytucji wymiaru sprawiedliwości okresu od końca XIX w. aż po 1929 r. – kiedy weszły w życie przepisy unifikujące sądownictwo niepodległej Polski. Stanowić mogą nie tylko znakomite
pomoce dydaktyczne czy źródło do badań nad dziejami austriackiej i polskiej
biurowości, ale też – w obliczu wciąż powszechnego w polskich archiwach
państwowych problemu nieopracowania, czy nawet nieuporządkowania, XIX
i XX wiecznych akt sądowych – niezastąpioną pomocą metodyczną. Stąd też
zasadny wydaje się postulat publikacji, w formie edycji źródłowej, opracowania
Thalera. Prace nad realizacją tego przedsięwzięcia już rozpoczęto.
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Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej
Uwagi wstępne

I

nstrukcje kancelaryjne są od lat elementem polskiej rzeczywistości biurowej.
Funkcjonują w niej, mimo że do niedawna nawet organizacje państwowe i samorządowe w Polsce nie były wprost zobowiązane do ich posiadania. Dopiero
obowiązująca od 1 XI 2015 r., znowelizowana Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozwinęła niejasne wcześniej zapisy art. 6. Do niedawna
zobowiązywał on państwowych i samorządowych aktotwórców do zapewnienia
odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony dokumentacji, która
w nich powstaje, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych natomiast
obligował do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania
z dokumentacją. Obecnie ustawa mówi wprost, że wspomnianymi instrukcjami,
wcześniej nieco enigmatycznymi, są instrukcje kancelaryjne, które określają
zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych1.
Instrukcje były i są jednym z podstawowych narzędzi pozwalających zarządzać dokumentacją we współczesnych instytucjach. Jak się wydaje, ich model
wykształcił się w Polsce ostatecznie w latach 70. XX w.2, gdy zdefiniowano
Dz. U., 2015, poz. 1446.
Por. trzy wydania pracy Witolda Jarzębowskiego pt. Nowoczesne biuro. Organizacja i technika
wydane właśnie w tej dekadzie. Tu wykorzystano wydanie trzecie: W. Jarzębowski, Nowoczesne
biuro. Organizacja i technika, Warszawa 1978, s. 511–512. Później, w podobny sposób definiowano
i określano zakres instrukcji kancelaryjnych m. in. w pisanych przez Henryka Krystka i Rolanda
Banducha częściach poświęconych organizacji pracy kancelaryjnej, drukowanych w opracowaniu
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pt. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, (wyd. II, III
i IV z lat 2001, 2006 i 2009), w Vademecum kancelaryjno-archiwalne, red. K. Stryjkowski, Poznań
1
2
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instrukcje jako „przepisy normujące zasady i tryb wykonywania czynności
kancelaryjnych oraz postępowania z aktami do momentu przekazania ich do
archiwum”3. Celem tego artykułu jest przyjrzenie się temu modelowi i wpisanie
się w dyskusję nad nim. Na marginesie ustaleń, zostaną sformułowane uwagi
na temat cech, które mogą uczynić z instrukcji narządzia sprawnego zarządzania dokumentacją.

Model polskiej instrukcji kancelaryjnej
Podstawowym powodem, który jest przywoływany jako uzasadnienie opracowywania i wdrażania instrukcji kancelaryjnych, jest konieczność uregulowania
i utrwalenia zasad postępowania z dokumentacją w instytucjach. W związku
z tym od ponad 40. lat przyjmuje się, że w instrukcjach mają być wskazane
czynności kancelaryjne i komórki organizacyjne (grupy stanowisk pracy)
odpowiadające za ich wykonanie. W instrukcjach powinny być uregulowane
zasady przyjętego w instytucji systemu kancelaryjnego, obieg dokumentacji
i sposoby wykonywania czynności aktotwórczych. Wśród nich scharakteryzowane powinny być: przyjmowanie wpływów, przeglądanie, rozdzielanie, przesyłanie i doręczanie dokumentów wewnątrz instytucji, rejestracja i oznaczanie
dokumentów i dokumentacji, załatwienie spraw, ich aprobowanie i uwierzytelnianie, wysyłanie dokumentów, przechowywanie dokumentacji bieżącej
i przekazywanie dokumentacji niepotrzebnej do codziennego urzędowania
do archiwum bieżącego instytucji. Oprócz tego, każda instrukcja powinna
być zaopatrzona w wykaz akt, wzory formularzy stosowanych w kancelarii4.
Ostatnio coraz silniej postulowane jest rozbudowanie zawartości instrukcji
o elementy nie zawsze w nich wcześniej występujące. Proponuje się, aby do
instrukcji kancelaryjnych wprowadzać słowniki obowiązującej terminologii
kancelaryjno-archiwalnej, podstawy prawne instrukcji i wprowadzonych w niej
rozwiązań, charakterystykę postępowania z dokumentacją w przypadku li2001, s. 38–40 (autorem tych rozważań jest także Henryk Krystek). Ostatnio K. Stryjkowski,
Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011, s. 50–52 czy – w publikacji odnoszącej się do
zarządzania dokumentacją w polskich instytucjach kultury – Wioletta Zagrodzka, por. W. Zagrodzka, Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury, Warszawa 2013, s. 18–19.
3
Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 37. Co do istoty, pojęcie
to – mimo różnych redakcji definicji – nie zmieniło się do dziś. W 1978 r. dla Witolda Jarzębowskiego instrukcja kancelaryjna była zbiorem „przepisów wewnętrznych regulujących sposób
wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa czynności związanych
z obiegiem pisma oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami” (por. W. Jarzębowski,
dz. cyt., s. 511). Ponad 30 lat później Halina Robótka dostrzegała w instrukcji kancelaryjnej „zbiór
zasad, metod, norm, wskazówek szczegółowych, wyjaśnień i opisów czynności biurowych” (por.
H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010, s. 31).
4
Por. przyp. nr 2.
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kwidacji komórki organizacyjnej (całej lub części) lub przy zmianach personalnych na stanowiskach pracy5.
O ile w literaturze udało się zdefiniować w miarę jednoznacznie pojęcie
instrukcji oraz określić jej zawartość, o tyle autorzy nie są zgodni co do jej
struktury. W latach 70. XX w. Witold Jarzębowski nie poświęcał wiele uwagi tej
kwestii. Zauważał, że instrukcja zazwyczaj dzieli się na 3 części: 1) postanowienia
wstępne (m.in. cel instrukcji); 2) przepisy szczegółowe dotyczące trybu postępowania z dokumentami; 3) przepisy specjalne (np. postępowanie w przypadkach
szczególnych)6. W 2009 r. Roland Banduch widział instrukcję kancelaryjną jako
opracowanie ujmujące „regulacje szczegółowe w formie paragrafów, punktów
i podpunktów” i podzielone na 10 bloków tematycznych: 1) postanowienia ogólne; 2) przyjmowanie i rejestracja korespondencji; 3) dekretacja i obieg korespondencji; 4) system kancelaryjny, rejestracja spraw, znakowanie spraw i pism;
5) formy załatwienia sprawy; 6) podpisywanie pism; 7) wysyłanie i doręczanie
pism; 8) przechowywanie akt bieżących; 9) przekazywanie akt do archiwum
jednostki; 10) nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych7. Niemal
w tym samym czasie Halina Robótka przedstawiła swoją propozycję rozdziałów
instrukcji, którymi mogą być: 1) obowiązująca terminologia; 2) podstawy prawne instytucji; 3) organizacja biurowości (kancelarii) – typ kancelarii; 4) system
biurowości (kancelarii); 5) obieg wszystkich typów dokumentacji; 6) odsyłacze
do innych opracowań o charakterze instrukcji kancelaryjnej, m. in.: traktujących
o dokumentach w formie elektronicznej itp.; 7) postępowanie w przypadku likwidacji (komórek organizacyjnych) i zmian personalnych; 8) wzory formularzy
i pieczątek; 9) wykaz akt z komentarzem, spis treści i indeks haseł rzeczowych8.
Podsumowując wcześniejsze rozważania należy zauważyć, że autorzy piszący o instrukcjach kancelaryjnych starają się uczynić z nich kompletne źródła
informacji o biurowości. Tymczasem sensem istnienia instrukcji jest przede
wszystkim nauczenie pracowników instytucji wykonywania obowiązków kancelaryjnych. Jeśli dzięki instrukcji je opanują, utrwalone zostaną poprawne
sposoby postępowania z dokumentacją, a zaprojekowany dla organizacji mechanizm zarządzania zostanie rzeczywiście wdrożony. By być sprawnym narzędziem w zarządzaniu dokumentacją, instrukcja kancelaryjna powinna mieć
cechy opracowania dydaktycznego. Nawet nie podręcznika akademickiego,
a naukowego skryptu.
H. Robótka, dz. cyt., s. 31–46. Zob. też ocenę instrukcji kancelaryjnej wdrożonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 I 2011 r. napisaną przez Paulinę Bunkowską, P. Bunkowska, Organizacja kancelarii, [w:] Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz
do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku, red. H. Robótka, Toruń 2013, s. 13–32.
6
W. Jarzębowski, dz. cyt., s. 512.
7
R. Banduch, Organizacja pracy kancelaryjnej, [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. E. Borodij, Warszawa 2009, s. 87.
8
H. Robótka, dz. cyt., s. 35.
5
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Zawartość
Każdy skrypt ma określony zakres wynikający z programu kształcenia. Także
instrukcji kancelaryjnej można przypisać pewną porcję treści, bez której nie
może funkcjonować. Zawartość instrukcji wynikać powinna z prostej zależności. Jeśli instrukcja ma uczyć wypełniania czynności aktowórczych, jej treść
powinny stanowić opisy sposobów wykonywania tych czynności. Dlatego
w instrukcji kancelaryjnej powinny znaleźć się charakterystyki wszystkich
czynności kancelaryjnych, począwszy od przyjęcia wpływów aż po wysyłanie
eskspedytów i przechowywanie dokumentacji bieżącej na stanowiskach kancelaryjnych. Nie może w instrukcji zabraknąć opisu procedury przygotowania
dokumentacji i przekazania jej do archiwum bieżącego. Znaleźć w niej miejsce
powinny charakterystyki sposobu wykonywania trzech czynności merytorycznych: rozdziału wpływów, załatwienia sprawy i zaaprobowania sposobu załatwienia. Ostatnie stwierdzenie wydawać się może dyskusyjne, niemniej ścisły
związek czynności merytorycznych z kancelaryjnymi (rozdziału z zapisaniem
dekretacji, załatwienia sprawy z przygotowaniem brudnopisu i czystopisu,
zaaprobowania załatwienia z uwierzytelnieniem) zdaje się je uzasadniać. Dobrze, aby w instrukcji oddano sens rozdziału wpływów, zwrócono uwagę na
decyzje, które urzędnik rozdzielający korespondencję musi podjąć, by nadać
sprawie dalszy bieg. To, że dzieląc wpływy wskaże komórkę organizacyjną, do
której mają trafić dokumenty, jest raczej oczywiste. Natomiast zobowiązanie
rozdzielającego do zastanowienia nad wskazówkami, jakich ma udzielić urzędnikom co do sposobu, terminu i trybu załatwienia może sprawić, że pojawiająca
się na wpływie dekretacja będzie kompletna i przekaże wszystkie informacje
ważne dla dalszego postępowania. Podobnie w przypadku załatwienia sprawy.
Przypomnienie o obowiązku zaznajomienia się z pełną dokumentacją sprawy,
odniesienia się do obowiązujących przepisów o charakterze powszechnym,
poprawić może jakość podejmowanych decyzji. Podniesie wartość informacyjną dokumentacji spraw, które w przyszłości mogą być źródłem poprawnych
wzorców przy podejmowaniu podobnych decyzji.
O ile większość literatury poświęconej instrukcjom kancelaryjnym, jest
zgodna co do konieczności opisywania w nich czynności kancelaryjnych,
o tyle autorzy uznają za zasadne rozbudowywanie zakresu tych normatywów
kancelaryjnych o treści dodatkowe. Według mnie nie jest to rozwiązanie najlepsze. Realizacja postulatu, by w instrukcji informować o funkcjonującym
w organizacji systemie kancelaryjnym, może podnieść poziom wiedzy ogólnej
korzystających z przepisów biurowych. Nie ułatwi im jednak wykonywania
poszczególnych czynności aktotwórczych. Jeśli będą korzystać z instrukcji,
to nie w poszukiwaniu wiedzy ogólnej z zakresu biurowości, a raczej szczegółowych wskazówek o tym, jak przyjmować wpływy czy rejestrować sprawy.
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Publikowanie w instrukcji listy obowiązujących przepisów może podnieść jej
pozycję w systemie wewnętrznych aktów normatywnych instytucji. Jednak
trudno będzie umieścić na liście wszystkie przepisy zewnętrzne regulujące
zasady postępowania z dokumentacją i zapewnić stałą aktualność temu zestawieniu. Paragrafy informujące o cechach wykazów akt i zasadach ich tworzenia,
są z punktu widzenia autorów wykazów interesujące, jednak nie umożliwiają
przez to sprawniejszego łączenia pism w sprawy. Dlatego zakres instrukcji
kancelaryjnej powinien być ograniczony do opisów sposobów wykonywania
czynności kancelaryjnych i merytorycznych. Konieczność umieszczania w niej
poszczególnych fragmentów tekstu powinna zależeć od twierdzącej odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzane informacje lepiej charakteryzują czynności
aktotwórcze, dzięki czemu pracownicy instytucji poprawnie i łatwo mogą je
wykonywać? Jedynym odstępstwem od tej reguły jest wymóg wzbogacenia
instrukcji o słownik terminów kancelaryjno-archiwalnych. Wyjątek ten jest
uzasadniony koniecznością zapewnienia instrukcji pełnej zrozumiałości treści.

Zrozumiałość
Jak każdy skrypt, tak i instrukcja kancelaryjna, musi być zrozumiała. Tworząc
lub modyfikując instrukcję nie można zakładać, że korzystać z niej będą tylko
użytkownicy charakteryzujący się odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności biurowych. Należy raczej przypuszczać, że posługiwać się nią będą
użytkownicy niedoświadczeni w pracach kancelaryjnych, np. po raz pierwszy
podejmujący prace w organizacji. Bardziej doświadczeni użytkownicy korzystać
będą z instrukcji np. wtedy, gdy zmieniony zostanie mechanizm pracy biurowej
i nowe reguły opisane zostaną w zmodyfikowanym normatywie kancelaryjnym.
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenie, należy dążyć do sytuacji, w której instrukcja kancelaryjna będzie napisana językiem prostym, pozbawionym
niejasnych i złożonych zdań. Co najważniejsze, nie będzie epatować terminologią niezrozumiałą dla niedoświadczonego czytelnika. Zawsze, gdy to możliwe,
należy opisy redagować językiem powszechnie zrozumiałym. Gdy się to nie
uda, albo gdy rozbudowana narracja nie będzie sprzyjała jasnemu wyrażeniu
myśli, należy skorzystać z terminologii fachowej. W takim przypadku, instrukcja
musi zostać zaopatrzona w precyzyjny słownik terminów kancelaryjno-archiwalnych i zamieszczony w tekście system odsyłaczy. Najlepiej, aby słownik był
w instrukcji umieszczony na początku, od razu po spisie treści.
Istotnym środkiem pozwalającym podnieść zrozumiałość instrukcji, jest
zaopatrzenie jej w dobrze dobrany materiał ikonograficzny. Trudno wyobrazić
sobie skrypt do geometrii bez rycin przedstawiających figury lub bryły. Pojawiają się one, by uczący się szybciej zrozumiał sens działań matematycznych
i potrafił łatwiej wyobrazić sobie sposób rozwiązania problemów. Podobnie jest
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w przypadku instrukcji. Ilustracjami, które muszą być w nich publikowane są
wszelkie formularze stosowane przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych
i oznaczenia stosowane w praktyce biurowej organizacji. Wśród nich muszą się
znaleźć wzory pieczęci wpływu, wszystkich pomocy do rejestracji (np. spisów
spraw czy dzienników korespondencyjnych), bankietu korespondencyjnego
i spisu zdawczo-odbiorczego. Powinny pojawić się przykładowe znaki pisma,
sprawy i akt, opisy jednostki kancelaryjnej, grzbietu skoroszytu i sposoby adresowania korespondencji. Zazwyczaj instrukcje kancelaryjne publikują takie
wzory, nie zawsze w komplecie. Przeważnie umieszczają je jako aneksy. Moim
zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie instrukcji w ten sposób,
by materiał ikonograficzny był umieszczony wraz z tekstem, do którego się
odnosi. Np. formularz spisu spraw powinien towarzyszyć charakterystyce rejestracji spraw przez referentów. Z korzyścią dla zrozumiałości przekazu będzie
także, jeśli wzór formularza zaopatrzony zostanie w przykładowy sposób jego
wypełnienia.

Kompletność
Kolejną cechą dobrej instrukcji kancelaryjnej jest kompletność. Jak wynika
z wcześniejszych rozważań, w instrukcji muszą znaleźć się opisy wszystkich
czynności aktotwórczych. Kompletny musi być słownik terminów kancelaryjno-archiwalnych i zamieszczony materiał ikonograficzny.
Niemniej istotne jest zawarcie w instrukcji dokładnych opisów sposobów
wykonywania czynności kancelaryjnych i merytorycznych. Mam na myśli uzyskanie efektu, który pozwoli krok po kroku, bez zbędnych wątpliwości, wykonać
każdą czynność nawet niedoświadczonemu pracownikowi administracyjnemu.
Takie zredagowanie tekstu jest zadaniem trudnym, szczególnie dla specjalistów
w zakresie zarządzania dokumentacją, dla których większość stosowanych
w kancelariach rozwiązań jest oczywista. Może prowadzić do wprowadzania do tekstu skrótów myślowych, niezrozumiałych dla osób o mniejszym
doświadczeniu. Przykładem takiej sytuacji są opisy łączenia pism w sprawy.
Trudno znaleźć instrukcję kancelaryjną, która tę czynność (newralgiczną dla
załatwienia sprawy, ale także dla dalszych losów dokumentacji)9 opisuje w sposób kompletny. Informacja, że łączenie w sprawy jest czynnością aktotwórczą
pojawia się w większości przypadków przy wyliczaniu zadań komórek kance9
Pisząc o dalszych losach dokumentacji mam na myśli selekcję materiałów archiwalnych,
która w większości instytucji państwowych i samorządowych w Polsce zaczyna się właśnie
w chwili łączenia wpływów w sprawy. Decyzja o tym, czy i do jakiej sprawy dołączyć kolejne pismo
wpływa na kompletność dokumentacji, stającej się materiałami archiwalnymi. Przypisanie wpływu
i sprawy do złej grupy rzeczowej, może spowodować, że trafi ona do jednostki kancelaryjnej
opatrzonej innym, niż wynika to z charakteru sprawy, kwalifikatorem archiwalnym.
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laryjnych. Czasem opis ogranicza się do stwierdzenia, że czynność polega na
dołączeniu kolejnego wpływu do wszystkich pism, które wcześniej dotyczyły
sprawy. Tymczasem jest to czynność, którą inaczej się wykonuje dołączając
do przedakt wpływ opatrzony znakami przywoławczymi, a inaczej taki, który
nie został przygotowany zgodnie z zasadami stylizacji korespondencji urzędowej. Innych wskazówek należy udzielić łączącemu pisma w sprawy, jeśli
znaki przywoławcze są umieszczone zgodnie z zasadami standardu blankietu
korespondencyjnego, inne, gdy na wpływie nie pojawia się nawet streszczenie
przedmiotu korespondencji.
Na niekompletność współczesnych instrukcji kancelaryjnych może wpływać przeświadczenie, że powinny one zawierać opisy sposobów wykonywania
typowych czynności aktowórczych przygotowane w modelowy sposób. Rzeczywiście, umieszczanie w instrukcji szczegółowych informacji o zasadach
rejestracji i ewidencji dokumentacji księgowej, czy przechowywaniu bieżącej
dokumentacji osobowej, wykracza poza zakres instrukcji. Umiejętność wykonywania tych zadań powinna charakteryzować pracowników działów finansowych
czy kadrowych i jest ich kompetencją merytoryczną. Natomiast ograniczenie
opisu np. przyjęcia korespondencji do wpływów przychodzących tradycyjną
pocztą, uzasadnione dążeniem do osiągnięcie modelowości instrukcji, nie jest
dobrym rozwiązaniem. Charakterystyka tej czynności kancelaryjnej powinna
przewidywać sytuacje, w których informacje trafiają do organizacji w każdy z przewidzianych dla niej sposobów: tak pocztą tradycyjną przynoszoną
przez listonosza czy kuriera, jak i odbieraną ze skrytki pocztowej przez gońca,
dostarczaną osobiście przez petenta, docierającą pocztą elektroniczną oraz
przekazywaną telefonicznie.

Indywidualność
Z kompletnością instrukcji kancelaryjnej związana jest następna cecha. Tak,
jak mechanizm zarządzania dokumentacją powinien być projektowany indywidualnie dla każdej organizacji, tak i instrukcja powinna być napisana dla
jednej instytucji.
Nie ma w Polsce dwóch takich samych instytucji. Nawet urzędy terenowych
organów administracji rządowej jednego szczebla, wykonujące te same zdania
w systemie, różnią się od siebie. Zarządzają jednostkami podziału terytorialnego różnej wielkości. Mają podobną strukturę, ale zatrudniają różną liczbę
pracowników o innych umiejętnościach i predyspozycjach zawodowych. Dysponują podobnymi pomieszczeniami biurowymi, jednak różnie zagospodarowanymi i wyposażonymi. To tylko niektóre czynniki determinujące zarządzanie
dokumentacją w polskich instytucjach i należy je brać pod uwagę projektując
sposoby wykonywania czynności aktotwórczych. Jeśli instrukcja w sposób
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doskonały ma uczyć wykonywania zadań kancelaryjnych, powinna tę indywidualność szanować i utrwalać.
Nadanie instrukcji indywidualnego charakteru nie wyklucza wykorzystania
wzorcowych lub ramowych przepisów przy projektowaniu mechanizmu zarządzania dokumentacją i pisaniu normatywu dla konkretnej instytucji. Ważne
jedynie, aby nie zostały one dosłownie skopiowane, bezkrytycznie przenosząc
wszystkie słowa zapisane w przepisach przykładowych. W każdej instrukcji
ramowej czy wzorcowej można wskazać rozwiązania, które powinny charakteryzować biurowość grupy instytucji, dla której przepisy zostały napisane. Są
nimi np. ten sam system i organizacja pracy kancelaryjnej, zasady rejestracji,
sposób oznaczania dokumentacji, zaprojektowane centralnie wzory pomocy
ewidencyjnych czy zasady stylizacji pisma. Należy je uwzględnić w instrukcjach
indywidualnych, jednak sposób wykonywania czynności aktotwórczych z nimi
związanych nie musi być zaprojektowany i zapisany tak samo, jak w przepisach
wzorcowych lub ramowych10.

Aktualność
Instrukcja kancelaryjna musi być aktualna. Przede wszystkim dotyczy to
uwzględnienia w niej wymogów obowiązujących przepisów o powszechniejszym charakterze. Np. projektując opis przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum bieżącego i określając zasady porządkowania jednostek
kancelaryjnych przez referentów, powinno się uwzględnić obowiązujące rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej11.
Aktualność instrukcji należy oceniać także z innego punktu widzenia. Już
w 1934 r. Stefan Stosyk pisał: „Bieg spraw urzędowych powinien być dostosowany do biegu życia społecznego i do interesu obywateli”. Z tej ogólnej tezy wywodził wniosek praktyczny: „Aparat kancelaryjny urzędu administracji publicznej
powinien być sprężysty, sprawny i stale ulepszany”12. W ten sposób zdefiniował
jedno z aktualnych do dziś zadań zarządców dokumentacji. Permanentnie
10
Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy kancelaryjne mające wszystkie cechy wzorcowych
zostają, wdrożone bez możliwości ich przeredagowania i dostosowania do indywidualnych potrzeb organizacji. Przykładem jest instrukcja kancelaryjna dla terenowych organów administracji
rządowej i samorządowej, wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 I 2011 r.
11
Obecnie jest to Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 X 2015
r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Dz.U., 2015, poz. 1743.
12
Oba cytaty S. Stosyk, Przepisy kancelaryjne dla urzędów administracji publicznej w teorii
i praktyce, Warszawa 1934, s. 18 i 19.
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kontrolując funkcjonowanie kancelarii, muszą szukać, dostrzegać i poprawić
niedociągnięcia w procesie aktotwórczym. Każde wdrażane usprawnienie musi
zostać niezwłocznie wprowadzone do instrukcji kancelaryjnej.

Logiczna budowa
Cechą każdego dobrego skryptu jest logiczny układ zawartości. Nie inaczej powinno być w przypadku instrukcji kancelaryjnej. Można uważać, że przy dobrze
zaprojektowanym spisie treści i ewentualnie indeksach, zawartość rozdziałów
i ich kolejność w instrukcji nie ma znaczenia. W mojej ocenie, podobnie jak
w literaturze przedmiotu, najlepszym rozwiązaniem jest wydzielenie w instrukcji części, które grupować będą informacje na temat sposobów wykonywania
poszczególnych czynności aktotwórczych. Zasadą powinna być zależność:
jeden rozdział to kompletny opis wykonania jednej czynności. Ich kolejność
powinna wynikać z następowania po sobie w czasie obiegu pisma.

Łatwa w korzystaniu
Nadanie instrukcji określonej wcześniej struktury sprzyjać będzie sprawniejszemu wyszukiwaniu informacji. Łatwość w korzystaniu, to kolejna cecha,
która łączy instrukcję z dobrym skryptem naukowym. Można ją uzyskać dbając
o jakość wykonania. W przypadku wersji papierowych będzie to odpowiednie
nasycenie druku, wielkość znaków, krój pisma, odcień użytego papieru. Z drugiej strony, niebagatelne znaczenie ma wykorzystanie w instrukcji środków
ułatwiających szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji. Powszechnie
spotykana forma stylizująca instrukcję na akt prawny, nie musi być normą.
Każda instrukcja powinna rozpoczynać się spisem treści. Muszą być w nim
wyszczególnione wszystkie rozdziały i podane numery stron, na których można
je odnaleźć.
Co oczywiste, wszystkie strony instrukcji powinny być ponumerowane.
Najlepiej, jeśli numery umieszczone będą z brzegu każdej strony, bo wtedy
podczas kartkowania instrukcji łatwo jest je odnaleźć. Mogą być umieszczone
w górnej części i zintegrowanie z tzw. „żywą paginą”, czyli napisami w nagłówku
każdej strony i informującymi o treści. Ważne, aby decydując się na zaopatrzenie instrukcji w „żywą paginę” dobrze ją zaprojektować. Mały sens będzie
miało umieszczenie w niej np. słów „Instrukcja kancelaryjna” na stronach
parzystych a nazwy instytucji na stronach nieparzystych. Lepiej, aby „żywa
pagina” informowała o tytule rozdziału/nazwie czynności aktotówrczej, która
na stronie jest opisana.
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Uzupełnieniem „żywej paginy” mogą być marginalia streszczające hasłowo
zawartość akapitu. Np. w rozdziale o przyjęciu wpływów za ich pomocą można
wskazać początek rozważań poświęconych każdemu wariantowi przyjmowania
pism: z poczty, korespondencji elektronicznej itd. To rozwiązanie edytorskie
nie jest wyjątkowe, w instrukcjach kancelaryjnych raczej się z niego nie korzysta. Często za to spotyka się je w podręcznikach i skryptach, pisanych choćby
z myślą o kształceniu pracowników kancelarii i archiwów bieżących13.
Poszczególne części instrukcji kancelaryjnej powinny być od siebie wyraźnie oddzielone. Każdy rozdział powinien być zaopatrzony w tytuł, najlepiej wydrukowany znakami o innym kroju lub wielkości, zawsze oddzielony „światłem”
od pozostałych. Podobnie podrozdziały czy kolejne paragrafy. Rozwiązaniami
nieco ekstrawaganckimi, ale moim zdaniem ciekawymi, może być wydrukowanie kolejnych rozdziałów na kartach różnego koloru (lub o kolorowych
marginesach), czy zaopatrzenie stron w wypustki (jak w notesie adresowym).
W przypadku rozbudowanych instrukcji dobrym pomysłem jest zamieszczenie w nich indeksu rzeczowego.
Umieszczone w tym punkcie uwagi dotyczą instrukcji kancelaryjnych w tradycyjnej, drukowanej formie. Ostatnio coraz bardziej pociągającą perspektywą
wydaje mi się przygotowanie instrukcji w formie dokumentu elektronicznego,
np. kodowanego językiem HTML i mającego cechy strony WWW. Nie chodzi
o to, aby od razu umieszczać instrukcję w sieci, a bardziej skorzystać z możliwości technologicznych i funkcjonalności, które daje edytor. Bez problemu
można wyobrazić sobie instrukcję kancelaryjną, charakteryzującą się wszystkimi wymienionymi wyżej cechami, która ma formę dokumentu HTML. M. in.
każdy rozdział jest osobną podstroną, a odsyłacze hipertekstowe przenoszą do
wzorów formularzy czy pojęć we słowniku. Ostatnio pojawiła się interesująca
propozycja publikowania instrukcji kancelaryjnej jako prezentacji na stronie
archiwum bieżącego, w tym przypadku uniwersyteckiego14.

Podsumowanie
Scharakteryzowane wcześniej cechy nie są wszystkimi, którymi powinien charakteryzować się idealny skrypt naukowy. Zostały jeszcze dwie. Pierwszą –
może szczególnie ważną dla studentów – jest mała objętość. Nie zawsze można
ją osiągnąć bez kompromisu, który może być szkodliwy dla jakości instrukcji.
Musi ona spełniać wszystkie podane cechy, by dobrze uczyć wykonywania
czynności aktotwórczych. Należy też zwrócić uwagę na to, że nie zawsze będzie
K. Stryjkowski, dz. cyt.
P. Bunkowska, Nowoczesne technologie w działalności szkoleniowej archiwum bieżącego, [w:]
Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015,
s. 133–152 oraz plik zamieszczony na dołączonej do wydawnictwa płycie.
13
14
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to ograniczało jej objętość. Choćby dostosowanie instrukcji do wskazanego
w artykule zakresu może zmniejszyć jej objętość, natomiast narracyjny opis
sposobów wykonywania czynności aktotwórczych i wykorzystanie w nich języka powszechnie zrozumiałego, może objętość instrukcji rozbudować. Z kolei
logiczna budowa i odpowiednio dobrane środki edytorskie pozwolą łatwiej
wyszukiwać dane w treści.
Drugą pominiętą do tej pory cechą skryptu naukowego, która powinna charakteryzować także instrukcję, jest dostępność. Nawet najlepiej napisana, nie
przekaże treści, jeśli urzędnicy nie będą mieli do niej dostępu w każdej chwili.
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Obieg pism w centrali Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w latach 1919–1939.
Zarys problematyki
Obieg pism w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych...

Z

godnie z literaturą przedmiotu, obieg pism to „ścieżka urzędowa dokumentacji (pism), inaczej itinerarium ustalone normami kancelaryjnymi. Na
drogę urzędowa dokumentacji składają się poszczególne etapy (punkty zatrzymania), w ramach których wykonywane są kolejne czynności kancelaryjne”1.
Obieg pism jest realizacją zapisów zawartych w normatywach kancelaryjnych
oraz towarzyszącej im praktyki kancelaryjnej. Realizacja ta przebiega w fazie procesu aktotwórczego sensu stricto, jak i sensu largo. Zgodnie z definicją,
wszystkie wymienione elementy tworzą system kancelaryjny2. Tym samym,
analiza obiegu pism pozwala dodatkowo na badanie systemu kancelaryjnego,
jak i poszczególnych jego elementów.
Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz ich złożoność, poniższy artykuł
prezentuje główne kierunki obiegu pism. Oparte zostały na wprowadzonych
i obowiązujących instrukcjach kancelaryjnych centrali MSZ, tworząc model
obiegu pism. Jednocześnie wskazują na potrzebę dalszych analiz (m.in. badanie
czasu obiegu). Model ten przedstawiono w najpełniejszej wersji. Zrezygnowano
z analizy pism, dla których obowiązywał krótszy obieg (pisma tajne, szyfry)3.

H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010, s. 86. Podobny pogląd
prezentuje A. G. Dąbrowski, Obieg pism w centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
w latach 1918–1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. III, red. A. Górak, D. Latawiec,
D. Magier, Lublin–Siedlce 2010, s. 527.
2
H. Robótka, dz. cyt., s. 89.
3
Z uwagi na brak badań zrezygnowano w ukazania obiegu pism w centrali MSZ od XI
do XII 1918 r. Analiza akt budzi wątpliwości związane ze stosowaniem w tym okresie instrukcji
1
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W pierwszej instrukcji kancelaryjnej centrali MSZ pt. Biurowość w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przepisy Ogólne z 1 II 1919 r. pisma odbierało Biuro
Podawczo-Rozdzielcze4. Tam następowało otwarcie wpływów. Następnie każde
pismo oznaczano pieczątka wpływu, rejestrowano w dzienniku głównym i skorowidzu imiennym po czym dekretowano do odpowiedniej komórki5. Korespondencję imienną przekazywano bezpośrednio adresatom. W przypadku, gdy nie
miała ona charakteru prywatnego, zalecano ponowny jej zwrot do Biura Podawczo-Rozdzielczego. Do każdego pisma dołączano kartki kontrolne. Następnie
pisma przesyłano do oddziałów kancelaryjnych. Tam następowało ponowne
oznaczenie korespondencji, rejestracja w dzienniku podawczym i skorowidzach
oraz uzupełnienie pieczątek. W przypadku, gdy pismo stanowiło kontynuację
sprawy, dołączano do niego priora. Wszystkie pisma w danej sprawie umieszczano w arkuszu referatowym po czym całość wkładano do teczki. Na opis
teczki składała się nazwa kancelarii (sekcji, wydziału) oraz nazwisko urzędnika. Stanowiło to rodzaj dekretacji dokonywanej w oddziałach kancelaryjnych.
Tak przygotowaną korespondencję przesyłano referentom do załatwienia. Po
sporządzeniu brudnopisu, przesyłali oni całą teczkę do aprobaty przez naczelnika wydziału lub ewentualnie Szefera Sekcji. Po aprobacie, teczka trafiała do
oddziału kancelaryjnego do przepisania. Następnie całą teczkę kierowano do
podpisu, po czym przekazywano ją do ekspedycji, gdzie po zarejestrowaniu
w księdze, następowało wysłanie czystopisów oraz zwrot brulionów do odpowiedniego oddziału kancelaryjnego celem dołączenia do akt.
Tekst instrukcji wskazuje, że obieg pism miał 13 punktów zatrzymania.
Odtworzenie pełnej drogi pisma od momentu wpływu aż do włączenia brulionu do akt, utrudnia zbyt ogólny zapis instrukcji oraz mała ilość dostępnych
dokumentów. Należy przypuszczać, że liczba punktów zatrzymania była większa. Dotyczyć to mogło – niewymienionej w instrukcji – dekretacji naczelnika
wydziału, uzupełniania dziennika podawczego w oddziałach, czy ewentualnego
kolacjonowania. Instrukcja kancelaryjna pokazuje pierwszy rozkład czynności
pomiędzy Kancelarią Główną a jej oddziałami kancelaryjnymi. Pod względem
przeglądu czynności na poszczególnych etapach zatrzymania można zauważyć
dwukrotne oznaczanie oraz rejestrowanie korespondencji.
Kolejna instrukcja pt. Organizacja wewnętrzna służby Ministerijum Spraw
Zagranicznych wprowadzona została 12 II 1919 r. Obowiązywała do X 1919 r.
opracowanej przez Komisję Urzędniczą Państwa Polskiego. Zob. T. Manteuffel, Początki współczesnej państwowej biurowości polskiej jako materiał do organizacji registratur w urzędach państwowych
(1917–1920), Archeion t. 5, 1929, s. 52.
4
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej
Potrzeby (dalej: PUZAP), sygn. 19, s. 164–167.
5
Instrukcja kancelaryjna nie mówiła o oznaczaniu pism w Biurze Podawczo-Rozdzielczym
pieczątka wpływu. Wskazują na to akta, zob. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej:
MSZ), sygn. 1480, s. 6.
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Korespondencja odbierana była w Kancelarii Departamentu Polityczno-Dyplomatycznego6. Po otwarciu i sprawdzeniu zawartości, pisma przesyłano do
Kancelarii Prezydialnej oraz Kancelarii Departamentu Administracyjno-Politycznego. Pisma dotyczące spraw politycznych pozostawały w kancelarii Departamentu Polityczno-Dyplomatycznego. W każdej kancelarii departamentowej
następowało przyjęcie wpływu, otwarcie i sprawdzenie zawartości, oznaczenie
korespondencji pieczątkami wpływu, rejestracja w dzienniku podawczym oraz
skorowidzu rzeczowym i imiennym oraz uzupełnienie pieczątek wpływu. Tylko
w kancelarii Departamentu Polityczno-Dyplomatycznego dołączano pisma
poprzednie7. Tak przygotowany wpływ wkładano w arkusze referatowe, po
czym kierowano do odpowiedniego wydziału. Tam następowało jego ponowne
oznaczenie pieczątką wpływu, zarejestrowanie, uzupełnienie pieczątek oraz
zadekretowane do referenta do załatwienia sprawy (według instrukcji naczelnik
wydziału rejestrował pisma w dzienniku podawczym). Po sporządzeniu brulionu odpowiedzi, koszulka była przekazywana do aprobaty naczelnika wydziału
oraz dyrektora departamentu. Następnie całą sprawę kierowano do kancelarii
wydziałowej (do uzupełnienia dziennika), a następnie do kancelarii departamentu w celu przygotowania czystopisu, kolacjonowania, uwierzytelnienia
pieczęcią resortu oraz sporządzenia opisu kopert. Po tych czynnościach przekazywano całą sprawę do podpisu dyrektorowi departamentu, wiceministrowi lub
ministrowi, po czym przekazywano ją do ekspedycji. Po wysłaniu czystopisu,
Ekspedycja zwracała całą teczkę do odpowiedniej kancelarii, gdzie następowało
uzupełnienie dziennika podawczego oraz włączenie sprawy do registratury.
Opisana powyżej instrukcja miała 19 punktów zatrzymania pisma (15
w przypadku aprobaty i podpisu przez kierownika wydziału). Spośród wszystkich etapów zatrzymania najwięcej występowało w kancelarii wydziałowej.
Korespondencja oznaczana była dwukrotnie: w kancelarii departamentowej
oraz kancelarii wydziałowej. To samo dotyczyło jej rejestrowania w dziennikach
i skorowidzach. Należy przypuszczać, że obieg pism wydłużało aż trzykrotne
przekazywanie korespondencji do decydenta w przypadku dekretacji, akceptacji oraz podpisywania pisma. To samo dotyczyło co najmniej dwukrotnego
uzupełniania dziennika podawczego.
Niewielkie zmiany w obiegu pism przyniosła instrukcja Regulamin toku
wewnętrznych czynności Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 1 X 1919 r.8 KoAAN, PUZAP, sygn. 19.
Wbrew organizacji wewnętrznej służby Ministerium Spraw Zagranicznych, registratura
utrzymała się tylko w Departamencie Polityczno-Dyplomatycznym. W Departamencie Prawno-Administracyjnym registratury były w wydziałach, zob. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (dalej: DU MSZ), 1921, nr 5, poz. 52.
8
Tekst Regulamin toku wewnętrznych czynności Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 1 X 1919 r.
zachował się w Dzienniku Urzędowym MSZ z 1920 r. Zostało on uzupełniony okólnikami z dnia
17 X 1919 r., 20 XII 1919 r. oraz 3 I 1920 r. W związku z tym, przedstawia on sytuację kancelarii
6
7
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respondencja wpływająca kierowana była do Departamentu Polityczno-Dyplomatycznego (od I 1920 Dziennika Głównego). Tam następowało otwarcie
wpływów, sprawdzenie zawartości oraz oznaczenie ich pieczątką. Następnie,
każde pismo rejestrowano w dzienniku podawczym oraz skorowidzach, po
czym uzupełniano pieczątki wpływu. Na podstawie przydziału wstępnego
przekazywano korespondencję wraz ze spisem liczb do odpowiednich oddziałów kancelaryjnych. Pisma ważne przekazywano dyrektorom departamentów,
którzy kierowali je do Gabinetu Ministra. Następnie, pisma przechodziły do
odpowiednich oddziałów. W kancelarii wydziałowej bądź departamentowej
przychodzącą korespondencję oznaczano ponownie pieczątką wpływu, po
czym rejestrowano w dzienniku podawczym i skorowidzach. Kolejną czynnością było uzupełnienie pieczątek wpływu oraz dołączenie koszulki. W przypadku pism poprzednich dołączano priora9. Tak przygotowany wpływ przekazywano naczelnikowi wydziału, który po dekretacji odsyłał ją do kancelarii
w celu uzupełnienia dziennika podawczego. Następnie, wpływ kierowany był
do referenta, który po sporządzeniu brulionu odpowiedzi, kierował całą sprawę
do naczelnika wydziału do aprobaty. W zależności od sprawy, koszulka mogła
trafić do aprobaty dyrektora departamentu oraz podsekretarza stanu. Koszulka
po aprobacie wracała do kancelarii w celu sporządzenia czystopisu, kolacjonowania jego treści z brulionem oraz wykonania opisu koperty. Być może część
pism przekazywano z kancelarii wydziałowej do kancelarii departamentowych
celem sporządzenia czystopisu dla pism tajnych, czy uwierzytelnienia pieczęcią
resortu10. Z kancelarii wpływ kierowany był do podpisu, po czym przekazywano go z powrotem do kancelarii w celu uzupełnienia dziennika podawczego.
Następnie przekazywano cała sprawę do Ekspedycji, która po zarejestrowaniu
przesyłki, kopertowaniu i wysłaniu czystopisu, zwracała całą koszulkę do oddziału kancelaryjnego. Tam następowało uzupełnienie dziennika i włączenie
akt do registratury.
Powyższy obieg z 16 punktami zatrzymania pisma (i aż 20 w przypadku
wstępnego przeglądu i aprobaty pism przez dyrektora departamentu, podsekretarza stan) obowiązywał do VI 1922 r. Funkcjonowanie w dalszym ciągu
kancelarii głównej wraz z jej oddziałami spowodowało dwukrotną rejestrację
pisma w dzienniku podawczym, skorowidzach oraz oznaczanie korespondencji.
Zaletą tej instrukcji było przyśpieszenie obiegu pism poprzez wyłączenie większości pism jawnych z dekretacji dyrektora departamentu bądź podsekretarza
stanu. To samo dotyczyło zmniejszenia ilości uzupełnień dziennika.
centrali MSZ od stycznia 1920 r. Zob. DU MSZ 1920, nr 2. Na oryginalny tekst powołuje się
T. Manteuffel, dz. cyt.
9
O układzie dokumentów w koszulce zob. Wskazówki dla referentów MSZ i placówek zagranicznych, Warszawa 1920, s. 10.
10
Okólnik nr 227 z 2 XII 1919 r. Przestrzeganie tajemnicy urzędowej, [w:] Wskazówki dla referentów MSZ i placówek zagranicznych, Warszawa 1920, s. 13, 15.
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Kolejne próby przyspieszenia obiegu pisma lub jego unormowania podejmowano od końca 1920 r. Dotyczyło to m.in. wyłączenia rejestracji pism
w Kancelarii Głównej w X 1920 r.11 czy wprowadzenia okólników związanych
z podpisywaniem12 datowaniem pism13 oraz z pismami tajnymi14. Pomimo tych
zmian, liczba punktów zatrzymania pisma nie uległa zmianie.
Nowa instrukcja kancelaryjna zaczęła obowiązywać od VI 1922 r.15 Depesze
odbierał Wydział Szyfrowy, który po deszyfrowaniu i dwukrotnym zarejestrowaniu szyfru przekazywał ją do dyrektora departamentu oraz do wiadomości
Gabinetowi Ministra. Ten pierwszy dekretował depesze do odpowiedniego wydziału. Inaczej postępowano z pismami dyplomatycznymi, tajnymi imiennymi,
które kierowano bezpośrednio z Ekspedytu do odpowiedniego wydziału. Od
1924 r. tego typu poczta trafiała do Gabinetu Ministra, gdzie była referowana
podsekretarzowi stanu, wiceministrowi bądź ministrowi. Następnie przekazywano ją do dyrektora departamentu, który po dekretacji kierował pisma do
odpowiednich podległych mu wydziałów. W Biurze Informacyjno-Podawczym
odbierano pozostałą pocztę. Była ona otwierana, sprawdzana oraz oznaczana
pieczątką wpływu. Korespondencję, zgodnie z rozkładem czynności, dzielono
na teczki według wydziałów. Do każdej teczki wkładano wykaz. Następnie
cały wpływ przesyłano do naczelnika odpowiedniego wydziału. Ten ostatni,
po sprawdzeniu, zadekretowaniu i naniesieniu odpowiednich poleceń dotyczących trybu załatwienia sprawy, przekazywał teczkę do kancelarii. Tam następował podział korespondencji według trybu załatwienia, postawienie pieczątki
wpływu (dla pism bezpośrednio wpływających), zarejestrowanie w dzienniku
podawczym, skorowidzach, uzupełnienie pieczątki wpływu, dołączenie do pism
koszulki oraz ewentualne dołączenie akt poprzednich. Tak przygotowana korespondencja przekazywana była do załatwienia. Referent w trakcie sporządzenia
odpowiedzi mógł przesłać całą sprawę do innego wydziału w celu zasięgnięcia
opinii. W tym celu przekazywał cała sprawę do kancelarii wydziałowej, która
przesyłała ją do danego wydziału. Całość ponownie wracała tą samą drogą.
Wykonany brulion odpowiedzi trafiał do kancelarii wydziałowej, a stamtąd
do akceptacji naczelnika wydziału. Sprawa mogła zostać przekazana do aproDU MSZ 1921, nr 5, poz. 52.
DU MSZ 1921, nr 5, poz. 46. Okólnik nr 153 w przedmiocie podpisywania pism wychodzących
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zewnątrz z 23 XI 1921 r.
13
DU MSZ 1921, nr 4, poz. 35. Okólnik w przedmiocie datowania pism wychodzących na zewnątrz MSZ i podległych placówek z 22 XI 1921 r.
14
DU MSZ 1921, nr 4, poz. 32. Rozporządzenie w przedmiocie traktowania akt tajnych i poufnych z 22 XI 1921 r.
15
DU MSZ 1922, nr 12, poz. 85. Rozporządzenie w przedmiocie biurowości Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. W załączniku znajdowała się Instrukcja biurowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych ułożona na podstawie Instrukcji biurowej dla Ministerstw opracowanej przez Komisję
dla spraw oszczędności państwowych.
11

12
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baty dyrektorowi departamentu, podsekretarzowi stanu, wiceministrowi lub
ministrowi. Po akceptacji, koszulka ponownie wracała do kancelarii. W latach
1922–1924 przekazywano ją do Kancelarii Głównej, od 1924 r. sporządzano
czystopisy w kancelarii wydziałowej. Po sporządzeniu czystopisu, w kancelarii
następowało kolacjonowanie jego treści z brulionem odpowiedzi, uwierzytelnienie pieczątkami oraz sporządzenie opisu kopert. W przypadku części dokumentów kolacjonowanie wykonywane była przez referenta. Następnym etapem
było przesłanie pisma do podpisu. Utrwalił się zwyczaj podpisywania pisma
przez ostatniego aprobanta. W przypadku, gdy czystopis był kolacjonowany
przez referenta, cała teczka trafiała najpierw do kancelarii, a potem do osoby
podpisującej pismo. W przeciwnym razie, koszulka trafiała wprost z kancelarii
do decydenta. Po podpisaniu pismo przekazywano ponownie do kancelarii, po
czym kierowano całą koszulkę do ekspedycji. Po wysłaniu czystopisu, brulion
odpowiedzi trafiał do kancelarii. Tam następowało uzupełnienie dziennika
podawczego oraz włączenie brulionu, ewentualnych prionów i koszulki do akt.
W efekcie obieg pism posiadał 23 punkty zatrzymania. Największa ich ilość
występowała w kancelariachi wydziałowych.
Od 1 I 1933 r. w całym MSZ zaczął obowiązywać bezdziennikowy system
kancelaryjny. W centrali MSZ wprowadzony został na podstawie instrukcji pt.
„Tymczasowe przepisy kancelaryjne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych”16.
Niewielkie zmiany wprowadzone zostały instrukcją kancelaryjną z VIII 1936 r.17
Obieg pism zaczynał się w Kancelarii Głównej. Po otwarciu oraz sprawdzeniu,
pisma oznaczane były pieczątkami wpływu. Następnie rozdzielano pocztę
między poszczególne kancelarie wydziałowe. Była ona przesyłana w teczkach,
do których wkładano wykazy wpływów. W dalszym ciągu nieotwarte pozostały
pisma tajne, pisma adresowane do podsekretarza stanu, ministra lub do wydziału. Depesze odbierał Wydział Szyfrowy. Wpływającą do wydziału z Kancelarii Głównej lub Gabinetu Ministra, dyrektora departamentu korespondencję
odbierały kancelarie wydziałowe. Pierwszą czynnością było otwarcie poczty
oraz sprawdzenie jej zawartości. W przypadku braku postawionej wcześniej
pieczątki wpływu, pisma oznaczane były prezentą wydziałową. Następnie pracownik kancelaryjny rejestrował pisma w rejestrze akt oraz uzupełniał pieczątkę
wpływu i wykaz wpływu. Tak zarejestrowana korespondencja przekazywana
była do naczelnika wydziału, który po zadekretowaniu i ewentualnym naniesieniu poleceń przekazywał ponownie całą sprawę do kancelarii wydziałowej.
W przypadku występowania prionów, kancelaria dołączała je do akt sprawy,
po czym przekazywała całą teczkę referentowi. W zależności od dekretacji,
teczka była przekazywana do referenta lub kierownika referatu. Ten ostatni, po
DU MSZ 1932, nr 26, poz. 187. Zarządzenie w sprawie tymczasowych przepisów kancelaryjnych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W załączniku umieszczono tekst Tymczasowe przepisy
kancelaryjne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17
DU MSZ 1936, nr 8, poz. 79. Instrukcja kancelaryjna.
16
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zapoznaniu się z treścią sprawy, kierował ją do referenta. Bardzo często zamiast
naczelnika wydziału, korespondencja dekretowana była przez kierowników referatów. Referent w trakcie sporządzania brulionu odpowiedzi mógł – poprzez
swoją kancelarię – przesłać sprawę innemu wydziałowi celem uzyskania opinii.
Sporządzony brulion odpowiedzi przekazywano kierownikowi referatu
a następnie naczelnikowi wydziału. W zależności od sprawy, aprobata mogła
być dokonana dodatkowo przez dyrektora departamentu, podsekretarza, wiceministra lub ministra. Następnie sprawa ponownie trafiała do kancelarii, gdzie
był sporządzany czystopis oraz kolacjonowano jego treść z brulionem. W części
wydziałów, po sporządzeniu czystopisu w kancelarii, sprawa była przekazywana
referatowi do kolacjonowania. Następnie, całość trafiała do podpisu, po czym
następował jej zwrot do kancelarii. Tam następowało sporządzenie opisu koperty, kopertowanie oraz odesłanie jej do ekspedycji. Po wysłaniu czystopisu,
kancelaria odnotowywała w rejestrze datę załatwienia oraz włączała całość
do registratury.
Według powyższych zapisów, najkrótsza droga pisma miała 14 punktów
zatrzymania. Ich liczba zwiększała się do 25 punktów w przypadku dekretacji
pism przez dyrektora departamentu, podsekretarza stanu, aprobaty przez dyrektora departamentu, podsekretarza stanu lub wiceministra oraz przesyłania
pisma innym wydziałom. Największa liczba zatrzymań występowała w dalszym
ciągu w kancelarii wydziałowej.
Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że liczba punktów zatrzymania
pism w latach 1919–1939 utrzymywała się na podobnym poziomie. Sytuację
tę należy zestawić z przekształceniami kancelaryjnymi. Te ostatnie dotyczyły
zarówno ogólnego modelu obsługi kancelaryjnej, jak i podziału czynności
pomiędzy poszczególne jego ogniwa. W okresie funkcjonowania kancelarii departamentowych (1919–1920) obieg wydłużało przekazywanie pism do każdej
z nich, rejestracja w kancelarii departamentowej oraz wydziałowej, uzupełnianie
pieczątki głównej, pieczątki wydziałowej oraz kilkukrotne uzupełnienia dziennika podawczego. Ponadto, w pierwszym okresie funkcjonowania kancelarii
departamentowych (1919 r.) pisma były dekretowane oraz aprobowane przez
dyrektora departamentu bądź podsekretarza. Największa liczba punktów zatrzymania występowała w kancelarii wydziałowej.
Od 1922 r. większość czynności kancelaryjnych w resorcie przejęły kancelarie wydziałowe, zarządzając dokumentacją komórek (wydziałów), które
obsługiwały. Pomimo braku podwójnej rejestracji, oznaczania pieczątkami
oraz spadku liczby uzupełniania dziennika podawczego, w dalszym ciągu
utrzymywała się duża liczba punktów zatrzymania w kancelarii wydziałowej.
Modelu tego nie zmieniło wprowadzenie od 1933 r. bezdziennikowego systemu
kancelaryjnego. W dalszym ciągu, obsługa opierała się o kancelarie wydziałowe,
co wydłużało obieg pism.
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Z

agadnienia biurowości, zajmujące istotne miejsce w dorobku Profesor Haliny Robótki, oprócz praktycznego, archiwalnego wymiaru mają również
szersze znaczenie. To właśnie współcześnie działające instytucje wytwarzają
dokumentację, która po upływie dłuższego lub krótszego czasu stanie się
materiałami służącymi badaniu czasów, w których powstała. Stanie się zatem
zespołem źródeł historycznych. Rozpoznanie kontekstów i opis uwarunkowań
ich genezy może pozwolić przyszłym badaczom na ominięcie wielu problemów,
z którymi borykamy się dziś, pracując z produktami dawnych kancelarii. Badania te zaliczyć można zatem do szeroko pojętego źródłoznawstwa.
Pieczęcie dwudziestowiecznych instytucji należą do kategorii źródeł rzadko
analizowanych przez badaczy. Wynika to chyba głównie z przeświadczenia
o ich nikłej wartości źródłowej, będącej pochodną ich formalizacji1, ale też
z ogromnej ilości zachowanych odcisków, często rozproszonych, która utrudnia
rozpoznanie materiału2. Z satysfakcją trzeba jednak zauważyć pewien wzrost
zainteresowania tą problematyką3.
Z. Piech, Perspektywy polskich badań sfragistycznych, [w:] Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej,
red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006, s. 37.
2
M. Hlebionek, Kilka uwag o pieczęciach w XIX w. na przykładzie zaboru pruskiego,
[w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria. Metody badań. Dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa
2013, s. 529, 551.
3
Zob. np. M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej,
cz. 1–3, Łódź 2010. Autor objął analizą odciski pieczęci do ok. 1950 r.; W. Fabijański, Próba kla1
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W innym miejscu zauważyłem, że dla badania pieczęci dziewiętnastowiecznych, ale też późniejszych, inaczej niż w przypadku sfragistycznych badań
epok wcześniejszych, nie zawsze konieczne jest dotarcie do samych odcisków.
Znakomicie zastępują je odpowiednie normatywy kancelaryjne, regulujące
tak kształt i treść pieczęci, jak i zasady ich funkcjonowania4. Stwierdzenie to
chciałbym podtrzymać (choć z pewnym zastrzeżeniem), a tekst niniejszy ma
służyć charakterystyce jednej z kategorii źródeł, pomijanych dotąd w badaniach
sfragistycznych, mogących stanowić „ekwiwalent” samych odcisków, a jednocześnie osadzający je w określonym kontekście kancelaryjnym. Dla współczesnych
kancelarii są nimi instrukcje regulujące zasady używania, zamawiania i kasacji
pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych. Stanowią one częsty element
systemu normatywów regulujących działalność instytucji. A mimo iż jest on
blisko związany z działalnością kancelarii, to zazwyczaj pomija go literatura
dotycząca biurowości5.
W dokumentacji bydgoskich zakładów Telkom-Telfa, działających w latach
1928–19926 udało się odnaleźć trzy instrukcje dotyczące zasad używania
pieczęci, pochodzące kolejno z lat 1964, 1976 oraz 1992. Ponieważ instrukcja
z 1964r. wprowadzona została niewątpliwie jako pierwsza, kolejne zaś anulują
syfikacji i nazewnictwa pieczęci używanych w kancelariach urzędów oraz instytucji polskich XX w.,
[w:] Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 553–
579; Warto wspomnieć również o zorganizowanej niedawno konferencji „Pieczęcie w warsztacie
badawczym historyka okresu Polski Ludowej”, która miała miejsce w Poznaniu, 1 XII 2014 r.
4
M. Hlebionek, Kilka uwag, s. 197; tenże, Pieczęcie na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.
Zarys problematyki, [w:] Dawne pieczęcie, s. 533–539, 542.
5
Por. np. W. Czyżowski, W. Jarzebowski, Biurowość terenowych organów administracji, Warszawa 1977; W. Jarzębowski, Nowoczesne biuro: organizacja i technika, Warszawa 1978; Kancelaria
i archiwum zakładowe, red. E. Borodij, Warszawa 2009, s. 87–90; H. Robótka, Współczesna biurowość.
Zagadnienia ogólne, Toruń 2010. Liczne przykłady tego typu normatywów znaleźć dziś można
w Internecie. Zob. np.: Instrukcja o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej, http://
www.nettax.pl/dzienniki/dumon/2005/19/poz.178/zal1.htm [dostęp 1 X 2015 r.]; Zarządzenie
nr 1382 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic
urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji http://www.iniejawna.
pl/przepisy/policja/05_20_131.html [dostęp 1 X 2015 r.]; Instrukcja postępowania z pieczęciami
urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
http://www.pwsz–ns.edu.pl/media/File/instrukcja_pieczecie.pdf [dostęp 1 X 2015 r.]; Instrukcja
postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 2 w Rybniku
http://g02.bip.edukacja.rybnik.eu/_files_/instrukcja_pieczci_i_piecztek.pdf [dostęp 1 X 2015 r.];
Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Urzędzie gminy Ełk,
http://elk–ug.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=247169 [dostęp 1 X 2015 r.]; Instrukcja
w sprawie sztandaru, znaku i pieczęci ogniw ZNP, http://www.znp.edu.pl/media/files/20f45d4d5f1d803d3a4bd75e75f73f90.pdf [dostęp 1 X 2015 r.].
6
Początkowo, w latach 1928–1945 była to firma prywatna. Po 1945 r. uległa ona nacjonalizacji
i stała się przedsiębiorstwem państwowym. W 1992 r. nastąpiła jej prywatyzacja i sprzedaż koncernowi telekomunikacyjnemu AT&T. O wcześniejszych dziejach przedsiębiorstwa zob. Rozwój
Zakładów Teleelektronicznych Telkom-Telfa w latach 1928–1978, red. R. Kabaciński, Bydgoszcz 1978.
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odpowiednio rozporządzenia z 1964 i 1976 r., zaś jeszcze w 1992 r. zakłady
Telkom-Telfa zmieniły właściciela, należy przyjąć, że dysponujemy kompletem
takich rozporządzeń.
Wprowadzenie w 1964 r. pierwszej instrukcji określającej zasady funkcjonowania pieczęci w przedsiębiorstwie wiąże się prawdopodobnie z procesem
regulacji zakładowej biurowości. W tym samym czasie zmieniono tam bowiem
system kancelaryjny na bezdziennikowy czemu towarzyszyło wprowadzenie
nowej instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt7. Jednocześnie, osobnymi zarządzeniami uregulowano kwestie załatwiania spraw tajnych i poufnych8 oraz
zwykłej korespondencji9. Samo zarządzenie wprowadzające interesujące nas
przepisy, jako bezpośredni powód ich stworzenia podaje brak ewidencji używanych w przedsiębiorstwie pieczęci oraz niewielką dbałość o nie, co mogło
prowadzić do nadużyć, także w sferze gospodarczej10. Dlatego celem normy,
według jej twórców, miało być „lepsze zabezpieczenie własności społecznej”11.
Dalej instrukcja wskazywała dwie grupy problemów, które na jej podstawie
miały zostać uporządkowane: systematyzacja używanych w firmie pieczęci („podział według znaczenia i przeznaczenia”) wraz z przypisaniem ich poszczególnym komórkom oraz procedury związane z ewidencjonowaniem, pobieraniem,
zamawianiem i likwidacją typariuszy12.
Pierwsza grupa zagadnień opisanych w instrukcji to de facto zdefiniowanie systemu sfragistycznego przedsiębiorstwa13. Norma nie wyjaśnia jednak
Zarządzenie wewnętrzne nr 30/64 z dnia 1 XII 1964 r. w sprawie wprowadzenia bezdziennikowego systemu kancelaryjnego oraz instrukcji nr 6/64 z dnia 1 XII 1964 r. dotyczącej obiegu
i sposobu załatwiania korespondencji. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej APB), Zakłady
Teleelektroniczne „Telkom-Telfa” w Bydgoszczy 1945–1979 (dalej Telkom-Telfa), sygn. 206.
8
Zarządzenie wewnętrzne nr 27/64 z 28 XI 1964r. w sprawie zasad postępowania z dokumentami tajnymi i poufnymi stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową. APB, Telkom-Telfa,
sygn. 206.
9
Instrukcja wewnętrzna nr 6/64 z 1 XII 1964 r. w sprawie obieg i sposobu załatwiania
korespondencji. APB, Telkom-Telfa, sygn. 7.
10
Zarządzenie wewnętrzne nr 13/64 z dnia 10 VI 1964 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
nr 5/64 w sprawie postępowania oraz zasad używania pieczęci [!], APB, Telkom-Telfa, sygn. 206.
11
Zarządzenie wewnętrzne 27/64, s. 45.
12
Instrukcja wewnętrzna nr 5/64 , s. 103.
13
Pojęcie systemu sfragistycznego używane jest głównie na gruncie badań sfragistycznych,
ale jak się wydaje może być ono przydatne również dla badań nad biurowością. W nauce polskiej definicję systemu sfragistycznego ustalił Zenon Piech w połowie lat 90. XX w. Stwierdził,
że „system sfragistyczny to wzajemnie skorelowany układ odpowiadający ustrojowi, strukturze
i hierarchii kompetencji dysponenta. Jego zewnętrznym wyrazem było wyobrażenie napieczętne,
z reguły zróżnicowane treściowo (ikonograficznie), oraz legenda, która towarzyszyła przedstawieniu i werbalnie identyfikowała dysponenta pieczęci”. Z. Piech, Średniowieczne pieczęcie tynieckie,
[w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, red. K. Żurowska, Tyniec–Kraków 1995, s. 123. Por.
A. Baniecki, D. Bednarek, D. Żygadło, R. Forysiak-Wójciński, P. Gut, J. Leśniewska, M. Hlebionek,
Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, Archiwista. Polski, 2010, nr 3, s. 54.
7

67

68

Zarządzanie dokumentacją

samego pojęcia pieczęci, które, jak się wydaje, rozumie szeroko i to w oparciu
o właściwości formalne (zob. niżej). Natomiast zaproponowana w niej ich klasyfikacja jest dość uniwersalna. Systematykę tę oparto na skrzyżowaniu kryteriów
funkcjonalnych i formalnych, które ilustruje poniższa tabela:
Pomocnicze środki
pracy

Pieczątki o funkcji:
A
B
C
rozpoznania wystawcy wyłącznie rozpoznania zastąpienia podpisu
i uwierzytelnienia pod- wystawcy
pisu
I – Pieczęcie firmowe
I – przedsiębiorstwa
I – działu/wydziału

D
dla celów:
– manipulacyjno-biurowych,
–p
 rodukcyjnych

I – Pieczęcie nagłówkowe I –
 Pieczęcie Kontroli
I– działu/wydziału
Technicznej
I– sekcji
II –
 Pieczęcie określające
stanowisko [podpisowe]
I– imienne
I– bezimienne

II – Pieczęcie osobiste
I– imienne
I– bezimienne
I– faksymile

W sferze funkcjonalnej zastosowano podział na pieczecie, których odciśnięcie mogło powodować skutki prawne oraz środki mające usprawnić działalność
biurową, których nie nazywano dalej pieczęciami (służyły one jedynie powielaniu sformalizowanych not tak w obiegu biurowym jak i w procesie produkcji14).
Te pierwsze podzielono dalej na legalizująco–informacyjne, informacyjne i grupę, którą można by określić jako quasi–uwierzytelniającą, czyli w określonych
sytuacjach mogących zastąpić podpis.
Rozwinięcie tej systematyki stanowił wykaz typów pieczęci dopuszczonych
do użytku w przedsiębiorstwie. W formie tabelarycznej określał on rodzaj
pieczęci (w odniesieniu do opisanej wyżej klasyfikacji), ich kształt, charakteryzował treść i podawał wzór układu tejże na stemplu a wreszcie normalizował
ich wymiary (zob. Aneks). W świetle tych informacji system sfragistyczny przedsiębiorstwa Telkom-Telfa składał się z ośmiu rodzajów pieczęci należących do
kategorii A–I (pieczęci „firmowych przedsiębiorstwa” [okrągłych, trójkątnych
i prostokątnych te ostatnie w odmianie pełnej bądź skróconej]), wreszcie pełnych i skróconych, prostokątnych pieczęci firmowych działów i wydziałów),
trzech rodzajów należących do kategorii B–I (pieczęcie nagłówkowe działu,
14
W sprawie definicji pieczęci i rozróżnienia ich od stempli powielających sformalizowane
noty kancelaryjne zob. A. Baniecki, D. Bednarek, D. Żygadło, R. Forysiak-Wójciński, P. Gut,
J. Leśniewska, M. Hlebionek, dz. cyt., s. 51; M. Hlebionek, Pieczęć jako obiekt archiwalny, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski,
A. Rosa, Toruń 2011, s. 304–311.
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wydziału, sekcji); dwóch rodzajów pieczęci kategorii B–II (pieczątki określające
stanowisko, tzw. „podpisowe”, imienne i bezimienne); jednego rodzaju pieczątek kategorii C–I (kontroli technicznej, zawierającej inicjały KT oraz numery
kontrolne – ich kształt regulowało osobne rozporządzenie15); trzech rodzajów
pieczęci kategorii C–II (tzw. „konturowych” zawierających inicjały nazwy komórki organizacyjnej i numery kontrolne, imiennych zawierających imię i nazwisko
dysponenta oraz faksymile podpisu uzupełnione niekiedy o „tytuł naukowy”).
W przypadku pieczęci kategorii D nie określano ich rodzajów, kształtu ani
rozmiarów, informując jedynie, że zawierać one mogą „napisy o różnorodnych
treściach, symbole, oznaczenia” niewystępujące w wyżej opisanych kategoriach.
Na marginesie trzeba zauważyć, że kształt ich mogły precyzować inne normatywy. Niech za przykład posłużą precyzyjnie opisane w instrukcji dotyczącej
postępowania z korespondencją, a niewymienione osobno w interesującej nas
normie, pieczęcie wpływu (prezenty) oraz pieczęcie ekspedycji16. Spostrzeżenie
to potwierdza jedynie ramowy charakter instrukcji.
Zdecydowana większość z przewidzianych do użytku pieczęci miała kształt
podłużny, charakterystyczny dla tzw. pieczęci nagłówkowych. Jedynie pieczęcie
„firmowe”, należące do kategorii A–I, jak już wspomniano, mogły przybierać
formę okrągłą lub trójkątną. Jednak i one miały charakter napisowy, zawierając
nazwę przedsiębiorstwa. Podobną treść miała zdecydowana większość pieczęci
podłużnych, z tym, że w zależności od rodzaju mogły, oprócz albo zamiast
nazwy firmy podawać nazwę właściwej komórki pełną (z adresem i numerem
telefonu) lub skróconą (sama nazwa komórki organizacyjnej). W dalszej części
regulacje omawiały zasady funkcjonowania poszczególnych kategorii pieczęci.
Instrukcja kreśliła je następująco. Pieczęcie „firmowe” należące do kategorii
A–I, tzn. z pełną lub skróconą nazwą zakładu, służyć miały do pieczętowania
pism wychodzących na zewnątrz, wystawianych w imieniu przedsiębiorstwa.
Ograniczono przy tym prawo do ich używania – mogły nimi dysponować tylko
wymienione organy (dyrektor i zastępcy, sekretariat dyrekcji, kancelaria ogólna,
dział spraw osobowych [dla przepustek, legitymacji ubezpieczeniowych itp.]);
kancelaria tajna (do lakowania), a także działy finansowo-księgowy oraz zbytu
i zaopatrzenia. Ponadto powinny być one odciskane na konkretnym piśmie dopiero po podpisaniu go przez upoważnioną osobę. Inne działy, mające kontakt
z klientami i wystawiające dla nich dokumenty „typowe i specyficzne dla zakresu pracy danego działu” miały posługiwać się pieczęciami „firmowymi działu
lub wydziału”, z nazwą zakładu poprzedzoną jednak nazwą właściwej komórki.
Instrukcja podkreślała tu ich „ograniczoną ważność”. Jak wszystkie pieczęcie
kategorii A–I stanowiły wizytówkę firmy i odciskano je na pismach wychodząZarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dn.
25 IV 1952, nr 131, par. 41, 42 i załączniki.
16
Instrukcja nr 6/64, pkt. 3.5; 9.3.
15
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cych na zewnątrz, tak pieczęcie kategorii B–I obsługiwać miały korespondencję wewnątrzzakładową służąc głównie rozpoznaniu wystawcy dokumentu.
Dlatego nie zawierały już nazwy zakładu, a tylko nazwę właściwego działu,
wydziału lub sekcji. Niemniej dopuszczano ich wykorzystywanie w korespondencji zewnętrznej, o ile właściwe regulaminy nie zakładały użycia w konkretnym przypadku pieczęci „podpisowych” (B–II). Prawo posiadania pieczęci tej
ostatniej kategorii („podpisowych”, B–II) przyznano pracownikom w randze od
dyrektora po kierownika działu lub wydziału. Z brzemienia instrukcji wynika,
że chodzi tu o pieczęcie podpisowe imienne, choć nie napisano tego expressis
verbis. Wskazuje na to fakt, że dysponować mogły nimi tylko konkretne osoby
uprawnione do podpisywania decyzji. Pracownicy zatrudnieni na pozostałych
stanowiskach mogli używać, o ile było to celowe, pieczątek podpisowych bezimiennych. Zasady funkcjonowania pieczęci Kontroli Technicznej (C–I), jak już
wspomniano, regulowały osobne rozporządzenia, stąd instrukcja nie poświęca
im miejsca (zob. wyżej). Szerzej charakteryzuje za to zasady funkcjonowania
pieczęci osobistych zaliczonych do kategorii C–II. Posługiwać się nimi mieli
pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową względnie tworzący
bądź sprawdzający dokumentację techniczną. Pieczątki osobiste bezimienne
miały towarzyszyć podpisowi, lub całkowicie go zastępować w przypadku
dokumentacji mniejszej wagi, tworzonej przez magazynierów wydających materiały, wagowych, rozdzielców pracy czy brygadzistów. Pieczęciami osobistymi
imiennymi natomiast miały posługiwać się takie osoby, z których zakresem obowiązków wiązała się odpowiedzialność materialna. Do kategorii C–II zaliczono
również faksymile. Tymi mogli dysponować jedynie dyrektor i jego zastępcy
a faktycznie posługiwać się nimi miał sekretariat dyrekcji. Wykorzystywane
być miały do pieczętowania kopie pism, których oryginały podpisywane były
przez osoby z ww. grona.
Druga grupa zagadnień podniesionych w interesującej nas instrukcji dotyczy zamawiania, ewidencjonowania i likwidacji pieczęci. Tłoki (stemple) pieczęci winny być zamawiane na podstawie pisemnego zapotrzebowania złożonego do Działu Transportowo-Administracyjnego. Zamówienie takie zawierało
informacje o kształcie pieczęci a także wskazanie odpowiedniej kategorii, do
której miała ona być zakwalifikowana. Każdorazowo potrzebna była aprobata
dyrekcji (dla pieczęci A–I), kierownika Działu Organizacji i Zatrudnienia (dla
pieczęci B–I, B–II, C–I, C–II) lub Działu Technicznego dla stempli kategorii
D. Zamówienie takie było notowane w odpowiednim rejestrze, zawierającym
również miejsce na pokwitowanie odbioru gotowej pieczątki oraz jej wzorcowy odcisk. Odpowiedzialnym za realizację zamówień był Dział Gospodarki
Materiałowej. Z kolei Dział Transportowo-Administracyjny prowadzić miał
osobną centralną kartotekę ważniejszych pieczęci, szczególnie takich, które
były przekazywane w przypadku zmiany stanowiska (A–I, B–II, C–II). Instrukcja
wprowadzała specjalny formularz, na którym notowano ruch pieczęci. Oprócz
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wzorcowego odcisku z właściwego tłoka zawierał on miejsce na daty oraz informacje o osobach pobierających i zwracających stempel. Kartoteka ta miała mieć
układ odpowiadający strukturze przedsiębiorstwa (według działów, wydziałów,
sekcji itd.) W przypadku wykrycia nadużycia którejś z pieczęci podlegających
ewidencji, przedsiębiorstwo zastrzegało sobie prawo dochodzenia od kierownika działu, do którego pieczęć była przypisana, wyrównania poniesionych
strat. Jeżeli stempel podlegający ewidencjonowaniu ulegał dezaktualizacji lub
likwidacji, powinien on zostać zdany pracownikowi prowadzącemu kartotekę,
który, po odnotowaniu w niej faktu kasacji pieczęci, w obecności jej faktycznego
dysponenta winien zniszczyć znajdujące się na niej napisy.
W tym miejscu warto wspomnieć, że dwa lata po wprowadzeniu w życiu
wewnętrznych regulacji dotyczących używania pieczęci w zakładach Telfa, Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę definiującą pojęcie pieczęci,
określającą ich kształt oraz wymiary, a także wprowadzającą ich klasyfikację17.
Twórcy normy rozumieli pieczęć jako „przyrząd, którego matryca w wyniku
odciśnięcia daje odbitkę”. Ze sfragistycznego punktu widzenia definicja ta
ogranicza się zatem do jednego z aspektów pieczęci: typariusza. Co ciekawe, nie
znajdujemy tam definicji odcisku (odbitki), których kształty i wielkość przepis
reguluje. Norma dzieliła pieczęcie na firmujące, nagłówkowe, tytułowo-nazwiskowe, adresowe, formularzowe, informacyjne, uzupełniające, faksymilowe,
znakowe, datownikowe oraz numeratorowe. Podobnie więc jak nasza instrukcja,
Polska Norma jednakowo traktowała pieczęcie, których użycie powodowało
skutki prawne jak i te, które służyły jedynie usprawnieniu pracy biurowej.
Wydaje się jednak, że inaczej niż w systematyce przyjętej w Telfie, tu głównym
kryterium podziału były względy formalne i treść umieszczona na typariuszu.
Mimo tego, że do 1993 r. stosowanie polskich norm było obligatoryjne, norma dotycząca pieczęci nie wpłynęła na kształt kolejnej instrukcji, obowiązującej
w Telfie od 1976 r. Zarządzenie wprowadzające ją w życie, jako przyczynę nowelizacji podaje dezaktualizację części postanowień wcześniejszej normy na skutek wprowadzenia pieczątek mistrzów (na mocy odrębnych przepisów18) oraz
pieczątek podpisowych z upoważnienia dyrektora zakładu19. Mimo iż w dużej
mierze obie instrukcje są jednobrzmiące, to dokładniejsza lektura pokazuje, że
zmian było nieco więcej. Zasady systematyki pieczęci pozostały takie same, jak
w instrukcji z 1964 r. Ale do zbioru pieczęci „firmowych” (kategoria A–I), oprócz
Zob. PN–66/N–11470 (numer obecny PN–N–11470:1966) Pieczęcie (stemple) kształty
i wielkość odbitek. Norma miała obowiązywać od 1 I 1968 r. Zob. M.P., 1966, nr 44 poz. 223.
18
Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie obowiązków i uprawnień
mistrzów w zakładach pracy, MP, 1976 nr 7 poz. 34. Zob. też: Zarządzenie nr 29/76 z dnia 1 VII
1976 r. w sprawie realizacji harmonogramu wdrożenia Uchwały nr 21 Rady Ministrów dotyczącej
obowiązków i uprawnień mistrza. APB, Telkom-Telfa, sygn. 222.
19
Zarządzenie wewnętrzne nr 47/76 z dnia 11 X 1976 r. wprowadzające instrukcję w sprawie
trybu zamawiania oraz użytkowania pieczęci. APB, Telkom-Telfa, sygn. 222
17
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pieczęci przedsiębiorstwa, względnie działów, wydziałów lub sekcji włączono
pieczęcie używane przez działające na terenie zakładu wyodrębnione instytucje
(np. przychodnia zakładowa) a także organizacje społeczno-polityczne i stowarzyszenia. Do pieczęci kategorii B–II dodano pieczęcie mistrzów oraz pieczęcie
podpisowe z upoważnienia dyrekcji wraz z ich wzorami. Objęto wreszcie także
głównego księgowego prawem do używania faksymili, przysługującym dotąd
tylko przedstawicielom dyrekcji (zob. Aneks). Rozbudowie uległa druga część
instrukcji. Zmieniono bowiem nieco procedury zamawiania pieczęci, a także
zasady ich ewidencjonowania. Oprócz ogólnozakładowej kartoteki, mającej, jak
pamiętamy obejmować określone kategorie pieczęci, nakazano prowadzenie,
ale wewnątrz poszczególnych działów a nie ogólnozakładowej, ewidencji pieczęci kategorii C–I i C–II. Za jej prowadzenie odpowiedzialni byli kierownicy
działów. Swoistym znakiem czasów jest wreszcie zalecenie, by dla zaoszczędzenia czasu, na pismach o charakterze masowym, zamiast pieczęci nagłówkowych
używać arkuszy papieru z gotowymi nadrukami o identycznej treści20.
Wprowadzona w 1976 r. instrukcja obowiązywała w zakładzie przez kolejnych szesnaście lat. Do jej nowelizacji doszło w 1992 r., w zmienionej sytuacji
społeczno-politycznej. W tym właśnie czasie państwowe dotąd przedsiębiorstwo przygotowywane było do prywatyzacji. Zapewne też z tego względu kolejny raz aktualizowano zestaw normatywów organizacyjnych oraz kancelaryjnych21. Znowelizowana instrukcja w sprawie używania pieczęci została wydana
24 IX 1992 r. W stosunku do dwóch poprzednich jest ona bardzo uproszczona, a sam jej tekst zawiera dosłowne powtórzenia niektórych wcześniejszych
regulacji, a także niezręczności stylistyczne, co zdaje się wskazywać, że nie
przykładano do niej już większej wagi. Układ instrukcji jest analogiczny do
dwóch poprzednich. W pierwszej grupie postanowień określono kształt systemu sfragistycznego firmy. Pozbawiony on jednak został prezentacji zasad
klasyfikacji oraz określenia wzorców pieczęci, ograniczając się do wymienienia
ich kategorii, przy których wskazano – zamiennie – ich rodzaje, lub charakterystykę ich treści. Warto tu zauważyć, że wśród dysponentów pieczęci kategorii
„a” (dawniej A–I, „firmowych”) wymieniono także organizacje związkowe, zaś
pieczęcie kategorii „b” (dawniej B–I i B–II) nazwano po prostu „nagłówkowymi”.
W punkcie 2 norma wskazuje, jakie pieczęcie zaliczone zostały do kategorii „a”,
oraz określa ogólne zasady ich zamawiania (częściowo powtórzone w dalszej
części instrukcji). Treść kolejnych postanowień została przejęta, po pewnym
Instrukcja w sprawie trybu zamawiania oraz zasad używania pieczęci, załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 47/7, z dnia 11 X 1976 r. APB, Telkom-Telfa, sygn. 222.
21
Zob. np. Zarządzenie Wewnętrzne, nr 26/91 z dnia 5 X 1991 r. wprowadzające instrukcję
w sprawie obiegu i załatwiania korespondencji; Zarządzenie Wewnętrzne, nr 27/91 z dnia 5 XI
1991 r. wprowadzające instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. APB, Telkom-Telfa, sygn. 237; Zarządzenie wewnętrzne, nr 2/92 z dnia 23 I 1992 r. w sprawie
wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej. APB, Telkom-Telfa, sygn. 238.
20
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przeredagowaniu (zmiana nomenklatury działów i aktualizacja nazwy przedsiębiorstwa, przekształconego już wówczas w spółkę), z wcześniejszych wersji
instrukcji. Dotyczy to także drugiej grupy zagadnień, regulujących zasady
zamawiania, ewidencjonowania oraz likwidacji stempli.
Wyniki próby weryfikacji stanu faktycznego, tzn. tego, czy opisane wyżej
normatywy znalazły rzeczywiście odbicie w biurowości przedsiębiorstwa ilustruje Aneks do artykułu (zob. niżej). Luki występujące w owym zestawieniu
pieczęci są efektem stanu zachowania dokumentacji. Gros jej stanowią bowiem
zbiory normatywów wewnętrznych (w formie wykonanych na powielaczu kopii)
i materiały kronikarskie ilustrujące różne aspekty życia zakładu. Przegląd ten
prowadzi do wniosku, że forma odnalezionych odcisków właściwie odpowiada
literze normatywów. Wobec stosunkowo niewielkiej próby trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to rzeczywiście efekt przestrzegania odpowiednich instrukcji, czy też typowości rozwiązań przez owe zarządzenia wprowadzanych.
Wątpliwości takie może budzić odcisk okrągłej pieczęci Działu Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego (zob. niżej, Aneks). Przypomnijmy, że taką formę
miały mieć, w świetle normatywów tylko pieczęcie firmowe zakładu, zaś pieczęcie poszczególnych działów miały mieć wyłącznie kształt podłużny. Prowadzi
to do sygnalizowanego na wstępie zastrzeżenia, co do wartości poznawczej
normatywów regulujących funkcjonowanie nowożytnych pieczęci. Ponieważ,
jak to wyżej już podkreślano, zazwyczaj mają one charakter ramowy, liczyć
się trzeba z pewnymi odstępstwami od wprowadzanych przez nie rozwiązań.
Zakres tych odstępstw może być przy tym bardzo zróżnicowany i zależny od
wielu, nie zawsze uchwytnych, czynników.
Wybór instrukcji dotyczących pieczęci z zakładów Telkom-Telfa nie był
przypadkowy. Przedsiębiorstwo bowiem nie było instytucją administracyjną,
a zatem nie miało prawa do dysponowania pieczęciami urzędowymi, z godłem
państwowym, których kształt regulowały i regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia22. To zaś powoduje, że normatywy wewnątrzzakładowe, wyłączywszy
22
Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz
o pieczęciach państwowych, Dz.U., 1955, nr 47 poz. 314; Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U., 1980, nr 7, poz. 18;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U.,
1955, nr 47, poz. 316; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U., 1970, nr 13, poz. 116; Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych,
Dz.U., 1971, nr 13, poz. 128; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U., 1973, nr 47, poz. 281; Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U., 1974, nr 22, poz. 132; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U., 1990, nr 73, poz. 436;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U. 1991, nr 33, poz. 139.
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wspomnianą wyżej Polską Normę, nie były właściwie ograniczane zarządzeniami zewnętrznymi, i musiały być skorelowane z nimi w minimalnym stopniu.
Instrukcje dotyczące pieczęci stanowiły przy tym istotny element systemu normatywów wewnątrzzakładowych. Jako taki powiązane były przede wszystkim
z normami kancelaryjno-biurowymi: pozostawały bowiem w bezpośrednim
związku z zasadami dotyczącymi załatwiania korespondencji czy przepisami
regulującymi zasady podpisywania (a zatem uwierzytelniania) określonych grup
pism. Co istotne instrukcje biurowe nie zamykają kręgu zarządzeń związanych
z funkcjonowaniem pieczęci. Na osobny ich kompleks składają się normatywy
o charakterze produkcyjno-technologicznym.
Mimo braku regulacji nadrzędnych, pozazakładowych, system sfragistyczny
przedsiębiorstwa cechuje duża stabilność. Na przestrzeni bez mała czterdziestu
lat funkcjonowania interesującej nas grupy normatywów właściwie nie wprowadzono żadnych nowych rodzajów pieczęci, wychodzących poza schemat
ustalony w roku 1964. Charakterystyczne jest przy tym, że pierwsza instrukcja wszystkie użytkowane w firmie typariusze określa mianem pieczęci – per
analogiam do pieczęci urzędowych – nie zaś pieczątek. Jednocześnie starsze
instrukcje (1964, 1976) doceniają rolę pieczęci w procesie usprawniania pracy
biurowej, ale też jako środka uwierzytelniającego pisma, choć w ograniczonym
zakresie bo jedynie towarzyszącego podpisowi. Może to wskazywać na mocną
pozycję pieczęci (a przynajmniej niektórych ich rodzajów: A–I; B–I; B–II; C–II)
w systemie środków uwierzytelniania pism, wynikającą być może z ograniczeń
w prawie do dysponowania nimi, co z kolei wiąże się z prestiżem stanowisk,
którym przysługiwało prawo do używania takich pieczęci. Zestawienie pierwszej (1964) i ostatniej (1992) instrukcji, w połączeniu z sugestiami z instrukcji
„pośredniej” (1976) zalecającymi stosowanie zamiast pieczęci nagłówkowych
pism z drukowanym nagłówkiem pokazuje zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni lat w postrzeganiu pieczęci: od istotnego elementu pisma o charakterze
uwierzytelniająco-informacyjnym, po element służący przede wszystkim przekazywaniu informacji. W tym kontekście do ciekawych wniosków prowadzi
zestawienie celu przyświecającego Uchwale Rady Ministrów z I 1976 r., z faktem
wprowadzenia w tym samym roku osobnych pieczęci, którymi mieli dysponować mistrzowie. Uchwała ta miała bowiem doprowadzić do „podniesienia rangi
i autorytetu mistrza w zakładach pracy”23. Zdaje się to wskazywać, że w tym
czasie możliwość dysponowania własną, służbową pieczęcią stanowiło element
budowania prestiżu stanowiska. Znaczenie wspomnianego przed chwilą waloru
informacyjnego odcisków rosło z czasem, wobec postępującej kursywizacji
pisma odręcznego i nagminnego stosowania paraf. Właśnie dlatego pieczęcie
nagłówkowe stały się podstawowym środkiem identyfikacji wystawcy pisma
23
Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie obowiązków i uprawnień
mistrzów w zakładach pracy, M.P., 1976, nr 7, poz. 34, s. 95.
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i odgrywały ważną rolę w systemie prezentacji firmy na zewnątrz. Instrukcje
dają też wgląd w pozakancelaryjne funkcjonowanie pieczęci zakładowych,
pełniących tu głównie funkcje poświadczeniowe (np. dokonania kontroli technicznej czy akceptacji dokumentacji technicznej). Powoduje to, że pieczęcie
funkcjonujące w przedsiębiorstwie należy postrzegać jako element tych dwóch,
współzależnych przecież, „światów”: administracyjnego i produkcyjnego.

Aneks
Rodzaje pieczęci używanych w zakładach Telkom-Telfa
na podstawie instrukcji z 1976 r.
Uw. Kształt zestawienia wzorowany jest na tabeli stanowiącej część „Instrukcji
w sprawie trybu zamawiania oraz zasad używania pieczęci, załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 47/7, z dnia 11 X 1976 r.”. Zachowano układ samej
tabeli oraz sposób rozłożenia w niej tekstu. Tekst oddany kursywą pochodzi z ww.
normy, natomiast dodatki od wydawcy zaznaczono antykwą. Nie rozwiązywano
stosowanych w opisie pieczęci konwencjonalnych skrótów. W polach „Przykłady”
zestawiono oryginalne odciski mające ilustrować dany rodzaj pieczęci. Ułożono
je w kolejności chronologicznej. Na opis każdej fotografii składa się numer kolejny
w obrębie rodzaju pieczęci, odnośnik do materiałów archiwalnych w których zostały
odnalezione, wymiary oraz rok dla którego odnotowano pierwsze wystąpienie odcisku. Dane o wymiarach, ze względu na częstą amorficzność pieczęci, podano przy
tym jedynie przykładowo, dla trzech pierwszych rodzajów pieczęci kategorii A–I,
określonych w ww. instrukcji jako „pieczęcie firmowe-zakładowe”.
Kategoria A–I

Rodzaj
pieczęci
1
Pieczątka
firmowa:
zakładu
skrócona

Kształt

Treść

2
3
Okrągła
Pełna nazwa
lub trójkątna i miejscowość

Układ
4

Wielkość
pieczątki /
wysokość
czcionek
5
25x25 i 20x20
30x25
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1
Przykłady

2
3
1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 57 (1969 r.).
śr. 24mm

1
[Pieczątka
firmowa]
Skrócona

2
Podłużna

Przykłady

1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1966 r.)
wym. 49x14mm

3
Pełna nazwa
i miejscowość

4

4
Telkom-Telfa
Zakłady Teleelektroniczne

2. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 65 (1969 r.)
wym. 53x18mm

5

5
50x20
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1
[Pieczątka
firmowa]
Pełna

2
Podłużna

3
Pełna nazwa
i pełen adres

4
Telkom-Telfa
Zakłady Teleelektroniczne
Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9–13

Przykłady

1.Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1965r.)
wym. 55x23mm; 1965 r.

2.Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1966 r.)
wym. 53x18mm

3.Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 65 (1969 r.)
wym. 53x18mm

4.Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 44 (1969 r.)
wym. 53x19mm

5.Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 49 (1971 r.).
wym. 53x 22 mm

5
50x20
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1
[Pieczątka
firmowa]
Działu,
wydziału,
organizacji
społ.-polit.,
przychodni
zakład. lub
stowarzyszenia

2
Podłużna

3
Pełna nazwa
działu,
wydziału
i miejscowość

4
5
Dział Spraw Osobowych Zakładów 45x20
Teleelektronicznych Telkom-Telfa
Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9–13
Tel. 318–16

Przykłady

1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 284 (1969 r.)

2.Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 286 (po 1974 r.)

Kategoria B–I
1
Pieczątka
nagłówkowa
– działu lub
wydziału,
Przykłady

2
Podłużna

4
Dział Gospodarki Materiałowej

3
Pełna nazwa
sekcji

4
Sekcja Centralnej Rachuby Płac

5
50x5

Dział Zbytu

–

1
2
[Pieczątka
Podłużna
nagłówkowa]
– sekcji
Przykłady

3
Pełna nazwa
działu
lub wydz.

–

5
40x3
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Kategoria B–II
1
Pieczątka
określająca
nazwisko /
podpisowa/

2
Podłużna

– imienna

– bezimienna Podłużna
Przykłady

3
Określenie stanowiska,
imię i nazwisko wraz z ew.
tytułem naukowym oraz pełnej nazwy lub
symbolu działu
wydziału [!]

4
5
45x15
Główny Technolog
inż. ………......................................……………..

Pełna nazwa
stanowiska

Specjalista Organizacji
Prod.

Kierownik Działu Gospodarki
50x20
Materiałowej
……………………............................…………………
Imię nazwisko
35x15
Mistrz wydziału
M–1 ……………..........................................……

1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45, (1967 r.)

2. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1969 r.)

3. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1969 r.)

40x3
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1

2
3
4. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1970 r.)

4

5

4
Zgodny z obowiązującymi przepisami
w zakresie jakości

5

5. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 284 (po 1974 r.)

