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VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
„Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”.
Wrocław, 5–7 września 2012 r.
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godnie z trzydziestoletnią tradycją Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zorganizowały Powszechny Zjazd
Archiwistów Polskich, który tym razem obradował we Wrocławiu w dniach
5–7 września 2012 r. W haśle: „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”, stanowiącym myśl przewodnią spotkania, zawarto filozofię współczesnego archiwisty – strażnika narodowej pamięci, wykorzystującego w swojej pracy najnowocześniejsze narzędzia
informatyczne oraz technologie stosowane w celu zabezpieczenia zasobu archiwalnego.
Na potrzeby zjazdu, w którym wzięło udział ponad siedmiuset archiwistów, historyków,
zarządców dokumentacją oraz informatyków, udostępniono pomieszczenia Studium
Kształcenia Podstawowego i Aulę Politechniki Wrocławskiej. Rangę wydarzenia i poruszanych zagadnień potwierdziła obecność generalnego inspektora ochrony danych osobowych dr. Wojciecha Rafała Wiewiórskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
dr. Łukasza Kamińskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Kancelarii Sejmu, Senatu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, a także Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
W obradach udział wzięli również goście z Austrii, Czech, Węgier i Słowacji.
Zapowiedzią VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich była wystawa plenerowa
na wrocławskim Starym Rynku w dniach 31 sierpnia – 14 września 2012 r. pt. „Archiwalne też jest fajne… Wrocławskie archiwa wczoraj i dziś”. W trakcie ekspozycji swoje
zbiory prezentowało dziewięć wrocławskich instytucji archiwalnych, m.in. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej,
Archiwum Archidiecezjalne, Archiwum Budowlane Wrocławia oraz archiwa wrocławskich uczelni publicznych. Na około czterdziestu planszach można było podziwiać plany architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, wśród nich niezrealizowany
projekt wieżowca biurowego na pl. Powstańców Warszawy autorstwa Maxa Berga, szkic
szaletu miejskiego z XIX w., pieczęcie, medale, plakaty, legitymacje studenckie z początku wieku oraz Księgę Henrykowską i zdjęcia zabytkowych średniowiecznych szaf
archiwalnych. Tablice Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiały archiwalia mało znane, interesujące ze względu na formę, jak i treść. Wśród nich znalazły się m.in. karty personalne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, ujęte pod wspólnym tytułem
„Funkcjonariusz w kłopocie”. Zamieszczono na nich dane o rozwiązaniu stosunku pracy, które ukazały ówczesne problemy kadrowe. Dziś niektóre z nich mogą wydawać się
śmieszne bądź zaskakujące, jak sprzątaczka „niepewna politycznie” lub wartownik skompromitowany ze względu na przynależność brata do świadków Jehowy. Kolejne plansze
przedstawiały ulotki, plakaty, hasła, indywidualne formy sprzeciwu wobec komunistycznej indoktrynacji, dokumenty życia społecznego odnoszące się do historii najnowszej
Wrocławia, w tym Pomarańczowej Alternatywy, oraz archiwalia z okresu II wojny światowej i czasów powojennych ukazujące ludzkie losy i formy represji, np. Skorowidz więźniów obozu Mauthausen-Gusen 1944–1945, zdjęcia i dokumenty podróży repatriantów
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Wystąpienie dr. hab. Władysława Stępniaka – naczelnego dyrektora archiwów
państwowych (fot. R. Bacmaga)
z Rumunii. Celem wystawy była promocja archiwów jako instytucji otwartych dla społeczeństwa. Ekspozycja pełniła więc nie tylko funkcję edukacyjną, lecz także informowała, czym są archiwa i co się w nich znajduje.
