
VI Po wszech ny Zjazd Ar chi wi stów Pol skich 
„Za trzy mać prze szłość, do go nić przy szłość”. 
Wro cław, 5–7 wrze śnia 2012 r.

Zgod nie z trzy dzie sto let nią tra dy cją Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów Pol skich
i Naczelna Dy rek cja Ar chi wów Pań stwo wych zor ga ni zo wa ły Po wszech ny Zjazd
Ar chi wi stów Pol skich, któ ry tym ra zem ob ra do wał we Wro cła wiu w dniach

5–7 wrze śnia 2012 r. W ha śle: „Za trzy mać prze szłość, do go nić przy szłość”, sta no wią -
cym myśl prze wod nią spo tka nia, za war to fi lo zo fię współ cze sne go ar chi wi sty – straż ni -
ka na ro do wej pa mię ci, wy ko rzy stu ją ce go w swojej pra cy naj no wo cze śniej sze na rzę dzia
in for ma tycz ne oraz tech no lo gie sto so wa ne w ce lu za bez pie cze nia za so bu ar chi wal ne go.
Na po trze by zjaz du, w któ rym wzię ło udział po nad sied miu set ar chi wi stów, hi sto ry ków,
za rząd ców do ku men ta cją oraz in for ma ty ków, udo stęp nio no po miesz cze nia Stu dium
Kształ ce nia Pod sta wo we go i Au lę Po li tech ni ki Wro cław skiej. Ran gę wy da rze nia i po ru -
sza nych za gad nień po twier dzi ła obec ność ge ne ral ne go in spek to ra ochro ny da nych oso -
bo wych dr. Woj cie cha Ra fa ła Wie wiór skie go, pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
dr. Łu ka sza Ka miń skie go oraz przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Narodo we go, Kan ce la rii Sej mu, Se na tu, Dol no ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go, Urzę -
du Mar szał kow skie go, a tak że Uni wer sy te tu Wro cław skie go i Po li tech ni ki Wro cław skiej.
W ob ra dach udział wzię li rów nież go ście z Au strii, Czech, Wę gier i Sło wa cji.

Za po wie dzią VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich by ła wy sta wa ple ne ro wa
na wro cław skim Sta rym Ryn ku w dniach 31 sierpnia – 14 września 2012 r. pt. „Ar chi -
wal ne też jest faj ne… Wro cław skie ar chi wa wczo raj i dziś”. W trak cie eks po zy cji swo je
zbio ry pre zen to wa ło dzie więć wro cław skich in sty tu cji ar chi wal nych, m.in. Ośro dek „Pa -
mięć i Przy szłość”, Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu, In sty tut Pa mię ci Na ro do wej,
Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne, Ar chi wum Bu dow la ne Wro cła wia oraz ar chi wa wro cław -
skich uczel ni pu blicz nych. Na oko ło czter dzie stu plan szach moż na by ło po dzi wiać pla -
ny ar chi tek to nicz ne obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej, wśród nich nie zre ali zo wa ny
pro jekt wie żow ca biu ro we go na pl. Po wstań ców War sza wy au tor stwa Ma xa Ber ga, szkic
sza le tu miej skie go z XIX w., pie czę cie, me da le, pla ka ty, le gi ty ma cje stu denc kie z po -
cząt ku wie ku oraz Księ gę Hen ry kow ską i zdję cia za byt ko wych śre dnio wiecz nych szaf
ar chi wal nych. Ta bli ce In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przed sta wia ły ar chi wa lia ma ło zna -
ne, in te re su ją ce ze wzglę du na for mę, jak i treść. Wśród nich zna la zły się m.in. kar ty per -
so nal ne funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa PRL, uję te pod wspól nym ty tu łem
„Funk cjo na riusz w kło po cie”. Za miesz czo no na nich da ne o roz wią za niu sto sun ku pra -
cy, któ re uka za ły ów cze sne pro ble my ka dro we. Dziś nie któ re z nich mo gą wy da wać się
śmiesz ne bądź za ska ku ją ce, jak sprzą tacz ka „nie pew na po li tycz nie” lub war tow nik skom -
pro mi to wa ny ze wzglę du na przy na leż ność bra ta do świad ków Je ho wy. Ko lej ne plan sze
przed sta wia ły ulot ki, pla ka ty, ha sła, in dy wi du al ne for my sprze ci wu wo bec komu ni stycz -
nej in dok try na cji, do ku men ty ży cia spo łecz ne go od no szą ce się do hi sto rii naj now szej
Wro cła wia, w tym Po ma rań czo wej Al ter na ty wy, oraz ar chi wa lia z okre su II woj ny świa -
to wej i cza sów po wo jen nych uka zu ją ce ludz kie lo sy i for my repre sji, np. Sko ro widz więź -
niów obo zu Mau thau sen -Gu sen 1944–1945, zdję cia i do ku men ty podró ży re pa trian tów
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z Ru mu nii. Ce lem wy sta wy by ła pro mo cja ar chi wów ja ko in sty tu cji otwar tych dla spo -
łe czeń stwa. Eks po zy cja peł ni ła więc nie tyl ko funk cję edu ka cyj ną, lecz tak że in for mo -
wa ła, czym są ar chi wa i co się w nich znaj du je.

Po raz pierw szy w hi sto rii po wszech nych zjaz dów ar chi wal nych or ga ni za to rzy przy go -
to wa li bar dzo sze ro ką ofer tę przed zjaz do wą – w for mie dzie wię ciu warsz ta tów te ma tycz -
nych, sta no wią cych ele ment li fe long le ar ning, czy li kształ ce nia przez ca łe ży cie. Szko le nia
pro wa dzi li wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy naj waż niej szych ośrod ków w kra ju w kwe stiach
za bez pie cza nia do ku men ta cji, wy ka zów akt, pra wa ar chi wal ne go, di gi ta li za cji za so bu, za -
rzą dza nia ma te ria ła mi elek tro nicz ny mi, in for ma cji ar chi wal nej oraz ko mu ni ka cji spo łecz -
nej w ar chi wum. Warsz ta ty zor ga ni zo wa ne przez mię dzy na ro do we kon sor cjum ICA RUS
(In ter na tio nal Cen tre for Ar chi val Re se arch) pt.: „Sta nąć ra zem w ob li czu cy fry za cji” po -
sze rzy ły kon tak ty mię dzy na ro do we śro do wi ska ar chi wal ne go, a tak że uwi docz ni ły za an -
ga żo wa nie w re ali za cję wspól nych pro jek tów w za kre sie cy fry za cji. Spo tka nia od by ły się
w In sty tu cie Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Ar chi wum Pań stwo wym we
Wro cła wiu oraz w pra cow niach Stu dium Kształ ce nia Pod sta wo we go Po li tech ni ki Wroc -
ław skiej. Po świad cze niem no wo zdo by tych umie jęt no ści by ły wrę czo ne uczest ni kom cer -
ty fi ka ty Kra jo we go Cen trum Edu ka cji Ar chi wal nej Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich.