Kategoria C–I
1
Pieczątki
Kontroli
jakości
Przykłady

2

3
Inicjały KJ
i liczby kontrolne

–

Kategoria C–II
1
2
Pieczątki
Konturowe
osobiste
inicjały
– bezimienna kom. organ.
i numery
kontrolne
Przykłady

–

3

4

5
Zależna od
miejsca i celu
zastosowania
/np. 15x15;
20x15/
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1
[Pieczątki
osobiste]
– imienna

2
Imię
i nazwisko

3

Przykłady

1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1968 r.)

1
[Pieczątki
osobiste]
– faksymile

2
Podłużna

Przykłady

1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 64 (1965 r.)

4

3
4
Imię i nazwisko Wierne odtworzenie oryginalnego
z ew. tytułem
podpisu
naukowym

2. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 64 (1965 r.)

3. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 284 (po 1985 r.)

5
Zależna od
miejsca i celu
zastosowania
z reguły
18x8

5
45x15
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1

2
3
4
4. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 284 (po 1985 r.)

5

Kategoria D
1
Pomocnicze
środki pracy
dla celów:
– manipulacyjno-biurowych
– technologiczno-produkcyjnych
Przykłady

2

3
Np. „Poufne”
Napisy
o różnorodnych
treściach, symbo- „Zapłacno”
lach, oznaczeniach [!] nie za- „Seria próbna”
wierające treści
przewidzianej
dla pieczęci
wymienionych
w pkt. A–C

1. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1967 r.)

2. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 45 (1967 r.)

3. Or. APB, Telkom-Telfa, sygn. 44 (1969 r.)

4

5
Zależna od
miejsca i celu
stosowania

Paulina Bunkowska
(Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Praktyka postępowania z dokumentacją
projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł
zewnętrznych na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Praktyka postępowania z dokumentacją projektów...

D

okumentacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
(UE), zwana potocznie „dokumentacją unijną” i dokumentacja projektów
współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych, od dłuższego czasu cieszy
się dużym zainteresowaniem. Dzięki wejściu Polski do UE, pozyskano fundusze
na realizację różnych projektów. Utrwaleniem tych działań jest liczna i bogata
dokumentacja. Co ją różni od innej? Na czym różnice te polegają? Dlaczego
wzbudza tyle kontrowersji i problemów? Na te i inne pytania postaram się
odpowiedzieć w niniejszym artykule, przytaczając przykłady pochodzące z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Sposób postępowania z dokumentacją w instytucji regulują przepisy kancelaryjno-archiwalne, w tym instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt oraz
instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum bieżącego. Dla przypomnienia, instrukcja kancelaryjna to zbiór zasad, metod, norm, wskazówek
szczegółowych, wyjaśnień i opisów czynności biurowych oraz postępowania
z dokumentacją, niezależnie od nośnika i sposobu utrwalenia informacji, do
momentu przekazania ich do archiwum bieżącego. Jest to rodzaj podręcznika
kancelaryjnego1. Wykazem akt będziemy nazywać usystematyzowany zbiór
haseł, według którego rejestruje się sprawę, łączy się w grupy, a następnie
1
Por. H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010, s. 34, 83; Polski
słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 37.
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w jednostki kancelaryjne, układa się akta spraw zakończonych (akta podręczne,
registratura) i systematyzuje w archiwum bieżącym oraz służy do odtworzenia
układu pierwotnego zespołu archiwalnego w archiwach historycznych2. Natomiast instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum bieżącego, zwana
instrukcją archiwalną, to zbiór zasad określających organizację, zadania i zakres
działania archiwum zakładowego, a także szczegółowe zasady i tryb postępowania z przechowywaną dokumentacją3.
Dokumentację projektów możemy zdefiniować jako utrwaloną informację
na jakimkolwiek nośniku, powstałą w wyniku realizacji danego działania, finansowanego ze środków zewnętrznych, w tym UE, zmierzającego do stworzenia
unikalnego produktu lub usługi (projektu).
Dokumentacja ta bywa bardzo różnorodna pod względem formy. Ale czy
jest to przypadek odosobniony? Przecież na co dzień występują także sprawy,
które utrwalone są pod różną postacią: papierową, audiowizualną, techniczną,
kartograficzną itp. Dokumentacja unijna jest także bardzo liczna i składa się
zazwyczaj z kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tomów. Długi termin jej
przechowywania w komórkach merytorycznych dla celów kontrolnych, powoduje natomiast trudności w znalezieniu wystarczająco pojemnych szaf. Czy
nie stykamy się jednak z tymi problemami na co dzień, w przypadku innej
dokumentacji? Przykładem jest chociażby dokumentacja techniczna, składająca się zazwyczaj z kilku tomów, czy też akta osobowe pracowników, które
pozostają w komórce organizacyjnej przez cały okres zatrudnienia danej osoby,
nawet ponad 40 lat, tak jak jest to w przypadku uniwersytetu, gdzie do okresu
zatrudnienia dolicza się trzy lata, po których dopiero dokumentacja zostaje
przekazana do Archiwum UMK.
Praktyka pokazuje, że często w instytucjach w wyniku powstawania i realizacji nowych zadań, wykazy akt nie uwzględniają klasyfikacji i kwalifikacji
powstającej dokumentacji. Bardzo często te braki zostają uzupełnione znacznie
później. Najlepszy przykład stanowi właśnie dokumentacja projektów. Wykazy
akt zostają rozszerzone w momencie gdy jest jej już znaczna ilość.
W naszej uczelni problem taki zasygnalizowały komórki organizacyjne
w momencie, kiedy wymagany okres przechowywania, wynikający z podpisanych umów, dobiegał końca lub już nawet upłynął.
W strukturze organizacyjnej UMK funkcjonują trzy komórki, zajmujące
się programami i projektami współfinansowanymi ze środków UE i innych
źródeł zewnętrznych. Są to: Biuro Programów Międzynarodowych (BPM), Biuro
Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (BZFS) i Dział Międzynarodowych
Projektów Badawczych (DMPB).
Por. H. Robótka, dz. cyt., s. 90.
M.in.: Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, red. S. Kłys, Poznań 1986,
s. 118–119; K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011, s. 81.
2
3
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Do zadań Biura Programów Międzynarodowych należy m.in. koordynacja programu ERASMUS, obsługa administracyjna Programów Europejskich
o profilu edukacyjnym –Uczenie się przez całe życie, LEONARDO da VINCI, TEMPUS, wspomaganie i informowanie pracowników i studentów UMK
o działaniach dotyczących międzynarodowego wymiaru uczelni i charakteru
procesu kształcenia, zgodnie z Procesem Bolońskim oraz wdrażaniem Strategii
Lizbońskiej i in.4
Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi wyszukuje, gromadzi, aktualizuje i analizuje informacje o możliwościach pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Uczelnię. Udziela porad
w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, przygotowuje wnioski
i projekty, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi przygotowuje, weryfikuje części formalne i merytoryczne wniosków. Monitoruje działania związane
z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, weryfikuje przed dokonaniem
płatności, zgodności dokumentów finansowych projektu z postanowieniami
zawartej umowy oraz wytycznymi instytucji, odpowiedzialnych za wdrażanie
programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
oraz utrzymuje kontakty z odpowiednimi instytucjami, odpowiedzialnymi za
wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych UE5.
Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych doradza i służy pomocą
w zakresie przygotowania aplikacji i realizacji projektów badawczych współfinansowanych w ramach Programów Ramowych, Polsko-Norweskiego Programu
Badawczego, Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego i innych, nadzoruje
projekty naukowo-badawcze współfinansowane ze źródeł Komisji Europejskiej,
NATO, Unii Europejskiej (7. Program Ramowy HORIZON 2020), Programu
Kultura, EUREKA a także innych źródeł zewnętrznych, promuje i przekazuje
informacje dotyczące Programów Ramowych UE oraz innych programów badawczych, finansowanych ze źródeł unijnych, wspiera i nadzoruje jednostki
organizacyjne Uczelni przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej6.
Mimo, że powyższe komórki (poza Biurem Programów Międzynarodowych)
stworzyły wewnętrzne regulacje dotyczące zasad sporządzania wniosków i realizacji projektów7, rozległy się telefony z pytaniami „w jaki sposób przygotować
4
Więcej zob.: Biura Programów Międzynarodowych, http://www.umk.pl/uczelnia/administracja/?name=Biuro–Programow–Miedzynarodowych, [dostęp 13 X 2015 r.]
5
Więcej zob.: Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, http://www.umk.pl/uczelnia/
administracja/?name=Biuro–Zarzadzania–Funduszami–Strukturalnymi, [dostęp 13 X 2015 r.]
6
Więcej zob.: Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych, http://www.irpo.umk.pl/o–
dziale/, [dostęp 13 X 2015 r.].
7
Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 IX 2013 r.
Instrukcja przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze środków
zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu; Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu
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tę dokumentację, jak ją uporządkować, opisać, aby móc przekazać do Archiwum
UMK?” Po zapoznaniu się z dokumentacją, zauważyliśmy, że dokumentacja
ta nie powstawała zgodnie z obowiązującymi już od ponad 10 lat przepisami
kancelaryjno-archiwalnymi8. Wystąpił problem w sposobie rejestracji i oznaczania spraw, sposobie łączenia dokumentacji w jednostki kancelaryjne oraz
ich opisie. Ponadto, podobnie jak w innych instytucjach wystąpiły problemy
związane z klasyfikacją i kwalifikacją tej dokumentacji.
Podjęto wówczas prace, mające na celu uświadomienie komórkom organizacyjnym, które zajmują się projektami, że zasady postępowania z dokumentacją
projektów są uregulowane w obowiązujących przepisach kancelaryjno-archiwalnych. Podczas spotkań szkoleniowych przedstawiliśmy konkretne zapisy
z instrukcji. Jedyną zmianą, a raczej uzupełnieniem było stworzenie projektu
rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Wynik prac został przedyskutowany z autorkami obowiązujących w UMK
przepisów kancelaryjno-archiwalnych, z Henryką Duczkowską-Moraczewską
i Haliną Robótką. Następnie z projektem zapoznaliśmy także Archiwum Państwowe w Toruniu, z uwagi na rozszerzenie jednolitego rzeczowego wykazu
akt w drugiej klasie.
Punktem wyjścia do omówienia sposobu postępowania z dokumentacją
unijną na UMK jest traktowanie projektu jako sprawy a dokumentacji projektu
jako akt sprawy.
Zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dopuszczalne jest stosowanie podczas rejestracji, innego narzędzia niż spis spraw, w postaci specjalnego rejestru, zgodnie z ustalonym wzorem. Ta odmienność znajduje zastosowanie przy aktach osobowych, dokumentacji kartograficznej, technicznej,
fotograficznej czy nagrań a także dokumentacji projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych.
W jednolitym rzeczowym wykazie akt dokonano rozszerzenia w klasie 9
Współpraca krajowa i zagraniczna, drugiego rzędu, wprowadzając symbol klasyfikacyjny 92 Udział w programach i projektach. Klasa ta składa się z czterech
klas niższego rzędu o następujących tytułach:
—— 920 Wytyczne dotyczące programów i projektów, gdzie należy zaklasyfikować
m.in. procedury, instrukcje itp.,
—— 921 Realizacja programów i projektów zewnętrznych, czyli pełna dokumentacja
(także finansowa) z realizacji projektu, gromadzona wg numerów projektów
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 VI 2015 r. Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii europejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zob. http://dokumenty.umk.pl/lbd/#, [dostęp 11 IX 2015 r.]
8
Obowiązujące przepisy wprowadzono Zarządzeniem Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika z dnia 31 I 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno–archiwalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/
prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=5&bp=1&rok=2005 [dostęp 13 X 2015 r.].
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(kolejny numer z rejestru realizowanych projektów). Tytuł teczki zbieżny
z tytułem projektu oraz uzupełniony o informacje precyzujące zawartość.
Dla każdego projektu oddzielna teczka,
—— 922 Rejestr realizowanych projektów, prowadzony w formie tradycyjnej i elektronicznej,
—— 923 Niezrealizowane programy i projekty, m.in. wnioski i załączniki.
Dokumentacja projektów realizowanych ze środków UE i innych źródeł
zewnętrznych otrzymała kwalifikacje BE10 poza rejestrem, kwalifikowanym
jako materiał archiwalny.
Ponadto, warto wspomnieć, że stworzono wersję multimedialną przepisów
kancelaryjno-archiwalnych z przykładami m.in. sposobu rejestracji i oznaczenia
projektu jako sprawy, opisu teczki, sposobu uporządkowania jednostki kancelaryjnej wraz z przykładem stworzenia spisu zdawczo-odbiorczego. Ta forma
prezentacji obowiązujących normatywów cieszy się dużym zainteresowaniem
pracowników administracyjnych.
Zgodnie z powyższym, sposób postępowania z dokumentacją projektów
realizowanych ze źródeł zewnętrznych wygląda następująco. Każdy projekt
rozpoczyna swą „drogę”, w zależności od programu w Biurze Zarządzania
Funduszami Strukturalnymi, Biurze Programów Międzynarodowych lub Dziale
Międzynarodowych Projektów Badawczych Podczas realizacji projektu, komórki te przechowują dokumentację tzw. organizacyjną projektu m.in. wniosek,
umowy, aneksy do umowy, sprawozdania, ewidencję prowadzonych teczek
w innych komórkach/ jednostkach organizacyjnych realizujących projektu itp.
Następnie BZFS, DMPB lub BPM rejestruje projekt w „Rejestrze realizowanych projektów”. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej
(umieszczony na stronie internetowej danej komórki organizacyjnej, rejestrującej projekt). Projekty rejestrowane są w ramach danego roku kalendarzowego,
od następnego roku numeracja w rejestrze rozpoczyna się ponownie od „1”.
Rejestr składa się z 11 pól, zawierających następujące dane:
1. Liczba porządkowa,
2. Nazwa projektu,
3. Nazwa programu,
4. Numer umowy,
5. Symbol priorytetu/działania/poddziałania/osi, itd.,
6. Data rozpoczęcia projektu,
7. Data zakończenia projektu,
8. Jednostka realizująca,
9. Koordynator projektu w UMK,
10. Termin przekazania do Archiwum UMK,
11. Uwagi.
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Rys. 1. Wzór rejestru realizowanych projektów: a) strona tytułowa, b) postać tabelaryczna,
a) strona tytułowa

b) postać tabelaryczna

Źródło: opracowanie własne.

Komórka rejestrująca projekt informuje pozostałe komórki/jednostki organizacyjne UMK biorące udział w realizacji projektu o oznaczeniu danego projektu.

Praktyka postępowania z dokumentacją projektów...

Dokumentacja z realizacji projektów gromadzona jest w teczkach, których
opis składa się z następujących elementów (patrz Rys. 2): w górnej części na
środku nazwa jednostki i komórki organizacyjnej realizującej projekt; poniżej
po lewej stronie znak kancelaryjny (znak sprawy) projektu, składający się
z oznaczenia komórki rejestrującej projekt, numeru kolejnego z rejestru realizowanych projektów oraz dwóch ostatnich cyfr roku; po przeciwnej stronie
kwalifikacja archiwalna; na środku teczki hasło klasyfikacyjne, uzupełnione
o pełną nazwę projektu i informacje precyzujące zawartości teczki; poniżej
daty skrajne; niżej oznaczenie tomu oraz w dolnej części teczki na środku
oznaczenie i nazwa programu operacyjnego funduszu w postaci logotypów.
Rys. 2. Opis teczki

Źródło: opracowanie własne.

Dokumentacja przekazywana do Archiwum UMK musi być właściwie
uporządkowana, zgodnie z instrukcją kancelaryjną §29, tj. teczki prawidłowo
opisane, dołączone spisy zawartości teczki, zgodnie z ustalonym w instrukcji
kancelaryjnej wzorem (patrz Rys. 3), ułożenie teczek w kolejności symboli z wy-
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kazu akt, nadanie im kolejności ze spisu zdawczo-odbiorczego oraz usunięcie
części metalowych.
Rys. 3. Spis zawartości teczki

Źródło: §29 Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Przepisy kancelaryjno i archiwalne, oprac. H. Duczkowska-Moraczewska, H. Robótka, Toruń 2004.

Dokumentacja projektowa, do momentu przekazania do Archiwum UMK,
przechowywana jest w różnych miejscach. W komórkach, utworzonych w celu
obsługi administracyjnej danego projektu (np. Biuro Projektu), a w przypadku
ich braku, w komórkach/jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za
realizację danego projektu. Ponadto w komórkach organizacyjnych, biorących
udział w realizacji danego projektu, odpowiednio do swojego zakresu zadań,
czyli oryginały dokumentacji finansowej przechowywane są w Kwesturze – Sekcji Archiwum UMK, a dokumentacja elektroniczna w Uczelnianym Centrum
Nowoczesnych Technologii Nauczania lub Uczelnianym Centrum Informatycznym, będącym także Sekcją Archiwum UMK.
Dokumentacja realizowanych projektów i programów ze środków zewnętrznych, w tym UE przekazywana jest do Archiwum UMK na zasadach określonych w przepisach kancelaryjno-archiwalnych. Za przekazanie kompletnej
dokumentacji projektowej odpowiada koordynator projektu, a w przypadku
ustania jego stosunku pracy, obowiązki te przejmuje kierownik jednostki organizacyjnej UMK, w której realizowano dany projekt. W Archiwum UMK
dokumentacja ta przechowywana jest oddzielnie i scalana w jednym miejscu.
Warto jeszcze podkreślić, że dokumentacja elektroniczna, powstająca w wyniku realizacji projektów, podlega takim samym zasadom jak dokumentacja
tradycyjna, papierowa9.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi,
Dz.U., 2006, nr 206, poz. 1518.
9
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Powyższą praktykę, przedstawię na przykładzie dokumentacji dużego projektu pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych – WZROST”, realizowanego przez cztery wydziały
na UMK: Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki
i Informatyki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Projekt ten współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki i trwał od 1 X 2010 do 31 XII 2015
r. W wyniku realizacji, powstała znaczna ilość dokumentacji elektronicznej
w systemie Moodle (patrz Rys. 4).
Rys. 4. Screen systemu Moodle

Źródło: opracowanie własne.

System ten to darmowa platforma internetowa, wspomagającą prowadzenie
zajęć dydaktycznych na UMK. Dzięki Moodle, prowadzący mają możliwość
łatwego udostępniania studentom materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, komunikację z wybranymi grupami ćwiczeniowymi, a nawet możliwość
przeprowadzania testów i egzaminów on-line.
Dokumentacja elektroniczna, powstająca w wyniku realizacji wspomnianego projektu to kursy konkretnych zajęć. Każdy z nich zawiera opis (metadane),
które po konsultacji z Archiwum UMK, zawierają między innymi takie elementy
jak: kolejny numer kursu, nazwa projektu, identyfikacja projektu w postaci
znaku sprawy, pełna nazwa kursu i jego skrót, krótkie streszczenie kursu,
daty skrajne, typ dokumentacji (.jpg, .doc itp.), imię i nazwisko prowadzącego,
kwalifikację archiwalną i inne. Elementy opisu zostały zaczerpnięte z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 X 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elek-
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tronicznych10. Opieką nad tego rodzaju dokumentacją sprawuje wspomniane
wcześniej Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania,
sekcja Archiwum UMK.
Podsumowując. Sposób postępowania z dokumentacją projektów realizowanych ze środków finansowanych z UE i innych źródeł zewnętrznych powinien
być taki sam, jak sposób postępowania z inną dokumentacją, uregulowany
w przepisach kancelaryjno-archiwalnych. Na pewno nie wymaga ona dodatkowych regulacji. Należy jedynie dostosować jednolity rzeczowy wykaz akt,
poprzez uwzględnienie tej dokumentacji w konkretnej klasie rzeczowej. Warto
także przeanalizować strukturę organizacyjną instytucji oraz podział kompetencji, bo przykład UMK pokazuje, że zarządzanie dokumentacją zdecydowanie utrudnia nazbyt rozbudowana struktura oraz obowiązujące wewnętrzne,
odrębne dla każdej komórki regulacje w zakresie przygotowania wniosków
i realizacji danego projektu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r.
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, Dz.U., 2006, nr 206,
poz. 1517.
10

Marek Konstankiewicz
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Status archiwum bieżącego
we współczesnym polskim prawie
archiwalnym
Status archiwum bieżącego...

S

tatus prawny archiwów bieżących poddany był analizie w artykule Haliny
Robótki z 2008 r.1 Autorka zaproponowała rozumienie terminu „archiwum
bieżące” jako archiwum przechowującego dokumentację własną – w domyśle
– wytworzoną przez tego aktotwórcę, w strukturze którego ono funkcjonuje2.
Celem niniejszego tekstu jest pogłębienie niektórych wątków zasygnalizowanych w cytowanej pracy oraz analiza stanu prawnego, który od jej ukazania się
uległ dość istotnym zmianom.
Zasadniczym punktem odniesienia jest ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3, dalej określana jako „ustawa archiwalna”. Dwie rozległe nowelizacje tego aktu prawnego dotyczące w znacznym
stopniu przedmiotowych zagadnień zostały przeprowadzone w latach 20074
i 20155, przy czym ta ostatnia weszła w życie 1 XI 2015 r. Dla statusu archiwów

1
H. Robótka, Model archiwum bieżącego w polskim prawie archiwalnym. Kilka refleksji na temat,
[w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008,
s. 49–60.
2
Tamże, s. 53.
3
Tekst jednolity Dz.U., 2015, poz. 1446. Artykuły przywoływane bez bliższego określenia,
stanowią artykuły tej ustawy.
4
Ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz ustawy – Kodeks pracy. Dz.U., 2007, nr 64, poz. 426.
5
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U., 2015, poz. 566.
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zakładowych istotne znaczenie miała też zmiana ustawy archiwalnej dokonana
w roku 20106. Jej efektem było wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 I 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, cytowanego dalej jako „rozporządzenie o normatywach
kancelaryjno-archiwalnych”7. Dwie nowelizacje z roku 2009 w stosunkowo
ograniczonym zakresie wpłynęły na archiwa wyodrębnione8.
Jeśli chodzi o podmioty sektora publicznego, to obecnie do grupy archiwów
bieżących mogą zostać zaliczone:
—— archiwa zakładowe, których dotyczą art. od 33 do 35 i 36a ustawy archiwalnej;
—— składnice akt, których dotyczą art. 36 i 36a;
—— archiwa wyodrębnione, których dotyczą art. od 29 do 32.
Odnośnie do sektora prywatnego, czyli – używając języka ustawy archiwalnej – niepaństwowych jednostek organizacyjnych, to funkcjonowanie ich
archiwów bieżących determinuje głównie treść jej art. 12, z którego wynika
obowiązek sprawowania pieczy nad materiałami archiwalnymi i zapewnienia im
odpowiedniej ochrony. Praktycznie, wiodące znaczenie dla tej grupy aktotwórców ma prawo autorskie, przepisy o ochronie danych osobowych, niekiedy też
o dostępie do informacji publicznej oraz szereg regulacji szczególnych.
W myśl art. 33 ust. 1 i 36 ust. 1 ustawy archiwalnej archiwa zakładowe
i składnice akt tworzy się w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych. Jednostki organizacyjne należy tu rozumieć szeroko,
zarówno jako osoby prawne (np. uczelnie publiczne, instytucje kultury, spółki
z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa) jak i jednostki organizacyjne, które
osobowości prawnej nie posiadają (np. jednostki budżetowe). W wyliczeniu tym
nie wskazano wprost organów państwowych, lecz obsługujące je urzędy kryją
się pod pojęciem państwowych jednostek organizacyjnych. Z kolei jednostki
samorządu terytorialnego w praktyce należy rozumieć jako urzędy obsługujące
ich organy, czyli urzędy gmin, starostwa i urzędy marszałkowskie.
Archiwa zakładowe tworzone są w tych podmiotach, które zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub dyrektora archiwum państwowego ustalone jako zobowiązane do tego. Owo ustalenie następuje w formie
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., 2010, nr 40, poz. 230.
7
Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67; sprost. Dz. U., 2011, nr 27, poz. 140.
8
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U., 2009, nr 39, poz. 307) oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, Dz.U., 2009, nr 166, poz. 1317.
6
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aktu administracyjnego wydanego na podstawie art. 33 ust. 3. Przesłankę do
jego wydania stanowi fakt wytwarzania w toku działania podmiotu publicznego
materiałów archiwalnych.
Natomiast obowiązek zorganizowania i prowadzenia składnicy akt wynika
z mocy prawa i nie zależy od działania administracji archiwalnej. Należy przyjąć, iż ciąży on na każdym podmiocie publicznym, który nie został ustalony
w trybie art. 33 ust. 3 jako jednostka, w której tworzy się archiwum zakładowe,
ze względu na fakt powstawania w niej materiałów archiwalnych.
Archiwa zakładowe i składnice akt są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w strukturze urzędów obsługujących organy państwowe, organy
jednostek samorządu terytorialnego lub innych państwowych i samorządowych
jednostek organizacyjnych. Kompetencje do kreowania ich jako bytów organizacyjnych należą do osoby kierującej danym podmiotem, zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami ustrojowymi i regulacjami statutowymi.
Również tak rozumiany kierownik jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie utworzonego w niej archiwum zakładowego.
W art. 34 ust. 1. nałożono na niego obowiązek zapewnienia gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, odpowiednie zabezpieczania, klasyfikowania
i kwalifikowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, tworzących zasób podległych im archiwów zakładowych. Po drugie, odpowiada on
za przekazywanie materiałów archiwalnych właściwym archiwom państwowym
oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Ponadto w art. 35 ust. 3 wskazano jeszcze na wydawanie zezwoleń na korzystanie z archiwaliów znajdujących
się w archiwum zakładowym. Podobnie, w art. 36 ust. 2 i 3 ujęto obowiązki
kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje składnica akt.
Wreszcie, w art. od 21a do 21c określono prawa i obowiązki kierownika
związane z działaniami kontrolnymi podejmowanymi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i archiwa państwowe, m.in. obowiązkiem zapewnienia warunków do przeprowadzenia kontroli, prawem zgłaszania zastrzeżeń
do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz do ocen i zaleceń zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym.
Na podstawie art. 21 ust. 2 archiwa zakładowe podlegają kontroli wykonywanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie
przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Z kolei, zarówno archiwa zakładowe, jak i składnice akt mogą być kontrolowane przez archiwa państwowe (art. 28 ust. 1 pkt 3). Przedmiotem tej kontroli jest sposób postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do
państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą
i zgromadzoną w podmiotach publicznych. W związku z tym, obejmuje ona
całość struktury danego podmiotu publicznego co oznacza, że archiwum
zakładowe lub składnica akt mogą być kontrolowane wraz z innymi komórkami organizacyjnymi.
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Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic
akt mają instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt.
Podobnie, jak inne normatywy kancelaryjno-archiwalne, są one aktami
normatywnymi o charakterze wewnętrznym ustanawianymi przez kierowników
jednostek organizacyjnej w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów
Państwowych (art. 6 ust. 2). Aprobata tego organu dla przedłożonego mu projektu instrukcji archiwalnej powinna być uzależniona od takiego ukształtowania
formułowanych w niej zasad funkcjonowania archiwów zakładowych, które
najlepiej służą zabezpieczeniu materiałów archiwalnych w okresie przechowywania przez aktotwórcę. Z drugiej strony, zapisy przedmiotowych instrukcji
winny umożliwiać sprawne osiąganie celów wyznaczonych aktotwórcom (za
co odpowiedzialność ponoszą ich kierownicy) i być zgodne z zasadami ich
funkcjonowania (częstokroć określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego)9.
W art. 6 ust. 2e i 2f dopuszczono ustanawianie przedmiotowych instrukcji
(podobnie, jak i innych normatywów kancelaryjno-archiwalnych) jako wspólnych dla jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jeden
organ państwowy lub samorządowy. Akt taki również wydawany jest w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Adresowany jest on
do urzędu obsługującego wydający go organ oraz do nadzorowanych i podległych mu jednostek organizacyjnych, albo tylko do tych ostatnich. W przypadku
samorządowych jednostek organizacyjnych zastrzeżono, by wspólne normatywy kancelaryjno-archiwalne były wydawane dla jednostek organizacyjnych,
których przedmiot działalności jest zbliżony.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może upoważnić dyrektorów
archiwów państwowych do wykonywania jego kompetencji w zakresie udziału
w stanowieni normatywów kancelaryjno-archiwalnych (art. 6 ust. 2h).
W przypadku archiwów zakładowych w urzędach obsługujących organy
jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych oraz organów
zespolonej administracji rządowej w województwie, zastosowanie będzie miała
instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia o normatywach kancelaryjno
-archiwalnych. Tym samym, wskazany wcześniej ustawowy tryb ustanawiania
instrukcji dla tych archiwów zakładowych nie ma zastosowania.
Archiwa wyodrębnione działają w wyliczonych w art. 29 ust. 1 podmiotach,
będących organami państwowymi (w praktyce chodzi o ich aparaty pomocnicze
w postaci urzędów) oraz w innych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M. Konstankiewicz, Udział w stanowieniu aktów normatywnych jako forma działania administracji archiwalnej w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, [w:] Archiwistyka oraz
problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi
Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 138.
9
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Należy przyjąć, iż jednostki posiadające archiwa wyodrębnione nie mają archiwów zakładowych w rozumieniu art. 33, ani składnic akt w rozumieniu art. 36.
Archiwa te najczęściej są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi
państwowych jednostek organizacyjnych, choć niekiedy mogą mieć charakter stosunkowo samodzielnych instytucji. Należy zauważyć, iż w przepisie
tym zasadniczo wskazano poszczególne rodzaje archiwów wyodrębnionych.
Niektóre z nich (np. archiwa Sejmu czy Prezydenta Rzeczypospolitej) są reprezentowane przez pojedyncze podmioty, za niektórymi zaś (archiwa podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej czy ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych) kryje się znaczna liczba zróżnicowanych jednostek i komórek
organizacyjnych10.
Istotną rolę w ukształtowaniu ich struktury oraz zasad funkcjonowania
odgrywają wewnętrzne akty normatywne wydawane przez organy właściwe
dla archiwów wyodrębnionych wskazane w art. 19. Organizację archiwów wyodrębnionych regulują zarządzenia wydawane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4,
w porozumieniu lub po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast instrukcje w sprawie
zarządzania dokumentacją w archiwum wyodrębnionym (o których mowa
w art. 6 ust. 2i) oraz pozostałe normatywy kancelaryjno-archiwalne, organy
właściwe do spraw archiwów wyodrębnionych mogą wydawać bez udziału
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (art. 6 ust. 3). Także kompetencje kontrolne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i archiwów
państwowych wobec archiwów wyodrębnionych są wyłączone (art. 6 ust. 3,
art. 21 ust. 4 i art. 28 ust. 1 pkt 3).
W obecnym kształcie przepisów ustawy archiwalnej zasób archiwów zakładowych został w nich określony w sposób niejednolity. W art. 34 ust. 1 pkt
1 (dotyczącym zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki organizacyjnej) wskazano go jako składający się zarówno z materiałów archiwalnych, jak
i z dokumentacji niearchiwalnej. Tymczasem w art. 35 traktującym o zadaniach
archiwów zakładowych, ich zasób jest rozumiany wyłącznie jako materiały archiwalne.
I właśnie użyte w tym drugim przepisie sformułowanie o obejmowaniu
przez archiwa zakładowe zasięgu działania jednostki, w której zostały utworzone, można traktować jako ustanowienie wyłączności archiwum zakładowego
w zakresie administrowania materiałami archiwalnymi, znajdującymi się w dyspozycji podmiotu publicznego. Zadania te nie mogą być powierzone innym
komórkom organizacyjnym, których statusu nie reguluje ustawa archiwalna.
Natomiast na archiwum zakładowe jako na miejsce przechowywania dokumenPrzykładem może być wojskowa sieć archiwalna działająca na podstawie Zarządzenia
nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji archiwów
wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu
ich działania, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej, 2015, poz. 6.
10
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tacji niearchiwalnej wskazuje jedynie cytowany art. 34 ust. 1 pkt 1. W praktyce,
większość normatywów kancelaryjno-archiwalnych powierza przechowywanie
dokumentacji niearchiwalnej narosłej w toku działania jednostki organizacyjnej właśnie archiwum zakładowemu. Podobnie, w przypadku archiwów
wyodrębnionych, przepisy ustawy milczą na temat przechowywania w nich
dokumentacji niearchiwalnej, lecz mogą to dopuszczać normatywy kancelaryjno-archiwalne odpowiednich jednostek organizacyjnych.
O ile utworzenie archiwum zakładowego oznacza, że jednostka organizacyjna przy jego pomocy administruje materiałami archiwalnymi, to w odniesieniu do składnic akt, wnioski co do ich zasobu nie są już tak jednoznaczne.
Z założenia powinna się w nich znajdować wyłącznie dokumentacja niearchiwalna. Jednak także podmioty prowadzące jedynie składnicę akt mają
obowiązek uzyskać zgodę dyrektora archiwum państwowego na brakowanie
tejże dokumentacji. W razie nie wyrażenia przez dyrektora archiwum zgody
na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej następuje jej przekwalifikowanie
do materiałów archiwalnych. Z tym wiąże się obowiązek objęcia ich odpowiednią ochroną (art. 12) oraz przekazania do archiwum państwowego w trybie
art. 5 ust. 1. Dopóki przekazanie nie nastąpi, powinny być przechowywane
w składnicy akt.
Ustawowe rozróżnienie pomiędzy archiwami zakładowymi a składnicami
akt uzależnione jest od tego, czy dana jednostka organizacyjna została – w drodze aktu administracyjnego – uznana za wytwarzającą materiały archiwalne
(wtedy obowiązana jest ona prowadzić archiwum zakładowe), czy też nie nadano jej takiego statusu (czego konsekwencją jest obowiązek prowadzenia
składnicy akt). Rozwiązanie to jest przejawem zastosowania metody selekcji
aktotwórców opartej o przyjęte z góry założenie, że nie wszystkie podmioty
wytwarzają dokumentację, która spełnia przesłanki zaliczenia jej do materiałów archiwalnych.
Ogół obowiązków związanych z prowadzeniem archiwów zakładowych
i składnic akt jest bardzo zbliżony. W szczególności, w przypadku tych ostatnich, nie ograniczono obowiązku uzyskiwania zgody dyrektora archiwum
państwowego na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Wprowadzone więc
w przepisach rozróżnienie nie ma większego znaczenie normatywnego. W zamyśle ustawodawcy miało ono podnieść rangę archiwów zakładowych, poprzez
podkreślenie w ich nazwie tego, iż zajmują się one prowadzeniem działalności
archiwalnej, obok archiwów państwowych i wyodrębnionych.
Art. 35 ust. 2 wskazuje, iż zasób archiwum zakładowego stanowić winny te
materiały archiwalne, które powstały i zostały zgromadzone w związku z zakresem działania danej jednostki organizacyjnej. Podobnie określono zasoby
poszczególnych archiwów wyodrębnionych (art. 30 i 31). Oznacza to, iż zasadniczo w zasobie tych archiwów powinna być przechowywana dokumentacja
własna, zaś administrowanie przez nie dokumentacją obcą jest wyjątkiem.
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W odniesieniu do archiwów zakładowych został sformułowany wyraźny
zakaz posiadania przez nie zasobu historycznego (art. 35 ust. 2). Do przechowywania zasobu historycznego zostały upoważnione jedynie archiwa zakładowe
szkół wyższych (w obecnej terminologii uczelni publicznych) oraz archiwa
wyodrębnione wymienione w art. 30 (archiwa: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Rady Ministrów).
Termin „zasób historyczny” został zdefiniowany w art. 25 ust. 1 jako materiały archiwalne zgromadzone w danym archiwum przed dniem wejścia w życie
ustawy (1 I 1984 r.) niezgodnie z określoną w jej przepisach właściwością tego
archiwum. Odnosząc jego znaczenie do omawianej tu sytuacji można dojść do
wniosku, iż w przypadku archiwów zakładowych i wyodrębnionych, ustawodawca pod tym terminem rozumie materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności innej jednostki organizacyjnej niż ta, w której działa dane archiwum
zakładowe lub wyodrębnione, czyli archiwalia obcej proweniencji.
W specyficznej sytuacji znajduje się jedno z archiwów wyodrębnionych,
mianowicie archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. W art. 31 ust. 3 ustawy archiwalnej wprost
wskazano, iż w jego zasobie winny znaleźć się materiały archiwalne powstałe
w toku działalności Instytutu, dokumentujące jego własne funkcjonowanie.
Natomiast w przepisach ustawy z dnia 18 XII 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wymieniono
szereg rodzajów dokumentacji podlegających przekazaniu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej11. Chodzi tu o dokumenty wytworzone przez organy
bezpieczeństwa państwa lub ich dotyczące, a także akta sądowych postępowań
lustracyjnych. Wszystko są to materiały niezwiązane proweniencyjnie z Instytutem. W związku z tym jego archiwum może być tylko w niewielkiej części
zakwalifikowane do archiwów gromadzących dokumentację własną.
Jeszcze jedną istotną cechą omawianych tu archiwów jest fakt, iż administrują one swym zasobem jedynie czasowo. Na podstawie art. 5 ust. 1 podmioty publiczne przekazują materiały archiwalne do archiwów państwowych
po upływie 25 lat od ich wytworzenia lub w innych terminach wynikających
z przepisów szczególnych.
Podobnie w art. 32 ust. 1 przewidziano przekazywanie do archiwów państwowych materiałów z zasobu archiwów wyodrębnionych. W tym przypadku
moment przekazania uzależniono od ustania okoliczności uzasadniających
ich przechowywanie w archiwach wyodrębnionych. Ponieważ ustawodawca nie
wskazał wprost, jakie są to okoliczności, trzeba doszukiwać się ich w specyfice
kompetencji jednostek organizacyjnych posiadających archiwa wyodrębnione.
Chodzić tu może o stosunkowo częste sytuacje, gdy materiały archiwalne za11

Tekst jednolity Dz.U., 2014, poz. 1075.
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wierają informacje objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 5 VIII 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych12. Realizację wynikających z niej obowiązków
ułatwia pozostawienie przedmiotowych archiwaliów w dyspozycji podmiotu,
który je wytworzył i administrowanie nimi poprzez archiwa wyodrębnione
powiązane z nim ustrojowo.
Jako graniczny termin przechowywania materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych ustawodawca wskazał upływ 50 lat od ich wytworzenia.
Warunkiem jest jednak, by przekazanie nie naruszało prawnie chronionych
interesów Państwa i obywateli. Chodzi tu o interesy Rzeczpospolitej Polskiej,
ale też osób fizycznych (niekoniecznie posiadających obywatelstwo polskie)
chronione przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
W praktyce, od organów kierujących tymi archiwami uzależniona jest decyzja o przekazaniu odnośnych archiwaliów do archiwów państwowych. Budzi to
pewne wątpliwości z punktu widzenia zarówno dostępu do materiałów archiwalnych zawierających informacje o sprawach publicznych, jak i stanowiących
podstawę źródłową do prowadzenia badań historycznych13.
Dłuższe, a nawet stałe przechowywanie archiwaliów zarówno własnych
jak i obcych przez archiwa zakładowe i wyodrębnione możliwe jest, jeśli zasób
archiwalny zostanie im powierzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych w trybie art. 38.
W art. 33 ust. 1, zmienionym w 2007 r., dopuszczono możliwość utworzenia
więcej niż jednego archiwum zakładowego w wewnętrznej strukturze podmiotu
publicznego. Warunkiem jest, by wynikało to z potrzeb, bliżej jednak nieokreślonych przez ustawodawcę. Najpewniej chodzi tu o potrzeby tego właśnie
podmiotu. Takie rozwiązanie (choć jeszcze bez odwoływania się wprost do
ustawy archiwalnej) zostało poddane krytyce jako sprzeczne z dotychczasowymi unormowaniami i ustaleniami literatury fachowej oraz powodujące powstanie utrudnień w sprawowania nadzoru archiwalnego i w zabezpieczeniu
archiwaliów14. Dodać do tego można większe prawdopodobieństwo wystąpienia
komplikacji w przejmowaniu i opracowywaniu tak narastających archiwaliów.
Z drugiej jednak strony, uzasadnieniem zastosowania przedmiotowego
rozwiązania organizacyjnego może być funkcjonowanie podmiotu publicznego
w różnych budynkach, a nawet miejscowościach, ale także powstawanie w toku
jego działalności specyficznych rodzajów dokumentacji (techniczna, kartograficzna, audiowizualna), których szczególny charakter może wymagać powierzenia ich przechowywania bardziej wyspecjalizowanym archiwom zakładowym15.
Dz.U., 2010, nr 182, poz. 1228, z późn. zm.
R. Galuba, Archiwa wyodrębnione w państwie demokratycznym, [w:] Toruńskie Konfrontacje
Archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014, s. 119–136.
14
H. Robótka, dz. cyt., s. 53–55.
15
Por. tamże, s. 54–55.
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Utworzenie wielu archiwów zakładowych jest uzależnione od woli kierownika danej jednostki organizacyjnej. Musi to jednak znaleźć odzwierciedlenie
w instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
która jako akt normatywny wewnętrzny jest wprowadzana w życie w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych lub upoważnionym
przez niego dyrektorem archiwum państwowego. Oznacza to, że organ administracji archiwalnej musi wyrazić zgodę na treść takiej instrukcji, w tym na jej
postanowienia, z których wynika istnienie więcej niż jednego archiwum zakładowego.
Przytoczone ogólne zasady tworzenia wielu archiwów zakładowych mogą
być także modyfikowane przez przepisy szczególne odnoszące się do poszczególnych kategorii podmiotów. Jednym z nich jest art. 33 ust. 2 dotyczący ministerstw, który obliguje do zorganizowania archiwum zakładowego dla każdego
działu administracji, którym kieruje dany minister. Znajdzie to zastosowanie
wtedy, gdy na podstawie art. 33 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 8 VIII 1996 r. o Radzie Ministrów16 danemu ministrowi zostanie powierzone kierowanie więcej niż
jednym działem administracji, które są zdefiniowane w art. od 6 do 33 ustawy
z dnia 4 IX 1997 r. o działach administracji rządowej17. W takiej sytuacji, w ministerstwie stanowiącym jego aparat pomocniczy, powinna powstać stosowna
liczba archiwów zakładowych, z których każde będzie przejmować materiały
archiwalne powstałe w toku działania komórek organizacyjnych ministerstwa
obsługujących sprawy odpowiedniego działu administracji. Przyjęte rozwiązanie uzasadnione jest tym, iż jeśli dział administracji zostanie w trybie ustawy
o Radzie Ministrów powierzony innemu ministrowi niż dotychczasowy, nie
wystąpi potrzeba przeprowadzania podziału zasobu jedynego archiwum zakładowego ministerstwa, lecz wystarczy podporządkować odpowiednie, jedno
z wielu archiwów, nowemu ministrowi.
Drugą regulacją szczególną jest art. 36a obowiązujący dopiero od 1 XI
2015 r. Dotyczy on zarówno tworzenia archiwów zakładowych, jak i składnic
akt w podmiotach publicznych posiadających struktury terenowe. Zastępuje
on, w odniesieniu do nich, ogólne zasady tworzenia archiwów zakładowych
w większej liczbie niż jedno określone art. 33 ust. 1. W przypadku składnic
akt, niniejszy przepis jest jedynym dopuszczającym możliwość tworzenia ich
w większej liczbie niż jedna w danym podmiocie. Oznacza to, że tylko podmioty
publiczne posiadające w swych strukturach wewnętrzne ogniwa spełniające
wskazane dalej przesłanki mogą posiadać więcej niż jedną składnicę akt.
Skoro utworzenie archiwum zakładowego lub składnicy akt należy do
kierownika państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej, to – jak
się wydaje – w jego kompetencjach leży także podjęcie ewentualnej decyzji
16
17

Tekst jednolity Dz.U., 2012, poz. 392, z późn. zm.
Tekst jednolity Dz.U., 2015, poz. 812.

101

102

Zarządzanie dokumentacją

o utworzeniu więcej niż jednego archiwum lub składnicy. Uwzględnić jednak
należy przesłanki dopuszczalności przyjęcia takiego rozwiązania określone
w niniejszym przepisie, jeśli dla danego podmiotu publicznego będzie on miał
zastosowanie. Należy pamiętać, że kwestia liczby archiwów zakładowych lub
składnic akt funkcjonujących w danym podmiocie publicznym musi zostać
rozstrzygnięta w obowiązujących w nim normatywach kancelaryjno-archiwalnych. Ponieważ normatywy te ustanawiane są w porozumieniu z Naczelnym
Dyrektorem Archiwów Państwowych lub dyrektorem archiwum państwowego
(w trybie art. 6 ust. 2, 2e i 2f), więc organy te mogą zweryfikować wystąpienie
przesłanek dopuszczających tworzenie wielu archiwów lub składnic i od pozytywnego wyniku weryfikacji, uzależnić osiągnięcie porozumienia, co do treści
przedmiotowego aktu normatywnego wewnętrznego.
Dla struktury terenowej podmiotu publicznego może być utworzone odrębne archiwum zakładowe lub składnica akt, jeśli spełniona jest jedna z – wymienionych w tej części – przepisu przesłanek. Pierwsza zwraca uwagę na miejsce
wykonywania działalności przez zorganizowane, wyodrębnione i samodzielne
wewnętrzne ogniwo organizacyjne. Zasadniczo chodzi tu o inną miejscowość
niż ta, w której siedzibę ma podmiot publiczny rozumiany jako całość. Wskazanie na odrębny adres sugeruje, że może to być także struktura terenowa
funkcjonująca w tej samej miejscowości, ale w innym budynku.
Druga z przesłanek polega na tym, że wyposażana w odrębne archiwum lub
składnicę komórka organizacyjna prowadzi działalność o zasięgu regionalnym
i dla potrzeb regionalnych. Wydaje się, że należy rozumieć to szeroko jako
kompetencje terytorialne takiej komórki określone węziej niż teren działania
podmiotu publicznego, którego jest ona częścią.
Trzecia możliwość to sytuacja, gdy dokumentacja lub materiały archiwalne są przydatne dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki na tym
terenie, na którym jest wytwarzana i gromadzona. Brak bliższego określenia
sugeruje, że chodzi tu o przydatność dokumentacji lub archiwaliów dla dowolnych podmiotów, nie tylko jednostki organizacyjnej, w której takie odrębne
archiwum zakładowe lub składnica akt ma działać.
Odmienna jest też sytuacja urzędów obsługujących organy gmin, związków
międzygminnych, powiatów, samorządów województw oraz organy zespolonej
administracji rządowej w województwie. Wynika to z przepisów instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stanowiącej
załącznik nr 6 do rozporządzenia o normatywach kancelaryjno-archiwalnych.
Nakazuje ona utworzenie w tych urzędach jednego archiwum zakładowego,
ale zezwala, by posiadało ono filie działające na zasadach określonych w par. 4
ust. 5–8 przywołanej instrukcji18.

18

Jest to realizacja postulatu sformułowanego przez H. Robótkę, dz. cyt., s. 56.
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Nowelizacja ustawy archiwalnej dokonana w 2007 r. przewidziała utworzenie, w urzędach obsługujących organy państwowe (z wyjątkiem niektórych),
w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w urzędach obsługujących
organy jednostek samorządu terytorialnego i w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, archiwów wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Podlegały
one kontroli ministra obrony narodowej, a materiały archiwalne z ich zasobu
miały być przekazywane do Centralnego Archiwum Wojskowego. W praktyce
oznaczało to funkcjonowanie w wielu podmiotach publicznych co najmniej
dwóch archiwów bieżących – zakładowego oraz wyodrębnionego komórki do
spraw obronnych.
W drodze nowelizacji ustawy z 2015 r., ta kategoria archiwów wyodrębnionych została zlikwidowana, a ich zasób podlega przejęciu przez archiwa
zakładowe lub składnice akt odnośnych podmiotów. Zmianę tę należy ocenić
pozytywnie, gdyż odmienny status tych archiwów utrudniał zarządzanie narastającą dokumentacją. Odrębne archiwizowanie tej dokumentacji mogło też
komplikować narastanie zespołów archiwalnych odnośnych instytucji i rozbijać
ich integralność. Funkcjonowanie sieci licznych i jednocześnie stosunkowo
niewielkich archiwów także nie wydaje się racjonalne.
Uregulowanie kwestii dopuszczalności tworzenia wielu archiwów wyodrębnionych jest domeną zarządzeń wydawanych przez właściwe w ich sprawach organy.
Status prawny archiwów bieżących jest w świetle obowiązujących przepisów znacznie zróżnicowany. Wszystkie one przechowują czasowo zasób, na
który zasadniczo składa się dokumentacja własna instytucji, w których działają. Nieliczne wyjątki w tym zakresie dopuszczono dla niektórych archiwów
zakładowych i wyodrębnionych.
Archiwa zakładowe są prowadzone w tych podmiotach publicznych, w których powstają materiały archiwalne, a obowiązek ich utworzenia wynika z aktu
administracyjnego wydawanego przez organ administracji archiwalnej. Ta ostatnia ma też zastrzeżony wpływ na treść dotyczących ich normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz posiada uprawnienia kontrolne wobec tych archiwów.
Stosunkowo niewielkie odmienności dotyczą archiwów zakładowych:
—— utworzonych w ministerstwach (art. 33 ust. 2);
—— utworzonych w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
związki międzygminne i organy zespolonej administracji rządowej w województwie (rozporządzenie o normatywach kancelaryjno-archiwalnych
wydane do art. 6 ust. 2b);
—— szkół wyższych (art. 35 ust. 2 oraz przepisy rozporządzenia wydanego do
art. 17 ust. 2 w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych);
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—— jednostek publicznej radiofonii i telewizji, których dotyczy rozporządzenie
wydane na podstawie art. 17 ust. 4.
Składnice akt istnieją w tych państwowych i samorządowych jednostkach
organizacyjnych, w których nie powstają materiały archiwalne. Stąd też formalnie przechowywana w nich jest dokumentacja niearchiwalna, choć może
być ona we właściwym trybie przekwalifikowana do materiałów archiwalnych.
Istotnych różnic w statusie prawnym pomiędzy składnicami a archiwami zakładowymi nie ma.
Archiwa wyodrębnione także czasowo przechowują dokumentację własną
instytucji, które obsługują. Jednak moment przekazania archiwaliów do archiwów państwowych jest uzależniony od spełnienia przesłanki nie naruszania
prawnie chronionych interesów różnych podmiotów, co w praktyce oznacza, że
decyzja w tej kwestii leży po stronie archiwów wyodrębnionych. Podlegają one
organom wskazanym w art. 19, które ze stosunkowo dużym zakresem swobody
mogą kształtować ich organizację oraz zasady funkcjonowania. Kompetencje
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wobec nich są wyłączone (art. 6
ust. 3 i art. 21 ust. 4), zaś ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego nader skromne uprawnienia w ich zakresie przyznano
w art. 29 ust. 3 i 4. Wszystko to leży u podłoża podkreślenia wyodrębnienia
w ich nazwie.
Istotne odmienności dotyczą Instytutu Pamięci Narodowej, którego zasób
– w odróżnieniu od pozostałych archiwów wyodrębnionych – w przeważającej części składa się z dokumentacji wytworzonej przez innych aktotwórców.
Efemeryczną okazałą się konstrukcja archiwów wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa
państwa, które także posiadały bardzo specyficzny status.
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kształtowania zasobu archiwalnego
Wkład ogólnopolskich konferencji metodycznych...

A

rchiwa państwowe to nie tylko urzędy, ale i instytucje naukowe, mające
istotny wkład w rozwój archiwistyki i nauk pokrewnych. Rola i charakter
prowadzonych w nich badań zmieniały się na przestrzeni lat pod wpływem
różnych czynników, mających swoje źródło w sytuacji społeczno-politycznej,
prawnej, finansowej, zarówno w kraju, jak i wewnątrz państwowej służby archiwalnej. Niemałą rolę odgrywała polityka władz archiwalnych, jak i poszczególnych dyrektorów archiwów oraz zatrudnieni w nich ludzie. Na kierunki
podejmowanych badań naukowych podstawowy wpływ miały bieżące potrzeby
archiwów w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania archiwaliów. To one stymulowały rozwój polskiej archiwistyki, a zwłaszcza
metodyki archiwalnej, której dorobek tworzą przede wszystkim prace archiwistów – praktyków, powstałe jako wynik ich doświadczeń zawodowych.
Rozwój metodyki archiwalnej zgodny z potrzebami archiwów w okresie powojennym miały zapewnić odpowiednie regulacje prawne, a przede wszystkim
wprowadzane stopniowo rozwiązania organizacyjne i formy pracy naukowej,
m.in. konferencje i narady organizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych (NDAP). Wśród nich szczególną rolę odgrywały ogólnopolskie
konferencje metodyczne, które stanowiły podstawową platformę wymiany myśli
archiwalnej od początku lat 50. aż do poł. lat 70. XX w. Ich wkład w rozwój
metodyki opracowania zasobu archiwalnego został już podsumowany1. Proble-

1
W. Kwiatkowska, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie opracowania zasobu archiwalnego,
Warszawa 2014.
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matyka porządkowania i sporządzania pomocy archiwalnych nie wyczerpuje
bogatego dorobku konferencji w innych dziedzinach archiwistyki. Należy do
nich, mająca już wtedy istotne znaczenie, a dzisiaj urastająca do rangi priorytetów – problematyka kształtowania zasobu archiwalnego. Przedstawiony
dorobek obejmie (zgodnie z podręcznikiem Archiwistyka) zarówno zagadnienia
selekcji, jak i nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym: archiwalną
kontrolę biurowości, nadzór na archiwami zakładowymi (składnicami akt),
archiwalną kontrolę selekcji2. Przedmiotem analizy będą publikowane sprawozdania i artykuły stanowiące pokłosie konferencji. Zawarte w nich treści
i proponowane rozwiązania ukazują nie tylko rozwój myśli archiwalnej do
poł. lat 70. minionego wieku, ale i niektóre z nich zasługują nadal na uwagę
i przypomnienie. Warto też zastanowić się nad tą formą rozwoju naukowego
archiwów, która przyniosła niezwykle intensywny rozwój metodyki archiwalnej
w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej, którego nie udało się
powtórzyć w następnych latach.
Odbyło się siedem ogólnopolskich konferencji metodycznych, w tym aż
cztery w latach 50. XX w.3, piąta w 1961 r.4 i ostatnie w 1970 i 1975 r.5, poza
pierwszą (w Rogowie) wszystkie w Warszawie. Czas ich trwania był różny i stopniowo coraz krótszy: dwa tygodnie – I (17–30 IX 1951 r.), 9 dni – II (17–25 XI
1952 r.), 8 dni – III (4–11 I 1955 r.), 3 dni – IV i V (12–14 V 1958 r. i 12–14 XII
1961 r.), 2 dni – VI (4–5 XII 1970 r.) i tylko jednodniowa – VII (15 XII 1975 r.)
Uczestniczyli w nich pracownicy archiwów państwowych, Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych i zaproszeni goście, a ich liczba oscylowała wokół 100.
Kolejną cechą charakterystyczną tych spotkań była stosunkowo mała liczba
referatów (przeciętnie około 20). Stanowiły on wprowadzenie do wielogodzinnych dyskusji, które pozwalały na wypracowanie uzgodnień, stanowiących
podstawę do dalszych prac.
Poruszane problemy wynikały z praktycznych potrzeb archiwów i oprócz
dwóch monotematycznych (IV, VII) pozostałe konferencje były poświęcone
różnym, niekiedy licznym zagadnieniom. Konferencja I miała charakter wstępny
i pozwoliła na wymianę doświadczeń i wytyczenie dalszych działań w zakresie
opracowania instrukcji normujących porządkowanie akt miejskich, przemysłowych i fabrycznych, brakowanie akt najnowszych, inwentaryzację materiałów
H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 33–34.
[M. Bielińska], Druga metodyczna konferencja archiwistów polskich, Archeion, t. 22, 1954,
s. 3–7; S. Pańków, Trzecia archiwalna konferencja metodyczna, Archeion, t. 25, 1956, s. 3–18; [M. Bielińska, I. Ihnatowicz], Czwarta archiwalna konferencja metodyczna, Archeion, t. 29, 1958, s. 93–97.
4
P. Bańkowski, Trzy dni piątej Archiwalnej Konferencji Metodycznej (12–14 grudnia 1961 r.),
Archeion, t. 37, 1962, s. 19–26.
5
Tenże, Szósta Ogólnopolska Archiwalna Konferencja Metodyczna. Organizacja, program,
przebieg, Archeion, t. 56, 1971, s. 7–14; M. Tarakanowska, VII Archiwalna Konferencja Metodyczna
w Warszawie (15 XII 1975), Archeion, t. 65, 1977, s. 318–322.
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do dziejów wsi6. Podczas następnej konferencji kontynuowano prace nad tymi
zagadnieniami (oprócz akt miejskich), uzupełnionymi o porządkowanie archiwaliów podworskich i scalanie akt7. W trakcie III konferencji oprócz referatów
sprawozdawczych z okazji dziesięciolecia państwowej służby archiwalnej, zajęto
się działalnością wydawniczą archiwów, sumariuszami staropolskimi oraz aktami instytucji kredytowych i sądowych, z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz z ostatniego dziesięciolecia (administracji państwowej, instytucji produkcyjnych, dokumentacji kartograficznej i technicznej)8. Kolejna konferencja
została poświęcona jednemu zagadnieniu: trwałej wartości archiwaliów z okresu
po 1944 r.9 Po prawie dziesięcioletniej przerwie odbyła się V konferencja, która
skupiła się na trzech podstawowych problemach: badań naukowych w zakresie
teorii archiwalnej, zespołów otwartych, sporządzania sumariuszy i indeksów10.
W trakcie następnej konferencji zajęto się zabezpieczaniem i kształtowaniem
narastającego zasobu archiwalnego, informacją naukową, archiwaliami prywatnymi, teorią archiwalną (pojęcie zespołu)11. Ostatnią konferencję – jednodniową
poświęcono gromadzeniu i opracowaniu dokumentacji technicznej12. Jak widać
z tego krótkiego przeglądu, problematyka kształtowania zasobu archiwalnego
była przedmiotem zainteresowania wszystkich konferencji, a nawet dwie monotematyczne skupiły się na selekcji i gromadzeniu zasobu.
Problematyce selekcji (określanej wówczas jako brakowanie) poświęcono jeden dzień podczas obrad I konferencji. Jej wymiernym efektem było
unormowanie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych trybu
postępowania przy przekazywaniu akt na makulaturę13. Punkt wyjścia dla
przyjętych regulacji stanowił podział wytwarzanej dokumentacji, jeszcze
przed przekazaniem do składnicy akt, na dwie kategorie: A i B. W stosunku
do Dekretu z 29 III 1951 r. o archiwach państwowych14 i Rozporządzenia Rady
Ministrów z 26 IV 1952 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego15
rozwinięto rozumienie akt o charakterze wieczystym, którymi były „wszelkie
M. Bielińska, Działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w latach 1950 i 1951,
Archeion, t. 21, 1952, s. 223.
7
[M. Bielińska], Druga metodyczna konferencja, s. 3–7.
8
S. Pańków, Trzecia archiwalna konferencja metodyczna, s. 3–18.
9
[M. Bielińska, I. Ihnatowicz], Czwarta archiwalna konferencja metodyczna, s. 93–97.
10
P. Bańkowski, Trzy dni piątej Archiwalnej Konferencji, s. 19–26.
11
Tenże, Szósta Ogólnopolska Archiwalna Konferencja, s. 7–14.
12
M. Tarakanowska, VII Archiwalna Konferencja Metodyczna, s. 318–322.
13
Pismo okólne Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 lutego 1952 r. dotyczące
wytycznych w sprawie trybu postępowania przy przekazywaniu akt na makulaturę z 1 stycznia 1952 r.,
[w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
w latach 1952–2000 (dalej ZPA), wyb. i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001,
s. 15–17.
14
Dz. U., 1951, nr 19, poz. 149.
15
Dz. U., 1952, nr 24, poz. 165.
6
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akta posiadające trwałe historyczne znaczenie: polityczne, społeczne, gospodarcze i naukowe zarówno dla historii Państwa, jak i dla historii danego urzędu, instytucji lub jednostki gospodarki uspołecznionej”16. Zaliczono do nich
przede wszystkim akta normatywne, materiały dotyczące organizacji i zakresu
działania instytucji, korespondencję związaną z istotnymi zadaniami jednostki, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, roczne plany, sprawozdania
i zestawienia statystyczne, preliminarze roczne i roczną sprawozdawczość
finansową, akta ważnych wynalazków i usprawnień, mapy, plany i szkice terenowe, budowlane i techniczne, akta własne składnicy akt, w tym dotyczące
brakowania. W tym zestawieniu widać, ugruntowaną w latach następnych,
tendencję do zachowania przede wszystkim materiałów o charakterze zbiorczym, stanowiących wynik końcowy prowadzonej działalności i dające jej
ogólny obraz. Wśród akt kategorii B wyróżniono trzy grupy o różnym okresie
przechowywania: 2, 6 i co najmniej 10 lat17.
Podział całej dokumentacji na posiadającą znaczenie historyczne i przechowywaną wieczyście oraz mającą wartość praktyczną i niszczoną po jej
ustaniu stanowi istotę selekcji. Jednocześnie uznano, że prawo do ustalania
czasookresów przechowywania akt należy do twórców18, co dawało podstawy
do skoncentrowania się przez archiwa na materiałach kategorii A. Pomimo
przyjęcia takiego kierunku działania, w pierwszej kolejności skupiono się
na dokumentacji niearchiwalnej i uregulowano kwestie jej niszczenia. Wprowadzono procedury brakowania, które w swoich zasadniczych założeniach
pozostały aktualne. Zniszczenie akt przez instytucje uspołecznione mogło się
odbyć wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwą władzę
archiwalną. Wymagało to powołania zakładowej komisji brakowania, która
sporządzała i przesyłała do odpowiedniej instytucji archiwalnej spis akt przeznaczonych na makulaturę, krótką historię twórcy i wniosek o zatwierdzenie
brakowania. Podstawą do wydania zezwolenia była analiza spisów, uzupełniona
w razie jakichkolwiek wątpliwości kontrolą (ekspertyzą) akt przeznaczonych
do zniszczenia19.
Roczne doświadczenia w stosowaniu wytycznych i wyniesione z ekspertyz
akt zostały uwzględnione w referacie Marii Bielińskiej wygłoszonym podczas
II konferencji metodycznej w 1952 r.20 W opinii autorki udoskonalenie metod
16
I. Podział akt na kategorie A i B, p. 2, 3, zob. Pismo okólne Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 lutego 1952 r., [w:] ZPA, s. 15.
17
Tamże, s. 16, I. Podział akt na kategorie A i B, p. 6.
18
Tamże, s. 16, I. Podział akt na kategorie A i B, p. 7. Pomimo tego zapisu wymieniono
rodzaje akt przechowywanych krócej niż 10 lat, czyli zaangażowano się w określanie kwalifikacji
akt kategorii B.
19
Tamże, s. 16–17, II. Tryb brakowania akt i przedstawiania wniosków, p. 9–25.
20
M. Bielińska, Pozaarchiwalne brakowanie akt w świetle obowiązujących przepisów, Archeion,
t. 22, 1954, s. 48–58.
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brakowania można osiągnąć poprzez wzrost roli ekspertyzy archiwalnej (na
wzór radziecki), podział aktotwórców na grupy połączone wspólnotą ustrojową,
który ułatwi ocenę akt oraz przestrzeganie przez instytucje obowiązujących
przepisów dotyczących okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza
wykazów akt. Przy opracowywaniu tych ostatnich winny służyć pomocą archiwa
państwowe (trwały wówczas prace nad wykazem ogólnopolskim). Kładła nacisk
na dwa etapy brakowania dokumentacji: przez zakładową komisję brakowania
i ostateczną przez eksperta archiwalnego. Odstąpienie od ekspertyzy widziała
tylko w nielicznych, niebudzących żadnych wątpliwości, sytuacjach. Propozycje
Bielińskiej szły więc w kierunku dalszego zwiększenia udziału archiwów państwowych w procesie brakowania akt i uznania za jej podstawowe narzędzie
ekspertyzy archiwalnej.
To stanowisko spotkało się z krytyką wielu uczestników konferencji. W ich
opinii (m. in. Józef Jaros, Stefan Rosiak, Adam Kamiński), podzielonej przez
referentkę, przedmiotem zainteresowania archiwów, także podczas ekspertyzy, winny być materiały o wartości historycznej i nie należy zwiększać opieki nad dokumentacją niearchiwalną, w tym także nad zachowaniem przez
urzędy obowiązujących terminów przechowywania akt21. Skupienie uwagi na
dokumentacji wieczystej wymagało ustalenia, oprócz wymienionych przez M.
Bielińską, dalszych kryteriów oceny jej wartości. Zaliczono do nich: charakter
instytucji i znaczenie akt, także dla regionu, stan zachowania, rodzaj zespołu
(prosty, złożony), a także szczególną ochronę akt z pierwszego okresu Polski
Ludowej. Liczni dyskutanci (m. in. Jadwiga Jankowska, Zygmunt Kolankowski,
Adam Wolff) wysunęli konieczność zachowania tzw. zespołów typowych, które nie będą podlegały brakowaniu. W ocenie Roberta Degena znalazła w tym
wyraz zasada samplingu rozumiana tu jako możliwość zachowania wszystkich
akt jednej, typowej instytucji kosztem materiałów innych, pokrewnych ustrojowo jednostek22. Oprócz kluczowych kwestii związanych z selekcją rozważano
też możliwości usprawnienia trybu oceny akt, np. możliwość powoływania
w szczególnie trudnych przypadkach (dokumentacja specjalna) ekspertów–
specjalistów. W zakresie form nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
szczególne zainteresowanie wzbudziła sprawa jego zakresu. Część archiwistów
(Tadeusz Grygier, Antoni Rybarski, Karola Ciesielska) opowiedziała się za
większą, niż sugerowała autorka, ingerencją archiwów w pracę kancelarii i registratury. Zwrócono uwagę na doniosłą rolę wykazów akt, zawartych w nich
kwalifikacji oraz potrzebę opracowania wykazu ogólnopolskiego. Osiągnięcie
przez archiwa podstawowego celu prowadzonego nadzoru, czyli zachowanie
i zabezpieczenie akt o wartości historycznej, wymagało odpowiedniego przygoTamże, s. 54
R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945–1989,
[w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008,
s. 23, przypis 37.
21

22

111

112

Archiwistyka, archiwa i archiwiści

towania zawodowego archiwistów zakładowych, jak i państwowych, stąd pojawił
się postulat organizowania kursów i szkoleń23.
II konferencja metodyczna skierowała uwagę na materiały historyczne jako
przedmiot zainteresowania archiwów oraz dalsze doskonalenie metod i kryteriów oceny akt. Zapoczątkowała także dyskusję nad rozszerzeniem nadzoru
na pracę kancelarii. Zmiana nastawienia uwidoczniła się podczas kolejnej
konferencji, która odbyła się w 1955 r., w dziesięciolecie państwowej służby
archiwalnej. Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności archiwów i wytyczenia priorytetowych zadań na najbliższą przyszłość.
Zaliczono do nich przygotowanie m. in. ogólnopolskiego wykazu akt24. Z uwagi
na „odświętny” charakter konferencji program był bardzo bogaty i różnorodny.
Ważne w nim miejsce zajęły zagadnienia związane z aktami najnowszymi:
administracji państwowej, instytucji produkcyjnych, dokumentacji technicznej
i kartografii. Poruszana problematyka była wyrazem troski „o należyty stan
i zabezpieczenie narastającego najnowszego zasobu archiwalnego”25. Zajęto
się zarówno selekcją jako podstawowym narzędziem kształtowania zasobu, jak
i ulepszeniem form nadzoru na narastającym zasobem archiwalnym.
Potrzebę zmian i to radykalnych w podejściu do selekcji zaproponował
Jaros26. Przedstawiona przez niego sytuacja na przedpolu archiwalnym, przytłaczająca liczba składnic i wytwarzanej dokumentacji przerastały możliwości
archiwów. W tej sytuacji autor zaproponował (zgodnie sugestiami uczestników
poprzedniej konferencji) zawężenie zainteresowania do akt kategorii A. Ich
ochrona powinna być zasadniczym celem dwuetapowej ekspertyzy, najpierw
przez twórcę i następnie – władze archiwalne. Proponował uproszczenie brakowania poprzez ustalenie wykazu akt posiadających znikomą wartość i niszczonych na podstawie zezwoleń generalnych. Byłyby one udzielane wytypowanym
instytucjom, których akta nie posiadają na ogół wartości naukowej. Pozbycie
się ewidentnej makulatury ułatwiłoby dalszą selekcję i wydzielenie materiałów
kategorii A. Dotychczasowe próby ich określenia (także zawarte w wytycznych
z 1 II 1952 r.) uznał za zdecydowanie niewystarczające. Do kryteriów, które
należy brać pod uwagę przy ich ocenie zaliczył: specyfikę akt najnowszych
wytworzonych w okresie PRL, stosunek ocenianych akt do innych dotyczących
danego zagadnienia, stosunek akt danego twórcy do materiałów dubletowych
w jednostkach nadrzędnych, związek ocenianych akt z całą produkcją aktową
danego twórcy27. W oparciu o te kryteria proponował uzupełnienie zestawienia
akt z 1952 r. oraz modyfikacje wydanych dotychczas wykazów. Jaros dostrzegł
M. Bielińska, Pozaarchiwalne brakowanie akt, s. 55–57.
S. Pańków, Trzecia archiwalna konferencja metodyczna, s. 4–5. Podsumowania dokonała
M. Bielińska w referacie pt. „Dziesięciolecie polskiej służby archiwalnej”.
25
Tamże, s. 12.
26
J. Jaros, Brakowanie akt najnowszych, Archeion, t. 25, 1956, s. 24–46.
27
Tamże, s. 35–39.
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potrzebę wprowadzenia możliwości poddania niektórych akt ekspertyzie pozwalającej na zmianę kategorii (późniejsza BE). Poprawne określenie materiałów archiwalnych to punkt wyjścia do dalszych działań archiwów państwowych,
czyli ich zabezpieczenia, a to z kolei wymaga zwiększenia powierzchni magazynowych28.
Konieczność usprawnienia dotychczasowych metod selekcji poparli dyskutanci, przy czym jako najbliższy etap prac wskazano przygotowanie wykazu
instytucji, których akta zasługują na szczególną opiekę władz archiwalnych29.
W trakcie konferencji zajęto się także innymi typami dokumentacji: kartograficzną i techniczną30. Wypracowane dla akt kryteria oceny i formy nadzoru
wymagają uwzględnienia specyficznych cech dokumentacji nieaktowej, która
posiada znaczenie historyczne i zasługuje na wieczyste przechowanie. Dla
materiałów technicznych zaproponowano praktyczne rozwiązania dotyczące
jej oceny i opieki nad archiwami technicznymi31.
Szereg zmian i uzupełnień w dotychczasowych formach nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym znalazło się w referatach dotyczących akt najnowszych32. Zostały one przeważnie uwzględnione we wnioskach końcowych,
w których znalazł wyraz stosunek większości polskich archiwistów do selekcji
i metod nadzoru. Za najważniejszy postulat (zrealizowany w praktyce) należy
uznać podział instytucji na dwie grupy A i B, z których tylko ta pierwsza winna
podlegać kontroli ze strony archiwów państwowych33. Następne rozwiązanie
mające usprawnić brakowanie to rozciągnięcie zezwoleń generalnych na kolejnych aktotwórców i wprowadzenie ustawowej sankcji za nieprawne niszczenie
akt. W zakresie opieki nad kancelariami zaproponowano opracowanie wykazu
akt dla rad narodowych, a nadzoru nad składnicami – nadanie instruktywnego
charakteru wizytacjom, rozszerzenie szkolenia archiwistów bieżących, a przede
wszystkim nałożenie na instytucje obowiązku przeprowadzania kontroli we
własnych archiwach. Po raz pierwszy podjęto zagadnienia dokumentacji karTamże, s. 45.
S. Pańków, Trzecia archiwalna konferencja metodyczna, s. 14.
30
D. Warecka, Zbiory kartograficzne i ich rola w gospodarce narodowej Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, Archeion, t. 25, 1956, s. 149–166; O. Staroń, Problem dokumentacji technicznej w archiwach,
Archeion, t. 25, 1956, s. 167–177; J. Sarnowicz, Rysunki techniczne i ich przechowywanie w archiwach,
Archeion, t. 25, 1956, s. 178–183.
31
O. Staroń, dz. cyt., s. 167–177.
32
Akta rad narodowych województwa poznańskiego w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej,
„Archeion”, t. 25, 1956, s. 47–63; L. Łysiak, Akta sądowe XIX–XX w., Archeion, t. 25, 1956, s. 64–84;
I. Ihnatowicz, Akta przemysłowe najnowsze, Archeion, t. 25, 1956, s. 85–105; J. Tomaszewski, Akta
instytucji kredytowych w Polsce, Archeion, t. 25, 1956, s. 106–126; J. Fijałek, Akta i składnice akt
spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych, Archeion, t. 25, 1956, s. 127–147.
33
Nie zaproponowano natomiast zespołów typowych, czyli takich, które zachowują całą
produkcję aktową, por. wnioski Wojewódzkie Archiwum Państwowego w Poznaniu w Akta rad
narodowych województwa poznańskiego, s. 63, p. 6.
28
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tograficznej i technicznej. Dla tej ostatniej postulowano unormowanie kwestii
jej brakowania i przyznanie prawa archiwom państwowym do wizytowania
archiwów technicznych34.
Wnioski, które przyjęto podczas konferencji miały duży wpływ na podjęte
w następnych latach działania władz archiwalnych. Przede wszystkim w 1955 r.
wprowadzono selekcję twórców, aczkolwiek opublikowana lista instytucji obejmowała nie twórców państwowego zasobu (dopiero w roku 1964 ustalono rodzaje
instytucji, których akta będą przejmowane na wieczyste przechowanie przez
archiwa państwowe35), ale odwrotnie – niewytwarzających tych materiałów36. Ich
składnice nie wymagały w zasadzie kontroli (najwyżej wyrywkowej) ze strony archiwów państwowych, a niektóre z nich miały otrzymać zezwolenia generalne na
brakowanie, ewentualnie zezwolenia w zasadzie bez uprzedniego przeprowadzania ekspertyzy. Jednocześnie dyrektorom archiwów dano możliwość typowania
do twórców państwowego zasobu archiwalnego instytucji ważnych dla regionu
lub przykładowych. Decydowali więc o ostatecznym kształcie listy instytucji
pozostających pod specjalną opieką archiwów, kontrolowanych częściej niż inne,
w których brakowanie będzie się odbywać z szczególną ostrożnością37.
Zgodnie z sugestiami środowiska archiwalnego skoncentrowano się na ocenie akt o wartości historycznej, pozostawiając aktotwórcom odpowiedzialność
za okresy przechowywania kategorii B. Rozwinięto i to znacznie zestawienie
typów materiałów zasługujących na wieczyste przechowanie38. Utrzymano
wcześniejszy kierunek zachowania przede wszystkim materiałów syntetycznych i zbiorczych oraz zawierających najważniejsze wiadomości na temat
specyficznej działalności twórców. Zwrócono uwagę na szczególną wartość akt
obrazujących przemiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce Ludowej
oraz posiadających znaczenie dla dziejów regionu i instytucji39. Oprócz akt kategorii B złożonej z 8 grup przechowywanych przez 50, 30, 20, 15, 10, 6, 5, 3 lata,
wyróżniono kategorię C zachowywaną nie dłużej niż 2 lata, 1 rok, 3 miesiące40.
S. Pańków, Trzecia archiwalna konferencja metodyczna, s. 16–18.
Zarządzenie nr 5 NDAP z 28 grudnia 1964 r w sprawie ustalenia wykazów urzędów, instytucji
i przedsiębiorstw, których akta będą przejmowane na wieczyste przechowywanie przez archiwa państwowe, Załącznik nr 1, [w:] ZPA, s. 98–100.
36
Pismo okólne nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 września 1955 r. w sprawie typowych zespołów w narastającym zasobie archiwalnym, Załącznik Wykaz rodzajów zakładów
pracy, których składnice akt w zasadzie nie wymagają kontroli ze strony organów państwowej służby
archiwalnej, [w:] ZPA, s. 34–35.
37
Pismo okólne nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 września 1955 r., s. 33–34.
38
Zestawienie niektórych rodzajów akt według kategorii i terminów ich przechowania z 1956 r.,
[w:] ZPA, s. 40–42; Zarządzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 26 lipca 1956 r.
w sprawie brakowaniem akt najnowszych, [w:] ZPA, s. 49.
39
Por. R. Degen, dz. cyt., s. 17–18.
40
Zestawienie niektórych rodzajów akt według kategorii i terminów ich przechowania z 1956 r.,
s. 42–47.
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Budząca spore kontrowersje podczas III konferencji kwestia nadzoru nad
biurowością doczekała się uregulowania w bardzo ograniczonym zakresie
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 II 1957 r. w sprawie państwowego
zasobu archiwalnego. Dawało ono administracji archiwalnej prawo uczestniczenia w ustalaniu terminów przechowywania akt, co pozwalało domagać się
możliwości uzgadniania wykazów akt41.
Dokonane rozwiązania zapoczątkowały istotne zmiany w metodach kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Wprowadzenie selekcji twórców
oznaczało w konsekwencji stopniowe ograniczenie kontroli składnic w zasadzie
do instytucji posiadających materiały archiwalne oraz stopniowe ograniczenie
kontroli selekcji (zezwolenia generalne) i znaczenia ekspertyz archiwalnych.
Problematyce trwałej wartości materiałów z okresu po 1944 r. została poświęcona kolejna konferencja metodyczna w 1958 r. Osiągnięcia i kierunki
dalszych prac w zakresie zabezpieczenia państwowego zasobu archiwalnego
przedstawiła Bielińska42. Pomimo że właściwie prowadzona selekcja powinna
prowadzić do zachowania materiałów historycznych, to dotychczasowy wysiłek
archiwów państwowych był skupiony głównie na dokumentacji niearchiwalnej
i kwestiach organizacyjno-technicznych, a wprowadzone zmiany zbyt nieśmiałe.
Ten kierunek prac miał wpływ na terminologię i rozumienie brakowania jako
wyłącznie wydzielanie akt na makulaturę43. Autorka zaproponowała radykalną
zmianę działalności archiwów w zakresie selekcji, która powinna przynieść
efekt końcowy w postaci wykazu akt i zawartej w nim kwalifikacji. W świetle
propozycji autorki selekcja winna być oparta na prowadzonej już w Polsce selekcji twórców, a dopiero potem samej dokumentacji. Przeprowadzony w 1955 r.
podział instytucji na trzy grupy należało zastąpić podziałem na dwie kategorie:
twórców państwowego zasobu archiwalnego i niewytwarzających materiałów
historycznych, którym należy przyznać zezwolenia generalne na niszczenie akt.
Pozwolić to miało na skoncentrowanie się na grupie pierwszej i ograniczenie
opieki do niej44. Przy ocenie wartości samej dokumentacji należy posługiwać się
naukowymi metodami, głównie w oparciu o kryteria historyczne. Wcześniejsze
próby określenia akt o wartości wieczystej uznała za zbyt ogólnikowe. Rozwiązanie widziała w opracowaniu przez NDAP generalnego wykazu tych materiałów w oparciu o dogłębną znajomość ustroju władz, struktury organizacyjnej
instytucji oraz analizę wartości akt na tle działalności poszczególnych pionów
resortowych. Metoda ta została zastosowana dla akt administracyjnych, gospoDz. U., 1957, nr 12, poz. 66; por. R. Degen, dz. cyt., s. 33.
M. Bielińska, Zasady oceny akt najnowszych, Archeion, t. 29, 1958, s. 98–112.
43
Tamże, s. 102–102. Według autorki „Przez pojęcie brakowanie akt należy rozumieć czynność polegającą na ocenie akt pod kątem widzenia ich wartości naukowej, a także praktycznej dla
potrzeb państwa i obywateli”; por. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Polski słownik archiwalny,
Warszawa 1952, s. 7.
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M. Bielińska, Zasady oceny, s. 105.
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darczych i rolnych, a jej wyniki przedstawione podczas konferencji45. Osiągnięte
rezultaty w postaci zestawień lub wykazów akt o wartości trwałej w wybranych
instytucjach pozwolić miały na kontynuowanie badań nad dalszymi resortami
i uzyskanie efektu końcowego, czyli generalnego wykazu akt kategorii A.
Rozwiązania zaproponowane przez Bielińską uzupełnił referat Henryka
Altmana, który przybliżył metody stosowane lub formułowane w innych
krajach, w tym metodę samplingu46. Przytoczone przez niego jej rozumienie
pojawiło się podczas II konferencji metodycznej, której uczestnicy proponowali zachowanie w całości tzw. zespołów typowych, których wykaz miała
opracować NDAP. Rozwiązanie to nie zostało jednak uwzględnione we wnioskach końcowych obecnej konferencji, a zdecydowano się na wytypowanie
akt o wartości trwałej w postaci generalnego wykazu, opartego o zestawienia
dla poszczególnych resortów.
Prace IV konferencji metodycznej miały znaczący wpływ na działalność
normatywną władz archiwalnych w zakresie trybu brakowania akt, który uzależniono od rodzaju zakładu i od tego czy wytwarza on dokumentację wieczystą.
Ustalono trzy grupy instytucji: znajdujących się pod specjalną opieką archiwalną, w których brakowanie odbywało się według dotychczasowych przepisów
(analiza spisów akt brakowanych i ekspertyza); nieposiadających w zasadzie
materiałów archiwalnych, które jednak wymagają zatwierdzenia spisów akt
brakowanych przez archiwa; nieposiadających akt kategorii A, którym udziela
się zezwoleń generalnych47. Ocenę wartości dokumentacji miały ułatwić szczegółowe zestawienia akt kategorii A zarówno typowych48, jak i przykładowych
specyficznych49, a uproszczenie brakowania – zestawienie typowych akt kategorii C, czyli brakowanych w registraturach50.
Skoncentrowanie się na aktach wieczystych utrudniał bardzo brak należytego porządku w kancelariach instytucji, który budził niepokój i wymuszał
L. Gołębiowska, Akta o wartości trwałej w najwyższych organach władzy i administracji państwowej, Archeion, t. 29, 1958, s. 131–137; W. Kostuś, Akta o wartości trwałej w terenowych organach
administracji państwowej, Archeion, t. 29, 1958, s. 139–145; Z. Landau, J. Tomaszewski, Centralne
gospodarcze instytucje koordynacyjne i ich akta o wartości trwałej, Archeion, t. 29, 1958, s. 147–158;
A. Wielopolski, Akta bankowe o wartości trwałej, Archeion, t. 29, 1958, s. 159–175; I. Ihnatowicz,
Akta o wartości trwałej w przedsiębiorstwach przemysłowych, Archeion, t. 29, 1958, s. 177–186;
F. Cieślak, W. Zyśko, Akta o wartości trwałej w administracji rolnej, państwowych gospodarstwach
rolnych i spółdzielniach produkcyjnych, Archeion, t. 29, 1958, s. 187–198.
46
H. Altman, Zagadnienie selekcji akt w archiwistyce współczesnej, Archeion, t. 29, 1958,
s. 113–130.
47
Okólnik Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 lipca 1958 r., [w:] ZPA, s. 55.
48
Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 stycznia 1960 r. w sprawie
zasad opracowywania wykazów akt, Załącznik nr 3: Przykładowa klasyfikacja akt typowych, występujących w każdej komórce organizacyjnej, [w:] ZPA, s. 59–63.
49
ZPA, s. 64, 73–79, 87–92, 118–119.
50
Zestawienie akt typowych kategorii C z 1960 r., [w:] ZPA, s. 82–83.
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na archiwach państwowych coraz większe zainteresowanie tymi kwestiami.
Poprawę sytuacji miały zapewnić wytyczne dotyczące zasad opracowania wykazów akt51 i stosowania odpowiednich przepisów kancelaryjnych52. Zalecono
wprowadzenie przez instytucje instrukcji regulujących postępowanie z aktami,
zaopatrzonymi w wykazy akt, czego mieli się domagać archiwiści kontrolujący
składnice. Opracowywanie wykazów akt miały ułatwić wydane zasady, a kwalifikacja archiwalna miała być zgodna z wytycznymi Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych.
Kwestia zakresu ingerencji archiwów państwowych w biurowość instytucji
została podjęta podczas obrad V konferencji metodycznej, gdy zastanawiano
się nad problematyką zespołów otwartych. Na jej marginesie Halina Chrościcka opowiedziała się za daleko posuniętą ingerencją archiwów państwowych
w pracę kancelarii53. Jej stanowisko poparła większość uczestników konferencji,
którzy domagali się m. in. kontroli nad powstawaniem akt, sprawdzania wykazów akt, dostarczania przez urzędy informacji o reorganizacjach54. Przeciwnego
zdania byli nieliczni archiwiści: Ireneusz Ihnatowicz i Tadeusz Grygier. Według
tego pierwszego archiwa nie są uprawnione do ingerencji w kancelarię, czyli
wytwarzanie źródeł historycznych. Mogą jedynie zabiegać o podjęcie przez
instytucję odpowiednich działań nad usprawnieniem biurowości, ale „jaki to
ma być ten porządek do archiwów nie należy” 55 i taki kierunek jest sprzeczny
z ustaleniami poprzedniej konferencji56. Podobne stanowisko reprezentował
Grygier, który wskazywał na zachodzące zmiany w metodach pracy kancelaryjnej i organizatora jako uprawnionego do jej kształtowania57.
W latach 60. XX w. NDAP, zgodnie ze stanowiskiem większości uczestników V konferencji, starała się osiągnąć coraz większy wpływ na sprawy kancelaryjne aktotwórców. Znalazło to wyraz w 1970 r., kiedy uznano, że zadaniem
archiwów państwowych jest nie tylko opiniowanie przepisów kancelaryjnych,
ale ich ostateczne uzgadnianie58.
Problematyka kształtowania zasobu archiwalnego zdominowała VI konferencję metodyczną, która odbyła się w 1970 r., w dwudziestopięciolecie państwowej służby archiwalnej. Zabezpieczenie całości materiałów archiwalnych
poprzez właściwą selekcję najpierw twórców, a następnie samej dokumentacji
oraz wypracowanie jednolitych metod nadzoru uznano za jedno z priorytetoZPA, s. 59–63.
Okólnik nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 13 kwietnia 1960 r. w sprawie
ogólnych przepisów kancelaryjnych, [w:] ZPA, s. 67–68.
53
H. Chrościcka, Problematyka zespołów otwartych, Archeion, t. 37, 1962, s. 95.
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P. Bańkowski, Trzy dni piątej Archiwalnej Konferencji, s. 23.
55
I. Ihnatowicz, Z problematyki archiwalnej zespołów otwartych, Archeion, t. 37, 1962, s. 109.
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Tamże, s. 110.
57
T. Grygier, Niektóre problemy zespołu otwartego, Archeion, t. 62, 1962, s. 100–101.
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Szerzej omawia to zagadnienie: R. Degen dz. cyt., s. 36.
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wych zadań archiwów59. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa ówczesnej
dyrektor Biura Prac Naukowych NDAP Ireny Koberdowej dotyczące wartości
dokumentacji. Wbrew dosyć powszechnym (a i dzisiaj obecnym) opiniom, że
archiwa państwowe winny gromadzić akta spraw administracyjnych, prawnych,
finansowych, kadrowych (czyli akta typowe), twierdziła, że „Trwałą wartość
historyczną posiadają jedynie materiały obrazujące merytoryczną działalność
instytucji”60.
Dotychczasowy stan metodyki kształtowania zasobu i kierunki jego dalszego rozwoju przedstawiły, w świetle doświadczeń Archiwum Akt Nowych, Zofia
Krupska i Maria Tarakanowska61. Podstawowe problemy zestawiły zgodnie
z realizowanymi formami kształtowania zasobu. W sprawie archiwalnej kontroli
kancelarii zajęły stanowisko pośrednie. Twórca powinien decydować o sposobach wykonywania czynności biurowych, a archiwa mogą jedynie służyć pomocą metodyczną w zakresie opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych62.
Krytycznie wypowiedziały się o jakości wykazów akt (zarówno przykładowego wykazu akt typowych i wykazach poszczególnych instytucji) jako podstawowego narzędzia oceny wartości dokumentacji. Szczególnie niepokojąca
była wg nich tendencja do zbytniego rozbudowywania klas akt typowych, a zbyt
lakoniczne traktowanie obejmujących działalność merytoryczną. Na niedostatki
w wykazach akt wpływało wiele czynników, wśród nich mechaniczne przenoszenie wzorów ramowych i obcych przy tworzeniu własnych przepisów, a przede
wszystkim brak szczegółowych kryteriów kwalifikacyjnych, umożliwiających
prawidłową ocenę wartości materiałów63.
Podstawowe znaczenie w procesie właściwego zabezpieczenia akt wieczystych winny zdaniem warszawskich archiwistek mieć archiwa zakładowe. Borykały się one z wieloma trudnościami, które utrudniały, a nawet uniemożliwiały
prawidłowe wykonywanie zadań. W ich opinii były one faktycznie zepchnięte
do roli składnic akt kategorii B, podczas gdy akta o wartości historycznej znajdowały się w komórkach. W efekcie archiwa państwowe sprawowały nadzór nad
dokumentacją czasową, co bardzo utrudniało ocenę wartości akt. Konieczne
było podniesienie roli zakładowych komisji oceny akt i archiwów zakładowych,
te ostatnie winny móc ingerować w sprawy właściwego przygotowania materiałów przed ich przekazaniem. Kolejnymi środkami zaradczymi wskazanymi
przez autorki były: obowiązek przesyłania do archiwów państwowych ewidencji
L. Chajn, Rola i zadania państwowej służby archiwalnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Archeion, t. 56, 1971, s. 21–22.
60
I. Koberdowa, Problemy zabezpieczania i kształtowania zasobów archiwalnych w archiwistyce
współczesnej, Archeion, t. 56, 1971, s. 30.
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Z. Krupska, M. Tarakanowska, Problem kształtowania narastającego zasobu aktowego w Polsce Ludowej, Archeion, t. 56, 1971, s. 51–69.
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akt przechowywanych w registraturach, a także (znany już wcześniej) postulat
angażowania instytucji nadrzędnych w kontrolę postępowania z aktami w instytucjach podległych64.
Dla realizacji selekcji jako podstawowego narzędzia kształtowania zasobu
autorki przedstawiły propozycje ogólnych zasad i kryteriów oceny wartości
dokumentacji. Wyróżniły 4 podstawowe zasady (a właściwie ogólne kryteria)
oceny: pochodzenie, treść, cechy zewnętrzne, stan zachowania, a w ich obrębie
szczegółowe kryteria, które dokładnie omówiły. Uznały, że oparciu o nie należy opracować na nowo wytyczne w sprawie zasad i kryteriów selekcji, a także
wykazy twórców i akt (ramowe i szczegółowe)65.
Autorki zabrały głos w sprawie ekspertyzy archiwalnej, której roli na ówczesnym poziomie registratur i składnic akt nie można było ograniczyć tylko
do badania akt o wartości historycznej. Wg nich możliwe było ograniczenie
nadzoru archiwów państwowych nad brakowaniem akt i rozszerzenie zezwoleń
generalnych66.
Proponowane w referacie rozwiązania wymagały nowelizacji ustawodawstwa archiwalnego i przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Powinny one iść
w kierunku zapewnienia większego udziału instytucji we właściwe tworzenie
i przechowywanie własnego zasobu, a archiwa państwowe winny mieć zdecydowany wpływ na ocenę wartości akt, która pozwoli na zabezpieczenie tych
o wartości wieczystej.
Jak ważna dla środowiska polskich archiwistów była poruszona problematyka, potwierdziła ożywiona dyskusja, w której pojawiły się wystąpienia,
zarówno pozostające w zgodzie ze zdaniem referentek, jak i krytyczne wobec
nich, a przede wszystkim zawierające kolejne propozycje zmian w dotychczasowej metodyce kształtowania zasobu archiwalnego. Mówiono m. in. o potrzebie
nowego spojrzenia na państwowy zasób archiwalny, konieczności powołania
komisji do weryfikacji wykazów akt, ich doskonaleniu, sposobach nadzoru
nad archiwami zakładowymi, organizacji archiwów przejściowych. Dzielono się
także dotychczasowymi doświadczeniami poszczególnych archiwów w zakresie
kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Konferencja pozwoliła na
ukazanie ogólnego stanu metodyki, a także wskazała na najważniejsze trudności i sposoby ich rozwiązania67.
Na VI konferencji metodycznej można zakończyć omawianie wkładu
tych zjazdów w rozwój ogólnej metodyki kształtowania zasobu archiwalnego.
Ostatnie, jednodniowe spotkanie w roku 1975 zostało poświęcone w całości
gromadzeniu i opracowaniu dokumentacji technicznej68. Podczas niego zgłoTamże, s. 57–60.
Tamże, s. 60–66.
66
Tamże, s. 66–68.
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szono szereg uwag krytycznych do obowiązujących przepisów metodycznych,
zdecydowanie mniej natomiast nowych koncepcji. Sformułowano szczegółowe
wnioski w zakresie zarządzania dokumentacją w jednostkach projektowych,
w zakresie oceny wartości dokumentacji technicznej, metod jej gromadzenia
i opracowania w jednostkach projektowych i archiwach państwowych oraz
nadzoru archiwów państwowych nad archiwami technicznymi69.
Ogólnopolskie konferencje metodyczne zajmowały się kwestiami ważnymi
z punktu widzenia praktyki archiwalnej. Udział licznych pracowników archiwów
państwowych, przedstawicieli NDAP, wybranych gości pozwalał nie tylko na
wymianę doświadczeń, ale i ocenę stosowanych dotąd metod pracy oraz wytyczenie kierunków dalszych działań. Na formułowane propozycje wpływ miała
nie tylko praktyka polskich archiwów, ale i rozwiązania stosowane w innych
krajach i to nie tylko socjalistycznych. Przebieg i wygłoszone referaty w postaci
publikacji stanowią bardzo istotny wkład w rozwój teorii i metodyki archiwalnej.
Podejmowane uzgodnienia i wnioski końcowe miały duży wpływ na wprowadzane w latach następnych zalecenia metodyczne i stosowaną praktykę.
Wprowadzone w latach 50. i 60. XX w. podstawowe formy i narzędzia
kształtowania narastającego zasobu archiwalnego okazały się trwałe. Zaczęły
się formować zasady selekcji: dwuetapowość, czyli najpierw wybór twórców,
a potem samej dokumentacji, kompleksowy charakter, uwzględniający materiały
twórców różnych struktur ustrojowych, wieloetapowość obejmująca wszystkie
etapy życia dokumentacji (w komórkach, archiwum zakładowym i historycznym). Aktualność zachowały podstawowe formy nadzoru nad narastającym
zasobem archiwalnym: archiwalna kontrola biurowości, nadzór nad archiwami
zakładowymi, archiwalna kontrola selekcji. Natomiast sposób realizacji zarówno
selekcji, jak i nadzoru budził wiele kontrowersji i podlegał zmianom. Zgłaszane
na kolejnych konferencjach szczegółowe rozwiązania szły w kierunku wypracowania coraz lepszych zasad i kryteriów oceny wartości oraz sprawowania
opieki nad aktotwórcami. Nie wszystkie znalazły zastosowanie w praktyce
i pozostały jedynie postulatami, niejednokrotnie wartymi przypomnienia (np.
zespoły typowe zachowywane w całości). Upływ czasu i kolejne doświadczenia ukazywały, że stosowane metody były nadal niedoskonałe i budziły liczne
uwagi. Stan polskiej metodyki kształtowania doskonale uwidoczniły ostatnie
konferencje, zwłaszcza odbyta w 1970 r. Pomimo znacznego dorobku w tym zakresie, dotychczas stosowane metody i narzędzia nie przyniosły spodziewanych
efektów i wymagały dalszego doskonalenia. Przyczyny tego zjawiska były liczne,
w tym także tkwiące w drastycznym obniżeniu poziomu prac kancelaryjnych
po 1945 r. i lekceważącym stosunku twórców do wytwarzanej dokumentacji,
na które archiwa państwowe miały niewielki wpływ. Pomimo upływu kolejnych
dziesięcioleci nadal wyselekcjonowanie i zabezpieczenie wszystkich materiałów
69

Tamże, s. 320–322.