Po raz pierwszy w historii powszechnych zjazdów archiwalnych organizatorzy przygotowali bardzo szeroką ofertę przedzjazdową – w formie dziewięciu warsztatów tematycznych, stanowiących element lifelong learning, czyli kształcenia przez całe życie. Szkolenia
prowadzili wykwalifikowani pracownicy najważniejszych ośrodków w kraju w kwestiach
zabezpieczania dokumentacji, wykazów akt, prawa archiwalnego, digitalizacji zasobu, zarządzania materiałami elektronicznymi, informacji archiwalnej oraz komunikacji społecznej w archiwum. Warsztaty zorganizowane przez międzynarodowe konsorcjum ICARUS
(International Centre for Archival Research) pt.: „Stanąć razem w obliczu cyfryzacji” poszerzyły kontakty międzynarodowe środowiska archiwalnego, a także uwidoczniły zaangażowanie w realizację wspólnych projektów w zakresie cyfryzacji. Spotkania odbyły się
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowym we
Wrocławiu oraz w pracowniach Studium Kształcenia Podstawowego Politechniki Wrocławskiej. Poświadczeniem nowo zdobytych umiejętności były wręczone uczestnikom certyfikaty Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
W godzinach poprzedzających rozpoczęcie zjazdu uczestnicy mieli też możliwość
odwiedzenia i zapoznania się z zasobem Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, które w tym dniu otworzyły swoje
magazyny i pracownie. Wizyty te potwierdziły zasadność upowszechniania zasobu archiwalnego również w środowisku archiwistów, co sprzyja wymianie spostrzeżeń i doświad-
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czeń oraz propagowaniu standardów archiwalnych. Niezwykle trafioną propozycją okazała się wycieczka z przewodnikiem miejskim po stolicy Dolnego Śląska trasą zatytułowaną „W sercu miasta”.
Przez cały okres trwania zjazdu wydawany był „Kurier Archiwalny” – jednodniówka ułatwiająca orientację w bogatym programie zjazdu – zawierający wywiady i relacje
z wydarzeń mających miejsce w jego trakcie. Szerszą informację o zjeździe archiwistów
zapewnili patroni medialni: Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa.
Inauguracja VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich nastąpiła 5 września 2012 r. o godz. 16.00 w Auli Politechniki Wrocławskiej. Głos zabrali organizatorzy
spotkania: prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich prof. Jarosław Porazinski, naczelny dyrektor archiwów państwowych prof. Władysław Stępniak, prezes Oddziału SAP
we Wrocławiu dr Lucyna Harc, a następnie goście honorowi, w tym rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Listy okolicznościowe do zebranych
przesłali: minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, marszałek
województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski Marek Skorupka. Do Wrocławia przybył również nestor polskiej archiwistyki – prof. Andrzej Tomczak,
który właśnie we wrześniu obchodził jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin. Z tej okazji
została mu wręczona księga pamiątkowa.
Podczas oficjalnego otwarcia zjazdu naczelny dyrektor archiwów państwowych w podziękowaniu za szczególne osiągnięcia dla rozwoju archiwów i archiwistyki wręczył odznakę honorową „Za Zasługi dla Archiwistyki”. Uhonorowani zostali: Eugeniusz Borodij,
Barbara Brandt-Golecka, Lucyna Harc, Jarosław Orszulak, Agnieszka Pająkowska, Jarosław Porazinski, Kazimierz Schmidt oraz Teresa Suleja.
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Sesję plenarną otworzyło wystąpienie prof. Władysława Stępniaka zatytułowane „Narodowy zasób archiwalny w epoce cyfrowej”. Naczelny dyrektor archiwów państwowych
podkreślał rolę i znaczenie archiwaliów w nieustannie zmieniającym się życiu publicznym, wskazywał na wiele problemów prawnych związanych z zabezpieczaniem i udostępnianiem materiałów wchodzących w skład – przede wszystkim – niepaństwowego
zasobu archiwalnego, gdyż zbiory archiwów państwowych to jedynie część narodowego
zbioru archiwalnego. Naczelny dyrektor odwołał się do deklaracji Międzynarodowej
Rady Archiwów, ogłoszonej niedawno w Brisbane (Australia), która popiera zasadę wolnego i powszechnego dostępu do archiwaliów bez względu na ich proweniencję. Archiwa państwowe oraz właściciele zbiorów prywatnych powinni ze sobą współpracować
na warunkach partnerskich w kwestii zabezpieczania i udostępniania niepaństwowego
zasobu archiwalnego, aczkolwiek ochrona zbiorów niepaństwowych nie może naruszać
prawa własności prywatnej. Wskazał również na ogromną rolę, jaką ma do spełnienia
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i inne pokrewne organizacje w obszarze działalności archiwalnej, przede wszystkim badawczej, wydawniczej i edukacyjnej.