W go dzi nach po prze dza ją cych roz po czę cie zjaz du uczest ni cy mie li też moż li wość
od wie dze nia i za po zna nia się z za so bem Ar chi wum Pań stwo we go we Wro cła wiu, Ar chi -
wum Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Ar chi wum Bu dow la ne go Mia sta Wro cła wia oraz Od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej we Wro cła wiu, któ re w tym dniu otwo rzy ły swo je
ma ga zy ny i pra cow nie. Wi zy ty te po twier dzi ły za sad ność upo wszech nia nia za so bu archi -
wal ne go rów nież w śro do wi sku ar chi wi stów, co sprzy ja wy mia nie spo strze żeń i do świad -
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Wystąpienie dr. hab. Władysława Stępniaka – naczelnego dyrektora archiwów

państwowych (fot. R. Bacmaga)
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czeń oraz pro pa go wa niu stan dar dów ar chi wal nych. Nie zwy kle tra fio ną pro po zy cją oka -
za ła się wy ciecz ka z prze wod ni kiem miej skim po sto li cy Dol ne go Ślą ska tra są za ty tu ło -
wa ną „W ser cu mia sta”.

Przez ca ły okres trwa nia zjaz du wy da wa ny był „Ku rier Ar chi wal ny” – jed nod niów -
ka uła twia ją ca orien ta cję w bo ga tym pro gra mie zjaz du – za wie ra ją cy wy wia dy i re la cje
z wy da rzeń ma ją cych miej sce w je go trak cie. Szer szą in for ma cję o zjeź dzie ar chi wi stów
za pew ni li pa tro ni me dial ni: Te le wi zja Pol ska i Pol ska Agen cja Pra so wa.

In au gu ra cja VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich na stą pi ła 5 wrześ -
nia 2012 r. o godz. 16.00 w Au li Po li tech ni ki Wro cław skiej. Głos za bra li or ga ni za to rzy
spo tka nia: pre zes Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich prof. Ja ro sław Po ra zin ski, na -
czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych prof. Wła dy sław Stęp niak, pre zes Od dzia łu SAP
we Wro cła wiu dr Lu cy na Harc, a na stęp nie go ście ho no ro wi, w tym rek to rzy Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go i Po li tech ni ki Wro cław skiej. Li sty oko licz no ścio we do ze bra nych
prze sła li: mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog dan Zdro jew ski, mar sza łek
woje wódz twa dol no ślą skie go Ra fał Jur kow la niec, wo je wo da dol no ślą ski Ma rek Sko rup -
ka. Do Wro cła wia przy był rów nież ne stor pol skiej ar chi wi sty ki – prof. An drzej Tom czak,
któ ry wła śnie we wrze śniu ob cho dził ju bi le usz dzie więć dzie sią tych uro dzin. Z tej oka zji
zo sta ła mu wrę czo na księ ga pa miąt ko wa.

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia zjaz du na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych w po -
dzię ko wa niu za szcze gól ne osią gnię cia dla roz wo ju ar chi wów i ar chi wi sty ki wrę czył od -
zna kę ho no ro wą „Za Za słu gi dla Ar chi wi sty ki”. Uho no ro wa ni zo sta li: Eu ge niusz Bo ro dij,
Bar ba ra Brandt -Go lec ka, Lu cy na Harc, Ja ro sław Or szu lak, Agniesz ka Pa ją kow ska, Jaro -
sław Po ra zin ski, Ka zi mierz Schmidt oraz Te re sa Su le ja.
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Se sję ple nar ną otwo rzy ło wy stą pie nie prof. Wła dy sła wa Stęp nia ka za ty tu ło wa ne „Na -
ro do wy za sób ar chi wal ny w epo ce cy fro wej”. Na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych
pod kre ślał ro lę i zna cze nie ar chi wa liów w nie ustan nie zmie nia ją cym się ży ciu pu blicz -
nym, wska zy wał na wie le pro ble mów praw nych zwią za nych z za bez pie cza niem i udo -
stęp nia niem ma te ria łów wcho dzą cych w skład – przede wszyst kim – nie pań stwo we go
za so bu ar chi wal ne go, gdyż zbio ry ar chi wów pań stwo wych to je dy nie część na ro do we go
zbio ru ar chi wal ne go. Na czel ny dy rek tor od wo łał się do de kla ra cji Mię dzy na ro do wej
Rady Ar chi wów, ogło szo nej nie daw no w Bris ba ne (Au stra lia), któ ra po pie ra za sa dę wol -
ne go i po wszech ne go do stę pu do ar chi wa liów bez wzglę du na ich pro we nien cję. Ar chi -
wa pań stwo we oraz wła ści cie le zbio rów pry wat nych po win ni ze so bą współ pra co wać
na wa run kach part ner skich w kwe stii za bez pie cza nia i udo stęp nia nia nie pań stwo we go
za so bu ar chi wal ne go, acz kol wiek ochro na zbio rów nie pań stwo wych nie mo że na ru szać
pra wa wła sno ści pry wat nej. Wska zał rów nież na ogrom ną ro lę, ja ką ma do speł nie nia
Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów Pol skich i in ne po krew ne or ga ni za cje w ob sza rze dzia łal -
no ści ar chi wal nej, przede wszyst kim ba daw czej, wy daw ni czej i edu ka cyj nej.

Pro fe sor Ro ści sław Że re lik (dy rek tor In sty tu tu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, kie row nik Ar chi wum Miej skie go we Wro cła wiu, czło nek Ko mi te tu Pro gra mo -
wo -Na uko we go VI Zjaz du) w re fe ra cie pt. „Ar chi wa w dzie jach Ślą ska. Za rys pro ble mu”
za ak cen to wał wy jąt ko we bo gac two wro cław skich i ślą skich zbio rów. O ich spe cy fi ce
i wie lo kul tu ro wym aspek cie de cy du je m.in. róż no rod ność ję zy ków, w któ rym zo sta ły
spo rzą dzo ne, ale tak że bo gac two tre ści uka zu ją cych skom pli ko wa ne dzie je Ślą ska.

Se sję ple nar ną za koń czy ło wy stą pie nie dr. Tho ma sa Aigne ra (ICA RUS, Wie deń) pt.
„Kom ple men tar ność i sy ner gia – za sa dy funk cjo no wa nia ar chi wów w erze cy fro wej”,
któ ry wska zy wał na ko niecz ność po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych w kie run ku di gi -
ta li za cji za so bu ar chi wal ne go. Pro ces ten po wi nien być opar ty na od po wied nich stan dar -
dach i pro wa dzić do nie od płat ne go udo stęp nia nia za so bów on -li ne.