Wkład ogólnopolskich konferencji metodycznych...

o wartości historycznej należy do kluczowych problemów współczesnej archiwistyki. W poszukiwaniu optymalnych sposobów kształtowania zasobu archiwalnego warto pamiętać o dokonaniach naszych poprzedników i ich wkładzie
w rozwój metodyki archiwalnej. Warto też mieć na uwadze nie tylko ogromne
naukowe znaczenie konferencji metodycznych, ale i towarzyskie. Spotkania te
sprzyjały integracji środowiska archiwistów polskich, a zawiązane podczas nich
kontakty były początkiem wielu bliskich znajomości zawodowych i prywatnych.
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A

rchiwum, w słowniku polskich terminów archiwalnych z 1974 r., to instytucja o charakterze urzędu administracyjnego, urzędu wiary publicznej oraz
placówki naukowej powołana do kształtowania, zabezpieczania, gromadzenia,
opracowywania oraz trwałego przechowywania i udostępniania materiałów
archiwalnych, uprawniona do wydawania z nich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii, a także do publikowania źródeł i pomocy archiwalnych
oraz prowadzenia badań w dziedzinie archiwistyki1. To także komórka organizacyjna instytucji powołana do przejmowania, przechowywania, porządkowania
i zabezpieczania materiałów archiwalnych tej instytucji (archiwum zakładowe,
archiwum przejściowe, archiwum wielozakładowe, archiwum wyodrębnione,
archiwum zakładowe o powierzonym zasobie). Pod pojęciem archiwum rozumie się także gmach lub lokal stanowiący pomieszczenie archiwum, a także
zespół, grupę zespołów lub zbiór archiwalny powstały na skutek działalności
urzędu, instytucji, organizacji, a zwłaszcza rodu, rodziny lub osoby fizycznej
(archiwum podworskie, archiwum prywatne, spuścizna). W myśl tej definicji
archiwa mają dokładnie określone zadania i obowiązki ale także i prawa. Mogą
być samodzielnymi instytucjami, ale i komórkami organizacyjnymi. Mogą pełnić
rolę archiwów zakładowych, przejściowych, wielozakładowych, wyodrębnionych, z powierzonym zasobem ale i wiemy dobrze, choć nie wynika to z samej
definicji, mogą być archiwami państwowymi, kościelnymi, wojskowymi, społecznymi czy prywatnymi o charakterze niedochodowym lub komercyjnym.
1

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 19–20.
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Archiwum to także gmach, ale i dokładnie określona grupa zgromadzonych
w archiwum materiałów.
Na próżno jednak szukać definicji archiwum w ustawie archiwalnej, podstawowym akcie normatywnym, dającym podstawy funkcjonowania archiwów
w Polsce, pomimo wielokrotnych nowelizacji2.
Archiwa to instytucje o bardzo długiej i ciekawej historii3. „Archiwa są
instytucją sięgającą w zamierzchłą starożytność” napisał Stanisław Nawrocki
przywołując archiwa starożytnych Egipcjan, Babilończyków, Fenicjan, Greków,
Rzymian, Chińczyków i innych ludów4. Najstarsze archiwa zwane były „stałymi zbiorami” lub „składami” akt, które utraciły swoją przydatność do bieżącej
działalności, ale wydawały się na tyle cenne, że zasługiwały na zachowanie5.
Powstawały przy instytucjach publicznych i miały charakter współczesnych
archiwów bieżących. Szczególnie w kręgach władzy istniała świadomość potrzeby gromadzenia dokumentacji dotyczącej spraw państwowych. Początkowo, z uwagi na niewielką liczbę przechowywanych dokumentów, archiwa
ograniczały się do skrzyń lub worków skórzanych, które mogły podróżować
wraz z możnowładcą (właścicielem) lub były składowane w skarbcach wraz
z kosztownościami. Świadczyć to mogło o ich wartości dla właściciela. Z czasem
archiwa znalazły stałe siedziby przy urzędach, dla których zostały powołane.
Mieściły się najczęściej na zapleczu kancelarii. Wraz z przyrostem dokumentacji zaczęto wydzielać specjalne pomieszczenia na potrzeby archiwum, a w wieku XVII i XVIII stopniowo dochodziło do oddzielania się lokalu archiwum od
pomieszczeń kancelarii i w pewnym sensie pierwszych prób usamodzielnienia
się samych archiwów. Z czasem przestały się one bowiem ograniczać w gromadzeniu zasobu do dokumentacji wytworzonej przez jedną instytucję, a zaczęły gromadzić materiały różnych twórców, szczególnie te bardziej dojrzałe
organizacyjne6. Proces ten nabrał na sile pod wpływem przemian we Francji,
pod koniec XVIII w. i od początku wieku XIX możemy mówić o archiwach
nowożytnych czy nowoczesnych. Ostatecznie bowiem odłączyły się one od
kancelarii i otrzymały status samodzielnych komórek organizacyjnych instytucji
lub oddzielnych ustrojowo jednostek organizacyjnych, przyjmując najczęściej
charakter archiwów historycznych.

2
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U., 1983,
nr 38, poz. 173.
3
Dzieje archiwów, m.in. w: H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa
1989, s. 170–527; A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, cz. 1, Toruń 1974; tenże, Zarys
dziejów archiwów polskich, cz. 2, Toruń 1980; tenże, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982.
4
S. Nawrocki, Archiwistyka i regionalizm, Poznań 1995, s. 37.
5
W. K. Roman, Funkcje archiwum bieżącego, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne
i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015, s. 61.
6
H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, s. 89 i nn.
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W Polsce rozwój archiwów nowożytnych został przerwany rozbiorami. Aż
do 1918 r. archiwa kształtowały się w ramach państw zaborczych. Nie był to
jednak czas stracony. Status archiwum w omawianym okresie wyraźnie bowiem
wzrósł. Potrzeba organizowania archiwów do gromadzenia i przechowywania
akt zlikwidowanych jednostek organizacyjnych sprawiła, że pojawiły się nowe
typy archiwów, których celem nie tylko było zabezpieczenie materiałów, ale
i udostępnianie. Szczególną aktywność wykazywały tu środowiska naukowe
i inteligenckie. To z kolei wpłynęło na poziom prowadzonych prac badawczych
oraz rosnący status społeczny archiwów, które stopniowo przekształcały się
w placówki naukowe zatrudniające wykwalifikowany personel z ambicjami i naukowymi osiągnięciami. Archiwista przestał być pracownikiem kancelarii, a stał
się pracownikiem naukowym, który zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe.
Okres dwudziestolecia międzywojennego upłynął pod znakiem kształtowania własnych sieci archiwalnych oraz organizowania nowoczesnych archiwów.
Proces ten przerwała druga wojna światowa, w konsekwencji której archiwa
musiały zmierzyć się z całą grupą wyzwań. Było to m.in. ratowanie materiałów
archiwalnych z wojennej pożogi, scalenie rozproszonego zasobu, odbudowa
zniszczonych gmachów oraz włączenie do sieci archiwów nowych placówek,
np. z Ziem Odzyskanych. Czasy powojenne i nam współczesne, to dla archiwów polskich przede wszystkim okres rozwoju sieci archiwów już istniejących
i rozwój nowych instytucji takich, jak: archiwa komercyjne i społeczne, ale
także stopniowa ewolucja funkcji archiwów, rozwój szkolnictwa archiwalnego,
komputeryzacja i cyfryzacja oraz budowa i rozbudowa gmachów archiwalnych.
Niestety, to także stopniowy spadek statusu społecznego archiwów, świadomości potrzeby ich funkcjonowania, prestiżu zawodu7. Niekorzystna aura, która
roztacza się wokół archiwów, deformuje ich obraz w społeczeństwie i niestety
kształtuje stereotypowe ich postrzeganie. Nie opiera się na wiedzy, ale na
zasłyszanych i powielanych opiniach, negatywnych skojarzeniach i stawianiu
archiwum jako antagonizmu nowoczesności, świeżości, zmiany.
Archiwa dziś to samodzielne, stosunkowo dobrze zorganizowane instytucje,
to komórki organizacyjne wewnątrz instytucji, to pewien stan wrażliwości, to
sposób myślenia, to strażnik pamięci. To wreszcie podmioty o ukształtowanych
zadaniach, określonych funkcjach, z kapitałem nie do przecenienia, którym
jest ich zasób, z personelem, który sukcesywnie podnosi swoje kompetencje i budynkami, które stają się coraz bardziej nowoczesne, lepiej wyposażone, które zmieniają się wraz ze zmieniającymi się standardami, potrzebami
i oczekiwaniami. Z marketingowego punktu widzenia, to instytucje długiego
trwania, o olbrzymim dorobku, bogatej historii, mnogości artefaktów, z dużym
H. Robótka, Model funkcjonalny współczesnego archiwum zakładowego, [w:] Archiwa polskie
wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń, 2–4 września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 135.
7
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emocjonalnym potencjałem oraz niezaprzeczalnie potrzebne w przyjętej dziś
tradycyjnej lub elektronicznej formie lub w wymiarze trudnym nam teraz do
zdefiniowania, ale z uwagi na ich utylitarny charakter nie do zastąpienia.
Archiwum, to zatem przede wszystkim marka. Marka, której kapitał wydaje
się być równie wielki, jak niewykorzystany. Marka, na obraz której składają się
podmioty realizujące zbieżne zadania, które łączy potrzeba zachowania od
zapomnienia. Marka, która budzi określone skojarzenia i emocje, wywołuje
i zaspokaja potrzeby, zmusza do refleksji. Pomimo, że na jej obraz składa się
wizerunek wielu instytucji, to częściej jej kapitał niesie samo pojęcie archiwum
niż konkretny podmiot. I to właśnie pojęcie archiwum, na które składa się praca
wiele instytucji stanowi przedmiot niniejszych rozważań8.
Pojęcie marki jest wielopłaszczyznowe i zdecydowanie nie ogranicza się
do nazwy instytucji lub grupy instytucji tak, jak w przypadku archiwum, czy
też do jej znaku towarowego, logotypu. Badania pokazują, że tylko 15% składowych pojęcia marki jest widocznych dla jej interesariuszy, natomiast aż 85%
to elementy budujące markę od wewnątrz, czyli w samej instytucji9. Po stronie
widocznych elementów wyróżnia się właśnie nazwę i logo, a po stronie ukrytej:
kulturę, intelekt i wartości, z którymi dana instytucja się utożsamia. W przypadku instytucji o charakterze usługowym, a takimi są archiwa, interesariusze
stosunkowo swobodnie mogą skonfrontować się z instytucją, przeniknąć do
jej wnętrza w momencie realizacji usługi, stosunkowo szybko zweryfikować
obietnicę, jaką niesie ze sobą marka. Zatem elementy ukryte stają się widoczne
i biorą czynny udział w procesie kształtowania marki. Prace związane z budowaniem marki oparte są na planowaniu. Jak mówi jedna z autorek, tylko
w dłuższej perspektywie marka może stać się holistyczną jednostką, w której
obietnice kryjące się pod elementami widocznymi są zabezpieczone przez
systemy niewidoczne10. Nowy model brandingu polega na podkreśleniu wartości takich, jak idee, wiedza i informacja, poprzez zaangażowanie pracowników
w budowanie wzajemnych stosunków. To pracownicy firmy i kultura organizacyjna są najważniejszymi ogniwami zarządzania marką wewnątrz instytucji.
Na zewnątrz prym wiodą relacje z grupami interesariuszy. Dzięki zbudowaniu
zaufania do instytucji lub jednego z obszarów jej działalności łatwiej jest przekonać odbiorców do pełnej jej oferty. I tak, jeśli archiwum utrwali swoją pozycję
jako marki godnej zaufania, poprzez profesjonalną postawę i zaangażowanie
w realizację jednej z usług wynikających z funkcji, to przekonanie docelowych
grup interesariuszy do swoich innych działań będzie dużo łatwiejsze. Odbije
8
W czasie konferencji „Archiwa i kolekcje prywatne – dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo
kultury”, która odbyła się w Warszawie 13–14 III 2013 r. autorka omówiła zagadnienie dotyczące
znaczenia pozycji archiwum w procesie gromadzenia kolekcji prywatnych. Większość przywołanych tam wniosków zostało podtrzymanych w niniejszej publikacji.
9
L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 2003, s. 23.
10
Tamże, s. 24.
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się także na sposobie postrzegania całej branży i marki archiwum jako zbiorze
pojedynczych instytucji.
W procesie budowania pozycji marki bardzo ważna jest integracja wszystkich elementów ją tworzących wraz z wysyłanymi na jej temat komunikatami.
W przypadku marek usługowych jest to szczególnie trudne ze względu na niematerialny charakter usług oraz na liczny personel wytwarzający wartość wraz
z odbiorcami ich usług. Składowymi marki usługowej są elementy materialne,
elementy niematerialne oraz systemy wsparcia11.
W archiwach po stronie elementów materialnych znajdą się bezwzględnie
archiwalia, olbrzymi kapitał, w oparciu o który archiwum może budować swoją
pozycję (ważna będzie tu ich kompletność, stan zachowania, przeprowadzone
zabiegi konserwatorskie, dbałość o materiały), pomoce archiwalne, które są
wizytówką instytucji i pokazują profesjonalizm pracowników, ich umiejętności,
wiedzę, staranność i dbałość o detale (rzetelność ich przygotowania, użyteczność, estetyka) oraz publikacje własne, które pozwalają pokazać zasób na
zewnątrz, popularyzować informacje o nim, a także kształtować obraz zgromadzonych archiwaliów oraz samego archiwum jako instytucji dokumentującej
i pielęgnującej pamięć o przeszłości.
Po stronie elementów niematerialnych stawiany jest czynnik ludzki, czyli
pracownicy archiwów. Wpływ na markę mają tu ich postawy, style zachowania,
wyznawane wartości, prezentowane poglądy. Mowa tutaj o kulturze organizacyjnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć normy i wartości wyznaczające
specyficzny sposób zachowania się uczestników danej organizacji, różniące
ją od innych12. Odpowiednia kultura organizacyjna może zapewnić marce
przewagę konkurencyjną, gdyż determinantem działania jest nie usługa sama
w sobie, ale to, w jaki sposób jest realizowana. Dlatego tak ważna jest okresowa ocena artefaktów, wartości i założeń charakteryzujących kulturę organizacyjną instytucji. Archiwiści stanowią jeden z filarów budowania pozycji
marki instytucji, w której pracują, to oni są jej wizytówką, jej uosobieniem, jej
twórcą oraz głosem, gdyż archiwa komunikują się ze społeczeństwem także
poprzez wypowiedzi, postawy i zachowania swoich pracowników. Systemy
wsparcia są natomiast związane z infrastrukturą i zapleczem marki, technicznymi możliwościami przepływu informacji i dostępnymi bazami danych. To
również obecność archiwum w wymiarze realnym, jako budynków z dobrze
zorganizowaną infrastrukturą i niezbędnym wyposażeniem oraz w wymiarze
wirtualnym, jako części cyberprzestrzeni z wykorzystaniem pełnego wachlarza oferowanych możliwości.
Proces budowania marki, jak zostało wcześniej powiedziane, musi być
zaplanowany i rozłożony w czasie. Jego etapy dobrze opisuje literatura przed11
12

Tamże, s. 74.
Cz. Sikorski, Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, Rzeszów 1986, s. 16.
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miotu13. Pierwszy z nich, to tworzenie wizji marki, czyli precyzyjne określenie
pożądanej przyszłości marki, stawiane przed nią wyzwania oraz wartości leżące u jej podstaw. Prace nad tworzeniem wizji rozwoju, funkcjonowania marki
w przyszłości są fundamentem dalszych działań. Zdecydowanie nie jest to
czas stracony, choć spędzony na opracowywaniu założeń czysto teoretycznych.
Wyznacza on bowiem cel działań, jest drogowskazem pokazującym dokąd
poszczególne inicjatywy mają markę doprowadzić. Wizja marki przekłada
się na działania, a te na realny rozwój i szansę na osiągnięcie pożądanego jej
wizerunku. Drugim etapem prac jest wypracowanie kultury organizacyjnej instytucji, określenie elastycznych, ale jednocześnie realistycznych celów marki,
rewidowanie sfery marki, czyli przeprowadzenie wewnętrznego audytu, który
powinien zmusić zespół marki do ponownego zastanowienia się nad jej celami, a w skrajnych przypadkach nawet nad jej wizją, definiowanie istoty marki,
czyli dookreślenie najistotniejszych cech ją charakteryzujących, wewnętrzne
wdrażanie marki, którego celem jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału
instytucji, by zapewnić marce wartości funkcjonalne i emocjonalne, by spełnić
obietnice zawarte w istocie marki.
W dalszej kolejności niezbędne jest określenie zasobów marki, jej nazwy,
sposobu przesyłania komunikatów na jej temat oraz jej jakość. I tutaj nie pozostają bez znaczenia dla marki, jaką jest archiwum, nazwy własne poszczególnych archiwów. Inny bowiem ciąg skojarzeń wywołuje nazwa „archiwum
państwowe”, a inny „archiwum narodowe”. Inaczej postrzegane jest archiwum
bieżące, kiedy definiuje się je jako komórkę organizacyjną powołaną w celu
gromadzenia dokumentacji niepotrzebnej do bieżącego urzędowania, a inaczej,
kiedy mówi się o gromadzeniu dokumentacji, która zachowała walory użytkowe
dla twórców. Takie niewielkie, na pierwszy rzut oka, przeformułowanie zmienia
punkt odniesienia do samego archiwum, od magazynu rzeczy niepotrzebnych
po składnicę ważnych świadectw działalności14.
Na tym etapie prac niezbędna jest weryfikacja polityki komunikacyjnej
prowadzonej przez poszczególne instytucje i szukanie odpowiedzi na pytanie,
czy informacje przekazywane opinii publicznej są: rzetelne, dokładne, prawdziwe, aktualne, pełne, zwięzłe i – co szczególnie ważne – dostosowane do grup
odbiorców?15. Archiwa bowiem, funkcjonując w określonych społecznościach,
sukcesywnie wypracowują swoją pozycję wchodząc w interakcje z grupami
interesariuszy. Identyfikacja tych grup pozwala na dostosowanie oferty archiwum do ich potrzeb, czasem wręcz wywoływanie tychże potrzeb, zachęcanie
L. de Chernatony, dz. cyt., s. 81–82.
M. Jabłońska, Relacje w archiwum bieżącym, [w:] Archiwa bieżące, s. 99.
15
Taż, W poszukiwaniu złotego środka. Kilka uwag na temat wewnętrznej i publicznej pracy
archiwów, [w:] Toruńskie Konfrontacja Archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka
w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń
2014, s. 160.
13
14
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do wchodzenia w relacje, ale przede wszystkim ułatwia, czy wręcz umożliwia
poprawną, zgodną z oczekiwaniami i możliwościami, komunikację. Poprzez
nawet drobne działania archiwa budują wokół siebie życzliwą społeczność, ofiarując obietnicę swej marki, dzieląc się z nią swoją wizją, wartościami i celami.
Identyfikacja grup interesariuszy jest tożsama z identyfikacją otoczenia archiwum. Poprzez analizę podejmowanych działań, akcji, imprez, przedsięwzięć
można zdefiniować ich adresatów, współorganizatorów, partnerów, patronów,
sponsorów czyli wszystkich tych, którzy na poszczególnych etapach podejmowanego działania w nim uczestniczyli. Uczestnictwo to może być czynne,
a uczestnik mocno zaangażowany, aktywny, pozytywnie nastawiony. Może
być to jednak także uczestnictwo całkowicie bierne, iluzoryczne czy zaledwie
hipotetyczne ale nie należy takich uczestników odrzucać, bowiem byli brani
pod uwagę jako uczestnicy przedsięwzięcia na podstawie jakiś przesłanek,
które na wejściu wydawały się istotne. Zdefiniowanie grup interesariuszy polega
tu już nie tylko na zidentyfikowaniu ich, poznaniu „z imienia i nazwiska”, ale
przede wszystkim na bliższym poznaniu i podjęciu próby scharakteryzowania.
Niezbędna dla pełnego poznania otoczenia archiwum jest także analiza codziennej pracy instytucji. W toku codziennych obowiązków dochodzi bowiem
do rozlicznych kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, a tym samym pojawia
się wiele okazji, aby je zidentyfikować. Szczegółowo określając profil działalności, wyznaczając cele i snując realne plany, można także wyznaczyć grupy
interesariuszy, z którymi archiwum będzie się kontaktowało w przyszłości.
Dzięki temu, instytucja ma możliwość przygotowania się do podjęcia interakcji,
złożenia oferty, wywołania potrzeby. I tu ponownie do głosu dochodzi to, co
udało się opracować na pierwszym etapie procesu budowania pozycji marki.
Ostatnim elementem procesu jest ocena. Jest ona przeprowadzana regularnie na wszystkich etapach prac i pozwala monitorować postęp prac, weryfikować założenia, usprawniać działania. Omówiony powyżej proces umożliwia
budowę silnej marki, ale także pozwala ją utrzymać. Utrzymanie to nie polega
jednak na zachowaniu status quo, ale na permanentnym jej odświeżaniu i dostosowywaniu do zmieniającego się środowiska.
Budując markę nie sposób uciec od kwestii jej wizerunku. Bowiem marka to
wartości, twardy, namacalny kapitał i ludzie, ale również wyobrażenie, subiektywny obraz. Jak mówi jedna z definicji, wizerunek marki to sposób postrzegania jej przez grupy interesariuszy, czyli realnych i potencjalnych konsumentów
ich usług; także tych, którzy wchodzą w relację z archiwum na różnych polach,
w różnych okolicznościach i z różną intencją. Wizerunek marki to podstawa
do formowania się silnych skojarzeń, pozwalających na rozpoznanie marki na
tle innych16. Jest sposobem, w jaki postrzegana jest marka, z jakimi łączy się ce16
M. Sićko, D. Rocławska, Czy marka ma osobowość?, www.ay.com.pl/arch/06–04–00/marka.
html [dostęp 23 I 2002 r.]
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chami, z czym jest kojarzona17. Dążenie do osiągnięcia pożądanego wizerunku
nie jest celem samym w sobie, gdyż celem działalności marki jest doskonalenie
jej samej przy jednoczesnym budowaniu dobrej opinii, dbaniu o poprawne
relacje z otoczeniem, kształtowaniu przychylnej oceny. Ta pozytywna aura
wokół marki pomaga też jej się rozwijać, sprawia, że wychodzi ona z cienia i z
niewidzialnej staje się rozpoznawalnym systemem wartości.
Archiwa powinny dążyć do takiej zmiany, bo rozpoznawalność niesie za
sobą szereg korzyści. Możemy je rozpatrywać w oparciu o funkcje archiwów
i każdą korzyść odnosić do poszczególnych zadań czy działań archiwum.
Okazuje się bowiem, że każdy z obszarów ich merytorycznej działalności może
skorzystać na fakcie, że marka archiwum jest dobrze znana i pozytywnie kojarzona jako solidna, profesjonalna, godna zaufania, nowoczesna.
Mówiąc o gromadzeniu zasobu warto zwrócić uwagę na wzrost możliwości
nawiązywania relacji z twórcami niepaństwowego (ale narodowego) zasobu archiwalnego w celu pozyskiwania spuścizn, rodzinnych pamiątek, wywoływania
i rejestrowania relacji, tworzenia archiwów społecznych18. Jest to także możliwość większego oddziaływania na kształt państwowego zasobu archiwalnego
poprzez lepszą współpracę archiwum bieżącego i archiwum państwowego
z komórkami organizacyjnymi, większe uznanie i otwarcie na współpracę
oraz wyższą świadomość archiwalną. To także wzrost zaufania deponentów,
ale np. w przypadku archiwów komercyjnych, szansa na lepsze kontrakty na
przechowywanie dokumentacji. Mówiąc o przechowywaniu to wzrost rozpoznawalności bezwzględnie wiąże się ze wzrostem zaufania do archiwum jako
do klienta i kontrahenta, co jest bardzo ważne przy zakupie wyposażenia
magazynów archiwalnych, wdrażaniu oprogramowania czy testowaniu nowych
rozwiązań technicznych.
W odniesieniu do opracowania zasobu, to wzrost rozpoznawalności marki
bez wątpienia powinien przełożyć się na wzrost zaangażowania pracowników
w proces opracowania, gdyż rozpoznawalność wiąże się także ze wzrostem
zainteresowania materiałami archiwalnymi. Łatwiej też zaangażować w proces
opracowania osoby niebędące pracownikami: ekspertów, znawców konkretnej tematyki, pasjonatów historii, którzy dzieląc się swoją wiedzą są w stanie
merytorycznie wesprzeć archiwistów. Crowdsourcing, który rośnie w siłę, coraz
częściej jest wykorzystywany przez archiwa właśnie podczas opracowania zasobu. Jego możliwości jednak będzie można w pełni wykorzystać tylko wtedy,
gdy zainteresowanie archiwami i archiwaliami będzie odpowiednio wysokie.
Dobra pozycja marki to także wzrost atrakcyjności instytucji jako pracodawcy i większa możliwość zatrudniania specjalistów. Dziś wiemy, że archiwa
K. Huber, Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Warszawa 1994, s. 15.
R. Degen, M. Jabłońska, „Collecting projects” i „documentation strategies” jako narzędzia
kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Lublin 2015, s. 167–173.
17
18

Archiwum jako marka. Korzyści z bycia rozpoznawalnym

często borykają się z trudnościami z pozyskiwaniem dobrze wykształconych
pracowników, szczególnie z branży IT. Wiąże się to z deficytem na rynku pracy,
ale też z niskim poziomem płac i nie traktowaniem archiwum jako potencjalnego pracodawcy.
I wreszcie korzyści z bycia rozpoznawalnym możemy identyfikować w obszarze udostępniania. Tutaj przełożyć się to może na wzrost zainteresowania
zasobem archiwów i jego pełniejszym wykorzystaniem, wzrost liczby użytkowników oraz kwerend realizowanych samodzielnie lub zlecanych archiwistom, czy
np. genealogom oraz większa aktywność internautów, jeśli chodzi o korzystanie
z zasobu zdigitalizowanego. Z udostępnianiem wiąże się także działalność
popularyzatorska i edukacyjna. Większa rozpoznawalność to łatwość pozyskiwania współorganizatorów imprez, partnerów, patronów i sponsorów, łatwiejsza
ich organizacja (wynajem sali, udostępnienie nagłośnienia, wypożyczenie materiałów dopełniających treść wystawy czy podnoszących atrakcyjność wydarzenia), większe zainteresowanie uczestników, lepsza współpraca z mediami.
W przypadku działalności edukacyjnej, to zapewne większe zainteresowanie
ofertą lekcji archiwalnych, warsztatów i szkoleń, lepsza współpraca z placówkami oświatowymi i wreszcie, większa możliwość reagowania na potrzeby
i oczekiwania uczniów i nauczycieli.
Korzyści z bycia rozpoznawalnym można rozpatrywać także w wymiarze
organizacyjnym, przede wszystkim w kwestii zasobów ludzkich. Rozpoznawalność marki to wzrost prestiżu zawodu, większa społeczna świadomość realizowanych zadań, obowiązków, wiedzy i umiejętności, którymi powinien cechować
się dobry archiwista. Większa widoczność to większe zainteresowanie, a co
za tym idzie, większa kontrola działań i zachowań oraz możliwość szybszego
reagowania w sytuacjach patologicznych. To wzrost szacunku do pracowników
archiwów bieżących oraz ich pracy, zwracanie uwagi na warunki lokalowe, na
wyposażenie, na stanowisko pracy, czy miejsce archiwum w strukturze organizacyjnej instytucji.
Dobrze kojarzone i rozpoznawalne archiwa to także większy wpływ na
postawę społeczną, na świadomość archiwalną, na kulturę dokumentacyjną.
A to przekłada się na ilość, jakość, stan zachowania, atrakcyjność, kompletność,
wielowymiarowość gromadzonych przez archiwa archiwaliów – kapitału, który
stanowi fundament marki, jaką jest archiwum. Korzyści z bycia rozpoznawalnym są zatem dla archiwów wielopłaszczyznowe i dotyczą zarówno instytucji,
zgromadzonego zasobu, pracowników jak i ogółu społeczeństwa.
Reasumując. Orientacja na potrzeby, jakość marki, rynkowe przywództwo,
szanse różnicowania oferty, komunikacja z odbiorcą, rozwój usług – to determinanty silnej marki19. Archiwa mają wielki potencjał i wręcz nieograniczone
możliwości, ażeby determinanty te wprowadzić w życie. Posiadanie monopolu
19

J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1999, s. 24–35.
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na niemożliwy do naśladowania produkt powinno stanowić podstawę strategii kreowania silnej marki, ponieważ właśnie w archiwach odnaleźć można
jedyne, niepowtarzalne, unikatowe, a często bezcenne materiały, świadectwa
przeszłości. Zarządzający archiwami współcześnie muszą mieć świadomość
zmieniającego się świata i nadążać za tymi zmianami. Marketingowe spojrzenie
na instytucje niekomercyjne, jakimi są archiwa, może okazać się dla nich szansą
i nadzieją na lepszą organizację, większy szacunek i uznanie w społeczeństwie,
a także ciekawszy i bardziej zróżnicowany zasób.

Krzysztof Syta
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Białostockie archiwum Branickich w II poł.
XVIII w. w świetle listów Piotra Piramowicza
do Izabeli Branickiej z lat 1773–1785
Białostockie archiwum Branickich...

D

zieje archiwów rodów magnackich Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
mimo sporej liczby publikacji na ich temat, niestety głównie o charakterze
przyczynkowym, nadal pozostają mało rozpoznane1. O ile stan wiedzy na temat
ich zasobów, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, jest mocno ugruntowany,
o tyle nadal mało wiadomo na temat organizacji, miejsca i roli archiwów w życiu
codziennym magnatów i ich środowiska dworsko-klientalnego.
Archiwum białostockie Branickich h. Gryf sięga swoją genezą przynajmniej
II poł. XVII w., kiedy to Białystok w wianie Janowi Klemensowi II Branickiemu
wniosła córka hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego2. Od tego
czasu Białystok stał się główną siedzibą rodu Branickich h. Gryf, której okres
świetności przypadł na czasy ostatniego męskiego potomka tej rodziny Jana
Klemensa Branickiego. To z jego inicjatywy rozbudowano i przebudowano
pałac białostocki, który budził powszechny podziw i uznanie3. Branicki, jako
właściciel rozległych dziedzicznych majętności i królewszczyzn, zatrudniał
sztab różnej kategorii oficjalistów, urzędników i służby4. Zmarł w roku 1771
Literatura dotycząca problematyki archiwów rodzinno-majątkowych, patrz: K. Syta, Archiwa
magnackie w XVIII w. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010.
2
A. Dobroński, Białystok historia miasta, Białystok 2001, s. 17.
3
O działalności artystycznej, głównie architektonicznej i mecenacie Branickiego zob. A.
Oleńska, Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, Warszawa 2011.
4
O organizacji latyfundium Branickiego zob. A. Sztachelska-Kokoczka, Magnackie dobra
Jana Klemensa Branickiego, Białystok 2006. O organizacji dworu Jana Klemensa Branickiego
1
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na urzędach kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego. Nie
posiadając potomstwa, cały majątek ziemski pozostawił swojej trzeciej żonie
Izabeli z Poniatowskich Branickiej5.
Izabela Branicka, przejmując po śmierci swojego męża olbrzymi, lecz również mocno zadłużony majątek, stanęła przed, jak się wkrótce okazało, poważnym wyzwaniem, jakim było wieloletnie procesowanie się ze spadkobiercami
i wierzycielami kasztelana krakowskiego. Grono adwersarzy Branickiej było
wyjątkowo liczne. Tworzyli je zarówno przedstawiciele magnaterii, jak również
średnio szlacheckiej proweniencji. Wiele spornych spraw prawno-majątkowych,
jakie toczyła Branicka w sądach ziemskich, grodzkich, asesorskich, w końcu
przed trybunałami, wymagała środków dowodowych w postaci dokumentów.
Najczęściej pochodziły one z archiwów i registratur Branickich, niekiedy jednak
trzeba było przeprowadzać żmudne kwerendy poza nimi.
Drugim kierunkiem działalności Pani Krakowskiej, jak tytułowano Branicką,
wymagającym wsparcia dokumentacyjnego, była administracja majątkiem. Również
i w tym przypadku, Branicka oraz jej urzędnicy i oficjaliści musieli odwoływać
się nie tylko do pamięci swojej i innych, ale również nierzadko do dokumentów
gospodarczo-rachunkowych i prawno-majątkowych wytworzonych w przeszłości.
Dwa powyżej przytoczone obszary działalności Izabeli Branickiej to bez
wątpienia główne, ale nie jedyne, przypadki wymagające sięgania przez nią i jej
współpracowników do zasobu archiwalnego zgromadzonego w białostockim
pałacu.
Idealnym źródłem archiwalnym, na podstawie którego można odtworzyć
obraz archiwów magnackich takimi, jakimi były one w czasach swojej świetności, a więc XVIII w., jest korespondencja kręgów magnackich dworów6. Szczęśliwie, listy urzędników i współpracowników Izabeli Branickiej z okresu jej
wdowieństwa zachowały się, jeżeli nie w bardzo dobrym, to przynajmniej
dobrym stopniu. Są one reprezentowane przez różnorodną grupę autorów i odbiorców. Z licznej grupy osób tworzących krąg korespondencyjny Branickiej,
a jednocześnie pozostających z nią w relacjach zależności służbowej i najlepiej
zorientowanych w kwestiach kancelaryjno-archiwalnych, w pierwszej kolejności
trzeba byłoby wymienić jej sekretarzy: kapitana Wojciecha Makomaskiego, Piotra Piramowicza i Jakuba Popławskiego. Każdy z nich spełniał funkcje zarówno
kancelaryjne, jak i merytoryczne, do których zaliczyć trzeba utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem urzędniczo-klientalnym Branickiej. Obok nich, ważną
najobszerniej zob. E. Kowecka, Dwór „Najrządniejszego w Polszcze magnata”, Warszawa 1992.
5
Izabela z Poniatowskich Branicka nie doczekała się dotychczas obszerniejszej biografii.
Z wartościowszych publikacji poświęconych jej osobie warto wspomnieć: A. Dobroński, A. Lechowski, Izabela Branicka w 200 lecie śmierci, Białystok 2008; Izabela Branicka i jej dzieło w Bielsku
Podlaskim, opr. Z. Romaniuk, Bielsk Podlaski 2008.
6
W. Chorążyczewski, K. Syta, O możliwościach badań archiwistyki staropolskiej, [w:] Przełomy
w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Pamiętnik, t. II, cz. 2, Toruń 2001, s. 281–296.
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rolę w zakresie kształtowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego odgrywali
generalni plenipotenci jej dóbr w osobach Stanisława Karwowskiego i jego syna
Józefa. W końcu do trzeciej grupy należy zaliczyć wieloletniego podskarbiego
białostockiego dworu Wojciecha Matuszewica7. Oczywiście fragmentaryczne,
czasami jednostkowe informacje dotyczące archiwum i archiwaliów, jak również
dokumentacji bieżącej, można odnaleźć też w listach innych osób8.
Piramowicz związany był z dworem Izabeli Branickiej w Białymstoku przynajmniej w latach 1773–17859. Pełnił funkcję jej białostockiego sekretarza,
ale – jak wspomniano wcześniej – wykonywał też inne zadania na jej rzecz.
O samym Piotrze nie wiadomo zbyt wiele. Był synem tytularnego sekretarza
Augusta III Jakuba i Anny z Nikorowiczów. Jednym z jego braci był Grzegorz10,
jezuita i znany działacz Komisji Edukacji Narodowej, niekiedy wzmiankowany
w listach Piotra do Izabeli Branickiej.
W listach Piramowicza – urzędującego najczęściej w Białymstoku – kierowanych do Izabeli Branickiej, wątki archiwum Branickich i dokumentacji narastającej w okołodworskich registraturach ich latyfundium pojawiają się w kilku
aspektach. Jednym z nich, najczęściej poruszanym, było kwerendowanie archiwum i wynikające z tego problemy. W archiwum panował zapewne względny
porządek, nadany mu w poł. lat 50. XVIII w. przez braci Kazimierza i Stanisława
Karwowskich, którzy uporządkowali i spisali jego zasób11. W dwadzieścia lat
później, porządek ten był na pewno nadwyrężony, zapewne po części dopływem
nowych partii archiwaliów, a po części ich wypożyczeniami, szczególnie częstymi
po śmierci Jana Klemensa Branickiego. W IV 1773 r. Piramowicz wspominał w liście do Izabeli Branickiej o żądaniach wobec jej skarbu niejakiej Czempińskiej
z Warszawy. Domagała się ona zwrotu 779 tynfów za sukno, jakie w przeszłości
miał kupić u niej Jan Klemens Branicki. Po kwerendzie przeprowadzonej przez
kapitana i sekretarza Branickiej w jednej osobie, Wojciecha Makomaskiego,
odnaleziono w regestrach sporządzonych przez oberstlejtnanta Karola Szuszkowskiego i tzw. „kupieckich” rejestrach pod rokiem 1764, informację o – wypłaconej mężowi Czempińskiej – części sumy za sukno12. Zastanawiające jest tutaj,
7
O organizacji dworu Izabeli Branickiej zob. I. Kulesza-Woroniecka, Współpracownicy Izabeli
Branickiej w latach 1771–1808, Studia Podlaskie, t. XX, 2012, s. 155–174.
8
M.in. w listach Stanisława Goczałkowskiego przez kilkadziesiąt lat związanego z białostockim dworem Branickich. Wątki archiwalne poruszane głównie w listach do Izabeli Branickiej i jej sekretarza Wojciecha Makomaskiego przechowywanych w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Archiwum Roskie (dalej ARo), Korespondencja, sygn.
LXII/119 i LXIX/7.
9
Z tego okresu zachowały się listy Piotra Piramowicza do Izabeli Branickiej. Tamże, Korespondencja, sygn. LXVI/1.
10
E. Aleksandrowska, Piramowicz Grzegorz Wincenty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26,
red. nacz. E. Rostworowski, Wrocław – Kraków 1981, s. 529.
11
K. Syta, Archiwa magnackie w XVIII w., s. 194.
12
AGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI/1, s. 18, Białystok, 29 IV 1773 r.
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dlaczego kwerendę przeprowadzał Makomaski, a nie Piramowicz, mimo że obaj
pełnili w tym czasie na dworze Branickiej funkcje sekretarzy. Zapewne pozycja
Makomaskiego była zdecydowanie ważniejsza, o czym świadczył fakt, że pełnił
on funkcję osobistego sekretarza Branickiej. Brak orientacji w zasobie archiwum i całkowitą bezradność w kwerendowaniu ujawnił Piramowicz w jednym
z listów następującymi słowami: „Responsów tegoż JW. wojewody wołyńskiego
Ossolińskiego [Jana Kantego] z pilnością szukałem, ale nie znalazłem. Szukałem ich wszędzie, gdziem tylko rozumiał, że ich znaleźć mogę”13.
Jak wynika z listów Piramowicza do Branickiej, kwerendy przeprowadzane przez niego w białostockim archiwum, najczęściej w miarę możliwości,
w obecności i przy pomocy Stanisława Karwowskiego. W końcu to on, wraz
z bratem Kazimierzem, nadał porządek zasobowi tego archiwum jeszcze
w czasach Jana Klemensa Branickiego. I tak pod rokiem 1777 Piramowicz
wspominał m.in. o kwerendowaniu archiwum białostockiego wraz z Karwowskim, który w tym czasie sprawował funkcję generalnego plenipotenta
dóbr Izabeli Branickiej. Efektem poszukiwań było odnalezienie przez nich
m.in. trzech sumariuszy dóbr kasztelanii krakowskiej. Pierwszy spisany był
pierwotnie w roku 1741 r., drugi w 1752, trzeci natomiast sporządził Stanisław
Goczałkowski14, jeden z oficjalistów Jana Klemensa Branickiego, późniejszy
burgrabia krakowski, w 1762 r. przy podaniu tych dóbr Branickiemu, jako
nowo upieczonemu kasztelanowi krakowskiemu. Karwowski, po odszukaniu rejestrów prosił Piramowicza o ich przechowanie w archiwum do czasu
dalszej dyspozycji Izabeli Branickiej15. O poszukiwaniu przez generalnego
plenipotenta Branickiej „papierów” do sprawy o podwarszawski Tarchomin
wspominał Piramowicz pod datą 14 I 1779 r.16 Tuż po przyjeździe Karwowskiego do białostockiego pałacu, obaj udali się do archiwum, gdzie odszukali „inwentarz, rachunki i inne raptularze”17. Wszystkie te dokumenty, na
polecenie Karwowskiego, sekretarz miał przesłać do Warszawy. Inne, odnalezione do tej sprawy archiwalia, wśród nich „informacja do interesu posesji
tarchomińskiej”, zostały zabrane przez plenipotenta w celu opracowania na
ich podstawie projektu obrony praw kasztelanowej krakowskiej, a następnie
miano je również wysłać Branickiej do stolicy.
Tamże, s. 421, Białystok, 14 I 1779 r.
Goczałkowski był wieloletnim oficjalistą Jana Klemensa Branickiego, po śmierci którego
procesował się z Izabelą z Poniatowskich Branicką. Zob. K. Syta, Współpracownicy Stanisława Karwowskiego generalnego plenipotenta Izabeli z Poniatowskich Branickiej (przyczynek do mechanizmów
działania magnackiej kancelarii prawnomajątkowej), [w:] Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo
źródeł historycznych – archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piąta rocznicę urodzin, red. R. Czaja, K. Kopiński, Toruń 2015, s. 316.
15
AGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI/1, s. 184, Białystok, 30 I 1777 r.
16
Tamże, s. 423, Białystok, 14 I 1779 r.
17
Tamże, s. 424, Białystok, 18 I 1779 r.
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Z listów Piramowicza wynika, że nie zawsze kwerenda odbywała się w archiwum. Nie byłoby to specjalnie dziwne, gdyż rozproszenie archiwaliów i dokumentacji na dworach magnackich było zjawiskiem dosyć powszechnym,
wymuszającym częste poszukiwania archiwaliów „po omacku”. Zapewne jednak do rzadkości należało wynoszenie archiwaliów poza archiwum w celu ich
skwerendowania. A o takim właśnie przypadku wspominał Piramowicz pod
datą 8 XII 1777 r.18 Zgodnie z jego relacją, po przyjeździe do Białegostoku
Stanisława Karwowskiego, który zatrzymał się zwyczajowo w swoje stancji
położonej w oficynie białostockiego pałacu, przyniesiono tam z archiwum pak
z dokumentami. Po ich przejrzeniu, Karwowski wyłączył akta przydatne do
sprawy Izabeli Branickiej prowadzonej w tym czasie przed sądem asesorskim.
Dołączono do nich inne archiwalia niezbędne w tej sprawie wyjęte – zapewne
wcześniej – z archiwum, a także dokumentację w postaci sądowych dekretów
i kwitów z opłaconych podatków, przechowywaną bezpośrednio przez Piramowicza, w jego podręcznej registraturze. Wszystkie zebrane dokumenty Karwowski nakazał Piramowiczowi spisać w formie sumariusza. Sekretarz uskarżał się
Branickiej, że dokumentów „jest niemało, i to jest dla mnie trudno, bom się
tego nie uczył, nie będąc w żadnej kancelarii”19.
Kwerendy przeprowadzane w archiwum białostockim Branickich nie
zawsze kończyły się sukcesem w postaci odnalezionych dokumentów. Co
więcej, nawet osoby, które formalnie dbały o porządek w jego zasobie, często nie miały wiedzy na temat jego zawartości i rozmieszczenia archiwaliów.
Sytuację taką opisywał Piramowicz w liście do Izabeli Branickiej z 23 XI
1778 r. Na polecenie Karwowskiego przeprowadził on kwerendę w zasobie
archiwalnym szukając dwóch dokumentów – autentycznego kwitu szwagierki
Izabeli Branickiej a siostry Jana Klemensa, Urszuli z Branickich Lubomirskiej
starościny bolimowskiej i oryginalnego manifestu, bądź jego kopii, jaki złożył
Wojciech Poletyło, plenipotent Branickiej we Lwowie, przeciwko staroście
szczerzeckiemu Piotrowi Potockiemu. Jak w przypadku większości kwerend
archiwalnych, również i ta miała na celu odnalezienie akt i natychmiastowe
wysłanie ich do Warszawy. Piramowicz otrzymał zapewne od Karwowskiego
bliższe wskazówki co do miejsca poszukiwań. Zdając Branickiej relację z ich
przebiegu pisał: „szukałem ich z wielką pilnością, ale że ani w skrzyni, ani
w torbie, tak oryginałów jako i kopii nie masz, upewnić mogę JO Panią”20.
W tym przypadku istniała jednak szansa, że dokumenty, według podejrzeń
Piramowicza, mogły znajdować się albo u wspomnianego wcześniej Poletyły,
albo u osobistego sekretarza Branickiej Makomaskiego, o czym zamierzał
poinformować również Karwowskiego.
Tamże, s. 259, Białystok, 8 XII 1777 r.
Tamże.
20
Tamże, s. 381, Białystok, 23 XI 1778 r.
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Przeszukiwanie zasobu archiwum zawsze niosło ze sobą ryzyko niepowodzenia. Do niekomfortowych sytuacji związanych z wykonywaniem zawodowych obowiązków przez Piramowicza należało informowanie Branickiej
również o takich negatywnych wynikach kwerendy. Sytuacja tego rodzaju miała
miejsce m.in. przy poszukiwaniach regestrów sprzedanych koni i ekwipażu za
czasów sprawowania funkcji koniuszego na dworze Branickich przez Michała
Żołyńskiego21. Branicka dwukrotnie monitowała Piramowicza, aby odszukał
te akta. Sprawa jednak nie był łatwa, o czym mogą świadczyć słowa, jakim
tłumaczył się białostocki sekretarz kasztelanowej krakowskiej: „Jednak gdy
zaszedł znowu JO Pani rozkaz w liście do JMP Matuszewica podskarbiego,
abym powtórną uczynił kwerendę pomienionego regestru, z równą pilnością
szukałem, ale go nigdzie nie wynalazłem”22. W podobnym tonie wspominał
o poszukiwaniach oryginalnych listów wojewody wołyńskiego Ossolińskiego
adresowanych do Jana Klemensa Branickiego23.
Piramowicz, jako osoba na bieżąco odpowiedzialna za zabezpieczenie
zasobu archiwum, nie tylko wypożyczał, ale również nadzorował ich zwrot.
Z reguły każde wypożyczenie, jak i zwrot dokumentów było potwierdzone
rewersem. O takiej sytuacji wspominał sekretarz chociażby przy okazji archiwaliów dotyczących sprawy Branickiej z podskarbim nadwornym litewskim
Antonim Tyzenhausem przywiezionych przez niejakiego Jagnińskiego, który
otrzymał od Piramowicza rewers potwierdzający przekazanie akt24. Podobnie, na
podstawie rewersu Piramowicz wypożyczył Pawłowi Hryniewickiemu sędziemu
ziemskiemu bielskiemu księgę lustracji dóbr podlaskich sporządzoną w poł.
XVI w. przez mierniczego królewskiego Stanisława Dziewałtowskiego. Księga
była niezbędna w sprawie przeprowadzenia rozgraniczenia wsi Trzeszczotek,
należącej do dóbr starostwa bielskiego, a Miękisze, właścicielem których był
wojski podlaski Wojciech Jaruzelski. Wypożyczona księga musiała mieć wyjątkową wartość dla Branickiej, gdyż Piramowicz obiecywał jej, że „Nikomu zaś
tej księgi bez rozkazu JO Pani nie wydam”25.
Wypożyczanie archiwaliów z zasobu białostockiego archiwum odbywać
musiało się zapewne na ustalonych zasadach. Piramowicz nie był władny
samodzielnie podejmować decyzji o wypożyczeniach, stąd w jego listach do
Branickiej pojawiają się częste wzmianki na ten temat. Można podejrzewać,
że prawo do upoważnienia Piramowicza do wypożyczenia archiwaliów, przysługiwało też najbliższym współpracownikom Branickiej. Świadczyć o tym
może używany przez niego zwrot mówiący, że wypożycza akta na „rekwizycję”,
21
Michał Żołyński sprawował funkcję koniuszego Branickich zapewne w latach 1767–1773.
Zob. I. Kulesza-Woroniecka, dz. cyt., s. 167.
22
AGAD, ARo, sygn. LXVI/1, Korespondencja, s. 569, Białystok, 20 IV 1780 r.
23
Tamże, s. 421, Białystok, 14 I 1779 r.
24
Tamże, s. 383, Białystok, 23 XI 1778 r.
25
Tamże, s. 354, Białystok, 22 VI 1778 r.
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a więc polecenie. Do tych osób należał na pewno Stanisław Karwowski. To
na jego polecenie Piramowicz wysłał do Dorohatynki, miejsca jego częstego
pobytu, jako starosty narewskiego, oryginalny inwentarz „należycie upakowany
i zapieczętowany”, jaki odebrać miał tam od Karwowskiego patron Branickiej
w trybunale lubelskim Tomasz Zdrodowski, regent grodzki brański26.
Na dworze Izabeli Branickiej dbano wyjątkowo o płynność i systematyczność w przepływie dokumentacji, nadzorując jednocześnie zwrot wypożyczanych archiwaliów. Niekiedy do tego stopnia dbano o porządek w tej kwestii, że
po odbiór wypożyczonych z archiwum dokumentów wyjeżdżał z Białegostoku
sam Piramowicz, nie czekając, aż przywiezie je w późniejszym czasie kurier.
Z takim właśnie zamiarem udał się on w VI 1779 r. w podróż do Lublina. Miał
tam zawieźć pieniądze i jednocześnie odebrać dokumenty od regenta grodzkiego brańskiego Zdrodowskiego i deputata podlaskiego Poletyłły, obu reprezentujących interesy prawne Branickiej w trybunale27. Wśród nich znajdował
się m.in. oryginalny testament Jana Klemensa Branickiego i oryginalny inwentarz zaprzysiężony przez Izabelę Branicką. Wszystkie odebrane w Lublinie
dokumenty Piramowicz miał złożyć na polecenie Karwowskiego w archiwum
w Białymstoku28.
Z listów Piramowicza można też wyczytać, w jaki sposób przesyłano archiwalia i jak je zabezpieczano. Wysyłanie archiwaliów z archiwum białostockiego,
tudzież bieżącej dokumentacji, należało bowiem również do jego obowiązków. Generalnie, przesyłanie dokumentów, szczególnie tych cenniejszych i w
większej liczbie, przysparzało nie lada problemów. Z jednej strony chodziło
o bezpieczeństwo przesyłki, a z drugiej zaś o jej koszty. W jednym z listów
białostocki sekretarz Branickiej opisywał perypetie związane z wysłaniem
do Warszawy cennych, ale również i stanowiących pokaźny pak archiwaliów,
których waga wynosiła ponad jeden funt. Tak ciężkiej przesyłki nie chciała
przyjąć białostocka poczta, w związku z czym Piramowicz zobowiązywał się,
że wyśle ją tylko „pewną i niezawodną okazją”, gdyż wysyłka prowiantowymi
podwodami, które często kursowały między Białymstokiem a Warszawą, jest
„azard i niebezpieczeństwo”29.
Zapewne metody zabezpieczania przesyłanych dokumentów zależały w dużej mierze od ich wartości, jak i osoby, która je przewoziła. Ważną rolę odgrywało
tutaj zapewne osobiste zaufanie do „kuriera”. Zapewne jedna i druga przyczyna
złożyły się na fakt, że dokumenty przewożone do Warszawy przez Miklaszewską, siostrę zakonną z białostockiego klasztoru szarytek na prośbę Piramowicza
26
Tamże, s. 467, Białystok, 1 IV 1779 r. O współpracy Karwowskiego i Zdrodowskiego zob.
K. Syta, Współpracownicy Stanisława Karwowskiego, s. 311 i nn.
27
AGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI/1, s. 485, Białystok, 3 VI 1779 r.
28
Tamże, s. 487–488, Lublin, 13 VI 1779 r.
29
Tamże, s. 259, Białystok, 8 XII 1777 r.
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były typowymi „paczkami”, a więc plikami akt30. Co ciekawe, pierwszy z dwóch
przewożonych plików tworzyły dokumenty oryginalne zapieczętowane kilka
lat wcześniej, a przywiezione do Białegostoku przez Pileckiego31. Ponieważ nie
zastał on wówczas Branickiej w podlaskiej rezydencji, odesłano je do Warszawy.
Z drugiej strony, trudno uznać za osobę wyjątkowo godną zaufania Franciszka,
kredencarza na dworze Branickiej, ale i jemu Piramowicz powierzył w I 1779 r.
doręczenie Branickiej do Warszawy dokumentów z archiwum32.
Przesyłane dokumenty zabezpieczano najczęściej poprzez zawinięcie
w papier i zapieczętowanie33. W taki sposób Piramowicz starał się uchronić
przed zniszczeniem wspomniany wyżej inwentarz dóbr kasztelanii krakowskiej
wysyłany do Warszawy. Ciekawy sposób zabezpieczenia przesyłanych dokumentów Piramowicz odnotował w liście z 22 XII 1777 r. Dokumenty zamknięte w drewnianej skrzynce – „paczek drewniany mały” – spisane dodatkowo
w postaci sumariusza, sekretarz białostocki przesłał przez oficjalistę Branickiej
Łukasza Dynamarego, który dla większego bezpieczeństwa miał jechać razem
z prowiantowymi podwodami34.
Wyjątkowego zabezpieczenia wymagały na pewno dokumenty przedstawiane jako środki dowodowe w sprawach sądowych. Do takich należały akta
przesłane do Warszawy przez Piramowicza w sprawie z sukcesorami Jana
Klemensa Branickiego. Były to m.in. „papiery, które JMP [Antoni] Patyński
[gubernator Izabeli Branickiej w Białymstoku] woził ze sobą do Grodna, jako
i addytament do testamentu, dobrze zawinięte i zabezpieczone, z przyłączonym
sumariuszem onych”35. Co ciekawe, i tym razem Piramowicz obawiał się wysłać
je prowiantowymi podwodami, zapewniał jednak swoją chlebodawczynię, że
uczyni to przy najbliższej sprzyjającej okazji. Okazją tą zapewne miał być godny
zaufania kurier, nawet gdyby miałaby to być osoba spoza środowiska dworu
Pani Krakowskiej. Jednak jeszcze 20 dni później dokumenty nie były wysyłane
z Białegostoku. Piramowicz tłumacząc opóźnienie w wysyłce, a to niepewną
drogą, a to ograniczeniami poczty, przyjmującej przesyłki tylko do wagi jednego
funta, zdecydował się wysłać akta pocztowym kurierem. Koszt tej ekspedycji był
wysoki i wynosił 66 zł. Była to jednak duża gwarancja jej terminowego dostarczenia. Wysyłane akta Piramowicz zaszył w ceratę i zapieczętował, a następnie
dla większej pewności zapakował w juki „białostockie”, których zwrotu zresztą
się domagał36. Zapewne do wyjątkowych należała prośba, być może polecenie,
Tamże, s. 298, Białystok, 9 II 1778 r.
Zapewne chodzi tutaj o porucznika Pileckiego, jednego z ekonomów Jana Klemensa Branickiego. Zob. Katalog Tek Glinki, cz. 1, Katalog osobowy, opr. T. Zielińska, Warszawa 1969, s. 198.
32
AGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI/1, s. 426, Białystok, 21 I 1779 r.
33
Tamże, s. 189–190, Białystok, 6 II 1777 r.
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w celu ochrony wysyłanych akt, jaką wystosował do Piramowicza, wzmiankowany już wielokrotnie, Stanisław Karwowski. Dla zabezpieczenia dokumentów,
jakie miał zabrać ze sobą do Lublina tamtejszy plenipotent Branickiej Tomasz
Zdrodowski, Piramowicz miał zakupić „skrzynkę zamczystą”, co też niebawem
uskutecznił nabywając „skrzynkę okowaną z kłódką”37. Natomiast wspomniane
powyżej: oryginalny testament Jana Klemensa Branickiego i oryginalny inwentarz zaprzysiężony przez Izabelę Branicką, Piramowicz wysyłając, kolejny
zresztą już raz do Warszawy, zabezpieczył na czas transportu skórzaną obwolutą, obszytą szpagatem w płótno i na koniec w „ceratę czarną, na krajkach
dubeltowo szytych” zamkniętą38.
Białostocki sekretarz Branickiej w swoich listach poruszał również kwestię narastania dokumentacji odzwierciedlającej funkcjonowanie dworu białostockiego poza właściwym archiwum, w rękach poszczególnych urzędników
i oficjalistów. Można by je nawet nazwać okołodworskimi registraturami. Bez
wątpienia dwór w Białymstoku nie był odosobnionym przykładem dla tego
rodzaju zwyczajów. Gromadzenie dokumentacji w różnych miejscach poza
centralnym archiwum magnackim było zjawiskiem naturalnym. Z jednej strony,
wymuszone było względami administracji latyfundium magnackim, z drugiej zaś, dosyć mało sformalizowanymi relacjami między magnatem a jego
współpracownikami. Jakkolwiek, sytuacja taka nie sprzyjała stabilizacji zasobu
archiwalnego. W świetle korespondencji Piramowicza na pewno taką podręczną registraturę prowadził białostocki podskarbi Wojciech Matuszewic. M.in.
przechowywał („konserwował”) u siebie regestry zatwierdzane przez Branicką,
na podstawie których wypłacał wynagrodzenie dla rzemieślników, kramarzy
oraz na utrzymanie stajni39.
Również i Makomaski, przyboczny sekretarz Izabeli Branickiej, gromadził
w Warszawie, gdzie najczęściej przebywała ona po śmierci męża, nie tylko
bieżące dokumenty, ale również i akta starszej proweniencji. Znajdowały się
w sekretarskiej registraturze Makomaskiego bądź z powodu zainteresowania
nimi samej Branickiej, bądź też jej prawnych współpracowników, patronów
i plenipotentów40. Często też z racji położenia centralnego położenia Warszawy, dokumentacja wypożyczana i zwracana do białostockiego archiwum
przesyłana była via warszawski dwór Pani Krakowskiej. O takiej sytuacji wspominał Piramowicz Branickiej przy okazji poszukiwań archiwaliów do sprawy
z dotychczasowym administratorem dóbr krakowskich Branickich Stanisławem
Goczałkowskim. Poszukiwania kontraktów na dzierżawę tych majętności, tzn.
Ruszczy, Branic i dóbr krzesłowych („a te są wielce potrzebne”), należących do
Tamże, s. 471, Białystok, 5 IV 1779 r.
Tamże, s. 618, Białystok, 16 V 1781 r.
39
Tamże, s. 261, Białystok, 11 XII 1777 r.
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uposażenia kasztelana krakowskiego, w archiwum białostockim zakończyło się
niepowodzeniem41. Dlatego też Piramowicz prosił Branicką, aby dokumentów
poszukał u siebie kapitan Makomaski.
Z listów Piramowicza wynika, że znaczna część dokumentacji znajdowała
się w rękach generalnego plenipotenta Izabeli Branickiej Stanisława Karwowskiego. Z racji organizowania obrony jej praw w różnych sądach, siłą rzeczy
musiał mieć nie tylko wgląd w archiwalia, aby udzielać wskazówek Branickiej
i jej współpracownikom, ale również bardzo często sam przygotowywał projekty
pism wykorzystywanych następnie przez patronów i plenipotentów Pani Krakowskiej42. Dokumenty te Karwowski wypożyczał z archiwum osobiście, albo
przysyłał mu je Piramowicz43. Karwowski najczęściej, jako starosta narewski,
przebywał w Dorohatynce, odległej od Białegostoku o około 40 kilometrów.
Uciążliwość częstych dojazdów, szczególnie w okresie zimowym, wymuszała
gromadzenie tam przez niego różnych dokumentów, które następnie odsyłał
bądź do archiwum w Białymstoku, bądź też tam, gdzie były niezbędne do reprezentowania interesów Branickiej. O takiej sytuacji wspominał Piramowicz pod
datą 7 I 1779 r. Karwowski „dla złej drogi i affekcji katarowej z kaszlem” nie mógł
przyjechać osobiście do Białegostoku, wysłał więc przez Śleżyńskiego, często
wykorzystywanego jako kurier, dokumenty potrzebne do sprawy procesowej
odbywającej się w Nowogródku44. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku
przygotowywania sprawy Izabeli Branickiej w trybunale koronnym w Lublinie
przeciwko Stanisławowi Goczałkowskiemu. Na polecenie Karwowskiego Piramowicz przez umyślnego wysłał mu do Dorohatynki potrzebne dokumenty,
z których Karwowski niebawem część odesłał, a „potrzebne do wydania pozwu
do Trybunału zostawił u siebie”45.
Do współpracowników Branickiej, który przechowywał dokumentację wytwarzaną w czasie wykonywania obowiązków służbowych na jej rzecz, należał
również wieloletni urzędnik Branickich, komisarz dóbr podlaskich Andrzej
Gieszkowski. Piramowicz wspominał o tej registraturze przy okazji jego śmierci
21 I 1779 r. Wszystkie ruchomości po nieboszczyku „pieniądze jego własne
i kufry z zastawami” zostały złożone do czasu komplanacji w skarbcu białostockiego kościoła parafialnego, natomiast w skarbcu pałacu białostockiego
umieszczone zostały pieniądze należące do skarbu Izabeli Branickiej oraz
pozostałe po nim „papiery różne ekonomiczne”46.
W miarę możliwości Piramowicz starał się nadzorować i zabezpieczać registratury współpracowników Branickiej. Naturalnie w przypadkach, gdy otrzyAGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI, s. 459, Białystok, 25 II 1779 r.
K. Syta, Współpracownicy Stanisława Karwowskiego, s. 313 i nn.
43
AGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI/1, s. 421, Białystok, 14 I 1779 r.
44
Tamże, s. 416, Białystok, 7 I 1779 r.
45
Tamże, s. 450, Białystok, 25 II 1779 r.
46
Tamże, s. 449–450, Białystok, 25 II 1779 r.
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mywał od niej wyraźne w tym kierunku polecenia, wykonywał je w majestacie
pańskiej dyrektywy. Niekiedy jednak musiał wykazywać się przedsiębiorczością
i własną inicjatywą. Tak było m.in. w przypadku dokumentacji o charakterze
ekonomicznym, jaka pozostała po śmierci wzmiankowanego już Gieszkowskiego. Jego czasowym, a jak później okazało się, wieloletnim następcą został Stefan
Hryniewicki. Ponieważ Piramowicz nie wiedział o ostatecznych decyzjach Branickiej co do obsady wakującej funkcji komisarza, w liście do Pani Krakowskiej
pisał „odebrane od niego [tj. Hryniewickiego] papiery powróciłem mu nazad,
gdyż mu są potrzebne, tylko sumariusz onych u siebie zostawiłem”47.
Spora liczba dokumentów z archiwum trafiała do rąk plenipotentów i patronów reprezentujących interesy Branickiej w różnych instancjach sądowych.
Przesyłanie dokumentów w tym kręgu środowiska magnackiego dworu było
zjawiskiem powszechnym. Niestety, miało ono negatywny wpływ na kształtowanie zasobu archiwum, wiele bowiem akt w trakcie przesyłania gubiono,
inne niszczały w wyniku złych warunków atmosferycznych, w końcu część
pozostawała na zawsze w rękach magnackich prawników.
Warto wspomnieć, że jakaś część dokumentacji, w tym oczywiście bieżące
ekshibity, ale nie tylko, przechowywane były w kancelarii, którą najprawdopodobniej prowadził sam Piramowicz jako sekretarz Branickiej. Wspominał o niej
m.in. przy okazji poszukiwań listów (responsów) wojewody wołyńskiego Józefa
Kantego Ossolińskiego48. Okazało się, że w kancelarii tych dokumentów nie
ma. Piramowicz rozpoczął więc poszukiwania w paku dokumentów pozostałych
po śmierci Jana Leszczyca Grabianki regenta wojskowego, ale i tutaj kwerenda
zakończyła się niepowodzeniem49. Podobnie było z regestrami zbóż remanentowych, sporządzonych jeszcze za życia Jana Klemensa Branickiego przez
jego komisarzy Józefa Bromirskiego i Gieszkowskiego. Piramowicz informował
Branicką, że nie mógł ich znaleźć ani w archiwum ani w kancelarii50.
Wiadomo, że w kancelarii prowadzonej przez Piramowicza przechowywano akta w pakach i fascykułach. O takim sposobie gromadzenia akt sekretarz
Branickiej wspominał przy okazji poszukiwań listów Bromirskiego, dawnego
komisarza dóbr ruskich Branickich51. Z listu pisanego do Branickiej pod datą
16 X 1780 r. wynika, że zgromadzone w kancelarii akta musiały być dosyć
liczne, skoro składała się na nie m.in. dokumentacja pozostałe po śmierci
marszałka dworu Branickich Ciecierskiego oraz aż 17 fascykułów dokumentów po niejakim Krassowskim52. Faktem, który może potwierdzać dużą liczbę
Tamże, s. 456, Białystok, 4 III 1779 r.
Tamże, s. 421, Białystok, 14 I 1779 r.
49
Tamże, s. 417, Białystok, 7 I 1779 r.
50
Tamże, s. 470 v., Białystok, 5 IV 1779 r.
51
Tamże, s. 481, Białystok, 20 V 1779 r.
52
Tamże, s. 586, Białystok, 16 X 1780 r. Być może chodzi o sekretarza Jana Klemensa Branickiego patrz. Katalog Tek Glinki, s. 147.
47

48
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akt zgromadzonych w kancelarii jest wzmianka Piramowicza, że szukał w niej
dokumentów do sprawy z sukcesorami warszawskiego kupca Posse „z wielką
pilnością przez trzy dni”53.
Dostęp do archiwum białostockiego był bardzo ograniczony. Wstęp do
niego miało zapewne tylko kilka osób. W jednym z listów, Piramowicz wspominając o przysłanych z Tyczyna rachunkach i regestrach, przywiezionych
przez niejakiego Jakubowskiego, podkreślił, że zostały one złożone w archiwum „za kluczem starosty narewskiego [Stanisława Karwowskiego]”54. Było to
równoznaczne z tym, że sekretarz nie miał do nich dostępu. Niestety, krótko
po złożeniu tych dokumentów w archiwum, pojawiła się potrzeba wykorzystania ich w bieżącej administracji przez jednego z komisarzy Branickiej. Na
nieszczęście Karwowski przebywał w tym czasie w Warszawie wraz z kluczami
do archiwum. Jedynym wyjściem z tej sytuacji było, według Piramowicza, jak
najszybsze odesłanie ich z Warszawy do Białegostoku.
Niewiele wspominał Piramowicz w swoich listach o samym archiwum.
Z tych nielicznych wzmianek można wyczytać jedynie, że archiwalia, przynajmniej niektóre, przechowywane były w szafach. Niewykluczone, że była to
tylko jedna szafa, gdyż dwukrotnie wspominając o tym archiwalnym meblu,
wymienia go w liczbie pojedynczej55.
Listy Piramowicza pisane do Izabeli Branickiej są kolejnym dowodem potwierdzającym, że stan badań nad archiwami magnackimi pozostawia wiele do
życzenia, a możliwości badawcze, jakie dają archiwalne źródła są bardzo duże.
Piramowicz, jako sekretarz Branickiej, nie był przecież jej archiwistą, a jednak
w listach pozostawił wiele informacji, które pozwalają na wyciągnięcie sporej
liczby obserwacji w zakresie organizacji i funkcjonowania archiwum i registratury białostockiego dworu Branickich. Nie są to spostrzeżenia, które mogłyby
zmienić powszechnie utrwalony obraz magnackich archiwów, tym niemniej, bez
wątpienia wzbogacają stan wiedzy na ich temat i są kolejnym przyczynkiem do
jak najwierniejszej rekonstrukcji nie tylko ich dziejów, ale również organizacji
i funkcji, o których wiele jeszcze nie wiadomo. Tylko szczegółowa analiza źródła,
jakim jest korespondencja magnackich urzędników i oficjalistów, pozwoli na
uszczegółowienie i usystematyzowanie wiedzy w tym obszarze.

AGAD, ARo, Korespondencja, sygn. LXVI/1, s. 586, Białystok, 16 X 1780 r.
Tamże, s. 20, Białystok, 3 V 1773 r.
55
Tamże, sygn. LXVI/1, s. 477, Białystok, 8 V 1779 r.; tamże, s. 481, Białystok, 20 V 1779 r.
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P

odczas drugiej wojny światowej na obczyźnie sformowano kilka dużych
formacji wojskowych znanych jako Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (PSZ).
Ich twórcą były władze emigracyjne Rzeczypospolitej działające na podstawie
umów zawartych z różnymi państwami i przy ich wsparciu materialnym. W ramach PSZ utworzono: na mocy umów z Francją i Wielką Brytanią zawartych
w 1939 i 1940 r. Armię Polską we Francji, I Korpus Polski w Anglii, sformowaną
na jego bazie 1 Dywizję Pancerną i Samodzielną Brygadę Spadochronową,
Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie, Armię Polską na Wschodzie (APW)
oraz 2 Korpus Polski (2 KP), a na mocy umowy zawartej w 1941 r. ze Związkiem Radzieckim sformowano Armię Polskę w ZSRR pod dowództwem gen.
Władysława Andersa1.
Geneza 2 KP sięga Armii Polskiej tworzonej w Związku Radzieckim od VIII
1941 r., która rok później, z powodów polityczno-wojskowych została ewakuowana do Iranu2. Pojawienie się wielotysięcznego wojska spowodowało potrzebę
zmiany koncepcji i przeorganizowania polskich jednostek wojskowych, które
istniały w tym rejonie od IV 1940 r.: Brygady Strzelców Karpackich (BSK) w Syrii
(potem Palestynie i Egipcie), a potem 2 Korpusu Strzelców (2 KS), funkcjonujących pod nazwą Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. We IX 1942 r.,
wskutek reorganizacji tej formacji powołano Armię Polską na Wschodzie, a dowódcą mianowano gen. Andersa. W VII 1943 r. doszło do kolejnej reorganizacji
M. Szczurowski, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II wojny
światowej, Toruń 2013, s. 56–58.
2
P. Żaroń, Armia Andersa, Toruń 1996, s. 35–36, 115–120.
1

146

Archiwistyka, archiwa i archiwiści

wojska polskiego, w wyniku której powołano dowództwo 2 KP. Jego dowódca,
gen. Anders, pozostał dowódcą APW3.
Każda z formacji PSZ powoływała w swojej strukturze komórki zajmujące
się działalnością archiwalną, muzealną i historyczną. Były to przede wszystkim:
Samodzielny Referat Historyczny Polskich Sił Zbrojnych przy Dowództwie Sił
Zbrojnych w ZSRR, komórki archiwalne BSK i 2 KS, Archiwum Wojsk Polskich
na Środkowym Wschodzie oraz Archiwum APW. Naczelne władze wojskowe
próbowały scentralizować i koordynować gromadzenie i zabezpieczanie archiwaliów. Na początku 1942 r., w oparciu o rozkaz Naczelnego Wodza (NW) gen.
Władysława Sikorskiego, powołały w Gask, w Szkocji, Archiwum i Muzeum Sił
Zbrojnych (AiMSZ) z referatem muzealnym4. Zasadniczym jego celem było
zgromadzenie całości dokumentacji centralnych władz i oddziałów wojskowych
z terenu Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Holandii i Niemiec5. Jednocześnie
powołano komórki historyczno-archiwalne w lotnictwie i marynarce, które miały
podobne zadania w odniesieniu do tych rodzajów sił zbrojnych. Mimo powyższych decyzji i formalnego, merytorycznego podporządkowania AiMSZ, każda
z wymienionych wyżej placówek archiwalnych funkcjonowała samodzielnie w ramach swojej formacji, których dowództwa różnie odnosiły się do ich działalności.
Archiwum APW, rozkazem gen. Andersa z 20 II 1943 r., podporządkowano kierownikowi Biura Historycznego, powstałego w wyniku przekształcenia
Samodzielnego Referatu Historycznego PSZ w ZSRR6. Archiwum, mieszczące
się początkowo w Jerozolimie, potem w Rehovot i Tel-Avivie, miało być składnicą archiwalno-muzealną, organem wykonawczym Biura Historycznego oraz
filią AiMSZ7. Kiedy w XII 1943 r., rozpoczęto przerzucanie sił 2 KP do Włoch,
w archiwum powstała myśl o uniezależnieniu się od Biura Historycznego, które
wkrótce miało odejść wraz z wojskiem. W tym okresie sytuacja w archiwum była
dramatyczna i jak pisał jego kierownik Leon Koczy do dyrektora AiMSZ „Archiwum traktowane w pierwszym okresie swego istnienia jako schronisko dla
inwalidów, do dnia dzisiejszego nieraz bywa uważane za instytucję, która może
zapewnić wygodny przydział ludziom unikającym pracy”8, podkreślał brak
kwalifikacji i rotację pracowników (5 oficerów, 7 szeregowych i 3 ochotniczki),
Tamże, s. 213–214.
E. Oppman, Historia powstania Instytutu Historycznego imienia generała Sikorskiego, jego
cele i zadania, [w:] Instytut Historyczny imienia Generała Sikorskiego 1945–1957, Londyn 1957, s. 7.
5
R. Oppmanowa, Archiwum, [w:] tamże, s. 21.
6
Sprawozdanie o stanie Archiwum Armii Polskiej na Wschodzie w dniu 15 XI 1943 r.
Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej AIPMS), sygn.
A. XI. 57/10.
7
Instrukcja dla kierownika Archiwum Armii Polskiej na Wschodzie, zob. tamże. Archiwum
i Muzeum Sił Zbrojnych w Szkocji było nazwane w tym dokumencie Centralnym Archiwum
Sił Zbrojnych.
8
Uwagi o organizacji i pracy Samodzielnego Referatu Historycznego i Archiwum APW
z 25 VII 1944 r. AIPMS, sygn. A. XI. 57/6.
3
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a także brak zrozumienia, że personel służby historyczno-archiwalnej powinien
być fachowy, dobrze wykształcony i posiadać praktykę. Koczy uważał również
za błąd pozostawanie obu służb (archiwalnej i historycznej) w oderwaniu od
jednostek 2 KP, czego skutkiem mogło być zniszczenie lub zaginięcie wielu
akt i pamiątek. Dlatego m. in. w wyniku kontaktów listownych Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku z oddziałem oświatowo-kulturalnym Korpusu
jeszcze podczas działań wojennych, do USA trafiały dokumenty tej formacji9.
Zasadnicze zmiany w organizacji służby archiwalno-muzealno-historycznej w PSZ przyniósł zjazd, zorganizowany we IX 1944 r. w Wielkiej Brytanii,
w którym uczestniczyli przedstawiciele placówek i komórek zajmujących się tą
działalnością. Jego celem było powołanie jednolitego kierownictwa całości oraz
koordynowanie wszystkich wysiłków dotyczących zabezpieczania materiałów
historycznych10. W wyniku podjętych decyzji, z poparciem Ministra Obrony
Narodowej gen. Mariana Kukiela ustalono, że organem centralnym ma być
AiMSZ. Przy korpusach miały powstać archiwa i muzea polowe podporządkowane ministrowi przez szefa AiMSZ. Autonomiczne biura historyczne miały
pozostać w lotnictwie i marynarce11.
Zamierzenia zrealizowano częściowo i w X 1944 r. powołano dwie placówki.
Na bazie Referatu Historycznego zorganizowano Archiwum i Muzeum Polowe nr 1 (AMP nr 1) z siedzibą w Cesarei, z zadaniem obsługiwania 2 KP. Jego
kierownikiem został kpt. dr. Walerian Charkiewicz, dotychczasowy kierownik
Referatu Historycznego. Z kolei Archiwum APW przekształcono w Archiwum
i Muzeum Polowe nr 2 (AMP nr 2) z siedzibą początkowo w Tel-Avivie, następnie w Kairze, które miało obsługiwać planowany 3 Korpus12. Kierownikiem
pozostał Koczy.
AMP nr 1 (używano również nazwy: AMP 2 Polskiego Korpusu) pod koniec 1944 r. roku znalazło się w Neapolu13. Ulokowano je w katastrofalnych
warunkach. Szef sztabu Korpusu sugerował przeniesienie archiwum do Rzymu i umieszczenie w budynku Polskiego Oficera Łącznikowego14. Początkowo
siedemnastoosobowy personel zmniejszył się w I 1945 r. do 5 osób i do III
1946 r. liczba zatrudnionych wahała się w granicach 9–13 osób, w tym 3–5
oficerów15.
9
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, oprac. J. Cisek, Warszawa 1997, s. 17,
39, 88.
10
E. Oppman, dz. cyt., s. 9.
11
Raport Waleriana Charkiewicza do gen. W. Andersa z 20 II 1945 r. AIPMS, sygn. A. XI.
57/6.
12
Tamże.
13
Meldunek szefa sztabu Korpusu ppłk. dypl. Kazimierza Wiśniowskiego do szefa Oddziału
Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego z 25 II 1945 r. Tamże.
14
Tamże.
15
Personel AMP nr 1 od I 1945 r. do III 1946 r. Tamże.
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Na początku 1945 r. Charkiewicz w raporcie do gen. Andersa krytycznie
podsumował efekty reorganizacji i podkreślił brak konsekwencji w działaniu
zwierzchników. Wg niego doprowadziły one do rozbicia służby historyczno-archiwalnej, przy jednoczesnym braku formalnego powiązania utworzonych placówek z AiMSZ. Charkiewicz postulował, aby w trosce o dokumenty dowódca
Korpusu powołał oficera do zleceń w sprawach archiwalno-muzealnych, tak,
jak było to w Armii Polskiej w ZSRR, z uwagi na istnienie w 2 KP kilku innych
instytucji, w obowiązkach których znajdowało się gromadzenie i przechowywanie materiałów mających znaczenie historyczne. Były to: Biuro Dokumentów,
archiwum Oddziału Informacyjnego, archiwum Oddziału Kultury i Prasy, archiwum Szefostwa Służby Sprawiedliwości oraz Biuro Rozrachunkowe. Warto
tu zwrócić uwagę na Biuro Dokumentów powołane rozkazem Dowódcy APW
15 IV 1943 r., tuż po ogłoszeniu przez radio niemieckie odkrycia grobów katyńskich. Celem Biura miało być zebranie materiału dotyczącego postępowania bolszewików na terenie części okupowanej przez nich Rzeczypospolitej,
udokumentowanie losów i przeżyć ludności polskiej na tym obszarze oraz po
wywiezieniu w głąb Rosji oraz przygotowanie dokumentów na konferencję
pokojową i materiału wydawniczego16. Po reorganizacji Biura w II 1944 r. jego
zadania obejmowały prowadzenie Archiwum Oddziału Informacyjnego (Intelligence Archives Security), zbieranie, ewidencjonowanie oraz opracowywanie
dokumentów przekazywanych przez właściwe organy i władze, przechowywanie depozytów żołnierzy APW o tajnym charakterze dokumentarnym, o ile nie
stanowiły depozytów archiwalnych w pojęciu ogólnowojskowym17. Działalność
Biura Dokumentów była krytycznie oceniana z powodu nie wydania żadnej
publikacji i przekształcenie się w „swego rodzaju archiwum o bardzo licznym
personelu i dużych pretensjach”, dysponujące wartościowym, ale nieuporządkowanym zbiorem dokumentów18.
Na początku 1945 r. najwyższe władze wojskowe przystąpiły do wdrażania
w życie planu jednolitej organizacji działań służby archiwalno-muzealnej PSZ.
Rozkazem z 26 I 1945 r. Minister Obrony Narodowej wyznaczył szefem Służby
Archiwalno-Historycznej ppłk. Zygmunta Borkowskiego19. W ślad za rozkazem MON rozesłano instrukcję, w której zobowiązano wszystkich dowódców
jednostek SZ do przekazywania organom Służby Archiwalno-Historycznej
akt i dokumentów będących wytworem działalności SZ (po wykorzystaniu do
bieżącej pracy lub walki), instrukcji, regulaminów, druków, czasopism, ulotek,
afiszy (od razu po wydaniu), druków cudzych nabytych lub otrzymanych (po
wykorzystaniu), przedmiotów będących zdobyczą wojenną (po wykorzystaniu),
K. Zamorski, Dwa tajne Biura 2 Korpusu, Londyn 1990, s. 12–15.
Organizacja Biura Dokumentów APW z 4 II 1944 r. AIPMS, sygn. A. XI. 57/6.
18
Notatka rtm. Z. Stahla o Biurze Dokumentów dla Dowódcy 2 KP z 21 I 1946 r. AIPMS,
sygn. A. XI. 57/4.
19
Wytyczne prac służby archiwalno-historycznej z 15 III 1945 r. Tamże.
16
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fotografii i filmów, materiałów artystycznych i propagandowych innych materiałów o wartości historycznej lub ogólno-kulturalnej będących własnością SZ20.
Podkreślano, że materiały mają być przekazywane w stanie uporządkowanym
wraz ze spisem w dwóch egzemplarzach, a akta wraz z dziennikami podawczymi. Dopuszczano możliwość przejmowania materiałów od osób prywatnych
jako darów na rzecz zbiorów publicznych, określonej przez dysponenta instytucji lub jako depozytów do zwrotu „po powrocie do kraju”21.
Zadania postawione przez ppłk. Borkowskiego placówkom archiwalnym,
muzealnym i bibliotecznym miały być realizowane w sposób ujednolicony
i skoordynowany oraz prowadzić do scalenia wszystkich materiałów dotyczących całości wojska, zarówno dotyczących sfery militarnej, jak i politycznej,
bez naruszania układu archiwalnego. Ppłk Borkowski podkreślał potrzebę
zatrudnienia w archiwach wykwalifikowanego personelu począwszy od woźnych aż do kierowników. Uzupełnieniem zadań dotyczących wojska miało być
zabezpieczanie przez archiwa, muzea i biblioteki wojskowe dla dobra sprawy
polskiej innych, np. cywilnych materiałów w sytuacji, gdy nie miał kto się nimi
zaopiekować. Archiwum miało segregować i inwentaryzować „akta i dokumenty,
rękopisy, akta sądowe” według schematu opartego na organizacji sił zbrojnych
i podziału na odrębne okresy chronologiczne (np. wrzesień 1939, Francja,
Rosja) oraz z przestrzeganiem zasady proweniencji. Efektem prac miały być
inwentarze wraz ze skorowidzami. Nowy szef nakazał kierownikom AMP nr 1
i 2 przekazanie materiałów dotyczących całości sił zbrojnych oraz zagadnień
ogólnowojskowych i politycznych do AiMSZ w Szkocji oraz rozpoczęcie akcji
rewindykacyjnej materiałów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych, które
nieprawnie przechowywane były „poza zasięgiem służby archiwalno-historycznej”22.
Koniec wojny oznaczał rozformowanie PSZ na Zachodzie. Oświadczenie
rządu polskiego w Londynie o likwidacji PSZ ukazało się 24 V 1946 r., a następnego dnia wydano rozkaz przygotowawczy dowództwa 2 KP do przesunięcia
całości sił do Wielkiej Brytanii23.
Polacy pozostający poza krajem musieli zdecydować: wracać czy nie wracać
do kraju? Na większości decyzji o pozostaniu na emigracji zaważyły postanowienia konferencji w Jałcie, kiedy alianci zdecydowali o powojennym kształcie
Europy, m.in. dokonali nieformalnego podziału stref wpływów, w wyniku którego ZSRR otrzymał „zwierzchnictwo” m.in. nad Polską i jedną trzecią Niemiec.
Dla wielu wyższej rangi polityków i wojskowych postanowienie o pozostaniu
na obczyźnie łączyło się z kontynuacją państwa polskiego w warunkach emiInstrukcja z 11 II 1945 r. AIPMS, sygn. A.XI.57/10.
Tamże.
22
Wytyczne prac służby archiwalno-historycznej z 15 III 1945 r.
23
B. Łokaj, Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych 1945–1946, Zeszyty Historyczne (Paryż), 1976,
z. 35, s. 50–51, 59.
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gracyjnych. Dla ocalenia wkładu Polaków w wysiłek zbrojny drugiej wojny
światowej u boku aliantów i trwania polskości, zapadały decyzje o zabezpieczeniu pamiątek archiwalnych, muzealiów i wydawnictw wytworzonych przez
polskie władze cywilne na uchodźstwie i PSZ, tak, aby „nie rozproszyły się, nie
marnowały, nie przepadły24. Miały być umieszczone w polskich instytucjach
specjalnie powołanych w tym celu.
Mimo, że władze wojskowe nie wykazywały większego zrozumienia dla
spraw archiwalno-muzealnych, to zawiązała się grupa inicjatywna zdecydowana
zrealizować cel ochrony zasobu wojskowego. Najpierw nieformalnie, na początku 1945 r., powołano Instytut Historyczny im. gen. Władysława Sikorskiego25.
W V 1945 r. emigracyjna Rada Ministrów zatwierdziła statut Instytutu, a 13 XII
1945 r. powołano jego pierwsze władze statutowe26. Dyrektorem Instytutu
wyznaczono ppłk. Borkowskiego, kierownikiem archiwum został dr Edmund
Oppman, dotychczasowy kierownik AiMSZ, które jako jedno z pierwszych weszło w skład nowej placówki. Od 1947 r. rozpoczęto gromadzenie archiwaliów,
książek i muzealiów w siedzibie instytutu w Londynie.
W połowie 1945 r., kiedy tworzono podstawy instytutu, PSZ były rozbudowane organizacyjnie i rozproszone. W Londynie działała Służba Archiwalno-Historyczna przy Ministerstwie Obrony Narodowej, w Szkocji, w Gask
funkcjonowało AiMSZ gromadzące materiały centralnych władz wojskowych
i 1 KP. W Neapolu było AMP nr 1 gromadzące materiały 2 KP, a w Kairze AMP
nr 2, gromadzące akta PSZ w ZSRR, APW oraz ataszatów wojskowych w państwach bałkańskich. W Rzymie działało Biuro Dokumentów, zbierające relacje
o tematyce polityczno-wojskowej. Osobno funkcjonowały Biuro Historyczne
Marynarki Wojennej i Biuro Historyczne Lotnictwa. Archiwa działały przy
władzach państwowych i wojskowych na emigracji, przy każdym ministerstwie
i urzędzie. Uchwałą emigracyjnej Rady Ministrów polecono przekazanie większości zbiorów tych placówek do Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego
w Londynie27. Jednak od strony formalnej podporządkowanie placówek archiwalno-muzealnych jeszcze przez kilka lat było dwutorowe. Z jednej strony – aż
do likwidacji wiosną 1949 r. – istniała Służba Archiwalno-Historyczna, której
za wyjątkiem Biura Dokumentów, podlegały wymienione placówki. Z drugiej strony pieczę nad dokumentami, eksponatami i innymi pamiątkami PSZ
sprawował Instytut Historyczny im. Sikorskiego28. Ta dwutorowość sprawiała
kłopoty, tym bardziej, że niektórzy dowódcy rościli sobie prawo do samodzielM. Kukiel, Słowo wstępne, [w:] Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego 1945–1962, Londyn
1962, s. 3.
25
A. Suchcitz, Powstanie Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego w Londynie 1945–1949,
[w:] Idea Europy i Polska w XIX i XX wieku, red. J. Degler i in., Wrocław 1999, s. 184.
26
Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego 1945–1962, Londyn 1962, s. 4.
27
B. Wroński, Centralne Archiwum na Obczyźnie, Tydzień Polski z 20 IV 1968 r., s. 7.
28
A. Suchcitz, dz. cyt., s. 190.
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nego dysponowania dokumentami wytworzonymi przez dowodzone przez
nich jednostki. Np. gen. Anders, nie do końca świadomy roli nowo powołanej
instytucji, wstrzymał rozkaz dotyczący przekazania zbiorów z AMP nr 2 wydany
przez ppłk. Borkowskiego29. Kierownik archiwum Koczy został zaatakowany
przez zwierzchników z 2 KP30, gdy zamierzał ów rozkaz wykonać i było to jedną
z przyczyn zwolnienia go ze stanowiska w XII 1945 r.31
Dopiero w V 1946 r. ostatecznie wyjaśniono nieporozumienia z dowództwem 2 KP. Gen. Anders wyznaczył płk. dypl. Henryka Piątkowskiego jako
łącznika w kontaktach z Instytutem i podjął decyzję o przekazaniu do Londynu
zbiorów i pamiątek muzealnych 2 KP32.
Jednocześnie władze 2 KP podjęły decyzje dotyczące wewnętrznego uregulowania pracy historyczno-archiwalnej, przy czym jej istota miała obejmować
pracę historyczną. Archiwalia traktowano jako materiał pomocniczy, chociaż
niezbędny do prowadzenia badań. Ramy organizacyjne tych prac określone
17 V 1946 r. przewidywały nadzorowanie ich przez szefa sztabu Korpusu przy
pomocy Samodzielnego Referatu Historycznego, którego obowiązkiem było
„czuwanie nad archiwami w sensie zabezpieczenia ich zbiorów i korzystania z nich do prac”33. Jako ciało doradcze miała funkcjonować Rada Naukowo-Historyczna, która m.in. miała opiniować projekty instrukcji i zarządzeń
w sprawach historyczno-archiwalnych. Stałym organem wykonawczym miał być
Oddział Wojskowo-Historyczny zorganizowany na bazie Komisji Doświadczeń
Wojennych, w którym skupiały się prace naukowe dotyczące głównie działań
2 KP, ale również zbieranie relacji oraz gromadzenie doświadczeń wojennych
i ich „przepracowywanie”. Faktycznie powstała Sekcja Historyczna 2 KP, którą
kierował płk dypl. Stanisław Biegański34. Wykonywanie wspomnianych prac odbywało się także w Biurze Dokumentów, AMP nr 1 i AMP nr 2, Samodzielnym
Referacie Historycznym przy Dowództwie Jednostek Wojska na Środkowym
Wschodzie oraz w kwatermistrzostwie. Obowiązki w tym zakresie nałożono
również na oficerów-referentów ds. historycznych w dowództwach Wielkich
Jednostek i kronikarzy oddziałowych.
Interesujący był odzew na decyzje w sprawach archiwalnych zapadające
w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech ze strony bezpośrednio zainteresowanych,
czyli kierowników archiwów. Kpt. dr Walerian Charkiewicz kierujący AMP nr 1
w VIII 1946 r. podkreślał, że nie wystarczy polecenie przekazania zbiorów i liTamże, s. 192.
AMP nr 2 podlegało gen. Andersowi jako dowódcy APW.
31
R. Stobiecki, Leon Koczy, Teki Historyczne (Londyn), t. 23, 2004, s. 279–280.
32
A. Suchcitz, dz. cyt., s. 192.
33
Ramy organizacji prac historyczno-archiwalnych w 2 KP z 17 V 1946 r. AIPMS, sygn. A.
XI. 67/27.
34
R. E. Stolarski, Pułkownik dyplomowany dr Stanisław Biegański. Żołnierz i historyk (1894–
1994), Teki Historyczne (Londyn), t. 21, 1994–1995, s. 14.
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kwidacja placówek, gdyż jest to cel zbyt krótkowzroczny. Niezbędny jest dobry
plan z jasno określonym celem, gdyż dotyczy m.in. podziału zbiorów między
AiMSZ oraz Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego. Ponadto zwracał uwagę,
że projekt organizacji Służby Archiwalno-Muzealnej zdezaktualizował się m.in.
w związku z napływem do AMP nr 1 dużej ilości akt, co diametralnie zmieniło
punkt widzenia35. Propozycje Charkiewicza nie miały żadnego przełożenia na
decyzje zwierzchników i we IX 1946 r. zasób wspomnianego archiwum były
przygotowany do wysyłki do Wielkiej Brytanii. Składały się na niego m. in.
archiwalia obejmujące 60 skrzyń akt sądowych, 48 skrzyń akt szpitalnych, 33
skrzynie z mapami i dokumentami Służby Geograficznej, 4 skrzynie z wnioskami odznaczeniowymi oraz 1 skrzynia z aktami Biura Rozrachunkowego36.
Plan ostatecznej likwidacji komórek archiwalno-muzealnych PSZ oraz zabezpieczenia ich zbiorów przyjęto podczas konferencji w Londynie 22 IV
1946 r.37 Postanowiono, że wszystkie komórki archiwalno-muzealne 2 KP wraz
z AMP nr 1 i Biurem Dokumentów oraz AMP nr 2 zostaną skupione w Foxley
Canadian Camp (hrabstwo Hereford). Do czasu ostatecznej ich likwidacji, czyli
31 XII 1947 r., miały przejąć od likwidowanych jednostek i instytucji 2 KP wszelkie akta, dokonać segregacji wydzielając te o wartości historycznej i niszcząc
bezużyteczne oraz zwrócić żołnierzom depozyty.
Mimo, że protokół o przejęciu mienia Służby Archiwalno-Muzealnej na
własność Instytutu gen. Sikorskiego został podpisany w III 1947 r.38, negocjacje
w tych sprawach trwały do końca roku39. Nie udało się skupić w Instytucie im.
gen. Sikorskiego wszystkich zaplanowanych archiwaliów. Nie sprzyjał temu
klimat polityczny. Część osób przekonano do powrotu do kraju, a wraz z nimi
wróciły tam materiały historyczne. Część dokumentacji przekazywano do
innych placówek, nawet zagranicznych. Archiwalia przetrzymywały urzędy i instytucje, a także wielu dowódców. Andrzej Suchcitz pisze, że czasem wynikało
to z braku zaufania do nowej placówki40.
Nie do końca jasne są dzieje wielu archiwaliów przywiezionych na ziemię
brytyjską, gdyż nie odbywało się to do końca zgodnie z planami Służby Likwidacyjnej 2 KP. Mocno niekompletne są zachowane dokumenty dotyczące tego
Planując, obliczano zasób archiwum na 150 skrzyń, podczas gdy zwiększył się do 670;
eksponaty muzealne wzrosły z 4 000 do 7 102, podobnie było z książkami i fotografiami. Uwagi
i wnioski Charkiewicza odnośnie do projektu organizacji Służby Archiwalno-Muzealnej z 23 VIII
1946 r. Tamże.
36
Informacja W. Charkiewicza dla kierownika samodzielnego Referatu Historycznego 2 KP
z 21 IX 1946 r. AIPMS, sygn. A. XI. 57/2.
37
Raport S. Biegańskiego dla szefa Komisji Likwidacyjnej 2 Korpusu z 26 IV 1947 r. AIPMS,
sygn. A. XI. 67/27.
38
A. Suchcitz, dz. cyt., s. 192.
39
Tenże, O Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, Pamiętnik Literacki (Londyn),
t. 13, 1988, s. 35–45.
40
Tenże, Powstanie Instytutu Historycznego, s. 192.
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zagadnienia. Część druków i muzealiów przesłano do Polski. AMP nr 1 umieszczono w Foxley w Anglii, gdzie od IX do XII 1947 r. pracował dr Jan Adamus41.
AMP nr 2 zostało ewakuowane do Szkocji i jako filia Instytutu Historycznego
im. gen. Sikorskiego w Londynie mieściło się w Banknock House koło Falkirk42.
Na liście pracowników AMP nr 2 w VIII 1947 r. figurują Adamus i Koczy43.
Do Instytutu gen. Sikorskiego nie przekazano materiałów Biura Dokumentów z powodu obaw gen. Andersa, że ziemia brytyjska nie jest bezpiecznym
miejscem dla dokumentów, które mogą być wykorzystane przez wrogów. Chodziło o fakt przechowywania tam ponad 18 tysięcy relacji i ankiet dotyczących
zbrodni i przestępstw sowieckich, za co ankietowanym, a szczególnie ich rodzinom w kraju, mogły grozić represje44. W latach 1946–1948 trafiły one jako
depozyt do Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, przekazane
przez Józefa Garlińskiego. Stało się to na polecenie gen. Andersa, który przedstawił się jako wyłączny właściciel materiałów45.