Profesor Rościsław Żerelik (dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Archiwum Miejskiego we Wrocławiu, członek Komitetu Programowo-Naukowego VI Zjazdu) w referacie pt. „Archiwa w dziejach Śląska. Zarys problemu”
zaakcentował wyjątkowe bogactwo wrocławskich i śląskich zbiorów. O ich specyfice
i wielokulturowym aspekcie decyduje m.in. różnorodność języków, w którym zostały
sporządzone, ale także bogactwo treści ukazujących skomplikowane dzieje Śląska.
Sesję plenarną zakończyło wystąpienie dr. Thomasa Aignera (ICARUS, Wiedeń) pt.
„Komplementarność i synergia – zasady funkcjonowania archiwów w erze cyfrowej”,
który wskazywał na konieczność podejmowania działań zmierzających w kierunku digitalizacji zasobu archiwalnego. Proces ten powinien być oparty na odpowiednich standardach i prowadzić do nieodpłatnego udostępniania zasobów on-line.
Drugiego dnia – od rana do późnych godzin popołudniowych – w trakcie dziewiętnastu paneli tematycznych kilkuset badaczy i praktyków debatowało nad najważniejszymi
zagadnieniami współczesnej archiwistyki, m.in. cyfryzacją dokumentów, kształceniem
archiwistów i prawem archiwalnym. Zwrócono uwagę, że od wielu lat istnieje konieczność dokonania zmian w polskim prawie archiwalnym, które wymuszają nie tylko przemiany ustrojowe, społeczne i gospodarcze, jakie dokonały się po 1989 r., ale przede
wszystkim cywilizacyjne i kulturowe. Stare przepisy nie zapewniają bowiem właściwej
ochrony osób i instytucji, na temat których informacje znajdują się w materiałach archiwalnych. Niezbędne jest również opracowanie nowoczesnego systemu informacji archiwalnej. W kwestii kształcenia archiwistów nieodzowne stało się przygotowywanie
przyszłych pracowników do wymogów cyfrowej rzeczywistości, co wymusza przekształcanie samej archiwistyki w naukę o charakterze interdyscyplinarnym.
Odrębny panel poświęcony został problemom archiwów kościelnych i udostępnianiu
historycznego zasobu Kościoła rzymskokatolickiego. Zwrócono uwagę na brak w tym
względzie jednolitych zasad, które zależą od odrębnego prawa każdej diecezji. Podsumowano stan opracowania zasobu, prace inwentaryzacyjne, a także omówiono stosowane formy popularyzacji wiedzy o zasobie archiwów kościelnych i zakonnych.