Dru gie go dnia – od ra na do póź nych go dzin po po łu dnio wych – w trak cie dzie więt na -
stu pa ne li te ma tycz nych kil ku set ba da czy i prak ty ków de ba to wa ło nad naj waż niej szy mi
za gad nie nia mi współ cze snej ar chi wi sty ki, m.in. cy fry za cją do ku men tów, kształ ce niem
ar chi wi stów i pra wem ar chi wal nym. Zwró co no uwa gę, że od wie lu lat ist nie je ko niecz -
ność do ko na nia zmian w pol skim pra wie ar chi wal nym, któ re wy mu sza ją nie tyl ko prze -
mia ny ustro jo we, spo łecz ne i go spo dar cze, ja kie do ko na ły się po 1989 r., ale przede
wszyst kim cy wi li za cyj ne i kul tu ro we. Sta re prze pi sy nie za pew nia ją bo wiem wła ści wej
ochro ny osób i in sty tu cji, na te mat któ rych in for ma cje znaj du ją się w ma te ria łach ar chi -
wal nych. Nie zbęd ne jest rów nież opra co wa nie no wo cze sne go sys te mu in for ma cji ar chi -
wal nej. W kwe stii kształ ce nia ar chi wi stów nie odzow ne sta ło się przy go to wy wa nie
przy szłych pra cow ni ków do wy mo gów cy fro wej rze czy wi sto ści, co wy mu sza prze kształ -
ca nie sa mej ar chi wi sty ki w na ukę o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym.

Od ręb ny pa nel po świę co ny zo stał pro ble mom ar chi wów ko ściel nych i udo stęp nia niu
hi sto rycz ne go za so bu Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go. Zwró co no uwa gę na brak w tym
wzglę dzie jed no li tych za sad, któ re za le żą od od ręb ne go pra wa każ dej die ce zji. Pod su -
mo wa no stan opra co wa nia za so bu, pra ce in wen ta ry za cyj ne, a tak że omó wio no sto so wa -
ne for my po pu la ry za cji wie dzy o za so bie ar chi wów ko ściel nych i za kon nych. 

No wo ścią oka za ły się wy stą pie nia po świę co ne po wsta ją cym ar chi wom hi sto rii mó wio -
nej (oral hi sto ry). Zaj mu ją się one zbie ra niem re la cji świad ków wy da rzeń. Dzia łal ność
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w tym za kre sie pro wa dzą fun da cje i sto wa rzy sze nia, m.in. wro cław ski Ośro dek „Pa mięć
i Przy szłość”, Dom Spo tkań z Hi sto rią, Ośro dek „Kar ta”, Ośro dek „Bra ma Grodz ka – Te -
atr NN”, a tak że Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go, Ar chi wum Akt No wych i In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej. Gro ma dzą one na gra nia wspo mnień osób, któ re z wie lu po wo dów nie
są w sta nie spo rzą dzić opi su te go, co za chowa ło się w ich pa mię ci. Naj wię cej nie do god no -
ści przy po wsta niu no ta cji na strę cza niezwykle zło żo ny pro ces ich opra co wa nia, cho ciaż -
by w kon tek ście zmian tech no lo gicz nych. Po nad to są one za zwy czaj bar dzo dłu gie,
świad ko wie czę sto ma ją pro blem z umiej sco wie niem prze ży tych zda rzeń w cza sie, my lą
na zwi ska – dla te go ko niecz na jest ich we ry fi ka cja. W trak cie dys ku sji pod kreś lo no, że hi -
sto ria mó wio na sta no wi do sko na łe źró dło wie dzy dla hi sto ry ków, so cjo lo gów, an tro po lo -
gów kul tu ry, et no gra fów, ję zy ko znaw ców i psy cho lo gów. Moż na je z po wo dze niem
wy ko rzy sty wać w pro ce sie edu ka cyj nym. W trak cie pa ne lu sfor mu ło wa no po stu lat do ty -
czą cy po trze by na pi sa nia pod ręcz ni ka hi sto rii mó wio nej, któ ry oprócz wska zó wek me to -
dycz nych do ty czą cych re ali za cji na grań miał by na ce lu wy pra co wa nie stan dar dów ich
ar chi wi zo wa nia. Zo bo wią za nie opu bli ko wa nia te go ro dza ju skryp tu pod jął, w opar ciu
o współ pra cę z ar chi wi sta mi hi sto rii mó wio nej, In sty tut Pa mię ci Na ro do wej.

Wśród pa ne li, któ re cie szy ły się naj więk szym za in te re so wa niem, by ło spo tka nie po -
świę co ne oce nie do ku men ta cji. W je go trak cie wska za no trud no ści w wy bo rze ze współ -
cze snej pro duk cji do ku men ta cyj nej te go, co po sia da war tość hi sto rycz ną i mo że sta no wić
źró dło do ba dań nad prze szło ścią. Eks per ci za sta na wia li się m.in. nad kry te ria mi war to -
ścio wa nia do ku men tów, a tak że, czy uda je się ar chi wi stom od zwier cie dlić bie żą ce wy -
da rze nia i pro ce sy, jak np. po wo dzie, wstą pie nie do Unii Eu ro pej skiej lub Eu ro 2012.

Osob ne miej sce po świę co ne zo sta ło funk cjo no wa niu ar chi wów wy od ręb nio nych, któ -
re ma ją m.in. sejm, se nat, kan ce la rie pre zy den ta i pre mie ra, in sty tu cje pod le głe mi ni ster -
stwom spraw we wnętrz nych, spraw za gra nicz nych, obro ny na ro do wej, fi nan sów oraz
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. Pod kre śla no uni ka to wość ich za so bu, wska zu jąc na pro ble -
my z do ku men ta cją nie jaw ną, zwłasz cza w kon tek ście za rzą dza nia do ku men ta cją elek -
tro nicz ną i two rze nia ar chi wów cy fro wych oraz ro li, ja ką peł nią te ar chi wa w sys te mie
bez pie czeń stwa pań stwa. Przed sta wi cie le za pro szo nych ar chi wów wy od ręb nio nych,
tj. Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, Ar chi wum Pre zy den ta RP, Bi blio te ki Sej mo wej,
Ar chi wum Kan ce la rii Se na tu, Ar chi wum Stra ży Gra nicz nej i In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej, zi lu stro wa li naj waż niej sze swo je przed się wzię cia i do ko na nia na po lu na uko wym
oraz osią gnię cia w kwe stii di gi ta li za cji zbio rów. Ra fał Leś kie wicz z IPN zre la cjo no wał
pra ce zwią za ne z re ali za cją pro jek tu „Cy fro we Ar chi wum”, Ja nusz Ku li gow ski z APRP
omó wił za ło że nia przed się wzię cia „Ar chi wa prze ło mu 1989–1991”, Krzysz tof Ga wę da
i Ry szard Tech man z ASG za pre zen to wa li internetowe „Mu zeum Pol skich For ma cji
Granicz nych”, na to miast Ka ta rzy na Gór ny z CAW za po zna ła au dy to rium z Cen tral nym
Re po zy to rium Woj sko wym. W spo tka niu uczest ni czył rów nież prof. Wła dy sław Stęp -
niak. Uwa ża on, że na le ży po wstrzy mać po sze rza nie licz by ar chi wów wy od ręb nio nych,
po nie waż już dzi siaj jest ich ok. 3,5 tys., uwzględ nia jąc ko mór ki or ga ni za cyj ne zaj mu ją -
ce się obron no ścią. W opi nii na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych ko rzy sta nie
z ich za so bów nie jest ła twe, ist nie ją du że ogra ni cze nia, któ re po wo du ją nie uf ność użyt -
kow ni ków wo bec ar chi wów wy od ręb nio nych. Po trze by in for ma cyj ne spo łe czeństw i śro -
do wisk na uko wych, a tak że pro ces tech no lo gicz ny w za kre sie in for ma ty za cji
i ko mu ni ka cji spo łecz nej wy mu sza ją zmia ny w funk cjo no wa niu tych pla có wek, pro wa -
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dzą ce do ła twiej sze go do stę pu do gro ma dzo ne go za so bu. Dzia ła nia te skut ku ją zwięk -
sze niem przej rzy sto ści funk cjo no wa nia i wia ry god no ści ar chi wów wy od ręb nio nych.
Prof. Stęp niak de kla ro wał rów nież po sze rze nie współ pra cy ar chi wów pań stwo wych z ar -
chi wa mi wy od ręb nio ny mi. Na za koń cze nie sfor mu ło wa no po stu lat otwarcia się na śro -
do wi ska aka de mic kie i po dej mo wa nia wspól nych pro jek tów na uko wych. Współ pra ca ta
za owo cu je lep szym zro zu mie niem wza jem nych po trzeb i za sad no ści ist nie nia ar chi wów
wy od ręb nio nych.