Z. Rymaszewski, Adamus Jan, [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. I: 1918–1984,
red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa – Łódź 1988, s. 21.
42
R. Stobiecki, dz. cyt., s. 282.
43
Personel AMP nr 2, 14 VIII 1947 r. AIPMS, sygn. A. XI. 67/27.
44
Depozyt był niedostępny do śmierci gen. Andersa w roku 1970. W. Stępniak, Archiwalia
polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 1997, s. 180.
45
Tamże.
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C

elem poniższego artykułu jest przedstawienie początków działalności Powiatowego Archiwum Państwowego w Brzegu w okresie kiedy podlegało
ono pod ówczesne Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Artykuł
w całości powstał na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych
w archiwum zakładowym Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Powstanie archiwum w Brzegu
Wojewódzkie Archiwum Państwowe (WAP) we Wrocławiu pismem z dnia 6 II
1950 r. z Ministerstwa Oświaty otrzymało polecenie zorganizowania czterech
archiwów powiatowych w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku i Brzegu. Władze ministerialne pozostawiły wrocławskiemu archiwum troskę o znalezienie
odpowiednich lokali.
Aby zorganizować takie archiwum, w dniu 2 VI 1950 r. do Brzegu udała się
Aniela Stojanowska (inna pisownia nazwiska Stojowska), pracownik Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Ówczesne miejscowe władze
takie jak Zarząd Miejski w Brzegu i Starostwo Powiatowe w Brzegu wytypowały
kilka możliwych do wykorzystania obiektów. Wśród nich znalazło się m.in. jedno ze skrzydeł Zamku Piastowskiego w Brzegu, w którym zresztą planowano
duży remont. Podczas wizyty w Brzegu poszukiwano także kandydatów na stanowisko kierownika archiwum. W miejscowym komitecie Polskiej Zjednoczonej
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Partii Robotniczej (PZPR) stwierdzono, iż stanowisko to powinien piastować
członek partii. Poradzono również, aby wystosować do miejscowej komisji lokalowej pismo w sprawie umiejscowienia archiwum. Komisja rozpatrzy wniosek
i wybierze budynek najbardziej odpowiadający wymaganiom1.
Z kolejną wizytą do Brzegu w sprawie utworzenia archiwum w dniu 19 VI
1950 r. udała się Maria Chmura. Podczas wizytacji obejrzała kilka proponowanych lokalizacji, lecz najprawdopodobniej żadna nie spełniała stawianych
wymagań. Dzięki stanowczej postawie Chmury dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich (ZNM) zaproponował budynek, usytuowany obok Ratusza,
opuszczony właśnie przez Milicję Obywatelską. Obiekt przy ul. Sukiennice 8
umiejscowiony był na Rynku i przylegał do innych budynków. Był suchy i jasny,
zbudowany z solidnego grubego muru. Posiadał dwa wejścia. Okna w budynku
były drewniane i nie brakowało w nich szyb, w części zamontowane były kraty.
Wnętrze budynku było zanieczyszczone z racji jego dłuższego nieużytkowania.
Archiwum na swoje potrzeby mogło zając tylko część obiektu. Ustalono, że aby
otrzymać budynek, WAP we Wrocławiu listownie złoży wniosek do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej (PMRN) w Brzegu. Sprawy personelu obiecał załatwić kierownik personalny Komitetu Powiatowego PZPR w Brzegu2.
W celu ostatecznego załatwienia sprawy budynku dla archiwum 16 IX
1950 r. Chmura ponownie udała się do Brzegu. Na miejscu okazało się jednak,
że przyznany obiekt zajmuje już inna instytucja, a osoby z którymi poprzednio
ustalano sprawę objęcia obiektu nie pracowały już w PMRN. Po interwencji
w PMRN kierownik biblioteki, który miał otrzymać te pomieszczenia (parter),
zgodził się na inne. Piętro tego obiektu zajęła natomiast Spółdzielnia Pracy
Inwalidów. Chmura chciała ostatecznie załatwić sprawę przydziału obiektu, ale
okazało się, że zaginął wniosek przesłany przez WAP we Wrocławiu. Umówiono
się, że za parę dni wszystko zostanie właściwie załatwione. Po zakończeniu
sprawy pomieszczeń dla archiwum Chmura przeprowadziła rozmowy z kandydatami na stanowisko kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego (PAP)
w Brzegu oraz woźnego3. Cztery dni później, tj. 20 IX, ponownie przybyła do
Brzegu, ponieważ okazało się, że zaginiony wniosek nadal nie wpłynął. Na
miejscu wypełniono więc nowy i opłacono go. Po obejrzeniu obiektu poproszono kierownika Zarządu o przeprowadzenie remontu dodatkowych 2 pokoi
(3 wcześniej wyremontowano dla biblioteki). Obiekt składał się z 5 pomieszczeń
o łącznej powierzchni 139 m² (w tym 13 m² na biuro). Dnia 21 IX 1950 r. PMRN
w Brzegu nakazem nr 1020/50 przydzieliło PAP w Brzegu lokal użytkowy przy
ul. Sukiennice 84. Od 1 X należało już uiszczać czynsz dla ZNM.
1
Archiwum Zakładowe Archiwum państwowego we Wrocławiu (dalej AZ APW), sygn. I/7:
Organizowanie oddziałów terenowych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 1950–1953.
2
Tamże.
3
Tamże.
4
Tamże.
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Wizytacje jednostki nadrzędnej
Po utworzeniu PAP w Brzegu jednostka nadrzędna dość często przeprowadzała w nim wizytacje. Na polecenie nr 86/51 Dyrektora WAP we Wrocławiu
dnia 23 I 1951 r. udał się do Brzegu Andrzej Dereń. Celem była wizytacja PAP
i składnicy akt PMRN w Brzegu. Na miejscu w oddziale przy ul. Sukienniczej
8 odbył on rozmowę z kandydatem na kierownika Oddziału, Michałem Fuksą,
któremu powierzono obowiązki, polecono zaprowadzić listę obecności, księgę
kontroli wychodzących z biura oraz wprowadzono go w zasady prowizorycznego porządkowania akt. Kierownikowi i woźnemu Pawłowi Borkowskiemu
wydano karty personalne. Po wizycie w oddziale Dereń udał się do składnicy
akt Prezydium, gdzie m.in. polecił zorganizować składnicę akt według obowiązującej instrukcji oraz osobno przechowywać akta poniemieckie i polskie5.
Kolejną wizytację w Oddziale w Brzegu odbyła w dniu 10 IX 1951 r. Stojanowska. W archiwum był już zatrudniony od 16 VIII nowy kierownik, Stanisław
Szymczyna (poprzedni, zrażony kilkumiesięcznym czekaniem na zatwierdzenie
umowy, zrezygnował z pracy z dniem 31 I). Nie było również woźnego, który
został zwolniony z pracy z dniem 30 VI 1951 r. Podczas wizytacji sprawdzono
księgę wyjść, obecności, dziennik podawczy, rozliczenia urzędowych znaczków
pocztowych, księgę wysyłek pocztowych. Według wizytatora wszystko było prowadzone w należytym porządku. Wśród dostrzeżonych uchybień znajdowały
się: nie zaprowadzenie księgi przybytków (przyjęć), brak wypełnienia wszystkich kart kartotek wizytowanych składnic, bardzo ogólnie prowadzono dziennik
pracy, ponadto nie uporządkowano pism kancelarii wg obowiązującego planu
registratury6. Podczas wizytacji zajęto się również oceną dotychczasowych
prac porządkowych zespołu Stadt Löwen (akta byłego Magistratu w Lewinie
Brzeskim). Ponieważ nie wszystkie akta zespołu zostały przekazane z PMRN
w Lewinie Brzeskim, polecono kierownikowi archiwum w Brzegu przejść do
porządkowania zespołu Stadt Brieg (akta byłego Magistratu w Brzegu). Wydano
także zalecenia, jak to należy robić7.
Następną wizytację w Oddziale w Brzegu Stojanowska przeprowadziła
w dniu 20 XII 1951 r. Celem wizytacji było: sprawdzenie książki obecności,
kontroli wyjść, dziennika pracy, dziennika podawczego, książki wysyłek pocztowych, rozliczenia znaczków urzędowych, książki zużycia węgla, kartoteki
wizytowanych składnic akt. Po przeprowadzeniu wizytacji polecono: założyć
kartotekę planowanych wizytacji składnic akt na terenie podległych powiatów:
brzeskiego, oławskiego i strzelińskiego, sporządzić terminarz powtórnych wizyTamże, sygn. I/114: Protokoły z wizytacji Archiwum Państwowego w Brzegu, 1951–1952.
Tamże, sygn. I/69: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1950–1951.
7
Tamże. W sprawozdaniach akta magistratu w Lewinie Brzeskim występował pod nazwami
Magistrat Löwen lub Stadt Löwen.
5
6
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tacji składnic akt w celu sprawdzenia czy, i w jakim stopniu zostały wypełnione
zalecenia powizytacyjne, poruszono także sprawę zużycia węgla oraz oznaczania wpływających pism. Ponadto w magazynie sprawdzono, jak kierownik
porządkuje akta zespołu Stadt Brieg8.
Wizytacja z dnia 31 V 1952 r. została wymuszona rezygnacją dotychczasowego kierownika Szymczyny, który kończył pełnić obowiązki kierownika
z dniem 1 VII a od 1 VI udawał się na urlop. Podczas wizyty w Brzegu spisano
protokół zdawczo-odbiorczy. Archiwum w Brzegu od tego czasu pozostawało
pod opieką woźnej Michaliny Pluterskiej, której napisano również plan pracy.
Ponieważ w archiwum w Brzegu pracowała odtąd tylko woźna, następne wizytacje przeprowadzono częściej, m.in. w dniach 7 i 21 VI oraz 3 VII. W notatkach
z wizytacji zaznaczono z zadowoleniem, iż woźna z powierzonych obowiązków
wywiązuje się dobrze, m.in. z utrzymania porządku w magazynach i segregacji
akt zespołu Stadt Löwen według zaleceń. Polecono ponadto wynieść śmieci,
odkurzać akta i ścierać kurze z regałów9. Dnia 16 VII 1952 r. przeprowadzono
kolejną wizytację. W protokole dość szczegółowo opisano stan PAP w Brzegu,
które nadal mieściło się w budynku wynajmowany od PMRN w Brzegu przy
ul. Sukiennice 8. Lokal liczył 118 m² i składał się z czterech pomieszczeń
(pierwotnie było ich pięć o powierzchni 139 m²) Jeden pokój przeznaczony był
na kancelarię natomiast pozostałe trzy na magazyny. Dokumenty z tej wizytacji
dowodzą, że w magazynach panowała wilgoć, którą zwalczano przez ciągłe
wietrzenie. Na wyposażenie pomieszczenia kancelarii składały się trzy krzesła,
stół i szafa. Natomiast magazyny były wyposażone w nowe regały.
Na zasób archiwum składały się wówczas dwa zespoły: Stadt Brieg i Stadt
Löwen. Do obu zespołów sporządzono karty zespołowe. Poddawano je segregacji, która była wykonywana przez woźną Pluterską według wskazówek przedstawicieli WAP we Wrocławiu. Z powodu braku kierownika nie przeprowadzano
wizytacji składnic akt10.
Kolejną wizytację Stojanowska zmuszona była przeprowadzić w dniu 16 IX
1952 r. Powodem było wybicie przez nieznanych sprawców szyb w lokalu. Ze
sporządzonej wtedy notatki dowiadujemy się również, że od 1 X miał być
mianowany nowy kierownik archiwum. Została nim Helena Lasończyk. Z protokołu kolejnej wizytacji z 6 X dowiadujemy się, iż trzy szyby wybiły bawiące
się dzieci a nowa kierownik zgłosiła zapotrzebowanie na przedmioty majątku
gospodarczego jak wiadro, szufelka do pieca, fartuch, bezpieczniki i obudowy
do nich, wycieraczka, mydło, proszek oraz kij do szczotki. Zasób archiwum od
czasu ostatniej szczegółowej wizytacji nie zmienił się. Stwierdzono, iż inwentarz
topograficzny i karty inwentarzowe są niedokończone. Polecono oznaczyć regaTamże, sygn. I/114: Protokoły z wizytacji Archiwum Państwowego w Brzegu, 1951–1952.
Tamże.
10
Tamże.
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ły i półki oraz wydzielić akta zakażone, aby nie zarażały innych. Porządkowanie
akt i segregacja odbywała się na bieżąco. W ciągu jednego miesiąca Lasończyk
przeprowadziła 18 wizytacji składnic akt, wysłała 25 pism do instytucji w formie
zapytań, czy wykonano zalecenia powizytacyjne, uzupełniła także kartotekę
składnic akt11. Ostatnią wizytację w 1952 r. przeprowadzono 16 XII. Wnioski
zawarte w notatce dowodzą, że praca była dobrze zorganizowana, plan pracy
wykonywany był prawidłowo, personel wykonywał sumiennie swoje obowiązki
i osiągano dobre wyniki. Zalecono przejąć do PAP w Brzegu akta magistratu
z PMRN w Lewinie Brzeskim oraz wysłać pismo do Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Oławie, aby zwróciło się do WAP we Wrocławiu o zgodę
na przekazanie złożonych tam akt na makulaturę. Ponadto przeprowadzono
wspólną wizytę w Zbiornicy Odpadków Użytkowych w Brzegu, podczas której
nie znaleziono materiałów archiwalnych12.
Ostatnią wizytację WAP we Wrocławiu przeprowadziło w Brzegu dnia
16 III 1953 r. Wówczas to kustosz Stojanowska wizytowała kierownika PAP
Lasończyk i woźną Pluterską. Podczas wizytacji omówiono sprawę przekazania PAP w Brzegu WAP w Opolu. Przygotowano protokół zdawczo-odbiorczy
i uzgodniono z WAP w Opolu, że plan pracy na I kwartał zostanie wykonany do końca miesiąca. Porządkowane były w owym czasie akta magistratu
w Brzegu. Szczegółowego instruktażu dla tego zespołu nie opracowano, gdyż
w owym czasie nastąpiły zmiany kadrowe na stanowisku kierownika. Ponadto
ok. 120 mb. akt tego zespołu nadal było przechowywanych w magazynach
WAP we Wrocławiu. Stwierdzono także, iż wizytacje w składnicach akt prowadzone są według planu. Polecono zwrócić się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych (NDAP) o zakup termometru oraz wydzielić akta spleśniałe,
celem ich odkażenia13.

Działalność kontrolna
Wraz z rozpoczęciem działalności i powołaniem kierownika PAP w Brzegu
rozpoczęło wizytacje w podległych składnicach akt oraz zbiornicach odpadków
użytkowych. Jak dowodzi sprawozdanie w roku 1951 przeprowadzono 30 wizytacji w składnicach akt (w tym 12 zamiejscowych). Najczęstszymi uchybieniami,
jakie stwierdzano podczas tych wizytacji, były: nieodpowiednie lokale, brak
odpowiedniego wyposażenia, brak personelu odpowiedzialnego za składnice
akt. Skontrolowano również 5 zbiornic odpadków użytkowych. Podczas wizytacji zabezpieczono materiały archiwalne, zarówno w miastach stanowiących
Tamże.
Tamże.
13
Tamże.
11
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siedziby powiatów, jak i poza nimi14. Szczególny nacisk położono w owym
czasie (zgodnie z pismem z NDAP) na kontrole zbiornic Centrali Odpadków
Użytkowych na terenie powiatów: brzeskiego, oławskiego i strzelińskiego aby
zapobiec nieprzestrzeganiu Dekretu o archiwach i przekazywaniu na przemiał akt do terenowych zbiornic bez uprzedniej zgody właściwej terytorialnie
władzy archiwalnej. I tak w dniu 26 VII 1951 r. kierownik Szymczyna udał się
na kontrolę zbiornicy odpadków użytkowych Gminnej Spółdzielni Brzezina
z siedzibą w Brzegu. Podczas kontroli nie stwierdzono występowania żadnych
akt poniemieckich ani polskich z okresu po 1945 r. Podobny rezultat stwierdzono podczas odwiedzin w dniu 26 IX 1951 r. w PZGS „Samopomoc Chłopska” w Oławie i 28 IX 1951 r. w PZGS „Samopomoc Chłopska” w Strzelinie.
W Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzegu zabezpieczono około 60 mb.
akt Magistratu w Brzegu15. W kolejnym roku mimo perturbacji kadrowych
przeprowadzono 102 wizytacje w urzędach i instytucjach, przy czym urzędów
i instytucji istniało wówczas 11516. M.in. w I 1952 r. zajmowano się sprawą
wydania decyzji o przekazaniu na makulaturę poniemieckich akt sądowych
przechowywanych w piwnicach Sądu Powiatowego w Brzegu. Sprawa została
wszczęta na wniosek Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Opolu, który w piśmie
do WAP we Wrocławiu sygnalizował obecność w Sądzie Powiatowym w Brzegu
około 30 ton akt poniemieckich. Zdaniem Prezesa Sądu Powiatowego około
połowa tych akt nadawała się na makulaturę. Pracownik PAP w Brzegu odwiedził sąd trzykrotnie na przełomie 1951 i 1952 r. W czasie tych wizyt udzielono
instruktażu o sposobie kwalifikowania i porządkowania akt poniemieckich.
Stwierdzono, że dopiero w rezultacie porządkowania i kwalifikowania akt po
posortowaniu na odpowiednie grupy rzeczowe będzie można określić, które
z nich kwalifikowałyby się na makulaturę17.

Gromadzenie materiałów archiwalnych
Rezultatem działalności kontrolnej było m.in. realizowanie działań PAP w Brzegu w zakresie zabezpieczenia i przejmowania na stan archiwum wszelkich
materiałów archiwalnych. Na tym polu PAP w Brzegu mimo różnych trudności
odniosło pewne sukcesy. Już niedługo po uruchomieniu archiwum z PMRN
w Brzegu przejęto część poniemieckich archiwaliów z XIX–XX w. w ilości
Tamże, sygn. I/69: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1950–1951.
15
Tamże, sygn. I/168: Zabezpieczenie archiwaliów, 1951.
16
Tamże, sygn. I/70: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1952–1953.
17
Tamże, sygn. I/114: Protokoły z wizytacji Archiwum Państwowego w Brzegu, 1951–1952;
sygn. I/169: Zabezpieczenie i gromadzenie archiwaliów.
14
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0,5 tony (dnia 21 XI 1950 r.), a z PMRN w Lewinie Brzeskim przejęto 1,5 tony
akt byłego magistratu, pochodzących z XVII–XX w. (21 XII 1950 r.) Obu powyższych przyjęć dokonał ówczesny kierownik Fuksa18. Dnia 18 X 1951 r. kierownik PAP w Brzegu Szymczyna przejął z Muzeum w Brzegu szereg materiałów
archiwalnych. W ich skład wchodziło:
—— 140 sztuk dokumentów pergaminowych z XIII–XVIII w.,
—— 69 sztuk dokumentów papierowych z XV–XX w.,
—— 5 sztuk pieczęci i odłamków,
—— 76 sztuk pieczęci z XVI–XIX w.,
—— 9 sztuk rękopisów oprawnych z XVI–XIX w.
Ponadto do celów wystawienniczych do końca 1951 r. pozostawiono jeszcze
w Muzeum 35 sztuk dokumentów pergaminowych z XIII–XVII w. i 76 sztuk
pieczęci z XVI–XIX w.19
Pismem z dnia 17 XII 1951 r. PMRN w Brzegu poinformowało, iż posiada
u siebie „trochę makulatury poniemieckiej, w której znajdują się roztrzęsione dokumenty poniemieckie, ponieważ sami nie możemy decydować, co z tym zrobić
przeto prosimy o przesłanie w tej sprawie rzeczoznawcy”. WAP we Wrocławiu
poleciło zabezpieczyć te akta, aż zostaną one poddane ocenie przez przedstawiciela PAP w Brzegu. Po czym zostanie podjęta decyzja o ich dalszym losie20.
Archiwum przyjmowało nie tylko akta poniemieckie. W roku 1951 w wyniku
wizytacji do PAP w Brzegu przywieziono 9 m³ akt byłego Zarządu Miejskiego
w Brzegu oraz około 2 m³ akt Zarządu Miejskiego w Lewinie Brzeskim21.
Dnia 12 I 1952 r. przywieziono 60 mb. (4 tony) poniemieckich akt z PMRN
w Lewinie Brzeskim, co było efektem wizyty w tym urzędzie 5 dni wcześniej.
Do przejęcia mogłoby nie dojść, gdyż po przyjeździe na miejsce z transportem uzyskanym ze spółdzielni w Brzegu okazało się, że akta nie są gotowe do
przewiezienia. Po interwencji na miejscu i znalezieniu ludzi, którzy pomogli
w pakowania dokumentów, akta zabrano22.
Rezultatem pracy archiwum, zabezpieczania i przejmowania dokumentacji
było zwiększenie zasobu z 96 mb. w roku 1951 do 256 mb. na koniec 1952 r.23
Dnia 31 VII 1953 r., już po podporządkowaniu WAP w Opolu, do Brzegu
przyjęto za zgodą NDAP 120 mb. akt byłego magistratu w Brzegu z WAP we
Wrocławiu24.
Tamże, sygn. I/197: Scalanie międzyarchiwalne, 1949–1953.
Tamże, sygn. I/167: Zabezpieczanie i gromadzenie archiwaliów, 1951.
20
Tamże.
21
Tamże, sygn. I/69: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1950–1951.
22
Tamże, sygn. I/169: Zabezpieczanie i gromadzenie archiwaliów, 1952.
23
Tamże, sygn. I/70: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1952–1953.
24
Tamże, sygn. I/167: Zabezpieczanie i gromadzenie archiwaliów, 1951.
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Opracowanie zasobu
Ważną częścią działalności PAP w Brzegu było opracowanie przejmowanej
dokumentacji. Niestety, napotykano pod tym względem na duże trudności,
zwłaszcza w początkach działalności i to głównie z powodu znacznej rotacji
kadr. Już pierwszy kierownik, Fuksa, zobowiązywał się w kilka miesięcy uporządkować akta stanowiące zasób archiwum. Kolejny kierownik, Szymczyna, na
polecenie wizytującej Stojanowskiej miał nadać aktom układ według numerów
oznaczonych na językach. Ze sprawozdania z wizytacji (10 IX 1951 r.) wynika,
iż kończył on porządkować zespół Stadt Löwen (akta magistratu w Lewinie
Brzeskim). Za podstawę porządkowania przyjął sygnaturę registraturalną. Po
zakończeniu tych prac polecono mu rozpocząć porządkowanie akt Magistratu
w Brzegu (Stadt Brieg) wydając zalecenia, jak ma to robić. Po odejściu dotychczasowego kierownika akta porządkowała zatrudniona w archiwum woźna
Pluterska. Dzięki udzielonym jej przez przedstawiciela WAP we Wrocławiu
wskazówkom segregowała ona akta zespołu Stadt Löwen (21 VI 1952 r.) Po
zatrudnieniu na stanowisku kierownika Lasończyk porządkowanie i segregacja
akt przeprowadzana była na bieżąco. Dalsze prace nad zespołem Stadt Brieg
planowano przeprowadzać po przejęciu z Wrocławia 120 mb. akt a po jego
scaleniu przystąpić do opracowania szczegółowego instruktażu pracy25. Prace te
przeprowadzane już były po podporządkowaniu PAP w Brzegu WAP w Opolu.
Zatrudnienie Lasończyk nie wymagało jej dodatkowego przeszkolenia,
które było konieczne w przypadku poprzedniego kierownika. Szymczyna bowiem raz w tygodniu wyjeżdżał na studnia do Wrocławia. Podczas pobytów we
Wrocławiu każdorazowo przez około 4 godziny był zapoznawany praktycznie
z porządkowaniem akt w archiwum wojewódzkim. Instruktażu udzielano mu
także podczas każdorazowej wizytacji. Natomiast Lasończyk została przygotowana do pełnienia obowiązków kierownika placówki powiatowej w czasie
praktyki stypendialnej. W okresie wakatu stanowiska kierowniczego dobre
rezultaty dało także przyuczanie i stałe instruowanie woźnej Pluterskiej, która
pracując według wskazówek i pod kontrolą kustosz Stojanowskiej uporządkowała kilkadziesiąt mb. akt26.
Krótkotrwały okres podporządkowania WAP we Wrocławiu to nie tylko
porządkowanie akt poniemieckich. W roku 1951 porządkowano także akta
byłego Zarządu Miejskiego w Lewinie Brzeskim27.

Tamże, sygn. I/114: Protokoły z wizytacji Archiwum Państwowego w Brzegu,
Tamże, sygn. I/70: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1952–1953.
27
Tamże, sygn. I/69: Plany i sprawozdania z działalności WAP oraz archiwów terenowych,
1950–1951.
25
26
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Zmiana przynależności terytorialnej
Zarządzeniem Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 II 1953 r. na bazie PAP
w Opolu zostało utworzone WAP w Opolu. Zgodnie z § 3 ww. zarządzenia
jego terenem działania było województwo opolskie28. Tym samym PAP w Brzegu stało się jednostką jemu podległą i w związku z tym dnia 31 III tego roku
w siedzibie archiwum w Brzegu spotkały się wszystkie strony: kierownictwo PAP
w Brzegu oraz przedstawiciele WAP we Wrocławiu i WAP w Opolu. W protokole
zdawczo-odbiorczym przedstawiono szczegółowy opis archiwum w Brzegu,
jego wyposażenie i zasób. Przekazującym była kustosz Stojanowska z WAP we
Wrocławiu, a przyjmującym, asystent WAP w Opolu, Kazimierz Różanowski.
Według stanu na dzień przejęcia lokal w Brzegu przy ul. Sukiennice 8
składał się z trzech magazynów i pokoju biurowego o łącznej kubaturze 583
m³. Oprócz materiałów biurowych i gospodarczych przekazano: 11 regałów
drewnianych, 1 drabinę, 1 stół, 1 szafę, 3 krzesła, 1 etażerkę i 2 gaśnice. Na
zasób aktowy składały się zespoły Stadt Brieg – 185 mb. i Stadt Löwen – 81 mb.
akt. Przekazano również ewidencję w postaci:
—— kartoteki składnic akt z terenu miasta i powiatu Brzeg – 80 sztuk;
—— kartoteki Zbiornic Odpadków Użytkowych z terenu miasta i powiatu Brzeg
– 10 wypełnionych i 19 niewypełnionych;
—— kartoteki inwentarza topograficznego – 2 j.;
—— kartoteki kart zespołowych i spis kart zespołów – 2 karty;
—— kartoteki dyscypliny pracy – 2 j.;
—— prowizoryczne karty inwentarzowe Stadt Brieg – 700 j. i Stadt Löwen – 183 j.
Ponadto przekazano bibliotekę, akta registraturalne z lat 1951–1952 (4 teczki) oraz 8 teczek pism bieżących z roku 1953. Przekazano także księgi i materiały kancelaryjne, pieczęcie, druki podawcze, książkę pracy, książkę przesyłek
pocztowych, książki przybytków (przyjęć), wyjść służbowych, kontroli, doręczeń, delegacje służbowe, itp.29
Od 1 IV 1953 r. PAP w Brzegu było już oficjalnie podporządkowane WAP
w Opolu.

28
29

Monitor Polski, 1953, nr 13 poz. 177.
APW, AZ, sygn. I/114: Protokoły z wizytacji Archiwum Państwowego w Brzegu, 1951–1952.
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Udział Archiwum Państwowego w Lublinie
w pracach nad wydawaniem źródeł
historycznych
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W

dziejach polskiego ruchu wydawnictw źródeł historycznych od dawna
ważne miejsce zajmują archiwa państwowe. Początek działalności edytorskiej sięga tu lat siedemdziesiątych XIX w., kiedy to Adolf Pawiński w Warszawie
i Franciszek Piekosiński w Krakowie rozpoczęli wydawanie źródeł przechowywanych w miejscowych archiwach. Od tamtej pory archiwa w mniejszym lub
większym stopniu stale uczestniczą w przedsięwzięciach edytorskich, podejmując je samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami naukowymi
i kulturalnymi. Waga jaką archiwiści polscy przykładali do prac edytorskich
spowodowała, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i zorganizowaniu sieci
archiwów państwowych praca w zakresie wydawania źródeł została wpisana do
katalogu ich podstawowych zadań1. Bogaty dorobek edytorski archiwów jest
udziałem wielu pokoleń archiwistów, którzy jednocześnie należą do wybitnych
postaci polskiej historiografii. Przypomnieć z nich należy przede wszystkim
Adolfa Pawińskiego, Adama Chmiela, Antoniego Prohaskę, Helenę Polaczkównę, Mariana Friedberga, Kazimierza Kaczmarczyka, Wojciecha Hejnosza,
Jadwigę Karwasińską i Adama Wolffa. Znamienne jest, że archiwa bardziej angażowały się w działalność wydawniczą we wcześniejszym okresie swej historii,
z czasem z uwagi na rosnące znaczenie prac bieżących ich aktywność w tych
przedsięwzięciach stawała się coraz mniejsza.
1

I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, s. 380–385.
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Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), które powstało w 1918 r. nie od razu
mogło się włączyć w nurt wydawania źródeł historycznych. Potrzeby związane
z organizacją archiwum i przejmowaniem akt z jednej strony, a brak w Lublinie
własnego środowiska historycznego i tradycji edytorskiej z drugiej nie wpływał
korzystnie na podejmowanie tego typu inicjatyw przez młodą instytucję. Pierwsi archiwiści lubelscy nie zaniedbywali bynajmniej tego obszaru działalności,
wręcz przeciwnie zaczęli podejmować własne działania edytorskie wspomagane
finansowo i organizacyjnie z zewnątrz. W połowie lat dwudziestych ubiegłego
stulecia władze miejskie Lublina stworzyły program wydawniczy pod nazwą
Materiały do monografii Lublina. Miał on inicjować badania i edycje źródłowe
dotyczące dziejów miasta. W jego ramach ukazało się do wybuchu II wojny
światowej kilka ważnych edycji źródeł i innych publikacji historycznych. Wśród
nich znalazło się wydanie wilkierzy lubelskich z okresu XV–XVII w. opublikowane w 1928 r. przez Leona Białkowskiego, dyrektora archiwum2. Kilka lat
później L. Białkowski, tym razem w ramach publikacji Towarzystwa Naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydał lubelską księgę podkomorską
z XV w., przechowywaną w zasobie lubelskiego archiwum3. Do dziś w skali kraju
jest to unikatowa edycja, bowiem wśród akt sądowych dokumentacja działalności sądów podkomorskich jest dość rzadka, stąd większe zainteresowanie
historyków i wydawców budzą akta sądów grodzkich i ziemskich.
W okresie międzywojennym najbardziej aktywnie na polu edytorskim działał Jan Riabinin, kustosz lubelskiego archiwum, który licznymi publikacjami
materiałów źródłowych ogłaszanymi w latach 1928–1937 wniósł największy
wkład do przygotowania, planowanej wówczas przez magistrat, monografii Lublina. Szczególne znaczenie w dorobku Riabinina zajmują dwie edycje: laudów
miejskich z XVII w.4 oraz regestów i fragmentów dokumentów wystawionych
dla Lublina w okresie 1317–1792 r.5 Do dziś historycy korzystają z jego prac,
czerpiąc z nich bogatą wiedzę źródłową o dawnych dziejach miasta. Żałować
jedynie należy, że ten ogromny wysiłek heurystyczny nie przerodził się ani
w bardziej systematycznie i metodycznie realizowane wydawnictwo źródłowe
do dziejów Lublina, ani w planowaną monografię lub raczej syntezę dziejów
miasta.
Po II wojnie światowej w lubelskim archiwum, analogicznie do innych
instytucji uprawiających badania historyczne, sformułowano dość ambitny
i dalekosiężny plan zamierzeń edytorskich, przedstawiony przez Białkowskiego
w 1947 r. Przewidywał on prace nad wydaniem m.in. starszych zapisek sądoMateriały do monografii Lublina: wilkierze XV–XVII w., wyd. L. Białkowski, Lublin 1928.
Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 1934; zob. rec.
F. Pohorecki, Kwartalnik Historyczny, r. 48, 1934, s. 595–598.
4
Lauda miejskie lubelskie XVII w., wyd. J. Riabinin. Lublin 1934.
5
Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, oprac. J. Riabinin, Lublin 1938; zob. rec.
W. Hejnosz, Kwartalnik Historyczny, r. 51, 1937, s. 566–567.
2
3
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wych, laudów sejmikowych, inwentarzy i testamentów mieszczan lubelskich,
materiałów do wiosny ludów6. Jednak bardziej systematyczne prace trwały
wówczas tylko nad edycją najstarszych zapisek z ksiąg ziemskich lubelskich,
które Białkowski ogłosił drukiem w 1961 r. Z kolei do wydania laudów sejmikowych XVII w. przygotowywał się Aleksander Kossowski7, kustosz lubelskiego
archiwum i profesor KUL, ale zamierzenie to nie zostało wówczas zrealizowane.
Na przeszkodzie bardziej intensywnej i efektywnej pracy nad edycjami,
zwłaszcza starszych materiałów, stanęły niewątpliwie absorbujące wymagania
związane z bieżącą działalnością archiwów państwowych. W rezultacie archiwiści coraz mniej czasu mogli poświęcać na prace naukowe, w tym też wydawanie źródeł historycznych8. W tej sytuacji trudno było podejmować większe
inicjatywy wydawnicze, coraz częściej przygotowywano drobne publikacje
źródłowe, zamieszczane w formie materiałów źródłowych w czasopismach lub
pracach zbiorowych. Ponadto w latach 50. i 60. XX w. lubelscy archiwiści aktywnie włączali się w przedsięwzięcia edytorskie podejmowane przez Oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie. W dyskusjach nad planowanymi edycjami brali udział Kossowski i Maria Stankowa, oboje weszli do
komitetu redakcyjnego wydawnictwa wyboru źródeł do dziejów Lubelszczyzny
i przygotowali część tekstów. Później w skład komitetu redakcyjnego została
też powołana Stanisława Paulowa z lubelskiego archiwum. Niestety edycja ta
nie została zrealizowana.
W latach 70. i 80. XX w. wydawaniem starszych źródeł wśród lubelskich
archiwistów zajmowała się właściwie tylko Stankowa. W postaci drobnych edycji
źródłowych wydała dwa przywileje cechowe z XVIII w. dla garncarzy w Międzyrzecu9 oraz zapiski o sądach królewskich z XV i XVI w. odnalezionych w księgach ziemskich lubelskich10. To ostatnie wydawnictwo zostało przygotowane
w formie regestów obejmujących nagłówki, datację oraz świadków i asesorów
towarzyszących królowi.
Osobno należy wspomnieć o wydaniu 32 dokumentów lubelskich zamieszczonych w postaci aneksu źródłowego w monografii Marii Trojanowskiej o dokumencie miejskim lubelskim do końca XVIII w.11 Wybrane do
L. Białkowski, Zamierzone wydawnictwa archiwalne w Lublinie, Roczniki Humanistyczne,
t. 1, 1949 s. 375–378.
7
Tenże, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409, Teki Archiwalne, t. 7, 1961 s. 11–68.;
zob. rec. A. Gąsiorowski, Studia Źródłoznawcze, t. 9, 1964, s. 223–224.
8
Na temat trudności w prowadzeniu prac naukowych w archiwach państwowych zob.
M. Friedberg, T. Mencel, Archiwa jako warsztat pracy wydawniczej, Archeion, t. 25, 1956, s. 184–206.
9
M. Stankowa, Przywileje dla cechu garncarzy w Międzyrzecu Elżbiety Heleny Sieniawskiej
i Adama Kazimierza Czartoryskiego, Rocznik Międzyrzecki, t. 4, 1972, s. 171–174.
10
Taż, Zapiski o sądach królewskich z lat 1416–1542 w księgach ziemskich lubelskich, [w:] Problemy
historii i archiwistyki, red. T. Mencel, Lublin 1986, s. 39–47.
11
M. Trojanowska, Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne,
Warszawa 1977.
6
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edycji dokumenty pochodzą z lat 1403–1781 i zostały wystawione przez obie
kancelarie miejskie: radziecką i wójtowsko-ławniczą. Zamiarem autorki było
ukazanie różnic w formularzu dokumentów, ale niezależnie od dość utylitarnego celu zostały one wydane w sposób krytyczny zgodnie z obowiązującymi
zasadami edytorskimi. To jak dotychczas najbogatsza edycja dokumentów
lubelskich.
W tym czasie można też zauważyć wyraźną tendencję do przesuwania się
kierunku zainteresowania w stronę edycji źródeł nowszych zgodnie z poszerzaniem się zakresu badań w polskiej historiografii. Na tym obszarze archiwiści lubelscy podejmowali różne inicjatywy, wydając materiały z zasobu APL.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się źródła do powstania styczniowego na
Lubelszczyźnie, które w latach 1954–1999 wydawali kolejno Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Józef Tomczyk i Franciszek Cieślak. Wydali oni raporty
i rozkazy dowódców dotyczące głównie przebiegu walk zbrojnych12. Ważne
miejsce w pracach edytorskich zajęły materiały z okresu okupacji niemieckiej. Wojciech Zyśko zajął się działalnością niemieckiej policji w dystrykcie
lubelskim wydając dwa obszerne zbiory tekstów źródłowych ekscerpowanych
ze sprawozdań jednostek policyjnych różnego szczebla13. Z kolei ówczesny
dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, Cieślak, wziął
udział w pracach czteroosobowego zespołu wydającego dokumenty dotyczące
wysiedleń na Zamojszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej14. Należy dodać,
że duża część materiałów źródłowych objęta tą edycją pochodziła z zasobu
lubelskiego archiwum. Stopniowo z chwilą tworzenia się właściwego dla badań historycznych dystansu czasowego zaczęto także pracami edytorskimi
obejmować źródła z okresu powojennego. Materiały archiwalne dotyczące
wydarzeń w oswobodzonym od Niemców Lublinie w kilkumiesięcznym okresie
lat 1944–1945 wydali Cieślak i Stefan Janicki15.
Do szeroko rozumianej działalności edytorskiej należy też upowszechnianie wiedzy o przechowywanych w archiwach materiałach na drodze ich
publikacji. Po wojnie zaczęto do tej formy popularyzacji archiwaliów przykładać
12
M. Zakrzewska-Dubasowa, Materiały dotyczące powstania styczniowego w Lubelszczyźnie
z akt Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Teki Archiwalne, t. 3, 1954, s. 104–134; J. Tomczyk, Rozkazy
gen. Aleksandra Chruszczowa naczelnika wojennego oddziału lubelskiego z lat 1863–1864, Roczniki Humanistyczne, t. 24, 1976, z. 2, s. 137–194; F. Cieślak: Walki powstańcze na Lubelszczyźnie
1863–1863 – wybór źródeł, [w:] W kręgu zainteresowań naukowych Profesora Tadeusza Mencla, red.
A. Koprukowniak, Lublin 1999, s. 233–263.
13
W. Zyśko, Z działalności niemieckiej policji w dystrykcie lubelskim w pierwszym okresie okupacji (1939–1941), Zeszyty Majdanka, t. 5, 1971, s. 195–241; tenże, Eksterminacyjna działalność
Truppenpolizei w dystrykcie lubelskim w latach 1943–1944, Zeszyty Majdanka, t. 6, 1972, s. 155–210.
14
Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu
okupacji hitlerowskiej, red. Cz. Madajczyk, t. 1–2, Warszawa 1977.
15
F. Cieślak, S. Janicki, Problematyka społeczno–polityczna miasta Lublina w okresie od 25 lipca
1944 do 9 maja 1945 r. (Materiały źródłowe), Teki Archiwalne, t. 15, 1975, s. 41–64.
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znacznie większą wagę, stąd rodziły się różnego rodzaju inicjatywy wydawnicze,
do których należy też zaliczyć przygotowanie głównie przez lubelskich archiwistów Cieślaka i Stankową wyboru źródeł do historii Lublina, opublikowanego
w 1976 r. z okazji jubileuszu 650-lecia nadania prawa miejskiego Lublinowi16.
Publikacja ta, pozbawiona aparatu naukowego i podająca dawne teksty łacińskie w tłumaczeniu polskim, oczywiście nie pretenduje do rangi edycji naukowej, trudno jednak pominąć fakt, że powstała przy znacznym zaangażowaniu
lubelskiego archiwum i jego pracowników.
Prace wydawnicze związane z publikowaniem źródeł historycznych zgromadzonych w APL przez dłuższy czas były podejmowane przez samych archiwistów, rzadziej były one udziałem historyków. Dopiero od kilu lat widać zwiększone zainteresowanie tych ostatnich edytorskim obszarem wykorzystania
materiałów archiwalnych. Z tego nurtu badań historycznych do poważniejszych
przedsięwzięć należy uznać jednotomową edycję ksiąg sądowych Wąwolnicy
z lat 1476–1500 przygotowaną przez Grzegorza Jawora i Annę Sochacką pod
redakcją Ryszarda Szczygła17 oraz opublikowanie przez Henryka Gmiterka
trzech tomów regestów z ksiąg grodzkich lubelskich dotyczących Żydów w ramach serii źródłowej „Judaica Lublinensia”18. Wszyscy wymienieni tu wydawcy
są pracownikami naukowymi Instytutu Historii UMCS.
Dla rozwoju ruchu w zakresie wydawania materiałów archiwalnych nie bez
znaczenia jest fakt, że właśnie mniejsze prace edytorskie mogą być łatwiej podejmowane przez samych archiwistów. Do tradycji wydawania przez lubelskich
archiwistów źródeł starszych nawiązują edycje dawnych spisów archiwalnych
wydane w ostatnim okresie. Należą do nich edycje spisu ksiąg archiwum
ziemskiego lubelskiego w opracowaniu Justyny Kliszewskiej-Grechuty19, katalogu ksiąg sądowych Trybunału Koronnego w Lublinie przygotowanego przez
Agnieszkę Konstankiewicz20 i spisu dokumentów w archiwum miasta Lublina
Lublin w dokumencie 1317–1967. Wybór źródeł, oprac F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1976.
17
Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476–1500, oprac. G. Jawor, A. Sochacka; red. R. Szczygieł, Lublin 1998.
18
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697–1733, oprac. H. Gmiterek z przed. A. Tellera, Lublin 2001 (Judaica Lublinensia
vol. I); Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego 1669–1697, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2003
(Judaica Lublinensia vol. II); Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich
z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633–1669, oprac. H. Gmiterek, Lublin
2006 (Judaica Lublinensia vol. III).
19
J. Kliszewska-Grechuta, Spis ksiąg archiwum ziemskiego lubelskiego z 1598 roku, [w:] Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem
80-lecia Archiwum, red. E. Wierzbicka, L. Zabielski, Warszawa 2003, s. 103–118.
20
A. Konstankiewicz, Katalog ksiąg sądowych Trybunału Koronnego Lubelskiego z 1598 roku,
Studia Archiwalne, t. 3, 2010, s. 135–150.
16
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w wydaniu Piotra Dymmela21. W tym nurcie mieści się też edycja trzech landów
dotyczących archiwum miejskiego w Lublinie z II poł. XVIII w. w opracowaniu
Marii Trojanowskiej22. Z kolei do wydawnictw źródłowych do historii najnowszej
nawiązał Dariusz Magier z radzyńskiego oddziału Archiwum Państwowego
w Lublinie, który wydał w zwartej publikacji, w formie bardzie popularnej, wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlasce z lat 1980–1981,
przechowywanych w zasobie tego oddziału23.
Mając na uwadze potrzeby wydawnicze na początku ubiegłej dekady podjęto
inicjatywę ściślejszej współpracy lubelskiego archiwum ze środowiskiem naukowym, zwłaszcza historycznym. Archiwum stara się inspirować nowe przedsięwzięcia edytorskie i stwarzać dogodne warunki do ich realizacji, jednocześnie
zachęcać do udziału w nich samych archiwistów. Dziś jednak w dużo większym
stopniu niż dawniej główny ciężar prac edytorskich spoczął na historykach.
W ostatnich dziesięciu latach APL zainicjowało wydawanie trzech serii
edycji źródłowych. Ich początek i dalszy rozwój zostały oparte na współpracy
ze środowiskiem naukowym obu lubelskich uniwersytetów – UMCS i KUL.
W założeniu inicjatorów mają one przede wszystkim animować ruch wokół
wydawania źródeł historycznych pochodzących z lubelskiego Archiwum, ale
są także otwarte dla materiałów o innej proweniencji tematycznie związanych
z Lubelszczyzną w jej historycznych granicach. Pierwsza seria wydawnictw
źródłowych powołana do życia w APL nosi tytuł „Fontes Lublinenses”. W serii
tej są wydawane źródła powstałe do końca XVIII w. Wyróżnik serii stanowią:
łaciński tytuł i logo w kształcie okrągłej pieczęci. Od 2006 r. do dziś ukazało
się sześć tomów, zawierających źródła różnego rodzaju i pochodzące z różnych
okresów historycznych.
Jako pierwsza została opublikowana księga rachunków kancelarii grodzkiej
lubelskiej z lat 1689–1691 przechowywana w zasobie APL24. Edycja została
przygotowana przez Roberta Jopa, związanego wówczas z Zakładem Nauk
Pomocniczych Historii UMCS w Lublinie. W lubelskim archiwum jest to jedyne źródło tego rodzaju należące do pozostałości aktowej grodów lubelskiego,
bełskiego i chełmskiego. Już choćby z racji swej wyjątkowości zasługiwało
na uwagę edytorów, ale wydaje się, że właściwe powody jego wydania tkwią
w treści, która dostarcza niezmiernie cennych informacji dla historyka, a może
21
P. Dymmel, Spis dokumentów miasta Lublina z 1699 roku, [w:]Historia, memoria, scriptum.
Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 98–113.
22
M. Trojanowska, Landa lubelskie dotyczące archiwum miejskiego, Krakowski Rocznik Archiwalny, t. 9, 2003, s. 218–226.
23
D. Magier, Lata 1980–1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.
24
Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689–1691, oprac. R. Jop,
Warszawa 2006.
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być także interesująca dla szerszego odbiorcy. Publikowany rejestr odnotowuje
dochody i wydatki kancelarii grodu, dzięki którym można poznać jej mało
dotychczas znaną stronę życia codziennego, niezwiązaną z wykonywaniem
urzędowych czynności lub organizacją. Z kolei skrupulatnie odnotowywane
rzeczy, kupowane na jej potrzeby, takie jak materiały pisarskie, żywność oraz
różnego rodzaju sprzęt i wyposażenie czynią z niego ważne źródło do badania
kultury materialnej końca XVII w. Edycja Rejestru została starannie przygotowana, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie tekstu do wydania, jak i jej redakcję.
Na uwagę zasługuje rozbudowany wstęp, który właściwie jest pierwszym zarysem dziejów kancelarii lubelskiego grodu. Autor przedstawił jej organizację
i produkcję, a przede wszystkim opisał jej funkcjonowanie w okresie, z którego
pochodzi publikowane źródło.
Trzy kolejne tomy serii „Fontes Lublinenses” (II–IV) były efektem współpracy
z grupą mediewistów z UMCS zainteresowanych wydawaniem ksiąg sądowych
dawnych miast i wsi województwa lubelskiego. W 2009 r. zostały wydane: księga
miasta Kamionki z lat 1481–1556 w opracowaniu Anny Sochackiej i Grzegorza
Jawora25 oraz księga wsi Konopnica z lat 1521–1555 przygotowana do druku
przez Jawora i Małgorzatę Kołacz-Chmiel26. Do tej grupy należy edycja księgi
sądu wójtowsko-ławniczego miasta Lublina z lat 1465–1475, przechowywanej
w APL, która jest dziś w zasadzie jedyną większą pozostałością po działalności
średniowiecznej kancelarii miejskiej Lublina27. Poza nią zachował się niewielki,
kilkukartowy fragment z zapisami z 1458 i 1465 r. wszyty do innej, późniejszej
księgi miejskiej, także wydany w tej edycji. Wszystkie trzy tomy mogą się pochwalić wysokim poziomem edytorskim i starannym opracowaniem, co nadaje
im walor edycji krytycznych. Na uwagę zasługują obszerne wstępy i indeksy,
które są niezmiernie użytecznym przewodnikiem po łacińskim tekście edycji.
Warto także dodać, że edycja może docierać do szerszego odbiorcy, bowiem
każdą zapiskę łacińską poprzedza jej streszczenie w języku polskim, co jest
przydatne zwłaszcza dla osób zainteresowanych historią regionalną, jednak nie
zawsze posiadających odpowiednie umiejętności językowe.
Kolejny tom „Fontes Lublinenses” (V) jest edycją zapisek z akt sejmikowych ziemi chełmskiej z XVI i XVII w. Został przygotowany przez Gmiterka
i jego uczniów – Wiesława Bondyrę i Jerzego Ternesa. Wszyscy są historykami
z UMCS, specjalistami w zakresie historii nowożytnej28. W edycji zostały
Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481–1559, oprac. A. Sochacka, G. Jawor,
Lublin 2009.
26
Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521–1555, oprac. G. Jawor, M. Kołacz–Chmiel,
Lublin 2009.
27
Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel,
A. Sochacka, wstęp P. Dymmel, Lublin 2012.
28
Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes.
Lublin 2013.
25
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opublikowane akta sejmikowe, które są cennym źródłem do poznania dziejów
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dostarczają bogatych i różnorodnych informacji
z zakresu życia politycznego i gospodarczego, spraw społecznych i kulturalnych,
stosunków wyznaniowych i obyczajowych. Sejmik chełmski choć nie należał
do wiodących instytucji tego typu w dawnej Rzeczypospolitej, jednak posiadał swój wyraźny charakter z uwagi na położenie ziemi chełmskiej na terenie
pogranicznym między Małopolską a dzielnicami litewsko-ruskimi. Na tym terenie krzyżowały się różne elementy etniczne, religijne i kulturowe, wpływając
tym samym na organizację i działalność sejmiku oraz na mentalność, poglądy
i kulturę polityczną miejscowej szlachty. Z uwagi na swoją ustrojową pozycję
i wielokulturowy charakter akta sejmiku chełmskiego mogą być szczególnie
interesującego dla badaczy. Trzeba zauważyć, że wydanie akt sejmikowych
chełmskich poszerzyło zakres terytorialny serii „Fontes Lublinenses”, której dotychczasowe tomy koncentrowały się na źródłach dotyczących samego Lublina
lub dawnego województwa lubelskiego. Tom V zawiera dokumentację związaną
z ziemią chełmską, która od XVI w. była częścią województwa ruskiego.
Ostatni opublikowany dotychczas tom „Fontes Lublinenses” jest kontynuacją serii „Judaica Lublinensia” i zawiera materiały źródłowe do dziejów Żydów
pochodzące z ksiąg grodzkich lubelskich z okresu panowania Zygmunta III
Wazy (1587–1632) i bezkrólewia po jego śmierci. Wydawcą, podobnie jak trzech
poprzednich tomów judaików, jest Gmiterek29. Podstawą edycji były akta powstałe w wyniku działalności kancelarii grodzkiej lubelskiej (księgi i akta luźne)
przechowywane w APL. Wydawcy udało się w nich odnaleźć i zebrać ok. 1100
zapisek dotyczących Żydów. Edycja w istotny sposób wzbogaca naszą wiedzę
o samej społeczności żydowskiej, w tym jej statusie i relacjach z innymi grupami i środowiskami społecznymi. Dostarcza wartościowych i interesujących
źródeł do badań nad kulturą materialną i życiem codziennym różnych warstw
społeczeństwa staropolskiego oraz nad funkcjonowaniem dawnego sądownictwa, administracji, samorządów różnych szczebli i systemu fiskalnego. Należy
podkreślić, że wraz z tą edycją poszerzono zakres metod wydawniczych stosowanych w serii „Fontes Lublinenses”. Dotychczas opublikowane tomy podawały
tekst źródła in extenso, czyli w całości, natomiast szósty tom oddaje go w formie
regestów będących streszczeniami pełnych wpisów w księgach grodzkich. Dodatkowa zmiana polega na zastosowaniu języka edycji. W pięciu poprzednich
tomach źródła były wydawane w języku oryginału, najczęściej była to łacina,
natomiast w obecnym tomie regesty zostały przygotowane w języku polskim.
Druga seria edycji źródłowych zainicjowana w APL nosi nazwę „Źródła
Lubelskie”. Już w 2006 r., w przedmowie do pierwszego tomu serii „Fontes
Lublinenses”, wspomniano o zamiarze stworzenia drugiej serii dla wyda29
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania
Zygmunta III Wazy 1587–1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2014.
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wania źródeł pochodzących z XIX i XX w. Jej wyróżnikiem, obok własnego logo, miał być tytuł polski, co, jak łatwo zauważyć, było dosłownym tłumaczeniem nazwy łacińskiej „Fontes Lublinenses”. Tytuły miały podkreślać
genetyczny i funkcjonalny związek obu serii, które są właściwie realizacją
tego samego zamiaru prowadzenia działalności w zakresie wydawania źródeł
historycznych pochodzących z lubelskiego archiwum lub związanych z dziejami
Lubelszczyzny. Podobnie jak poprzednia seria także ta, zarówno w sposobie
oddania tekstu, jak i redakcji wydawnictwa nawiązuje do zasad edytorstwa
krytycznego. Dotychczas w ramach serii „Źródła Lubelskie” wyszły dwa tomy.
Pierwszym tomem tej serii była edycja listów Józefa Siwińskiego opublikowana w 2013 r. przez Eugeniusza Niebelskiego z Instytutu Historii KUL30. Wydane listy były pisane przez Siwińskiego, który wyjechał w 1873 r. do starszego
brata Jana, zesłanego na Syberię za udział w powstaniu styczniowym. Stamtąd
w ciągu sześciu kolejnych lat przysłał do swojej najbliższej rodziny blisko 60 listów, które dziś przechowywane są w lubelskim archiwum i zbiorach prywatnych. Niezależnie od oceny wartości historycznej i literackiej listów, opowiadają
ciekawą historię wygnańczego życia Polaków, są świadectwem indywidualnych
przeżyć i ciekawych obserwacji oraz zapisem życiowych planów i niespełnionej
nadziei, a w końcu rozwoju choroby i śmierci. Na podstawie listów i innych
źródeł wydawca we wstępie zbudował ciekawą opowieść o rodzinie Siwińskich
i tragicznych losach Józefa Siwińskiego.
Drugi tom „Źródeł Lubelskich” wydany w 2014 r. zawiera wspomnienia
Aliny Fedorowicz z końcowego okresu II wojny światowej. Jego wydawcami byli
Dariusz Magier z oddziału radzyńskiego APL i Mariusz Bechta z warszawskiego oddziału IPN31. Opublikowane wspomnienia, przechowywane w lubelskim
archiwum, są ciekawym zapisem doświadczeń i przeżyć z kilku przełomowych miesięcy 1944 r., kiedy z jednej strony kończyła się wojna z Niemcami,
a z drugiej zaczynała walka o wolną Polskę. Ich autorka była uważną i wnikliwą
obserwatorką ludzi, czynów i wydarzeń, choć jej opowieść nie jest skrupulatnie
prowadzonym dziennikiem, nie jest też dziełem historycznym systematycznie
opisującym życie i walkę partyzanckiego oddziału.
Trzecia seria źródłowa wydawana w Archiwum Państwowym w Lublinie
poświęcona jest materiałom ikonograficznym, stąd została opatrzona tytułem
„Ikonoteka Lubelska”. W zamierzeniu twórców tej serii jest ona poświęcona
różnego rodzaju zabytkom ikonograficznym przechowywanym w lubelskim
archiwum lub związanych z Lublinem i Lubelszczyzną. Stanowi zatem swoiste
uzupełnienie dwóch serii „Fontes Lublinenses” i „Źródła Lubelskie”, w których
30
J. Siwiński, „Wracać do Was i klepać biedę nie myślę…” Listy z Syberii 1873–1879, oprac.
E. Niebelski. Lublin 2013.
31
A. Fedorowicz (ps. Marta), Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny.
Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec–sierpień 1944), oprac. M. Bechta,
D. Magier, Lublin 2014.
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wydawane są źródła pisane. Wiele różnych rodzajów materiałów ikonograficznych jest przechowywanych w APL. W jego zasobie znajdują się głównie plany
oraz projekty architektoniczne i urbanistyczne, zabytki kartograficzne, dekoracje graficzne dokumentów i papierów firmowych oraz te najbardziej popularne
– widokówki i fotografie. Znane głównie archiwistom, historykom, historykom
sztuki, geodetom i architektom znacznie słabiej były prezentowane szerszej
publiczności. Część z nich jest dostępna w sieci internetowej, jednak wciąż
poszukiwane są publikacje książkowe, które w sposób uporządkowany tematycznie łączą obraz i słowo, prezentację obiektów ikonograficznych i ich opis.
Wydawnictwa źródeł kartograficznych, technicznych i ikonograficznych w ścisłym sensie wymagają zastosowania osobnych metod edytorskich. W polskiej literaturze problematyka ta jest dość słabo reprezentowana, nie powstała też żadna
odrębna instrukcja wydawania tego rodzaju źródeł32. W serii „Ikonoteka Lubelska” zostały zastosowane ogólne zasady edytorstwa naukowego, które nakazują
respektowanie autentyczności, kompletności, integralności i kontekstu źródła
historycznego. Ważnym elementem edycji są rozbudowane wstępy i pogłębione
komentarze rzeczowe dotyczące samego przekazu, jego zawartości i znaczenia.
Pierwszy tom „Ikonoteki lubelskiej”, wydany w 2011 r. zawiera publikację
projektów architektonicznych znanego polskiego architekta Bohdana Kelles
-Krauzego33, który od 1921 r. aż do śmierci w 1945 r. był na stałe związany
z Lublinem, początkowo jako architekt powiatowy a później kierownik oddziału
architektoniczno-budowlanego Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych. Edycja
została przygotowana przez Elżbietę Błotnicką-Mazur z Instytutu Historii
Sztuki KUL, która już wcześniej opublikowała monografię poświęconą KellesKrauzemu. W trakcie swoich badań przygotowała także katalog zrealizowanych
i niezrealizowanych projektów architektonicznych Kelles-Krauzego, które
w przeważającej większości są zachowane w APL. One też zebrane razem
i uzupełnione kilkoma projektami pochodzącymi z innych zbiorów, stały
się podstawą tej edycji. Zawiera ona bogaty materiał ilustracyjny, któremu
towarzyszy tekst autorki wprowadzający w historię poszczególnych zabytków
oraz ich architektoniczny kształt. Ponadto poszczególne obiekty opatrzone
są bogatymi informacjami źródłowymi, konserwatorskimi i bibliograficznymi.
Drugi tom serii „Ikonoteka Lubelska” został wydany w 2012 r. i zawiera
fotografie ukazujące zniszczenia Lublina po niemieckich nalotach w dniu 9
IX 1939 r. Autorami edycji są Piotr Dymmel i Tomasz Rodziewicz z APL34.
Zob. P. Dymmel, Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce. Historia – krytyka
tekstu – metodyka i technika wydawnicza, Lublin 2001; J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł
historycznych, Warszawa 2014, s. 214.
33
E. Błotnicka-Mazur, Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum
Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych, Lublin 2011.
34
Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii, oprac. P. Dymmel, T. Rodziewicz, Lublin 2012.
32

Udział Archiwum Państwowego w Lublinie...

Podstawą edycji były fotografie wykonane przez Ludwika Hartwiga, zebrane
i opisane w specjalnie utworzonym albumie na potrzeby władz miejskich w Lublinie. Album jest unikalnym cennym źródłem ikonograficznym dotyczącym
okresu IX 1939 r. w Lublinie. Zamieszczone w nim fotografie są pierwszym
zapisem wojennego widoku miasta bezpośrednio po bombardowaniu. Ukazują
zniszczenia budynków, poszczególnych posesji, całych ulic, wraki samochodów
osobowych i autobusów oraz ofiary bombardowań. Część tekstowa edycji
składa się z obszernego wstępu, w którym omówiono m.in. materiał źródłowy,
autorstwo zdjęć i znaczenie albumu, katalogu fotografii i aneksów źródłowych
dotyczących zniszczonych budynków pochodzących z akt miasta Lublina.
Inny charakter źródłowy ma wydany w 2014 r. trzeci tom serii „Ikonoteka
Lubelska” przedstawiający polskie plakaty propagandowe z okresu międzywojennego. Tym razem przedmiotem edycji były materiały różnej proweniencji,
które łączyła tematyka i czas powstania. Autorem publikacji była Monika
Schmeichel-Zarzeczna wówczas pracownik APL35. W publikacji wykorzystano plakaty o charakterze propagandowym zachowane w zbiorach lubelskiego
archiwum, łącznie w kolorowych reprodukcjach pokazano 84 zabytki. Katalog
plakatów poprzedza obszerna część opisowa dotycząca historii plakatu propagandowego oraz charakterystyka archiwalna zbiorów. Całość uzupełniają opisy
plakatów i noty biograficzne artystów.
Dorobek edytorski APL w zakresie wydawnictw źródłowych jest bogaty
ilościowo i zróżnicowany, zarówno jeśli chodzi o rodzaj materiałów, jak i sposób
edycji. Oczywiście nie wyczerpuje on, ani oczekiwań badaczy, ani możliwości
archiwistów. Lubelskie archiwum może poszczycić się bogatym i wartościowym
zasobem, ponadto należy do tych archiwów państwowych w Polsce, które mają
najwięcej materiałów z okresu staropolskiego. Zasługuje na pewno na większą
uwagę edytorów, zarówno tych zainteresowanych regionalnymi dziejami, jak
i historią o ogólniejszym zasięgu. Bez wątpienia archiwiści mają świadomość korzyści, jakie płyną z podejmowania inicjatyw edytorskich, które oprócz tego, że
służą profesjonalnym badaczom, przyczyniają się do popularyzacji archiwaliów
wśród szerszego grona odbiorców. Niestety natłok prac bieżących, odczuwany
w całej państwowej sieci archiwalnej, nie pozwala obecnie na większe zaangażowanie w prace wydawnicze. Osobnym zagadnieniem wartym pogłębionej
refleksji są możliwości wykorzystania w pracach wydawniczych technologii
cyfrowej i techniki informatycznej.

35
Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna, Lublin 2014.
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Problemy opracowania zespołu
„Komisja Generalna w Bydgoszczy”.
Od urzędnika pruskiego do polskiego
archiwisty
Problemy opracowania zespołu...

W

pierwszym roku mojej pracy w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zadzwoniła do mnie Pani Profesor Halina Robótka z propozycją napisania
referatu o Komisji Generalnej w Bydgoszczy. Byłam przerażona. O Komisji wiedziałam niewiele: powołana celem realizacji pruskiej ustawy o reformie rolnej,
jeden z największych zespołów w zasobie archiwum (wykraczający terytorialnie
zasięg działalności bydgoskiej placówki), nieopracowany, nieuporządkowany,
zajmujący z kilometr bieżący akt, brudny i zapomniany. I tyle. Zespół wówczas
był przechowywany w dwóch różnych budynkach. Częściowo umieszczony
był w magazynach (nazywanych potocznie przez archiwistów „komusznią”, ze
względu na przechowywane tam akt KW PZPR) na terenie bydgoskiej Pesy,
a częściowo w magazynach samego archiwum. Akta Komisji były związane
w wiązki, niekoniecznie w układzie alfabetycznym w ramach powiatu. Udostępnianie odbywało się na podstawie pruskich repertoriów. Referat oczywiście
wówczas nie powstał. Temat Komisji wrócił w 2007 r., kiedy archiwum otrzymało
nowy budynek i perspektywa przenoszenia akt zmobilizowała cały personel do
prac nad tym zespołem. Materiały należało wyczyścić, a następnie przenieść
z dwóch różnych budynków do jednego. W 2008 r. rozpoczęło się skontrum
zespołu, gdyż jego wielkość nie do końca była znana1. Prace trwały kilka lat
i pozwoliły „zaprzyjaźnić się” nieco z aktami Komisji.

Wg. bazy SEZAM zespół „Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej
i Poznańskiej w Bydgoszczy” (dalej KG Bydg.) 1812–1920 liczy 113 255 j.a. co daje 669,46 mb.
Stan na dzień 8 IX 2015 r.
1
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Obecnie pełna nazwa zespołu brzmi Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej i Poznańskiej w Bydgoszczy (Preußische Generalkommission für die Provinzen Westpreussen und Posen in Bromberg). Urząd ten
powstał w 1881 r.2 celem dalszej realizacji reformy rolnej rozpoczętej na terenie
Prus jeszcze w 1807 r. zniesieniem poddaństwa chłopów3. Teren działania
Komisji skonkretyzował się w 1896 r., kiedy reaktywowano Komisję Generalną w Królewcu, która przejęła powiaty Prus Wschodnich4. W chwili likwidacji
Komisji Generalnej w Bydgoszczy z dniem 1 X 1909 r. zasięg terytorialny jej
działalności obejmował cztery rejencje: bydgoską, gdańską, kwidzyńską i poznańską. Bydgoska Komisja rozpoczynając swoją działalność w 1881 r. przejęła,
w ramach sukcesji czynnej, akta po poprzednich urzędach administracji rolnej
realizujących reformę agrarną. Pierwszymi pruskimi urzędami powołanymi
w tym celu były komisje generalne, których organizację i zakres czynności
określiło rozporządzenie z 20 VI 1817 r. Dla terenu działań późniejszej bydgoskiej Komisji znaczenie miało utworzenie wówczas Komisji Generalnej w Kwidzynie (Königliche General Kommission für Westpreussen in Marienwerder)
obejmującej swoim zasięgiem terytorialnym Prusy Zachodnie. Dla obszaru
Wielkiego Księstwa Poznańskiego powołano na mocy ustawy z 9 IV 1823 r.
Komisję Generalną w Poznaniu (Königliche General-Kommission zu Posen).
Kwidzyńska Komisja działała do 1834 r., a jej kompetencje przejęły później odpowiednie wydziały rejencji w Kwidzynie i Gdańsku (II Abtheilung des Innern,
Landwirtschaftliche Abteilung). Poznańska Komisja zakończyła działalność
w 1873 r. przekazując swoje zadania Komisji Generalnej w Stargardzie Szczecińskim (Königliche General-Commission für die Provinz Pommern und Posen)5.
W zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (dalej APB) nie zachowały się akta
organizacyjne Komisji Generalnej w Bydgoszczy. Jedyną pozostałością po registraturze ogólnej
tego zespołu są rozporządzenia i okólniki głównie z lat 80. XIX w. po 1918 r. Wyrywkowa kwerenda przeprowadzona w aktach powiatowych Komisji Generalnej w Bydgoszczy wykazała, że
urząd ten przejął czynności po rejencjach w Kwidzynie i Gdańsku oraz po Komisji Generalnej
w Stargardzie Szczecińskim na początku IV 1881 r. Z tego okresu pojawiają się najwcześniejsze
dokumenty sygnowane przez bydgoską Komisję (najwcześniejsza data – 4 IV 1881 r.)
3
Podstawą reformy rolnej w Prusach był edykt z 9 X 1807 r. znoszący poddaństwo chłopów,
ustawa uwłaszczeniowa z 14 IX 1811 r. wraz z deklaracją z 20 X 1816 r. oraz ustawa z 8 IV 1823 r.
regulująca stosunki agrarne w Wielkim Księstwie Poznańskim, zob. W. Jakóbczyk, Uwłaszczenie
chłopów w Wielkopolsce w XIX w., Warszawa 1951, s. 32; P. Gut, Ustrój, organizacja i działalność
sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740–1849. Studium z dziejów
instytucji prawnej, Szczecin–Warszawa 2013, s. 142–143.
4
Informacja o zespole archiwalnym. Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej
i Poznańskiej w Bydgoszczy, http: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly_id=5412 [dostęp 26 X 20105 r.]; Informacja o zespole archiwalnym. Komisja Generalna
w Królewcu, http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly_id=44797
[dostęp 26 X 2015 r.]
5
Informacja o zespole archiwalnym. Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej.
Por. też referat A. Perlińska, Przydatność dawnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych Woj[e2
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Komisja Generalna w Bydgoszczy (Königliche General-Commission für die
Provinzen Ost- u. Wesptpreussen und Posen Bromberg), wówczas obejmująca
jeszcze zasięgiem terytorialnym obszar Prus Wschodnich, przejęła registratury
wymienionych urzędów dopiero w 1881 r. Komisje generalne łączyły zakres
kompetencji władz administracyjnych i sądów. Instytucją odwoławczą od ich
decyzji było kolegium rewizyjne, a w trzeciej instancji Tajny Wyższy Trybunał
w Berlinie. W terenie organami pomocniczymi komisji generalnych były komisje
specjalne, składające się z komisarza, kancelisty i mierniczego6.
Pruska administracja rolna w XIX i XX w. oparta była zatem na sieci komisji
generalnych i specjalnych, które wypełniały wyznaczone im zadania w sposób
koherentny. Do zakresu ich działań należały, w pierwszym etapie działalności,
sprawy regulowania stosunków na wsi, podział wspólnej własności gminy i wytyczenie granic nowej włości, następnie sprawy ablucji, która obejmowała wykup
danin, czynszów, służebności wobec dworu, domen, kościoła, szkół oraz wykup
uprawnień do pastwisk, drewna czy rybołówstwa. Celem działalności komisji
była również pomoc w odsprzedaży parcel na cele publiczne, tworzenie osad
rentowych, podnoszenie poziomu kultury rolnej, w tym melioracje i zalesienia nieużytków. Zestawienie urzędów administracji rolnej, które utrwaliły się
w strukturze organizacyjnej Komisji Generalnej w Bydgoszczy, wraz z typem
spraw, które prowadziły, przedstawia poniższa tabela.
Nazwa urzędu