Nowością okazały się wystąpienia poświęcone powstającym archiwom historii mówionej (oral history). Zajmują się one zbieraniem relacji świadków wydarzeń. Działalność
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w tym zakresie prowadzą fundacje i stowarzyszenia, m.in. wrocławski Ośrodek „Pamięć
i Przyszłość”, Dom Spotkań z Historią, Ośrodek „Karta”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, a także Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych i Instytut Pamięci Narodowej. Gromadzą one nagrania wspomnień osób, które z wielu powodów nie
są w stanie sporządzić opisu tego, co zachowało się w ich pamięci. Najwięcej niedogodności przy powstaniu notacji nastręcza niezwykle złożony proces ich opracowania, chociażby w kontekście zmian technologicznych. Ponadto są one zazwyczaj bardzo długie,
świadkowie często mają problem z umiejscowieniem przeżytych zdarzeń w czasie, mylą
nazwiska – dlatego konieczna jest ich weryfikacja. W trakcie dyskusji podkreślono, że historia mówiona stanowi doskonałe źródło wiedzy dla historyków, socjologów, antropologów kultury, etnografów, językoznawców i psychologów. Można je z powodzeniem
wykorzystywać w procesie edukacyjnym. W trakcie panelu sformułowano postulat dotyczący potrzeby napisania podręcznika historii mówionej, który oprócz wskazówek metodycznych dotyczących realizacji nagrań miałby na celu wypracowanie standardów ich
archiwizowania. Zobowiązanie opublikowania tego rodzaju skryptu podjął, w oparciu
o współpracę z archiwistami historii mówionej, Instytut Pamięci Narodowej.
Wśród paneli, które cieszyły się największym zainteresowaniem, było spotkanie poświęcone ocenie dokumentacji. W jego trakcie wskazano trudności w wyborze ze współczesnej produkcji dokumentacyjnej tego, co posiada wartość historyczną i może stanowić
źródło do badań nad przeszłością. Eksperci zastanawiali się m.in. nad kryteriami wartościowania dokumentów, a także, czy udaje się archiwistom odzwierciedlić bieżące wydarzenia i procesy, jak np. powodzie, wstąpienie do Unii Europejskiej lub Euro 2012.
Osobne miejsce poświęcone zostało funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych, które mają m.in. sejm, senat, kancelarie prezydenta i premiera, instytucje podległe ministerstwom spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, obrony narodowej, finansów oraz
Instytut Pamięci Narodowej. Podkreślano unikatowość ich zasobu, wskazując na problemy z dokumentacją niejawną, zwłaszcza w kontekście zarządzania dokumentacją elektroniczną i tworzenia archiwów cyfrowych oraz roli, jaką pełnią te archiwa w systemie
bezpieczeństwa państwa. Przedstawiciele zaproszonych archiwów wyodrębnionych,
tj. Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Prezydenta RP, Biblioteki Sejmowej,
Archiwum Kancelarii Senatu, Archiwum Straży Granicznej i Instytutu Pamięci Narodowej, zilustrowali najważniejsze swoje przedsięwzięcia i dokonania na polu naukowym
oraz osiągnięcia w kwestii digitalizacji zbiorów. Rafał Leśkiewicz z IPN zrelacjonował
prace związane z realizacją projektu „Cyfrowe Archiwum”, Janusz Kuligowski z APRP
omówił założenia przedsięwzięcia „Archiwa przełomu 1989–1991”, Krzysztof Gawęda
i Ryszard Techman z ASG zaprezentowali internetowe „Muzeum Polskich Formacji
Granicznych”, natomiast Katarzyna Górny z CAW zapoznała audytorium z Centralnym
Repozytorium Wojskowym. W spotkaniu uczestniczył również prof. Władysław Stępniak. Uważa on, że należy powstrzymać poszerzanie liczby archiwów wyodrębnionych,
ponieważ już dzisiaj jest ich ok. 3,5 tys., uwzględniając komórki organizacyjne zajmujące się obronnością. W opinii naczelnego dyrektora archiwów państwowych korzystanie
z ich zasobów nie jest łatwe, istnieją duże ograniczenia, które powodują nieufność użytkowników wobec archiwów wyodrębnionych. Potrzeby informacyjne społeczeństw i środowisk naukowych, a także proces technologiczny w zakresie informatyzacji
i komunikacji społecznej wymuszają zmiany w funkcjonowaniu tych placówek, prowa-
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dzące do łatwiejszego dostępu do gromadzonego zasobu. Działania te skutkują zwiększeniem przejrzystości funkcjonowania i wiarygodności archiwów wyodrębnionych.