Na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych po pro wa dził pa nel za ty tu ło wa ny „Sta re
ar chi wa – no we wy zwa nia”. W trak cie dys ku sji prof. Wła dy sław Stęp niak za uwa żył, że
roz wój ad mi ni stra cji elek tro nicz nej, m.in. w wo je wódz twach pod kar pac kim i pod la skim,
wpły nął na zmia nę sto sun ku urzęd ni ków do spo łe czeń stwa. Dzia ła nia ad mi ni stra cji wo -
bec nie go prze kształ ca ją się w dzia łal ność usłu go wą. W XXI stu le ciu, w okre sie po -
wszech ne go do stę pu do in for ma cji, po dob na zmia na do ty czy tak że pra cow ni ków
ar chi wów. Ar chi wi stów obo wią zu je wraż li wość na pro ble my pań stwa, na ro du i spo łe -
czeń stwa. Bez tej otwar tej po sta wy i głę bo kiej życz li wo ści wo bec każ de go czło wie ka,
któ ry tra fia do ar chi wum, nie jest moż li we wy peł nie nie w ca ło ści mi sji ar chi wi sty. W po -
rów na niu z in ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi pol scy ar chi wi ści ma ją jed ne z naj trud niej szych
wa run ków pra cy, m.in. z po wo du ni skich płac.

Róż no rod ność i traf ność po ru sza nych za gad nień u wie lu uczest ni ków wy wo ły wa ła dy -
le ma ty zwią za ne z wy bo rem jed ne go spo śród kil ku rów nie in te re su ją cych pa ne li, któ re od -
by wa ły się w tym sa mym cza sie. Do strze gal na by ła chęć i du ża po trze ba wy mia ny wie dzy
i do świad czeń na wie lu po lach: ar chi wal nym, praw nym, in for ma tycz nym. Do sko na łym te -
go przy kła dem były wy kła dy, w trak cie któ rych pre zen to wa no no wo cze sne tech no lo gie
ochro ny da nych me to dą LiquiData. Uzu peł nie niem ich był prak tycz ny po kaz je dy nej
skutecz nej tech ni ki nisz cze nia in for ma cji za war tych na ma gne tycz nych no śni kach da nych,
np. dys kach twar dych, po przez ich che micz ne wy tra wie nie. Tech no lo gia ta do stęp na by ła
w Mo bil nym Cen trum Uty li za cji Da nych, czy li sa mo cho dzie -la bo ra to rium, któ ry przez cały
dzień moż na by ło oglą dać przed bu dyn kiem Stu dium Kształ ce nia Pod sta wo we go. 

Póź nym wie czo rem uczest ni cy oraz go ście VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów
Pol skich spo tka li się na uro czy stym ban kie cie zor ga ni zo wa nym we Wro cław skim Cen -
trum Kon gre so wym miesz czą cym się w kom plek sie Ha li Stu le cia.

Ostat nie go dnia zjaz du w go dzi nach po ran nych mia ły miej sce ob ra dy sek cji Sto wa rzy -
sze nia Ar chi wi stów Pol skich oraz in nych sto wa rzy szeń ar chi wal nych. Po ich za koń cze niu
na stą pi ła se sja ple nar na za my ka ją ca VI Po wszech ny Zjazd Ar chi wi stów Pol skich. Ja ko
pierw si mo de ra to rzy pa ne li te ma tycz nych omó wi li naj waż niej sze kwe stie po ru sza ne w trak -
cie dys ku sji. Z ko lei na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych prof. Wła dy sław Stęp niak
zgło sił po stu lat po wro tu do na ro do we go re je stru za so bu ar chi wal ne go, do któ re go po sia -
da ne przez sie bie ar chi wa lia mo gły by zgła szać nie tyl ko in sty tu cje pań stwo we, lecz tak że
oso by pry wat ne. Za po wie dział rów nież wy da nie w naj bliż szym pół ro czu ma te ria łów po -
kon fe ren cyj nych, w któ rych zo sta ną przed sta wio ne wszyst kie wąt ki po ru sza ne pod czas
spo tka nia. W je go oce nie pu bli ka cja ta po zwo li za rów no śro do wi sku ar chi wi stów, jak
i wszyst kim za in te re so wa nym po znać stan współ cze snej ar chi wi sty ki. Na za koń cze nie pod -
kre ślił, że zjazd przy czy nił się do in te gra cji śro do wi ska ar chi wi stów w Pol sce.

Jo an na Dar dziń ska

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich...
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Kon fe ren cja ar chi wal na „Po lo ni ca bli żej kra ju”.
War sza wa, 25 paź dzier ni ka 2012 r.

Tra dy cyj nie już z oka zji Świa to we go Dnia Dzie dzic twa Au dio wi zu al ne go (przy pa -
da ją ce go na 27 paź dzier ni ka) w Cen trum Edu ka cyj nym IPN im. prof. Ja nu sza
Kur ty ki w War sza wie od by ła się kon fe ren cja ar chi wal na po świę co na do ku men -

ta cji po za ak to wej. Or ga ni za to rem spo tka nia pn. „Po lo ni ca bli żej kra ju”, któ re wy jąt ko -
wo zo sta ło prze su nię te na 25 paź dzier ni ka, by ło Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
Do ku men tów IPN.