Zakres chronologiczny
działalności urzędu

Komisja Generalna w Kwidzynie

1817–1834

Komisja Generalna w Poznaniu

1823–1873

Rejencja w Kwidzynie

1834–1881

Rejencja w Gdańsku

1834–1881

Komisja Generalna w Stargardzie
Szczecińskim
Komisja Generalna w Bydgoszczy

1873–1881
1881–1909

Typ sprawy
Regulacja
Podział wspólnot
Regulacja
Podział wspólnot
Abluicja
Regulacja
Podział wspólnot
Abluicja
Regulacja
Podział wspólnot
Abluicja
Abluicja
Kontynuacja spraw poprzedników
Wykup gruntów na cele publiczne
Tworzenie osad rentowych

wódzkiego] Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. APB, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy,
sygn. 1614.
6
Szerzej o działalności kolegiów rewizyjnych zob. APB, Archiwum Państwowe w Poznaniu
Oddział w Bydgoszczy (dalej APPoB), sygn. 1a.
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Przygotowanie urzędów pruskich do przeprowadzenia regulacji stosunków
społeczno-gospodarczych na wsi w procesie długiego trwania wymagało ustalenia jednolitych przepisów na każdym etapie prac: gromadzenia materiałów dla
poszczególnych rodzajów spraw, przygotowania konkretnego typu dokumentu
na każdym szczeblu administracyjnym, ewidencja zgromadzonego materiału.
Pierwszy zauważalny etap standaryzacji gromadzenia dokumentacji dokonał się już w registraturach urzędów. Wąski, mało zróżnicowany zakres czynności komisji generalnych, ściśle określony ustawami, ukształtował w określonym
chronologicznie czasie jednolite typy spraw niezależnie od regionu. Jednorodny
sposób gromadzenia dokumentacji przez pruskich urzędników dla konkretnych
typów spraw dostrzegalny jest w zawartości teczek. Przykładem mogą służyć
akta uwłaszczeniowe czyli regulacyjne, najstarsze w registraturach urzędów,
czy jedne z najmłodszych obejmujących sprawy tworzenia osad rentowych.
Cechą charakterystyczną zawartości akt regulacyjnych jest stosunkowa duża
liczba starszych dokumentów przeduwłaszczeniowych takich, jak: przywileje, umowy dzierżawne czy katastry kontrybucyjne, stanowiących najczęściej
kopie7. W aktach uwłaszczeniowych znajdują się również supliki, zażalenia,
sprawy procesowe, rejestry pomiarowe i bonitacyjne. Najwięcej akt urzędnicy
pruscy zgromadzili dla spraw tworzenia osad rentowych. Zebrana dokumentacja zawiera niekiedy nawet kilkadziesiąt tomów. Typową zawartością dla
wszystkich postępowań tego typu są sprawozdania o położeniu gospodarczym
osad rentowych, umowy przedwstępne zawierające stan osobowy rodzin osadników, liczne materiały pomiarowe w postaci map, odrysów szkiców i notatek
polowych, rejestrów pomiarowych i bonitacyjnych. W aktach znaleźć też można
różnego rodzaju obliczenia: powierzchni, czystego dochodu, wartości gruntów,
zbiorów, upraw, inwentarzy, budynków itp. Niezależnie od registratury, terenu
działania, typu sprawy powstawał jednolity rodzaj dokumentacji na każdym
szczeblu administracyjnym zgodny z zakresem zadań poszczególnych organów
administracji rolnej. Nawet w obrębie jednej sprawy, były to jednak akta różnego
pochodzenia kancelaryjnego. Wyróżnić można akta wytworzone przez komisje
generalne bądź rejencje, czyli tzw. akta nadzorcze lub dyrekcyjne. Zawierają
one wnioski o wszczęciu postępowania, korespondencję, rezolucje i orzeczenia komisji, kolegiów orzekających lub rewizyjnych, skargi, supliki, załączniki
w postaci oryginałów lub odpisów zawierające dokumenty własnościowe najczęściej z XVIII w., umowy, niekiedy wyciągi katastralne wraz z planami parcel.
Często akta nadzorcze zawierają recesy i resztki wybrakowanych akt komisji
specjalnych. W kancelarii komisji specjalnych powstawały akta, tzw. komisyj7
Najstarsze dokumenty, z dotychczas zinwentaryzowanych akt pochodzą z XIV w. Jest to
odpis przywileju z 1390 r. lokującego wieś Kosobudy na prawie chełmińskim (odpis pochodzi
z 1752 r.), zob. APB, KG Bydg., sygn. 7/1694 oraz kopia przywileju dla Łasina wystawiony w 1314 r.
przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Karola z Trewiru (kopia nie datowana), zob. APB,
KG Bydg. sygn. 17/732.
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ne, będące efektem ich prac w terenie i współpracy z mierniczymi. Poszyty
wytworzone przez ten organ zawierają protokoły zeznań interesantów, dokumenty czynności komisarza, opisy stanu sprawy, tymczasowe postanowienia
i korespondencję. W zależności od rodzaju postępowania w aktach znajdować
się też mogą dodatkowe obliczenia i rejestry, odpisy ksiąg gruntowych, wyciągi
katastralne z planami, niekiedy również tabele legitymacyjne, tabele zużycia
kapitału. Końcowym efektem każdego postępowania były umowy przygotowywane przez komisarza i zatwierdzane przez komisję generalną (recesy).
Reces składa się z protokołu zawarcia umowy między stronami, protokołów
przyjęcia układu, załączników, takich jak legitymacje spadkowe i pełnomocnictwa. Nie podjęto badań nad mechanizmami powstawania dokumentacji tego
typu, dlatego trudno określić miejsce przechowywania recesów w registraturze.
Zdawałoby się logicznym umieszczenie ich w kancelarii komisji specjalnych
ze względu na ich bezpośrednią działalność w terenie i tym samym łatwą
dostępność dla interesantów. Podobnie sprawa wygląda w odniesieniu do
zeszytów stanowiących samodzielny byt ewidencyjny, a zawierających tabele
legitymacyjne, obliczenia kosztów postępowania, kosztów podróży (nielicznie
zachowanych w registraturach), dokumenty dotyczące stanu posiadania i przywilejów, dochodów, wartości gruntów itp. (tzw. Convolut). Te ostatnie tworzą
prawdopodobnie pozostałości po wybrakowanych aktach komisji specjalnych.
Nie poddano także analizie procesów mapotwórczych8. Mapy występują w postaci oryginałów i kopii. Znajdują się właściwie w aktach każdego typu dokumentacji (nadzorczej, komisyjnej, recesach) w postaci załączników wszytych
bądź też luźnych. Występują ponadto jako samodzielne jednostki. Są zarówno
wytworem mierniczych, jak również wyciągami wykonanymi przez urzędy
katastralne. Naniesione na nie wyniki postępowań w sprawie odwzorowują
granicę własności i użytków, uwidaczniają zabudowę wsi, sieć dróg i cieków
wodnych, zaś bardziej szczegółowe przedstawiają planowany podział parcel,
nazwiska użytkowników, wymiary działek oraz bonitację. Jak już zauważono,
mapy są częściowo wynikiem pracy mierniczych, do których należało również
sporządzanie rejestrów pomiarowych i bonitacyjnych. Największa ich liczba
powstała w sprawach uwłaszczeniowych, podziałów wspólnej własności gminy
oraz separacyjnych i komasacji gruntów. Zamieszczana filiacja tych rejestrów
8
Mapy pochodzące z zespołu Komisja Generalna w Bydgoszczy, wielkoformatowe w postaci zrolowanej na drzewcach bądź płaskiej, znajdują się również w zbiorze map, APB, Mapy
uwłaszczeniowo-regulacyjne 1774–1910 [1914, 1920]. Materiałem porównawczym dla badań nad
stanem zachowania dokumentacji kartograficznej mogą być 4 repertoria zachowane w zespole
Komisja Generalna w Bydgoszczy: Karten Repertorium Kreis Adelnau bis inct. Krotoschin,
1831–1899 (APB, KG Bydg., sygn. 532); Karten Repertorium Kreis Meseritz bei inct. Wreschen,
1797–1908 (APB, KG Bydg., sygn. 533); Kartenverzeichnis für Regierungsbezirk Marienwerder
1779–1911 (APB, KG Bydg., sygn. 777), Kartenverzeichnis für Regierungsbezirk Danzig, 1772–
1912 (APB, KG Bydg., sygn. 776).
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informuje o wcześniejszych osiemnastowiecznych pomiarach. Efektem prac
geometrów były również tzw. akta podręczne (Handakten, Manualakten) zawierające notatki, korespondencję i protokoły geometry lub współpracującego
z nim rzeczoznawcy.
Przejawem normalizacji pracy kancelarii jest też zauważalna tendencja do
powtarzania schematu opisu teczek, bez względu na typ sprawy oraz registraturę z której pochodziły. Odzwierciedleniem tego faktu, bodaj najbardziej ewidentnym, jest schematyczność formularza opisu pojedynczej teczki. Registratury
posiadały gotowe okładki z nadrukami zawierające stałe jego elementy. Dla akt
nadzorczych wyglądały one następująco: nazwa urzędu, niekiedy część tytułu
z określeniem typu sprawy (np. Regulirung des gutsherrlichen und bäuerlichen
Verhältnisse in, Gemeinheitstheilung in, Ablösung), adnotacje (Adhibenda,
Vermerk), w których później ręcznie umieszczano informacje o kosztach postępowania czy latach wybrakowania akt, określenie przynależności terytorialnej
(Regierung Departament, Kreis), miejsce na wpis numeru repertorium stanowiącego sygnaturę akt. Pozostałe elementy opisu są specyficzne dla regionu
i okresu, z którego akta pochodzą. Uzupełniano charakterystykę teczki o daty:
odłożenia akt do registratury (reponirt), rozpoczęcia sprawy (angefangen), zatwierdzenia recesu. Niektóre registratury wpisywały też nazwiska komisarzy
zajmujących się sprawą (np. Kwidzyn, Poznań). Na aktach nadzorczych zamieszczano wypustki aktowe opisywane w jednolity sposób. Zawierają one: typ
sprawy, miejscowość, sygnaturę i nazwę powiatu. Najbardziej znormalizowany
był opis teczek zawierających recesy. Nie pozostawiał on miejsca na dowolność.
Rozpoczynał się nadrukowanym tytułem „Rezess (Recess, Rezeß) in der Sache,
betreffend” lub „Rezeßheft”, następnie tytułem wypełnianym ręcznie, datą rozpoczęcia i zakończenia umowy, powiatem i numerem akt.
Cechą charakterystyczną akt zgromadzonych przez bydgoską Komisję Generalną jest sygnatura. Składa się na nią dawny numer bieżący sprawy złożony
z litery i cyfry, np. W. 42. Pierwszy jej człon określa pierwszą literę z nazwy miejscowości. Przy nazwach dwuczłonowych decydowała nazwa głównego członu.
Sygnatura stanowi zatem kolejny powtarzalny element w wymiarze wszystkich
registratur9. Bez określenia nazwy powiatu nie byłoby możliwości ustalenia
proweniencji akt. Wyjątek stanowią sygnatury registratury kwidzyńskiej do
1880 r., która wprowadziła obok numeru repertorium spraw bieżących numer
bieżący wykazu spraw odłożonych, np. A 38/8410. Urzędnik pruski nadawał
sygnaturę sprawie w ramach miejscowości określonego powiatu. Pod jedną
9
Dla przykładu „W. 42” może jednocześnie oznaczać: dla powiatu Wągrowiec, miejscowość
Wągrowiec (APB, KG Bydg., sygn. 60/2618–2619), dla powiatu Jarocin, miejscowość Witaszyce
(APB, KG Bydg., sygn. 68/1752–1753).
10
Orli Dwór (Adlerhorst), pow. Świecie, APB, KG Bydg., sygn. 3–4. Dla Rejencji Kwidzyńskiej
zachowały się wykazy spraw odłożonych obejmujących postępowania związane z regulacją,
podziałem wspólnot, separacją i wykupem (APB, KG Bydg., sygn. 74 i 76).
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sygnaturą znajdowało się zatem tyle jednostek, ile ich powstało dla danego
postępowania. Ich liczba wahała się od jednego do przeszło stu tomów11. Akta
obejmujące zasięgiem terytorialnym kilka miejscowości w danym powiecie, najczęściej dotyczących spraw wykupu gruntów na cele publiczne, czy zalesiania
nieużytków, otrzymywały sygnaturę U.A (Uebersicht Akten).
W procesie powstawania dokumentacji w registraturach administracji rolnej
zauważyć można pewne etapy ujednolicania i systematyzowania pracy kancelarii czytelne w sposobach klasyfikacji spraw, sposobach opisu teczek, formie
tytułów, zawartości, rodzaju dokumentacji, sygnowaniu. Mimo tej jednolitości
widoczna jest pewna specyfika regionalna przejawiająca się w typie prowadzonych postępowań12, sposobie sporządzania recesów13, zakresie brakowania14
czy postępowaniu z załącznikami15.
Wytworzona w trakcie postępowań dokumentacja wymuszała na registraturach sporządzenie środków ewidencji w postaci repertoriów. Registratura gdańska i kwidzyńska podzieliła akta według kryteriów rzeczowo-topograficznych
na grupy: sprawy uwłaszczeniowe, podziału wspólnot i abluicyjne. Repertoria
uzupełniano na bieżąco wpisując nowe sprawy w porządku alfabetycznym
według miejscowości. Z czasem układ okazał się niewłaściwy ze względu na
problemy z klasyfikacją mieszanych spraw, czy odszukanie miejscowości, których nazwy były jednobrzmiące czy ulegały zmianie16. Registratura poznańska
i bydgoska opracowała wykazy dla akt poszczególnych powiatów (czasami
repertorium obejmowało dwa powiaty), a w ich obrębie porządkowała nazwy
miejscowości w układzie alfabetycznym17. Własne spisy sporządzały również
11
T. Esman, Akta zachodnio-pruskich registratur Komisji Generalnej w Bydgoszczy jako źródło
do dziejów wsi Pomorza Gdańskiego, Zapiski Historyczne, t. 23, z. 1–3, 1956, s. 234.
12
Np. w powiatach pomorskich miała miejsce państwowa akcja wykupu nieużytków i zalesiania terenu (pow. Chojnice), w powiatach wielkopolskich zachowała się znaczna liczba spraw
spornych przy regulacjach stosunków wiejskich (pow. Gostyń, Leszno), w powiecie grudziądzkim
akcja wykupu gruntów pod fortyfikacje itp.
13
Dla powiatów Wielkopolski recesy są dwujęzyczne (polski i niemiecki).
14
W Rejencji Kwidzyńskiej miała miejsce zmożona akcja brakowania akt komisyjnych.
Z kolei w powiecie bydgoskim następuje częste łączenie w jeden tom akt nadzorczych z aktami komisyjnymi.
15
Większa liczba załączników pojawia się w aktach registratury pomorskiej i kwidzyńskiej
niż poznańskiej.
16
T. Esman, dz. cyt., s. 234. Przykładowe repertoria dla akt zachodnio-pruskich to: Gemeinheitsteilungen und Ablösungen im Reg. Bez. Marienwerder. Band I, 1817–1833, (APB, KG
Bydg., sygn. 71); Gemeinheitsteilungen und Separationen im Reg. Bez. Danzig Littr. A–L. Band
I, 1779–1902, (APB, KG Bydg., sygn. 64); Reallastenablösungen im Regierungsbezirk Danzig,
1826–1903, (APB, KG Bydg., sygn. 80).
17
Przykładowe repertoria: Kreis Bromberg [Wykaz akt regulacyjnych, wykupowych i separacyjnych oraz należących do nich akt specjalnych procesowych], 1873–1904, (APB, KG Bydg.,
sygn. 546); Kreis Kosten und Schmiegel [Wykaz akt regulacyjnych, wykupowych i separacyjnych
oraz należących do nich akt specjalnych procesowych], 1877–1904, (APB, KG Bydg., sygn. 538).
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komisje specjalne18. Zachowane w spuściźnie bydgoskiego Archiwum pomoce
ewidencyjne noszą ślady wielokrotnych aktualizacji19. Trudno określić jednoznacznie okres ich powstania20. Repertoria poszczególnych registratur cechuje
pewna różnorodność formularzy opisu. Ujednolicony system ewidencyjny
powstał dopiero po przejęciu wszystkich akt registratur przez Komisję Generalną w Bydgoszczy. Tworzenie nowych repertoriów związane było zapewnie
z powołaniem do życia na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa Domen
i Lasów z 10 I 1906 r. regularnego archiwum, prawdopodobnie zakładowego,
bydgoskiej Komisji. Zadaniem archiwum, zgodnie z instrukcją z 31 III 1906 r.
o brakowaniu, porządkowaniu i ewidencjonowaniu akt Komisji Generalnej
w Bydgoszczy, było opracowanie akt zbędnych w bieżącym urzędowaniu. Dużą
część dokumentacji przeznaczono na makulaturę a resztę zewidencjonowano.
Jego działalność nie trwała zbyt długo, bo już w 1909 roku po likwidacji Komisji
Generalnej powołano Archiwum dla Prus Zachodnich i Poznańskiego w Bydgoszczy (Archiv für Westpreussen und Posen)21, które stało się oddziałem
Komisji Generalnej we Wrocławiu (Königliche Preussiche Generalcommission
für Schlesien zu Breslau)22. Przekazano wówczas do wrocławskiej placówki
sprawy niezakończone, a w 1911 r. wywieziono akta generalne, osobowe,
kasowe i akta kilku komisji specjalnych. W archiwum z kolei przechowywano
mapy i akta spraw zamkniętych. Dnia 21 IX 1910 r. wydano regulamin dla archiwum w Bydgoszczy. Do jego zadań należało porządkowanie, brakowanie akt,
załatwianie kwerend dla urzędów i osób prywatnych, wykonywanie odpisów,
wyciągów z akt oraz odrysów z planów. Podległość archiwum bydgoskiego
Komisji Generalnej we Wrocławiu utrzymała się do 1919 r.23
Przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem repertoriów w archiwum Komisji Generalnej w Bydgoszczy posegregowano prawdopodobnie całą przejętą
w 1906 r. spuściznę aktową według przynależności do prowincji, rejencji i powiatów w granicach z 1887 r. Dla każdego powiatu sporządzono dwa wykazy
dokumentacji. Pierwszy obejmował czynności zapoczątkowane przed, a drugi
po 1904 r. o czym informują adnotacje przy tytułach. Wykazy dostosowane
18
Akten Repertorium der Königlichen Spezialkommission zu Bromberg, 1894–1910 oraz
Akten und Karten Repertorium der Königlichen Spezialkommission Lissa, 1892–1908, APB,
KG Bydg., sygn. 1 i 3.
19
Głównie dotyczy to repertoriów sporządzonych przez registraturę gdańską. Wyraźnie
odróżnić można kolejne etapy dokonywania poszczególnych wpisów do repertorium.
20
Przeważnie dotyczy to repertoriów wielkopolskich. Daty skrajne wskazane dla nich
określone zostały na podstawie wpisanych dat z czynności brakowania.
21
Pełna niemiecka nazwa brzmiała Königliche Preussiche Generalcommission für Schlesien
zu Breslau Archiv für Westpreussen und Posen, w skrócie Generalkommission Breslau Archiv
Bromberg (Komisja Generalna we Wrocławiu Archiwum w Bydgoszczy).
22
A. Perlińska, op. cit.
23
Maszynopis pt.: Z dziejów archiwum bydgoskiego, napisany przez Perlińską zob. APB,
Archiwum dr Anny Perlińskiej dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, sygn. 112.
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były do potrzeb czynnego urzędu i były właściwie spisami spraw. W Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy zachowało się 130 repertoriów z lat 1907–191224.
W konstrukcji pomocy ewidencyjnej wyraźnie dostrzegalna jest schematyczność opisu. Repertoria dla każdego powiatu posiadają taki sam formularz tabelaryczny z identycznymi rubrykami do wypełnienia. Rubryka pierwsza wykazu
podaje dawny numer bieżący sprawy stanowiący sygnaturę akt. W repertoriach,
które obejmują czynności zapoczątkowane po roku 1904, rubryka ta przedstawia numer bieżący nowego wykazu. Rubryka druga zawiera tytuł sprawy.
Trzecia wyszczególnia w cyfrach ilość akt nadzorczych, czwarta akt komisji specjalnej, piąta akt podręcznych, szósta liczbę zeszytów i rejestrów zachowanych
w sprawie. Siódma rubryka, podzielona na trzy podrubryki, informuje o ilości
recesów, dacie zawarcia i zatwierdzenia umowy. Rubryka ósma, podzielona na
dwie podrubryki, podaje sygnatury i tytuły map. Kolejne rubryki podają daty:
dziewiąta – odłożenia sprawy do akt, dziesiąta – oddania jej do Archiwum.
Rubryka jedenasta, podzielona na trzy podrubryki, zawiera datę wyznaczającą
możliwy termin brakowania akt, datę przeprowadzonego brakowania, nazwisko
osoby wykonującej tą czynność. Ostatnia rubryka – dwunasta (uwagi) informuje
o ubytku akt i niekiedy o losach sprawy. Układ akt w repertorium jest alfabetyczny według niemieckich nazw miejscowości. Przy nazwach dwuczłonowych
decydowała nazwa głównego członu. Miejscowość była zatem głównym identyfikatorem w wykazie. W przypadku spraw, które obejmowały merytorycznie
kilka osad, utworzono wykaz miejscowości umieszczony na końcu każdego
repertorium. Spis miał formę odsyłaczową. Podawał nazwę miejscowości i sygnaturę sprawy, pod którą należy szukać. Dane wpisywane do repertoriów
urzędnicy pruscy uzyskiwali z wcześniejszych wykazów, o czym informują
adnotacje umieszczane pod tytułami. Zamieszczone na stronie tytułowej uwagi są wskazówką, że niektóre akta spraw, z chwilą powstawania repertorium,
nie były już w posiadaniu archiwum Komisji. Sprawy te zostały umieszczone
w ewidencji jednak bez wskazania liczby akt i ich rodzaju, jedynie zaopatrzone
adnotacją w rubryce uwagi „brakuje” (fehlt). Poza tytułem i adnotacją kancelaryjną podawano przynależność terytorialną opracowywanego powiatu, daty
powstania ewidencji, jak również nazwisko urzędnika wykonującego czynności.
Repertoria systematycznie uzupełniano wpisując w rubrykę uwagi kolejne daty
szkartowania i nazwisko osoby za to odpowiedzialnej.
Równocześnie z opracowywaniem repertoriów dla poszczególnych powiatów, rozpoczętym przez archiwum zakładowe Komisji Generalnej w Bydgoszczy, a kontynuowanym od 1909 r. przez Archiwum dla Prus Zachodnich
24
Datowane na wskazane lata są 102 repertoria, 19 nie posiada datacji, 2 (powiat Bytów
i Szczecinek) powstały prawdopodobnie po 1920 r. po ustaleniu nowej granicy i stanowią wyciąg
z repertoriów, sporządzony na tymże formularzu. Siedem repertoriów sporządzono w 1920 r. na
podstawie spisów przekazanych przez niemiecką Komisję Zdawczo-Odbiorczą (dot. powiatów
Chodzież, Czarnków, Międzyrzecz; z czego dla Czarnkowa są 3 tomy, a 1 jest dubletem).
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i Poznańskiego w Bydgoszczy, zapoczątkowano prace nad porządkowaniem
i selekcją spuścizny aktowej czterech registratur. Opieczętowano każdą teczkę,
wykazaną w repertorium, nazwą „Archiv” umieszczając stempel, bądź naklejając
nadruk na stronie tytułowej. Do akt nadzorczych25 wszyto w formie tabelarycznej spis akt (Auszug aus dem Aktenverzeichniss), w którym wymieniano rodzaj
dokumentacji wraz z ilością, jaka zachowała się dla danej sprawy. Na spisie
zapisywano niekiedy informacje o terminie brakowania dokumentacji. Wykaz
zamykała data i podpis urzędnika przygotowującego opis. Informacje zawarte
na spisach pozwalają w chwili obecnej szacować procentowy stan zachowania
akt. Dodatkowo w aktach nadzorczych odnaleźć można, tworzone przez pracowników Archiwum, karty informacyjne o wcześniejszym brakowaniu, czy
datą zatwierdzenia recesu, które umieszczone były na końcu poszytów.
Kolejnymi pracami, wykonywanymi jednocześnie z opracowywaniem repertoriów, bądź nieznacznie je poprzedzającymi, było brakowanie akt. Czynności
te prowadzone były już w latach wcześniejszych. Jako pierwsi rozpoczęli szkartowanie dokumentacji urzędnicy pruscy registratury poznańskiej począwszy
od roku 1872 po 188026, działając w oparciu o instrukcję w sprawie brakowania
z 1865 r.27 Kolejne czynności selekcji materiałów przeprowadziła już Komisja
Generalna w Bydgoszczy, posiłkując się w/w przepisami, brakując akta komisyjne registratury kwidzyńskiej w 1884 r., registratury gdańskiej w 1886 r., zaś
na początku XX w. przeprowadzając szkartowanie wewnętrzne akt. Kontynuowała ona także brakowanie akt powiatów poznańskich i bydgoskich głównie
w latach 1899–1903. Efektem tych prac były wykazy akt skasowanych28. Od
1906 r. czynności te przejęło archiwum Komisji działając na podstawie instrukcji z 1865 r. wraz z drobnymi zmianami z 1904 r.29 Prace nad selekcją materiałów
przeprowadzone przez Archiwum obejmowały prawdopodobnie szkartowanie
wewnętrzne akt.
Wyselekcjonowane, uporządkowane, zewidencjonowane przez urzędników
pruskich akta różnych registratur, działających na przestrzeni przeszło stu lat,
przetrwały w niezmienionym układzie przez kilka kolejnych dziesięcioleci.
W 1920 r. archiwiści polscy wykonali, na podstawie wykazów przekazanych
W przypadku akt wielotomowych informacja zamieszczana była w ostatnim tomie.
Brakowanie akt, według zapisów odnotowanych w repertorium, rozpoczęło się już 1872 r.
(dot. m.in. powiatów: Odolanów, Ostrów, Szubin), 1880 (Szamotuły, Krotoszyn, Ostrzeszów), są
to dane wybiórcze, wyrywkowe.
27
Instruktion betreffend die Aussonderung und Kassation älterer Akten bei der Königlichen
General-Kommission zu Merseburg mit Ausnahme der beiden Schwarzburg’schen Fürstenthümer (odpis instrukcji z 20 X 1865 r.) APB, KG Bydg., sygn. 53.
28
Dla przykładu: Verzeichniss der kassierten Akten aus Kreise Bromberg, 1873 (APB, KG
Bydg., sygn. 477); Verzeichniss der kassierten Akten aus Kreise Krotoschin, 1900, (APB, KG Bydg.,
sygn. 479); Verzeichniss derjenigen Sachen, auf welche sich das Akten-Kassationsgeschäft im
Jahre 1884 erstrecht hat, (APB, KG Bydg., sygn. 63).
29
APB, KG Bydg., sygn. 53.
25
26
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przez niemiecką komisję, repertoria dla powiatów Czarnków, Międzychód,
Wschowa, Wieleń, Chodzież, Międzyrzecz, Babimost, Człuchów i Złotów30.
Od 1929 r. rozpoczęli sporządzanie indeksów miejscowości31, a na 1933 r. zaplanowano sporządzenie nowych inwentarzy32. Prawdopodobnie ślady nowej
systematyzacji akt powiatów wielkopolskich można zaobserwować w pruskiej
ewidencji w postaci dwuczłonowych sygnatur umieszczonych w uwagach. Ślady tej działalności zostały utrwalone również na aktach. W okresie okupacji
archiwiści oddziału bydgoskiego Archiwum Rzeszy w Gdańsku zdecydowali się
na opracowanie własnych środków ewidencji dla zespołu Komisji Generalnej
w Bydgoszczy. Wykonano wówczas dwa inwentarze książkowe dla powiatu
bydgoskiego i żnińskiego33. Nie zmienili jednak struktury stworzonej przez
pruskich archiwistów. Uporządkowali akta należące do jednego powiatu nadając im układ alfabetyczny według nazw miejscowości. Pozostawili wewnętrzną
strukturę w ramach sprawy rozpisując jednak każdą jednostkę osobno i nadając
własne liczbowe sygnatury. W nowym układzie zmieniła się pozycja recesu, który przesunięto na drugie miejsce tuż za aktami nadzoru. Odtworzono również
tytuły akt wybrakowanych czy zagubionych.
Przez blisko siedemdziesiąt lat, od momentu inwentaryzacji akt zespołu
Komisji Generalnej w Bydgoszczy przez archiwistów niemieckich w okresie
okupacji, nie prowadzono prac porządkowych nad archiwaliami tego zespołu.
Jedyne czynności, które w tym okresie wykonano, obejmowały skontrum przeprowadzone kolejno w latach 1949–1950, 1955 (1 powiat), 1962 (8), 1997 (3).
Po ostatnim skontrum, które miało miejsce w latach 2008–2013, oszacowano
wielkość zespołu na 126 906 j.a. obejmujących 852,6 mb. akt34. Wyodrębniono
wówczas 68 powiatów. Dla porównania według danych z 1926 r. dyrektora
APB, APPoB, sygn. 4a, s. 1–10.
Tamże, s. 360.
32
Tamże, s. 571.
33
Verzeichniss den Aktender Generalkommission für die Provinzen Westpreußen und
Posen zu Bromberg Procinz: Posen, Regierungsbezirk: Bromberg, Kreis: Bromberg, (APB, Archiwum Rzeszy w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy, sygn. 154); Verzeichniss den Aktender
Generalkommission für die Provinzen Westpreußen und Posen zu Bromberg Provinz: Posen,
Regierungsbezirk: Bromberg, Kreis: Znin, (APB, Archiwum Rzeszy w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy, sygn. 155).
34
Są to dane szacunkowe, gdyż w trakcie inwentaryzacji wyłączono puste teczki, bez
korespondencji oraz poszyty znajdujące się niekiedy wewnątrz teczek jako załączniki. Ponadto
na podaną liczbę składają się tzw. zugangi stanowiące kopie recesów w formie zszywek, których wielkość obliczono na 5783 j.a., z czego 1764 j.a. ujętych zostało już w ewidencji podczas
skontrum, zaś 4019 j.a. (6,7 mb.) znajduje się poza nią (dane na podstawie wniosku starszego
archiwisty mgr Beaty Dembowy z 16 II 2015 r. przygotowanego dla Komisji Metodycznej APB).
Ostatnia Komisja Metodyczna z 26 III 2015 r., w sprawie postępowania z kopiami umów, podjęła
decyzję o sposobie ich inwentaryzacji, która w znacznym stopniu wpłynie na ostateczną wielkość
zespołu. Zaleceniem Komisji było uznanie za jednostkę archiwalną nie pojedynczej zszywki, lecz
teczki bez względu na liczba znajdujących się w niej zugangów.
30
31
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Oddziału w Bydgoszczy Archiwum Państwowego w Poznaniu Mieczysława
Bałyni-Rzepeckiego zespół liczył ok. 200 000 jednostek akt, ok. 10 000 map
odnoszących się do 63 powiatów35.
Mierząc się z zespołem Komisja Generalna w Bydgoszczy, współcześni
bydgoscy archiwiści stanęli przed trudnym zadaniem dopasowania strukturalnie rozbudowanego zespołu do wymogów bazy danych IZA 6.01. Rozległe,
czynne sukcesje Komisji Generalnej w Bydgoszczy spowodowały nawarstwianie
się układów kancelaryjno-registraturalnych wielu aktotwórców, które zrosły się
i utrwaliły w registraturze tego urzędu. Czynnikiem cementującym ten schemat
była systematyzacja akt przeprowadzona przez pruskich archiwistów i w efekcie
końcowym ewidencja, z której produktów dzisiejsi użytkownicy korzystają.
Punktem wyjściowym do obecnej inwentaryzacji akt stały się repertoria i układ
w nich odzwierciedlony.
Zespół Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej i Poznańskiej w Bydgoszczy (nr zesp. 52) składa się z akt własnych36 (organizacyjnych) instytucji oraz akt spraw prowadzonych przez Komisję Generalną
w Bydgoszczy i jej poprzedników na terenie poszczególnych powiatów (tzw.
akta powiatowe). Akta organizacyjne podzielone są na ogólne (własne) Komisji
w liczbie 777 j.a. obejmujących 10 mb. oraz akta komisji specjalnych (w Bydgoszczy, Chojnicach, Gdańsku, Lesznie i Poznaniu) w liczbie 75 j.a. liczących
1,4 mb. Akta powiatów zawierają 126 054 j.a, co daje 841,2 mb. Zespół, jak już
wspomniano, ma charakter ponadregionalny. Obejmuje zasięgiem terytorialnym cztery rejencje: poznańską, bydgoską, gdańską i kwidzyńską, które łącznie
zawierają 68 powiatów, usystematyzowanych alfabetycznie37.
Przed przystąpieniem do inwentaryzacji należało określić schemat opisu
archiwalnego w bazie i dopasować strukturę wewnętrzną zespołu do wymogów
współczesnej ewidencji komputerowej. Biorąc pod uwagę specyfikę zespołu
wyodrębniono siedem poziomów opisu archiwalnego: zespół, podzespół, seria,
podseria, klasa, jednostka archiwalna, dokument. Pierwszym podziałem zespołu
jest podział na akta organizacyjne (administracyjne, ogólne) i powiatowe, które
stanowią podzespół. Poziom ten składa się zatem z 69 elementów (akta organizacyjne i 68 powiatów). Każdy z powiatów ułożonych alfabetycznie otrzymał
swój numer porządkowy, będący identyfikatorem występującym jako jeden
z elementów sygnatury akt. Na kolejnym poziomie – serii umieszczono, w raAPB, APPoB, sygn. 4 a, s. 181. Różnica w ilości powiatów wynika z wymiany akt jaka wówczas miała miejsce pomiędzy Polską a Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem.
36
Akta organizacyjne zewidencjowane są na kartach inwentarzowych.
37
Anomalią jest umieszczenie na końcu listy powiatu Jarocin. Prawdopodobnie w trakcie
skontrum akt przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy sporządzono wykaz
powiatów na podstawie repertoriów usystematyzowanych alfabetycznie. Na liście tej nie było
Jarocina, gdyż nie było repertorium tego powiatu. Ewidencję odnaleziono wśród akt powiatowych
dopiero podczas ostatniego skontrum.
35
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mach akt organizacyjnych, sześć elementów, na które składają się akta ogólne
Komisji Generalnej oraz akta poszczególnych (pięciu) komisji specjalnych.
W ramach akt powiatowych na poziomie serii znalazły się wszystkie miejscowości poszczególnych powiatów. Podserię, w przypadku akt ogólnych Komisji
Generalnej, stanowi układ rzeczowy, akta komisji specjalnych nie wymagają
dalszego rozbudowania układu. W ramach miejscowości podserią będą typy
spraw ułożone chronologicznie. Dalsze rozszerzenie struktury wewnętrznej
konieczne jest tylko dla akt powiatowych. Na poziomie klasy umieszczono
rodzaj dokumentacji w danej sprawie, czyli uwzględniono za repertorium
pruskim pochodzenie kancelaryjne akt. Mimo tak rozbudowanego układu
i wielkości zespołu, jego struktura wewnętrzna, przede wszystkim obejmująca
akta powiatowe, jest prosta i powtarzalna, co skutkuje schematycznością opisu
każdego poziomu w tej części zespołu.
W archiwalnych komputerowych bazach danych przeznaczono miejsce na
pięć poziomów opisu archiwalnego: zespół, seria, podseria, jednostka archiwalna, dokument. W przypadku zespołu Komisja Generalna w Bydgoszczy
można wyodrębnić dwa dodatkowe: podzespół i klasę. Należało zatem tak
skomponować opis archiwalny, aby w pięć poziomów opisu komputerowej bazy
danych zmieścić siedem poziomów nie tracąc przy tym oczywistej struktury
zespołu. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji pojawił się pierwszy zasadniczy problem z umiejscowieniem w strukturze bazy podzespołu. Poziom ten
w założeniu miał tworzyć wyodrębnioną, zamkniętą całość, w ramach której
zostanie zachowana ciągłość sygnatur. Rozwiązaniem tego problemu okazało
się wykorzystanie pola „szczątki zespołu”, znajdującego się zaraz po numerze
zespołu, na wpisanie numeru powiatu. Koniecznym było, aby jednym z parametrów tego poziomu był numer powiatu, gdyż zamykał on miejscowości
w jednym obszarze wyszukiwawczym ułatwiając wybór miejscowości osobie
inwentaryzującej. Zabieg ten wymusił również obowiązek rozwinięcia nazwy
zespołu o nazwę ewidencjonowanego powiatu. Wykorzystanie pola „szczątki
zespołu” spowodowało jednak wymieszanie indeksów i serii w skali całego
zespołu. Uniemożliwiło to wykonanie osobnych wydruków indeksów dla poszczególnych powiatów. Z kolei tabela seria zawiera miejscowości wszystkich
powiatów, które zostały zewidencjonowane w konkretnej bazie danych. W trakcie inwentaryzacji okazało się również, że numer powiatu musi zostać wprowadzony do sygnatury. Podczas ewidencji akt pierwszych dwóch powiatów
zespołu, pominięcie tego elementu spowodowało wymieszanie w całej bazie
informacji wpisanych do pola „zawartość”. Ostatecznie numer powiatu znajduje
się w kilku miejscach opisu archiwalnego: jako ciąg dalszy numeru zespołu,
jeden z elementów ID serii oraz jeden z parametrów sygnatury. Pochodzenie kancelaryjne dokumentacji (akta nadzorcze, komisyjne i akta podręczne
mierniczych), czyli wyodrębniony poziom klasy, umieszczono przy tytułach
jednostek wpisując w nawiasach kwadratowych wszystkie instytucje biorące
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udział w prowadzeniu sprawy38 akcentując tym samym obraz nawarstwień
kancelaryjno-registraturalnych.
Ze względu na udział kilkuosobowej grupy archiwistów w inwentaryzacji
zespołu niezbędne było ustalenie jednolitego opisu archiwalnego na wszystkich
poziomach. Głównym problemem było ujednolicenie opisu archiwalnego dla
dokumentacji powiatowej. W przypadku akt organizacyjnych inwentaryzacja,
poza ustaleniem poziomu podzespołu, nie stwarzała większych trudności, gdyż
struktura wewnętrzna tej części zespołu wpisuje się w wymogi komputerowej
bazy danych, uwzględniającej cztery poziomy opisu archiwalnego: seria, podseria, jednostka archiwalna, dokument. Jako serię w podzespole akt powiatowych
w zespole Komisja Generalna w Bydgoszczy, jak już wyżej wspomniano, wyznaczono nazwę miejscowości. Ustalono, że na poziomie serii identyfikatorem
będzie polska nazwa miejscowości wraz z współtowarzyszącymi jej niemieckojęzycznymi odpowiednikami występującymi w aktach. Wybór taki wydaje
się zasadny, gdyż jest ona głównym elementem wyszukiwawczym w obrębie
całego zespołu, i to poprzez jej nazwę użytkownik może trafić do pożądanych
akt. Ustalanie prawidłowej nazwy serii stanowi jednak największe wyzwanie
podczas prac inwentaryzacyjnych. Punktem wyjścia są tu przede wszystkim
niemieckie nazwy miejscowości zapisane w repertoriach. W pierwszej kolejności należało ustalić ich polskie odpowiedniki, a następnie usystematyzować
alfabetycznie. Prace nad identyfikacją miejscowości są bardzo czasochłonne,
biorąc pod uwagę teren działania instytucji, które dokumentację wytworzyły
oraz czasokres powstania akt39. Poza tymi podstawowymi czynnościami zmierzającymi do identyfikacji miejscowości, należało rozwiązać również inne kwestie, takie jak: umiejscowienie w opisie nazw niemieckojęzycznych, klasyfikacja
miejscowości współwystępujących w sprawie (dot. m.in. akt przeglądowych tzw.
Uebersicht Akten), analiza zmian administracyjnych i określenie miejscowości
nimi dotkniętych, aby uniknąć powielania jednej osady mogącej w ich wyniku
znajdować się w granicach kilku powiatów, czy klasyfikacja osady w przypadku
zmiany jej statusu. Zdarzały się bowiem często sytuacje, gdy z miejscowości
o samodzielnym charakterze stała się częścią innej, bądź w ogóle zniknęła
z mapy.
Podserie stanowią jeden z najbardziej powtarzalnych elementów opisu
zespołu. Typy spraw ułożone chronologicznie w obrębie miejscowości dają
pojęcie o zagadnieniach tam zawartych. Poza sprawami typowymi, niektóre
regiony charakteryzowały się pewną indywidualnością, o czym mowa już była
wyżej. W ramach podserii zachowano układ akt zgodny z kolejnością zapisu
38
Np. sprawa rozpoczęta przez Komisję Generalną w Kwidzynie, kontynuowana była przez
odpowiedni wydział Rejencji, poprzez Komisję Generalną w Bydgoszczy, a zakończona przez
Komisję Generalną we Wrocławiu.
39
Przykładowo dla powiatu Świecie wyodrębniono 314, a dla pow. Grudziądz 170 serii
odpowiadających miejscowościom.
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w repertoriach pruskich. Do poziomu jednostki, jak już wyżej wspomniano, dołączono poziom klasy wpisując w nawiasach kwadratowych instytucje
uczestniczące w wytwarzaniu dokumentacji na szczeblu akt nadzorczych i komisyjnych. Szablonowość tytułów akt umożliwia przygotowanie makra dla
poszczególnych typów spraw, dzięki któremu tytuły można uzupełniać tylko
o nazwy miejscowości. Poziom ten charakteryzuje się pewną indywidualnością
opisu jedynie w polach uwagi i zawartość wynikającą w różnym postrzeganiu
akt przez ewidencjującego archiwistę. Na poziomie dokumentu wypełniana jest
tabela „wykaz obiektów”, w której umieszczane są informacje o załącznikach
w postaci starszych dokumentów (np. kontrakty dzierżawne, katastry kontrybucyjne), map, rysunków, folderów reklamowych, statutów różnych spółek czy
organizacji oraz w pojedynczym przypadku biletu kolejowego40 jako dowodu
odbytej podróży służbowej przez mierniczego.
Ze względu na wielkość zespołu i charakter prowadzonych przez Komisję
Generalną w Bydgoszczy spraw, normalizacji wymagał zakres haseł wpisywanych do indeksów. W związku z powyższym określono kryteria indeksowania. Obowiązkowemu indeksowaniu poddaje się hasła geograficzne, osobowe
i przedmiotowe wyszczególniane w tytułach. Wprowadzenie pozostałych haseł
zależy od indywidualnego rozpoznania tematu przez inwentaryzującego. Te
dowolności pojawiające się w opisie dokumentacji powodują jednak zróżnicowanie głębi informacji na temat akt poszczególnych powiatów.
Prace nad zespołem akt Komisji Generalnej trwają. Obecnie zewidencjonowano 5 powiatów, co daje łącznie 10639 j.a. (76,71 mb.). W trakcie ewidencjonowania są kolejne cztery powiaty. Opracowanie akt zespołu Komisja Generalna
w Bydgoszczy zajmie jeszcze wiele lat. Niektórzy archiwiści, pochylający się nad
dokumentacją tego zespołu, doczekają prawdopodobnie emerytury. W zalążku
są również badania nad dziejami zespołu i jego kancelarią. Będą to prace o tyle
trudne, że akta organizacyjne urzędu nie są znane.
Artykuł niniejszy, jest spełnieniem prośby Pani Profesor Haliny Robótki
sprzed wielu lat. Wówczas nie byłam merytorycznie przygotowana do jego napisania. Akta Komisji Generalnej spoczywały wtedy na regałach, zapomniane
przez użytkowników, zbierając kurz na swoich okładkach i tylko raz na jakiś
czas jakiś zabłąkany badacz chciał zapoznać się z ich treścią. Wyszukanie odpowiednich teczek w owym czasie wprawiało magazyniera w panikę. Obecnie
akta spoczywają w opisanych pudłach, uporządkowane, wyczyszczone i są
cierpliwie inwentaryzowane przez bydgoskich archiwistów.

40
Manual-Acten des Vermessungs-Revisor Sichting in der Separations-Sache von Michelau
Kreis Schwetz. APB, KG Bydg, sygn. 49/2340, k.25.
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Uwagi wstępne

J

ednym z podstawowych zadań archiwów państwowych jest gromadzenie
i zabezpieczanie w swoich zasobach archiwaliów o cennej dla badań historycznych wartości poznawczej1. Do takich należy zaliczyć materiały archiwalne
wytworzone przez, działające w latach 1951–1993, Wydawnictwo Morskie.
Zachowana dokumentacja, odzwierciedlająca ponad czterdziestoletni okres
działalności oficyny, jest niewątpliwie doskonałym źródłem do badań nad
trójmiejskim środowiskiem literackim i naukowym okresu PRL.
Po ogłoszeniu upadłości oficyny, zgromadzonymi przez nią materiałami archiwalnymi zainteresowały się inne wydawnictwa oraz niektóre stowarzyszenia,
czyniąc kroki w celu ich przejęcia. By zabezpieczyć pozostałe po Wydawnictwie
Morskim materiały przed sprzedażą lub rozproszeniem, gdańscy archiwiści
zdecydowali się przejąć akta w stanie nieuporządkowanym. Rosnące zainteresowanie sprawiło, że podjęto decyzję o opracowaniu akt Wydawnictwa Morskiego.
Niniejszy artykuł pokazuje przebieg prac porządkowych i inwentaryzacyjnych
nad aktami trójmiejskiej oficyny, które umożliwiły ich udostępnienie szerokiemu gronu użytkowników.
1
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U., 1983,
nr 38, poz. 173.
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Niniejszy artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentowano historię przedsiębiorstwa, od trudnych początków w latach 50. XX w.,
poprzez okres jego największej świetności w latach 60. i 70., po prywatyzację i wreszcie likwidację na początku lat 90. W drugiej części opisano prace
porządkowe, prowadzone przez gdańskich archiwistów nad dokumentacją
Wydawnictwa Morskiego.

Dzieje trójmiejskiej oficyny
Po II wojnie światowej żywiołowo odradzały się prywatne i spółdzielcze przedsiębiorstwa związane z produkcją i rozpowszechnianiem książek2. Wznowiły
działalność niektóre państwowe oficyny oraz liczni wydawcy niezależni. Szybko
okazało się, że prywatne firmy nie są w stanie konkurować z uprzywilejowanymi przedsiębiorstwami krajowymi. W konsekwencji, na początku lat 50. XX w.
sektor prywatny przestał praktycznie istnieć. Jego wąski margines stanowiły
nieliczne i reglamentowane wydawnictwa kościelne, prywatne antykwariaty,
wypożyczalnie książek oraz drukarnie akcydensowe. Kontrolę nad pozostałymi
wydawnictwami przejął, utworzony latem 1951 r., Centralny Urząd Wydawnictw,
Przemysłu Graficznego i Księgarstwa3.
Kilka miesięcy wcześniej, 1 I 1951 r., utworzono Przedsiębiorstwo Wydawnicze Wydawnictwa Morskie (PWWM)4. Oficynie powierzono zadanie wydawania morskiej literatury fachowej oraz książek o tematyce popularno-naukowej i marynistycznej. Dyrektorem wydawnictwa został Czesław Pilichowski5.
Pierwotnie siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się w Sopocie6. Trzy miesiące
później, 1 IV 1951 r., już w nowym budynku przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku
Wrzeszczu, pracę rozpoczęli pierwsi redaktorzy. Jeszcze w tym samym roku
oficyna kilkakrotnie zmieniła swoją lokalizację, by ostatecznie otrzymać barak
przy al. Wojska Polskiego w Gdańsku.
W pierwszym roku działalności nakładem trójmiejskiego wydawnictwa
ukazało się ponad 60 pozycji książkowych, wśród nich blisko 50 opracowań
B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005; P. Kitrasiewicz, Ł. Gołębiowski, Rynek książki w Polsce, Warszawa 2005; A. Dylewski, Historia książki w Polsce, Warszawa 2012.
3
Uchwała nr 578 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951r. w sprawie zakresu działania
i tymczasowej struktury organizacyjnej Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego
i Księgarstwa, M.P., 1951, nr 85, poz. 1165.
4
J. Laskowska, Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej, Gdańsk 2009, s. 64–65.
5
Czesław Pilichowski (1914–1984), polski działacz polityczny i historyk, badacz okupacji
ziem polskich. W latach 1965–1984 dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce (1914–1984). Od 1965 r. dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce. Zob.: Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 405.
6
Cz. Pilichowski, Wydawnictwa Morskie P.P.W., Morze, 1951, nr 7, s. 12.
2
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podejmujących zagadnienia fachowe7. W dziale czasopism, oprócz kontynuacji miesięczników „Morze” i „Młody Żeglarz”, rozpoczęto publikację czasopism: „Ster”, „Technika i Gospodarka Morska”, „Rybak i Przetwórca”, „Rybak
Morski”. Oficyna miała w swojej ofercie również codzienną gazetę radiową
„Głos Marynarza”.
Dobra passa i względna autonomia oficyny nie trwały długo8. Z dniem 1 I
1952 r. PWWM zostało włączone do Wydawnictw Komunikacyjnych mieszczących się w Warszawie9. Stołeczna oficyna przekształciła ją w swój Oddział
Morski składający się z Redakcji Książek Działu Żeglugi i Redakcji Czasopism
Działu Żeglugi. Projekty wydawnicze popularyzujące tematykę morską i marynistyczną zostały zawieszone. W Oddziale zatrudnienie znalazła tylko część
wcześniejszej załogi, w tym 12 redaktorów książek fachowych oraz redakcje
czasopism: „Ster”, „Rybak i Przetwórca”, „Technika i Gospodarka Morska”.
Kierownikiem Oddziału Morskiego został mianowany działacz partyjny – Kazimierz Ślepowroński. Trójmiejskiemu Oddziałowi powierzono zadanie wydawania książek zawodowych zarówno z dziedziny gospodarki morskiej, jak
również z żeglugi śródlądowej.
Oddział Morski Wydawnictw Komunikacyjnych (OMWK) niemal w całości
zaspokajał zapotrzebowanie na książkę fachową w zakresie gospodarki morskiej. Z czasem, trójmiejskie środowisko naukowe i literackie zaczęło dostrzegać
brak publikacji związanych bezpośrednio z Pomorzem10. 27 IX 1956 r. odbyło
się spotkanie zespołu redakcyjnego OMWK z przedstawicielami lokalnych
władz oraz środowiska literackiego i naukowego, poświęcone zagadnieniu
utworzenia w Trójmieście niezależnego przedsiębiorstwa wydawniczego. Kilka
S. Ludwig, Książka fachowa w „Wydawnictwie Morskim” 1951–1975, Technika i Gospodarka
Morska, r. 26, 1976, nr 2, s. 65–67.
8
Następcą Adama Rapackiego, pomysłodawcy powstania na Wybrzeżu samodzielnej instytucji wydawniczej, publikującej książki z zakresu tematyki morskiej, został Mieczysław Popiel.
W kwestii Wydawnictwa Morskiego nie akceptował on poglądów poprzednika, gdyż odbiegały
od wzorów radzieckich, gdzie morska problematyka fachowa była tylko działem w wydawnictwie
ogólnokrajowym „Transport”. J. Laskowska, dz. cyt., s. 67.
9
Wydawnictwa Komunikacyjne powstały w 1952 r. poprzez połączenie ośrodków i przedsiębiorstw wydawniczych czterech ministerstw: Kolei, Łączności, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Żeglugi. A. Bromberg, Książki i wydawcy, Warszawa 1958, s. 179.
10
Wzmożona aktywność trójmiejskiego środowiska kulturalnego i naukowego w drugiej
połowie lat pięćdziesiątych mająca na celu reaktywowanie profesjonalnego, pełnoprofilowego
wydawnictwa na Wybrzeżu nie była przypadkowa i wynikała ze zmian na ówczesnym, polskim
rynku wydawniczym. W 1956 r. zaczęto ograniczać wprowadzony zaledwie kilka lat wcześniej
centralistyczny system zarządzania i przyznawać wydawnictwom większą samodzielność. Pod
koniec roku uległ likwidacji Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.
Jego zadania ograniczone do nadzoru i koordynacji planów wydawniczych przejęło Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Wzbogacony został także program wydawniczy o prace autorów zachodnich.
Ożywiła się również działalność programowa w zakresie szeroko rozumianej humanistyki. Cyt.
za: tamże, s. 53–55.
7
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miesięcy później cel został osiągnięty. Z dniem 1 I 1957 r. OMWK został przekształcony w samodzielne przedsiębiorstwo: Wydawnictwo Morskie (WM)11.
Na siedzibę reaktywowanej oficyny wybrano Gdynię.
Wydawnictwem kierował mianowany i odwoływany przez Ministra Kultury
i Sztuki dyrektor, będący jednocześnie redaktorem naczelnym12. W strukturze przedsiębiorstwa znaleźli się również: doradca prawny, starszy planista,
starszy referent ds. umów i rozliczeń, doradca artystyczny oraz bibliotekarz13.
Ponadto istniały działy: księgowy, redakcji książek14, prac zleconych, techniczno-produkcyjny15 oraz sekcja zbytu. Kontynuowały swoją działalność redakcje
czasopism: „Ster”, „Rybak Morski”, „Rybak i Przetwórca”. By usprawnić pracę
redaktorów powołano z dniem 1 IV 1963 r. Kolegium Redakcyjne16. Kolegium,
podobnie jak działająca pod przewodnictwem dyrektora Rada Programowa17,
było organem doradczym.
WM od początku traktowane było przez Ministerstwo Kultury jako regionalne, o ograniczonym zasięgu działania18. Niemniej była to wówczas jedyna w kraju oficyna publikująca prace z zakresu morskiej literatury fachowej
i popularnonaukowej. Ze względu na swój dość ograniczony profil wydawniczy, przedsiębiorstwo cały czas musiało walczyć o utrzymanie się na rynku.
Z początkiem lat 70. do kłopotów ekonomicznych dołączyły nieporozumienia
11
Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej APG), Wydawnictwo Morskie (dalej WM), sygn.
31, k. 13.
12
Funkcję tę pełnili kolejno: Czesław Pilichowski, Kazimierz Ślepowroński, Włodzimierz
Korchot, Tadeusz Cieślak, Włodzimierz Jabłoński, Edward Mazurkiewicz, Jerzy Szulczewski,
Jerzy Litwin, Joanna Konopacka. APG, Sąd Wojewódzki w Gdańsku, sygn. 17299.
13
Protokół z 7 IX 1957 – Schemat organizacyjny Wydawnictwa. APG, WM, sygn. 29, k. 139–
158.
14
W 1958 r. redakcja książek została podzielona na trzy działy: literatury pięknej, literatury
fachowej oraz literatury naukowej i popularnonaukowej. APG, WM, sygn. 32, k. 63.
15
Z początkiem III 1957 r. dział techniczno-produkcyjny został przeniesiony do Warszawy.
Lokalizacja ta nie była przypadkowa. To właśnie w stolicy należało zabiegać o przydziały papieru.
Tam też znajdowały się też profesjonalne drukarnie, których na Wybrzeżu wówczas brakowało.
Warszawski okres działu techniczno-produkcyjnego zakończył się dość szybko, bo już w 1958
r. został on przeniesiony do Gdyni. APG, WM, sygn. 34, k. 1.
16
W skład Kolegium wchodzili: dyrektor i jego zastępca, kierownicy redakcji oraz główny
księgowy. Podczas posiedzeń Kolegium omawiano sprawy produkcyjne, w tym między innymi
kwestie związane z zawieraniem umów autorskich, odrzuceniem bądź przyjmowaniem maszynopisów do druku czy przyjęciem planów wydawniczych i redakcyjnych .
17
Rada programowa składała się początkowo z przewodniczącego, sekretarza i 21 członków
reprezentujących środowisko naukowe i literatów Wybrzeża, powoływanych przez dyrektora
Wydawnictwa Morskiego. W 1972 r. skład Rady został zwiększony do 30 osób. Do zadań jej
członków należało zgłaszanie potrzeb wydawniczych, opiniowanie perspektywicznych planów
wydawniczych i ocena merytoryczna działalności wydawniczej.
18
Na początku lat 60. udział Wydawnictwa Morskiego w ogólnokrajowej produkcji książek
wynosił zaledwie 0,6%. J. Laskowska, dz. cyt., s. 74.
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pomiędzy kierownictwem oficyny a przedstawicielami lokalnego środowiska
literackiego i naukowego19. Poprawę sytuacji przyniosły zmiany personalne
i organizacyjne, do jakich doszło na początku 1972 r.20 W ofercie WM ponownie zagościły tomiki poetyckie oraz publikacje poświęcone żeglarstwu i historii
krajów nadbałtyckich. Pojawiła się także twórczość „niemorska”, w tym prace
opisujące historię regionu. Modyfikacje nie ominęły również i grona autorów,
wśród których coraz częściej zaczęli pojawiać się przedstawiciele młodego pokolenia zarówno z Trójmiasta, jak innych ośrodków współpracujących z WM21.
Próby przeniesienia rozwiązań trójmiejskich na grunt bydgoski zakończyły
się niepowodzeniem. W Bydgoszczy, zamiast samodzielnej oficyny, decyzją
Ministerstwa Kultury i Sztuki, z dniem 1 VII 1970 r. utworzono jedynie Oddział
WM. W rzeczywistości Oddział, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, rozpoczął
pracę kilka miesięcy później, na przełomie II i III 1971 r. Kierownikiem Oddziału został Kazimierz Dopierała. Profil nowo utworzonej placówki nie odbiegał
od trójmiejskiego i obejmował: literaturę piękną, społeczno-polityczną regionu
oraz popularno-naukową. Każdą propozycję wydawniczą Oddziału musiało zatwierdzić Kolegium Wydawnictwa w Gdańsku. Bydgoska placówka, stanowiąca
integralną część trójmiejskiej centrali, działała wyłącznie na prawach redakcji.
Jej rola ograniczała się do pośrednictwa między autorem i wydawnictwem.
W chwili uruchomienia Oddziału zakładano, że z czasem być może przekształci
się w odrębną oficynę. Do realizacji tych zamierzeń ostatecznie nie doszło.
W efekcie pogłębiających się trudności, bydgoski Oddział WM zakończył
działalność z dniem 31 XII 1981 r.22
Lata 80. przyniosły załamanie produkcji wydawniczej w Polsce23. Kłopoty
nie ominęły i WM, które zmuszone było zaciągać kredyty, aby wydawać książki o tematyce morskiej i utrzymać profil wydawniczy.. Podjęto również prace
w zakresie edycji popularnych oraz specjalistycznych encyklopedii i słowników.
Trudności finansowe, brak papieru i wynikające z tego opóźnienia w druku
Dyrekcji Wydawnictwa zarzucano między innymi niefachowe traktowanie środowiska
literackiego i naukowego oraz przeekonomizowanie programu wydawniczego, co w konsekwencji
prowadziło do odchodzenia wybrzeżowych pisarzy i publicystów do innych wydawnictw. Zob.:
J. Greczanik, Nad programem Wydawnictwa Morskiego. Mierzyć społecznymi potrzebami, Głos
Wybrzeża, 1971, nr 251, s. 3.
20
Powołany został nowy skład Rady Programowej. Miejsce skonfliktowanego z lokalnym
środowiskiem literackim i naukowym dyrektora Włodzimierza Jabłońskiego zajął, pełniący
wówczas funkcję kierownika redakcji literatury pięknej, Edward Mazurkiewicz. Por. J. Laskowska,
dz. cyt., s. 77
21
E. Rusak, 35 lat Wydawnictwa Morskiego, W Kręgu Książki, 1986, nr 5, s. 63.
22
Powołanie i likwidacja Oddziału w Bydgoszczy. Wycinki prasowe. APG, WM, sygn. 535.
23
Powodem załamania był między innymi kryzys, jaki dotknął przemysł poligraficzny. Od
1975 r. wstrzymano import papieru, gdyż przeszkadzał on w imporcie zboża i stali. W ośrodkach
decyzyjnych panowało przekonanie, że książka nie jest najpotrzebniejszym produktem i nie ma
na nią popytu. J. Laskowska, dz. cyt., s. 77–79.
19
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przyczyniły się do spadku liczby wydawanych manuskryptów. Z dniem 1 IX
1981 r. został powołany Zespół ds. Reformy Gospodarczej, któremu powierzono
zadanie przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomicznej wydawnictwa i przygotowania projektu naprawy24.
Problemy natury ekonomicznej nie były jedynymi, z jakimi borykało się
w owym czasie WM. Negatywnie na jego działalności odbił się również stan
wojenny. Za wydanie w 1981 r. trzech publikacji poświęconych „Solidarności”
stanowisko stracił dyrektor WM, Edward Mazurkiewicz oraz kilkoro doświadczonych redaktorów, wśród nich Stanisław Ludwig, Teresa Ciesielska i Ewa
Górska. Nowym dyrektorem WM, wyznaczonym przez władze partii, został
Jerzy Szulczewski, odpowiedzialny wcześniej za zbyt książek. Roszadom personalnym towarzyszyła degradacja oficyny. Szulczewski zerwał współpracę
z wydawcami zagranicznymi nad wspólnym przedsięwzięciem, jakim była długo
oczekiwana Encyklopedia Morska. Polityka wydawnicza nowego kierownictwa
opierała się głównie na publikowaniu wznowień z literatury pięknej.
Zmiany w zarządzie wydawnictwa, do jakich doszło w poł. 1989 r., budziły
nadzieję na ponowny rozwój. Okres trwającej wówczas transformacji ustrojowej
nie był jednakże dobry dla sfery wydawniczo-księgarskiej. Przedsiębiorstwa
państwowe takie, jak WM, nie były przygotowane na działanie w warunkach
wolnorynkowej konkurencji i postępującej inflacji. Wybrany w VI 1989 r., w drodze konkursu nowy dyrektor WM Jerzy Litwin zastał przedsiębiorstwo z całkowicie załamanymi planami wydawniczymi, obciążone licznymi zobowiązaniami finansowymi. Po roku, kiedy nie wdrożył koniecznych zmian, by ratować
trójmiejską oficynę, został odwołany ze stanowiska. Jego miejsce zajęła Joanna
Konopacka, ostatni dyrektor WM.
Wniosek o likwidację oficyny celem jej prywatyzacji wysunięto, za zgodą
przedstawicieli załogi, w dniu 3 VII 1991 r.25 Pół roku później, 7 XII 1992 r.,
Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość przedsiębiorstwa26. W związku
z niezakończoną działalnością wydawniczą oficyna działała jeszcze do końca
III 1993 r. Ostateczne wykreślenie z rejestru sądowego nastąpiło dwa lata
później, w 1995 r.

Opracowanie akt Wydawnictwa Morskiego
Zagadnienie porządkowania akt instytucji wydawniczych było przedmiotem
kilku konferencji organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań24
Zarządzenie nr 3/81 Dyrektora Wydawnictwa Morskiego z dnia 1.09.1981 w sprawie
powołania zakładowego Zespołu ds. Reformy Gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 VIII 1981 r. APG, WM, sygn. 27, k. 17.
25
Tamże, sygn. 58, k. 96.
26
Tamże, sygn. 539, k. 331.
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stwowych27. W 1981 r. opracowano Wskazówki metodyczne do oceny wartości
archiwalnej materiałów powstających w jednostkach organizacyjnych publikujących
wydawnictwa zwarte28. Praktyka współczesna pokazuje jednakże, że nie wszystkie problemy, związane z opracowywaniem akt instytucji wydawniczych, udało
się rozwiązać. Nadal kwestią dyskusyjną pozostaje chociażby miejsce egzemplarza żelaznego29. Czy, jak proponują autorzy wskazówek, zakładamy iż nie
stanowi on materiału archiwalnego i jego miejscem jest biblioteka? Czy wręcz
przeciwnie: należy uznać, że jest on elementem procesu wydawniczego i jako
taki powinien znaleźć się w aktach wydawnictwa.
Pierwsza część materiałów archiwalnych wytworzonych przez WM została
przejęta przez Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG) w 1993 r. Wśród przekazanej wówczas dokumentacji znalazły się teki wydawnicze30 oraz fotografie.
Akta organizacyjne, ze względu na toczące się postępowanie upadłościowe,
pozostawały w rękach likwidatora. APG przejęło je dwa lata później, w 1995 r.,
po zakończeniu procesu upadłościowego oficyny31.
Prace nad zespołem, mające na celu udostępnienie zgromadzonych materiałów użytkownikom, prowadzono już w latach 90.32 Z czasem, w związku
z rosnącym zainteresowaniem badaczy dokumentacją oficyny, podjęto decyzję
o konieczności jej opracowania.
Pierwszy etap stanowiły studia wstępne nad twórcą dokumentacji. W poznaniu historii trójmiejskiej oficyny najważniejsze okazały się, cytowane wcześniej,
akta organizacyjne przedsiębiorstwa. Nie mniej istotne były również dokumenty zgromadzone w aktach rejestrowych WM, przekazane do APG przez Sąd
Okręgowy w Gdańsku. Uzupełnienie zawartych w nich informacji stanowiły
publikacje poświęcone zagadnieniom wydawniczym w okresie PRL.
27
Nad problemem opracowania akt instytucji prasowych i wydawniczych dyskutowano podczas konferencji, które odbyły się 14 V i 26 VI 1960 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. Pół roku później, 4 II 1961 r., tematowi temu poświęcono spotkanie zorganizowane
przez Archiwum m. Warszawy i Województwa Warszawskiego. Zob.: A. Ptaśnikowa, K. Rostocka,
Konferencja poświęcona zagadnieniu zabezpieczenia akt prasowych, Archeion, t. 32, 1960, s. 139–140;
K. Rostocka, Trzecia konferencja w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych instytucji wydawniczych, Archeion, t. 35, 1961, s. 146–149.
28
Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 29 czerwca 1981 r. w sprawie wskazówek metodycznych do oceny wartości archiwalnej materiałów powstających w jednostkach
organizacyjnych publikujących wydawnictwa zwarte, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000 (dalej ZPA), oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 151–152.
29
Egzemplarz żelazny – wydrukowana i oprawiona książka.
30
Teka wydawnicza – zbiór dokumentacji powstającej w toku prac nad opublikowaniem manuskryptu.
31
Księga nabytków APG nr 3081/1995.
32
Uporządkowano wówczas między innymi część dokumentacji fotograficznej. Uzupełniono ewidencję przekazaną wraz z aktami przez likwidatora Wydawnictwa Morskiego.
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Zgromadzone przez gdańskie archiwum materiały archiwalne wytworzone przez Wydawnictwo Morskie, stanowią zespół zamknięty. Ze względu na
stopień zachowania można o nim mówić jako o zespole fragmentarycznym33.
Aktotwórca przechodził, jak wynika z zachowanych materiałów archiwalnych oraz relacji pracowników, liczne zmiany organizacyjne. Modyfikacje
w strukturze oficyny, nie zawsze mające odzwierciedlenie w wytworzonej dokumentacji, obok wspominanego wcześniej fragmentarycznego stopnia zachowania zespołu stanowiły jeden z głównych problemów w odtworzeniu procesu
aktotwórczego w WM34. Biorąc pod uwagę złożoną strukturę wewnętrzną,
w przypadku wielu jednostek archiwalnych brak śladów układu kancelaryjnego
w postaci sygnatur oraz fragmentaryczny stopień zachowania zespołu, wybrano
metodę schematyczno-rzeczową układu akt.
Analiza materiałów archiwalnych, będących przedmiotem opracowania,
pozwoliła na wyodrębnienie trzech głównych serii. W pierwszej znalazły się
akta organizacyjne WM. Zachowana dokumentacja dotyczy w głównej mierze
spraw związanych z funkcjonowaniem trójmiejskiej oficyny jako przedsiębiorstwa. Znajdziemy w niej również materiały wytworzone przez organy kolegialne,
w tym m.in.: Kolegium Wydawnictwa, Radę Programową, Zespół ds. Reformy
Gospodarczej, Komisję Artystyczno-Graficzną. Całość została podzielona na
25 podserii, obrazujących kolejne zmiany w strukturze aktotwórcy35. W ramach
poszczególnych podserii materiałom archiwalnym nadano układ rzeczowo
-chronologiczny.
33
Braki dotyczą zarówno dokumentacji związanej bezpośrednio z administrowaniem
wydawnictwem jako przedsiębiorstwem, jak również tek wydawniczych.
34
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt zostały wprowadzone w wydawnictwie na początku lat sześćdziesiątych. W praktyce, w związku z częstymi reorganizacjami
i wynikającymi z nich zmianami kompetencji poszczególnych komórek, nie zawsze były one
respektowane. W wielu przypadkach nie zachowały się również oryginalne obwoluty, które
pozwoliłby na odtworzenie organizacji pracy kancelaryjnej w oficynie. W przypadku tek wydawniczych, problem stanowiły również sukcesje. Proces wydawniczy, jak wynika z zachowanych
materiałów, trwał od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. W tym okresie zdarzały się sytuacje, że
redakcję książki przejmowała inna komórka, która kontynuowała pracę poprzedników. Osobną
kwestię stanowią również publikacje, nad których przygotowaniem do druku współpracowało
ze sobą kilka redakcji.
35
Dyrektor, sekretarz wydawnictwa, specjalista do spraw prawnych i zagranicznych, specjalista do spraw upowszechniania, specjalista do spraw planowania, komórka do spraw kalkulacji,
Kolegium Wydawnictwa, Rada Programowa, Komisja Artystyczno-Graficzna, Zespół d/s Reformy Gospodarczej, dział spraw pracowniczych i administracyjnych, dział finansowo-księgowy,
redakcja miesięcznika „Rybak i Przetwórca”, redakcja miesięcznika „Technika i Gospodarka
Morska”, dział literatury fachowej, redakcja literatury naukowej i fachowej, redakcja literatury
społeczno-politycznej i popularno-naukowej, redakcja literatury pięknej, redakcja encyklopedii
i słowników, redakcja techniczna, pracownia graficzno-kreślarska, biblioteka, archiwum graficzne
i fotograficzne, likwidator.
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Drugą serię stanowią teki wydawnicze. Grupa ta została podzielona na
dwie podserie: teki wydawnicze wydawnictw zwartych36 i teki wydawnicze
wydawnictw ciągłych37. Jako jednostkę inwentarzową przyjęto jedną tekę wydawniczą. Ich zawartość w wielu przypadkach obrazuje całą drogę towarzyszącą
powstawaniu książki, od wyobraźni autora do rąk czytelnika38. Znajdziemy
tam m.in.: umowę z autorem wraz z aneksami; konspekt pracy; w sytuacji, gdy
w trakcie procesu wydawniczego do tekstu złożonego przez autora wprowadzono zasadnicze zmiany zarówno merytoryczne, jak i redakcyjne – maszynopisy
autorskie; korekty autorskie; maszynopisy autorskie prac przyjętych, jednakże
z różnych przyczyn niewydanych; recenzje; korespondencję merytoryczną;
kartę wydawniczą; projekty graficzne okładek, wklejek, obwolut, ilustracji oraz
materiały fotograficzne.
Problemem pozostawały jednakże egzemplarze żelazne książek. W przypadku WM przyjęcie proponowanych we wskazówkach rozwiązań nie było
możliwe39. W trakcie prac porządkowych stwierdzono liczne braki w dokumentacji obrazującej przebieg procesu powstawania książki. W wielu tekach wydawniczych nie zachowały się maszynopisy w formie zatwierdzonej do druku.
Niekiedy do dyspozycji użytkownika pozostała jedynie jego pierwotna wersja,
nieuwzględniająca naniesionych w trakcie prac redakcyjnych poprawek. Zdarzały się również jednostki, zwłaszcza wśród publikacji z lat 50., gdzie jedynym
śladem, iż dana publikacja ukazała się nakładem trójmiejskiej oficyny, był egzemplarz żelazny. Pojawiło się zatem pytanie: czy słuszne jest wyłączanie z tek
egzemplarza żelaznego, będącego częścią procesu wydawniczego, skoro zachowujemy pozostałe jego elementy tj. maszynopisy, korekty autorskie itd. oraz
Wydawnictwa zwarte to zgodnie z normą PN-ISO 2108:2006 – to opracowania nieperiodyczne, publikowane jako całość w jednej lub kilku częściach. Wydawnictwa zwarte wielotomowe
składają się z określonej liczby osobnych tomów, które mogą mieć własne tytuły. Międzynarodowy Przewodnik Redakcyjny, http://publications.europa.eu/code/pl/pl-240300 html [dostęp
13 IX 2015 r.].
37
Wydawnictwa ciągłe to opracowania rozpowszechniane na dowolnym nośniku, publikowane w częściach – zwykle oznaczonych numerycznie lub chronologicznie – ukazujących się
w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, bez ustalonego z góry terminu zakończenia.
Tamże.
38
Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 29 czerwca 1981 r. w sprawie wskazówek metodycznych do oceny wartości archiwalnej materiałów powstających w jednostkach
organizacyjnych publikujących wydawnictwa zwarte, [w:] ZPA, s. 151–152; Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 17 maja 1962 roku w sprawie oceny akt wydawnictw gazet
i czasopism, [w:] ZPA, s. 92–94.
39
Zgodnie wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: „Egzemplarze drukowane poszczególnych pozycji wydawniczych (z wyjątkiem druków urzędowych twórcy zespołu)
nie stanowią materiałów archiwalnych i mogą być – w zależności od potrzeb – przechowywane
w instytucji, niezależnie od gromadzenia ich w bibliotekach”. Pismo okólne nr 4 Dyrektora Archiwów
Państwowych z 29 czerwca 1981 r.
36
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przyjmując, że nie zdecydowano się na pozostawienie egzemplarzy żelaznych
w tekach, czyli tak, jak zostały one przekazane do archiwum przez aktotwórcę.
W przeciwieństwie do akt organizacyjnych Wydawnictwa, zrezygnowano
z podziału tek wydawniczych na – odpowiedzialne za ich realizację – redakcje. Powodów było kilka. Pierwszy to, o czym wcześniej już była mowa, brak
oryginalnych obwolut, które pozwoliłyby na umieszczenie danej publikacji
w odpowiedzialnej za jej opracowanie redakcji. Nie mniej problematyczne
okazały się zmiany w strukturze oficyny. Zdarzały się przypadki, kiedy prace
nad jedną książką mogło prowadzić nawet kilka redakcji. Niekiedy była to ta
sama komórka, która w wyniku reorganizacji przyjmowała tylko nową nazwę,
natomiast zakres jej kompetencji pozostawał bez zmian. Pojawiło się zatem,
typowe w sytuacji sukcesji czynnej, pytanie: czy daną jednostkę pozostawić
w redakcji, która ostatecznie zakończyła prace nad manuskryptem, czy może
włączyć ją do akt komórki, która wykonała więcej pracy redakcyjnej nad danym utworem? W przypadku prezentowanego zespołu zastosowanie któregokolwiek z opisanych wyżej rozwiązań zaowocowałoby brakiem przejrzystości.
Wybrano zatem układ chronologiczny. Pozwoliło to na rozwiązanie problemu
sukcesji czynnej, a z drugiej strony umożliwiło osobom zainteresowanym
polityką wydawniczą okresu PRL śledzenie zmian profilu wydawniczego
trójmiejskiej oficyny.
Ostatnia z wymienionych wcześniej serii to dokumentacja fotograficzna.
W zespole zachowały się fotografie stanowiące integralną część jednostek aktowych (tek wydawniczych)40. W takich przypadkach zdecydowano się, zgodnie
z obowiązującymi wskazówkami, na ich pozostawienie we właściwych dla nich
jednostkach inwentarzowych41.
Odrębną grupę stanowi kolekcja fotografii zgromadzonych przez działające
w oficynie Archiwum Fotograficzne (AF)42. Materiały te stanowią dość unikalny zbiór jednorodny tematycznie, dotyczący odbudowy polskiej gospodarki
morskiej w okresie od 1946 r. do końca lat 50. Szczególnie interesująca jest
część kolekcji dotycząca polskiej floty handlowej i pasażerskiej z tego okresu.
Znajdziemy w niej również fotografie pokazujące życie codzienne mieszkańców, ich aktywność społeczną i zawodową.
40
Nie dotyczyło to fotografii, na których widoczne były sygnatury Archiwum Fotograficznego wydawnictwa. Fotografie te zostały wydzielone i umieszczone w miejscu wyznaczonym
im przez aktotwórcę tj. kopertach tematycznych, gromadzonych przez Archiwum Fotograficzne oficyny.
41
Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/wskazowki_foto_jedn.pdf [dostęp
24 VIII 2015 r.]
42
S. Flis, Stare Archiwum Fotograficzne Wydawnictwa Morskiego, Gdańsk 1998 (mps w AP
w Gdańsku).
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AF stanowiło wyodrębnioną część zbiorów fotograficznych wydawnictwa.
Rolę ewidencji pełniły rejestry prowadzone w latach 1951–1959. Początkowo
dzieliły się one na dwie księgi: fotografii zakupionych oraz fotografii przejętych.
W późniejszym okresie zastąpił je jeden wspólny spis. Kopertom z fotografiami
aktotwórca nadał numerację ciągłą wynikającą z napływu kolejnych materiałów
do kolekcji. W późniejszych latach materiały zgromadzone przez AF wydawnictwa uległy rozproszeniu. Część została przemieszczona w kopertach. Pojedyncze fotografie z oznaczeniami wskazującymi na ich przynależność do AF
znalazły się w tekach wydawniczych.
Przystępując do porządkowania dokumentacji fotograficznej zdecydowano
się na częściową modyfikację układu zastosowanego przez aktotwórcę. Zmiany
polegały na usystematyzowaniu tematów (kopert) w ramach grup rzeczowych,
które otrzymały następnie układ chronologiczny. Bez zmian pozostawiono
natomiast zawartość samych kopert nadaną im przez aktotwórcę. W tym przypadku, prace zostały ograniczone w głównej mierze do scontrum. Zawartość
kopert została również uzupełniona o fotografie z AF wydawnictwa, wydzielone
w trakcie wcześniejszych prac porządkowych nad tekami wydawniczymi43.
Ostatnim etapem prac było usystematyzowanie opracowanych jednostek
w ramach przyjętego w trakcie studiów wstępnych schematu i sporządzenie
inwentarza archiwalnego. Z uwagi na złożoną strukturę jednostek archiwalnych
sporządzono inwentarz analityczny. Dzięki niemu użytkownik – obok tytułu
jednostki i dat skrajnych – znajdzie informacje o jej zawartości. Jest to szczególnie istotne w przypadku tek wydawniczych, gdzie obok dokumentacji aktowej,
w wielu tekach wydawniczych zachowały się fotografie i projekty graficzne.
Inwentarz został zaopatrzony również w indeks osobowy autorów.
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Zob. przyp. 38.

Tomasz Matuszak
(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

Adolf Erazm Mysłowski
– archiwista niezłomny

N

iniejszy artykuł ma na celu przybliżenie i przypomnienie postaci Adolfa
Erazma Mysłowskiego, najstarszego wiekiem i stażem archiwisty, który
ostatnie lata swojej 53 letniej kariery zawodowej spędził w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim (APPT)1. Stąd też jego działalność zawodowa
zostanie ukazana w dużej mierze przez pryzmat jego działalności w tym właśnie
archiwum.
Mysłowski urodził się 4 V 1876 r. w Warszawie2. Był synem Dominika
i Tekli z domu Stolarskiej, którzy wywodzili się z inteligencji pracującej. Jego
dzieciństwo jak na ówcześnie panujące warunki było szczęśliwe. Podobnie jak
jego rówieśnicy spędzał czas na zabawie i nauce pobieranej w domu. Edukację
szkolną zakończył w 1895 r., zdając egzaminy końcowe w rządowym IV Gimnazjum Filologicznym w Warszawie3. W toku nauki osiągał dobre wyniki, szcze1
W okresie, w którym Mysłowski był pracownikiem tego archiwum, w dokumentacji urzędowej używano nazwy Archiwum Państwowe w Piotrkowie. Szerzej na temat losów tej instytucji:
T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, Piotrków Trybunalski
– Radzyń Podlaski 2009.
2
W jednym z biogramów A. E. Mysłowskiego (J. Karwasińska, Mysłowski Adolf Erazm, [w:]
Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. I: 1918–1984, red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa,
Warszawa – Łódź 1988, s. 151) znaleźć można inną datę jego narodzin, a mianowicie 3 VI 1876 r.
Różnica wynika prawdopodobnie z kwestii jednoczesnego stosowania w dokumentach datacji
według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W dokumentach urzędowych wytworzonych
po 1918 r., jak i w literaturze przedmiotu najczęściej podawana jako właściwa jest data 4 V 1876 r.,
choć w części zachowanych legitymacji służbowych widnieje data urodzenia 3 VI 1876 r.
3
Archiwum Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie (dalej ANDAP), Akta
osobowe z lat 1945–1951. Akta personalne Adolfa Mysłowskiego, t. 16.
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gólnie z języka łacińskiego. Z dniem 1 IX 1896 r. rozpoczął swoją długoletnią
przygodę archiwalną, podejmując pracę w Warszawskim Głównym Archiwum
Akt Dawnych, obecnym Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD). Tym samym był jednym z ostatnich zatrudnionych, który pamiętał zmarłego w 1896 r.
dyrektora archiwum Adolfa Pawińskiego. Pierwotnie został zatrudniony w charakterze praktykanta archiwalnego (dietariusza), a następnie kopisty. Do jego
podstawowych zadań należało sporządzanie kopii i odpisów ze zgromadzonych
w zasobie archiwalnym dokumentów. Dokumenty te w większości przygotowywane były na potrzeby spraw rozpatrywanych przez rosyjskie Ministerium
Sprawiedliwości. Absorbująca praca zawodowa i dosyć niskie pobory stanęły Mysłowskiemu na przeszkodzie w ukończeniu studiów uniwersyteckich.
Mimo to cieszył się uznaniem i szacunkiem współpracowników oraz dyrekcji
archiwum. Był podobny do wielu jego kolegów archiwistów. Wśród nich byli
archiwiści ściągnięci do Warszawy z archiwów gubernialnych, niespełnieni
zawodowo prawnicy oraz wszyscy ci, którzy mieli usposobienie szperaczy oraz
opiekunów starych pergaminów i zakurzonych foliałów. Pomimo niedostatków
płacowych, tak jak Mysłowski mieli oni poczucie misji ochrony bezcennych
zabytków przeszłości, także przed zatraceniem narodowej tożsamości. Pracę
w mundurze carskiego urzędnika traktowali nie tyle jak przykry obowiązek, co
raczej misję strażnika pamięci i archiwaliów pozostałych po I Rzeczypospolitej.
Zadania wypełniane na potrzeby ówczesnego rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości wymagały zatrudniania głównie polskiego z pochodzenia personelu,
znającego biegle język polski. Stąd też Mysłowski miał okazję spełniać swoje
pasje i spożytkować wiedzę z zakresu paleografii i dyplomatyki. Za swojego
mistrza i kierownika, którego darzył wielkim szacunkiem, uznawał starszego
archiwistę Władysława Badowskiego. To on wprowadzał Mysłowskiego w arkana pracy archiwalnej i ukierunkowywał go w pracy ze starymi dyplomami
oraz zawiłościami paleografii łacińskiej i ruskiej. W 1905 r. Mysłowski zawarł
związek małżeński z Anną Szosland.
W dniu 28 IX 1908 r. Mysłowski uzyskał długo oczekiwany i w pełni zasłużony awans na stanowisko młodszego pomocnika archiwariusza. Było to
zapewne zasługą bardzo dobrej znajomości łaciny, skupionej uwadze i skrupulatności, jaką wykazywał się w wykonywanej pracy. Po kilku latach pracy
osiągnął świetną znajomość języka formuł stosowanych w dokumentach wytworzonych w kancelariach grodzkich i trybunalskich. Bardzo dobra znajomość
języka łacińskiego i ruskiego, a przede wszystkim licznych abrewiacji, pozwalała
mu na swobodne czytanie dokumentów wytworzonych przez kancelistów
doby staropolskiej. Również pamięć doskonalona dzięki praktyce pozwoliła
mu poznać wszystkie zespoły archiwalne i ich rozmieszczenie w magazynach
zlokalizowanych w siedzibie archiwum przy ul. Długiej 24 w Warszawie. Jak
pisała Jadwiga Karwasińska „Stare inwentarze, setki sumariuszy i skorowidzów
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sporządzonych różnymi metodami i o różnym stopniu dokładności stanowiły
posłuszne narzędzie jego niezawodnych kwerend”4.
Mysłowski często służył radą i pomocą użytkownikom archiwum, również
doświadczonym badaczom z tytułami profesorskimi. Osiągnął tak znakomitą
znajomość materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum,
a w szczególności ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich oraz Archiwum Koronnego, że w ówczesnym środowisku naukowym miał niewielu sobie równych
znawców. Jego praktyczna znajomość paleografii oraz duża życzliwość i cierpliwość, wykorzystywana była wielokrotnie w trakcie prowadzonych kwerend
naukowych, szczególnie o charakterze genealogicznym. Często sporządzał,
także na zlecenie kadry profesorskiej, szczególnie trudne odpisy z zachowanych
akt oraz prowadził niezliczone kwerendy, w tym również zagraniczne5.
Jego umiejętności zostały docenione poprzez włączanie jego osoby do prac
o charakterze naukowym. Należał do archiwistów współpracujących z Teodorem Wierzbowskim przy monumentalnych pracach jak Matricularum Regni
Poloniae Summaria, którego tom pierwszy ukazał się w 1905 r., pierwszego
wydania Vademeceum6 czy Monumenta iuris cura praepositorium Chartophylacis
maximo Varsoviensi edita7. Tom drugi tego ostatniego wydawnictwa, stanowiący zarazem najstarszą wówczas zachowaną księgę Metryki Koronnej z lat
1447–1454, był niemal w całości opracowany i przygotowany do druku przez
Mysłowskiego. Ślady pracy Mysłowskiego znaleźć można również w wydanych
drukiem w 1913 r. Przywilejach królewskiego miasta Warszawy.
Prace te przerwał wybuch wojny w 1914 r, zwanej przez ówczesnych Wielką Wojną. Ze względu na zmieniającą się sytuację na froncie i obawę zajęcia
przez armię niemiecką Warszawy, dyrekcja archiwum podjęła decyzję o ewakuacji części zasobu archiwalnego. Objęła ona część dokumentów z Archiwum Koronnego, w tym między innymi dział dokumentów krzyżackich (dział
„Prussiae”), które w 1915 r. postanowiono przewieźć do Moskwy. Opiekę nad
ewakuowanymi archiwaliami sprawować mieli Mysłowski i Wacław Graniczny.
Wkrótce zostali jednak rozdzieleni, bowiem Mysłowski udał się wraz z rodziną
do Czernihowa. Po kilku miesiącach został wezwany do Moskwy, gdzie objął
posadę w resorcie archiwalnym, również ewakuowanej z Warszawy Izby Sądowej. W VII 1917 r. otrzymał od władz pozwolenie na wyjazd do Szepietówki
4
J. Karwasińska, Wspomnienie o Adolfie Erazmie Mysłowskim, kustoszu Archiwum Głównego
Akt Dawnych w Warszawie 4 V 1876–6 II 1954, Archeion, t. 27, 1957, s. 407.
5
Pozostałości po licznie prowadzonych przez Mysłowskiego kwerendach genealogicznych,
zachowały się w postaci notatek zgromadzonych także w piotrkowskim archiwum. Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Zbiór Adolfa Erazma Mysłowskiego (dalej
ZAEM), sygn. 14–73.
6
Zob.: T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik do studyów archiwalnych dla historyków
i prawników polskich, Warszawa 1908.
7
Za: J. Karwasińska, Wspomnienie o Adolfie Erazmie Mysłowskim, s. 407–408.
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na Wołyniu. Tam spotkał się ponownie z Granicznym, który wcześniej zdołał
opuścić Moskwę. Późną wiosną 1918 r., kiedy tereny Ukrainy zostały zajęte
przez wojska niemieckie, obaj archiwiści zdołali wrócić do Warszawy wraz
z powierzonymi ich pieczy archiwaliami8. Tym samym Mysłowski przez okres
prawie trzech lat, w warunkach bardzo trudnych opiekował się powierzonym
jego pieczy depozytem.
Z dniem 1 X 1918 r. Mysłowski wrócił na swoje stanowisko w AGAD. Równo rok później został przeszeregowany na stanowisko archiwisty, a z dniem
1 I 1924 r. został mianowany starszym archiwistą9. W latach 1921–1925 jego
umiejętności i wiedza wykorzystywane były w trakcie prac związanych z rewindykacją materiałów archiwalnych, które po zmianach geopolitycznych znalazły
się poza granicami II Rzeczypospolitej. Czas jaki poświęcił na opiekę nad
depozytem archiwalnym w Rosji, skutkował pozytywnie jego rozległą wiedzą
z zakresu zasobu tzw. Archiwum Królestwa Polskiego oraz Archiwum Koronnego i Metryki. Ułatwiło to przygotowanie postulatów i spisów akt podlegających
rewindykacji. Informacje, które przekazał zostały skrupulatnie wykorzystane
i służyły pomocą w przygotowaniu publikacji pióra Józefa Siemieńskiego, jaka
ukazała się na ten temat w 1927 r.10 Mysłowski w ramach obowiązków zajmował
się również rejestracją zwróconych Polsce oraz ich rozmieszczaniem w magazynach archiwalnych, przeprowadzał uzgodnienia w inwentarzach oraz nadawał
aktom sygnatury archiwalne. Szczególnie dużo pracy włożył w uporządkowanie
Archiwum Koronnego Warszawskiego, do którego funkcjonował pozostający
w rękopisie i niedokończony przez Jana Riabinina katalog. Niestety efekty
prac Mysłowskiego w postaci konkordancji sygnatur do tego zespołu uległy
zniszczeniu w 1944 r.11 Mysłowski miał znaczny wkład w sporządzenie kartoteki
Archiwum Koronnego Krakowskiego, która stanowiła podstawę opracowania
przyszłego inwentarza idealnego.
Kolejne lata upływały Mysłowskiemu w archiwum na ustalaniu i przekazywaniu prawowitym właścicielom fragmentów rozbitych zespołów, które powróciły do Polski w latach 30. XX w. z Austrii. W związku z tym prowadził księgę
inwentarzową i księgę nabytków. Do jego obowiązków w AGAD należała ocena
i zakup rękopisów i dokumentów, rozmowy z interesantami oraz wykonywanie
licznych kwerend naukowych. Z racji rozległej wiedzy powierzano mu wykonywanie najtrudniejszych odpisów, zwłaszcza na potrzeby urzędów zarówno
krajowych, jak i zagranicznych. W trakcie wykonywania prac posługiwał się
dawnymi repertoriami, indeksami i sumariuszami, które sięgały wstecz poł.
XVIII w. i często odwoływały się do dawno nieaktualnych sygnatur. Z wiedzy
Taż, Mysłowski Adolf Erazm, s. 151.
Tamże.
10
Zob.: J. Siemieński, Rewindykacja archiwów koronnych. Przygotowania naukowe i wyniki,
Archeion, t. 1, 1927, s. 33–60.
11
J. Karwasińska, Wspomnienie o Adolfie Erazmie Mysłowskim, s. 408.
8
9
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tej korzystali wszyscy, którym niezbędne były jego umiejętności. Karwasińska
tak wspominała jego postać „Dla pracowników Archiwum Głównego, zwłaszcza
początkujących, był »pan Mysłowski« jakby instytucją. Szło się do niego z trudnym tekstem, z niezrozumiałą sygnaturą, z powikłaniami lub ślepym murem
w kwerendzie, z utyskiwaniem na niemożność znalezienia czegoś w magazynie,
a także po wiadomości, które on tylko przechowywał w pamięci. Nigdy nie odmawiał, zawsze wysłuchał cierpliwie i uważnie, zawsze jeszcze coś przydatnego
umiał wskazać”12. Od 1932 r. Mysłowski nadzorował rachunkowość i kancelarię
archiwum. Często zajmował się kwerendami związanymi z poszukiwaniem
dokumentacji własnościowej majątków, które niezbyt były lubiane przez jego
kolegów. Jego poświęcenie i sumienność ratowały ich przed tymi żmudnymi
i często bardzo trudnymi kwerendami13. Z dniem 1 I 1936 r. został awansowany na stanowisko kustosza14, na którym pozostał aż do wybuchu wojny. Duże
zaufanie jakim go darzono, wiązało się z zastępowaniem podczas nieobecności
dyrektora AGAD, a więc pełnieniem obowiązków zastępcy dyrektora15.
Mysłowski wykonując powierzone mu obowiązki pracował w AGAD w małym, przejściowym pokoiku, który równocześnie był podręcznym magazynem.
Dwie półki jakie miał do dyspozycji (tzw. „kołyski”), zapełnione były szczelnie
aktami niezbędnymi do pracy bieżącej. Obok stał stolik oraz trzy szafy ścienne,
które służyły Mysłowskiemu do przechowywania archiwaliów i niezinwentaryzowanych nabytków rękopiśmiennych. Również na podłodze piętrzyły się
stosy akt, których wysokość znacznie przewyższała stojące w pomieszczeniu
biurko, na którym zalegały księgi i poszyty. Za plecami ciągle dzwonił telefon,
przy biurku na krześle zawsze siedział jakiś petent oczekujący na rozmowę
z Mysłowskim, a przez pokój przechodzili pracownicy i goście archiwum16.
Dopiero po godzinie szesnastej, kiedy kustosz wracał z szybko spożytego obiadu, następował spokój i cisza wykorzystywana przez niego do spokojnej pracy.
Kwerendy i odpisy z archiwaliów wykonywał on niejednokrotnie aż do godziny
ósmej wieczorem17. Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, jego odejście „ze
względu na dobro służby” jak sam argumentował, było ciągle odkładane w czasie. Starania dyrektora AGAD, jak i Wydziału Archiwów Państwowych (WAP)
aby odesłać go na zasłużoną emeryturę, były przez Mysowskiego ignorowane.
Tamże.
Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, oprac. zbior.,
Warszawa 1958, s. 126–127.
14
W literaturze przedmiotu można znaleźć również rok 1930, jako datę awansu Mysłowskiego na kustosza. Por.: tamże, s. 70. Na stronie tej znaleźć można również krótki rys
zawodowy Mysłowskiego.
15
Tamże.
16
J. Karwasińska, Wspomnienie o Adolfie Erazmie Mysłowskim, s. 408–409; Księga pamiątkowa
150-lecia, s. 119.
17
J. Karwasińska, Wspomnienie o Adolfie Erazmie Mysłowskim, s. 409.
12
13
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Dzień 1 IX 1939 r. zastał kustosza Mysłowskiego na stanowisku pracy.
Wobec wyjazdu dyrektora Siemieńskiego, to właśnie jemu powierzono od 6 IX
obowiązki opiekuna zasobu AGAD i funkcję komendanta gmachu. Pomimo
wielu piętrzących się trudności i ciężkiej sytuacji oblężonego miasta, obowiązki
te pełnił nieprzerwanie, opuszczając budynek tylko na kilka godzin, kiedy to
udawał się do swojego mieszkania przy ul. Niecałej po niezbędne mu rzeczy.
W X 1939 r., okupacyjny urząd archiwalny zwolnił go z obowiązków pracownika
AGAD. Uznano, że z racji osiągniętego wieku nie ma on obowiązku świadczenia pracy i jest niezdolny do jej wykonywania. Jak się rychło okazało, wiedza
Mysłowskiego była niezbędna również władzom okupacyjnym. Z czasem,
pomimo choroby, zaczęto zlecać mu doraźne kwerendy genealogiczne, nadsyłane przez archiwa i urzędy z III Rzeszy18. Znów można było zastać kustosza
Mysłowskiego siedzącego za biurkiem, aż do VIII 1944 r.
Fot. 1. Adolf E. Mysłowski w czasie okupacji

Źródło: Kenkarta Mysłowskiego. APPT, Zbiór Adolfa Erazma Mysłowskiego

Po upadku Powstania Warszawskiego Mysłowski wraz z rodziną zmuszony
został do opuszczenia miasta. Po przejściu przez obóz w Pruszkowie znalazł
się w Piotrkowie, gdzie zamieszkał przy Pl. Czarnieckiego 2, a później przy ul.
Słowackiego 23/3. W związku z prowadzoną akcją zabezpieczania ocalałych
archiwaliów, w XII 1944 r. do Piotrkowa przybyli archiwiści warszawscy: Józef
Stojanowski, Jadwiga Karwasińska i Jadwiga Jankowska19. Do chwili oswoboTaż, Mysłowski Adolf Erazm, s. 151–152.
Na temat pracy tych osób w Archiwum Państwowym w Piotrkowie szerzej: T. Matuszak,
Piotrkowski epizod życia zawodowego archiwistów warszawskich, [w:] Wkład archiwistów warszawskich
w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu,
red. A. Kulecka, Warszawa 2012, s. 56–79.
18

19
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dzenia Piotrkowa w nocy z 17 na 18 I 1945 r., archiwiści praktycznie nie mogli
wykonywać powierzonych im zadań. Dopiero w dniu 1 II tego roku personel
wszedł bez przeszkód do pomieszczeń archiwum. Stwierdzono, że lokal przy
ul. Toruńskiej 4 był zdewastowany, a materiały archiwalne zostały zrzucone
z regałów na podłogę. Tym samym pierwsze prace jakie należało pilnie wykonać, polegały na zabezpieczeniu lokalu przed osobami postronnymi, a w
dalszej kolejności zaprowadzeniu w nim porządku. Stojanowski, który tuż
po przybyciu do Piotrkowa objął obowiązki kierownika placówki, wystąpił
z wnioskiem do nowoutworzonej milicji obywatelskiej o zabezpieczenie lokalu, a archiwiści zaczęli pełnić w archiwum dyżury, chroniąc tym samym zasób
i resztę jego wyposażenia. Już wkrótce mury piotrkowskiego archiwum opuściły
Jankowska i Karwasińska, które w końcu II 1945 r. powróciły do Warszawy,
gdzie podjęły pracę w zniszczonym AGAD20. Stojanowski, który formalnie był
kierownikiem archiwum, stale przebywał poza Piotrkowem. Zajmował się on
przede wszystkim zabezpieczaniem materiałów archiwalnych ewakuowanych
z Warszawy, a zgromadzonych na terenie Częstochowy. Tak więc wszelkie prace
związane z funkcjonowaniem APPT spadły na Mysłowskiego, Marię Karbowską
(zatrudnioną w archiwum jeszcze w 1942 r.) oraz długoletniego woźnego tego
archiwum – Konstantego Kmiecika. Archiwiści piotrkowscy stanęli przed analogicznym zadaniem, jak kadry innych archiwów państwowych. Polegało ono
przede wszystkim na zabezpieczeniu zgromadzonych w zasobie materiałów
archiwalnych, zaprowadzeniu ładu i porządku w archiwum oraz oszacowaniu
poniesionych strat. Personel archiwum pod kierunkiem Mysłowskiego w miarę
skromnych możliwości szybko uporał się z wymienionymi pracami. Więcej czasu pochłonęło rozpoznanie ilości archiwaliów, wywiezionych jeszcze w czasie
wojny przez okupanta, a które podlegały rewindykacji. Prace te spadły przede
wszystkim na barki Mysłowskiego. Przygotowywał on odpowiedzi na pisma
nadsyłane przez WAP, sporządzał spisy akt wywiezionych przez Niemców,
a także brał udział w pracach porządkowych. Mysłowski zastępował wspomnianego Stojanowskiego już od IV 1945 r., jednak oficjalną nominację na
stanowisko kierownika otrzymał dopiero z dniem 1 I 1948 r. Funkcję tę przyszło
mu pełnić, aż do czasu przejścia na zasłużoną emeryturę z końcem 1949 r.21
Z momentem powierzenia Mysłowskiemu stanowiska kierownika, zakończył
się zarazem piotrkowski epizod życia zawodowego Stojanowskiego, który powrócił do Warszawy22.
Tamże, s. 64–65.
APPT, Registratura APPT (dalej RAPPT), spis I, sygn. 348.
22
Faktycznie miało to miejsce jeszcze w 1945 r. W zachowanych aktach osobowych Stojanowskiego, znajduje się informacja, że obowiązki kierownika (dyrektora) APPT pełnił w okresie
16 IV–1 VII 1945 r., zob. ANDAP, Akta osobowe z lat 1945–1951. Akta personalne Józefa Stojanowskiego, t. 9. W późniejszych latach Stojanowski współorganizował archiwa na Ziemiach
Odzyskanych, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Pracował w WAP, a od 1949 r. był dyrektorem Archi20
21
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Na polecenie WAP, w ramach rejestracji strat i szkód wojennych prowadzonej już pod koniec 1945 i trwającej przez cały 1946 r.23, Mysłowski przygotował
syntetyczne opracowanie. Obejmowało ono wszystkie straty poniesione przez
archiwum w czasie wojny, począwszy od strat osobowych, a na wyposażeniu
skończywszy24. Co ciekawe, w sprawozdaniu tym Mysłowski nie podał strat
poniesionych przez piotrkowskie archiwum w zasobie archiwalnym. Skupił
się jedynie na stratach poniesionych w środkach ewidencyjnych, bibliotece
i wyposażeniu. Dopiero na dalszych kartach sprawozdania załączony został
przez niego, sporządzony w formie odręcznej tabeli spis akt wywiezionych do
archiwów w Poznaniu i Katowicach25. Być może w tym momencie nie był on
w stanie dokonać takiej oceny. Pamiętać bowiem należy o tym, że Mysłowski nie
był w momencie wybuchu wojny ani podczas okupacji (do końca 1944 r.) pracownikiem APPT, stąd jego wiedza o zasobie tej placówki mogła być niepełna.
Sygnalizował on również władzom zwierzchnim, że w piotrkowskim archiwum
nie ma specjalnego referenta, który zajmowałby się wyłącznie sprawami strat,
sporządzaniem wykazów akt podlegających rewindykacji i wszystkimi innymi
kwestiami związanymi z tą problematyką26. Do władz zwierzchnich zostało
również przesłane sprawozdanie autorstwa Karbowskiej, oparte częściowo na
relacji Jana Warężaka, na temat działalności piotrkowskiego archiwum w okresie
okupacji niemieckiej27.
Pierwsze zmiany w zasobie APPT miały miejsce pod koniec X 1946 r.
Wynikały one z rejestracji szkód i strat wojennych oraz prowadzonej akcji
scalania rozbitych zespołów archiwalnych pochodzących z różnych archiwów.
wum Akt Nowych w Warszawie. Por. W. Suchodolski, Józef Stojanowski (1884–1964), Archeion,
t. 41, 1964, s. 449.
23
WAP polecił archiwom państwowym opracowanie sprawozdania z działalności jaką
prowadziły one w czasie okupacji niemieckiej, które obejmować miały, takie zagadnienia jak:
żądania okupacyjnych władz archiwalnych dot. akt, które posłużyć miały do badań nad tzw.
„niemczyzną”, stosunek personelu polskiego i tempo prac w stosunku do powyższych żądań,
jakie prace „nielegalne” z punktu widzenia okupanta wykonywały archiwa, jaki był stosunek
archiwistów niemieckich do polskiego personelu, jakie archiwalia były z zasobu wydzielane lub
do niego włączane oraz jakie straty poniosło archiwum. APPT, RAPPT, spis I, sygn. 114.
24
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Ministerstwo Oświaty (dalej MO), sygn.
8474, k. 122–128; APPT, RAPPT, spis I, sygn. 103. Zob. również „Kartę rejestracyjną biblioteki”
i korespondencję dot. księgozbioru podręcznego i prasy zgromadzonej w archiwum. Tamże,
spis I, sygn. 178.
25
Wykaz zawierający 30 pozycji został sporządzony przez A. Mysłowskiego 23 X 1945 r.
26
APPT, RAPPT, spis I, sygn. 106.
27
AAN, MO, sygn. 8459, k. 94–98; APPT, RAPPT, spis I, sygn. 105 i 114. Warężak w okresie
okupacji był polskim kierownikiem piotrkowskiego archiwum. Na temat działalności tej placówki
w latach 1939–1945 zob.: T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w okresie
okupacji hitlerowskiej, [w:] Region, Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi
Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2005,
s. 183–190.
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Pomiędzy poszczególnymi archiwami państwowymi, trwała ożywiona wymiana
korespondencji. Archiwa, które poszukiwały swych zaginionych archiwaliów,
rozsyłały zapytania dotyczące ich losów. I odwrotnie, archiwa które w efekcie
różnych działań znalazły się w posiadaniu obcych proweniencyjnie archiwaliów,
po ich uprzednim rozpoznaniu, wysyłały wiadomości do zainteresowanych
archiwów. W ten sposób ustalano prawo własności materiałów archiwalnych,
a także kwestie ich zwrotu oraz transportu. Akcja scaleniowa rozbitych zasobów
trwała nieprzerwanie, z różnym nasileniem, do końca 1950 r. APPT również
poszukiwało swoich archiwaliów. W tym celu prowadzona była przez Mysłowskiego, zachowana do dziś bardzo bogata korespondencja z AGAD oraz
z archiwami w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Poznaniu i Radomiu.
Mysłowski w wielu przypadkach wykazał się dużym sprytem i determinacją,
aby udowodnić piotrkowską proweniencję archiwaliów, jak też aby je sprowadzić z powrotem do archiwum28. Piotrkowskie archiwum również znalazło się
w posiadaniu obcych proweniencyjnie materiałów archiwalnych, stanowiących
własność np. Archiwum Państwowego w Lublinie (APL). Archiwalia te trafiły
do Piotrkowa w VI 1944 r. Z Lublina przetransportowano wówczas do piotrkowskiego archiwum 2395 woluminów, które docelowo miały być wysłane do
Niemiec29. Na szczęście do tego nie doszło. Archiwalia zostały do Piotrkowa
przywiezione w nieładzie, który spotęgowany został ich szybkim załadunkiem
w skrzynie drewniane i torby papierowe, a część z nich miała postać tzw. luzów.
W czasie kiedy znajdowały się one w Piotrkowie, znalazły się one w sferze zainteresowań badawczych Mysłowskiego. Jak wiemy prowadził on liczne kwerendy
genealogiczne, najpierw w oparciu o zasób AGAD, a w momencie kiedy los
rzucił go do Piotrkowa, zainteresował się on aktami lubelskimi, które stanowiły
m.in. księgi grodzkie i ziemskie lubelskie, krasnystawskie, chełmskie i parczewskie. Mysłowski weryfikował stan rzeczywisty z inwentarzami, sporządzał do
akt indeksy i sumariusze oraz prowadził prace porządkowe30. Po wymianie
korespondencji pomiędzy APL a APPT, 25 X 1946 r. przyjechał do Piotrkowa
przedstawiciel lubelskiego archiwum Władysław Adamczyk. Na podstawie
delegacji służbowej, Mysłowski wydał mu wszystkie archiwalia pochodzące
z zasobu lubelskiego archiwum. Cały spis zdawczo-odbiorczy przekazanych
materiałów archiwalnych, wraz z odręczną adnotacją Adamczyka potwierdzającą ich przejęcie, liczy łącznie 55 stron31.
Szerzej: T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, s. 218–229.
Tamże, s. 220–221.
30
Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie za 1945 i 1946 r. zob.
APPT, RAPPT, spis I, sygn. 104, 114 i 350.
31
Dzięki temu dokumentowi, Adamczyk mógł domagać się od władz kolejowych zapewnienia odpowiednich warunków transportu akt, które jak zaznaczono „są wielkiej wartości zabytkami
kultury narodowej”. Tamże, spis I, sygn. 116; AAN, MO, sygn. 8462, k. 103–108.
28
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Oprócz prac związanych z rewindykacją oraz porządkowaniem archiwaliów,
Mysłowski zajmował się pracą o charakterze naukowym. Już w 1946 r. opracował
dla redakcji Polskiego Słownika Biograficznego biogram Atanazego Dziarskiego,
adiunkta AGAD32. W 1947 r. przesłał do redakcji Polskiego słownika archiwalnego
materiały do haseł związanych z terminologią archiwalną33. Słownik ukazał się
drukiem w 1952 r., jednakże pod hasłami nie widnieje nazwisko Mysłowskiego34. Rok 1948 upłynął Mysłowskiemu i współpracującej z nim Karbowskiej
na kwerendzie w zespole Komisji Województwa Mazowieckiego (1792–1807).
Materiały zebrane w trakcie kwerendy miały posłużyć do opracowania monografii wybranych miast Polski35. Praca nie ukazała się drukiem, prawdopodobnie
z powodu niezakończenia kwerendy, którą przerwano w I poł. 1949 r.36 Jeszcze
w tym samym roku, Mysłowski przesłał do Komisji Terminologicznej Referatu
Archiwalnego Zarządu Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich wyczerpującą i wnikliwą odpowiedź na nadesłaną do archiwum ankietę. W uznaniu za
pracę jaką włożył w wydawnictwa źródłowe jeszcze przed wybuchem I wojny
światowej, został wieloletnim członkiem Komisji Historycznej Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego. Należał do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, w ramach którego kierował Wydziałem Wsparć. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie i członkiem wspierającym Kasy im.
Mianowskiego37. Jak wynika z powyższego, obok pracy w archiwum Mysłowski
udzielał się także społecznie.
Mysłowski był człowiekiem o ogromnej wiedzy i olbrzymim zaangażowaniu
we wszelkiego rodzaju prace archiwalne. Był to najstarszy wiekiem pracownik
państwowej służby archiwalnej, który poświęcił polskiej archiwistyce 53 lata
zawodowego życia. Był fenomen, bowiem Mysłowski nie posiadał wyższego
wykształcenia, a mimo to nadano mu w X 1945 r. status pracownika naukowego38. Za zasługi i ofiarną pracę otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia,
a wśród nich dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi, w 1932 i 1948 r. We wniosku
o nadanie mu ponownie tego wysokiego odznaczenia państwowego napisano:
„Najstarszy pracownik służby archiwalnej polskiej. Urzędnik AGAD w Warszawie bez przerwy od 1 IX 1896 r. do chwili wygnania go z Warszawy przez
T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, s. 169.
Sprawozdania z czynności służbowych urzędników Archiwum Państwowego w Piotrkowie
za 1947 r. zob. APPT, RAPPT, sygn. 121 i 350. Plany prac i sprawozdania z działalności archiwów
państwowych za rok 1947, zob. AAN, MO, sygn. 8462.
34
A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Polski słownik archiwalny, Warszawa 1952.
35
Sprawozdania z działalności archiwum za rok 1948, zob. APPT, RAPPT, spis I, sygn. 121
i 352.
36
Sprawozdanie roczne z czynności Archiwum Państwowego w Piotrkowie i Delegatury
w Łodzi za rok 1949, zob. AAN, MO, sygn. 8466.
37
J. Karwasińska, Mysłowski Adolf Erazm, s. 152.
38
T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, s. 168.
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Niemców po Powstaniu Warszawskim. Nie mając wyższego wykształcenia
dzięki wrodzonym zdolnościom osiągnął tak znakomitą znajomość materiałów
Archiwum Głównego (w szczególności akt Archiwum Koronnego i ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich), iż ma niewielu znawców równych sobie. Jeżeli
zaś chodzi o praktyczną znajomość paleografii, to nikt w archiwach staropolskich warszawskich mu nie dorównywał. [...] Uczynność, życzliwy stosunek
do badaczy zarówno znanych i zasłużonych, jak początkujących, jest szeroko
znany w kołach badaczy polskich, z których każdy ma coś do zawdzięczenia
kustoszowi Mysłowskiemu”39.
Mysłowski, jako ostatni samodzielnie działający kierownik APPT, które
ostatecznie utraciło samodzielność w 1951 r., pozostawił po sobie w archiwum
30 zespołów akt zawierających 100 tys. j.a. (w tym 7 opracowanych w latach
1945–1948) oraz bibliotekę liczącą ok. 8 tys. woluminów różnych wydawnictw.
Zasób archiwum wynosił wówczas ponad 2,5 tys. mb. akt40. Obecnie w zasobie
APPT, w zbiorze Adolfa Erazma Mysłowskiego, zgromadzone zostały materiały
po jego twórcy. Są to materiały związane z prowadzonymi kwerendami genealogicznymi w postaci fiszek, wypisów i odpisów. Znajduje się tam niewielka liczba
dokumentów oryginalnych luźnych oraz trzy poszyty dóbr Dobryszyce, Krępa
oraz Makowiska i Zajęcice, które zostały zgromadzone najprawdopodobniej
w związku z prowadzonymi przez Mysłowskiego poszukiwaniami genealogicznymi. Materiały zgromadzone w latach 1921–1953, obejmują wypisy z akt sięgających aż XIV w. Wśród prowadzonych przez niego kwerend genealogicznych,
na szczególną uwagę zasługują materiały dotyczące rodzin: Krasnodębskich,
Świętochowskich i Ugniewskich. Wiele ciekawych wiadomości wnosi także
szeroko prowadzona przez Mysłowskiego korespondencja. Pozostałe materiały
dotyczą działalności społecznej Mysłowskiego i archiwów, w których pracował.
W tej grupie szczególne znaczenie mają materiały dotyczące AGAD, ze względu
na wojenne straty w zasobie tego archiwum. Wśród kwerend na uwagę zasługują
również materiały dotyczące miasta Kutna, armat w arsenałach prywatnych
i sądownictwa polskiego w XIX w.41
Już na emeryturze, wczesną wiosną 1950 r. kiedy Karwasińska zbierała
materiały dotyczące losów archiwaliów z zasobu AGAD, Mysłowski udał się do
Warszawy. Jak pisała: „odbyłam z nim pielgrzymkę pamięci po nieistniejących
już magazynach i szafach na Długiej 24. Szliśmy we wspomnieniach z piętra
na piętro, z sali do sali, po wszystkich schodkach, zakrętach, kondygnacjach,
wnękach, aby nie pominąć żadnego działu, żadnego rodzaju akt. Do niektórych,
mniej znanych lub prawie nieużywanych, dodawał z pamięci daty graniczne,
Wniosek odznaczeniowy A. Mysłowskiego z IV 1948 r., zob. AAN, MO, sygn. 8494.
T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, s. 153.
41
R. Kotewicz, M. Góral, Wstęp do inwentarza Zbioru Adolfa Erazma Mysłowskiego, Piotrków Trybunalski 1987, s. 3 (mps w APPT).
39
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215

216

Archiwistyka, archiwa i archiwiści

stan liczebny, charakterystykę zawartości, informacje o pochodzeniu. Sam jednak już nie podejmował się nic napisać. Te dwa dni rozmów były zarazem jego
pożegnaniem z Archiwum Głównym takim, jakie znał i kochał, takim, w jakim
upłynęło 48 lat jego życia”42.
Mysłowski zmarł w Piotrkowie w dniu 6 II 1954 r. i został tam pochowany na
starym cmentarzu parafialnym. Jego postać na zawsze zapisała się na kartach
dziejów archiwistyki polskiej. Służyć powinna za wzór dla tych archiwistów,
którzy nie bacząc na trudy dnia codziennego, wypełniają misję na rzecz pamięci
i społeczeństwa.