Prof. Stępniak deklarował również poszerzenie współpracy archiwów państwowych z archiwami wyodrębnionymi. Na zakończenie sformułowano postulat otwarcia się na środowiska akademickie i podejmowania wspólnych projektów naukowych. Współpraca ta
zaowocuje lepszym zrozumieniem wzajemnych potrzeb i zasadności istnienia archiwów
wyodrębnionych.
Naczelny dyrektor archiwów państwowych poprowadził panel zatytułowany „Stare
archiwa – nowe wyzwania”. W trakcie dyskusji prof. Władysław Stępniak zauważył, że
rozwój administracji elektronicznej, m.in. w województwach podkarpackim i podlaskim,
wpłynął na zmianę stosunku urzędników do społeczeństwa. Działania administracji wobec niego przekształcają się w działalność usługową. W XXI stuleciu, w okresie powszechnego dostępu do informacji, podobna zmiana dotyczy także pracowników
archiwów. Archiwistów obowiązuje wrażliwość na problemy państwa, narodu i społeczeństwa. Bez tej otwartej postawy i głębokiej życzliwości wobec każdego człowieka,
który trafia do archiwum, nie jest możliwe wypełnienie w całości misji archiwisty. W porównaniu z innymi krajami europejskimi polscy archiwiści mają jedne z najtrudniejszych
warunków pracy, m.in. z powodu niskich płac.
Różnorodność i trafność poruszanych zagadnień u wielu uczestników wywoływała dylematy związane z wyborem jednego spośród kilku równie interesujących paneli, które odbywały się w tym samym czasie. Dostrzegalna była chęć i duża potrzeba wymiany wiedzy
i doświadczeń na wielu polach: archiwalnym, prawnym, informatycznym. Doskonałym tego przykładem były wykłady, w trakcie których prezentowano nowoczesne technologie
ochrony danych metodą LiquiData. Uzupełnieniem ich był praktyczny pokaz jedynej
skutecznej techniki niszczenia informacji zawartych na magnetycznych nośnikach danych,
np. dyskach twardych, poprzez ich chemiczne wytrawienie. Technologia ta dostępna była
w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych, czyli samochodzie-laboratorium, który przez cały
dzień można było oglądać przed budynkiem Studium Kształcenia Podstawowego.
Późnym wieczorem uczestnicy oraz goście VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów
Polskich spotkali się na uroczystym bankiecie zorganizowanym we Wrocławskim Centrum Kongresowym mieszczącym się w kompleksie Hali Stulecia.
Ostatniego dnia zjazdu w godzinach porannych miały miejsce obrady sekcji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz innych stowarzyszeń archiwalnych. Po ich zakończeniu
nastąpiła sesja plenarna zamykająca VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Jako
pierwsi moderatorzy paneli tematycznych omówili najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Z kolei naczelny dyrektor archiwów państwowych prof. Władysław Stępniak
zgłosił postulat powrotu do narodowego rejestru zasobu archiwalnego, do którego posiadane przez siebie archiwalia mogłyby zgłaszać nie tylko instytucje państwowe, lecz także
osoby prywatne. Zapowiedział również wydanie w najbliższym półroczu materiałów pokonferencyjnych, w których zostaną przedstawione wszystkie wątki poruszane podczas
spotkania. W jego ocenie publikacja ta pozwoli zarówno środowisku archiwistów, jak
i wszystkim zainteresowanym poznać stan współczesnej archiwistyki. Na zakończenie podkreślił, że zjazd przyczynił się do integracji środowiska archiwistów w Polsce.
Joanna Dardzińska
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radycyjnie już z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego (przypadającego na 27 października) w Centrum Edukacyjnym IPN im. prof. Janusza
Kurtyki w Warszawie odbyła się konferencja archiwalna poświęcona dokumentacji pozaaktowej. Organizatorem spotkania pn. „Polonica bliżej kraju”, które wyjątkowo zostało przesunięte na 25 października, było Biuro Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów IPN.