W wy ni ku znisz czeń wo jen nych i głę bo kich za wi ro wań po li tycz nych bez pow rot nie
prze pa dła część ma te ria łów ar chi wal nych, in ne ule gły roz pro sze niu po za gra ni ca mi kra -
ju i przez dłu gie la ta po zo sta wa ły nie do stęp ne, po dob nie jak do ku men ta cja pol skie go wy -
chodź stwa po li tycz ne go. Dzi siaj w róż nych in sty tu cjach po lo nij nych i za gra nicz nych
prze cho wy wa ne są do ku men ty czę sto bez cen ne dla hi sto rii Rzecz po spo li tej. Di gi ta li za -
cja tych zbio rów otwie ra no we per spek ty wy, przede wszyst kim opra co wa nia, wpro wa -
dze nia ich do elek tro nicz ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej, a na stęp nie sto sun ko wo
szyb kie go i ła twe go udo stęp nie nia w cy fro wej for mie – tak że w kra ju. 

Przy by łych na kon fe ren cję uczest ni ków po wi ta li pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej dr Łu kasz Ka miń ski oraz prze wod ni czą cy Pol skie go Ko mi te tu do spraw UNE SCO
prof. An drzej Rot ter mund, któ ry obrady ob jął ho no ro wym pa tro na tem.

Na uko we spo tka nie po dzie lo ne by ło na trzy blo ki za gad nień. Pierw szy do ty czył praw -
no -ar chi wal nych aspek tów od zy ski wa nia ar chi wa liów pol skich oraz po zy ski wa nia do -
ku men tów po lo nij nych. Na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych prof. Wła dy sław
Stęp niak przed sta wił re fe rat „Pod sta wy praw ne pro ce su re sty tu cji i przej mo wa nia ar chi -
wa liów pol skich”. Pro f. UMK w To ru niu Wan da Kry sty na Ro man omó wi ła „Za sa dy
archi wal ne a roz pro sze nie pol skiej do ku men ta cji au dio wi zu al nej”.

Oba wy stą pie nia sku pi ły się na pro ble mach zwią za nych z dra ma tycz ny mi lo sa mi pol -
skich ar chi wa liów, za rów no w od nie sie niu do cen tral nych ar chi wów pań stwo wych, ar -
chi wów re gio nal nych, jak i zbio rów pry wat nych. Po cząt ków zja wi ska roz pro sze nia
ar chi wa liów pol skich do szu ki wać się mo że my w dzia łal no ści państw za bor czych pod ko -
niec XVIII i w XIX wie ku, a na wet wcze śniej – m.in. w po czy na niach na jeźdź ców w cza -
sie po to pu szwedz kie go. Ale praw dzi wą tra ge dią dla ar chi wi sty ki pol skiej by ły
wy da rze nia zwią za ne z II woj ną świa to wą. Licz by przy to czo ne na kon fe ren cji – cho ciaż -
by za gła da 92 proc. ar chi wa liów zgro ma dzo nych w ar chi wach sto łecz nych – świad czą
do bit nie, jak wiel kie stra ty Pol ska po nio sła i jak waż ne dla jej dzie dzic twa kul tu ro we go
jest od na le zie nie, ar chi wi za cja i za bez pie cze nie (cho ciaż by w po sta ci po zy ski wa nych
kopii cy fro wych) za cho wa nej jesz cze do ku men ta cji. Prof. Stęp niak omó wił stan praw ny
oraz dzia ła nia po dej mo wa ne przez stro nę pol ską w ce lu od zy ska nia ar chi wa liów za gra -
bio nych w cza sie wo jen i za bo rów. Przy bie ra ono for mę re win dy ka cji, win dy ka cji, repar -
ty cji, re ewa ku acji i re pa tria cji. Zwró cił uwa gę, że po wrót ar chi wa liów jest moż li wy
przede wszyst kim ja ko akt po li tycz ny, w wy ni ku de cy zji po dej mo wa nych na naj wyż -
szym szcze blu rzą do wym al bo par la men tar nym. Dla te go waż ną ro lę peł nią roz mo wy
i dwu stron ne po ro zu mie nia za in te re so wa nych stron.
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Z ko lei prof. Ro man od nio sła się do zja wi ska roz pro sze nia ar chi wa liów z ukształ to -
wa nych za so bów ar chi wal nych oraz do ku men ta cji nie zar chi wi zo wa nej prze cho wy wa nej
u jej twór ców. Przed sta wi ła pod sta wo we za sa dy ar chi wal ne: po sza no wa nia od ręb no ści
i or ga nicz nej struk tu ry ze spo łu ar chi wal ne go oraz po sza no wa nia związ ku do ku men ta cji
z te ry to rium, na któ rym po wsta ła i któ re go do ty czy – za sa dy pro we nien cji i per ty nen cji
te ry to rial nej. Obec nie, nie ra dząc so bie z pod no szo nym pro ble mem re sty tu cji ar chi wal -
nej, sfor mu ło wa no kon cep cję wspól ne go dzie dzic twa ar chi wal ne go, apro bo wa ną przez
UNE SCO. W za ło że niu gwa ran tu je ona nie ogra ni czo ny do stęp za in te re so wa nych stron
do do ku men ta cji. Moż na do dać, że jest ona szcze gól nie atrak cyj na w do bie di gi ta li za cji
i otwar cia do stę pu in ter ne to we go do za so bu. 

Do peł nie niem po ru sza nych kwe stii by ło wy stą pie nie dy rek tor Ar chi wum Na ro do we -
go w Kra ko wie dr Bar ba ry Ber skiej, któ ra przy bli ży ła za ło że nia pro gra mu za bez pie cza -
nia pol skie go dzie dzic twa ar chi wal ne go za gra ni cą o na zwie „Pol ska roz pro szo na”.
Po trze by na pew no są du że, a pro blem na ty le po waż ny, że Ra da Eu ro py i UNE SCO
w 1998 r. wspar ły dzia ła nia pol skie na po lu ar chi wi sty ki i po wo ła ły mię dzy na ro do wy
pro gram „Re con sti tu tion of the Me mo ry of Po land” („Od two rze nie pa mię ci Pol ski”).
Obec nie np. sys te ma tycz ną po mo cą ob ję tych jest oko ło 20 in sty tu cji po lo nij nych i daw -
nych wy chodź czych. Wie le z tych in sty tu cji – jak pod kre śli ła dr Ber ska – bo ry ka się
z pro ble ma mi fi nan so wy mi, lo ka lo wy mi, nie do stat kiem pra cow ni ków eta to wych, a tak -
że z utra tą za in te re so wa nia ni mi przez młod sze ge ne ra cje Po lo nii.

W czę ści dru giej uczest ni cy kon fe ren cji mie li oka zję za po znać się z do świad cze nia mi
in sty tu cji w po zy ski wa niu do ku men ta cji fo to gra ficz nej i fil mo wej. Kon rad Ślu sar ski

Konferencja archiwalna „Polonica bliżej kraju”...
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z BUiAD IPN omó wił za sto so wa ne roz wią za nia pod czas two rze nia cy fro wych zbio rów fo -
to gra ficz nych, a na stęp nie ich uży wa nie w In sty tu cie. Po słu żył się przy kła dem re ali zo wa ne -
go od kil ku lat pro jek tu po zy ska nia do ar chi wum do ku men ta cji fo to gra ficz nej do ty czą cej
kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej prowadzi bo wiem wie lo let ni pro -
jekt ar chi wal ny i ba daw czy, po zy sku jąc m.in. z Na tio nal Ar chi ves and Re cords Ad mi ni stra -
tion w Wa szyng to nie fo to gra fie nie miec kich kom pa nii pro pa gan do wych dzia ła ją cych
w 1939 r. na te re nie Pol ski, a także z Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Museum zdjęcia z ob -
lę że nia War sza wy wy ko na ne przez ame ry kań skie go fil mow ca Julie na Bry ana. Po ja wi ła się
przy tym po trze ba po dzie le nia się na by ty mi do świad cze nia mi, gdyż po dob ne pro jek ty są co -
raz czę ściej re ali zo wa ne z suk ce sem i ko rzy ścią dla wszyst kich za in te re so wa nych stron.