42

J. Karwasińska, Wspomnienie o Adolfie Erazmie Mysłowskim, s. 409.

Janusz Łosowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wspomnienia legionowe
Kazimierza Konarskiego
Wstęp

W

opracowaniu biograficznym poświęconym Kazimierzowi Konarskiemu
nie podawano informacji o jego służbie legionowej1. Jednak większe znaczenie miało usunięcie z tekstu jego wspomnień złożonych do druku fragmentu
poświęconego służbie w Legionach. O tych faktach napisałem w artykule, którego
przedmiotem był fragment wspomnień Konarskiego dotyczący okresu II wojny
światowej2. Ze względu na jego odmienną tematykę tego tekstu nie mogłem zająć
się legionowym okresem życia tego archiwisty. Nie ma powodów, aby wspomnieniowy opis żołnierskiej służby późniejszego archiwisty był pomijany, ponieważ
stanowi wartościowe źródło historyczne. Jego autor był legionistą nietypowym.
Podczas gdy koledzy Konarskiego w głównej mierze byli rzemieślnikami, studentami lub robotnikami i w zasadniczej masie nie ukończyli 25 lat3, to późniejszy
znakomity archiwista zupełnie do nich nie pasował. W chwili rozpoczęcia służby
miał 31 lat i był wykładowcą uniwersyteckim ze stopniem doktora. Już ten fakt
skłania do zwrócenia uwagi na ten fragment jego dzieła.
Zabrakło informacji na ten temat w sporządzonym przez Wandę Maciejewską biogramie
archiwisty zamieszczonym w Słowniku biograficznym polskich archiwistów, t. I: 1918–1984, red.
M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa 1984, s. 104. Stało się to mimo podania informacji
o epizodzie legionowym we wspomnieniach pośmiertnych o Konarskim autorstwa Bańkowskiego
(Archeion, t. 59, 1973, s. 348).
2
J. Łosowski, Wspomnienia Kazimierza Konarskiego z okresu okupacji jako obraz przeżyć
jednostki w czasie zmagań z dwoma systemami totalitarnymi, [w:] Wkład archiwistów warszawskich
w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu,
red. A. Kulecka, Warszawa 2012, s. 324–325.
3
M. Klimecki, K. Filipow, Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacja, Warszawa 2014, s. 166–
169.
1
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Autor wspomnień
Konarski obok Józefa Siemieńskiego i Józefa Paczkowskiego należał do najbardziej zasłużonych polskich archiwistów okresu międzywojennego. Urodził
się w roku 1886 w rodzinie ziemiańskiej. Studia historyczne w Uniwersytecie
Jagiellońskim uwieńczył w 1913 r. doktoratem na podstawie pracy o Polsce
w roku 1683, a więc przed odsieczą wiedeńską, napisanej pod kierunkiem
Wiktora Czermaka. Rok później rozprawa ta została wydana drukiem. Jej autor otrzymał nagrodę Kasy Pomocy Naukowej im. Mianowskiego a następnie
stypendia, dzięki którym mógł przeprowadzić kwerendy w Dreźnie i Paryżu.
Po powrocie do kraju uczył w szkołach średnich w Warszawie, a po utworzeniu
Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 r. powierzono mu funkcję wykładowcy historii powszechnej. Nie czuł jednak powołania do pracy dydaktycznej w uczelni
i zrezygnował z niej na początku 1917 r. Od I do VII odbył jako ochotnik służbę
w Legionach, którą musiał zakończyć w następstwie kryzysu przysięgowego.
W X 1917 r. Konarski został powołany na stanowisko sekretarza generalnego w Departamencie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu (TRS), która wkrótce została przemianowana na Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP). Po opuszczeniu
ministerstwa w 1921 r. został mianowany dyrektorem Archiwum Akt Dawnych
w Warszawie (AAD) przechowującego akta urzędów centralnych zaboru rosyjskiego i pełnił tę funkcję aż do okupacji. Kierując tą ważną placówką archiwalną
położył wielkie zasługi przy przejmowaniu i porządkowania akt wywiezionych
w czasie ewakuacji z terenu Królestwa Polskiego w 1915 r., które zostały zwrócone Polsce na mocy traktatów międzynarodowych.
Bogate doświadczenia archiwalne wykorzystał przy opracowaniu pierwszego polskiego podręcznika archiwalnego Nowożytna polska archiwistyka i jej
zadania, który ukazał się drukiem w 1929 r. Służył on przez wiele lat polskim
archiwistom, ułatwiając im podnoszenie kwalifikacji archiwalnych zarówno
w okresie międzywojennym, a także w pierwszych latach powojennych. Kolejną
zasługę Konarskiego stanowiło zainicjowanie i prowadzenie w AAD kursów
archiwalnych, które umożliwiły licznej rzeszy polskich archiwistów nabycie
podstawowych umiejętności zawodowych niezbędnych do porządkowania akt.
Miało to duże znaczenie, ponieważ w tym czasie w Polsce nie było żadnej
szkoły archiwalnej. Pokłosiem tych kursów stało się też wydanie przez Komisję
Wydawniczą Sekcji Archiwalnej warszawskiego Towarzystwa Miłośników Historii broszur w ramach serii Wydawnictwa Kursów Naukowych, które dostarczały
podstawowych informacji o brakowaniu akt, prowadzeniu składnicy akt oraz
szeregu innych czynności archiwalnych.
W okresie okupacji dalej pracował w AAD, które funkcjonowało pod zarządem władz niemieckich, jednak w czasie Powstania Warszawskiego po zdobyciu
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Starego Miasta przez odziały niemieckie zostało ono spalone przez oddziały
niemieckie. Uratowała się tylko część jego zasobu przechowywana w forcie Sokolnickiego na Żoliborzu oraz fragmenty akt wydobyte spod gruzów zniszczonego
gmachu AAD, które po wojnie zostały włączone do zasobu Archiwum Głównego
Akt Dawnych w Warszawie. Konarski pełnił funkcję wicedyrektora tego najważniejszego polskiego archiwum, otrzymując w 1954 r. nominację na profesora
nadzwyczajnego. Najważniejszym jego osiągnięciem w okresie powojennym stały
się prace nad polskim słownikiem archiwalnym wydanym w 1952 r., opracowanie
wzoru wstępu do inwentarza archiwalnego oraz wydanie sumariusza Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. W 1957 r. po złożeniu rezygnacji z pełnienia
funkcji wicedyrektorskiej dalej pracował w archiwum na stanowisku kustosza
w oddziale akt XIX w. aż do przejścia na emeryturę w 1961 r.

Zawartość tekstu i jego forma
W 1965 r. nakładem wrocławskiego wydawnictwa Ossolineum ukazały się
wspomnienia Konarskiego obejmujące kolejne etapy jego życia aż do początków 1945 r.4, w głównej mierze poświęcone jego pracy archiwalnej w okresie
II Rzeczypospolitej oraz okupacji, jak również zawierające jego przeżycia z powstania warszawskiego. Stanowią one nie tylko cenne źródło dla archiwistów,
ale także dla badaczy dziejów najnowszych, ponieważ zawierają wiele szczegółów życia codziennego inteligencji warszawskiej w czasach, w których żył
autor. Wydany tom nie zawierał jednak pełnego tekstu wspomnień, ponieważ
na skutek działań cenzury zostały usunięte fragmenty krytycznie odnoszące
się do rodzącej się po II wojnie światowej władzy komunistycznej5. Oprócz nich
nie opublikowano również rozdziału zatytułowanego Legiony, poświęconego
służbie autora wspomnień w 5 Pułku Piechoty Legionów (PPL).
Powód usunięcia tej części wspomnień nie jest znany. W archiwum wydawnictwa nie zachowały się na ten temat żadne materiały, co nie dziwi, ponieważ
cenzorzy starali się starannie zacierać ślady swoich ingerencji w kontrolowanych przez nich tekstach6. Można się jedynie domyślać przyczyn tej decyzji.
Księga zawierająca dyrektywy Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk
kierowanych do oddziałów terenowych zawiera pochodzące z 1975 r. polecenie
usuwania części tekstów, które mogłyby zostać uznane za czytelnika jako próby
rehabilitacji przywódców II Rzeczypospolitej7, których propaganda rządowa
starała się przedstawiać wtedy społeczeństwu w negatywnym świetle.
K. Konarski, Dalekie i bliskie. Wspomnienia szczęśliwego człowieka, Wrocław 1965.
J. Łosowski, dz. cyt., s. 340–343.
6
A. Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965–1972. Instytucja i ludzie, Warszawa
2001, s. 66–67.
7
Por. T. Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015, s. 90: „Z opra4
5
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W celu zatarcia tak znaczącej ingerencji w zawartość dzieła pozostawiono
jedynie dwa akapity, aby wypełniły lukę powstałą po usunięciu rozdziału.
Zmieniono jednak początek jednego z nich. Do zdania informującego o wyjeździe Konarskiego w Sandomierskie po opuszczeniu pułku dodano część
początkową, której nie było w pierwotnej wersji. Potwierdzając wcześniejsze
zaangażowanie wojskowe autora, traktowało je jako swego rodzaju wypoczynek
(„Po blisko rocznej służbie w legionach, która była dla mnie dużym odprężeniem”). To kuriozalne i nieprawdziwe stwierdzenie miało wywołać u czytelnika
wrażenia, że nie był to istotny okres w życiu autora wspomnień, dlatego nie
poświęcił mu w swojej książce więcej uwagi. Musiało być ono wymuszone
przez cenzora, bowiem trudno podejrzewać samego autora o lekceważenie
okresu służby wojskowej, którą odbył jako ochotnik. Usuwając rozdział legionowy, który pierwotnie nosił numer 13 musiano zmienić oznaczenie dalszych
części. Trzynastkę otrzymał następny rozdział odnoszący się do urzędniczej
pracy autora w Warszawie.
Maszynopis usuniętego fragmentu znajduje się obecnie w aktach pozostałych po Konarskim, przechowywanych w Archiwum Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie8. Podstawowym dowodem eliminacji pechowego rozdziału przez
cenzurę stała się adnotacja sporządzona przez autora na pierwszej stronie tekstu9. Wynika z niej również, że Konarski przekazał niewydrukowany rozdział
swojemu przyjacielowi Piotrowi Bańkowskiemu, pełniącemu wtedy funkcję redaktora „Archeionu”. Po śmierci Bańkowskiego tekst trafił na mocy jego zapisu
testamentalnego do archiwum w 1976 r. wraz z innymi materiałami redaktora.
Później został wydzielony i wraz z aktami pozostałymi po Konarskim utworzył
odrębny zespół, który w 2007 r. uporządkowano i zinwentaryzowano10.
Obraz legionowego epizodu Konarskiego liczy 26 stron znormalizowanego
maszynopisu formatu A 4, liczących przeciętnie po 28–29 wierszy na stronie.
Tak jak inne rozdziały wspomnień został napisany lekko, z werwą i polotem
charakterystycznymi dla autora. Nie nużył on czytelnika szczegółowymi opisami kolejnych dni służby, które byłyby szczególnie przydatne dla historyków.
Zamiast tego autor starał się zwięźle przedstawić istotę opisywanych sytuacji,
cowań, artykułów publicystycznych, pamiętników należy eliminować wszelkie treści zmierzające
do przedstawiania wydarzeń z najnowszej historii Polski z pozycji prawicy politycznej, a także
rehabilitujące i popularyzujące w społeczeństwie tradycje wrogie socjalistycznej Polsce (np. próby
rehabilitacji okresu międzywojennego i przywódców II Rzeczypospolitej)”.
8
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dalej APAN), Materiały Kazimierza
Konarskiego (dalej MKK), sygn. 11.
9
„Rozdział o służbie mojej w Legionach, skreślony przez cenzurę w czasie druku moich
pamiętników we wrocławskim Ossolineum. Z miłym i dobrym słowem Kochanemu Piotrowi
Bańkowskiemu K. Konarski, 14 XI 1967”. Tamże.
10
A. Chodkowska, Materiały Kazimierza Konarskiego (1886–1972), Biuletyn Archiwum
Polskiej Akademii Nauk, nr 49, 2008, s. 105.
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często posługując się celnymi metaforami. Na wybór takiej konwencji literackiej
wpłynął zapewne fakt opisywania wydarzeń po 50 latach, a więc u schyłku życia
autora, gdy wiele szczegółów z przeszłości zatarło się w jego pamięci. Część
wspomnień z okresu legionowego składa się więc z ciągu epizodów życia codziennego wzbogaconych plastycznymi charakterystykami towarzyszy służby
wojskowej, z którymi autorowi przyszło wykonywać codzienne żołnierskie
obowiązki. Zapewne taką formę narzuciła także specyfika odbywanej służby,
polegająca głównie na ćwiczeniach z bronią, musztrze i gimnastyce a także
stałym utrzymywaniu porządku w zajmowanych pomieszczeniach oraz budynkach koszarowych.
Inny charakter posiadał fragment z ostatniego okresu służby, związanego
z kryzysem przysięgowym. Obfitował w niecodzienne, a nawet dramatyczne
wydarzenia, przerywające monotonię koszarowego życia. Autor świadomy
rangi tych wydarzeń zastosował oryginalny zabieg polegający na włączeniu do
rozdziału codziennych, choć lakonicznych zapisek, nazwanych po staropolsku
raptularzykiem11, które zachowały się zapewne w jakimś notesiku. Notatki te
obejmują wydarzenia od 6 do 17 VII 1917 r., których autor był uczestnikiem lub
świadkiem. W odróżnieniu od wcześniejszych fragmentów zapiski te posiadają
daty dzienne, co znacznie podniosło ich wartość dokumentacyjną.
Cały legionowy rozdział obejmuje okres od I do 19 VII 1917 r., gdy Konarski służył w 5 PPL dowodzonym przez płk. Lena Berbeckiego. Autor nie podał
dokładnego dnia przybycia do koszar w Ostrowi Mazowieckiej, w których rozlokowany był jego pułk, ale z jednego fragmentu rozdziału można wnioskować, że
stało się to w I 1917 r.12 Końcowym aktem służby Konarskiego było samowolne
opuszczenie mocno zdekompletowanej jednostki, w następstwie tak zwanego
kryzysu przysięgowego. Ten fragment wspomnień został pozbawiony jakiegokolwiek elementu chronologicznego, więc czytelnik może jedynie domyślać się
daty opuszczenia Legionów przez autora.
Wspomnienia rozpoczyna opis przybycia Konarskiego do koszar. Został on
skierowany do 1 kompanii, dowodzonej przez por. Wąsika, wchodzącej w skład
1 batalionu, co dla niewyszkolonego rekruta, jakim był późniejszy archiwista
warszawski, stanowiło swego rodzaju wyróżnienie, ponieważ pododdział ten
składał się z żołnierzy zaprawionych w bojach. Dzięki temu nieposiadający
żadnego przeszkolenia wojskowego autor nie trafił do batalionu rekruckiego,
gdzie obowiązywał większy rygor, o wiele bardziej uciążliwy dla żołnierzy
niż w innych pododdziałach. Konarski potrafił to docenić, dając temu wyraz
w tekście13.
APAN, MKK, sygn. 11, s. 20–27.
„Jest już lato. Już mam za sobą pół roku służby w kompanii, już stopniały styczniowe lody
mego koleżeńskiego chrztu”. Tamże, s. 12.
13
Tamże, s. 2–3.
11

12
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Pułk nie brał udziału w walkach z oddziałami rosyjskimi, tylko został rozlokowany z dala od frontu dla uzupełnienia stanu kadrowego i szkolenia, dlatego
Konarski nie miał okazji sprawdzić się w walce. W czasie swojej służby mógł
jedynie poznać zalety i wady życia koszarowego w mazowieckim garnizonie. W V lub VI 1917 r. pułk otrzymał rozkaz opuszczenia wygodnych koszar
i przemaszerował pobliskiego Różana, gdzie rozlokowano go w kazamatach
tamtejszego fortu. Tam zastał go kryzys przysięgowy, spowodowany odmową
złożenia przez legionistów przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu.
Po wydaniu Aktu 5 XI 1916 r. gubernator Hans von Besseler przystąpił do
tworzenia Polskiej Siły Zbrojnej, w której skład miały wejść Legiony Polskie.
Wstąpienie legionistów do nowej formacji wymagało ich ponownego zaprzysiężenia, ponieważ wcześniej składali jedynie przysięgę na wierność władcy
Austro-Węgier.
Na skutek rozkazu Józefa Piłsudskiego legioniści z I i III Brygady, do której
należał 5 PPL, odmówili złożenia przysięgi, wobec czego dowództwo niemieckie zmusiło legionistów do złożenia broni. Żołnierze pochodzący z Królestwa
Polskiego, jako poddani cara, zostali internowani w obozie w Szczypiornie.
Konarskiego wraz z grupą kilkunastu legionistów nie skierowano jednak do
obozu. Zamierzano ich wcielić do armii austriackiej i dlatego przewieziono ich
do fortu w Siedliskach należącego do twierdzy przemyskiej. Konarski chcąc
uniknąć wcielenia do obcej armii zdezerterował z wojska i udał się w Sandomierskie. Podczas pobytu w rodzinnych stronach otrzymał nominację na stanowisko sekretarza generalnego w Departamencie WRiOP TRS, odgrywającej rolę
nieformalnego rządu Królestwa Polskiego. Stało się to za sprawą dyrektora tego
departamentu Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego. Konarski niezwłocznie wyjechał do Warszawy, aby rozpocząć pracę wysokiego urzędnika ministerialnego.

Przydatność badawcza wspomnień legionowych Konarskiego
Koszarowy charakter służby legionowej byłego wykładowcy uniwersyteckiego
w pewnym stopniu ogranicza wartość wspomnień odnoszących się do niej.
Historycy wojskowości zajmujący się badaniem przebiegu działań wojennych
poszczególnych pułków legionowych na pewno nie odnajdą w nich potrzebnych
im informacji. Jednak zapis Konarskiego posiada istotną wartość źródłową, dlatego zasługuje na uwagę zarówno badaczy jak i nieprofesjonalnych czytelników.
Przede wszystkim obrazuje życie codzienne legionistów widziane oczami
nietypowego rekruta, który wcześniej nie miał nic wspólnego z wojskiem. Autor
wspomnień był świadomy, że różnica pochodzenia, wieku, statusu zawodowego i wykształcenia między nim a legionistami może stanowić problem w jego
stosunkach z kolegami. Dlatego sam postanowił przełamać ich spodziewaną
niechęć już podczas pierwszego spotkania. Kiedy kapral przedstawił go ko-
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legom, Konarski widząc odbywające się sprzątanie sali od razu chwycił za
wiadro i szczotkę, przyłączył się do wykonujących tę prozaiczną czynność. To
natychmiast zjednało mu sympatię legionistów. Wzrosła ona jeszcze bardziej,
gdy posprzątał także latrynę.
Konarski dążył do ugruntowania dobrych relacji z żołnierzami, dlatego
starał się unikać bliższych stosunków z oficerami. Czynił tak, ponieważ jego
koledzy mogli potraktować ściślejsze kontakty z kadrą oficerską jako próbę
podkreślania swojego wyższego statusu i izolowania się od żołnierskiej grupy.
Ta postawa miała też słabe strony, ponieważ czasem doskwierał mu brak rozmów z osobami pochodzenia inteligenckiego, w trakcie których mógłby więcej
dowiedzieć się o bieżącej sytuacji politycznej czy społecznej. Konsekwentnie
utrzymywał dystans w stosunku do oficerów i nie naśladował innych legionistów z cenzusem, którzy postępowali odwrotnie. Takim był choćby kapral
Tytus Filipowicz z jego kompanii, późniejszy ambasador w USA a potem
w Związku Sowieckim.
Dążenie do solidarności z żołnierską bracią autor wspomnień uzasadniał
względami etycznymi. Swoich kolegów, młodszych, gorzej wykształconych
i pochodzących ze wsi lub małych miasteczek darzył autentycznym szacunkiem, ponieważ posiadali atut, którego brakowało Konarskiemu: wcześniej
uczestniczyli w licznych bojach. Liczne tego dowody dostrzegł w łaźni, gdy jego
legioniści odsłonili swoje ciała pełne blizn po starych i świeżych ranach. Autor
wspomnień ze swoją gładką skórą wyglądał przy nich jak człowiek z innego
świata14. Uniwersyteckiemu wykładowcy przybyłemu ze stolicy imponowała
zwartość żołnierskiej grupy prowincjuszy, umocniona w trakcie frontowych
zmagań. Dlatego przynależności do niej nie traktował jako przykrego zrządzenia losu ale uważał za prawdziwe wyróżnienie15.
O szczerości jego wyznania świadczą plastyczne portrety dwóch sąsiadów
„z pryczy”, chłopskiego syna Jana Szrama spod Skierbieszowa na Zamojszczyźnie oraz Marka Lipszyca z Częstochowy, pochodzącego z miejscowej
żydowskiej biedoty. Nakreślił je z sympatią, a nawet z pewną fascynacją, bez
wyższości, choć obaj byli nie tylko młodsi, ale praktycznie niewykształceni16.
Ze swymi towarzyszami, posiadającymi także odmienny temperament tak się
Tamże, s. 8.
„Było mi to zresztą jednym więcej dowodem, jak bardzo zżyte z sobą, zgrane, scementowane krwią i wspólnie przeżytym niebezpieczeństwem było legionowe bractwo, do którego ja,
rekrut miałem teraz mieć zaszczytne prawo należeć”. Tamże.
16
„Były w nich cechy pokrewne, sprowadzające te dwa tak rozbieżne typy do wspólnego
mianownika. Obaj ponoć ludzie ogromnej odwagi, rzecz znana mi tylko z opowiadań, bo ich
w ogniu nie widziałem, ale znajdująca pośrednie potwierdzenie w bliznach, które na nich w łaźni
oglądałem. Obaj szczerzy i impulsywni, uczuciowi, natury z gruntu dobre, wrażliwe na niedolę
ludzka, ofiarne i hojne. Szram rozdawał wszystko, co miał, z zażenowanym cichym wdziękiem,
prosto bez żadnej pozy; Marek z pewnym histeryzującym nieco gestem”. Tamże, s. 11.
14

15
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zżył, że wspólnie poszukiwali rozrywek urozmaicających nudne i biedne życie
koszarowe.
Dowiedziawszy się pewnego dnia, że we wsi Trynosy (odległej o kilka kilometrów od Ostrowi Mazowieckiej) mieszka właściciel ziemski o nazwisku Brudziński, złożył mu z wymienionym kolegami niezapowiedzianą wizytę. Konarski
spodziewał się, że ziemianin nie będzie chciał rozmawiać z trójką nieznanych
żołnierzy należącej do formacji, która przez wielu obywateli Królestwa Polskiego
była traktowana jako pomocnicza siła zbrojna służąca niemieckim okupantom, nie zaś zalążek polskiej armii. Dlatego na początku rozmowy zamierzał
powołać się na dobrą znajomości z pierwszym rektorem UW, znakomitym
pediatrą Józefem Polikarpem Brudzińskim, noszącym takie samo nazwisko co
gospodarz. Obawy Konarskiego okazały się bezpodstawne, ponieważ przybysze
zostali przez gospodarza bardzo dobrze przyjęci i ugoszczeni. Potem nawet
odwieziono ich do koszar z sutym zaopatrzeniem, co dla kiepsko żywionych
legionistów miało wielkie znaczenie17.
W opisywanym rozdziale wspomnień pojawiły się też zwięzłe charakterystyki innych towarzyszy broni, cieszących się szacunkiem kolegów, z którymi
Konarski nie był tak mocno związany. Tak bardzo brakuje ich w powstałym
w okresie międzywojennym oficjalnym opracowaniu dziejów 5 PPL18. Konarski
utrwalił więc sylwetki robotnika z Zagłębia Dąbrowskiego, wyróżniającego się
siłą fizyczną, opanowaniem i zaletami osobistymi Józefa Staneckiego19 oraz
kaprala Jana Trzaski-Sokołowskiego20, który II Rzeczypospolitej został oficerem
dyplomowanym. Wziął udział w kampanii wrześniowej uczestnicząc w obronie
Lwowa, po której dostał się do niemieckiej niewoli. Udało mu się z niej uciec
Wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i był szefem obszaru okupacji
sowieckiej Związku Walki Zbrojnej. Po wojnie aresztowany i więziony wyszedł
z więzienia po amnestii w 1945 r. Zamieszkał potem we Wrocławiu, w którym
zmarł w 1986 r. O dalszych losach drugiego legionisty nic nie wiadomo.
Ograniczenie kontaktów z kadrą oficerską wpłynęło na słabą jej znajomość
i mniej treściwe charakterystyki. Konarski więcej uwagi poświęcił w swoim
tekście dowódcy 5 PPL płk. Berbeckiemu, późniejszemu generałowi broni.
Twierdził, że pułkownik był przez podkomendnych ceniony za odwagę i troskę
o żołnierzy, mimo porywczego charakteru. Stracił jednak u nich uznanie, na
skutek kontaktów z TRS, bardzo niepopularną wśród legionistów21. Zdaniem
Tamże, s. 17.
K. Bąbiński, Zarys historii 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1929.
19
APAN, MKK, sygn. 11, s. 11.
20
„Snują mi się przed uśmiechniętymi oczyma postacie moich legunów. Nazwisk już nie
pamiętam, chyba wyjątkowo wychyli się z cienia niepamięci marsowa, spokojna, męska twarz
kaprala Jana Trzaski Sokołowskiego”. Tamże, s. 11. W 1917 r. Trzaska-Sokołowski miał stopień
plutonowego. A. Lenkiewicz, Zapomniany pułkownik, Wrocław 1992, s. 35.
21
APAN, MKK, sygn. 11, s. 4–5.
17
18
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autora zupełnie nie pasowało do niego nadane mu przez legionistów przezwisko „zuboczist” (człowiek bijący po zębach), sugerujące jego brutalność
wobec podkomendnych.
Spośród innych dowódców Konarski poświęcił parę zdań kpt. Michałowi
Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu, późniejszemu generałowi dywizji, pierwszemu dowódcy SZP i zastępcy gen. Władysława Andersa jako dowódcy Armii
Polskiej na Wschodzie. Określił go jako oficera o „marsowym wyglądzie”, który
umiał utrzymywać dyscyplinę wśród legionistów, co nie zjednywało mu sympatii
wśród żołnierzy. Kiedyś przytrafił mu się zabawny przypadek. Gdy zagroził jednemu z legionistów karami za jakąś niesubordynację („Ej pofruwasz ty ptaszku,
pofruwasz”), z szeregu legionistów, przed którym stał, rozległa się cięta riposta
wypowiedziana przez jednego z podkomendnych („Ej, popływasz ty Karasiu,
popływasz”)22. Przypadek ten pokazuje, że będący ochotnikami legioniści znali
swoją wojskową wartość i nie stanowili potulnej żołnierskiej masy, którą kadra
oficerska mogła łatwo zastraszyć.
Jedynie małej wzmianki doczekał się zastępca dowódcy pułku kpt. Mieczysław Trojanowski, który w niepodległej Polsce został generałem brygady.
Zdaniem autora wyróżniał się „krępą, niezgrabą i mało wojskową sylwetką”,
a Konarski widywał go jedynie na paradach i przeglądach pułku. Stwierdził,
że w pułku nazywano go „królem”, ale nie znał powodów, które zdecydowały
o nadaniu mu tego charakterystycznego określenia23. Bardzo ciepło opisał postać kpt. Felicjana Sławoja-Składkowskiego, który potem w II Rzeczypospolitej
był ministrem spraw wewnętrznych oraz ostatnim premierem. W 1917 r. pełnił
on skromną funkcję lekarza batalionowego i był człowiekiem „miłym, prostym
i wesołym, a żołnierze za nim przepadali”, co nie zdarzało się często w stosunku
do personelu lekarskiego, który na ogół nie cieszył się uznaniem legionistów.
Konarski z estymą wspominał, jak sam był pacjentem późniejszego premiera,
gdy rozchorował się na lumbago24.
Niezbyt pochlebnie opisał ppor. Romana Starzyńskiego, późniejszego
podpułkownika dyplomowanego i dyrektora Polskiego Radia, zmarłego przed
wojną. Doświadczeni żołnierze legionowi nie lubili zajęć prowadzonych przez
niego, ponieważ podczas nich zazwyczaj bardzo zdenerwowany mylił komendy.
Konarski uczestniczył też w zajęciach prowadzonych przez brata Romana chor.
Stefana Starzyńskiego, którego zapamiętał jako człowieka „cichego, szarego
jakby przykurzonego”, nie przewidując, że w przyszłości jako charyzmatyczny
prezydent przejawi tyle dynamizmu i hartu ducha w czasie oblężenia Warszawy25. Podobnie było z kpt. Stefanem Roweckim, widywanym jedynie na
zbiórkach batalionu, niepozornym oficerem o „dziewczęcej twarzy” i „męskich
Tamże, s. 6.
Tamże.
24
Tamże.
25
Tamże, s. 7.
22
23
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oczach”, który w okresie okupacji niemieckiej jako komendant Armii Krajowej
miał „trząść całą Warszawą”.

Konkluzja
1. Rozdział poświęcony półrocznej ochotniczej służbie Konarskiego w 5 PPL,
usunięty przez cenzurę z tomu jego wspomnień, to interesujące choć objętościowo niewielkie źródło obrazujące ważny fragment biografii późniejszego
wybitnego archiwisty. Odzwierciedla ono społeczne zjawisko nasilającej się
legendy Legionów jako rodzącego się wojska walczącego za sprawę polską,
która mobilizowała do służby przedstawicieli twórczej inteligencji. Decydując
się na los zwykłych żołnierzy rezygnowali z pracy zawodowej, godzili się na
ryzyko utraty zdrowia lub życia, liczne niewygody oraz drastyczne obniżenie
społecznego statusu, co czynili w imię wyższego celu, jakim była służba dla
kraju.
2. Dwudziestokilkustronicowy rozdział nie przynosi informacji dotyczących
działań wojennych 5 PPL, ze względu na jego stacjonowanie w Ostrowi Mazowieckiej a później Różanie. Zawiera za to szereg cennych informacji o życiu
codziennym legionistów, ich postawach oraz więziach grupowych. Pewną wartość stanowią krótkie charakterystyki kadry oficerskiej, które mogą uzupełniać
obraz postrzegania ich legionowej służby przez podkomendnych.
3. Usunięcie przez wrocławską cenzurę wspomnianego rozdziału stanowi
także namacalny dowód jej szkodliwego działania. Konsekwentnie realizując
partyjne wytyczne zwalczania żywej w społeczeństwie legendy legionowych
walk o niepodległość nie darowała nawet krótkich wspomnień z koszarowej
służby szeregowca z cenzusem. Jednak postępowaniu partyjnych funkcjonariuszy aparatu kontroli myśli i słowa trudno odmówić logiki. Zwalczanie idei
legionowego zrywu nie mogło iść w parze z eksponowaniem fascynacji nią
przedstawiciela uniwersyteckiej profesury.
Legionowy epizod, z pozoru nieistotny, powinien być obecnie bardziej
wyeksponowany, ponieważ ukazuje patriotyczną postawę Konarskiego, a jednocześnie stanowi dowód jego aktywnego działania na rzecz odzyskania niepodległości. Natomiast fakt usunięcia wspomnień legionowych archiwisty
stanowił jedynie drobny fragment szerszego zjawiska deformowania w PRL
życiorysów znanych osób z powodów czysto propagandowych oraz zwalczania
legendy legionowej przez pracowników komunistycznej cenzury. Działo się to
w ramach polityki dostosowywania obrazu przeszłości do potrzeb rządzącej
partii, w którym pamięć o działaniach na rzecz niepodległości Polski miało
zastąpić kultywowanie wszelkich ruchów o charakterze rewolucyjnym.

Władysław Stępniak
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie)

Udział Polski w pracach UNESCO
dotyczących zalecenia w sprawie
ochrony i dostępności dziedzictwa
dokumentacyjnego, w tym cyfrowego
Udział Polski w pracach UNESCO...

P

odjęcie w roku 1992 programu UNESCO „Pamięć Świata” było działaniem
rozpoczętym w trybie nagłym1. Nie ma dowodów na to, że przed tym rokiem
planowano tak istotne poszerzenie zakresu działalności tej organizacji. Rewolucyjne zmiany zachodzące w Europie, zapoczątkowane w Polsce wyborami
z dnia 4 VI 1989 r., przebiegały przez jakiś okres w sposób pokojowy. Niemniej,
już wydarzenia w Rumunii mogły stanowić zapowiedź zmiany charakteru
tego procesu. O tym, iż przybrać on może charakter gwałtowny społeczność
międzynarodowa przekonała się na przykładzie Jugosławii. Wojny między jej
byłymi republikami i ruch separatystyczny w Kosowie2 doprowadziły do wielu
nieodwracalnych strat w zasobie instytucji pamięci w tej części Europy. Symbolem tych tragicznych wydarzeń stało się całkowite unicestwienie bezcennych
zbiorów Biblioteki Narodowej w Sarajewie, zawierających w pierwszej kolejności
zabytki piśmiennictwa islamskiego.
Był to moment, w którym stało się oczywiste, że pominięcie zasobów
archiwalnych, zbiorów bibliotecznych i muzealnych w definicji dziedzictwa

1
L. Jordan, A First Sketch of the History of the UNESCO Memory of the World Programme: Its
Beginnings in 1992, Plaffendorf 2013.
2
B. Jackson, W. Stępniak, General Assessment of the Situation of Archives in Kosovo. Restricted
Report RP/1998-1999/IV.2.2. Serial No FMR/CII/INF/00/101, United Nations Educational.
Scientifiacal and Cultural Organization, Paris 2000.
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kulturalnego zawartej w „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” z 16 XI 1972 r., a tym samym, pozbawienie ich
ochrony gwarantowanej przez ten akt prawa międzynarodowego publicznego,
wymagało – w aktualnej sytuacji na świecie – podjęcia nowych działań. Ich
rezultatem stał się właśnie program „Pamięć Świata”3. Problemy archiwów,
bibliotek i muzeów oraz ich zbiorów, objętych z czasem wspólnym pojęciem
„dziedzictwa dokumentacyjnego”, wydzielone zostały w polityce i działalności
UNESCO z działu kultura, w ramach którego opracowano i doprowadzono do
przyjęcia przez społeczność międzynarodową kilku bardzo ważnych konwencji
dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego4. Dziedzictwo dokumentacyjne, w tym przede wszystkim archiwalne, pozostawało niejako na uboczu
intensywnie prowadzonej przez UNESCO działalności kodyfikacyjnej w zakresie prawa międzynarodowego publicznego.
Przyczyny powyższego stanu rzeczy nie są w pełni znane. Wynikają one
w pierwszej kolejności ze złożoności funkcji pełnionych przez archiwa i – będącej obiektem ich zainteresowania – dokumentacji, w tym materiałów archiwalnych. Stąd, w działalności kodyfikacyjnej prawa międzynarodowego wywodzi
się potrzeba uwzględniania kilku aspektów, uwzględniających znaczenie archiwaliów jako instrumentów sprawowania władzy i działalności administracyjnej,
zbiorów tytułów i wywodów prawnych5, a także, i to interesuje nas tutaj najbardziej, dóbr kultury tworzących część dziedzictwa kulturowego6. W odniesieniu
do dwóch pierwszych aspektów, działania kodyfikacyjne prowadziła Komisja
Prawa Międzynarodowego ONZ pozostawiając UNESCO otwarte pole do prac
w odniesieniu do aspektu trzeciego. W sumie był to okres, w którym zbiory
instytucji pamięci7 na dłuższy czas pozostawały poza zasięgiem bezpośrednio
prowadzonych działań legislacyjnych UNESCO8.
3
W. Stępniak, Trudne początki programu UNESCO „Memory of the World”, [w:] Historia memoria scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego,
red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 434–442.
4
Zob. W. Kowalski, K. Piotrowska-Nosek, H. Schreiber, K. Zalasińska, Konwencje UNESCO
w dziedzinie kultury. Komentarz, Warszawa 2014.
5
Poświęciłem tej problematyce oddzielną pracę: Sukcesja państw dotycząca archiwaliów,
Warszawa – Łódź 1989.
6
Zwróciła na to uwagę Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ w trakcie opracowywania
Konwencji Wiedeńskiej o sukcesji państw dotyczącej mienia państwowego, archiwaliów i długów,
przyjętej 8 IV 1983 r.
7
Uzasadnione mogło być przekonanie, że chronią je właściwie przepisy kilku konwencji,
w tym przede wszystkim haskiej z 14 V 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego i Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 17 XI 1970 r. Patrz przyp. 4.
8
Uwagę UNESCO i Międzynarodowej Rady Archiwów skupiały w latach 70. problemy
restytucji materiałów archiwalnych. Reference dossier on archival claims. Council for Cultural Cooperation, Strasbourg 1997, s. 24–48.
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Podjęty przez UNESCO w 1992 r. program „Memory of the World” natrafiał
na wiele problemów, lecz rozwijał się systematycznie. Jest tego wyrazem, ciesząca się wzrastającym zainteresowaniem i znaczącym prestiżem, lista światowego
dziedzictwa dokumentacyjnego, zawierająca 14 wpisów zgłoszonych przez Polskę9. Rozbudowała się także sieć regionalnych list dziedzictwa dokumentacyjnego, zawierających wykazy obiektów uznanych za ważne w historii i rozwoju
danych kontynentów czy wyodrębniających się pod względem kulturowym
rejonów świata. Odróżnia to listy „Memory of the World” od rejestru światowego
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, tym bardziej, iż istotną rolę w programie UNESCO odgrywają także krajowe listy dziedzictwa dokumentacyjnego.
Także Polski Komitet Programu „Pamięć Świata” doprowadził do inauguracji
polskiej listy krajowej, co nastąpiło w dniu 17 X 2014 r., w trakcie podniosłej
uroczystości w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Pierwsza
edycja wpisów na tę listę obejmuje 11 obiektów, a ich wykaz otwiera Konstytucja
3 maja 1791 roku10.
W miarę rozwoju tego rodzaju wydarzeń, w Polsce i na świecie na porządku
dziennym stawała z coraz większą mocą sprawa przyjęcia oddzielnej konwencji
poświęconej ochronie i udostępnianiu zbiorów archiwalnych i bibliotecznych.
W naszym kraju sformułowane zostały wstępne propozycje w tym zakresie,
w trakcie obrad IV Światowej Konferencji „Memory of the World” w Warszawie
w dniach 18–21 V 2011 r.11 Podczas obrad, jednym z istotnych podejmowanych
problemów był status Programu „Pamięć Świata”, który w opinii części uczestników i referentów12 winien zostać zastąpiony przez konwencję międzynarodową. Potrzeba wzmocnienia statusu „Memory of the World” znalazła wyraz
w – przyjętym na zakończenie konferencji – dokumencie, znanym obecnie
pod nazwą Deklaracji Warszawskiej. Zawiera ona postulat nadania dziedzictwu dokumentacyjnemu takiego samego statusu w prawie międzynarodowym
publicznym, jaki jest udziałem innych elementów dziedzictwa kulturowego13.
Ich prezentacja, wśród pozostałych z całego świata, bez wpisów dokonanych w roku 2015
(Archiwum Braci Czeskich z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Księgi Henrykowskiej z Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu), [w:] Memory of the World. The treasures that record our
history from 1700 BC to rhe present day, UNESCO 2012, s. 605.
10
Inauguracja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, Przegląd Polskiego
Komitetu do Spraw UNESCO. Biuletyn, 2014, s. 92–93.
11
Zob. wybór materiałów z tej konferencji opublikowany przez NDAP: Culture – Memory –
Identities. Memory of the World Program and diversified perception of the past, ed. by W. Fałkowski,
Warszawa 2013.
12
R. Edmondson, The legal status of Memory od the World Programme – time for a convention
[w:] Culture – Memory – Identities s. 158–165; W. Stępniak, Should Memory of the World be replaced
by a convention on safeguarding of the world documentary heritage, [w:] tamże, s. 166–170.
13
Obok dziedzictwa kulturalnego i naturalnego także dziedzictwa niematerialnego (zob.
Intangible Cultural Heritage, http://www.unesco.org/culture/ich/ (dostęp 23 II 2016 r.). Polską
wersję tekstu opublikował Narodowy Instytut Dziedzictwa pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe,
9
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Szansą, dobrze wykorzystaną, pogłębienia dyskusji na ten temat było, zorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w dniach 8–12 V
2012 r. na prośbę UNESCO, spotkanie ekspertów z wielu krajów. Było to jedno
z najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami 20. rocznicy „Pamięci
Świata”. Ocenie poddane zostały założenia „Memory of the World” i osiągnięte rezultaty. W świetle występujących ciągle zagrożeń dla dziedzictwa dokumentacyjnego, braku należytej troski o zabytki tego rodzaju ze strony władz
i społeczeństw wielu państw, a także w związku z narastającymi problemami
dotyczącymi zapisów cyfrowych uznano, że UNESCO nasilić winna działania
na rzecz wzmocnienia programu. Czynić to winna poprzez podniesienie jego
rangi w całokształcie prowadzonej działalności. Zgromadzeni w Warszawie
eksperci wezwali do przyjęcia pierwszego instrumentu prawnego o globalnym
zasięgu14, przygotowanie którego winno być powinnością UNESCO.
Wezwanie to spotkało się z pozytywną reakcją w Paryżu15, niemniej realizacja całego zamierzenia uzależniona została od znalezienia źródła sfinansowania
podejmowanych prac oraz niezbędnej kolejnej konferencji, której zadaniem –
zgodnie z obowiązującą w odniesieniu do aktów prawnych procedurą – stać
się miało przyjęcie projektu rekomendacji. W tych warunkach Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na prośbę Polskiego Komitetu ds. „Memory
of the World”, zdecydowało się na udzielenie pomocy finansowej, pozwalającej
na opracowanie założeń merytorycznych dotyczących przyszłej rekomendacji16
i odbycie konferencji, gromadzącej po raz kolejny w Warszawie w dniach 26–27
VI 2014 r. 40. ekspertów ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. Tak doszło
do powstania projektu pierwszego instrumentu prawnego o powszechnym,
światowym zasięgu, poświęconego problemom ochrony i dostępności dziedzic-

b. m. i d. w., s. 86 plus aneks ) oraz podwodnego dziedzictwa kulturowego (zob. W. Kowalski,
Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, [w:], Konwencje UNESCO
w dziedzinie kultury, s. 312–391). Istotne znaczenie dla dziedzictwa ludzkości ma także Konwencja
UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 25 X
2005 r. (zob. komentarz na jej temat w opracowaniu Katarzyny Piotrowskiej-Nosek i Katarzyny
Zalasińskiej w cytowanym powyżej wydawnictwie).
14
Oto fragment tego dokumentu: „the Experts Meeting urges UNESCO to assure a proper
response through the development of a noramtive instrument that guides information preservation and access to documentary heritage, based upon the achievements and current limitations
of the Memory of the World Programme”. Registratura NDAP, „Recomendation of Expert’s
Meeting” 8–10 May, Warsaw, Poland.
15
Dowodzi tego przyjęcie przez Konferencję Generalną UNESCO formalnego dokumentu, umożliwiającego przystąpienie do realizacji zgłaszanego w Warszawie postulatu: General
Conference 37th session, Paris 2013 (dok. 37 C/48 20 August 2013). Preliminary study of the
technical, financial and legal aspects on the desirability of a standard – setting instrument on
preservation and access to documentary heritage.
16
Discussion Paper. Draft 10 June 2014. Registratura NDAP, p. 22.
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twa dokumentacyjnego, obejmującego także zbiory wytworzone w technologii
cyfrowej17.
Powstały wtedy projekt rekomendacji poddany został dalszej konsultacji
międzynarodowej18, w wyniku czego możliwe stało się przyjęcie jego wersji
finalnej podczas kolejnego spotkania ekspertów, reprezentujących na tym
etapie rządy 46. państw członkowskich oraz wielu organizacji międzynarodowych, zorganizowanego tym razem przez Sekretariat UNESCO w Paryżu
w dniach 1 i 2 VII 2015 r. Delegacja polska uczestniczyła w tym spotkaniu
bardzo aktywnie, przyczyniając się do pomyślnej realizacji postawionego przed
spotkaniem zadania. Obrady te były niezbędnym krokiem dla finalizacji prac
nad powstającym instrumentem i umożliwiły przyjęcie go jeszcze w 2015 r.
Uczestnicy świadomi byli, że przyjęcie Rekomendacji będzie oznaczało istotne
wzmocnienie ochrony i standardów dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego na całym świecie. Dla uczestników z naszego kraju19 sukces spotkania był
jednocześnie uwieńczeniem starań systematycznie realizowanych przez Polskę,
od zorganizowanej w Warszawie w 2011 r. IV. Międzynarodowej Konferencji
Programu „Pamięć Świata”.
Dyskusja podczas spotkania międzyrządowego, która przybierała żywy
charakter, ujawniła różnice interesów i perspektyw w poszczególnych punktach,
przebiegające według zróżnicowanych, zmiennych linii podziału (np. kwestie
związane z dostępem do dokumentów uważanych przez różne państwa za
istotną część ich dziedzictwa, podejście do wirtualnego scalania rozproszonych
dokumentów i kolekcji, stosunek pomiędzy prawem autorskim a powszechnym dostępem, niezależność instytucji pamięci/dziedzictwa i ich usytuowanie
względem rządów, stosunek do Programu „Pamięć Świata” w kontekście implementacji przyszłego Zalecenia). Wprowadzone poprawki dotyczyły wszystkich
części projektu, włącznie z tytułem, który przyjął brzmienie „Safeguarding the
Memory of the World – UNESCO Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form”, wraz
definicją dziedzictwa dokumentacyjnego (choć nie definicją samego dokumen17
Experts’ Meeting on the Preparation of a Draft Recommendationion on the Preservation
and Access of Documentary Heritage. Final Report. 26–27 June 2014,Warsaw, Poland. Tamże,
p. 17.
18
Do materiału przyjętego w Warszawie dołączony został niebawem tekst opracowany
przez Sekretariat UNESCO „Preservation and access to documentary heritage in all its forms.
UNESCO contribution to the Experts meeting discussion”. Tamże.
19
Polską delegację na spotkanie tworzyli: Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych wybrany na I. wiceprzewodniczącego obrad), dr hab. Katarzyna Zalasińska (UW,
prawnik delegowany przez PK ds. UNESCO), Agnieszka Wyżnikiewicz-Mabrouk ze Stałego
Przedstawicielstwa przy UNESCO oraz Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Polskie stanowisko zostało wypracowane w roboczych konsultacjach pomiędzy PK ds. UNESCO,
MSZ, MKiDN, NDAP, ekspertami z innych instytucji (BN, NAC, TVP) współpracującymi z PK
ds. UNESCO.
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tu, którą w imię konsensusu pozostawiono we wcześniej wypracowanej formie),
a także wieloma paragrafami preambuły i artykułami20.
Tak stworzone zostały warunki do przedłożenia 38. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, obradującej w 3–18 XI 2015 r., niezwykle ważnego dokumentu
„Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage including in Digital Form”21 . Dużym sukcesem Polski podczas
tej sesji Konferencji Generalnej UNESCO, było jednomyślne przyjęcie przez
Komisję Komunikacji i Informacji (CI) projektu Rekomendacji. Dokonało się
to przy gremialnym poparciu państw członkowskich (wystąpienia 41 krajów –
najwięcej w pracach Komisji CI).
Widoczna w UNESCO, nasza aktywna rola w działaniach prowadzących do
przyjęcia Rekomendacji dobrze służy wizerunkowi i pozycji Polski w tej organizacji. Jak czytamy w oficjalnym sprawozdaniu delegacji polskiej z tych obrad,
najważniejsze wnioski wypływające z jej wyników dotyczą spraw następujących.
Przede wszystkim podjęcia kroków w celu wprowadzenia Rekomendacji
w życie na szczeblu krajowym. Zgodnie z procedurą UNESCO obowiązującą
w przypadku konwencji i zaleceń międzynarodowych powstaje obowiązek
zapoznania z jej tekstem krajowych instytucji i środowisk zainteresowanych
problematyką zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym
cyfrowego. Jak wiemy, realizacja Rekomendacji będzie podlegała raportowaniu
w cyklu czteroletnim.
W celu optymalnej realizacji działań wymienionych we wniosku nr 1, wskazane byłoby przeprowadzenie działań informacyjnych lub nieformalnych konsultacji wśród środowisk profesjonalnych, zwłaszcza instytucji dziedzictwa i pamięci,
środowisk akademickich, decydentów, organizacji pozarządowych i podmiotów
prywatnych zajmujących się ochroną, konserwacją, rekonstrukcją, udostępnianiem i promocją dziedzictwa dokumentacyjnego; mogłoby się to przyczynić
zarówno do realizacji Rekomendacji w kraju, jak i do jej optymalnego wykorzystania we współpracy międzynarodowej z uwagi na ścisły związek jej implementacji z Programem „Pamięć Świata”, ścisłe włączenie Polskiego Komitetu tego
programu do działań implementacyjnych instrumentu wydaje się niezbędne22.
W treści tego nowego aktu normatywnego UNESCO nie znajdujemy zbyt wielu stwierdzeń, które zaskoczyć by mogły pracowników instytucji pamięci w Polsce.
Jego znaczenia upatrywać należy jednak w opracowaniu pełnego zestawu działań
Polski Komitet do spraw UNESCO. Spotkanie międzynarodowego Specjalnego Komitetu
ekspertów nt. projektu Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego. UNESCO. Paryż 1–2 lipca 2015. Oprac. Tomasz Komorowski. Dokument w Registraturze NDAP.
21
Document UNESCO: General Conference. 38 Session, Paris 2015, 38 C/24.
22
Registratura NDAP, Polski Komitet do spraw UNESCO. Notatka z dnia 16 listopada
2015 r. nt. Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym
dziedzictwa cyfrowego.
20
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i zasad, którymi społeczność międzynarodowa winna się kierować w celu zabezpieczenia i stworzenia warunków do szerokiego udostępniania swego dziedzictwa
dokumentacyjnego, traktowanego jako integralna część dziedzictwa kulturowego
ludzkości. Dotyczy to zarówno dokumentów powstałych w sposób, powiedzielibyśmy – tradycyjny, jak i cyfrowych. Działanie na rzecz integralności dziedzictwa dokumentacyjnego, bez względu na charakter nośników jego zapisów, jest
przesłanką przyświecającą ekspertom opracowującym projekt Rekomendacji na
wszystkich etapach jej przygotowywania. Szczególnie archiwiści mają powody
do satysfakcji, gdyż jest to problem istotny dla funkcjonowania ich dziedziny.
Jeśli uwzględnić fakt, że potrzeby i sytuacja archiwów wśród innych instytucji pamięci w licznych krajach nie są przez ich władze traktowane w sposób
odpowiedni – powoduje to narastanie przez dziesięciolecia istotnych problemów – to zapisy Rekomendacji w tym zakresie stanowią istotne dla nich
wsparcie. Podobną uwagę odnieść można w stosunku do prezentowanych
w tym dokumencie zasad i wymagań dotyczących gromadzenia zbiorów, ich
opracowywania i warunków przechowywania, a także udostępniania. Krok uczyniony w kierunku koordynacji działań w tym zakresie Państw Członkowskich
UNESCO uznać należy za ważne wydarzenie. Przyświeca mu świadomość, będąca przewodnim motywem w działaniach UNESCO, że dziedzictwo kulturowe
każdego państwa i narodu jest integralną częścią dziedzictwa całej ludzkości.
Rekomendacja otwiera także, a może nawet przede wszystkim, nowy, wyższy
etap w realizacji Programu „Pamięć Świata”. To właśnie poprzez zaangażowanie
w realizację tego programu i udział we współpracy na płaszczyźnie światowej,
w ramach poszczególnych kontynentów czy regionów geograficznych przez poszczególne państwa, powstawać winny warunki do właściwego zabezpieczania
i udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości, we wszystkich jego
postaciach. Przypomnienie faktu, że powołaniu tego programu w roku 1992
przyświecały te właśnie cele oznacza, iż społeczność międzynarodowa uznała
zasadność podjętych wtedy działań, nadając im w roku 2015 wyższą rangę
dzięki przyjęciu tej rekomendacji, będącej pierwszym normatywem dotyczącym
bezpośrednio dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym zbiorów archiwalnych.
Lektura tego dokumentu winna być obowiązkiem wszystkich pracowników
instytucji pamięci w naszym kraju. Jestem świadom, że jego implementacja
uzależniona być musi od charakteru i warunków działalności poszczególnych
archiwów, bibliotek i muzeów, a także innych instytucji i organizacji gromadzących materiały, wchodzące w skład dziedzictwa dokumentacyjnego. Sądzić
można, że Rekomendacja działać winna mobilizująco do wzmożenia wysiłków
na rzecz zabezpieczenia i udostępniania zbiorów w naszym kraju, uznanym
powszechnie za promotora „Pamięci Świata” w skali uniwersalnej23.
23
Omówienie Rekomendacji i jej treść: W. Stępniak, Pierwszy akt normatywny UNESCO
w sprawie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, Archeion, t. 117, 2016 (w druku).
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W

spółpraca archiwistów poznańskich i toruńskich w procesie uniwersyteckiego kształcenia archiwistów ma długie tradycje, sięgające początków istnienia specjalizacji archiwistycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Utworzenie na początku lat 50. XX w. pierwszych
trzech specjalizacji archiwistycznych na polskich uniwersytetach w Toruniu,
Warszawie i Krakowie zapoczątkowało trwający do dziś rozwój szkolnictwa
archiwalnego w Polsce, oparty o uniwersytecki model kształcenia1. Na wybór
takiego modelu kształcenia archiwistów, z pewnością wpłynęły pozytywne
doświadczenia płynące z utworzenia przez Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego w poł. lat 30. XX w. na wybranych uniwersytetach
polskich: w Warszawie, Wilnie, Poznaniu i we Lwowie instytucji stypendystów-praktykantów, którzy łączyli studia uniwersyteckie z roczną praktyką
archiwalną2. Nie powiodły się natomiast w Polsce międzywojennej próby
B. Ryszewski, Specjalizacja archiwistyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
i jej absolwenci w latach 1951–1967, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, t. 5, 1969, s. 121; M. Lewandowska, Z problematyki
kształcenia archiwistów w Polsce w latach 1945–1985, Archeion, t. 82, 1987, s. 45.
2
Sprawozdanie z działalności Wydziału Archiwów Państwowych w latach 1933 i 1934, Archeion,
t. 13, 1935, s. 165; I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006,
s. 159–162.
1
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powołania samodzielnej uczelni kształcącej archiwistów na potrzeby polskiej
służby archiwalnej3. Tymczasem, sytuacja polskich archiwów i państwowej
służby archiwalnej po II wojnie światowej była niezwykle trudna. Ogromne
straty materialne i osobowe poniesione przez polskie archiwa w czasie wojny
oraz zadania stojące przed państwową służbą archiwalną w zakresie odbudowy i rozwoju sieci archiwalnej po wojnie, spowodowały znaczny wzrost
zapotrzebowania na kadrę archiwalną.
Utworzenie trzech uniwersyteckich ośrodków kształcenia archiwistów stanowiło dla tych uczelni poważne wyzwanie. Wymagało przede wszystkim zabezpieczenia kadry naukowo- dydaktycznej i opracowania programów kształcenia,
jak również zorganizowania niezbędnego zaplecza materialnego. Z wymogami
tymi poradził sobie, jak się wkrótce okazało, tylko UMK, a pozostałe dwa uniwersytety wkrótce zaprzestały kształcenia archiwistów, by dopiero po latach
wznowić działalność specjalizacji archiwistycznych i je rozwijać. Archiwistyka
toruńska rozwijała się jednak nie bez trudności. Kadra akademicka, na bazie
której powołano specjalność archiwistyczną na UMK, a mianowicie profesorowie: Ryszard Mienicki, Wojciech Hejnosz, Karol Górski, Bronisław Włodarski
i dr Zygmunt Wdowiszewski, bardzo szybko zmalała. W 1953 r. Toruń opuścił
Wdowiszewski, przenosząc się do Warszawy4. W tej sytuacji, Wydział Humanistyczny UMK zwrócił się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
(NDAP) o wytypowanie kandydata do pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie archiwistyki na UMK. Z dwóch wytypowanych kandydatów UMK wybrał
Franciszka Paprockiego, doświadczonego archiwistę, wieloletniego kustosza
Archiwum Państwowego w Poznaniu (APP), jednego z pierwszych stypendystów-praktykantów uniwersytetu poznańskiego w okresie międzywojennym.
Dla Paprockiego był to przełomowy okres w życiu. Zgodnie z opinią współpracowników Paprockiego z poznańskiego archiwum, od 1954 r. jego aktywność
zawodowa i zapał do pracy osłabły. Wiązało się to ze zmianą na stanowisku
dyrektora APP. Nie należąc do partii, Paprocki, mimo posiadanych kwalifikacji,
nie miał szans na to stanowisko: „Nie widząc po 1954 r. większych perspektyw
pracy zawodowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu skorzystał w 1955 r.
z oferty NDAP i przeniósł się na stanowisko zastępcy profesora z Katedrze
3
I. Mamczak-Gadkowska, Z historii kształcenia archiwistów w Polsce. Niezrealizowane projekty
kształcenia archiwalnego z pierwszych lat II Rzeczypospolitej, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi
w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę
urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Warszawa 2014, s. 239–255.
4
B. Ryszewski, Franciszek Paprocki na specjalności archiwistycznej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, s. 2 (mps w Archiwum Zakładu Archiwistyki UAM). Referat został wygłoszony na konferencji pt. „Problemy współczesnego kształcenia archiwistów”, zorganizowanej
przez Zakład Archiwistyki UAM w 1988 r., w dziesiątą rocznicę śmierci prof. Paprockiego.
A. Tomczak, Katedra Archiwistyki i Nauk pomocniczych Historii UMK w Toruniu w latach 1951–1971,
Acta Universitatis Nicolai Coperrnici, Historia, t. VIII, 1973, s. 7–21.
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Archiwistyki i Nauk Pomocniczych UMK w Toruniu, a w 1958 r. również na
stanowisko Kierownika Archiwum Państwowego w Toruniu”5.
Dnia 1 IX 1955 r. Paprocki został zatrudniony na stanowisku zastępcy
profesora archiwistyki w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
(KAiNPH) na Wydziale Humanistycznym UMK z ogólnym wymiarem 1440
godzin zajęć rocznie z przeznaczeniem 520 godzin na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 720 godzin na zajęcia naukowo-badawcze i 200 godzin na zajęcia
organizacyjne6. Tytuł naukowy zastępcy profesora archiwistyki i nauk pomocniczych historii został mu przyznany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego
w dniu 26 IX 1955 r. Witold Łukaszewicz, opiniujący wniosek o profesurę dla
Paprockiego, powoływał się m.in. na opinię Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych Henryka Altmana, który twierdził, że: „Mając poważne przygotowanie fachowe w zakresie archiwistyki [....] oraz źródłowe prace z zakresu
historii Polski nowożytnej, przede wszystkim związane z regionem pomorskim
i poznańskim, może mgr Paprocki oddać duże usługi w zakresie szkolenia
młodych archiwistów na naszej Uczelni oraz w realizacji planu naukowo-badawczego Katedry Historii Polski i Historii Powszechnej”7. Po śmierci Mienickiego,
od 1 III 1956 r. Paprocki pełnił obowiązki kierownika KAiNPH, a z dniem 1 X
1957 r. został kierownikiem katedry8.
Począwszy od roku akademickiego 1955/56 Paprocki przejął prowadzenie
wszystkich zajęć z archiwistyki prowadzonych na Studium Archiwistyki w tej
uczelni, a więc wykładów i ćwiczeń na III i IV roku historii9. W zakresie powierzonych mu obowiązków na UMK ściśle współpracował z Hejnoszem, który
sprawował funkcję opiekuna specjalizacji archiwistycznej na UMK. Współpraca
ta układała się bardzo dobrze i trwała aż do roku akademickiego 1965/66, czyli
dłużej niż oficjalne zatrudnienie Paprockiego na UMK. Profesorowie prowadzili
m.in. na zmianę seminarium magisterskie z zakresu rozwoju form kancelaryjnych, źródłoznawstwa, archiwoznawstwa, rozwoju nowożytnej dokumentacji,
współczesnej problematyki archiwalnej oraz historii. Na seminariach Paprockiego powstało w latach 1957–1965 łącznie 14 prac magisterskich z zakresu
archiwistyki, kancelarii, źródłoznawstwa oraz historii nowożytnej i najnowszej,
których autorami byli: Jerzy Paprzycki, Sławomira Rogowska, Grażyna Synak,
Anna Filasińska, Czesława Gąska, Urszula Głowacka, Izabela Ignyś, Aleksan5
I. Radtke, Działalność Franciszka Paprockiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu,
s.13 (mps w Archiwum Zakładu Archiwistyki UAM)
6
Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej AUMK), Franciszek Paprocki, sygn. K–11/144, s. 6–8.
7
Tamże, s. 19.
8
Tamże, s. 15–16.
9
B. Ryszewski, Franciszek Paprocki, s. 3–4; D. Niezborała, Franciszek Paprocki. Historyk
i archiwista, Poznań 2010, s. 45 i inne (praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ireny
Mamczak-Gadkowskiej).
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dra Kołomyjec, Krystyna Kubiak, Bożena Młodecka, Maria Kamińska, Józef
Kulesza, Aleksander Seroka i Elżbieta Chełminiak10.
W pierwszych latach po powołaniu specjalności archiwistycznych na polskich uniwersytetach i długo potem, wykłady i ćwiczenia z archiwistyki odbywały się przy braku podręczników akademickich. Ważną pomoc dydaktyczną dla
ówczesnych studentów archiwistyki stanowiły prace Kazimierza Konarskiego11
i Ryszarda Przelaskowskiego12, jeden z pierwszych powojennych tomów „Archeionu” (t. XIX/XX) ze zbiorem artykułów wybitnych archiwistów polskich
okresu międzywojennego oraz tłumaczenia literatury niemieckiej i radzieckiej.
Część tych tłumaczeń zawdzięczamy Paprockiemu, który w 1957 r. przełożył na
język polski pracę niemieckiego archiwisty Gerharda Endersa pt. Archiwistyka13.
Nie bez znaczenia były także kwalifikacje praktyczne Paprockiego uzyskane
w archiwach w okresie międzywojennym i w latach późniejszych. Trudno było
wówczas o lepsze kwalifikacje na stanowisku kierownika Katedry Archiwistyki
i Nauk Pomocniczych niż kwalifikacje Paprockiego, który swoje doświadczenia
w pracy archiwalnej zdobywał od poł. lat 30. XX w. Był on bowiem przez te lata
zawodowo związany z pracą w archiwach historycznych w Poznaniu, Kielcach
i Toruniu. Doświadczenia dydaktyczne natomiast, Paprocki zdobywał najpierw
jako wykładowca nauk pomocniczych historii i archiwistyki na tajnych kursach
uniwersyteckich w Kielcach, a po wojnie, jako stały wykładowca kursów dla
pracowników służby archiwalnej, organizowanych przez NDAP14.
Zdaniem Paprockiego jednoroczne, a następnie dwuletnie studia archiwistyczne na III i IV roku historii, nie zapewniały gruntownego przygotowania
zawodowego. Dopiero wydłużenie specjalizacji archiwistycznej do trzech lat
stworzyłoby możliwości pełnego zapoznania się studentów z problemami archiwistyki i pogłębienia wiedzy, co pozwoliłoby na aktywny udział studentów
w ćwiczeniach, a nawet na prowadzenie prac naukowych przez przyszłych
adeptów archiwistyki15.
Paprocki był nauczycielem wymagającym. Miał wśród studentów i absolwentów archiwistyki opinię wytrawnego znawcy archiwów i problematyki
archiwalnej. Zawdzięczał to nie tylko wieloletniej praktyce archiwalnej, ale
także głębokiej znajomości polskiej i obcej literatury archiwalnej, a zwłaszcza
niemieckiej i rosyjskiej. Miało to ogromne znaczenie w sytuacji widocznego
10
Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, red. H. Robótka, Toruń
2011, s. 320–326.
11
K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.
12
R. Przelaskowski, Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, Warszawa 1935.
13
G. Enders, Archivistik, tłum. F. Paprocki, Warszawa 1957.
14
B. Ryszewski, Franciszek Paprocki, s. 3; I. Mamczak-Gadkowska, Franciszek Paprocki,
pierwszy kierownik Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Archiwista Polski, 2009, nr 1, s. 9–21.
15
F. Paprocki, Pięć lat Studium Archiwalnego w Toruniu, Archeion, t. 27, 1957, s. 317.
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braku literatury archiwalnej w początkowym okresie kształcenia archiwistów
w Polsce. O kandydatach na studia archiwistyczne Paprocki pisał, że: „Wykształcenie pełnowartościowych, wysoko kwalifikowanych absolwentów nie osiągnie
się jednak przez mechaniczne przedłużanie studiów. Trzeba równocześnie
podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia archiwalne. Powinni oni
wykazywać się, co najmniej dobrymi, wynikami z dwu pierwszych lat studiów
historycznych, posiadać zdolności i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej
i archiwalnej oraz przynajmniej dostateczne przygotowanie z języków obcych,
łaciny, niemieckiego i rosyjskiego”16.
Wiedza zdobyta na wykładach z archiwistyki, prowadzonych przez Paprockiego, przez długie lata służyła absolwentom studiów archiwistycznych w pracy
zawodowej. Świadczą o tym na przykład wspomnienia Bohdana Ryszewskiego,
jednego z jego uczniów: „Kiedy [....] opuściłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika
z dyplomem absolwenta specjalizacji archiwalnej i rozpocząłem pracę w archiwum państwowym, gdzie właściwie byłem zdany na własne siły i umiejętności,
zwłaszcza w zakresie opracowywania zasobu, stale przez dłuższy czas sięgałem
do notatek z zajęć prowadzonych przez Franciszka Paprockiego znajdując
w nich zawsze właściwe wskazówki”17.
Profesor Paprocki, jako kierownik KAiNPH przywiązywał dużą rolę do
kształcenia praktycznego studentów archiwistyki. Prowadzone przez niego
wykłady i ćwiczenia prowadzone na studiach archiwistycznych w Toruniu były
uzupełniane zajęciami praktycznymi w toruńskim archiwum państwowym.
Ostatnim ogniwem kształcenia były czterotygodniowe praktyki wakacyjne w archiwach centralnych i wojewódzkich, których program przygotowywała NDAP.
W celu zapoznania studentów z działalnością archiwów, zajęcia te uzupełniały
wycieczki programowe do najważniejszych archiwów w kraju, a nawet za granicą, które Paprocki zawsze osobiście organizował i prowadził18.
Kierując katedrą na UMK, Paprocki aktywnie pracował naukowo. W tym
czasie obronił pracę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
(UAM), uczestniczył w licznych historycznych i archiwalnych konferencjach
naukowych, w 1959 r. był także z wykładem w znanej niemieckiej szkole archiwalnej w Marburgu19. Aktywność naukowa Paprockiego w toruńskim środowisku archiwalnym przyczyniła się też do nawiązania i rozwinięcia współpracy naukowej historyków uniwersyteckiego środowiska toruńskiego i poznańskiego.
Przez wiele lat Paprocki łączył pracę na UMK z pracą w archiwach państwowych w Poznaniu (do 1958 r.) i Toruniu (w latach 1958–1961). W miarę rozwoju
specjalizacji toruńskiej, Paprocki przekazywał zajęcia młodszym pracownikom
Tamże, s. 317.
B. Ryszewski, Franciszek Paprocki, s. 5.
18
Tamże, s. 4.
19
F. Paprocki, Szkoła Archiwalna w Marburgu /Lahn/RFN/, Archeion, t. 35, 1961, s. 139–141.
16

17
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UMK. Do końca jednak zachował wykłady z teorii i metodyki archiwalnej oraz
seminaria magisterskie.
W 1961 r. Paprocki rozpoczął pracę na UAM, a swoje obowiązki na UMK
przekazał docentowi Kazimierzowi Jasińskiemu. Ostatecznie z pracy na UMK
zrezygnował w 1964 r. , chociaż jeszcze do 1966 r. prowadził wykłady z archiwistyki na specjalizacji archiwalnej20. Zasługi profesora Paprockiego dla toruńskiego
środowiska archiwalnego, najlepiej posumował profesor Ryszewski, który podczas konferencji na temat „Problemy współczesnego kształcenia archiwistów”,
zorganizowanej przez Zakład Archiwistyki UAM w dziesiątą rocznicę śmierci
Paprockiego, powiedział: „Franciszek Paprocki w czasie przeszło dziesięcioletniej
współpracy dobrze przysłużył się toruńskiemu środowisku historyków, a zwłaszcza specjalizacji archiwalnej. Przyczynił się do podtrzymania jej bytu w trudnym
roku 1955, podniósł poziom zajęć z zakresu nowoczesnej metodyki archiwalnej,
zapoczątkował bliski związek specjalizacji ze służbą archiwalną, wychował i przygotował do pracy zawodowej wielu archiwistów, wśród nich także niektórych
obecnych wykładowców archiwistyki czynnych na toruńskiej specjalizacji archiwalnej”21. Do grona uczniów profesora Paprockiego na specjalizacji archiwalnej
UMK należeli, oprócz profesorów: Ryszewskiego i Zdzisława Chmielewskiego,
także inni znani specjaliści w zakresie archiwistyki, jak Julia Godlewska, Weronika Klonowska, Krystyna Melkowska, Aniela Przywuska, Krystyna Muszyńska,
Urszula Głowacka-Maksymiuk i Jan Pakulski22.
Przez prawie trzy lata, od 1 IX 1958 r. do 30 VI 1961 r., Paprocki godził
funkcję kierownika KAiNPH na UMK z funkcją kierownika Archiwum Państwowego w Toruniu (APT)23. Stanowisko to objął w szczególnie trudnym czasie.
Toruńskie archiwum opuszczało wówczas (na czas remontu) dotychczasową
siedzibę w Ratuszu i pomimo usilnych starań archiwistów zmuszone zostało
do zmiany lokalizacji i przeniesienia się do budynku przy Pl. Rapackiego 4.
W tych trudnych pracach związanych z przeprowadzką zasobu, archiwum
pomagali – zaangażowani przez Paprockiego – studenci archiwistyki. Tempo
prac było tak duże, że już 12 XI 1961 r. nastąpiło otwarcie pracowni naukowej
w nowej siedzibie archiwum. Jak wspominała Karola Ciesielska z APT: „Kierował tą placówką krótko, ale okres, w którym przyszło mu pracować, liczy się
podwójnie. Był to bowiem okres szczególnie trudny i męczący, a sprawy, które
trzeba było załatwiać wymagały nie tylko zręczności i uporu, ale także spokoju
i cierpliwości. A te dwie ostatnie cechy posiadał Paprocki w nadmiarze”24. Pół
roku później Paprocki, który przez cały czas pracy na UMK i w toruńskim archiB. Ryszewski, Franciszek Paprocki, s. 6–7.
Tamże, s. 8.
22
Tamże, s. 7.
23
K. Ciesielska, Franciszek Paprocki w Archiwum Państwowym w Toruniu, s. 1 (mps w Archiwum Zakładu Archiwistyki UAM).
24
Tamże, s. 5.
20
21
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wum dojeżdżał z Poznania, gdzie mieszkała jego żona z dziećmi, zrezygnował
z pracy w toruńskim archiwum oraz w KAiNPH i podjął pracę na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym na UAM.
W latach 70. XX w. okazją do kontynuowania współpracy pomiędzy środowiskiem archiwistów poznańskich i toruńskich było utworzenie w Toruniu
studiów dla czynnych zawodowo archiwistów. Jesienią 1973 r. UMK uruchomił
roczne Studium Podyplomowe Archiwistyki (SPA) obejmujące organizowane
naprzemiennie kursy niższe i wyższe. Kurs niższy organizowany był dla pracowników z wyższym wykształceniem, ale bez specjalności archiwalnej. Natomiast kurs wyższy, nazywany później specjalistycznym, był organizowany dla
pracowników archiwów z dłuższym stażem pracy25. U podstaw organizacji na
UMK studiów podyplomowych z archiwistyki znajdowały się: przewidywany na
lata 1976–1980 rozwój państwowej sieci archiwalnej i – co się z tym wiązało –
zwiększenie zatrudnienia w archiwach, a zwłaszcza konieczność zatrudniania
w archiwach osób z wyższym wykształceniem, ale bez przygotowania specjalistycznego oraz potrzeba doskonalenia zawodowego osób już zatrudnionych
w archiwach26. Przez wiele lat SPA na UMK było jedynym w Polsce studium
podyplomowym archiwistyki, obok funkcjonujących w latach 1976–1984 studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim27. Kadrę nauczającą
toruńskiego studium stanowili pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki
UMK, Zakładu Naukowego NDAP oraz wybitni specjaliści, zwłaszcza z dziedziny archiwistyki, informacji naukowej, konserwacji z archiwów centralnych
i terenowych oraz innych uniwersytetów i uczelni w Polsce28.
Uruchomienie studium podyplomowego rozpoczęło kolejny etap wieloletniej współpracy archiwistów poznańskich – równocześnie pracowników UAM
– z toruńskim środowiskiem naukowym w zakresie kształcenia i doskonalenia
zawodowego archiwistów. Jak wynika z materiałów archiwalnych SPA zachowanych w Archiwum UMK i z licznych sprawozdań z działalności specjalizacji
archiwalnej na UMK za kolejne lata akademickie zamieszczanych w „Archeionie”, współpraca archiwistów poznańskich ze środowiskiem toruńskim trwała
od pierwszych lat funkcjonowania studium29.
A. Tomczak, Specjalizacja archiwalna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku
1973/74, Archeion, t. 64, 1976, s. 288; H. Robótka, M. Gołębiowski, Dziesięć lat Studium Podyplomowego Archiwistyki w Toruniu (1973–1983), Archeion, t. 80, 1986, s. 293–303; S. Stanisławska,
M. Tarakanowska, Problemy kształcenia i doskonalenia kadr archiwalnych w świetle potrzeb państwowej służby archiwalnej, Archeion, t. 67, 1979, s. 48; M. Lewandowska, Kształcenie archiwistów
w Podyplomowym Studium Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1973–1983), Archeion,
t. 95, 1995, s. 222–226.
26
H. Robótka, M. Gołembiowski, Dziesięć lat, s. 293.
27
M. Lewandowska, Kształcenie archiwistów, s. 223.
28
H. Robótka, M. Gołembiowski, Dziesięć lat, s. 295–296; M. Lewandowska, Kształcenie
archiwistów, s. 225–226.
29
AUMK, sygn. ZSH–3/21–23, sygn. ZSH–41/1; A. Tomczak, Specjalizacja archiwalna na
25

243

244

Edukacja w świecie archiwów

Wielokrotnie, w roli wykładowców na tym Studium występowali: Irena
Radtke, pracownik APP i równocześnie Zakładu Archiwistyki UAM oraz Stanisław Nawrocki, wicedyrektor APP oraz pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej, a następnie Zakładu Archiwistyki UAM. Podkreślić należy, że udział poznańskich archiwistów w toruńskim studium dotyczył przede
wszystkim udziału w tzw. kursach wyższych. I tak, w roku akademickim 1976/77
na kursie wyższym SPA, poświęconym m.in. metodyce pracy naukowej w archiwach, rozwoju informacji naukowej, organizacji i zarządzania, problemom
współczesnej biurowości wykłady prowadziła Radtke. W kolejnym roku akademickim 1979/80 brała ona udział w realizacji programu SPA dla pracowników
archiwów z zasobem akt poniemieckich. Program ten obejmował zagadnienia,
którymi Radkte zajmowała się od strony praktycznej i naukowej w poznańskim
archiwum, m.in.: ustrój państwa pruskiego, niemieckie podziały administracyjne
ziem polskich, język niemiecki dla archiwistów, neografię gotycką, kancelarię
pruską, metodykę opracowania akt pruskich30.
W poł. lat 90. XX w. z ogromnym zainteresowaniem spotkał się kurs poświęcony komputeryzacji archiwów i metodyce opracowania archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych. Wieloletnią, bardzo ożywioną
współpracę ze środowiskiem toruńskim w tym zakresie, w ramach SPA, prowadził wspomniany wcześniej profesor Nawrocki. W roku akademickim 1993/94
tematyka prowadzonych przez niego wykładów obejmowała takie zagadnienia,
jak: informatyka a archiwa – historia i stan badań – w ramach kursu poświęconego metodyce opracowania archiwaliów w skomputeryzowanych systemach
informacyjnych w archiwach31. Tematyka ta, ze względu na ogromne zainteresowanie kadry archiwalnej, była kontynuowana w kolejnym roku. W roku
akademickim 1994/95 Nawrocki prowadził w ramach SPA wykłady na temat
zastosowania komputerów w archiwach zagranicznych32.
Nawrocki i Radtke nie byli jedynymi poznańskimi wykładowcami na SPA
na UMK. Wcześniej, w roku akademickim 1980/81, kiedy zorganizowano kurs
dla pracowników działów kartografii w archiwach, poświęcony zagadnieniom
gromadzenia i opracowania współczesnych map w archiwach, zajęcia w ramach
SPA prowadzili także inni pracownicy naukowi poznańskiego archiwum oraz
poznańskich uczelni, a mianowicie: Krystyna Górska-Gołaska z APP oraz
Janusz Gołaski z Zakładu Geodezji Akademii Rolniczej w Poznaniu33.Nie
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 1973/74, Archeion, t. 64, 1976, s. 287–288;
tenże, Specjalizacja archiwalna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku akademickim 1975/76,
Archeion, s. 349–350; H. Robótka, M. Gołembiowski, Dziesięć lat, s. 293–303.
30
M. Gołembiowski, Specjalizacja Archiwistyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku
akademickim 1979/80, Archeion, t. 74, 1982, s. 209.
31
AUMK, sygn. ZSH– 41/1, s. 68.
32
Tamże, s. 772.
33
M. Gołembiowski, Specjalizacja archiwistyczna na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
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można pominąć faktu, że w SPA na UMK, oprócz nauczycieli archiwistyki
ze środowiska poznańskiego, liczny udział brali także archiwiści poznańscy,
głównie z APP, którzy doskonalili swoje umiejętności archiwalne na kursach
specjalistycznych tego studium.
Jak wynika z badań Zakładu Naukowego NDAP oraz doświadczeń uczestników, udział w SPA stwarzał zarówno nauczycielom, jak i uczestnikom, dobrą
okazję do nawiązania kontaktów pomiędzy archiwistami z różnych regionów,
umożliwiał wymianę myśli i poglądów na tematy związane z metodyką pracy
archiwalnej i znacząco wzbogacał warsztat pracy archiwalnej34. Rozwój tej
współpracy przybierał różne formy i zbliżał bardzo aktywne i rozwijające się
środowiska. Przykładem tej współpracy w rozwoju naukowej kadry archiwalnej jest m.in. udział przedstawicieli tych środowisk naukowych w przewodach
doktorskich i habilitacyjnych z zakresu archiwistyki realizowanych na obu
uniwersytetach35.
Kolejną okazją do pogłębienia i rozszerzenia współpracy pomiędzy Zakładem Archiwistyki UMK i Zakładem Archiwistyki UAM oraz pomiędzy
archiwistami z obu tych ośrodków, były organizowane na UAM w latach 90.
XX w. Letnie Szkoły Komputerowe (LSK). Idea ta zrodziła się wiosną 1991 r.
podczas zorganizowanego przez Zakład Archiwistyki UAM (11–12 IV 1991 r.)
ogólnopolskiego seminarium pt. „Zastosowanie techniki komputerowej w archiwistyce”, którego celem było podsumowanie rezultatów zastosowania techniki
komputerowej w archiwach oraz podjęcie dalszych badań nad wypracowaniem
rozwiązań dla zastosowania informatyki w polskich archiwach i równoczesnym
przygotowaniu studentów archiwistyki, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, do pracy w skomputeryzowanych archiwach36.
Autorzy referatów wygłoszonych w czasie tego seminarium, m.in. profesor
Nawrocki (UAM i APP) i Hubert Wajs (AGAD) zwracali uwagę na trudności
i opóźnienia we wprowadzaniu komputeryzacji w archiwach. Profesor Ryszewski (UMK) podsumował kilkuletnią pracę swojego zespołu nad opracowaniem
bibliotecznych i archiwalnych pomocy informacyjnych37. Archiwiści z archiwów
państwowych, między innymi Henryk Krystek z Poznania i Andrzej Jabłoński
ze Szczecina przedstawili różne, możliwe do zastosowania w tym czasie, propozycje baz danych w archiwach, podkreślając przede wszystkim korzyści płynące
w Toruniu w roku akademickim 1980/81, Archeion, t. 75, 1983, s. 360; H. Robótka, M. Gołembiowski, Dziesięć lat, s. 295–296;
34
M. Lewandowska, Kształcenie archiwistów, s. 255.
35
S. Sierpowski, Przedmowa, [w:] S. Nawrocki, Archiwistyka i regionalizm, Poznań 1995, s. 6.
36
R. Galuba, D. Matelski, Zastosowanie techniki komputerowej w archiwistyce, Archeion, t. 93,
1994, s. 391–393; ciż, Pierwsza letnia Szkoła Komputerowa, Archeion, s. 393–394; S. Sierpowski,
Działalność Zakładu Archiwistyki UAM w Poznaniu w latach 1972–1992, Archeion, t. 95, 1995,
s. 345.
37
R. Galuba, D. Matelski, Zastosowanie techniki, s. 392.
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z ich zastosowania, a wynikające z łatwości i szybkości dostępu do informacji.
Równocześnie jednak zwracano uwagę na trudności i ograniczenia we wprowadzaniu i upowszechnianiu techniki komputerowej w archiwach. W dyskusji,
w której nie brakowało krytyki dotychczasowego stanu wprowadzania i stosowania techniki komputerowej w archiwach, podkreślono konieczność zintensyfikowania działań na rzecz informatyzacji archiwów przy współpracy z ośrodkami
akademickimi kształcącymi archiwistów i ośrodkami informatycznymi, w celu
wypracowania efektywnych działań na rzecz informatyzacji polskich archiwów.
Jednym z najważniejszych rezultatów tego seminarium było przekonanie
o konieczności współpracy akademickich środowisk archiwistycznych i informatycznych oraz pracowników archiwów w tym zakresie oraz ustalenia
dotyczące zorganizowania przez specjalizacje archiwistyczne UMK i UAM
„szkoły letniej”, przygotowującej studentów archiwistyki i archiwistów do pracy
z nośnikami komputerowymi.
Opiekę nad organizacją i funkcjonowaniem szkoły sprawowali wspólnie
profesorowie: Ryszewski z UMK i Stanisław Sierpowski z UAM38. Do grona
współorganizatorów tych kursów dołączyła NDAP, która kierowała na kursy
letnie pracowników z archiwów centralnych i terenowych. Pierwsza LSK została
zorganizowana dwa miesiące po poznańskim seminarium, w dniach 17–27 VI
1991 r.
Wybór poznańskiego ośrodka naukowego i archiwalnego jako miejsca
organizacji LSK nie był przypadkowy. W APP od początku lat 70. XX w. działała sekcja „Informatyka i Archiwa”, powołana przez NDAP, w ramach której
prowadzone były dyskusje dotyczące teoretycznych i praktycznych problemów upowszechniania informatyki i metod komputerowych w archiwach39.
Kierownikiem zorganizowanego w 1970 r. przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych zespołu problemowego „Informatyka i archiwa” był profesor
Nawrocki, wicedyrektor APP w Poznaniu i pracownik Zakładu Archiwistyki
na UAM, gorący orędownik komputeryzacji archiwów.
Zajęcia w ramach LSK prowadzone były przez informatyków i doświadczonych archiwistów. Kursy odbywały się w Ośrodku Informatyki w Instytucie
Matematyki i Informatyki UAM i składały się z dwóch modułów: pierwszego, przygotowanego i prowadzonego przez Ośrodek Informatyki i drugiego
przygotowanego przez profesora Ryszewskiego z UMK i jego zespół. Każdy
z modułów obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Część
teoretyczna prowadzona w Ośrodku Informatyki obejmowała wykłady, których celem było objaśnienie podstawowych pojęć, dotyczących zastosowania
mikrokomputerów w archiwistyce. Wiedza ta była na bieżąco weryfikowana na
zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez informatyków. Moduł przygo38
39

Tamże, s. 393.
S. Sierpowski, Przedmowa, s. 5.
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towany przez zespół profesora Ryszewskiego natomiast obejmował wykłady
poświęcone założeniom teoretycznym archiwalnych pomocy informacyjnych,
które stanowiły ważne osiągnięcie toruńskiego ośrodka kształcenia archiwistów.
W części praktycznej natomiast, uczestnicy szkoły tworzyli bazy zawierające
archiwalne pomoce informacyjne i sporządzali indeksy z baz opracowanych
przez Ryszewskiego40. Program tych kursów, opracowywany przez przedstawicieli trzech ośrodków: UAM, UMK i NDAP, podlegał ewolucji i systematycznie
uwzględniał najnowsze osiągnięcia techniki komputerowej oraz możliwości
ich praktycznego zastosowania w pracy archiwalnej. Na zakończenie zajęć
uczestnicy kursów otrzymywali dyplomy LSK i, jak pokazała praktyka, stawali
się pionierami komputeryzacji polskich archiwów.
W tej formie kształcenia brało udział rocznie ok. 25 studentów archiwistyki
z UMK i UAM oraz archiwistów z archiwów państwowych i naukowych z całej
Polski. Doświadczenia pierwszej LSK umocniły wśród wykładowców i uczestników przekonanie o konieczności organizowania kolejnych tego typu szkoleń.
Łącznie, w ciągu kilku kolejnych lat, w LSK w Poznaniu wzięło udział kilkudziesięciu studentów archiwistyki i archiwistów z całej Polski. LSK odegrały
ważną rolę w teoretycznym i praktycznym przygotowaniu adeptów archiwistyki
i archiwistów do wdrażania i rozwoju informatyzacji w archiwach. Stały się też
okazją do pogłębienia współpracy między UMK i UAM w zakresie kształcenia
kadry archiwalnej oraz stwarzały znakomitą okazję do nawiązania bliskich kontaktów studentów z zawodowymi archiwistami. Dla wszystkich były inspiracją
do dalszej współpracy w zakresie komputeryzacji i informatyzacji archiwów.
Już te – naszkicowane wyżej – uwagi pozwalają na sformułowanie bardzo
pozytywnej opinii o trwającej od 60. lat i stale rozwijającej się poznańsko-toruńskiej współpracy w dziedzinie uniwersyteckiego kształcenia i doskonalenia zawodowego archiwistów. Współpraca ta jest nadal realizowana zarówno
w wymiarze personalnym, jak i instytucjonalnym. Należy jednak pamiętać,
że jej pionierem był profesor Paprocki, który wniósł wielki wkład – zarówno
organizacyjny, jak i dydaktyczny – w utrzymanie i rozwój uniwersyteckiego
kształcenia archiwistów na UMK. Należy również podkreślić, że swoje bogate
doświadczenia toruńskie profesor Paprocki wykorzystał po powrocie do Poznania. Był on bowiem twórcą studiów archiwistycznych na UAM oraz założycielem
i pierwszym kierownikiem Zakładu Archiwistyki na Wydziale Historycznym
tego uniwersytetu41.
Symboliczny wymiar ma więc fakt, że poznańską i toruńską archiwistykę
łączy osoba profesora Paprockiego. Dobrze się stało, że zapoczątkowaną przez
R. Galuba, D. Matelski, Pierwsza letnia, s. 393–394.
I. Radtke, Franciszek Paprocki (22 III 1911–25 IX 1978), Archeion, t. 70, 1980, s. 365–370;
I. Mamczak-Gadkowska, Franciszek Paprocki, s. 9–21; D. Matelski, Franciszek Paprocki (1911–1978)
w setną rocznicę urodzin, Archiwista Polski, 2011, nr 4, s. 78–83.
40
41
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niego współpracę obu uniwersyteckich ośrodków naukowych w dziedzinie
archiwistyki rozwijali następcy, którzy kierowali studiami archiwalnymi na obu
uczelniach. Dzieło Paprockiego jest nadal kontynuowane, a najlepszym tego
przykładem jest dzisiejsza współpraca obu uniwersyteckich ośrodków kształcenia archiwistów, która jest widoczna na wszystkich polach ich aktywności
naukowej i dydaktycznej.