W wyniku zniszczeń wojennych i głębokich zawirowań politycznych bezpowrotnie
przepadła część materiałów archiwalnych, inne uległy rozproszeniu poza granicami kraju i przez długie lata pozostawały niedostępne, podobnie jak dokumentacja polskiego wychodźstwa politycznego. Dzisiaj w różnych instytucjach polonijnych i zagranicznych
przechowywane są dokumenty często bezcenne dla historii Rzeczpospolitej. Digitalizacja tych zbiorów otwiera nowe perspektywy, przede wszystkim opracowania, wprowadzenia ich do elektronicznego systemu informacji archiwalnej, a następnie stosunkowo
szybkiego i łatwego udostępnienia w cyfrowej formie – także w kraju.
Przybyłych na konferencję uczestników powitali prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński oraz przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
prof. Andrzej Rottermund, który obrady objął honorowym patronatem.
Naukowe spotkanie podzielone było na trzy bloki zagadnień. Pierwszy dotyczył prawno-archiwalnych aspektów odzyskiwania archiwaliów polskich oraz pozyskiwania dokumentów polonijnych. Naczelny dyrektor archiwów państwowych prof. Władysław
Stępniak przedstawił referat „Podstawy prawne procesu restytucji i przejmowania archiwaliów polskich”. Prof. UMK w Toruniu Wanda Krystyna Roman omówiła „Zasady
archiwalne a rozproszenie polskiej dokumentacji audiowizualnej”.
Oba wystąpienia skupiły się na problemach związanych z dramatycznymi losami polskich archiwaliów, zarówno w odniesieniu do centralnych archiwów państwowych, archiwów regionalnych, jak i zbiorów prywatnych. Początków zjawiska rozproszenia
archiwaliów polskich doszukiwać się możemy w działalności państw zaborczych pod koniec XVIII i w XIX wieku, a nawet wcześniej – m.in. w poczynaniach najeźdźców w czasie potopu szwedzkiego. Ale prawdziwą tragedią dla archiwistyki polskiej były
wydarzenia związane z II wojną światową. Liczby przytoczone na konferencji – chociażby zagłada 92 proc. archiwaliów zgromadzonych w archiwach stołecznych – świadczą
dobitnie, jak wielkie straty Polska poniosła i jak ważne dla jej dziedzictwa kulturowego
jest odnalezienie, archiwizacja i zabezpieczenie (chociażby w postaci pozyskiwanych
kopii cyfrowych) zachowanej jeszcze dokumentacji. Prof. Stępniak omówił stan prawny
oraz działania podejmowane przez stronę polską w celu odzyskania archiwaliów zagrabionych w czasie wojen i zaborów. Przybiera ono formę rewindykacji, windykacji, repartycji, reewakuacji i repatriacji. Zwrócił uwagę, że powrót archiwaliów jest możliwy
przede wszystkim jako akt polityczny, w wyniku decyzji podejmowanych na najwyższym szczeblu rządowym albo parlamentarnym. Dlatego ważną rolę pełnią rozmowy
i dwustronne porozumienia zainteresowanych stron.
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Wystąpienie dr. Wojciecha Woźniaka – dyrektora Narodowego Archiwum
Cyfrowego
Z kolei prof. Roman odniosła się do zjawiska rozproszenia archiwaliów z ukształtowanych zasobów archiwalnych oraz dokumentacji niezarchiwizowanej przechowywanej
u jej twórców. Przedstawiła podstawowe zasady archiwalne: poszanowania odrębności
i organicznej struktury zespołu archiwalnego oraz poszanowania związku dokumentacji
z terytorium, na którym powstała i którego dotyczy – zasady proweniencji i pertynencji
terytorialnej. Obecnie, nie radząc sobie z podnoszonym problemem restytucji archiwalnej, sformułowano koncepcję wspólnego dziedzictwa archiwalnego, aprobowaną przez
UNESCO. W założeniu gwarantuje ona nieograniczony dostęp zainteresowanych stron
do dokumentacji. Można dodać, że jest ona szczególnie atrakcyjna w dobie digitalizacji
i otwarcia dostępu internetowego do zasobu.