Dy rek tor Fun da cji Kre sy–Sy be ria w Pol sce Ane ta Hof f mann przy bli ży ła pro ble my
z od naj dy wa niem i opra co wa niem fo to gra fii ilu stru ją cych lo sy Po la ków na Wscho dzie.
Na pew no ogrom ne za słu gi w dzie le za cho wa nia i do stę pu do ar chi wal ne go dzie dzic twa
pol skie go na Wscho dzie ma ją ofi cjal ne in sty tu cje. Trud no ści w kon tak tach Pol ski z Ro -
sją na tym po lu spo wo do wa ły wzrost zna cze nia kon tak tów o cha rak te rze in ter per so nal -
nym oraz dzia łań nie wiel kich in sty tu cji po za rzą do wych, takich jak wspo mnia na fun da cja.
Mo że to dzi wić, ale do nie daw na ła twiej by ło do trzeć do nie wiel kich ko lek cji fo to gra -
ficz nych ze zbio rów pry wat nych Kre so wian, któ rych lo sy rzu ci ły za mo rza, np. do Au -
stra lii lub No wej Ze lan dii, niż miesz ka ją cych obec nie za wschod nią gra ni cą.

W na stęp nym wy stą pie niu dy rek tor Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go dr Woj ciech
Woź niak po dzie lił się z uczest ni ka mi kon fe ren cji do świad cze nia mi swo jej in sty tu cji z po -
zy ski wa nia ko pii na grań Roz gło śni Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa.

Konferencja archiwalna „Polonica bliżej kraju”...
K

R
O

N
IK

A

463

Wystąpienie dr. hab. Władysława Stępniaka – naczelnego dyrektora archiwów

państwowych

IP
N

PA IPN 6_21_Kronika:PA IPN 6  2013-12-19  14:34  Strona 463



W trze cim blo ku głos od da no przed sta wi cie lom in sty tu cji po lo nij nych. Re fe ra ty wy -
gło si li wi ce pre zes In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce dr Ma rek Zie liń ski i pre zes
Sto wa rzy sze nia „In sty tut Li te rac ki KUL TU RA” w Pa ry żu Woj ciech Si ko ra. Obaj pre le -
gen ci omó wi li zbio ry fo to gra ficz ne i au dio wi zu al ne, a tak że przed sta wi li wnio ski z do -
tych cza so wej współ pra cy z in sty tu cja mi ar chi wal ny mi w kra ju. Szcze gól nie in te re su ją ce
by ły frag men ty wy stą pień mó wią ce o obo pól nej ko rzy ści ta kiej ko ope ra cji. W tym przy -
pad ku war to pa mię tać, że In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce to jed na z waż niej -
szych in sty tu cji na ob czyź nie prze cho wu ją cych pol ską do ku men ta cję. Zbio ry tyl ko
ma te ria łów fo to gra ficz nych ob li cza się na po nad 20 000 jed no stek i są to zdję cia
od 1907 r. do współ cze sno ści. Waż nym ele men tem dzia łal no ści ar chi wal nej In sty tu tu jest
pro wa dzo na m.in. we współ pra cy z ar chi wa mi z Pol ski di gi ta li za cja zbio rów oraz umiesz -
cza nie ich na stro nie in ter ne to wej. 

Ob ra dy za koń czył pa nel dys ku syj ny, któ re go mo de ra to rem był dr hab. Ja cek Zyg -
munt Sa wic ki z BUiAD IPN.

Kon fe ren cja by ła zna ko mi tą oka zją do na wią za nia ro bo czych kon tak tów i wy mia ny
do świad czeń, a tak że za cie śnie nia do tych cza so wej współ pra cy. W ubie głych la tach
obrady od by wa ły się pod ha sła mi: „Fo to gra fia w no wo cze snym ar chi wum” (2009),
„Opra co wa nie fo to gra fii w do bie di gi ta li za cji” (2010), „Film i ar chi wum – pro ble my
opra co wa nia” (2011). 

Re wo lu cja in for ma tycz na ostat nich lat, miej sce i ro la In ter ne tu, a z nim ro sną ce ocze -
ki wa nia użyt kow ni ków wy mu sza ją cych na ar chi wach co raz szyb szy i bar dziej pre cy zyj -
ny do stęp do in for ma cji skła nia ją do szu ka nia no wo cze snych roz wią zań, któ re spro sta ją
tym wy ma ga niom. Di gi ta li za cja za so bu fo to gra ficz ne go i fil mo we go, umiesz cze nie go
w cy fro wych ba zach da nych i opi sa nie przy uży ciu spe cja li stycz ne go na rzę dzia (opro -
gra mo wa nia) two rzą – wy da je się – wa run ki po zwa la ją ce na pod ję cie te go wy zwa nia
przez ar chi wa. 

Uczest ni cy kon fe ren cji przy zna li, że spo tka nia w ta kiej for mie są wła ści wą plat for -
mą wy mia ny do świad czeń w za kre sie di gi ta li za cji, opra co wa nia, a tak że wy ko rzy sta nia
fo to gra ficz nych i fil mo wych zbio rów ar chi wal nych. Dzie le nie się po my sła mi i no wy mi
roz wią za nia mi, ale też wska zy wa nie na nie po wo dze nia jest naj lep szym spo so bem unik -
nię cia błę dów w przy szło ści i osią gnię cia suk ce su na tym po lu.

Ja cek Zygmunt Sa wic ki
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Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja 
„Współ pra ca NKWD/KGB ze służ ba mi bez pie czeń stwa
państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej 
w la tach 1945–1989”. 
Kra ków, 6–7 czerw ca 2013 r.

Wdniach 6–7 czerw ca 2013 r. od by ła się w Kra ko wie Mię dzy na ro do wa Kon fe -
ren cja Na uko wa za ty tu ło wa na „Współ pra ca NKWD/KGB ze służ ba mi bez -
pie czeń stwa państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej w la tach 1945–1989”.

By ło to już trze cie spo tka nie po świę co ne te mu za gad nie niu. Pierw sze mia ło miej sce
w Bra ty sła wie w 2007 r., a dru gie rok później w Pra dze.

Or ga ni za to ra mi kra kow skich ob rad by li: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sja Ści -
ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, In sty tut Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych
(Re pu bli ka Cze ska), Biu ro Fe de ral ne go Peł no moc ni ka do spraw Do ku men tów Służb Bez -
pie czeń stwa by łej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej (Niem cy) i In sty tut Pa mię ci
Na ro du (Sło wa cja). 