Anna Łosowska
(Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Studenckie wolontariackie staże archiwalne.
Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Studenckie wolontariackie staże archiwalne...

W

arunkiem dobrego przygotowania studentów do zawodu archiwisty było
zawsze połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką archiwalną. Archiwiści dobrze wiedzą, że nie można nauczyć się porządkowania dokumentacji
w trakcie zajęć teoretycznych, tak jak nie można nabyć umiejętności kierowania
jakimkolwiek pojazdem mechanicznym, czytając wyłącznie instrukcje temu
poświęcone czy oglądając odpowiednie filmy dydaktyczne” 1. Tym zdaniem rozpoczęłam przed kilku laty artykuł poświęcony analizie pierwszych doświadczeń
związanych z realizacją, na zasadzie wolontariatu, całkowicie nowego pomysłu
dydaktycznego, jakim były studenckie indywidualne staże archiwalne. Mimo
upływu kilku lat jest ono nadal aktualne i ważne, tym bardziej, że zainteresowanie wśród studentów tą formą zdobywania doświadczeń nie maleje.
W programach studiów uniwersyteckich we wszystkich niemal szkołach
wyższych przewiduje się zawodowe praktyki archiwalne w różnych archiwach.
Mają one charakter uzupełniający i są w programach wszystkich studiów archiwistycznych, nie tylko polskich, ale także światowych. Jednakże czas ich
trwania bywa różny w zależności od poziomu kształcenia i waha się od 2 dni
do 18 miesięcy.
Polskie programy nauczania przewidują z reguły praktyki dwustopniowe,
przy czym program I stopnia obejmuje czynności podstawowe, realizowane

„

1
A. Łosowska, Indywidualne staże archiwalne. Analiza pierwszych doświadczeń, Res Historica,
t. 28, 2009, s. 85–90.
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w archiwach zakładowych Program praktyk stopnia II nakłada na studenta
obowiązek uporządkowania konkretnego zespołu aktowego oraz opracowania
inwentarza archiwalnego wraz ze wstępem.
Czas trwania praktyk nadal nie jest wystarczający, aby dany student mógł
w pełni wykorzystać w miejscu pracy nabytą wiedzę teoretyczną. Dobrze zorganizowana praktyka zawodowa pozwala ugruntować wiedzę teoretyczną. Staje się
to możliwe dzięki zetknięciu wiedzy zdobytej w trakcie nauki z rzeczywistością
kancelaryjną czy archiwalną. Ta konfrontacja sprzyja pierwszym doświadczeniom, które są intensywniej przeżywane i przez to lepiej pamiętane. W czasie
praktyki student uczy się pracy w zespole, poznaje reguły w nim obowiązujące i musi się do nich dostosować. Ta swoista socjalizacja jest równie ważna
jak doświadczenia wynikłe z samego uczenia się poprawnego wykonywania
określonych czynności. Ułatwia wreszcie wszechstronne poznanie obu stron:
zarówno pracodawcy (w zakresie struktury organizacyjnej, kadry kierowniczej),
jak i praktykanta – pracobiorcy, co może ułatwić zatrudnienie tego drugiego.
Do nowych form zdobywania doświadczenia zawodowego można zaliczyć staże
absolwenckie, wolontariat oraz staże studenckie.
Najbardziej sformalizowaną formę posiadają staże absolwenckie. Możliwość odbycia stażu u pracodawcy, dawniej przez okres nieprzekraczający
12 miesięcy, zmieniono w ten sposób, że absolwenci szkół wyższych są kierowani na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a pracodawca zobowiązuje się
do zatrudnienia na kolejne przynajmniej 3 miesiące na umowę o pracę. Staż
polega na wykonywaniu pracy na konkretnym stanowisku, opłacanej przez
właściwy urząd pracy i odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy
tym urzędem a pracodawcą według programu określonego w umowie. Nadzór
nad takim stażystą sprawuje urząd pracy, stąd pracodawca musi go powiadomić
w możliwie krótkim terminie (do 7 dni) o przerwaniu stażu. Stażysta otrzymuje
wynagrodzenie z Funduszu Pracy w wysokości połowy najniższego wynagrodzenia2 i wykonuje czynności w wymiarze czasu obowiązującym pracownika
zatrudnionego na etacie. Absolwent w okresie odbywania stażu zobowiązany
jest do ewidencjonowania wykonanych czynności w odpowiedniej karcie stażu, którą otrzymuje z urzędu pracy. Po zakończeniu stażu powinien złożyć ją
w urzędzie pracy, ponieważ na jej podstawie następuje zaliczenie stażu. Dalszy
okres zatrudnienia ma charakter umowy na czas określony, z zaznaczeniem,
że jest to umowa po stażu. Jak wspomniano wyżej nie może trwać ona trwać
krócej niż trzy miesiące.
Inną formę stażu absolwenckiego stanowi wolontariat, polegający na regularnym wykonywaniu pracy bez wynagrodzenia w wybranej instytucji przez
osoby w niej niezatrudnione. W tym przypadku absolwenci różnych kierunków
2
W przypadku stażysty zatrudnionego w 2015 r. w Archiwum UMCS przez Miejski Urząd
Pracy w Lublinie było to 850 zł brutto.
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studiów samodzielnie poszukują odpowiedniej instytucji lub firmy, w której mogliby zdobyć doświadczenie zawodowe. Praca w ramach wolontariatu odbywa
się na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy pracodawcą a absolwentem,
obejmującej czas pracy, jej warunki oraz zakres wykonywanych czynności.
Zamiast wynagrodzenia za pracę, wolontariusz uzyskuje zaświadczenie, które
szczegółowo precyzuje nabyte umiejętności i jest potwierdzeniem doświadczenia zawodowego, o które często pytają pracodawcy.
W przypadku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) możliwość
odbycia stażu wolontariackiego wprowadzono pismem okólnym Nr 7/2013
Rektora z dnia 8 VIII 2013 r. w sprawie określenia wzoru porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz UMCS. Niestety, z takiej
możliwości nie skorzystała dotąd ani jedna osoba.
Zdecydowanie inaczej wyglądała forma wykorzystania pracy studentów,
połączona z kształceniem w ramach stażu wolontariackiego, a realizowana
z powodzeniem przez 14 lat w Archiwum UMCS. Jak zaznaczono we wspomnianym już artykule decydujący wpływ na stworzenie koncepcji oraz zasad
organizacyjnych stażu mieli sami zainteresowani studenci. Z pomysłem bezpłatnego stażu w zamian za zdobycie doświadczenia zawodowego zgłosiła się
w 2000 r. jedna ze studentek piątego roku archiwistyki. W bezpośredniej rozmowie okazało się, że jest ona gotowa wykonywać każdą zleconą jej pracę bez
wynagrodzenia, po to tylko, aby poznać pracę archiwalną od podstaw. Wiedza
teoretyczna, którą zdobyła w czasie studiów wydała się jej niewystarczająca.
Inicjatywa tej studentki trafiła na podatny grunt.
W tym czasie personel Archiwum był bardzo obciążony kwerendami związanymi z obliczaniem kapitału początkowego. Zaangażowanie w sprawy bieżące wykluczało kontynuowanie przez Archiwum prac porządkowych nad zasobem. Zaangażowanie dodatkowych pracowników nie było realne ze względu na
ograniczanie wydatków na administrację przez władze uczelni. Z tego powodu
oferowana pomoc ze strony dodatkowego pracownika, chętnego i teoretycznie
przygotowanego do pracy, nie mogła zostać odrzucona. Postanowiono zatem
wykorzystać ten jednostkowy przypadek3 i stworzyć precedens polegający na
tym, że Archiwum pomagałoby w zdobyciu koniecznego doświadczenia zawodowego, a studenci w zamian wykonywaliby nieodpłatnie określone czynności
w ściśle określonym czasie. Obawy, czy wśród studentów znajdą się chętni do
takiej formy współpracy, okazały się nieuzasadnione i w każdym roku pojawiało
się o kilka osób więcej, aniżeli można było przyjąć.
Doświadczenia pierwszych lat pozwoliły wypracować podstawowe zasady
dogodne dla obu stron. Na początku organizacji staży nie było pewności czy
taka forma się sprawdzi i czy powierzenie studentom pewnych zadań, z których
3
Wspomniana stażystka zyskała doświadczenie, które pomogło jej, po ukończeniu studiów, w znalezieniu pracy i dziś z powodzeniem kieruje archiwum jednej z lubelskich uczelni.
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nie będzie go rozliczała uczelnia, przyniesie określone efekty. Okazało się, że
warto zaufać tym wybranym osobom, które są rzeczywiście zainteresowane
rzetelną pracą w Archiwum. Już sam fakt zgłoszenia chęci odbycia stażu, nieczęsty przecież, sygnalizował autentyczną potrzebę, którą można było łatwo
potwierdzić w czasie kilku dni prac wstępnych stażysty. Znaleźli się też tacy,
którzy zgłaszali się do pracy przez trzy lata z rzędu, od II roku licencjatu
po II rok uzupełniających studiów magisterskich, co dowodzi, że taka forma
kształcenia, połączona z wykonywaniem konkretnych i potrzebnych zadań, jest
bardzo potrzebna. Dotychczasowi stażyści wykazali się odpowiedzialnością
i zaangażowaniem. Jakkolwiek pracowali bez wynagrodzenia to nie zdarzyło
się, aby nie zakończyli powierzonych im prac, co więcej, dzięki temu powstała
nawet praca licencjacka, poświęcona jednemu z ośrodków zamiejscowych,
a przygotowana w oparciu o zasób zlikwidowanej jednostki. Inna praca jest
w trakcie przygotowania. Nieoceniona jest pomoc studentów-wolontariuszy
w procesie melioracji akt studenckich, kiedy zmieniające się przepisy ministerialne dotyczące zawartości teczki wymuszają włączanie dokumentacji, która
dotąd stanowiła oddzielną serię, była prowadzona w różnych jednostkach
i trafiła do Archiwum w różnym czasie. Dotyczy to na przykład dokumentacji
obejmującej sprawy pomocy materialnej i innych spraw socjalno-bytowych. Sami
studenci podkreślali, że do pracy zachęcała ich świadomość celowości działań
wykonywanych na równi z etatowym personelem, co odbiegało zasadniczo od
czynności, które zlecały im różne jednostki, w których odbywali obowiązkowe
praktyki zawodowe. Należy też podkreślić, że zgłaszający się na taki staż studenci szybko nawiązywali dobry kontakt z personelem Archiwum i dostosowywali
się do panujących tu warunków pracy.
Na szczególną uwagę zasługują studenci działający w kołach naukowych.
Zazwyczaj są to osoby aktywne, które już zdążyły wykazać się osiągnięciami
organizacyjnymi i doceniają możliwości, jakie daje uzyskanie doświadczeń
praktycznych w szerszym zakresie. Kilkuosobowa grupa, która przewinęła
się w ciągu kilku lat przez Archiwum UMCS, znalazła bez trudu zatrudnienie
w zawodzie, nie tylko na terenie Lublina. Wykonywane przez nich w trakcie
stażu czynności porządkowe były z reguły czasochłonne, ale dzięki temu
umożliwiały opanowanie metody szybkiego porządkowania dokumentacji narosłej w teczkach oraz ocenę jej wartości źródłowej. Co więcej, zetknięcie się
bezpośrednio ze źródłem spowodowało, że ci studenci przywiązywali większą
uwagę do materiałów dopiero powstających w trakcie działalności poszczególnych kół naukowych, zwłaszcza na macierzystym Wydziale Humanistycznym.
Dokumentacja Studenckiego Koła Archiwistów oraz Koła Naukowego Historyków Satyryków jest tego najlepszym dowodem. Ci wybrani studenci poznali
dobrze poszczególne typy dokumentów, także te specyficzne, jak na przykład
materiały ulotne czy prywatne spuścizny uczonych.
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A pojawiające się w archiwach uczelnianych spuścizny prywatne niosą ze
sobą poważne wyzwania. Najczęściej są przekazywane w stanie nieuporządkowanym i bez pomocy ewidencyjnych, bo archiwista uniwersytecki stając
przed dylematem, czy przyjąć materiały w takim stanie, w jakim są, czy skazać
je na zniszczenie, zawsze wybiera opcję pierwszą. Czynności wstępnej selekcji
i porządkowania pokaźnej nieraz spuścizny można powierzyć przygotowanym
stażystom, którzy działając w kołach naukowych doceniają wartość dobrego
opracowania zespołu i potrafią solidnie pracować. Naturalnie niezbędna jest
przy tym obecność i pomoc archiwisty, ale korzyści są obustronne.
Mniejszą grupę stażystów-wolontariuszy stanowili doktoranci. Zgłaszając chęć pracy zazwyczaj sugerowali, czym chcieliby się zająć i z reguły ich
zainteresowania skupiały się wokół zagadnień zbieżnych z tematyką ich prac
doktorskich. Poziom wiedzy absolwentów umożliwiał powierzenie im bardziej
odpowiedzialnych zadań, dlatego staż wolontariacki zaowocował przygotowaniem kilku inwentarzy archiwalnych. W tej grupie należałoby też umieścić
troje słuchaczy Podyplomowego Studium Archiwistyki, którzy czując niedosyt
z powodu zbyt małej liczby godzin zajęć praktycznych, postanowili uzupełnić
wiedzę na drodze stażu wolontariackiego w archiwum uczelnianym. W trakcie
takiego stażu jeden ze słuchaczy Studium opracował inwentarz spuścizny
naukowej zmarłego pracownika Instytutu Historii IMCS, który stał się później
podstawą przygotowanej i obronionej pracy dyplomowej.
Powyższe spostrzeżenia udało się skonfrontować z danymi uzyskanymi
w badaniu postaw pracowniczych „Postawy Pracownicze” (TNS OBOP 2007).
Na pytanie zadane pracodawcom, jakie cechy powinien mieć pracownik, zdecydowanie opowiedzieli się za odpowiedzialnością (56%), zaangażowaniem (55%),
dotrzymywaniem zobowiązań (53%). Wysoko ocenili też komunikatywność
i lojalność, a więc cechy, którymi wykazywali się stażyści Archiwum UMCS,
i które wpłynęły na ich późniejszą drogę zawodową.
W świetle dotychczasowych doświadczeń można powtórzyć tezę, że studenckie staże zawodowe są dobrym rozwiązaniem dla obu stron, a dla strony
zatrudniającej stanowią bardziej korzystną formę wykorzystania aktywności
osób zainteresowanych nabyciem doświadczeń z pracy archiwalnej niż dotychczasowe praktyki. W trakcie praktyki trwającej ściśle określony czas, musi
zostać zrealizowany program, którego modyfikacja jest bardzo utrudniona.
Ponadto praktykanci z reguły stanowią obciążenie dla swoich opiekunów,
ponieważ utrudniają im wykonywanie innych czynności. Tego rodzaju mankamenty nie występują w przypadku indywidualnych staży. Ich pozytywne efekty
można ująć w kilku podstawowych punktach.
1. Stażysta może uzgodnić korzystny dla siebie termin pracy odpowiadający
także potrzebom archiwum. Takiej możliwości nie mają zazwyczaj uczestnicy
praktyk, którym zarówno uczelnia, jak też pracodawca narzuca termin odbywania lub ogranicza możliwości wyboru, uwzględniając jedynie własny interes.
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2. W przypadku stażu można łatwiej ustalić zakres planowanych prac. Z reguły jest on dostosowany do potrzeb stażystów, ale uwzględnia też potrzeby
archiwum. W początkowym okresie planowano taki staż bardziej w interesie
studentów, dzięki czemu mogli oni przygotować plan pracy pod kątem swojego
przyszłego zatrudnienia. Przyzwyczajało to ich do świadomego planowania
przyszłych prac zawodowych. Dziś większy nacisk kładzie się na potrzeby
archiwum, które obłożone dodatkowymi zadaniami przy niezmiennej od lat
obsadzie personalnej mają coraz mniej czasu na bieżące prace w zakresie
opracowania zasobu. Natomiast w przypadku praktyk zawodowych praktykanci
nie mają żadnego wpływu na ich plan, gdyż jest on tworzony odgórnie i musi
obowiązywać wszystkich.
3. Indywidualne staże nie pociągają za sobą żadnych kosztów obciążających
pracodawców. Jest to możliwe, bo studenci pracują w ramach swojego czasu
wolnego, a opiekun przygotowuje bezpłatnie zarówno program zajęć, jak też
sprawuje pełną opiekę nad stażystami.
4. Z pomocy stażystów powinny korzystać archiwa uniwersyteckie także ze
względu na kontakty ze studentami, dogodne położenie (w pobliżu pomieszczeń dydaktycznych) oraz potencjalnie większą liczbę chętnych. Archiwa te
z reguły posiadają spory zasób, często porównywalny z zasobem niektórych
archiwów państwowych, wymagający intensywnych prac porządkowych, a brakuje im personelu archiwalnego, mogącego sprostać narastającym obowiązkom.
Minusem przedsięwzięcia jest konieczność sprawowania niezbędnej i stałej
opieki nad studentem-wolontariuszem. W Archiwum UMCS od początku realizowania pomysłu funkcję takiego opiekuna sprawuje kierownik, naturalnie
całkowicie społecznie i w swoim własnym czasie. Oznacza to, że inne czynności
służbowe w danym dniu, w którym są studenci, musi wykonywać po godzinach
pracy. Dodatkowo brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony Instytutu
Historii UMCS i władz uczelni sprawia, że nie ma też chętnych do kierowania
stażem i opieki nad wolontariuszami. Jednak fakt, że mimo wszystko pojawia
się corocznie grupa studentów chętnych do pracy na takich warunkach, stanowi
swoistą satysfakcję dla pomysłodawcy.

Hanna Krajewska
(Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Pikniki Archiwalne – pomysł
na promocję archiwów

P

omysł Pikniku Archiwalnego zrodził się z idei Nocy Muzeów. Parę lat
temu byłam w Wiedniu i w czasie takiej Nocy odwiedziłam otwarte wówczas Archiwum Finansowe. Na dziedzińcu ustawione były stoliki, grała jakaś
mechaniczna muzyka, rozmawialiśmy o archiwach, Austrii i Polsce. I wówczas
pomyślałam, że tak powinna wyglądać promocja. Można przyglądać się archiwom ze strony ich najciekawszych zbiorów, można zachwycić się unikalnymi dokumentami – oryginałami, posłuchać historii zamkniętej w aktach,
fotografiach czy filmach uchylającej rąbek swych tajemnic. Można również do
archiwów podejść praktycznie i dowiedzieć się, jakie dokumenty potrzebne
są do emerytury, gdzie ich szukać, jak je zgromadzić. Można zainteresować
się konserwacją dokumentów albo posłuchać, dlaczego zawód archiwisty
jest interesujący.
W 2010 r. idea Pikniku Archiwalnego była już na tyle istotna i ważna, że
przybrała ramy formalne. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(APAN) i Polskie Towarzystwo Archiwalne wystąpiły z inicjatywą zorganizowania promocji archiwów warszawskich 9 VI – w Międzynarodowym Dniu Archiwów. W 2010 r. Piknik Archiwalny współorganizowało 12 archiwów. W stylowych
salach Pałacu Staszica w Warszawie pracownicy archiwów, uczelni wyższych
i wydawnictw starali się, za pomocą wystaw, interesujących prelekcji (głównie na
tematy archiwalne), pokazów multimedialnych, przekazać informacje o swojej
działalności. W czasie Pikniku pokazywano oryginalne dokumenty, efektowne
zdjęcia i udzielano profesjonalnych porad. W Pikniku udział wzięły m.in.: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Archiwum
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Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, archiwa Zamku Królewskiego, Sejmu i Senatu, Akademii Sztuk Pięknych, Urzędu m. st. Warszawy.
Wszystkie archiwa zapewniły wysoki poziom merytoryczny swoich prezentacji. Można było również uzyskać wiele informacji z zakresu poszukiwań
genealogicznych i heraldyki, funkcjonowania parlamentu, dokumentacji wojskowej, nowoczesnych systemów komputerowych wykorzystywanych w wielu
dziedzinach współczesnego życia. Były wykłady na temat akt stanu cywilnego
i kościelnych ksiąg metrykalnych, dokumentów osobowych, bankowych i medycznych.
Aby jednak imprezie nadać charakter Pikniku zapełniliśmy dziedziniec
różnymi stoiskami – z biżuterią artystyczną, papeterią z tłoczonymi na czerpanym papierze symbolami chopinowskimi, stemplami drukarskimi z widokiem
Pałacu Staszica. Można było zamówić własny portret, posłuchać muzyki (dość
różnorodnej, od klasycznych utworów po romantyczne piosenki włoskie). Była
także kawiarenka i barek kanapkowy.
Bez większej reklamy ściągnęliśmy do Pałacu sporo osób: archiwistów, ludzi
kultury i nauki, przypadkowych przechodniów. Już wówczas uświadomiliśmy
sobie, że organizujemy Piknik z dwóch powodów: po pierwsze, impreza ta łączy
nasze środowisko, daje możność pokazania osiągnięć i rozwinąć współpracę,
po drugie, to dobra okazja do promocji naszych archiwów w szczególności
i kreowania pozytywnego wizerunku archiwów w ogólności.
Kolejny, II Warszawski Piknik Archiwalny odbył się 11 VI 2011 r. Tym razem
wzięły w nim udział 23 archiwa o różnorodnym profilu działalności, a więc
archiwa państwowe, naukowe, uczelniane, kościelne, rządowe, wojskowe i muzealne. Nowością była sala kinowa, w której prezentowaliśmy kroniki Polskiej
Agencji Telegraficznej oraz archiwalne filmy o Warszawie pozyskane z Filmoteki Narodowej. Archiwum Polskiego Radia zaprezentowało stare piosenki
z przedwojennych komedii filmowych ściągając na spotkanie wielu słuchaczy.
Każda przestrzeń na parterze i dwóch piętrach Pałacu Staszica była dokładnie wykorzystana – wszędzie umieściliśmy wystawy i prezentacje multimedialne. Wygłoszonych zostało też sporo prelekcji. Patronat medialny nad
II Warszawskim Piknikiem Archiwalnym objął Program I Polskiego Radia,
w związku z tym Piknik miał zapewnioną reklamę radiową. Na dziedzińcu byli
rzemieślnicy z Kadzidłowa i kapela kurpiowska. Obok pokazów drukarstwa,
pojawiły się też konkursy edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Tu królowała Syrenka Warszawska.
Ogółem w organizacji II Warszawskiego Pikniku Archiwalnego wzięło
udział 180 osób zaangażowanych w różnego typu działania. Do nazwy Pikniku
wprowadziliśmy również określenie: warszawski.
III Piknik Archiwalny odbył się 2 VI 2012 r. Po raz pierwszy postanowiliśmy,
że będzie tematyczny i ze względu na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro
2012 nadaliśmy mu hasło „Piłka jest w grze! Sportowa akcja – archiwizacja”!
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Aż 28 archiwów i 150 archiwistów przygotowało ekspozycje, programy
i wystawy, których głównym tematem był sport. Sport był we wszystkich salach Pałacu Staszica, dotyczył ludzi, słynnych wydarzeń i budowli sportowych,
pucharów i medali oraz pamiątek z kolekcji prywatnych. Pomysł zaproszenia
ciekawej osoby okazał się bardzo udany. Archiwum Polskiego Radia zaprosiło
Tomasza Zimocha, słynnego sprawozdawcę sportowego. Celem zwrócenia uwagi na Piknik, wyszliśmy na plac przed Pałacem z ćwiczeniami gimnastycznymi.
Niespodziewanie staliśmy się atrakcją dla telewizji Al Jazeera, która jako jedna
z pierwszych przyjechała do stolicy na Euro 2012.
Na dziedzińcu, jak zwykle były różne stoiska – tym razem prezentowali się
łowiczanie i łowiczanki. Piknik zyskał więc nowy kształt – tematyczny, a także
przekonaliśmy się, jak ważne jest pokazanie się na zewnątrz, poza Pałacem.
Kolejny, IV Piknik budowaliśmy już w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i 8 VI 2013 r. wystartowaliśmy pod tytułem: „Gdzie jest młodzież z tamtych lat, czyli warszawskie archiwa w akcji”. Nawiązaliśmy tym samym do 110
rocznicy urodzin Aleksandra Kamińskiego, słynnego harcerza i autora Kamieni
na szaniec, którego spuścizna znajduje się w APAN.
Tym razem formuła Pikniku uległa dużej zmianie. Przede wszystkim uzyskaliśmy patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. Zwróciliśmy się do głowy Państwa jako historyka i harcerza.
Pozostałymi patronami byli: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (patronat naukowy), Polskie Radio SA, TVP Historia, magazyny „Stolica” i „Wiedza
i Życie” (patronat medialny). W organizację Pikniku włączył się Związek Harcerstwa Polskiego oraz Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Przede wszystkim
pomogli w przygotowaniu miejskiej gry terenowej z wykorzystaniem GPS. W tę
grę zaangażowała się młodzież oraz wielu harcerzy. Dla wszystkich interesujące
było odbycie niezwykłej wycieczki po miejscach i wystawach ściśle związanych
z archiwami i dokumentacją.
Nowa formuła Pikniku polegała na równoczesnej realizacji w kilku różnych
miejscach. Obok Pałacu Staszica, punkt piknikowy był przy Pałacu Prezydenckim, w Zamku Królewskim, Muzeum Drukarstwa i Archiwum Głównym Akt
Dawnych. W Pałacu Raczyńskich (siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych)
odbywały się pokazy i wystawy przygotowane przez warszawskie archiwa państwowe, będące w strukturze NDAP. Tu znajdowały się punkty informacyjne
i poradnikowe.
Przed Pałacem Staszica i dzięki pomocy Archiwum Polskiego Radia ustawiono telebim, na którym można było obejrzeć filmy związane z archiwistyką
(przekazane przez niektórych współorganizatorów Pikniku), wywiady na żywo
i śledzić przebieg wydarzenia. Dodatkową atrakcją była możliwość oglądania
relacji za pomocą komputerów i internetu, a więc byliśmy widziani, co najmniej
w całej Polsce.
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W Pałacu Staszica, jak zwykle były wystawy i prezentacje multimedialne,
filmy, spotkania, konkursy. Gośćmi honorowymi był Henryk Wujec i Karol
Strassburger. Na zewnątrz występował zespół dixielandowy, harcerze śpiewali
piosenki, były także stoiska z jedzeniem i różnymi drobiazgami. Łącznikiem
komunikacyjnym pomiędzy różnymi lokalizacjami Pikniku był omnibus konny,
który sam w sobie stanowił dużą atrakcje. Jak zwykle, na zakończenie, podano
dla wszystkich archiwistów tort.
V Warszawski Piknik Archiwalny odbył się 7 VI 2014 r. pod hasłem „Warszawa w kalejdoskopie archiwów. Warszawskie klimaty”. Formuła różnych
lokalizacji, choć krytykowana, nadal się utrzymała, a nawet poszerzyła. Do
Pikniku dołączyło Muzeum Gazownictwa, Stacja Uzdatniania Wody-Filtry
i teatr Kamienica, które w swoich wnętrzach zorganizowały specjalne pokazy
połączone treścią z ideą wydarzenia.
Jak pisze w swoim sprawozdaniu Dorota Piętka-Hadała zajmująca się organizacją Pikników od samego początku:
wewnątrz Pałacu Piknik przybrał twarz naukowca, badacza i historyka, zaskakiwał
ogromem ciekawego materiału fotograficznego, dokumentalnego i audiowizualnego. Wielu prelegentów z szacownych instytucji nauki i kultury opowiadało historie
o ludziach, czasach i zdarzeniach związanych z Warszawą i jej magią, których
szczegóły drzemią w zasobach ich archiwów, muzeów, bibliotek i fundacji. Wystawy robiły oddzielne wrażenie: w zabytkowych salach i wnętrzach Pałacu Staszica,
przez swą wymowę tematyczną i konstrukcyjną, stanowiły w tym roku wyjątkowo
silny i niezapomniany akcent. Archiwum Polskiego Radia, z unikatowymi archiwaliami dźwiękowymi i dokumentalnymi, a także z zaproszonym gościem w osobie
Marka Niedźwieckiego, jak zwykle przykuwało wzrok, słuch i ciekawość wielu
odwiedzających Piknik.
Na Pikniku można było zasięgnąć wielu pożytecznych porad w sprawie prywatnych zbiorów, ich zabezpieczania i digitalizacji oraz możliwości przekazania do społecznych zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA, albo innego, wybranego archiwum.
Sala Lustrzana i sala kinowa Pałacu Staszica były zarezerwowane tak, jak
w latach ubiegłych, do przeprowadzenia spotkań z zaproszonymi gośćmi, do
wygłoszenia ciekawych referatów o tematyce archiwalnej oraz obejrzenia, udostępnionych przez Filmotekę Narodową oraz TVP Warszawa, materiałów filmowych.
Materiały te, pochodzące z zasobów powyższych instytucji, były starannie wybrane
i wyselekcjonowane i przygotowane tematycznie specjalnie na Piknik. Gościem
specjalnym programu na Sali Lustrzanej był w 2014 r. Emilian Kamiński, znany
aktor, reżyser i dyrektor teatru Kamienica, którego bezpośredniość w zachowaniu,
a także ogromna charyzma aktorska, reżyserska i społeczna wzbudziły szczere
zainteresowanie i zapewniły niemałą widownię.
Patronat honorowy nad Piknikiem objęła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz1.
1
D. Piętka-Hadała, V Warszawski Piknik Archiwalny, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6 (8),
2015, s. 276–277.
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Całe wydarzenie trwało 7 godzin i przebiegało dynamicznie. Koło pomnika Mikołaja Kopernika grał, jak zwykle, zespół The Warsaw Dixielandes, były
także stoiska firm z różnym asortymentem, począwszy od żywności, pamiątek
rękodzielniczych, biżuterii, ceramiki artystycznej, na wydawnictwach i kapeluszach skończywszy.
W roku 2015 Piknik odbył się 13 VI, jak zwykle w sobotę. Tym razem tematem wiodącym byli „Cudzoziemcy w Warszawie”, a gościem honorowym Bernard Marqueritte, znany dziennikarz francuski. Archiwa pokazały dokumenty
i zorganizowały wystawy związane z wybranym tematem. Były więc prezentacje
o prerogatywach Prezydenta RP, o cudzoziemcach w armii polskiej, o aktach
rodu Marconich, o zagranicznych gościach w Sejmie i w Pałacu Staszica.
Wokół autografu Michaela Jacksona zbudowano wydarzenie, podczas którego fani piosenkarza zaprezentowali swego ulubieńca „jak żywego” wcielając
się w postać, naśladując ruchy i taniec słynnego gwiazdora.
Tym razem gościliśmy archiwistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej: ze
Słowacji, Czech i Węgier, razem 10 osób. Grupa działająca na podstawie deklaracji podpisanej w 2007 r., została założona przez stowarzyszenia archiwistów:
czeskich, słowackich, węgierskich i polskich. Spotykamy się co roku podczas
międzynarodowych konferencji, czy przy okazji spotkań archiwalnych organizowanych przez naszych zagranicznych kolegów. Od 2013 r. mamy własną
publikację, czasopismo „Archivarius Visegradiensis”.
W związku z przyjazdem przedstawicieli archiwów krajów Grupy Wyszehradzkiej, do Pikniku włączyły się: Instytut Kultury Węgier, Czech i Słowacji.
Naszymi gośćmi była także młodzież z LXIII LO im. Lajosa Kossutha, która
zatańczyła czardasza, zaśpiewała piosenki węgierskie, a także przygotowała
węgierskie smakołyki.
W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Stowarzyszenie Twórcze Scena Królewska
wystawiło spektakl marionetkowy dla dzieci pt.: „Dziadek do orzechów” z muzyką Piotra Czajkowskiego. Zorganizowaliśmy również spotkanie z artystką
i reżyserką z Ukrainy.
Patronat nad Piknikiem objął Minister Spraw Zagranicznych.
I znów, jak pisze w sprawozdaniu Piętka-Hadała:
Gorąca atmosfera w połączeniu z gorącą tegoroczną aurą, dostęp do unikalnych
materiałów, wydawnictw i prelekcji, wnętrza pulsujące historią, nauką i sztuką,
a także zabawa i rozrywka – to wszystko stworzyło przez te sześć lat klimat, który
stał się wizytówką tej imprezy. Skarby archiwów, bibliotek, muzeów czy fundacji
znalazły kolejne miejsce, żeby przypominać o swoim istnieniu olśniewać i przyciągać jak magnes, ale… nie zanudzać, a uczyć i rozwijać pasje!
Teraz już z górki do pierwszej dziesiątki piknikowej edycji. Nie zwalniamy!!!2
2

Taż, VI Warszawski Piknik Archiwalny, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6 (8), 2015, s. 293.
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Pikniki Archiwalne mają już sześcioletnią tradycję. Organizowane są przez
całe warszawskie środowisko archiwalne, które polubiło to wydarzenie i chętnie w nim uczestniczy. Pikniki to jeden ze sposobów na otwarcie archiwum,
na włączenie się w akcje Międzynarodowego Dnia Archiwów, na promowanie
zbiorów archiwalnych i idei ich gromadzenia.
O tym, że nie istniejemy bez dokumentów, przekonujemy się na każdym
kroku. Na Pikniku wszyscy mają szansę przekonać się, jak archiwalia o zdarzeniach, które wciąż przemieniają się w historię i o ludziach, którzy te historie
tworzą, a więc o nas wszystkich, są przechowywane i udostępniane.

Maciej A. Jasiński
(Warszawa)
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ależę do licznej grupy, która miała to szczęście, że wiedzę z dziedziny
archiwistyki zdobywała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika m. in. pod
mentorską opieką Pani Profesor Haliny Robótki. Trafialiśmy do Torunia zainteresowani tą dziedziną wiedzy, niejednokrotnie mając już pewne doświadczenia
w pracy przy dokumentach. Część z nas posiadała już dyplomy magistrów
historii, a więc mieliśmy świadomość, jak ważne i cenne są dokumenty w życiu
człowieka. Świat pędzi na przód, a wraz z nim pojawia się coraz więcej dokumentów świadczących o zachodzących przemianach. Powstaje coraz więcej
form tych dokumentów. Czy zatem w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości
potrafimy zapanować nad tym, co wytwarzamy i co nas otacza? Czy potrafimy
to docenić i wykorzystać? A przede wszystkim, czy potrafimy to zachować dla
przyszłych pokoleń, by za wiele, wiele lat nie stanęli oni przed dylematem, jak
uzyskać informację o przodkach z dokumentów, które być może będą mieli, ale
nie będą potrafili ich odczytać. Nadzieję na niezrealizowanie się tak czarnego
scenariusza daje fakt, iż w świadomości coraz większej części obecnego społeczeństwa informacja i wiedza jest tym, co jest najcenniejsze. A zatem, to my,
archiwiści stojący na straży pozyskanej i zabezpieczonej wiedzy, powinniśmy
nie tylko o nią dbać, ale także zatroszczyć się o szeroko pojętą świadomość,
jak istotne jest to, co tworzymy i co po nas zostanie.

Kiedy rozpocząć edukację archiwalną?
Problem edukacji archiwalnej nierozerwalnie wiąże się z pytaniem, kiedy najlepiej ją rozpocząć? Zawodowych archiwistów kształcimy w ramach procesów
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nauczania w szkołach pomaturalnych, na kursach lub wyższych uczelniach.
Spektakularnie o archiwach dowiadują się uczniowie szkół podstawowych
i średnich, ale wynika to przede wszystkim z indywidualnej operatywności
poszczególnych nauczycieli, pragnących poszerzyć ponadprogramowo wiedzę
uczniów. Kiedy zatem należałoby zająć się przekazywaniem wiedzy o archiwach
i ich zbiorach? Czy np. siedmio- czy ośmiolatków – uczniów klas pierwszych
i drugich – można z pożytkiem zainteresować archiwistyką? Co mogłoby przemawiać za taką edukacją?
W tym wieku młodzi ludzie zaczynają pisać. To, na ile uda się im wpoić
szacunek i poczucie wartości do tego, co napisali z pewnością zaprocentuje
w wytwarzanej przez nich w przyszłości dokumentacji. Zaczynać się może
przecież od schludnego utrzymania własnych zeszytów.
Innym charakterystycznym elementem w rozwoju siedmio/ośmiolatka jest
duże zainteresowanie zbieraniem przedmiotów np.: pocztówek, kart ze sportowcami, czy chociażby kolekcjonowanie samochodzików bądź lalek. Gromadzenie
tych przedmiotów i utrzymywanie ich w zbiorach to przecież nic innego jak
gromadzenie, porządkowanie i przechowywanie zbiorów archiwalnych oczywiście w dziecięcej skali.
Edukacja archiwalna pierwszo- i drugoklasistów stwarza też możliwość
przedstawienia materiałów służących do tworzenia dokumentów, pierwszych
inskrypcji obrazkowych na ścianach jaskiń, następnie glinianych tabliczek,
papirusu robionego z roślin, pergaminu ze skóry, kończąc na papierze wytwarzanym z drzew. Uświadomienie, jak cenny jest papier powinno przynieść efekt
także i w jego oszczędnym wykorzystaniu. Rysunki czy notatki można przecież
robić po obu stronach kartki. Z materiałem wiążą się także znaki bądź litery
służące do zarejestrowania informacji.
Uczniowie klas początkowych wiedzą, co to jest biblioteka i muzeum, a w
zdecydowanej większości nie znają pojęcia archiwum. A przecież są to jakże
bliskie instytucje. Pokazanie różnic wynikających z rodzajów gromadzonych
w tych placówkach materiałów, wprowadzi oprócz elementu poznawczego
również przypomnienie posiadanej wiedzy.
Pamiętać trzeba, że umysły tak młodych ludzi są niezwykle chłonne. Zainteresowanie budzi niemalże wszystko. Wystarczy tylko umiejętnie pokierować
przekazywaniem wiedzy, by już od najmłodszych lat wzbudzać szacunek dla
własnej pracy, która powinna być wykonywana starannie i przechowywana
w sposób zadbany. W myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie”
należy zadbać, żeby w przyszłości już jako dorośli ludzie byli świadomymi twórcami dokumentów, o które zadbają, a nie kolejnymi wytwórcami makulatury.
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Cele lekcji
Z uwagi na dość obszerny przekazywany materiał, na edukację archiwalną
uczniów klas początkowych należy zaplanować kilka jednostek lekcyjnych.
W trakcie nauki uczniowie zapoznają się z nowymi terminami: dokument,
archiwum, papirus czy pergamin. Trzeba uważać, by nie wprowadzać na lekcjach
zbyt wielu specjalistycznych określeń. Może to spowodować zamieszanie, a w
efekcie zniechęcenie uczących się.
Lekcje z archiwistyki dla dzieci dają okazję do prześledzenia rozwoju piśmiennictwa od czasów jaskiniowych do chwili obecnej. Teoretycznie zagadnienie to omawiane jest w klasach późniejszych, w początkowej fazie nauki
historii. W praktyce jednak nauczyciele koncentrują się na innych elementach
wiedzy historycznej. Materiał piśmienniczy, jak np. papirus pojawia się raczej
jako ciekawostka i nie jest raczej pokazywany w całym cyklu rozwojowym.
Doprowadzenie do piśmiennictwa współczesnego, opartego na papierze
jako materiale podstawowym daje okazję, by podkreślić uczniom, że papier
wytwarzany jest przeważnie z drzew. Bezmyślne zużywanie kartek powoduje
zwiększenie zniszczeń w środowisku. A podkreślenie tego, to przecież początki
ekologii przedstawionej w bardzo prosty, dziecięcy sposób. Przy omawianiu
powyższego zagadnienia można jako ciekawostkę opowiedzieć o wtórnej produkcji papieru z makulatury czy odpadów, bądź wytwarzaniu papieru np.
z odchodów zwierząt roślinożernych. Takie wiadomości bardzo łatwo są zapamiętywane przez dzieci.
Kolejnym celem dydaktycznym naszych lekcji jest pokazanie, jak należy
starannie tworzyć dokumenty i jak o nie dbać. Przy jego osiągnięciu będą niezwykle pomocne kopie średniowiecznych dokumentów lub ręcznie pisanych
książek. Tu także w formie ciekawostek można wspomnieć o zakonnikach – kopistach, którzy latami przepisywali księgi. Ciekawy dla uczniów może być fakt,
że kiedyś tylko niewielu ludzi umiało czytać i pisać, zatem uchodzili wówczas
za bardzo wykształconych. Tak więc oni, którzy właśnie posiedli umiejętność
pisania, uchodziliby za osoby z wyjątkową wiedzą.
Celem lekcji powinno być także uświadomienie młodym ludziom, co to
jest dokument. Ponieważ definicji na ten temat jest wiele, a naszymi uczniami
są dzieci, wytłumaczenie, jak zresztą wszelkie przedstawiane im zagadnienia,
musi być bardzo proste i przekazywane niezwykle jasnym, zrozumiałym dla
uczniów językiem. Wydaje się, że najpełniejsze i najbardziej zrozumiałe byłoby określenie dokumentu jako wszystkiego, co zrobił człowiek i co mówi
nam o jego życiu. Jest to wprawdzie wyjątkowo pojemna definicja, jednak daje
duże możliwości w prowadzeniu lekcji wraz z uwzględnieniem szerokiej gamy
przykładów, co pobudza uczniów do myślenia. Obok najpopularniejszych,
nasuwających się od razu na myśl dokumentów pisanych, mamy chociażby
fotografie, mapy czy nagrania.
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Nauka o dokumentach i archiwach stwarza też okazję dla uczniów do
przypomnienia znanych im pojęć takich, jak muzeum i biblioteka. Należy
podkreślić ich podobieństwo oraz to, że wszystkie zajmują się gromadzeniem,
zabezpieczaniem i udostępnianiem cennych zbiorów. Należy również ukazać
różnice wynikające z tego, co gromadzą. Dobrym przygotowaniem do lekcji
może być wcześniejsza wizyta w szkolnej bibliotece, a także wspólne wyjście
uczniów do muzeum. Podsumowaniem zaś edukacji archiwalnej dla młodzieży
wizyta w pobliskim archiwum.

Pomoce edukacyjne
Nieodzownymi atrybutami w czasie lekcji archiwistyki są pomoce edukacyjne.
Wymagają one odpowiedniego przygotowania się nauczyciela do lekcji. Nowe
zagadnienia, kontakt z wyjątkowo młodymi uczniami, którzy łatwo rozpraszają
swoją uwagę, czy też ułatwienie zapamiętania przekazywanej wiedzy wymaga
wzbogacenia zajęć o specjalistyczne atrybuty.
Dostęp do Internetu lub ilustracji w książkach o tematyce historycznej
pomoże nauczycielowi w uzyskaniu reprodukcji rysunków naskalnych z jaskiń,
wizerunku hieroglifów, czy współczesnych wzorów pisma chińskiego lub arabskiego.
Przydatne także będą kopie strony inkunabułu ze szczególnym uwzględnieniem inicjałów. A także również do kupienia odlewy pieczętne.
Z pozyskaniem materiałów na których pisano też nie powinno być problemów. Dostępne są arkusze papieru czerpanego, pergaminu, a nawet przywożone jako pamiątki z Egiptu kartki papirusowe. Sam papirus dostępny jest
w kwiaciarniach. Coraz powszechniejsze do dostania stają się także arkusze
papieru ekologicznego. Do przeprowadzenia ćwiczeń konieczne będą teczki
papierowe, wiązane, stosowane powszechnie dla zabezpieczania dokumentów
w archiwach. Każdy uczeń powinien otrzymać taką teczkę.
Dla podniesienia rangi oraz jako pamiątka z lekcji uczniowie powinni
otrzymać dyplom ukończenia szkolenia. Można je napisać i wydrukować przy
pomocy komputera. Podpisane zaś mogą być przez nauczyciela prowadzącego
lekcje. Dyplomy można opatrzyć pieczęcią szkoły.

Zagadnienia poruszane na lekcji.
Klasa I czy II to okres, kiedy dzieci uczą się lub już posiadły umiejętność
pisania. Ponieważ duża część edukacji archiwalnej dla dzieci związana jest
z dokumentem pisanym, można rozpocząć lekcję od pytania:
– Na czym można pisać?

Archiwistyka dla najmłodszych
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Z odpowiedzi uczniów wybieramy takie, jak np. papier czy ściana. Jeżeli
nie zostaną zaproponowane przez dzieci to dodajemy glinę, pergamin i papirus. Następnie sami układamy je w kolejności chronologicznej. Możemy, dla
lepszego zapamiętania przez uczniów, zapisać je na tablicy.
– Czym różni się napis na ścianie jaskini od zapisów w zeszytach?
Należy zwrócić uwagę uczniom, że dawni ludzie nie znali liter i pisali za
pomocą obrazków. Jako ćwiczenie można rozdać kartki i dzieci pismem obrazkowym powinny zrobić napis np.: „Uczniowie idą do szkoły”. Po wykonaniu
tego zadania wybierany jest najładniejszy „napis”. Ewentualnie ze względu na
ograniczenia czasowe lekcji, można wybrać jednego ochotnika z klasy, który
napisze to zdanie pismem obrazkowym na tablicy.
– Co to jest papirus i jak powstaje?
Nauczyciel pokaże uczniom roślinę i kartkę. Następnie opowie jak to bardzo dawno ludzie splatali ze sobą łodygi papirusu, a następnie przy pomocy
drewnianych młoteczków miażdżyli splecione rośliny tworząc jednolitą, chropowatą kartę, na której pisano. Można też zaznaczyć, że na papirusie pisano
także pismem obrazkowym zwanym hieroglifami..
– Z czego robi się pergamin?
Nauczyciel pokaże kawałek pergaminu. Opowie, że jest on zrobiony ze
skóry zwierząt. Jako doświadczenie może polać pergamin odrobiną wody
i pokazać dzieciom, że jej nie przepuszcza.
– Jak wygląda papier czerpany?
Również należy pokazać uczniom kartkę papieru czerpanego. Tym razem
nauczyciel zwraca uwagę, że ten papier zrobiony jest z włókien materiałów
np. starych szmat czy ubrań. Materiały te rozpuszczało się i robiło gęstą masę,
którą wylewano na sita. To, co na nich zostało po zastygnięciu tworzyło kartkę
papieru czerpanego.
– Z czego robi się zwykły papier?
To pytanie możemy skierować do uczniów. Jeżeli już ustalimy, że najczęściej
stosowanym materiałem do produkcji papieru są drzewa, należy podkreślić, że
papier trzeba oszczędzać, by nie zniszczyć lasów. Wspólnie z dziećmi zastanawiamy się, jak można oszczędzać papier. Jako przykłady takiego działania
ustalamy np., że kartkę papieru możemy wykorzystywać obustronnie lub będziemy zbierali makulaturę, która zostanie przerobiona na nowe kartki papieru.
– Jak w czasach przed wynalezieniem druku pisano książki i dokumenty?
Kolejnym ważnym tematem lekcji będzie pytanie, jak tworzono kiedyś książki i dokumenty. Pokazujemy dzieciom kopie strony z inkunabułu. Mówimy, że
były one pisane ręcznie. Zwracamy przy tym uwagę jak starannie i dokładnie to
robiono. Zwracamy też uwagę na różne ozdoby np. inicjały (oczywiście w czasie
lekcji należy używać jak najprostszego, zrozumiałego języka; w takim przypadku możemy używać określenia „ozdobna litera”). Zadaniem dla uczniów będzie
napisanie pierwszej litery własnego imienia w formie ozdobnej. Do tego należy
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wykorzystać kartkę z napisanym przez dzieci pismem obrazkowym zdaniem
„uczniowie idą do szkoły”, oczywiście na drugiej stronie. Będzie to znakomity przykład oszczędnego wykorzystania papieru. Jako ciekawostkę możemy
podać, że takich ręcznie pisanych książek było bardzo mało, pisano je bardzo
długo i kosztowały ogromnie dużo.
– Jak ważne było odkrycie druku?
Kontynuując poprzednie zagadnienie zwracamy uwagę, że po odkryciu
druku książki stały się tańsze, pojawiło się ich więcej i dzięki czemu wiele osób
miało do nich dostęp. Oczywiście wyjaśniamy, że druk to wielokrotnie odbijane
litery na zasadzie stempla
– Gdzie gromadzi się dokumenty, książki, różne dawne przedmioty?
Dzieci przypominają znane im pojęcia: biblioteka i muzeum. Mówimy, że
archiwum także zbiera cenne przedmioty, którymi są dokumenty. Ustalamy,
co zbierają dzieci.
– Co to jest dokument?
Przedstawiamy dokument jako świadectwo o nas i o naszej pracy. Zadajemy
dzieciom pytanie, jakie znają dokumenty np. dowód osobisty, prawo jazdy,
dyplom czy podanie o przyjęcie do szkoły. Propozycje uczniów zapisujemy
na tablicy. Uświadamiamy także, że zdjęcie czy mapa to także dokument. Jako
ćwiczenie, uczniowie wskazują dokumenty, które znajdują się w sali lekcyjnej.
W przypadku błędnie wskazywanych eksponatów np. obraz na ścianie czy
leżąca książka, należy kojarzyć dane przedmioty z muzeum lub biblioteką.
Jako ciekawostkę możemy podać, że w czasach, gdy niewielu ludzi umiało się
podpisywać, jako podpis pod dokumentem używano pieczęci.
– Stworzenie własnego dokumentu jakim jest życiorys.
Kolejnym zadaniem dla uczniów będzie stworzenie własnego dokumentu. Każde dziecko pisze tekst o sobie z umieszczonym na kartce u góry na
środku słowem życiorys. „Nazywam się ........……….. Mam …...... lat. Mieszkam
w …...............……… Uczę się w ……..................…….” Możemy w czasie tej pracy zwracać
im uwagę, że tak, jak każdy dokument, tak i ich życiorys powinien być napisany
bardzo starannie.
– Jak w archiwach przechowuje się dokumenty?
Pokazujemy dzieciom papierowe, wiązane teczki. Każdy uczeń otrzymuje
taką teczkę i podpisuje ją. Następnie wkłada do niej napisany wcześniej życiorys. Dzieci układają teczki alfabetycznie. Po zakończeniu lekcji, każdy uczeń
zabiera swoją teczkę z informacją, że kolejne dokumenty (świadectwa, dyplomy), które otrzyma powinien składać i zabezpieczać w tej teczce.
– Zakończenie lekcji.
Jako kolejny dokument, każdy uczeń otrzymuje przygotowany wcześniej
przez prowadzącego dyplom (np. wydrukowany z komputera i podpisany przez
nauczyciela prowadzącego zajęcia) ukończenia szkolenia o dokumentach i archiwach. Dyplomy dzieci mają dołożyć do swoich teczek.
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Podsumowanie
Przeprowadzone w oparciu o powyższy schemat próbne lekcje w szkole podstawowej, zwróciły moją uwagę, że w klasach początkowych uczniowie są
nadzwyczaj aktywni. Na zadawane pytania, chęć odpowiedzi zgłasza niejednokrotnie duża grupa dzieci. Jest to pewnego rodzaju trudność polegająca na
opanowaniu uczniów oraz umożliwieniu wypowiedzi każdemu tak, by nie
zniechęcić zgłaszających się. Szczególnie jest to kłopotliwe biorąc pod uwagę
ramy czasowe lekcji. Dlatego też sugeruję, by naukę o dokumencie i archiwum
(ze względu na duży materiał) przeprowadzić na kilku jednostkach lekcyjnych.
Tym bardziej, że ze względu na trudności z utrzymaniem zainteresowania dzieci
należy zajęcia urozmaicać: rysowaniem, pisaniem, pokazywaniem odpowiednich przedmiotów. Szukanie w sali dokumentów będzie dobrym przerywnikiem
ruchowym podczas zajęć.
Poruszane zagadnienia wymagające opowiadania nauczyciela muszą być
krótkie i przedstawione prostym językiem. Wyrazów trudnych takich, jak np.
inicjał, nie należy używać.
Wręczenie dzieciom dyplomów ma na celu nie tylko kolejne pokazanie im
dokumentu i podkreślenie, że jest on bardzo ważny, ale także nagrodzenie za
wykonaną na lekcji pracę. Wykonane przez dzieci pisma rysunkowe i ozdobne litery można wykorzystać do dekoracji sali. W czasie wykonywania zadań:
rysowania i pisania, prowadzący zajęcia może także je wykonywać. Należy
przy tym pamiętać, by prace prowadzącego nie przytłumiły inwencji dzieci.
Atrakcyjnym uzupełnieniem lekcji (również sprawdzonym w warunkach testowania programu) może być wycieczka do pobliskiego archiwum, oczywiście
po wcześniejszych uzgodnieniach.
Mam świadomość, że proponowanie siedmio- i ośmiolatkom nauki o dokumentach i archiwach może wydać się rzeczą trudną i w tym wieku niepotrzebną. Jest to jednak tylko kwestia umiejętnego sposobu przekazania wiedzy
i zainteresowania dziecka tym, co tworzy, co zbiera i w jakim porządku utrzymuje. Część archiwów przygotowuje pokazy dla najmłodszych. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem. Są to jednak akcje okazjonalne, realizowane dzięki
inwencji i aktywności poszczególnych nauczycieli i archiwistów. Niewątpliwie
największe korzyści przyniosłoby ujednolicenie takiego programu edukacyjnego, a następnie wprowadzenie go do szkół. Ten skromny konspekt sprawdzony
już w praktyce wzbudził zainteresowanie. Mam nadzieję, że gdy pochylą się
nad tym zagadnieniem pedagodzy i archiwiści, zrobiony zostanie cenny krok
w kierunku poszerzenia świadomości tego, co mamy i co tworzymy.
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Ś

redniowieczne archiwalia wytworzone w kancelariach zakonu krzyżackiego
lub instytucji z nim związanych zachowały się w zasobach wielu polskich
archiwów państwowych i kościelnych. Ich obecność w zbiorach tych instytucji
wynika przede wszystkim z wielowiekowej egzystencji państwa zakonnego
w Prusach w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, a także bardzo skomplikowanych
i – nie licząc krótkiego okresu początkowego – z reguły niezbyt przyjaznych
stosunków politycznych istniejących w tym czasie między obu organizmami
państwowymi. Znaczna część zachowanych dokumentów i listów krzyżackich
obrazuje mniej lub bardziej ścisłe kontakty gospodarcze i społeczne, które
istniały między państwem zakonnym i miastami położonymi na terenie jego
władztwa, a także z wieloma regionami i ośrodkami miejskimi z ówczesnych
ziem polskich oraz – z później już czeskiego – Śląska. Rozwijały się one
zwykle niezależnie od istniejących w danym okresie relacji politycznych między
Polską, Litwą i Zakonem Krzyżackim. Wstępna analiza zasobów polskich
archiwów państwowych pokazuje, że do tej pory w żadnym z nich nie stworzono
jakiegoś kompleksowego programu nowoczesnego opracowania i digitalizacji
zbiorów, w tym źródeł proweniencji krzyżackiej. Jedynie nieliczne dokumenty
wytworzone w kancelarii krzyżackiej zostały do tej pory udostępnione
w internecie w wersji cyfrowej na stronach kilku polskich archiwów i bibliotek.
Należy jednak zaznaczyć, że niektóre inne źródła do dziejów państwa i zakonu
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krzyżackiego w Prusach (np. dokumenty i księgi miejskie), poza tradycyjnymi
wydaniami, także doczekały się digitalizacji i występują na stronach różnych
polskich bibliotek cyfrowych i w kodeksach wirtualnych1.
Ponieważ nie dysponujemy w polskich archiwach dokumentami pochodzącymi z kancelarii krzyżackich, które byłyby zdigitalizowane, względnie
udostępnione w internecie w postaci opisanych wirtualnych zasobów, w dalszej
części skupimy się jedynie na omówieniu i charakterystyce zasobów wybranych
archiwów. Rozważaniom zostaną poddane przede wszystkim dokumenty i listy pochodzące ze zbiorów określonych archiwów polskich, których wystawcą
była krzyżacka instytucja zakonna, a także osoby lub grupy osób należące do
Zakonu. Pominięto w nich z założenia – nawet jeżeli tematycznie lub zgodnie
z zasadą proweniencji łączą się one lub wręcz przynależą do polskiego zasobu
archiwalnego – przekazy znajdujące się obecnie w zbiorach innych archiwów
zagranicznych, np. Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie-Dahlem, jak
również pozostałych polskich placówkach archiwalnych, w których przetrwały
nieliczne, lub niekiedy wręcz tylko pojedyncze, tego rodzaju źródła.
Najwięcej interesujących nas archiwaliów, czyli dokumentów, listów i innych przekazów historycznych wytworzonych w różnych kancelariach zakonu
krzyżackiego2, zachowało się w Polsce w Archiwum Państwowym w Toruniu
(APT), Archiwum Państwowym w Gdańsku (APG), w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), gdzie przechowywane są m.in. archiwalia
z dawnych kancelarii i archiwów królewskich oraz w Archiwum Archidiecezji
Warmińskiej w Olsztynie. Przegląd ten rozpocznijmy od AGAD w Warszawie,
gdzie przechowywane są liczne dokumenty i listy, które stanowią jeden z najcenniejszych zbiorów źródeł do dziejów stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim. Tworzą one najobszerniejszy zespół średniowiecznych polskich traktatów
międzynarodowych3. Dla okresu od 1263 do 1525 r. zachowały się w Archiwum
Koronnym Krakowskim, w dziale Prussiae 164 dokumenty oraz w dziale Masoviae
Przeglądu niektórych wydawnictw źródłowych do historii Zakonu dokonali M. Biskup,
G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986. Por. też: S. Kwiatkowski, Źródła
do dziejów Zakonu Niemieckiego w Prusach, Rzeszy i Inflantach, [w:] Stan badań i potrzeby edycji
źródłowych do historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej, red. M. Biskup, Toruń
1995, s. 9–29. Zob. też np. Księgi pruskie w Internecie – http://www.ksiegipruskie.bydgoszcz.ap.gov.
pl/projekt/index.php, czy Das virtuelle Preußische Urkundenbuch. Regesten und Texte zur Geschichte
Preußens und des Deutschen Ordens – http://www1.uni-hamburg.de/Landesforschung/orden.html
2
Zob. np. Kancelaria wielkich mistrzów Malborku. Katalog wystawy 15 czerwca – 15 sierpnia
2001 r., opr. J. Trupinda, Malbork 2001.
3
Znaczna ich część została opublikowana m.in. w edycji: E. Weise, Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, Bd. 1 (1398–1437), Königsberg 1939; Bd. 2 (1437–1467),
Marburg 1955; Bd. 3 (1467–1497), Marburg 1966; Zob. też prace poświęcone niektórym traktatom,
np. K. Neitmann, Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen 1230–1449. Studium zur
Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaates, Köln – Wien 1986; M. Grzegorz,
Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970.
1
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kolejne dwa dokumenty dotyczące tej tematyki. Szczególnie w dziale Prussiae
znajdują się dokumenty odnoszące się do całokształtu stosunków polsko
-krzyżackich od XIII do XVI w. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 74 dokumenty
z tego działu, obejmujące lata 1215–1455, zostały w 1941 r. wywiezione do
Królewca i obecnie przechowywane są w Berlinie. W AGAD pozostały jedynie
ich fotokopie. Kolejnych 41 dokumentów z działu Prussiae, z lat 1254–1574,
jest obecnie przechowywanych w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, dalsze
dwa dokumenty z 1410 i 1454 r. w Archiwum Państwowym w Krakowie i jeden
z 1465 r. w zbiorach Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie4. Najstarszy dokument, który zachował się w tym
warszawskim archiwum w dwóch egzemplarzach, pochodzi z roku 1263. Został
wystawiony przez Kazimierza, księcia kujawskiego, który wyraził zgodę na
wyznaczenie czterech sędziów polubownych w sporze z Zakonem5. Z początkowego okresu rządów Kazimierza Wielkiego w Polsce zachował się tylko jeden
dokument krzyżacki, poprzedzający proces polsko-krzyżacki z 1339 r. Jest to
dyplom wystawiony przez wielkiego mistrza Lutera z Brunszwiku 30 IV 1334 r.,
w którym wyraża zgodę na przedłużenie zawieszenia broni z polskim władcą6.
Z przełomu XIV i XV w. przetrwały ważne dokumenty związane z zastawem
przez księcia Władysława Opolczyka zamku w Złotorii (7 V 1391 r.)7 oraz ziemi dobrzyńskiej (28 VII 1392 r.)8 na rzecz Zakonu Krzyżackiego. W zasobach
omawianego archiwum znajduje się ponadto kilka dokumentów, które ilustrują
proces wykupu zamku w Złotorii oraz ziemi dobrzyńskiej przez króla polskiego
Władysława Jagiełłę z rąk Krzyżaków. Zachował się układ z 23 V 1404 r., w którym wspomniany król polski zobowiązał się wobec wielkiego mistrza Konrada
von Jungingen do wykupienia w okresie sześciu tygodni ziemi dobrzyńskiej za
50 000 florenów węgierskich oraz zamku Złotorii za 2 400 kóp groszy praskich9.
Oryginał królewskiego zobowiązania, już po zrealizowaniu transakcji, w 1405 r.
wrócił do Polski i znalazł się w Archiwum Koronnym. Jako ciekawostkę można
przytoczyć fakt, iż na zwróconym Polsce oryginalnym dokumencie znalazła
się interesująca zapiska dorsalna, która brzmi następująco: „Wen der meister
dem Konige abetreten sold das lant Dobrin”10. Sprawę zwrotu Polsce zamku
J. Karwasińska, Z dziejów Archiwum Koronnego. Dokumenty krzyżackie, Przegląd Historyczny,
t. 27, 1948, s. 181–193; J. Grabowski, Źródła do dziejów stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim
w Prusach w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Kancelarie krzyżackie.
Stan badań i perspektywy badawcze, red. J. Trupinda, Malbork 2002, s. 107–110.
5
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), dok. perg. nr 583, 584.
6
Tamże, dok. perg. nr 8.
7
Tamże, dok. perg. nr 65.
8
Tamże, dok. perg. nr 864.
9
Tamże, dok. perg. nr 45.
10
Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505).
Część pierwsza, Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 119.
4
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Złotorii oraz ziemi dobrzyńskiej wieńczy dokument Konrada von Jungingen
z 10 VI 1405 r., potwierdzający odbiór od przedstawicieli króla polskiego 50 000
florenów węgierskich oraz 2 400 kóp groszy praskich tytułem należności za wykupioną ziemię dobrzyńską oraz zamek Złotorię11. W AGAD przechowywany
jest ponadto bardzo ciekawy zestaw dokumentów odnoszących się do wielkiej
wojny z Zakonem w latach 1409–1411. W dziale Prussiae znajduje się m.in.
ważny dyplom z 7 X 1409 r. poświadczający zawieszenie broni między wielkim
mistrzem Ulrykiem von Jungingen i królem polskim Władysławem Jagiełłą12.
Z okresu tuż po bitwie grunwaldzkiej zachowały się trzy niezwykle ciekawe
dokumenty wystawione przez trzech biskupów diecezji pruskich: pomezańskiego Jana Rymanna (24 VII 1410 r.)13, warmińskiego Henryka Vogelsanga
(27 VII 1410 r.)14 oraz sambijskiego Henryka Seefelda (20 VIII 1410 r.)15 Wspomniani biskupi, a także biskup chełmiński Arnold Stapel (20 VIII 1410 r.)16,
przyrzekli, wraz ze swoimi kapitułami katedralnymi, wierność zwycięzcy spod
Grunwaldu – królowi Władysławowi Jagielle, którego uznali – bez wątpienia
przedwcześnie – panem i władcą Prus. W dokumencie biskupa chełmińskiego
czytamy bowiem: „dominum Wladislaum, regem Polonie Litthuanieque principem supremum et heredem Russie etc. etc. pro vero domino et possessore terre
Prussie tenere et habere volumus”. Zdecydowanie najcenniejszymi przekazami,
które znajdują się obecnie w dziale Prussiae, są dokumenty traktatów polskokrzyżackich, pochodzących z XV i I poł. XVI w. W związku z zakończeniem
wielkiej wojny Polski z Zakonem, z 1 II 1411 r. pochodzi kilka ważnych aktów
prawnych. Po pierwsze, dokument wstępny pierwszego pokoju toruńskiego,
który został wystawiony przez króla Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia
Litwy Witolda17. Po drugie, zachowane są dwa akty pierwszego pokoju toruńskiego, wystawione przez wielkiego mistrza Henryka von Plauen18. Istnieje
ponadto jeden dokument strony krzyżackiej związany z zawarciem rozejmu
między Polską a Zakonem nad jeziorem Mełno. Został on wystawiony 27 IX
1422 r. przez mistrza niemieckiego Eberharda von Saunsheim, który zobowiązał
się w nim do zachowania pokoju między Polską a Zakonem19.
Co ciekawe, wśród ważnych archiwaliów związanych z układami międzypaństwowymi znajdujemy i takie, które odnoszą się do dnia codziennego i wcale nie
wskazują na napiętą sytuację polityczną między Polską a Zakonem Krzyżackim.
AGAD, dok. perg. nr 38.
Tamże, dok. perg. nr 48.
13
Tamże, dok. perg. nr 520.
14
Tamże, dok. perg. nr 819.
15
Tamże, dok. perg. nr 54.
16
Urkundenbuch des Bisthums Culm, Bd.1, wyd. C. P. Woelky, Danzig 1885, nr 470.
17
AGAD, dok. perg. nr 4487.
18
Tamże, dok. perg. nr 49, 1062.
19
Tamże, dok. perg. nr 81.
11
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Z dnia 8 I 1425 r. zachował się dokument wystawiony przez wielkiego mistrza
Pawła von Russdorf, w którym tenże upoważnił wielkiego komtura Marcina von
Kemnate i wielkiego szpitalnika Henryka Holta, aby trzymali do chrztu w jego
imieniu królewicza Władysława, pierworodnego syna Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej20. Wśród najważniejszych przekazów o charakterze traktatów
międzynarodowych znajdują się dwa egzemplarze pokoju brzeskiego z 31 XII
1435 r.21 Pierwszy z nich został wystawiony przez polskich pełnomocników,
natomiast drugi przez wielkiego mistrza Pawła von Russdorf. Warto zwrócić
uwagę, że np. dokument wielkiego mistrza został sporządzony w formie zeszytu pergaminowego, składającego się z sześciu kart. Został on opieczętowany
170 pieczęciami, z których zachowały się 163. Do grupy kluczowych traktatów
międzynarodowych polsko-krzyżackich należy zaliczyć akta drugiego pokoju
toruńskiego. W AGAD zachowały się łącznie cztery egzemplarze dokumentów
krzyżackich odnoszących się do tego wydarzenia z 1466 r. Do najważniejszych
należą: dyplom wystawiony przez wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausena i Zakon Krzyżacki22 oraz dokument strony krzyżackiej opieczętowany
przez szlachtę oraz przedstawicieli miast Prus krzyżackich23. Wartościowymi
źródłami, które znajdują się w omawianym dziale Prussiae, są archiwalia ilustrujące ostatnie lata istnienia Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Wśród nich
niewątpliwie najważniejszym jest akt traktatu krakowskiego z 8 IV 1525 r., który
został podpisany własnoręcznie m.in. przez króla polskiego Zygmunta I oraz
księcia Albrechta Hohenzollerna24. Warto podkreślić, że fotografie niektórych
omawianych dokumentów zostały opublikowane w drukowanych katalogach
wystaw poświęconych kancelarii wielkich mistrzów lub z okazji rocznicy bitwy
pod Grunwaldem w 1410 r.25
Trzeba jednak przyznać, że najliczniej wytwory różnych kancelarii krzyżackich przetrwały do dzisiaj w zasobach dwóch archiwów państwowych: Torunia
i Gdańska. Dokumenty i korespondencja krzyżacka są w nich jednak bardzo
rozproszone i przechowywane w różnych zespołach akt, m.in. w aktach miast,
korporacji rzemieślniczych i bractw religijnych, poszczególnych kościołów
i klasztorów. Są wśród nich dokumenty lokacyjne i ich odnowienia, przywileje,
nadania, rozstrzygnięcia różnych sporów, korespondencja itp. Niekiedy, wśród
tego typu archiwaliów spotyka się źródła niebędące ex definitione dokumentami lub listami. Do takich przekazów należą np. wykazy członków konwentów
krzyżackich, a nawet – powstałe w kancelariach komturstw – księgi rachunkowe.
Tamże, dok. perg. nr 83.
Tamże, dok. perg. nr 519, 1011.
22
Tamże, dok. perg. nr 1141.
23
Tamże, dok. perg. nr 1143.
24
Tamże, dok. perg. nr 185.
25
Zob. Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku. Katalog wystawy; Grunwald 600 lat chwały.
Katalog wystawy, opr. J. Grabowski, Warszawa 2010.
20
21
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Największą wiedzę na temat archiwaliów krzyżackich posiadamy w odniesieniu do zasobu APT, dzięki opracowaniu dwóch tomów katalogu dokumentów
i listów krzyżackich26. W tomie pierwszym wspomnianego katalogu znalazły
się regesty 323 takich przekazów z lat 1251–145427. Tom drugi zawiera regesty dokumentów i listów krzyżackich, ale także sporządzonych przez innych
wystawców, które dotyczyły wojny trzynastoletniej (1454–1466). Znalazło się
w nim łącznie 385 regestów dokumentów i listów, w tym dwa uzupełnienia
z roku 1424 i 1431 do tomu pierwszego. Jednak dokumentów i listów, które
zostały wystawione w różnych kancelariach zakonu krzyżackiego oraz przez
osoby pozostające na służbie zakonu (np. zaciężni krzyżaccy), znalazło się we
wspomnianym katalogu znacznie mniej, gdyż tylko 88. Przekazy te pochodzą
z lat 1454–1510. Materiały archiwalne, które znalazły się we wspomnianych
katalogach są obecnie przechowywane w różnych zespołach akt APT. Znajdują się one mianowicie w: Aktach miasta Torunia (Katalog I, Dokumenty i listy;
Katalog III, Listy cechowe), Aktach cechów miasta Torunia oraz Aktach klasztorów
dominikanów i cysterek – benedyktynek. We wspomnianych dwóch tomach katalogu dokumenty i listy krzyżackie zostały opracowane w postaci obszernych
regestów. Każda nota katalogowa w obu wymienionych tomach zawiera następujące informacje:
1. datę roczną i dzienną, a także oryginalne brzmienie daty dziennej i nazwy
miejscowości, gdzie spisano dokument lub list (w przypadku datacji rozdzielnej
podawano zarówno actum, jak i datum); nazwę miejscowości we współczesnym brzmieniu,
2. regest, czyli streszczenie treści dokumentu lub listu, pod którym umieszczano kolejno następujące informacje dotyczące przekazu,
2.1. określenie czy dokument lub list jest oryginałem, kopią (uwierzytelnioną albo nieuwierzytelnioną), czy konceptem, podanie rodzaju materiału
pisarskiego (np. pergamin, papier) oraz języka, w którym został spisany, a także wymiarów,
2.2. krótką charakterystykę stanu zachowania przekazu z podaniem liczby
pieczęci, oraz rodzaju materiału, w którym pieczęć lub pieczęci zostały odciśnięte, a także osób lub instytucji, które pieczętowały dokument lub list wraz
informacjami o istniejących publikacjach na temat tych pieczęci. W punkcie
tym znalazły się też wszelkie informacje o zdobieniach przekazu, jego iluminacjach itp.,
2.3. zapiski dorsalne i marginalne: regesty, daty, stare sygnatury itp.,
26
A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego
w Toruniu, t. I (1251–1454), Warszawa 1994; ciż, Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. II (1454–1510), Warszawa 1998.
27
317 oznaczonych numerami porządkowymi od 1 do 317 oraz dodatkowo archiwalia
wyróżnione jako 17 a, b, 131 a oraz 136 a i b.
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2.4. najnowsze lub najpełniejsze wydawnictwo źródłowe w którym opublikowano dany przekaz lub bibliografię najważniejszych prac na jego temat,
2.5. aktualną sygnaturę archiwalną,
2.6. inne uwagi: np. odnoszące się do ewentualnych załączników, szczególnie do listów, kopert, wadliwej datacji, niejasności tekstu, odesłania do innych
dokumentów lub listów, wskazanie ewentualnych dyskusji w literaturze na
temat przekazu, listy świadków dokumentów niepublikowanych itp.
Przy redakcji powyższych not katalogowych zastosowano ogólnie przyjęte
skróty rzeczowe, dokumentacyjne i inne, które jednak wcześniej wyjaśniono
w odrębnym zestawieniu zamieszczonym we wstępnej części katalogu. W przypadku przyjęcia dyskutowanej ostatnio koncepcji stworzenia wirtualnego katalogu dokumentów i listów krzyżackich można z powodzeniem wykorzystać
do jego opracowania omówione wyżej zasady opisu archiwaliów.
Warto przyjrzeć się dokumentom i listom krzyżackim przechowywanym APT z punktu widzenia ich treści i problematyki, której dotyczą. Otóż
w pierwszym tomie wspomnianego katalogu, wśród ponad trzystu dokumentów i listów krzyżackich, znalazły się przede wszystkim liczne przywileje dla
Starego i Nowego Miasta Torunia oraz różnych instytucji znajdujących się
w tych dwóch miastach. Wśród najważniejszych dyplomów należy wymienić
odnowiony przywilej lokacyjny dla Chełmna i Torunia, wydany 1 X 1251 r.
przez mistrza niemieckiego Eberharda von Seyn28. Z kolei z 13 VIII 1264 r.
pochodzi dokument lokacyjny dla Nowego Miasta Torunia, wystawiony przez
Ludwika von Baldersheim, mistrza krajowego pruskiego29. Taki przywilej
został ponownie wydany dla Nowego Miasta Torunia w III 1266 r. przez
wielkiego mistrza Anno von Sangerhausen30. Zachowało się ponadto szereg
dokumentów, w których urzędnicy krzyżaccy rozstrzygali pojawiające się od
czasu do czasu spory między Starym i Nowym Miastem Toruniem31. Sporą
grupę stanowią dyplomy przeznaczone dla instytucji kościelnych w obu
miastach, takich jak kościoły parafialne oraz klasztory32. Wśród nich znajdują
się liczne zapisy czynszów na rzecz tych instytucji33. W zbiorach archiwum
toruńskiego przechowywane są ponadto liczne przywileje lokacyjne dla wsi
Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej APT), Katalog I, nr 1. Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 1, s. 1.
29
APT, Katalog I, nr 8. Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 6, s. 3.
30
APT, Katalog I, nr 9; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 7, s. 4.
31
Np. APT, Katalog I, nr 12, 111, 18; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 10,
s. 5; nr 11, s. 5–6; nr 14, s. 7.
32
Np. APT, Klasztor dominikanów, A. Dokumenty, nr 2, 5, 6, 8; APT, Klasztor cysterek – benedyktynek, A. Dokumenty, nr 5, 14 Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 4, s. 2–3;
nr 5, s. 3; nr 8, s. 4; nr 17 a, s. 9; nr 17 b, s. 9; nr 37, s. 18–19.
33
Np. APT, Klasztor cysterek – benedyktynek, A. Dokumenty, nr 3, 4; Zob. A. Radzimiński,
J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 60, s. 28–29; nr 61, s. 29.
28
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położonych w okolicach Torunia34. Natomiast wśród dokumentów ważnych
dla Starego Miasta Torunia znajduje się przywilej wielkiego mistrza Konrada
von Wallenrode z 14 V 1393 r. na budowę nowego ratusza, domu kupieckiego,
budynku sądowego i kramów35. Równie istotny jest dyplom wielkiego mistrza
Konrada von Jungingen z 18 IV 1403 r., nadający Toruniowi prawo składu
wraz z przymusem drogowym36.
Interesująca jest również liczna korespondencja zachowana w toruńskim
archiwum. Wśród niej znajduje się m. innymi list Konrada von Jungingen z 9 I
1399 r. zawierający prośbę do Jadwigi, królowej Polski, aby wyjednała u mieszczan krakowskich swobodny przejazd dla kupców toruńskich przez Kraków
na Węgry37. Spotyka się i takie listy, które dotykają wręcz polityki europejskiej.
Z dnia 13 VI 1421 r. pochodzi list wielkiego mistrza Michała Küchmeistra,
w którym poleca radzie Starego Miasta Torunia rycerza Gilberta de Lannoy,
wybitnego dyplomatę, który wiózł listy od Henryka V, króla Anglii i Karola VI,
króla Francji oraz księcia burgundzkiego Filipa Dobrego38. Zachowały się także
listy dotyczące wojen husyckich i udziału w nich Torunia. 5 VIII 1421 r. wystawiony został list wielkiego mistrza Michała Küchmeistra, który poinformował
radę Starego Miasta Torunia o pobycie poselstwa króla rzymskiego Zygmunta
Luksemburskiego i książąt Rzeszy w sprawie udzielenia pomocy przeciwko
husytom w Czechach39. Natomiast już w liście z 17 IX tego roku wspomniany
wielki mistrz nakazał Toruniowi przygotowanie 10 kopii po 4 konie i wysłanie
ich przeciwko husytom w Czechach40. Wśród krzyżackich nadawców listów
znajduje się kilka wysłanych przez Jana Tiergarda, generalnego prokuratora
krzyżackiego w Rzymie, między innymi w sprawie sporu Zakonu z Janem,
biskupem włocławskim41. W zasobie archiwum znajdują się także tzw. litterae
genealogiae, czyli listy dobrego urodzenia wystawiane między innymi przez
urzędników krzyżackich dla rady miasta Torunia42. Archiwalia opracowane
w drugim tomie katalogu dokumentów i listów krzyżackich zdominowała problematyka wojny trzynastoletniej – korespondencji kierowanej do Torunia
34
APT, Katalog I, nr 911, nr 95; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 38, s. 19;
nr 39, s. 19–20.
35
APT, Katalog I, nr 166; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr nr 62, s. 29.
36
APT, Katalog I, nr 438; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 95, s. 43
37
APT, Katalog I, nr 198; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 79, s. 37.
38
APT, Katalog I, nr 804 a; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 142.
39
APT, Katalog I, nr 804 d; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 145, s. 66.
40
APT, Katalog I, nr 804 e; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 146, s. 66.
41
APT, Katalog I, nr 815, 818, 820, 813, 822, 823; Zob. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog,
t. I, nr 152 – 157, s. 68–71.
42
APT, Katalog III, nr 4473, 4598, 4568, 4410, 4397, 4485, 4491, 4584; Zob. A. Radzimiński,
J. Tandecki, Katalog, t. 1, nr 120, 121, 170, 285, 290, 292, 293, 297. Na temat listów dobrego urodzenia w AP Toruń, zob. A. Radzimiński, Katalog listów cechowych ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Toruniu, Archeion, t. 92, 1993, s. 131–133.
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zarówno przez urzędników krzyżackich, krzyżackich zaciężnych, ale także
przez króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, polskich biskupów i wyższych
świeckich urzędników43.
Oprócz archiwaliów krzyżackich ujętych w wymienionych katalogach,
w APT przechowywany jest jeszcze inny oryginalny tekst powstały w kancelarii zakonnej, spisany na papierze na 28 stronach i stanowiący zestawienie
dochodów i rozchodów komturstwa toruńskiego z lat 1447–1448. Wykonano go
zapewne w związku z wizytacją ziemi chełmińskiej zarządzoną w 1448 r. przez
wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen. Został spisany, przypuszczalnie
na zlecenie ostatniego komtura toruńskiego Albrechta Kalba, przez pisarza
tegoż urzędnika zakonnego44. Omawiane dokumenty i listy krzyżackie nie
doczekały się dotąd digitalizacji, zaś jedyną formą ich zabezpieczenia i ewentualnego udostępnienia poza archiwum pozostają nadal mikrofilmy wykonane
jeszcze przed kilkudziesięciu laty. Z II 1454 r. zachował się także imienny wykaz
15 członków krzyżackiego konwentu toruńskiego45.
Znacznie gorzej niż w APT przedstawia się sytuacja związana z opracowaniem dokumentów i listów krzyżackich, które są obecnie przechowywane
w zasobie APG. Archiwum to, w przeciwieństwie do toruńskiego, nie posiada żadnej odrębnej pomocy archiwalnej informującej o przechowywanych
w nim archiwaliach krzyżackich, a bardzo ogólne informacje na ich temat
można znaleźć jedynie w opublikowanych przewodnikach po zasobie oraz
– udostępnianych tylko w Pracowni Naukowej w formie maszynopisów – inwentarzach archiwalnych poszczególnych zespołów akt. Z tego też względu
archiwaliom tym poświęcimy nieco więcej miejsca46. Należy podkreślić, że
również w APG interesujące nas wytwory kancelarii krzyżackich przechowywane są w wielu zespołach akt, przede wszystkim aktach poszczególnych
miast, różnych korporacji zawodowych czy niektórych kościołów i klasztorów.
Są to głównie oryginały i kopie przywilejów lokacyjnych i ich odnowienia,
różnego typu nadania dla poszczególnych miejscowości lub osób prywatnych,
wyroki i rozstrzygnięcia sporów, korespondencja dotycząca spraw politycznych i gospodarczych itp. Również wśród gdańskich archiwaliów proweniencji
krzyżackiej spotyka się źródła, które nie są stricte dokumentami lub listami,
lecz np. powstałą w kancelarii komturstwa gdańskiego księgę wpisów z kopiami różnych dokumentów.
A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. II.
APT, Katalog II, V 2. Źródło to zostało opublikowane przez M. Biskupa, Materiały do
dziejów komturstwa toruńskiego z lat 1447–1448, Rocznik Toruński, t. 34, 2007, s. 141–161.
45
APT, Katalog I nr 1487III; A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 316, s. 137.
46
Zob. Archiwum miasta Gdańska. Przewodnik po zespołach 1253–1945, opr. T. Węsierska-Biernatowa, J. Czaplicka, M. Sławoszewska, Warszawa 1970; Archiwum miasta Elbląga. Przewodnik
po zespołach, opr. J. Czaplicka, W. Klesińska, Warszawa 1970; Archiwum Państwowe w Gdańsku.
Przewodnik po zasobie do 1945 roku, opr. Cz. Biernat, Warszawa–Łódź 1992.
43
44
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Najwięcej interesujących nas przekazów zachowało się w aktach miasta
Gdańska, gdzie spotkać je można zarówno w dziale zatytułowanym Dokumenty
krzyżackie, w którym umieszczono 110 jednostek archiwalnych z lat 1311–1475,
jak też w obejmującym aż 705 jednostek archiwalnych dziale Zakon krzyżacki,
które chronologicznie odnoszą się do lat 1339–1525. W obydwu działach znajdują się, adresowane do Gdańska, listy wielkich mistrzów, komturów, wójtów
i innych urzędników zakonnych47. Pojedyncze dokumenty krzyżackie zachowały się też w niektórych zespołach akt cechów z terenu Gdańska, szpitali
oraz klasztorów48. Należy także wspomnieć, mówiąc o zbiorach gdańskich,
wzmiankowaną już księgę komturstwa gdańskiego z przełomu XIV i XV w.,
która jest m.in. kopiariuszem zawierającym ponad 180 przywilejów i innych
dokumentów oraz kontraktów dla miast i wsi komturstwa. Źródło to zostało
wydane drukiem49.
Nieco mniej – jeżeli idzie o ogólną liczbę – interesujących nas archiwaliów krzyżackich przetrwało z terenu Starego i Nowego Miasta Elbląga. Tu
w pierwszym rzędzie wymienić należy zbiór dokumentów obejmujący m.in.
krzyżacki przywilej lokacyjny miasta z 1246 r., a także inne zakonne nadania
gruntów, młynów czy karczem oraz szereg innych aktów dotyczących prawa
lubeckiego i jego interpretacji, czy osób prywatnych. Archiwalia te zostały ujęte
w opracowanym jeszcze w 1875 r., ale ciągle aktualnym katalogu opracowanym
przez Erwina Volckmanna50. Do dzisiaj zachowały się ponadto pojedyncze
Archiwum miasta Gdańska, s. 26. Zob. też Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej APG),
Akta miasta Gdańska, sygn.: 300 D/37, 1–35, 300 D/40, 1–5, 7–8, 10–30, 33–78, 80–84, 86–94,
96–110; 300 D/41A, 37; 300 D/41B, 62, 63, 77, 79; 300 D/38, 187–613 (Korespondencja z wielkimi mistrzami i innymi dostojnikami zakonu krzyżackiego, 1454–1525); por. też 300 D, 39,
1–449, gdzie też korespondencja z joannitami, ale i krzyżakami; 300 D, 40, 1–38, gdzie nadania
królewskie i krzyżackie z lat 1311–1399 dla poszczególnych miejscowości gdańskich, czy 300
D, 13, 50 z korespondencją z instytucjami handlowymi duńskimi, gdzie m.in. przekaz z 1432 r.,
w którym wielki mistrz wstawia się u króla Danii w sprawie bezpieczeństwa kupców pruskich.
48
Zob. m.in. APG, Akta cechów miasta Gdańska 1365–1944, 300 C, Kaletnicy, sygn. 143,
144, 145; Konwisarze, mosiężnicy, kotlarze, sygn.: 1023, 1025; Kowale, podkownicy i płatnerze,
sygn.. 802; Kramarze, sygn. 505–506; Krawcy, sygn.. 1144, 1145; Kuśnierze, sygn. 532, 533; Murarze, sygn. 2094; Piekarze, sygn. 1389; Przekupnie, sygn. 432, 433; Rybacy, sygn.. 861; Rzeźnicy,
sygn. 335, 383, 385; złotnicy, sygn. 1998, 2000, 2000a; Szewcy, sygn. 1326, 1327 oraz Archiwum
miasta Gdańska, s. 26.
49
APG, Akta miasta Gdańska, Komturstwo gdańskie, 300, 81/1. Opublikowano w: Księga
komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Poznań–Toruń 1985.
50
E. Volckmann, Katalog des Elbinger Stadtarchivs, Elbing 1875. Inwentarz kolekcji dokumentów elbląskich 1242–1772; 1831–1933 dzieli się z uwagi na format na działy na I do VI. Kolekcja
ta została utworzona w Archiwum Miejskim w Elblągu w XIX i XX w. Dokumenty w większości
przynależały do Rady m. Elbląga i przechowywane były w ratuszu. Po 1927 r. włączono do kolekcji
też dokumenty miasta Tolkmicka (wcześniej trafiały do niej również materiały przypadkowe).
Dokumenty oznaczone są obecnie sygnaturą APG 368 łamaną przez cyfry rzymskie I–VI
oznaczające format i liczbę bieżąca zaczynającą się od 1 w obrębie każdej grupy formatowej,
47
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dokumenty krzyżackie dotyczące niektórych elbląskich szpitali, klasztorów,
cechów i bractw oraz wsi z terenu patrymonium miejskiego51.
W ostatniej części tego artykułu warto jeszcze kilka uwag poświęcić archiwaliom krzyżackim przechowywanym w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie. Sytuacja związana z opracowaniem całego tamtejszego zasobu
archiwalnego nie jest najlepsza, dlatego bardzo trudno bez długotrwałej kwerendy określić pełną liczbę archiwaliów proweniencji krzyżackiej. Dokumenty
i korespondencja krzyżacka znajdują się na pewno w niektórych działach
Archiwum Biskupiego, Archiwum Kapituły Katedralnej oraz w dziale Dokumenty.
Varia. Pojedyncze dokumenty i listy znajdują się w dziale AB oraz E Archiwum Biskupiego52. Wśród nich znajdujemy list wysłany 17 VIII 1520 r. przez
wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna do biskupa warmińskiego Fabiana Luzjańskiego w sprawie zajęcia Braniewa oraz wojny z Polską53. A dziale
tym spotyka się ponadto pojedyncze przywileje, jak np. Wolfa von Zolnhart
z 12 VII 1387 r. dla osady Krebsdorf54. Znacznie więcej archiwaliów krzyżackich, jednak przede wszystkim z XV w., zachowało się w Archiwum Kapituły
Katedralnej. Wśród nich znajdują się przede wszystkim liczne listy wielkich
mistrzów Zakonu55 oraz komturów np. Bałgi, Elbląga56, kierowane w różnych
sprawach do warmińskiej kapituły katedralnej oraz biskupa warmińskiego.
Sprawy podnoszone w zachowanych dokumentach i korespondencji dotyczą
zarówno wojen prowadzonych z Polską, zaproszeń na zjazdy stanów, umów
w sprawach granicznych, spraw spornych itp. Ponadto pojedyncze listy komturów z Królewca, Grudziądza i Bałgi znajdują się w dziale archiwum kapituły
warmińskiej Dokumenty. Varia57.
Przechowywane są w archiwum w kopertach, pudlach i stanie rozłożonym, zob. m. in.: III 1, 2, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19; I 2, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36,
39, 41, 42, 44, 68; II 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39,
45, 47, 55, 58; 368/I 59; II 48; III 154. Por. też Akta miasta Malborka, Pucka, Sztumu i Tczewa.
51
Zob. J. Czaplicka, W. Klesińska, Archiwum miasta Elbląga. Przewodnik po zespole, Warszawa
1970, s. 42, 56–57, 66–67.
52
J. Wojtkowski, Warmińskie archiwa diecezjalne, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, nr 4,
1948, s. 38–44; A. Kopiczko, Archiwum archidiecezji warmińskiej w Olsztynie, [w:] Olsztyńskie archiwa. Informator, red. D. Kasparek, Olsztyn 2009, s. 35–49.
53
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, sygn. AAWO, AB, Ed 2.
54
Tamże, sygn. AAWO, AB, Ee 197.
55
Zob. np. listy o sygn.. AAWO, Dok. Kap. F 21/1 (18 VI 1449); AAWO, Dok. Kap. F21/2
(18 XII 1441); AAWO, Dok. Kap. F 21/3 (28 VII 1431); AAWO, Dok. Kap. F 21/4 (24 II 1451);
AAWO, Dok. Kap. F 21/5 (5 IX 1433); AAWO, Dok. Kap. F 21/6 (28 VII 1431); AAWO, Dok. Kap.
F 21/7 (19 II 1433); AAWO, Dok. Kap. F 21/8 (16 XII 1453); AAWO, Dok. Kap. F 21/9 (14 VIII
1447); AAWO, Dok. Kap. F 21/10 (17 V 1429).
56
Zob. np. listy o sygn. AAWO, Dok. Kap. F 21/11 (4 VIII 1431); AAWO, Dok. Kap. T 2/16
(1379); AAWO, Dok. Kap. T 2/16a (13 III 1328);
57
Sygn. AAWO, Dok. Varia 25 (1516); AAWO, Dok. Varia 43 (XV w.); AAWO, Dok. Varia
44 (XV w.).
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Podsumowując należy stwierdzić, że jedynie stan opracowania zasobu
w AGAD oraz APT pozwala obecnie na stosunkowo szybkie opracowanie
tradycyjnych lub wirtualnych katalogów dokumentów i listów krzyżackich. Pozostałe omówione tu archiwa wymagają najpierw lepszego opracowania zasobu,
a dopiero później stworzenia tego rodzaju katalogów. Można wyobrazić sobie
również, że powstanie jeden wirtualny katalog, do którego sukcesywnie, wraz
z systematycznym opracowaniem zasobów archiwalnych różnych archiwów,
będą trafiały kolejne dokumenty i listy. Takiemu opracowaniu może towarzyszyć proces digitalizacji interesujących nas zasobów archiwalnych. Szczególnie,
iż Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wyraził zainteresowanie ideą
digitalizacji archiwaliów krzyżackich i obiecał wesprzeć taki międzynarodowy
projekt. Wówczas mogłyby powstać wirtualne katalogi dokumentów i listów
krzyżackich ze zbiorów archiwów polskich, które były powiązane z bazą danych
zdigitalizowanych archiwaliów.