Dopełnieniem poruszanych kwestii było wystąpienie dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie dr Barbary Berskiej, która przybliżyła założenia programu zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego za granicą o nazwie „Polska rozproszona”.
Potrzeby na pewno są duże, a problem na tyle poważny, że Rada Europy i UNESCO
w 1998 r. wsparły działania polskie na polu archiwistyki i powołały międzynarodowy
program „Reconstitution of the Memory of Poland” („Odtworzenie pamięci Polski”).
Obecnie np. systematyczną pomocą objętych jest około 20 instytucji polonijnych i dawnych wychodźczych. Wiele z tych instytucji – jak podkreśliła dr Berska – boryka się
z problemami finansowymi, lokalowymi, niedostatkiem pracowników etatowych, a także z utratą zainteresowania nimi przez młodsze generacje Polonii.
W części drugiej uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami
instytucji w pozyskiwaniu dokumentacji fotograficznej i filmowej. Konrad Ślusarski
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z BUiAD IPN omówił zastosowane rozwiązania podczas tworzenia cyfrowych zbiorów fotograficznych, a następnie ich używanie w Instytucie. Posłużył się przykładem realizowanego od kilku lat projektu pozyskania do archiwum dokumentacji fotograficznej dotyczącej
kampanii wrześniowej 1939 r. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi bowiem wieloletni projekt archiwalny i badawczy, pozyskując m.in. z National Archives and Records Administration w Waszyngtonie fotografie niemieckich kompanii propagandowych działających
w 1939 r. na terenie Polski, a także z United States Holocaust Memorial Museum zdjęcia z oblężenia Warszawy wykonane przez amerykańskiego filmowca Juliena Bryana. Pojawiła się
przy tym potrzeba podzielenia się nabytymi doświadczeniami, gdyż podobne projekty są coraz częściej realizowane z sukcesem i korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.
Dyrektor Fundacji Kresy–Syberia w Polsce Aneta Hoffmann przybliżyła problemy
z odnajdywaniem i opracowaniem fotografii ilustrujących losy Polaków na Wschodzie.
Na pewno ogromne zasługi w dziele zachowania i dostępu do archiwalnego dziedzictwa
polskiego na Wschodzie mają oficjalne instytucje. Trudności w kontaktach Polski z Rosją na tym polu spowodowały wzrost znaczenia kontaktów o charakterze interpersonalnym oraz działań niewielkich instytucji pozarządowych, takich jak wspomniana fundacja.
Może to dziwić, ale do niedawna łatwiej było dotrzeć do niewielkich kolekcji fotograficznych ze zbiorów prywatnych Kresowian, których losy rzuciły za morza, np. do Australii lub Nowej Zelandii, niż mieszkających obecnie za wschodnią granicą.
W następnym wystąpieniu dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego dr Wojciech
Woźniak podzielił się z uczestnikami konferencji doświadczeniami swojej instytucji z pozyskiwania kopii nagrań Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
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W trzecim bloku głos oddano przedstawicielom instytucji polonijnych. Referaty wygłosili wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce dr Marek Zieliński i prezes
Stowarzyszenia „Instytut Literacki KULTURA” w Paryżu Wojciech Sikora. Obaj prelegenci omówili zbiory fotograficzne i audiowizualne, a także przedstawili wnioski z dotychczasowej współpracy z instytucjami archiwalnymi w kraju. Szczególnie interesujące
były fragmenty wystąpień mówiące o obopólnej korzyści takiej kooperacji. W tym przypadku warto pamiętać, że Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce to jedna z ważniejszych instytucji na obczyźnie przechowujących polską dokumentację. Zbiory tylko
materiałów fotograficznych oblicza się na ponad 20 000 jednostek i są to zdjęcia
od 1907 r. do współczesności. Ważnym elementem działalności archiwalnej Instytutu jest
prowadzona m.in. we współpracy z archiwami z Polski digitalizacja zbiorów oraz umieszczanie ich na stronie internetowej.