Wi ta jąc uczest ni ków, dr Łu kasz Ka miń ski wy ra ził na dzie ję, że nie jest to ostat nia kon -
fe ren cja z te go cy klu i że na ko lej nej po ja wią się rów nież hi sto ry cy i pra cow ni cy ar chi -
wów z Ro sji. Wpływ NKWD/KGB na kształ to wa nie i funk cjo no wa nie służb spe cjal nych
kra jów sa te lic kich jest fak tem, z któ rym trud no po le mi zo wać, to też obec ność ro syj skich
na ukow ców by ła by nie oce nio na. 

Re fe ren ci po cho dzi li nie tyl ko z kra jów eu ro pej skich. Szcze gól nie oso ba Ben ja mi na
Fi sche ra war ta jest przed sta wie nia. Przez pra wie 30 lat zaj mo wał się on ana li zą spraw
so wiec kich dla Uni ted Sta tes Cen tral In tel li gen ce Agen cy (CIA), a więc je go wie dza sta -
no wi wy pad ko wą teo rii i prak ty ki, co przy oma wia nych za gad nie niach ma nie ba ga tel ne
zna cze nie. Pra co wał tak że w Cen trum CIA Ba da nia Służb Wy wia dow czych. Je go mo no -
gra fia pt. Na koń cu zim nej woj ny. Wy wiad ame ry kań ski w Związ ku So wiec kim i Eu ro pie
Wschod niej 1989–1991 (At Cold War's End: US In tel li gen ce on the So viet Union and
Eastern Eu ro pe, 1989–1991) zo sta ła wy bra na do umiesz cze nia w tzw. kap su le cza su.
Na oma wia nej kon fe ren cji wy gło sił re fe rat pt. „Wspól no ta prze zna cze nia: so wiec ko -
-wschod nio nie miec ka współ pra ca wy wia dow cza w okre sie zim nej woj ny”. Służ by wy -
wia dow cze obu kra jów Fi scher okre ślił mia nem „pierw si po śród rów nych” w pak cie
war szaw skim. Re fe rent pod kre ślił, że współ pra ca służb za czę ła się jesz cze przed utwo -
rze niem NRD i Sta si. Pod czas jej oma wia nia po sił ko wał się da ny mi sta ty stycz ny mi.
Wska zał np., że Sta si do star cza ła KGB aż 80 proc. da nych wy wia dow czych, po ma ga ło
tak że w in wi gi lo wa niu NA TO. Otrzy my wa li oni bo wiem ko pie waż nych do ku men tów,
za nim do tar ły one do sa mych za in te re so wa nych. Mi mo licz nych suk ce sów na tym po lu
Sta si nie do cze ka ła się uzna nia Mo skwy. Do wo dem te go mo że być od mo wa po mo cy,
kie dy pod ko niec zim nej woj ny je den z twór ców Głów ne go Za rzą du Wy wia du Sta si po -
je chał po nią do Mo skwy.

Dwa re fe ra ty na te mat Po łą czo ne go Sys te mu Prze twa rza nia Da nych o Prze ciw ni ku
(SO UD) wy gło si li dr Fran ci szek Dą brow ski (BUiAD IPN) oraz dr Va le ri Kat zo unov
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(Bułga ria). Sys tem zo stał utwo rzo ny w 1977 r. na pod sta wie po ro zu mie nia mię dzy ZSRR,
Buł ga rią, Cze cho sło wa cją, Niem ca mi Wschod ni mi, Pol ską, Wę gra mi, Ku bą, Mon go lią
i Wiet na mem. Od po cząt ku za kła da no, że SO UD bę dzie funk cjo no wał ja ko elek tro nicz -
na ba za da nych w ję zy ku ro syj skim. Miał on być więc uży tecz ny przede wszyst kim dla
Ro sjan i tak w prak ty ce by ło. Nie wia do mo na to miast, co po roz pa dzie blo ku wschod -
nie go sta ło się z da ny mi ze bra ny mi w SO UD. Praw do po dob nie za si li ły one ba zy da nych
spad ko bier cy KGB, czy li FSB (Fe de ral na Służ ba Bez pie czeń stwa). In te re su ją cy re fe rat
wy gło sił rów nież Chri sto pher Neh ring o współ pra cy so wiec kich, buł gar skich i wschod -
nio nie miec kich służb bez pie czeń stwa pań stwo we go.

Cen ną czę ścią kon fe ren cji by ły dys ku sje pro wa dzo ne po każ dym pa ne lu. Po zwa la ły
one roz sze rzyć in te re su ją ce wąt ki, któ rych z bra ku cza su nie da ło się omó wić w re fe ra -
tach. Po pierw szym pa ne lu py ta nie do Chri sto phe ra Neh rin ga skie ro wał dr Łu kasz Ka -
miń ski w spra wie tzw. śla du buł gar skie go w za ma chu na Ja na Paw ła II. Wą tek ten w ogó le
nie zo stał po ru szo ny pod czas wy stą pie nia. Neh ring za sy gna li zo wał, że w spra wie za ma -
chu na Ja na Paw ła II buł gar skie służ by kon sul to wa ły się nie tyl ko z KGB, lecz tak że ze
Sta si, po nie waż współ pra ca ze wschod nio nie miec ki mi służ ba mi by ła o wie le sil niej sza
niż z pol ski mi. Sta si mia ło bo wiem kon tak ty w świe cie tu rec kim i uzy ski wa ne stamtąd
in for ma cje prze ka zy wa ła Buł ga rom. Waż ne py ta nie do dok to rów Dą brow skie go i Kat -
zo uno va za da ła też Mar ta Pa lo nek (OBUiAD IPN w Kra ko wie): „Na ile two rze nie sys -
te mu SO UD w schył ko wej erze do mi na cji so wiec kiej by ło pró bą wy bie gnię cia na przód
i uzy ska nia in for ma cji od kra jów sa te lic kich, któ re póź niej, po roz pa dzie ZSRR, by ło by
trud niej uzy skać?”. Na to py ta nie od po wie dział dr Fran ci szek Dą brow ski. We dług nie go
zbyt wcze śnie za war to po ro zu mie nie w spra wie SO UD, aby kto kol wiek mógł przy pusz -
czać, że Zwią zek Ra dziec ki ru nie, za tem nie mo gło być mo wy o „wy bie ga niu na przód”.
Nie mniej, gdy by za sta no wić się nad tym głę biej, to prze cież SO UD prze stał funk cjo no -
wać do pie ro w wy ni ku upad ku sys te mu ko mu ni stycz ne go w po szcze gól nych kra jach sa -
te lic kich. W okre sie je go funk cjo no wa nia KGB mu siał do strze gać ozna ki nad cho dzą ce go
upad ku. Czy wów czas nie mo gło mieć miej sce po zy ski wa nie co raz więk szej ilo ści da -
nych za nim sys tem ru nie? Mo że w ra mach ko lej nych kon fe ren cji ten wą tek zo sta nie roz -
sze rzo ny.