Adam Kucharski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Źródła do dziejów podróży zagranicznych
polskiej magnaterii w epoce nowożytnej
(XVII–XVIII w.) w wybranych archiwach
rodzinnych przechowywanych w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Materiały, prace edytorskie, stan badań
Źródła do dziejów podróży zagranicznych polskiej magnaterii...

W

bogatym zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
(AGAD) można odnaleźć wiele źródeł do dziejów kultury w epoce
staropolskiej. W aspekcie badań naukowych nad polskimi realiami mobilności
społecznej i edukacji zagranicznej w dawnych wiekach przydatne okazują się
w głównej mierze opisy podróży. Szczególnie w archiwach rodzin magnackich
z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego znajdują się licznie reprezentowane relacje z podróży w postaci źródeł różnego typu dokumentujących
przebieg wyjazdów poza granice kraju. Są to zarówno listy, dzienniki podróży
(licznie powstające w XVII i XVIII w.), instrukcje podróżne czy dokumenty
administracyjne (np. paszporty, pozwolenia na wyjazd). Przewodnik po zespołach warszawskiego archiwum nie odnotowuje wprawdzie relacji z podróży jako odrębnej kategorii wytworzonych źródeł jednakże to właśnie licząca
wiele jednostek archiwalnych obszerna grupa obejmująca akta rodzin i osób
prywatnych oraz ich posiadłości powinna być w pierwszym rzędzie terenem
kwerendy takich źródeł1. Ograniczenie się autora do analizy tego typu archi-

1
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008, s. 567–725.
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wów było spowodowane specyficznym charakterem ich zasobu gromadzącego
dokumenty rodzinne oraz oryginalne pamiętniki członków familii magnackich
w kolejnych pokoleniach2. Nie wyklucza to oczywiście możliwości istnienia
relacji podróżnych w innych zespołach archiwalnych, np. Metryce Koronnej3,
co jednak nie będzie przedmiotem refleksji w tym opracowaniu.
Wielokrotnie w literaturze naukowej sygnalizowano fakt istotnej wartości
opisów podróży jako bogatego źródła historycznego, oferującego potencjalnym
badaczom różnorodny materiał do naukowych analiz4. Autorzy najnowszego
kompendium edytorskiego zwracają zresztą uwagę na wyjątkową wartość nowożytnych relacji podróżniczych, określając je jako źródła cenne dla rodzimej
historii i ciekawe poznawczo, a przy tym wymagające edytorskiego opracowania
i wydania drukiem według najlepszych standardów warsztatowych5. Należy tu
wspomnieć, iż już przed niemal wiekiem pojawiły się prace Kazimierza Hartleba podkreślające istotną wartość kulturotwórczą staropolskich peregrynacji
oraz zawierające wyraźny postulat krytycznego opracowywania i wydawania
drukiem dzienników podróży6. Zresztą praktyka edytorska w odniesieniu do
dzienników podróży miała spore osiągnięcia w XIX w., które można jednak
doceniać bardziej pod kątem liczby wydanych prac, niż ich poziomu naukowego
pozostawiającego wiele do życzenia.
W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najistotniejsze z punktu widzenia badawczego grupy źródeł do historii polskich podróży w XVII i XVIII w.
przechowywane w archiwach rodzinnych AGAD (przede wszystkim Archiwum
Radziwiłłów, Archiwum Publicznym Potockich i Archiwum Zamoyskich) przez
pryzmat zainteresowań badawczych oraz prac edytorskich finalizowanych wydawaniem ich drukiem. Zamknięcie tej refleksji w dwóch stuleciach podyktowane zostało istnieniem zwartej grupy takich źródeł, zarówno dzienników
podróży, jak i listów. Istotne jest w tym kontekście wskazanie na rozwój prac
wydawniczych i badawczych ukazujących wysoki stopień zainteresowania
historyków tymi materiałami oraz intensywne prace popularyzujące wiedzę
o dawnych podróżach w postaci prac edytorskich. Traktujemy to opracowanie
jako podsumowanie istniejącego stanu wiedzy i próbę wyznaczenia nowych
E. Wierzbicka, Archiwa podworskie, rodzinne i rodowe, akta dóbr i osób – stan i opracowanie
oraz problemy poziomu i dostępności informacji, Archeion, t. 111, 2010, s. 149–177.
3
Relacja z poselstwa Krzysztofa Antoniego Szembeka do Wiednia w latach 1713–1714,
zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Metryka Koronna. Libri
Legationum 36.
4
B. Rok, Staropolskie opisy podróży jako źródła historyczne, [w:] Causa creandi. O pragmatyce
źródła historycznego, red. W. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2005, s. 519–524.
5
K. Kopiński, J. Tandecki, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 198–199.
6
K. Hartleb, Polskie dzienniki podróży w XVI w. jako źródła do współczesnej kultury, Lwów
1920; tenże, Znaczenie polskich dzienników podróży w XVI i XVII w. jako źródeł do ówczesnej kultury
polskiej i zachodniej – potrzeba ich wydania, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, cz. I, Referaty, Sekcja V, Lwów 1925.
2
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celów badawczych w oparciu o materiał do historii podróży zachowany w aktach
familijnych warszawskiego archiwum.
W ramach Archiwum Radziwiłłów (tzw. Warszawskiego), zdecydowanie
jednego z najbogatszych archiwów podworskich przechowywanych w AGAD,
można oczekiwać odnalezienia różnorodnych świadectw dawnych podróży.
Potencjalny badacz historii podróżnictwa powinien poświęcić szczególną uwagę pięciu działom. Dział IV obejmuje listy rodzinne pisane w kraju jak, i za
granicą. Znajduje się w nim bogata korespondencja wewnątrzrodzinna będąca
wynikiem podróży i pobytów zagranicznych kolejnych pokoleń przedstawicieli tej możnej rodziny litewskiej. Ważny jest Dział VI, grupujący diariusze
radziwiłłowskie7. Także wśród dokumentów familijnych (Dział XI) można odnaleźć rozproszone źródła dotyczące staropolskich podróży. Należy również
odnotować w tym względzie wagę tej części radziwiłłowskiego archiwum, która
zawiera listy pisane do Radziwiłłów przez różne osoby (Dział V) oraz tzw. Dział
Rękopisów Bibliotecznych.
Większość znanych obecnie rękopiśmiennych sprawozdań z podróży
przedstawicieli rodu Radziwiłłów stanowią relacje z wyjazdów edukacyjnych,
które tradycją rodzinną stały się już w XVI w.8 Z wieku XVI i I poł. XVII najbardziej znanymi radziwiłłowskimi relacjami z podróży są wydane drukiem
opisy peregrynacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” (1582–1584) oraz
Albrychta Stanisława Radziwiłła, towarzyszącego w podróży królewiczowi Władysławowi Wazie (1624–1625)9. Jednak obydwie wyżej wymienione edycje nie
są oparte na materiale źródłowym pochodzącym z warszawskiego archiwum.
Za jedną z najstarszych, obszernych radziwiłłowskich relacji w dzienniku
podróżnym, bardzo bogatą w informacje szczegółowe, wypada uznać zapiski
z podróży zagranicznej Karola Stanisława Radziwiłła (1669–1719) w latach 80.
XVII w. Obejmują one kilka jednostek archiwalnych (w tym diariusz, notatki
i listy)10. Faktycznym autorem sprawozdania z podróży był Karol Stanisław, choć
M. Nagielski, Diariusze radziwiłłowskie w zbiorach Działu VI Archiwum Radziwiłłowskiego
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Miscellanea Historico-Archivistica, t. 13, 2001; R. Jankowski,
Diariusze w tzw. Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 1, red.
W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2005, s. 45–85.
8
M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII w., Lublin 1995.
9
M. K. Radziwiłł, Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584), wyd. J. Czubek, Archiwum
do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. XV, cz. II, 1925; Podróż królewicza Władysława Wazy
do krajów Europy Zachodniej w latach 1624–1625 w świetle ówczesnych relacji, opr. A. Przyboś,
Kraków 1997.
10
Nie zachował się jednolity dziennik podróży wobec czego relację z wyjazdu stanowi kilka
oddzielnych źródeł. Właściwy diariusz podróżny jest przechowywany w Dziale Rękopisów Bibliotecznych (dalej Dz. RB), sygn. 57 A, s. 1–58. Ważnym uzupełnieniem opisu trasy podróżnej
są opisy poszczególnych miast zwiedzanych przez autora w trakcie wyjazdu, AGAD, Archiwum
Radziwiłłów (dalej AR), Dz. RB, sygn. 57 B, s. 1–26. Dalsza część deskrypcji miast europejskich
7
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należy pamiętać, że towarzyszący mu w podróży starszy brat Jerzy Józef (zmarły
tuż po powrocie do kraju) także wysyłał listy do kraju11. Scalenie rozproszonych
materiałów źródłowych pozwoliło na publikację zachowanych do dziś notatek
podróżnych12. Istnienie rozległej bazy źródłowej w postaci pamiętników i listów
z podróży Karola Stanisława inspirowało badaczy do podejmowania wysiłków
interpretacyjnych. Prowadzono tę refleksję pod kątem ustaleń dotyczących
zagadnień artystycznych13 i szerzej problematyki oglądu świata14 dających się
wyczytać z kart zachowanych relacji.
Wiele szczegółowych informacji dotyczących życia prywatnego i działalności publicznej kanclerza litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła po
powrocie z podróży zagranicznej przynosi dziennik zawierający wpisy z kolejnych lat życia doprowadzony prawie do jego śmierci. Znamienny jest tytuł
dzieła sugerujący, iż jest to w zasadzie wieloletni itinerariusz odnotowujący
kolejne wyjazdy księcia Radziwiłła15. Jego autorem był Kazimierz Złotkowski,
jeden spośród licznych sekretarzy Karola Stanisława16. Ciekawa jest forma
tego raptularza diariuszowego zapisywanego na kartach kalendarzy, a ostatecznie scalonego do postaci jednego woluminu17. Oprócz notowania codziennych zajęć oraz spotkań diariusz stanowi w zasadzie dokumentację pasma
ciągłych wyjazdów realizowanych zarówno na terenie Rzeczypospolitej jak
i poza jej granicami.
Po śmierci Karola Stanisława za granicę został posłany jego starszy syn.
Owocem tego wyjazdu zrealizowanego w latach 1721–1723 był diariusz podróży
Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, będący jedynie fragmentem jego
jest pomieszczona w zbiorze listów Karola Stanisława Radziwiłła co sugeruje, iż stanowiły one
załączniki do zagranicznej korespondencji przesyłanej do matki, AGAD, AR, Dz. IV, sygn. 239,
s. 5–28. Ostatnia część opisów miast i ułamki itinerariów znajdują się w Dziale XI (sygn. 118,
s. 34– 41; sygn. 119, s. 197–198, 261–266, 438–439). Listy z podróży zagranicznej otwierają, liczący kilka jednostek archiwalnych zbiór listów Karola Stanisława (AGAD, AR, Dz. IV, sygn. 234).
11
AGAD, AR, Dz. IV, sygn. 216.
12
K. S. Radziwiłł, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687), opr. A. Kucharski, Toruń 2011.
13
K. Mikocka-Rachubowa, Wrażenia artystyczne Karola Stanisława Radziwiłła z podróży po
Europie (1684–1687), Miscellanea Historico-Archivistica, t. 3, 1989, s. 235–250.
14
A. Kucharski, Doświadczenia przyszłego starosty człuchowskiego i kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła z młodzieńczej peregrynacji po Europie (1684–1687), Zapiski
Historyczne, t. 73, 2008, z. 4, s. 7–46.
15
„Zebranie dni z kalendarzów notowanych własną ręką y pracą JO Xiążęcia Jmci Karola Stanisława Radziwiłła podkanclerzego, a potym kanclerza WXLit., z których można się
poinformować o czasach rezydencyi JKMści y swoiey własney, tudziesz o seymach, drogach
ustawicznych, co, w którym miesiącu poczta przyniosła y o śmierci niektórych zacnieyszych
panów”. AGAD, AR, Dz. VI, sygn. II–79. Diariusz rozpoczyna się dnia 1 V 1689 r. i obejmuje
okres do 29 XII 1718 r.
16
W. Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa. Działalność gospodarcza i mecenat,
Warszawa 2000, s. 101.
17
R. Jankowski, dz. cyt., s. 74–75.
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monumentalnego pamiętnika18. Cele edukacyjne były w jego przypadku realizowane tylko okazjonalnie. Główne aspekty tej podróży zamykały się w orbicie
zainteresowań krajoznawczych, bywania na dworach, nabywania ogłady i nawiązywania kontaktów, a wreszcie snucia projektów matrymonialnych, ostatecznie
niezrealizowanych19. Lakoniczny charakter zapisków podróżnych uwidacznia
znaczny stopień powierzchowności obserwacji. Pod pewnymi względami, dostrzeżonymi przez badaczy zagadnienia staropolskiego podróżopisarstwa, jest
to ciekawe źródło prezentujące różne aspekty staropolskich podróży, czasem
wyjątkowe w ogólniejszej skali, np. rejs śródlądowy20. Badano też inne zagadnienia – dłuższy pobyt na dworach europejskich i związane z charakterem
podróży cele matrymonialne21, przejawy tożsamości rodowej i świadomości
europejskiej22, aspekty życia codziennego23, czy nawet kwestie tak szczegółowe
jak choćby europejskie i polskie zwyczaje i praktyki łowieckie24. Bogactwo relacji
z radziwiłłowskich podróży w wiekach XVII i XVIII dało również powód do
prowadzenia badań porównawczych analizujących w określonej perspektywie
geograficznej wrażenia podróżne peregrynantów w kolejnych pokoleniach25.
Źródłem uzupełniającym wiedzę o tym radziwiłłowskim wojażu są obszerne
zapiski prowadzone na bieżąco przez towarzyszących księciu przybocznych,
w szczególności Jerzego Białłozora26. Brak wyodrębnienia relacji podróżnej
w osobny dokument powoduje trudności edytorskie, polegające na problemach
z wydaniem całości pamiętników. Skutecznym remedium okazało się opubli18

AGAD, AR, Dz. VI, sygn. II–80a, s. 70–151. Oryginał pamiętnika jest w Dz. VI pod sygn.

II–80.
B. Królikowski, Wśród Sarmatów Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000, s. 185–186.
M. Szerszeń, Rejs Michała Kazimierza Radziwiłła rzekami Europy (30 lipca–28 września
1722), Przegląd Historyczny, t. 97, 2006, z. 3, s. 367–384.
21
J. Dygdała, Młody magnat na drezdeńskim dworze Augusta Mocnego. Fragment europejskiej
podróży Michała Kazimierza Radziwiłła z 1722 roku, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w XVI–XVIII
wieku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 205–223.
22
A. Mariani, Podróż zagraniczna Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (1721–1723).
Między tożsamością rodową a poczuciem przynależności do arystokracji europejskiej, [w:] Europejski
wiek osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dąbrowski
[i in.], Kraków 2013, s. 211–220.
23
M. Kowalski, Życie w ciągłych rozjazdach – podróżowanie jako forma aktywności młodego
magnata w czasach Augusta Mocnego według diariusza księcia Michała Kazimierza Radziwiłła,
[w:] Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu
i w czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 499–514.
24
A. Mariani, O XVIII-wiecznych praktykach łowieckich w świetle diariusza księcia Michała
Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, [w:] Europejskie tradycje łowieckie. Tom wydany z okazji III Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej, red. T. J. Żuchowski, Warszawa 2014, s. 67–77.
25
M. Szerszeń, Radziwiłłowie nad Sekwaną i Tamizą. Karol Stanisław Radziwiłł i Michał Kazimierz Rybeńko – spojrzenie ojca i syna, [w:] Anglosasi, Francuzi i Polacy. Wzajemny wizerunek dawniej
i dziś, red. P. Guzowski, M. Kamecka, Białystok 2005, s. 87–99.
26
AGAD, AR, Dz. RB, sygn. 46.
19
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kowanie ekscerptów z tego źródła. Wybór zapisek z kilku lat życia Michała
Kazimierza Radziwiłła pozwolił zaprezentować fragment podróży zagranicznej
z lat 1721–1723, jak też urywki licznych wyjazdów krajowych27. Także drugi syn
Karola Stanisława, Hieronim Florian Radziwiłł był autorem relacji z odbywanych
przez siebie podróży. Z okresu młodzieńczej peregrynacji po Europie w latach
1733–1735 zachowały się liczne listy adresowane do matki, w których opisywał
koleje podróży i własne wrażenia28. Inne pisma tego autora także zostały wydane29. Wśród nich szczególnie interesujący jest opis podróży do Wiednia w 1756 r.,
zachowany w oryginalnym rękopisie w Dziale VI Archiwum Radziwiłłowskiego30.
Wyjątkowo w Dziale II znajduje się relacja z podróży do Włoch ojca Karola
Stanisława. Opis misji dyplomatycznej podkanclerzego litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła w 1680 r. ma formę księgi rachunkowej zawierającej koszty
ponoszone w trakcie podróży31. Ważnym źródłem uzupełniającym powyższe
zapisy są listy radziwiłłowskiego famulusa Samuela Jana Koryckiego, towarzyszącego Michałowi Kazimierzowi w trakcie pełnienia zagranicznej misji32.
Warszawskie archiwalia Radziwiłłów pozwoliły w dużej mierze na opracowanie
tematyki tego poselstwa zarówno w aspekcie czysto dyplomatycznym33, jak
również w odniesieniu do jego rangi prestiżowej i wymowy reprezentacyjnej,
szczególnie w kwestii organizacji triumfalnego wjazdu do Rzymu34.
Nie tylko reprezentanci nieświeskiej linii Radziwiłłów byli autorami relacji
podróżnych. Z zachowanej korespondencji reprezentantów linii kleckiej można odtworzyć przebieg podróży edukacyjnej ordynata Stanisława Kazimierza
Radziwiłła z lat 1666–167035 oraz Jana Mikołaja Radziwiłła na przełomie XVII
i XVIII w. (dzięki listom pisanym do Karola Stanisława Radziwiłła)36.
Bogata spuścizna archiwalna rozrodzonej familii radziwiłłowskiej powoduje,
iż nowożytne rękopisy wytworzone w kręgu tej rodziny znajdują się w kilku
27
Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej… Fragmenty „Diariusza”
Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752, wyd. J. Dygdała, Warszawa 2013.
28
AGAD, AR, Dz. IV, sygn. 115–119.
29
H. F. Radziwiłł, Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa, opr. A. Zamoyski,
Warszawa 1999.
30
Utwór jest zatytułowany „Diariusz przedsięwziętej podróży mey pod tytułem niejakiego
dworzanina lub barona mirskiego a 10 februari zaczęty roku 1756”; Hieronima Floriana Radziwiłła
diariusze i pisma różne, opr. i wstęp M. Brzezina, Warszawa 1998, s. 160–170.
31
„Księga w niej Peregrinatio Romana […] Regestra wszelkich ruchomości i summ pieniężnych […] ks. J.M. Michała Kazimierza Radziwiłła”; AGAD, AR, Dz. II, sygn. 2.
32
AGAD, AR, Dz. V, sygn. 7341.
33
J. Jaroszuk, Poselstwo z obediencją Michała Kazimierza Radziwiłła do Rzymu w latach
1679–1680, Miscellanea Historico-Archivistica, t. 3, 1989, s. 105–119.
34
D. Walawender-Musz, Entrata księcia Radziwiłła do Rzymu czyli triumf po polsku, Warszawa 2009.
35
AGAD, AR, Dz. IV, sygn. 550.
36
Tamże, sygn. 191–193.
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zespołach. Obok tzw. Archiwum Warszawskiego ważnym zbiorem zachowanych
sprawozdań z podróży jest Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Są tam przechowywane m. in. niepublikowane pamiętniki Bogusława Radziwiłła z linii birżańskiej tej magnackiej familii, obejmujące podróże po terenie Prus Książęcych
i inne wyjazdy zagraniczne37. Należy tu wspomnieć wydaną drukiem słynną
autobiografię tego magnata, która zawiera wspomnienia z młodzieńczych podróży europejskich po Holandii i Francji w latach 30. i 40. XVII w. (od 1637 r.)38,
znajdującą się w oryginale w Dziale VI Archiwum Radziwiłłowskiego39. Można
również odnaleźć pojedyncze źródła do historii podróży przedstawicieli innych rodzin. W księdze typu silva rerum Michała Serwacego Wiśniowieckiego
zawarty został opis jego wyjazdu zagranicznego w latach 1695–1697, kiedy to
wraz z bratem realizował swój wojaż edukacyjny40.
Liczna i różnorodna społeczność krewnych, współpracowników, artystów
czy klientów skupionych wokół magnata tworzyła rozbudowaną i rozległą
sieć kontaktów interpersonalnych motywowanych podtrzymywaniem więzów rodzinnych, ale także koniecznością wykonywania poruczonych zleceń,
zamówionych prac i usług czy zadań politycznych bądź ekonomicznych. Powstawał wówczas tzw. krąg korespondencyjny, którego centralną postacią był
magnat, do którego listy adresowali zarówno bliscy krewni jak i słudzy. Z wyżej wymienionych względów listy kierowane do magnatów pisano również
podczas podróży zagranicznych. Prawdziwy skarbiec informacji tego typu
stanowi Dział V Archiwum Radziwiłłów. Niezwykła zasobność tego działu
powoduje, iż właściwie nieprzerwanie odnajdywane są tam nowe materiały
epistolarne dotyczące podróży polskich magnatów41. Nadmieńmy tu jedynie
przykładowo o kilku takich przypadkach. Jako swoiste uzupełnienie wcześniej
cytowanego diariusza podróży Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”
można traktować listy Samuela Kazimierza Szwykowskiego, jego preceptora wojażującego z nim po Europie, który wysyłał listy adresowane do jego
matki42. Zresztą w Dziale V odnaleźć można listy podróżujących magnatów
AGAD, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 4.
B. Radziwiłł, Autobiografia, opr. T. Wasilewski, Warszawa 1979; Żywot Xięcia Bogusława
Radziwiłła przez niego samego napisany, wyd. E. Raczyński, Poznań 1841.
39
AGAD, AR, Dz. VI, pud. 36 i 37/2.
40
Tamże, Dz. RB, sygn. XV–276.
41
Wiele materiału epistolarnego odnoszącego się do podróży edukacyjnych młodych Radziwiłłów wykorzystał Alojzy Sajkowski opisując m. in. realia peregrynacji z początków XVII w.
Krzysztofa Radziwiłła i synów Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” zrekonstruowane na
podstawie listów ich guwernerów (Salomona Rysińskiego i Łukasza Massalskiego); A. Sajkowski, Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych, Poznań 1991,
s. 237–257.
42
J. Dygdała, A. Kucharski, Podróż królewny Sobieskiej a także kilka magnackich Grand Tour
z XVII/XVIII wieku w relacjach Samuela Kazimierza Szwykowskiego, Czasy Nowożytne, t. 27, 2014,
s. 31–57.
37
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z innych rodzin, skoligaconych z Radziwiłłami. Z racji sprawowania opieki
nad małoletnimi peregrynantami powstawały listy kierowane do Nieświeża
lub innych radziwiłłowskich rezydencji. Dobrym przykładem może być w tym
kontekście Paweł Karol Sanguszko, który składał listowne sprawozdania ze
swojej młodzieńczej podróży Karolowi Stanisławowi Radziwiłłowi, mężowi
Anny Radziwiłłowej z Sanguszków (1700–1703)43. Można również wyróżnić
odrębną kategorię listów związanych z mecenatem magnackim, jak chociażby
korespondencję zagraniczną architekta Andrzeja Jeziornickiego wysłanego
przez Karola Stanisława Radziwiłła na studia i podróże artystyczne do Niemiec, Francji i Włoch w latach 1700–170144.
Spośród innych koronnych rodzin magnackich, których archiwa rodowe
przechowuje się w AGAD do największych spuścizn zaliczyć należy Archiwum
Zamoyskich. Liczny zbiór listów dokumentuje podróż typu Grand Tour trzech
synów podskarbiego koronnego Marcina Zamoyskiego i Anny z Gnińskich.
Dwóch z nich zostało później ordynatami zamojskimi45. Ponad 120 listów zachowanych w kilku jednostkach przynosi wiele cennych informacji na temat
przebiegu nauki oraz samego edukacyjnego wyjazdu Tomasza Józefa46, Michała Zdzisława47 oraz Marcina Leopolda48. Ich zagraniczna podróż odbywana
w latach 1697–1701 jest bardzo dobrze udokumentowana w korespondencji
pisanej do matki w trakcie trwania całej podróży. Wartość listów polega na tym,
iż obejmują te odcinki kilkuletniej peregrynacji, których nie opisują obszerne dzienniki podróży sporządzone przez Michała Zdzisława Zamoyskiego,
a znajdujące się wśród rękopisów przechowywanych w Bibliotece Narodowej
w Warszawie49. Zarówno listy, jak i diariusze były wykorzystywane do przedstawienia ogólniejszego zjawiska polskich podróży zagranicznych w końcu
XVII w.50 Instrukcja podróżna z elementami uwag wychowawczych, która jest
przechowywana w oryginale wśród listów podróżujących synów Anny ZamoyAGAD, AR, Dz. V, sygn. 13788.
Tamże, sygn. 6089.
45
M. Kozaczka, Poczet ordynatów Zamoyskich, Lublin 2004, s. 43–56.
46
AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 547 (48 listów)
47
Tamże, sygn. 548 (32 listy)
48
Tamże, sygn. 549 (45 listów), sygn. 551 (kilka listów z końcowego etapu podróży).
49
Zob. Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, opr. D. Kamolowa,
T. Sieniatecka, Warszawa 1998.
50
Ustalenia źródłowe zostały wykorzystane w kilku pracach: M. Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Białystok 2012; taż, „Po naukę
świata i ludzi.” O zagranicznej edukacji Polaków czasów saskich, [w]: Między barokiem a oświeceniem.
Edukacja wykształcenie wiedza, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 40–42; taż, Francja i Francuzi w oczach podróżników polskich z przełomu XVII i XVIII w., [w:] Anglosasi, Francuzi i Polacy,
s. 73–86; A. Kucharski, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce
późnego baroku, Toruń 2013; A. Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego.
Peregrinationes Jablonovinae, Warszawa 2011.
43
44
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skiej przesyłanych z zagranicy i odpowiedzi pisanych przez matkę, została
wydana drukiem51.
W Archiwum Publicznym Potockich, gromadzącym spuściznę archiwalną
najpierw Sobieskich, a następnie Potockich, znajduje się kolejny obszerny
dziennik podróży autorstwa Sebastiana Gawareckiego52, preceptora braci Sobieskich, Jana i Marka, synów innego znanego podróżnika Jakuba Sobieskiego53.
Istotne znaczenie dla kultury polskiej XVII w. oraz podróży zagranicznych
w tym stuleciu przyciągało od dawna uwagę badaczy owocując dwiema edycjami. Pierwsza, wydana jeszcze w XIX w., pozostawiała wiele do życzenia pod
względem edytorskim. Miała jednak tę nieocenioną zaletę, iż razem z dziennikiem podróży anonimowy wydawca opublikował instrukcję podróżną napisaną
synom przez ojca54. Pomimo pewnych nieścisłości w oddaniu tekstu oryginalnego rękopisu drukowany pamiętnik stał się ciekawym źródłem umożliwiającym
podjęcie szczegółowych badań analitycznych nad młodzieńczym okresem życia
późniejszego polskiego monarchy Jana III Sobieskiego55. Stale nasilająca się
w ostatnich latach aktywność edytorska wielu polskich badaczy spowodowała,
iż ukazało się drugie wydanie, tym razem zachowujące kryteria kompletności
i krytycyzmu56.
Spuścizna archiwalna po rodzie Potockich, przechowywana pierwotnie
w Wilanowie objęła szereg egodokumentów, które wyszły spod pióra najwybitniejszych przedstawicieli tej rodziny magnackiej. Wśród nich na szczególne
wyróżnienie zasługuje dorobek podróżopisarski dwóch reprezentantów tej
familii. Dwaj synowie generała wojsk litewskich Eustachego Potockiego i Marii z Kątskich pozostawili opisy kilku swoich podróży zagranicznych. Starszy
z nich, Ignacy Potocki, spisał przebieg i wrażenia ze swojej peregrynacji studyjno-edukacyjnej po Europie w latach 1765–177157. Znajdują się one pośród
różnorodnych pism (w większości autografów), zawartych w dwutomowym
rękopisie zatytułowanym Dzieła uczone Hrabi Ignacego Potockiego, marszałka
wielkiego WX Litewskiego58.
Bogate kolekcje listów pisanych podczas podróży zagranicznych zostały
pomieszczone w kilku jednostkach Archiwum Publicznego Potockich. Na szczeA. Kucharski, Instrukcja podróżna Anny Zamoyskiej dla synów odbywających peregrynację po
Europie na przełomie XVII i XVIII wieku, Czasy Nowożytne, t. 25, 2012, s. 209–224.
52
AGAD, Archiwum Publiczne Potockich (dalej APP), sygn. 327.
53
Zob. jego wydany drukiem dziennik podróżny: J. Sobieski, Peregrynacja po Europie (1607–
1613). Droga do Baden (1638), opr. J. Długosz, Wrocław 1991.
54
S. Gawarecki, Dziennik podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich, Warszawa 1883.
55
K. Targosz, Jana Sobieskiego nauki i peregrynacje, Wrocław 1985.
56
S. Gawarecki, Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie 1646–1648, opr. M.
Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2013.
57
AGAD, APP, sygn. 273/I–II.
58
W. Semkowicz, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, opr. i uzup. P. Bańkowski,
Warszawa 1961, s. 192–194.
51
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gólną uwagę zasługuje tutaj korespondencja Stanisława Kostki Potockiego59 tworzącego swoje autobiograficzne dzieła przede wszystkim w języku francuskim.
Słynący z kulturalno-artystycznego wyrafinowania i znacznej erudycji w tym
zakresie Stanisław Kostka Potocki odbył kilka edukacyjno-antykwarycznych
podróży zagranicznych, szczególnie chętnie wracając do Włoch60. Wśród dzienników podróży jego autorstwa należy szczególnie zaanonsować opis wyjazdu
w Alpy Szwajcarskie (1774)61 oraz dwa obszerne dzienniki zachowane w jednym
tomie: podróży do Niemiec w 1783 r. i Włoch w latach 1795–179762.
W Archiwum Publicznym Potockich znajdują się również inne cenne źródła
do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Np. zagraniczny wyjazd Marcina i Jana Szczuków, synów podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego
Szczuki, dokumentuje kilkuletnia korespondencja prowadzona w okresie 1712–
1719. Listy były pisane w trakcie poszczególnych etapów nauki przez guwernera
Kazimierza Młockiego do matki młodych peregrynantów Konstancji Marii
Szczuczyny63. Z pewnością na przynajmniej krótkie wspomnienie zasługuje
relacja z podróży edukacyjnej młodych Podoskich do Rzymu, spisana przez ich
guwernera księdza Michała Witosławskiego64. Przedstawione powyżej relacje
z podróży stanowią jedynie część źródeł do dziejów podróży polskiej magnaterii w XVII i XVIII w. Uwidaczniają dużą skalę poznawczą, którą zapewniają tego
typu źródła i mogą przyczynić się do zintensyfikowania prowadzenia dalszej
kwerendy w zasobie AGAD oraz podjęcia nowych prac edytorskich, których
efektem będą naukowe wydania kolejnych relacji z podróży.

M. in. AGAD, APP, sygn. 261 i 262.
Zob. P. Jaskanis, A. Rottermund, A. Kwiatkowska, A. Ekielska-Mardal, Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006.
61
AGAD, APP, sygn. 254.
62
W. Semkowicz, dz. cyt., s. 186.
63
AGAD, APP, sygn. 163a, t. 51
64
Peregrynacja podróży Rzymskiej, która się zaczęła z Warszawy a d. 21 octobris in anno
1738 z JW. JW. Księżą Podoskiemi, wojewodzicami płockiemi sub tempus Comitiorum Generalium za panowania Najjaśniejszego Króla Augusta Trzeciego. AGAD, Zbiór Branickich z Suchej,
sygn. 259/323.
59
60

Zofia Waszkiewicz
(Toruń)

Z badań nad dziejami protestantyzmu
w Polsce i na emigracji

O

d kilkunastu lat polscy historycy opracowują w sposób systematyczny historię ewangelicyzmu na ziemiach polskich. Na rynku księgarskim nadal
pojawiają się monografie, zbiory studiów, rozprawy, artykuły, przyczynki, zbiory
dokumentów. Nie wszyscy pamiętają, że luteranie i kalwiniści (nie wymieniam
już mniejszych grup i kościołów, które wyłoniły się po Reformacji i istnieją jako
niewielkie wspólnoty lub rozwijają się z zaskakującą – czasami – dynamiką, np.
zielonoświątkowcy) obecni byli w Polsce od XVI w.
Były takie ziemie i miasta, gdzie w różnych okresach i z różną częstotliwością protestanci dominowali w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym
do początków XX w.
W wyniku rozbiorów, dwukrotnej zmiany granic po I i II wojnie światowej,
część ewangelików znalazła się w państwach ościennych. Po ostatniej wojnie wielu polskich ewangelików pozostało na emigracji, głównie w Wielkiej
Brytanii. Do grona badaczy historii protestantyzmu w Polsce i na emigracji
dołączył Jarosław Kłaczkow, a kilka monografii jego autorstwa ma zdecydowanie nowatorski charakter. Zrealizował on tematy, albo tylko zasygnalizowane
przez innych historyków, albo całkowicie nieobecne w literaturze przedmiotu.
Jego aktywność naukowa została wysoko oceniona przez recenzentów oraz
czytelników wywodzących się nie tylko z środowisk ewangelickich. Tak samo
jak redaktorska i popularyzatorska, co sprawiło, że nasza wiedza na temat protestantyzmu na ziemiach polskich, w krajach ościennych i na emigracji została
w sposób znaczący poszerzona.
Ponadto, co warto podkreślić, wspomnianą tematyką zajmowali się także
inni historycy pracujący w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mi-
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kołaja Kopernika w Toruniu, a wśród są m.in. Elżbieta Alabrudzińska, Janusz
Małłek, Wiesława Kwiatkowska, Sylwia Grochowina, Michał Targowski, Agnieszka Zielińska, Zofia Waszkiewicz oraz Piotr Birecki z Instytutu Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa.
Szczupłość mojego tekstu nie pozwala na wymienianie wszystkich nazwisk, ale warto jeszcze dodać kilka z nich: Tadeusza Stegnera z Uniwersytetu
Gdańskiego, Grzegorza Jasińskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Józefa Szymeczka, pracownika w Katedrze Nauk Społecznych Fakultetu Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, a ponadto Jana Szturca,
członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, czy Karola
Karskiego, kierownika Katedry Ekumenizmu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, redaktora naczelnego półrocznika „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne”. Nazwiska innych badaczy zainteresowani czytelnicy odnajdą
w opublikowanych już zbiorach studiów. Najpełniej są one reprezentowane
w obszernej pracy zbiorowej pod redakcją naukową Kłaczkowa i Waldemara
Rozynkowskiego pt. Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, Toruń
2012, s. 727.
Kłaczkow był redaktorem naukowym (oraz współautorem w tomie trzecim)
trzytomowego opracowania, które ukazało się pod ogólnym tytułem Kościoły
luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX w.). Znajdujemy tam informacje o narodzinach i rozwoju Kościołów protestanckich w Polsce, o dziejach ewangelicyzmu pod zaborami i obcym panowaniem, a następnie o funkcjonowaniu
Kościołów protestanckich w II RP i państwach ościennych, w czasie okupacji
niemieckiej oraz losach polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX w.
Dzięki pomocy finansowej życzliwych osób, dotacji Urzędu Miasta w Toruniu oraz parafii ewangelicko-augsburskiej w której przez 40 lat pastorem był ks.
Jerzy Molin – pod redakcją Kłaczkowa i współautorstwie ukazał się obszerny
tom studiów – Ewangelicy w Toruniu (XVI–XX w.), 2011, s. 502, a ich obecność
w omawianym okresie w mieście Kopernika jest nie do przecenienia. Interesujące są również relacje między katolikami i protestantami zaprezentowane we
wspomnianym zbiorze studiów.
Efekt sporów między katolikami i protestantami w ostatecznym rozrachunku okazał się dla tych ostatnich tragiczny. Władze w tym królowie I Rzeczpospolitej nie docenili tego, że nawet niemieckojęzyczni ewangelicy czuli się z nią
związani i do rozbiorów pozostali jej wierni.
Odrodzenie ewangelicyzmu „polskiego” – nie tylko w Toruniu – przyniósł
1920 r., a kres istnienia znaczącej liczebnie grupy ewangelickich mieszkańców
(głównie Niemców związanych z Kościołem Ewangelicko-Unijnym) przyniósł
koniec II wojny światowej.
Od I 1945 r., nie tylko w historii tego miasta, dzieje parafii luterańskich pisane będą „już tylko polskimi zgłoskami” – napisał we wstępie do wspomnianej
pracy wspomniany już redaktor pracy.
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Wiele parafii ewangelickich w Polsce nie doczekało się naukowych opracowań. W wyjątkowo dobrej sytuacji, dzięki zaangażowaniu Kłaczkowa, znalazła
się społeczność ewangelicka w jego rodzinnym mieście Radomiu i okolicach,
a dzieje protestantyzmu w regionie były ściśle związane z historią Małopolski,
a zwłaszcza ziemi sandomierskiej, która – obok krakowskiej – stała się bastionem kalwinizmu w Koronie. Często zmieniała się przynależność administracyjna parafii radomskiej. Rozwój protestantyzmu na ziemiach polskich osiągnął
swoje apogeum w latach 60. XVI w., a potem zaczął się jego szybki regres.
Zmieniał się także skład narodowościowy wyznawców od połowy XVIII w.
W XVI w. wśród protestantów dominowała szlachta magnateria, a w XVIII w.
zaczęto ściągać protestanckich osadników z krajów niemieckich i Szwajcarii.
Luteranie i kalwiniści w Radomiu szybko się polonizowali i tylko wsie pozostawały niemieckojęzyczne aż do 1944–1945 r. Potem, dawni niemieccy koloniści
opuścili ziemię radomską i kielecczyznę ewakuując się z wycofującym się
Wehrmachtem. J. Kłaczkow opracował Historię parafii ewangelicko-augsburskiej
w Radomiu (1826–2009), wydania z roku 2005, 2006 i 2009. Wydanie trzecie
zostało uzupełnione m.in. o relacje świadków oraz – niewykorzystane wcześniej – archiwalne dokumenty. Znajduje to odzwierciedlenie w rozdziale III
ostatniego wydania. Opisano w nim bardzo trudny dla ewangelików okres Polski
Ludowej, czyli lata 1945–1989. A po 1989 r. historia nie tylko parafii radomskiej
wciąż się tworzy z coraz większą dynamiką (patrz rozdz. IV).
Warto dodać, że uzupełnieniem są dwa zbiory studiów i materiałów pod
redakcją wspomnianego Kłaczkowa (Społeczność ewangelicka Radomia podczas
okupacji hitlerowskiej, Radom 2009 oraz Z tradycji i dziejów ewangelików kieleckich, Kielce 2011). Spod jego pióra wyszły także opracowania dotyczące czasopiśmiennictwa i wydawnictw protestanckich w Polsce w XIX i I poł. XX w.
Efektem niesłychanie pracochłonnej kwerendy przeprowadzonej w archiwach
polskich (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralne Archiwum Wojskowe
w Warszawie, Archiwa Państwowe w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu),
niemieckich (Evangelisches Zentralarchiv w Berlinie, Bundesarchiv w Berlinie),
litewskim (Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas w Wilnie) oraz bibliotekach
polskich i zagranicznych były dwie prace: Czasopiśmiennictwo protestanckie
w Polsce w latach 1918–1939 i Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach
polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Do obu prac dołączono, jakże cenną
dla przyszłych badaczy, bibliografię adnotowaną czasopism ukazujących się
lub rozpowszechnianych na ziemiach polskich, np. emigracyjną drukowaną
w USA. W notach bibliograficznych podano wiele informacji o tytułach czasopism i wydawnictwach protestanckich, m.in. charakter pisma, redaktorów,
miejsce wydania, nakład, okres wydawania, ilość stron, miejsce przechowywania
wraz sygnaturami, krótką charakterystykę treści danego tytułu i miejsca jego
przechowywania. Podane w pracy informacje ułatwią potencjalnym badaczom
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opracowanie dziejów prasy protestanckiej w Niemczech, na Litwie, Białorusi,
Ukrainie oraz w Czechach.
Kolejny, nieprzebadany wcześniej tak dokładnie, problem dotyczy sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945–1975 i tak
brzmi tytuł kolejnej monografii pióra Kłaczkowa wydanej w Toruniu w 2010 r.
i liczącej 514 stron. Autor podjął się jakże trudnego tematu, zważywszy na to,
że w samych Kościołach protestanckich nie było zbyt wielkiej chęci do roztrząsania ich powojennej historii. Bardziej otwarci byli ewangelicy niemieccy, co
potwierdzają wydane wraz polskimi historykami edycje źródeł. Ich nazwiska
i tytuły publikacji podano w obszernej (27 stron) bibliografii.
Wiele problemów można było zacząć opracowywać dopiero po 1989 r.,
ponieważ część wspólnot i jednostek kościelnych uwikłała się we współpracę
z reżimem komunistycznym; czasami warunkowała ona ich przetrwanie. W pewnym zakresie potwierdza to kontrowersyjna, ale na ogół skuteczna, polityka
prowadzona od V 1959 r. biskupa Andrzeja Wantuły. Autor monografii pisze
we wstępie, że tematu nie wyczerpał, ale podjął próbę „wypełnienia dotychczas
niezapisanej do końca karty powojennych dziejów Kościoła luterańskiego
w Polsce”. Skorzystał z możliwości prowadzenia kwerendy w oddziałach, bądź
delegaturach IPN (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa,
Wrocław). Rozszerzył ją o materiały z archiwów: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego,
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej
Rady Kościołów oraz polskich parafii ewangelicko-augsburskich działających na
terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Kanady. Zaufanie do rzetelności badawczej
autora sprawiło, że udostępniono mu również kolekcje prywatne, czyli archiwa Krystyny Bliwert, Adama Gasia, Anny Mach, Urszuli Wantuły-Rakowskiej
i Barbary Żyszkowskiej.
O wyborze ram chronologicznych zadecydowało to, że dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego były one najbardziej znaczące w okresie rządów biskupów Jana Szerudy, Karola Kulisza i Andrzeja Wantuły. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Ukazano w nich wiele trudnych, skomplikowanych kwestii
dotyczących nie tylko problemów wewnętrznych w samym Kościele, w tym
sporów personalnych i podziałów występujących wśród Kościołów i wspólnot
ewangelickich. W obszernym trzecim rozdziale Autor opisał zaangażowanie
luteranów na forum krajowej (tu z poważnymi trudnościami wynikającymi nie
tylko z polityki wyznaniowej władz PRL) i międzynarodowej ekumenii.
Polscy luteranie, a wśród nich bp Wantuła, bronili interesów polskich,
m.in. w Światowej Federacji Luterańskiej czy Światowej Radzie Kościołów, co
pozostawało w zgodzie z prowadzoną przez rząd polski polityką zagraniczną.
Trzeba też zaznaczyć, że często na tych gremiach reprezentowali oni interesy
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ewangelików całego bloku wschodniego (problem ten został rozwinięty szerzej
w rozdziale czwartym).
Działalność w obu wymienionych instytucjach, a także konflikty wewnątrz
samego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zostały w pracy zaprezentowane
na dość szerokim tle międzynarodowym. Czytelnicy znajdą tak szczegółowe
informacje, że dopiero zapoznanie się z nimi uświadomi nam, jak wielostronna,
a jednocześnie niełatwa, była wspomniana działalność w krajowym i światowym
ruchu ekumenicznym; podobnie jak kontakty np. z Ewangelickim Kościołem
Niemiec. Przy okazji warto, tak jak zrobił to autor, zwrócić uwagę na Memorandum Wschodnie tego Kościoła „Sytuacja wypędzonych a stosunek narodu
niemieckiego do jego sąsiadów wschodnich z 14 X 1965 r.”. Obie strony, niemieccy i polscy ewangelicy mieli pełną świadomość tego, że od konferencji
w Jałcie – Polacy i Niemcy są jedynie „pionkami w grze wielkich mocarstw”.
Memorandum to wywołało szok w podzielonym ciągle państwie niemieckim
i odbiło się znaczącym echem w Europie Zachodniej. Zgadzam się z konstatacją Kłaczkowa, że „dialog rozpoczęty przez polskich i niemieckich ewangelików, obecnie w dużej mierze zapomniany i przyćmiony przez późniejszy list
biskupów polskich do niemieckich, utorował faktyczne drogę (a przynajmniej
był bardzo ważnym „pierwszym krokiem”) do przyszłego polsko-niemieckiego
pojednania.
Ewangelicki Kościół Niemiec zdawał się „puszczać w niepamięć” nazwanie przez biskupa Wantułę, wybudowanego w VIII 1961 r. muru berlińskiego,
„murem pokoju”. Z tego powodu spotkała go miażdżąca krytyka w zachodnioniemieckiej prasie oraz na falach Radia Wolna Europa.
Ekipa gomułkowska darzyła jednak bp. Wantułę dużą dozą zaufania (np.
włączył kierowany przez niego Kościół w obchody milenijne i 25-lecie PRL),
przeciwstawiał się udzielaniu pomocy w ramach tzw. akcji paczkowej organizowanej wyłącznie dla ewangelików narodowości niemieckiej, wypędzonych
i tych, którzy pozostali na Górnym oraz Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim
i autochtonów na Mazurach przez Kirchendienst Ost. Na pewno podjął wiele
kontrowersyjnych decyzji, ale należy je przeanalizować, m.in. na tle sytuacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i pozostałych związków mniejszościowych oraz polityki wyznaniowej, peerelowskich władz, stosunku Kościoła rzymskokatolickiego i znakomitej części społeczeństwa do protestantów. Nie jest
dzisiaj tajemnicą, że władze komunistyczne zamierzały, co raz jeszcze warto
podkreślić, wykorzystać Kościół Ewangelicko-Augsburski do walki z Kościołem
Rzymskokatolickim oraz na tzw. odcinku niemieckim.
Rewizjonizm niemiecki eksponowany przez lata w peerelowskiej propagandzie był obsesją Gomułki, a jego nagłośnienie jednym z najważniejszych
elementów w polityce zagranicznej PRL. Wynikało to również z szantażu stosowanego przez Kreml do 1970 r. Straszono bowiem Polaków oddaniem Niemcom
Ziem Odzyskanych i przypominano, że stabilność granicy na Odrze i Nysie
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nie jest ostatecznie przesądzona. Większość społeczeństwa nie była świadoma,
że układ zgorzelecki podpisany w tej sprawie w 1950 r. z władzami NRD nie
miał, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, żadnego znaczenia. Poglądy
władz na ten temat podzielała większość polskich luteranów i stąd brała się
aktywność bp. Wantuły na wspomnianym niemieckim odcinku.
Jesteśmy nadal przyzwyczajeni do jednej narracji, że tylko Kościół Rzymskokatolicki był prześladowany. Dlatego poza członkami Kościołów mniejszościowych, niewielki procent społeczeństwa, głównie tam gdzie mieszkali
protestanci czy prawosławni, zdawał sobie sprawę, że jest to tylko pół prawdy.
Sądzę, że musi wymrzeć pokolenie, które dobrze znało życie w warunkach
totalitaryzmów (niemieckiego i radzieckiego), by obiektywnie ocenić historię
protestantów w Polsce i zrozumieć, że nie mając w kraju sojuszników, toczyli
walkę o przetrwanie nierzadko w bardzo ciężkich – nie tylko materialnych –
warunkach, ale i we wrogim otoczeniu.
Ponieważ ekumenizm po Soborze Watykańskim II na gruncie polskim
okazał się fikcją, nigdy nie doszło do porozumienia między Kościołem Rzymskokatolickim a protestantami. Jedynym, który wyprzedzał swoją epokę był
ordynariusz katowicki bp. Herbert Bednorz, chociaż z dzisiejszej perspektywy
jego próby zbliżenia katolików i ewangelików, można ocenić jako nieśmiałe
(spotkania, nabożeństwa ekumeniczne, konferencje) – organizowane z jego
inicjatywy i przy współpracy kilku duchownych rozumiejących jego intencje.
Były one albo krytykowane przez władze Kościoła rzymskokatolickiego, albo
propagandowo przedstawiane fałszywie, jako podstęp w zbliżeniu chrześcijan,
zaś w dalszej perspektywie – uznania przez polskich luteranów zwierzchnictwa
papieża.
Po stronie ewangelickiej samotnym odpowiednikiem bp. Bednorza był ks.
Zygmunt Michelis. Trudno dziś zrozumieć przejawy wrogości i niezrozumienia
dla pojednawczych gestów bp. Bednorza okazywane mu przez ewangelików,
w tym bpa Wantułę. Nie ułatwiało tego zbliżenia również w latach późniejszych
operowanie powszechnym od dziesięcioleci stereotypem: Polak – katolik, Niemiec – ewangelik oraz „presja katolickiego otoczenia traktująca ewangelików
z wrogością, lekceważeniem lub w najlepszym przypadku z obojętnością”.
Wykorzystywany przez władze i lekceważony przez społeczność katolicką
Kościół Ewangelicko-Augsburski miał natomiast znaczącą pozycję na forum
międzynarodowym, a jego największą bolączką był systematyczny spadek
liczby luteranów tracących wiarę w to, że ich trwanie może się zmienić. Część
wybrała więc bierne trwanie, inni wyjeżdżali za granicę lub decydowali się na
konwersję.
Po objęciu władzy przez Edwarda Gierka – rządząca Polską nowa ekipa
nie była zainteresowana współpracą z ewangelikami. Planując nawiązanie
kontaktu z Watykanem pozornie złagodzono politykę wobec Kościoła Rzymskokatolickiego. Chodziło głównie o to, by po podpisaniu w XII 1970 r. układu
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o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej z rządem RFN – Stolica Apostolska
utworzyła na Ziemiach Odzyskanych administrację kościelną podległą Episkopatowi Polski.
Zamierzano także całkowicie zmarginalizować kościoły mniejszościowe,
a majątek i obiekty kościelne luteranów i kalwinistów znowu przekazać rzymskim katolikom.
Przez cały okres PRL wobec władz, a nierzadko również szeregowych członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czy Ewangelicko-Reformowanego,
stosowano zasadę „kija i marchewki”, a więc pozorną przychylność, szantaże,
pomówienia, intrygi, areszty. Historycy badający ten problem przytaczają liczne
na to przykłady.
Jednym z większych dramatów w dziejach protestantyzmu na ziemiach
polskich był los Mazurów. Problem ten dotyczył ludności autochtonicznej,
przywiązanej do swojej tradycji i ziemi, którą po 1945 r. im odbierano, mówiącej archaicznym językiem polskim, ale pozostającym przez setki lat w kręgu
kultury niemieckiej.
Niespójna, niekonsekwentna wobec nich była polityka władz Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego oraz administracji państwowej. Mazurami zainteresowali się również metodyści, którzy jednak nie próbowali ich repolonizować. Na Mazurach najczęściej brakowało księży i często pracowali wśród nich
studenci teologii. Bardzo trudne warunki życiowe, konieczność obsługiwania
kilku, czasami od siebie odległych, parafii, nieznajomość języka niemieckiego
(a Mazurzy albo nie znali już języka polskiego, albo nie chcieli go używać
w kościołach) – mnożyło nierozwiązane problemy. Dlatego księża wyjeżdżali
do innych, położonych na Śląsku, czy w Polsce centralnej parafii albo do Niemiec. Na ogół wielką niechęć, jeśli nie jawną wrogość, okazywał protestantom
Kościół Rzymskokatolicki, utrwalając, podobnie jak władze państwowe, wspomniany już stereotyp. Jeśli dodamy do tego zachowanie się wobec Mazurów
komendantów radzieckich i administracji polskiej, tolerującej nie tylko rabunki
i gwałty oraz zbrodnie dokonywane na autochtonach, również przez tych,
którzy przybyli z terenów Kurpiowszyzny – to będziemy mieli pełny obraz
mazurskiej tragedii. Upraszczając całą rzecz można stwierdzić, że ludność
autochtoniczną „wyrzucono” z ziemi, na której gospodarowali od pradziada,
a którą im w większości wypadków odebrano bezprawnie i w dramatycznych
nierzadko okolicznościach.
Historycy mają przed sobą wieloletnie badania, by większość mazurskich
spraw opisać w sposób wyważony i obiektywny, chociaż już poczyniono w tym
względzie znaczące kroki (patrz prace Andrzeja Saksona, Wojciecha Wrzesińskiego, Grzegorza Jasińskiego, Leszka Belzyta, Andrzeja Kopiczko, Bernadetty
Nitschke, Andrzeja Friszke, Janusza Borowiaka, Ryszarda Michalaka, Krzysztofa Bielawnego).
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Większość badań nad historią polskiego protestantyzmu dotyczyła zazwyczaj spraw krajowych dziejących się w obrębie II Rzeczpospolitej lub w granicach ustanowionych po II wojnie światowej.
Nie były natomiast opracowane dzieje polskiego wychodźstwa protestanckiego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, gdzie polscy ewangelicy pojawili
się w drugiej połowie XIX w. (podobnie jak katolicy). Wyjeżdżali z Polski
pozostającej pod trzema zaborami, w poszukiwaniu lepszego życia. Była to
emigracja ekonomiczna, w stosunkowo niewielkiej liczbie kilkunastu tysięcy
osób, słabo wykształconych. Założyli swoje parafie w kilku miejscowościach
na terenie USA i jedną w Kanadzie. Tak zazwyczaj bywa, że głównie pierwsze
pokolenia emigrantów pielęgnują starannie język ojczysty i tradycje wyniesione z ojczystego kraju (należy jednak pamiętać, że ewangelicy z zaborów
pruskiego i austriackiego znali również język niemiecki) oraz szukają oparcia
w kościołach. Niewielkie parafie ewangelickie, znajdujące się w rozproszeniu,
borykające się z brakiem księży znających język polski, nie zdołały powołać do
życia Polskiego Kościoła Luterańskiego w Ameryce. Część zborów grupujących
osoby pochodzące z Prus przystąpiła do konserwatywnego, najbliższego im
ze względu na sposób odprawiania nabożeństw – Kościoła Synodu Missouri.
Inne, głównie ze stanu Pensylwania, wybrały jedną z najpoważniejszych
organizacji luterańskich w Stanach Zjednoczonych – General Council – gdzie
dominowały parafie niemieckie, a potem angielskie. W Baltimore powstała
jedyna polska parafia kalwinistyczna. Po 1918 r. niewielki procent dawnych
emigrantów zdecydował się na powrót do kraju. Problem ten został zarysowany
w monografii Kłaczkowa Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku. Autor dzieje wychodźstwa ukazał na tle rozmaitych przemian
zachodzących w Polsce i Europie na przestrzeni blisko stu lat i chociaż zaprezentowane przez niego problemy wymagają dalszych badań – to wspomniana
monografia wypełniła w sposób znaczący lukę w rodzimej historiografii. Autor
swoją uwagę skoncentrował na emigracji, która w różnym okresie i bardzo
różnych warunkach powstawała po 1 IX 1939 r. W przeciwieństwie do swoich
dziewiętnastowiecznych poprzedników, po 1939 r. w kręgach emigracyjnych
dominowała dobrze lub bardzo dobrze wykształcona inteligencja.
W pracy opisano działalność duchownych w Polskich Siłach Zbrojnych
i funkcjonowanie ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w latach 1939–
1947. W tym okresie szczególną uwagę poświęcono ks. Władysławowi Fierli
– Naczelnemu Kapelanowi Ewangelickiemu w II Korpusie, a potem – od 1953
do 1995 r. – Zwierzchnikiem Duchownym Polskiego Kościoła EwangelickoAugsburskiego na Obczyźnie (PKEAnO). Budowaniu struktur tego Kościoła
na kilku kontynentach, jego działalności nacechowanej rozmaitymi trudnościami, nie wyłączając konfliktów personalnych, a także kontaktów z Kościołem
Ewangelicko-Augsburskim w kraju i ocenie jego położenia w czasach PRL i po
1989 r., poświęcony został obszerny kolejny fragment książki. Autor zwrócił
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uwagę na rolę informacyjną i integracyjną organu PKEAnO „Posła Ewangelickiego” i „Dobrej Nowiny” – będącej organem niewielkiego funkcjonującego
na terenie Wielkiej Brytanii Polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Warto pamiętać, że prasa ewangelicka stanowi nadal ważne i ciekawe źródło
ułatwiające badania. Drugą osobą był wspomniany już wcześniej ks. Andrzej
Wantuła – jeden z powojennych zwierzchników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a wcześniej od 22 V 1945 r. – z mocą od 1 V – na wniosek
ministra obrony narodowej gen. Mariana Kukiela mianowany przez Prezydenta
RP Władysława Raczkiewicza Naczelnym Kapelanem Ewangelickim w Polskich
Siłach Zbrojnych. W 1947 r. zdecydował się na powrót do rządzonej przez
komunistów Polski, co miało bezpośrednie konsekwencje i odcisnęło się na
jego dalszym życiu jako duchownego i działacza kościelnego. W setną rocznicę
Jego urodzin, przy współpracy Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i pod
redakcją Barbary Żyszkowskiej ukazała się w Cieszynie w 2005 r. praca zbiorowa Losy wojenne ks. Andrzeja Wantuły. Większość tekstów, w tym wspomnienia
samego Wantuły z pobytu w obozie w Gusen i jego Pamiętnik Londyński oraz
korespondencja z żoną Julią i innymi osobami – ukazały się po raz pierwszy.
Po 1989 r. dwukrotnie próbowano zintegrować ewangelicką diasporę – we
IX 1994 r. i dwa lata później. Na pierwszym zjeździe (a uczestniczyli w nim luteranie i kalwiniści) powołano Światowe Forum Ewangelików Polaków z Jerzym
Hauptmannem z USA jako prezesem. Cel był szczytny – stworzenie Jednoty
ewangelickiej i zacieśnienie kontaktów między polskimi ewangelikami rozsianymi po świecie, którzy wszędzie stanowili mniejszość wyznaniową (polskie
parafie ewangelickie na terenie Azji, Europy Zachodniej, Ameryki Północnej
i Australii). Miało także propagować osiągnięcia ewangelików w nauce, kulturze
i polityce, ale celu tego nie zrealizowano.
Drugi zjazd rozpoczynał się w budynku Senatu, ale również nie przyniósł istotnych zmian, a wiele zgłoszonych wówczas propozycji również nie
zrealizowano. Od pierwszego zjazdu minęło kilkanaście lat, a materiałów ten
temat jest stosunkowo niewiele (krótkie artykuły prasowe i kilka gazetek np.
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Niedzielna”, „Zwiastun”, artykuł Jana Szturca w t. 3.
pracy zbiorowej Kościoły luterańskie na ziemiach polskich. W ramach Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji, Toruń 2012 pod redakcją Kłaczkowa oraz
raczej „bezbarwne” protokoły z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków
zagranicą, Prezydium Senatu RP).
Wiele zjednoczeniowych inicjatyw pozostało na papierze z dwóch prawdopodobnie przyczyn: obojętności władz III RP (choć stosunki z Kościołami
protestanckimi układają się poprawnie) oraz, co chyba ważniejsze to, że z biegiem czasu charakter narodowy większości parafii funkcjonujących w różnych
krajach zaczyna zanikać. Powoli w sposób naturalny, związany z wymianą
pokoleniową i małym diasporalnym charakterem wtapiały się w otaczający je
anglosaski świat jako zbory anglojęzyczne, choć wierne konserwatywnemu
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luteranizmowi, a kiedy zmarli oddani polskości księża i działacze świeccy, nie
zdołano już zahamować odchodzenia od nich młodego pokolenia.
Nie tylko wspomniane zmiany pokoleniowe, czy zmniejszająca się liczba
wyznawców, śmierć bp. Fierli i wielu innych osób spowodowały, że po 58 latach działalności rozwiązało się istniejące od 1943 r. Zrzeszenie Ewangelików
Polaków w Wielkiej Brytanii (ZEP) z oddziałami i delegaturami w Szkocji,
we Włoszech, w Niemczech i Austrii, którego zasługi trudno przecenić. Jego
organizacji i szeroko zakrojonej działalności poświęcono rozdział czwarty
wspomnianej pracy. Nieco mniej wspomniano natomiast o drugiej, ważnej
instytucji świeckiej powołanemu w XII 1975 r. w Tumbie (region Sztokholm)
Stowarzyszeniu Polaków Ewangelików na Obczyźnie wraz z jego organem Skandynawsko-Polsko Ewangelickim Komitetem Pomocy (zastąpionemu w 1978 r.
przez Polski Instytut Ewangelicki). Całość rozdziału została opracowana na
podstawie zbiorów pozostałych po ZEP.
Większość omówionych prac ukazała się w znanym toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak dalece
rezultaty badań nad dziejami ewangelicyzmu w Polsce, krajach ościennych
i na emigracji docierają do środowisk katolickich. Bo to również protestanci
odegrali znaczącą i pozytywną rolę w dziejach Polski nie tylko na przestrzeni
wieków, ale odgrywają ją również w dzisiejszych – demokratycznym (z poważnym zastrzeżeniem) – świecie.

… i koty

Katarzyna Pepłowska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Kocie zakątki

P

rzyjęło się twierdzić, że ludzie mają koty. Niektórzy twierdzą, że to właśnie
koty mają nas. I z jednej, i z drugiej strony można zauważyć silną zależność
obydwu tych podmiotów, co doskonale odzwierciedlają słowa Hilaire Belloc’a:
„ty jesteś moim kotem, a ja jestem twoim człowiekiem”1. Jedni twierdzą, że co
kot to obyczaj, drudzy analogicznie: co człowiek to obyczaj. Obecnie, szacuje
się, że na świecie zamieszkuje kilkaset milionów kotów2. Kot jest magicznym
stworzeniem. W „kociej literaturze” można spotkać pogląd, że „im dłużej je
pieścisz, tym dłużej oboje żyjecie”3. Pogląd ten został udowodniony naukowo.
W 2008 r. w wyniku badań na Uniwersytecie w Minesocie udowodniono, że
posiadanie kota obniża ryzyko zawału serca i udaru o jedną trzecią dzięki redukcji stresu i niepokoju4 . Kot, czyli recepta szczęścia i zdrowia jest nie tylko
towarzyszem naszego życia, ale jednocześnie symbolem naszej kultury. Koty
przez wieki były bohaterami poematów, opowiadań, obrazów. Ich wizerunek
zmieniał się na przestrzeni lat5. Historia ludzkości pełna jest ambiwalentnych
uczuć dla kotów poprzez ich uwielbienie, aż po prześladowanie. W niektórych
kulturach oddawano kotom niemal boską cześć (jak na przykład w starożytnym
Egipcie), w innych kot uważany był za wysłannika diabła i prześladowany (np.
w chrześcijańskiej Europie).
1
J. Canfield, M.V. Hansen, M. Becker, C. Kline, A.D. Shojai, Balsam dla duszy miłośników
kotów, Poznań 2007, s. 51.
2
B. Fogle, A. Endney, Koty: Wielka Encyklopedia, t. 8: Kot w historii, Warszawa 2008, s. 6.
3
G. Harris, Kocham mojego kota, Ożarów Mazowiecki 2011, s. 13.
4
J. Stroud, Koty, Ożarów Mazowiecki, 2012, s. 11.
5
Więcej na ten temat patrz: B. Fogle, A. Endney, dz. cyt.
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Kot żyje po swojemu i niektórzy uważają, że jest bardziej egoistyczny niż
człowiek. Od wieków to małe stworzenie, jak żadne inne wzbudzało całą masę
skrajnych emocji w świadomości społecznej. Czym kot sobie na to zasłużył?
Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Nie zastanawiając się na tym głębiej
i patrząc na kota, jak na stworzenie magiczne, jedyne w swoim rodzaju, odnajdę klika kocich zakątków, potwierdzających tezę o ich niepowtarzalności
i różnorodności.
Na świecie z pewnością istnieje ogromna liczba kocich zakątków. Moja
uwaga skupiła się na kilku. Każdy z nich ma inny charakter. Jedne są dla kotów
domem, drugie do nich należą bądź są w całości im poświęcone.
Pierwszy koci zakątek znajduje się na Cyprze. Jak wiadomo Cypr jest nazywany Wyspą Afrodyty6. Pomimo to coraz częściej ludzie określają Cypr jako
Wyspę Kotów, jest bowiem znany z olbrzymiej liczby kotów. Miłość do tych
czworonogów sięga najdawniejszych lat. Niedawno przeprowadzone na Cyprze
wykopaliska ukazały pochowane w jednym grobowcu szczątki człowieka i kota,
liczące 9 500 lat7. Są to szczątki najstarszego udomowionego przedstawiciela
tego gatunku8. Pokazuje to silną relację między człowiekiem a kotem, istniejącą
już w przeszłości. W innym grobie, pochodzącym sprzed 5 000 r. p.n.e., odnaleziono szczątki kota, które wskazują na jego afrykańskie pochodzenie. Choć
był już zwierzęciem udomowionym, miał ciągle rozmiary dzikiego przodka9.
Dzisiejsze cypryjskie koty przypominają persy.
Według legendy koty na Cypr sprawdziła św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego10. Miały rozprawić się z plagą węży, które nawiedziły wyspę
w wyniku suszy. Koty poradziły sobie z zadaniem i już na wyspie zostały. Koty
szczęśliwie zamieszkują wyspę wygrzewając się na cypryjskim słoneczku.
Szczególnym kocim zakątkiem na Cyprze jest klasztor Agios Nikolaus ton
Gaton w pobliżu Limassol (św. Mikołaja od Kotów), położony na Kéip Gáta
(Kocim Przylądku). Ten żeński monastyr pełen jest kotów. Według legendy to
właśnie mniszki zaopiekowały się cypryjskimi kotami. Obok historycznej magii
miejsca, bo klasztor uznawany jest za najstarszy na wyspie, to właśnie koty
stanowią niezwykłą atrakcję turystyczną.
Cypryjskie koty zamieszkują całą wyspę. Można je spotkać wszędzie. Gdy
wybierzemy się na wycieczkę w którąkolwiek część wyspy, koty z pewnością
będą nam towarzyszyły w całej podróży. Cypryjskie koty są zwierzętami stadnymi. W przeważającej większości są bezdomne, jednak ich wygląd na to nie
wskazuje. Są zadbane i, jak to określiła jedna z podróżniczek, szczęśliwe. Tym
M. Polakiewicz, D. Krasowska-Polakiewicz, W cieniu Afrodyty, Gdynia 2014, s. 118.
J. Stroud, dz. cyt., s. 12; A. Derenda, Koty Afrodyty, http://swiatkotow.pl/strefa-wiedzy/
artykuly/rasy/art,621,koty-afrodyty.html [dostęp 8 X 2015 r.]
8
M. Polakiewicz, D. Krasowska-Polakiewicz, dz. cyt., s. 120.
9
B. Fogle, A. Endney, dz. cyt., s. 6.
10
M. Polakiewicz, D. Krasowska-Polakiewicz, dz. cyt., s. 120.
6
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samym należy stwierdzić, że cypryjskie Koty Afrodyty to najstarsza rasa kotów
udomowionych, których domem jest cała wyspa.
Kolejnym kocim miejscem na ziemi jest wschodnia Azja. I choć można spotkać tam skrajne uczucia względem kotów11, to wynikają one z różnorodności
azjatyckiej kultury. Ważnym nurtem w rzeźbie tajskiej jest koci monumentalizm.
Jest to zapewne związane z kultem królewskiego kota. W Tajlandii razem ze
zmarłym członkiem królewskiej rodziny chowano koty. Jeszcze w XX w. zdarzało się, że kot uczestniczył w ceremonii koronacji nowego władcy. Tajowie
wierzyli, że za jego pośrednictwem koronację ujrzy zmarły król12. W Birmie
można podziwiać „tańczące koty”. W Nga Phe Kyaung Monastery (Świątyni
Skaczącego Kota) można jeszcze spotkać koty skaczące przez obręcz. Wystawiane koty w pokazach nie są zadowolone z tego, co robią. Są wręcz zmuszane
do uczestnictwa w pokazach w zamian za pokarm. Wywołuje to niezadowolenie
mnichów, którzy w akcie protestu przeciwko takiemu traktowaniu kotów planują
zamknąć klasztor dla turystów i delektować się urokami zdolnych czworonogów w samotności. Mnisi są bardzo przywiązani do mieszkających wśród nich
kotów. Ponoć każdy nowy kandydat na mnicha dostaje kota na wychowanie13.
Ale tak naprawdę nie wiadomo, kto kogo wychowuje: czy mnich kota, czy kot
przyszłego mnicha. Może się okazać, że to właśnie kotom mnisi zawdzięczają
spokój, opanowanie i równowagę duchową. Tym bardziej, że buddyjscy mnisi
od wieków zwracali uwagę na spokój i opanowanie kota. W ich przekonaniu
kot potrafi medytować, a zdolność widzenia w ciemności jest dodatkową zaletą,
dzięki której kot może odstraszać złe duchy14. Podobno koty nie wzruszyły się
śmiercią Buddy. Niektórzy mają to kotom za złe, zdaniem innych to przejaw
ich wyższej mądrości15.
W podobny sposób koty są postrzegane w Japonii, gdzie w dawnych czasach koty grzebano na dziedzińcu świątyni umieszczając tam jednocześnie
ich podobizny. Miało to zapewnić właścicielowi kota pomyślność i spokój16.
W Japonii kot jest uważany za zwierzę władające, niesamowite, nadnaturalne
z nadprzyrodzoną siłą17. Tym bardziej, że do dziś figurka kota z uniesioną łapką
jest japońskim talizmanem szczęścia i powodzenia18. Szczególne traktowanie
W niektórych regionach Chin koty traktowane są jako rozgrzewające pożywienie. Tym
samym w Chinach można spotkać hodowle kotów dla mięsa. J. Anusiewicz, Językowo-kulturowy
obraz kota w polszczyźnie, s. 101, http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-8932.pdf [dostęp
6 X 2015 r.]
12
B. Fogle, A. Endney, dz. cyt., s. 13.
13
Set & Thot, Nga Phe Kyaung Monastery (Świątynia Skaczącego Kota), http://www.tg.net.pl/
temat/post/miau/1586/Nga-Phe-Kyaung-Monastery-witynia-Skaczcego-Kota [dostęp 10 X 2015 r.]
14
B. Fogle, A. Endney, dz. cyt., s. 13.
15
J. Anusiewicz , dz. cyt., 103.
16
B. Fogle, A. Endney, dz. cyt., s. 13.
17
J. Anusiewicz, dz. cyt., 103.
18
B. Fogle, A. Endney, dz. cyt., s. 20.
11
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kota w Japonii znajduje odzwierciedlenie w sporej liczbie kocich zakątków.
Jednym z nich jest japońska wyspa Aoshima nazywana Kocim Rajem. Jest
to niewielka wyspa o powierzchni niespełna 4,5 ha, opanowana przez dzikie
koty19. Pojawiały się na wyspie w podobnych okolicznościach, co Koty Afrodyty
na Cyprze. Na Aoshimie miały jednak pomagać rybakom walczyć z myszami
niszczącymi sieci. Sprowadzający je mieszkańcy wyspy nie zdawali sobie sprawy z możliwości utraty kontroli nad powiększającą się kocią populacją i dziś
ich liczba jest sześciokrotnie wyższa, niż populacja mieszkańców wyspy. Na
1 człowieka przypada 6 kotów, co przy liczbie 22 mieszkańców daje ponad
120 dzikich kotów20. Mieszkańcami Aoshimy są głównie emeryci, dlatego można powiedzieć, że to koty rządzą wyspą. Ich liczba rośnie i są najważniejszą
atrakcją turystyczną wyspy. Miłośnicy kotów, żeby wypocząć w ich towarzystwie, muszą odbyć półgodzinną wyprawę promem z wyspy Kiusiu. Ale po
zejściu z pokładu, towarzystwo kotów jest gwarantowane – koty nie odstępują
ludzi na krok. W spacerze po wyspie, na której nie ma sklepów i restauracji,
towarzyszą całe stada kotów21. Nawiązując tym samym do badań, o których
wspomniałam we wstępie można spotkać tezę, że jedna wizyta na Aoshimie
zastępuje dziesięć seansów psychoterapii22.
Jak się okazuje Japonia jest nie tylko krajem kwitnącej wiśni, ale również
krajem przyjaznym kotom. Aoshima nie jest jedyną kocią wsypą. Jest ich co
najmniej 923. Poza tym w Japonii coraz bardziej popularne są kocie kawiarenki, pozwalające spędzić chwilę w doborowym, kocim towarzystwie. To co dla
nas jest oczywiste, a więc wspólne zamieszkiwanie z kotami, dla większości
Japończyków jest marzeniem24. Nie każdy może pozwolić sobie na wspólne
zamieszkiwanie pod jednym dachem z kotem, dlatego dla większości wizyta
w kociej kawiarence jest jedyną okazję wspólnej zabawy z ukochanym kotkiem.
Poza tym, co z pewnością mogłoby i nas inspirować, kocie kawiarenki angażują się w pomoc bezdomnym kotom. Otaczają je opieką i szukają nowego
Jej długość to 1,6 km długości co odpowiada niecałym 4,5 ha powierzchni.
mab/mk, Koci raj w Japonii. Takiego zagęszczenie kotów na metr kwadratowy jeszcze nie
widzieliście, http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/koci-raj-w-japonii-takiego-zageszczenia-kotow-na-metr-kwadratowy-jeszcze-nie-widzieliscie,159788,1,0.html [dostęp 8 X 2015 r.]
Według innych informacji wyspę zamieszkuje 15 mieszkańców i setki kotów, por Wspaniałe „kocie
wyspy” Japonii, http://japoland.pl/blog/podroz-i-pobyt-polish/wspaniale-kocie-wyspy-japonii/
[dostęp 9 X 2015 r.] Niestety nie udało się ustalić stanu faktycznego. Prawdą jest to, że populacja
mieszkańców wsypy maleje z roku na rok, a kotów przybywa.
21
R. Tomański, Kocie wyspy, http://www4.rp.pl/artykul/1183644-Kocie-wyspy.html (dostęp
8 X 2015 r.)
22
Aoshima – wyspa, na której niepodzielnie rządzą koty, http://joemonster.org/art/31358
[dostęp 10 X 2015 r.] Strona prezentuje galerię zdjęć kociej wyspy.
23
R. Tomański, dz. cyt.
24
W Japonii w większości mieszkań i apartamentów jest zakaz trzymania w domach zwierząt. Dlatego miejsca gdzie żyją zwierzęta cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców.
19

20
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mieszkania. Zainteresowanie kocimi kawiarenkami i ich dynamiczny rozwój
jest widoczny w całej Azji25.
Kolejnym przykładem azjatyckiego uwielbienia kota jest Singapur26. W tym
mieście-państwie utworzono The Lion City Kitty (Muzeum Kota). To wyjątkowe
muzeum zostało otwarte w I 2015 r. i wydarzenie to wpisywało się w obchody
50 rocznicy uzyskania niepodległości przez Singapur. Jak mówi fundatorka muzeum Jessica Set, koty są częścią historii Singapuru 27. W symbolicznym akcie
związanym z obchodzoną w 2015 r. rocznicą postanowiło znaleźć dom 50 bezdomnym kotom. Dlaczego właśnie kotom? Bo muzeum oddaje cześć wszystkim
kotom świata prezentując różnorodne eksponaty sztuki. Ponadto, jest domem
dla kotów, miejscem nauki dla najmłodszych i terapii dla potrzebujących. Dzieci
uczą się wrażliwości, a specjalnie przygotowane dla nich kursy pokazują jak
zajmować się kotami. Ponadto, w muzeum wytypowano grupę kotów, które
podróżują po ośrodkach autystycznych i domach spokojnej staroci. Ich misją
jest podnoszenie na duchu potrzebujących. To naprawdę nietypowe miejsce,
którzy uczy, bawi i pomaga. Co najważniejsze, jest domem dla bezdomnych
kotów, które w warunkach domowych przyzwyczają się do adopcji.
Aby odwiedzić kocie muzeum nie trzeba wybierać się w długą podróż
do Indochin. Także w Europie, w Amsterdamie, funkcjonuje muzeum kota.
Holenderskie muzeum jest jednak znacznie starsze do azjatyckiego. Ten koci
zakątek jest inny niż te, o których była mowa wcześniej. Nie jest to ich dom, lecz
miejsce nie mniej szczególne, w całości poświęcone kotom, ich wizerunkowi
w sztuce i kulturze. To miejsce magiczne, które pokazuje jak miłość do jednego
kota przerodziła się w pasję i zamiłowanie do tych czworonogów. Jest to jedno
z najbardziej fascynujących i nietypowych muzeów na świecie. Kattenkabinet
(Gabinet Kotów) w Amsterdamie jest symboliczny. Jego założyciel Bob Meijer,
zafascynowany naturą swego towarzysza, kota Toma, postanowił w ten sposób
oddać mu hołd. W założonym w 1990 r. muzeum mieści się niepowtarzalna
na skalę światową kolekcja dzieł sztuki z wizerunkiami kotów w roli głównej.
Muzeum jest niewielkie, zlokalizowane w Herengracht, jednej z najpiękniejszych dzielnic Amsterdamu. Gabinet Kotów mieści się w przepięknej, zabytkowej, pięciopiętrowej kamienicy z 1667 r. Zachowuje w ten sposób tradycyjny dla
holenderskiego mieszczaństwa styl architektoniczny i niepowtarzalny wystrój
Neko cafe, czyli kocie kawiarenki, http://japoland.pl/blog/podroz-i-pobyt-polish/neko-cafe
-czyli-kocie-kawiarenki/ [dostęp 10 X 2015 r.]
26
Opracowano na podstawie: http://kobietykochajakoty.blogspot.com/2015/03/pierwsze
-na-swiecie-muzeum-kotow-w.html oraz http://magazyn-haru.pl/pierwsze-kocie-muzeum-w-singapurze/ [dostęp 10 X 2015 r.]
27
M. Piwowarczyk, Pierwsze kocie muzeum w Singapurze, http://magazyn-haru.pl/pierwsze-kocie-muzeum-w-singapurze/ [dostęp 10 X 2015 r.] Symbolem miasta jest lew, dlatego koty
znajdują szczególne i symboliczne miejsce w historii i kulturze Singapuru.
25
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wnętrz28. Muzeum mieści się na pierwszym piętrze kamienicy. Zajmuje 5 pokojów29. Pierwszy z nich, Groene Kamer (Zielony Pokój), przedstawia kolekcję
dzieł sztuki z XX w. Każde z wiszących dzieł jest portretem kota lub przedstawia
je w innej kompozycji. Wśród prac w tej części muzeum można podziwiać m.
in. dzieła Leonor Fini, Ed van der Elsken, Stanislao Lepri, Walasse Ting, Jaques
Nam, Maneki Neko, Jacques Henri Lartigue. Kolejny pokój tego kameralnego
muzeum to Muziekkamer (Pokój Muzyczny). Na jego kolekcję składają się
w przeważającej części obrazy Nicolasa Tarkhoffa, Alfreda Muller, Adolphe Willette, figurki przedstawiające wizerunki kotów w różnych odsłonach (autorstwa
m. in. Chrisa van der Hoefa, Heidi Damen, Edouarda Mercela Sandoza) oraz
obiekty takie jak np. stolik pełen figurek szczęśliwych kotów. Trzeci z pokojów,
Mechelse Kamer (Pokój Mechelse), podobnie jak dwa poprzednie, pełen jest
pięknych rysunków, figurek oraz dwudziestowiecznego malarstwem. Wszystkie
pokoje są klasycznie urządzone. Elegancja wnętrz oraz wyrafinowana sztuka
tworzą niesamowity klimat. Magia tego muzeum jest szczególnie wyeksponowana w największej komnacie, czyli w Grote Zaal (Sali Wielkiej). Mieszczą się
tam w większości eksponaty autorstwa Theophila Alexandera Steinlena.
Nieco inaczej został urządzony ostatni pokój w muzeum. Wizyta w nim
jest sentymentalną podróżą przez życie najwierniejszego przyjaciela założyciela muzeum, kota Toma. Jak mawia Bob Meijer, towarzysz jego życia był
upartym i zawziętym kotem. Na cześć amerykańskiego finansisty, nazwał go
Johnem Pierpontem Morganem30 i tak też nazywa się ostatni z pokoi muzeum:
J. P. Morgan Memorial. Pokój poświęcony pamięci kota Toma, który żył w latach
1966–1983, jest nieduży i w całości poświęcony artystycznemu wizerunkowi
kota Toma. Kot co pięć lat otrzymał z rąk właściciela prezent urodzinowy.
Trzeba przyznać, że były one niecodzienne. Pierwszym prezentem był portret
autorstwa Ansela Sandberga. Drugim prezentem, na 10 urodziny, była rzeźba
z brązu uwieczniająca postać kota. Na 15 urodziny kot otrzymał zbiór 50
poświęconych mu limeryków pt. A Cockly Cat from Toulouse and Rother Cat
Nonsense (Zarozumiały Kot z Tuluzy i inne kocie nonsensy). W tej samej konwencji
był drugi prezent na 15 urodziny kota. Aart Clerkx narysował portret Toma,
tak aby jego wizerunek zastąpił wizerunek Georga Washingtona na jednodolarowym banknocie. Z tej okazji, bank Pierpont Morgan wydrukował zestaw
banknotów z jego wizerunkiem, a słowa widniejące na banknocie: In God We
Cat Cabinet Museum Amsterdam, http://www.amsterdamtips.com/tips/cat-cabinetmuseum.php [dostęp 7 X 2015 r.]
29
Opracowano na podstawie: Virtual Tour – Katten Kabinet, http://www.kattenkabinet.
nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=61&lang=en.
[dostęp 7 X 2015 r.]
30
John Pierpont Morgan (1966–1983), http://www.kattenkabinet.nl/index.php?option=
com_content&view=article&id=90&Itemid=89&lang=en [dostęp 7 X 2015 r.]
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Trust, został zmieniony na: We Trust No Dog31. Wszystkie prezenty, poza rzeźbą,
która została skradziona, znajdują się w pokoju poświęconemu JP Morganowi.
Ponadto, w tym sanktuarium znajdują się prywatne pamiątki: zdjęcia, obrazy
z wizerunkiem kota, dokumentacja czy walizka.
Nie da się ukryć, że jest to muzeum inne niż wszystkie. Dla wszystkich miłośników kotów powinno stanowić obowiązkowy punkt do odwiedzenia. W murach zabytkowej kamienicy, w stylowych wnętrzach wszystko jest poświęcono
kotom. Każdy zakątek jest wypełniony sztuką im dedykowaną. Magii dodają
temu miejscu mieszkające tam koty. Zamieszkują oni wyższe kondygnacje
kamienicy, co sprawia, że odwiedzający muzeum zainteresowani czują się po
prostu jak w domu.
Bez wątpienia kocia tematyka zasługuje na dogłębną analizę. Koty i miejsca
im dedykowane są fascynujący. Zanim przystąpiłam do kwerendy i refleksji nad
wybranym tematem, o kotach wiedziałam niewiele. Teraz wiem trochę więcej, ale
w obliczu ich różnorodności wciąż niewiele. Dalej chcę zagłębiać się w meandry
kociego życia z czystej ciekawości, bowiem ich historia i życie jest fascynująca
i z pewnością wiedzą to ci, którzy na co dzień z kotami obcują. Potwierdzają to
słowa Laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Alberta Schweitzera, który twierdził,
że od smutków życia są dwie ucieczki: muzyka i koty32 . Coś w tym musi być,
bo choć kota nie mam, gdy o nich czytam, czuję odprężenie.

J.P. Morgan Memorial, http://www.kattenkabinet.nl/index.php?option=com_content
&view=article&id=90&Itemid=89&lang=en [dostęp 7 X 2015 r.]
32
A. Piechowiak, Koty i ich sławni ludzie, Warszawa 2010, s. 15.
31
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