Z pa ne lu „Re la cje bi la te ral ne” szcze gól nie in te re su ją cy był re fe rat dr. Ar ka diu sza Sła -
bi ga (Aka de mia Po mor ska w Słup sku) pt. „Współ dzia ła nie SB i KGB w kwe stii roz pra -
co wy wa nia śro do wisk ukra iń skich w Pol sce i za gra ni cą po 1956 r.”. Te mat ten jest
nie zwy kle istot ny przede wszyst kim z uwa gi na trud ną hi sto rię, któ ra czę sto dzie li oba
na ro dy. Głów ny mi ce la mi współ pra cy KGB i SB by ły: roz li cze nie za szło ści wo jen nych,
ochro na ofi cjal nych or ga ni za cji ukra iń skich oraz za bez pie cze nie lud no ści w PRL i ZSRR
przed dzia łal no ścią ukra iń skich na cjo na li stów. KGB prze ciw ko Ukraińcom pro wa dzi ł
ope ra cję krypt. „Bu me rang” (jej pol ski od po wied nik no sił krypt. „Cen tra la”). Ma te ria ły
do ty czą ce współ pra cy SB z KGB ury wa ją się w 1973 r. Ostat nie spo tka nie do ty czą ce
współ pra cy SB z KGB w kwe stii ukra iń skiej mia ło miej sce jesz cze w grud niu 1988 r.
w Miń sku Ma zo wiec kim. Świad czy to o tym, że pro blem ukra iń skich na cjo na li stów po -
zo stał nie roz wią za ny i był waż ny za rów no dla pol skich, jak i so wiec kich służb spe cjal -
nych. 

Uzu peł nie niem i roz sze rze niem wy stą pie nia dr. Sła bi ga był wy gło szo ny na stęp ne go
dnia re fe rat dr Mag da le ny Sem czy szyn (OBEP IPN w Szcze ci nie). Wspo mnia ła ona
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bowiem o spra wach krypt. „Bu me rang” i „Cen tra la” (prze ciw ko mel ny kow com) oraz
zwró ci ła uwa gę na od dziel ne trak to wa nie przez bez pie kę mel ny kow ców i ban de row ców.
Prze ciw ko tym ostat nim skie ro wa na by ła ak cja krypt. „Ston ka”. Dok tor Sem czy szyn
omó wi ła rów nież in ne po la współ pra cy służb pol skich i so wiec kich, np. roz pra co wy wa -
nie nie miec kich śro do wisk re wi zjo ni stycz nych i za kła da nie wspól nych przed się wzięć
ma ją cych ośmie szać człon ków ziom kostw. W la tach sześć dzie sią tych pod ję to ak cję prze -
ciw ko Ra diu Wol na Eu ro pa. Ko lej nym kie run kiem dzia łań w tej de ka dzie by ła kom pro -
mi ta cja So bo ru Wa ty kań skie go II, a tak że roz bi cie struk tu ry świad ków Je ho wy. 

War t wspo mnie nia jest rów nież re fe rat dr. Bern da Scha efe ra „Mul ti la te ral ne kon fe -
ren cje służb bez pie czeń stwa państw Ukła du War szaw skie go w spra wie «ter ro ry zmu»
w Pra dze (1979) i War nie (1987)”, przede wszyst kim ze wzglę du na de fi ni cję ter ro ry zmu
w ro zu mie niu tych że służb. Otóż ich zda niem ter ro ryzm był ro sną cym za gro że niem na -
pły wa ją cym z Za cho du i wy ko rzy sty wa nym przez ka pi ta li stycz ne służ by spe cjal ne, by
stwo rzyć pro ble my w pań stwach so cja li stycz nych. Na le ża ło go, rzecz ja sna, od róż nić
od dzia łań re wo lu cyj nych, któ re zmie rza ją do uwol nie nia ucie mię żo nych na ro dów. Zda -
niem Scha efe ra nie my śla no o wy ko rzy sty wa niu ter ro ry zmu (w sen sie ogól nie przy ję -
tym) prze ciw ko Za cho do wi. W ja kim kol wiek kra ju de mo kra cji lu do wej nie by ło stra te gii,
któ ra wy ko rzy sty wa ła by le wi co we bo jów ki. Rów nież NRD ni gdy nie uży wa ła Frak cji
Czer wo nej Ar mii do regularnej dzia łal no ści w za chod nich Niem czech. Na to miast poje -
dyn cze przy pad ki mo gły się zda rzać.

Cie ka we spoj rze nie na „So li dar ność Wal czą cą” za pre zen to wa ła współ za ło ży ciel ka
In sty tu tu Gauc ka, ab sol went ka Uni wer sy te tu War szaw skie go (dok to rat na uni wer sy te cie
w Bonn), dr Han na La brenz We iss. Okre śli ła ona „So li dar ność Wal czą cą” ja ko Ar mię
Kra jo wą „So li dar no ści”. „So li dar no ścią Wal czą cą” Sta si in te re so wa ła się bez po śred nio,
czę sto bez in for mo wa nia pol skiej Służ by Bez pie czeń stwa. Or ga ni za cja, zda niem dr La -
brenz We iss, by ła głę bo ko za kon spi ro wa na i po zo sta wi ła po so bie bar dzo ma ło źró deł.
Co wię cej, sa ma nie po zwa la ła się in wi gi lo wać, za to mia ła wła snych agen tów w sze re -
gach SB. 

Kon fe ren cja by ła in te re su ją ca aż do ostat nich wy stą pień. War to by ło wy trwać cho -
ciaż by dla re fe ra tu prof. Jac ka Te bin ki (Uni wer sy tet Gdań ski), któ ry w bły sko tli wy spo -
sób omó wił kon fe ren cje w Jał cie i Pocz da mie ja ko nie rów ną grę służb spe cjal nych
bry tyj skich i ame ry kań skich z jed nej stro ny i so wiec kich z dru giej. Jed nak w pod su mo -
wa niu prof. Te bin ka przy znał, że roz gryw ki wy wia dów by ły tyl ko jed nym z ele men tów
kon fe ren cji i to nie naj waż niej szym. Istot niej sza by ła moż li wość opa no wa nia przez ZSRR
swo jej stre fy wpły wów oraz fakt, że ani Ame ry ka nie, ani Bry tyj czy cy nie mie li tam swo -
ich istot nych in te re sów. 

Wąt ków po ru szo nych na obradach by ło znacz nie wię cej. Szczę śli wie na kon fe ren cji
za po wie dzia no wy da nie dru kiem ma te ria łów po kon fe ren cyj nych za wie ra ją cych rów nież
za gad nie nia, któ rych nie uda ło się po ru szyć pod czas wy stą pień. War to tak że kon ty nu -
ować spo tka nia, al bo wiem nie wąt pli wie słu żą one po sze rze niu obec ne go sta nu wie dzy
na te mat ro li, dzia łal no ści i współ pra cy ko mu ni stycz nych służb spe cjal nych.

Prze my sław Na gel
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