Obrady zakończył panel dyskusyjny, którego moderatorem był dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki z BUiAD IPN.
Konferencja była znakomitą okazją do nawiązania roboczych kontaktów i wymiany
doświadczeń, a także zacieśnienia dotychczasowej współpracy. W ubiegłych latach
obrady odbywały się pod hasłami: „Fotografia w nowoczesnym archiwum” (2009),
„Opracowanie fotografii w dobie digitalizacji” (2010), „Film i archiwum – problemy
opracowania” (2011).
Rewolucja informatyczna ostatnich lat, miejsce i rola Internetu, a z nim rosnące oczekiwania użytkowników wymuszających na archiwach coraz szybszy i bardziej precyzyjny dostęp do informacji skłaniają do szukania nowoczesnych rozwiązań, które sprostają
tym wymaganiom. Digitalizacja zasobu fotograficznego i filmowego, umieszczenie go
w cyfrowych bazach danych i opisanie przy użyciu specjalistycznego narzędzia (oprogramowania) tworzą – wydaje się – warunki pozwalające na podjęcie tego wyzwania
przez archiwa.
Uczestnicy konferencji przyznali, że spotkania w takiej formie są właściwą platformą wymiany doświadczeń w zakresie digitalizacji, opracowania, a także wykorzystania
fotograficznych i filmowych zbiorów archiwalnych. Dzielenie się pomysłami i nowymi
rozwiązaniami, ale też wskazywanie na niepowodzenia jest najlepszym sposobem uniknięcia błędów w przyszłości i osiągnięcia sukcesu na tym polu.
Jacek Zygmunt Sawicki
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dniach 6–7 czerwca 2013 r. odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Współpraca NKWD/KGB ze służbami bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989”.
Było to już trzecie spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Pierwsze miało miejsce
w Bratysławie w 2007 r., a drugie rok później w Pradze.
Organizatorami krakowskich obrad byli: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Badania Reżimów Totalitarnych
(Republika Czeska), Biuro Federalnego Pełnomocnika do spraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Niemcy) i Instytut Pamięci
Narodu (Słowacja).
Witając uczestników, dr Łukasz Kamiński wyraził nadzieję, że nie jest to ostatnia konferencja z tego cyklu i że na kolejnej pojawią się również historycy i pracownicy archiwów z Rosji. Wpływ NKWD/KGB na kształtowanie i funkcjonowanie służb specjalnych
krajów satelickich jest faktem, z którym trudno polemizować, toteż obecność rosyjskich
naukowców byłaby nieoceniona.
Referenci pochodzili nie tylko z krajów europejskich. Szczególnie osoba Benjamina
Fischera warta jest przedstawienia. Przez prawie 30 lat zajmował się on analizą spraw
sowieckich dla United States Central Intelligence Agency (CIA), a więc jego wiedza stanowi wypadkową teorii i praktyki, co przy omawianych zagadnieniach ma niebagatelne
znaczenie. Pracował także w Centrum CIA Badania Służb Wywiadowczych. Jego monografia pt. Na końcu zimnej wojny. Wywiad amerykański w Związku Sowieckim i Europie
Wschodniej 1989–1991 (At Cold War's End: US Intelligence on the Soviet Union and
Eastern Europe, 1989–1991) została wybrana do umieszczenia w tzw. kapsule czasu.
Na omawianej konferencji wygłosił referat pt. „Wspólnota przeznaczenia: sowiecko-wschodnioniemiecka współpraca wywiadowcza w okresie zimnej wojny”. Służby wywiadowcze obu krajów Fischer określił mianem „pierwsi pośród równych” w pakcie
warszawskim. Referent podkreślił, że współpraca służb zaczęła się jeszcze przed utworzeniem NRD i Stasi. Podczas jej omawiania posiłkował się danymi statystycznymi.
Wskazał np., że Stasi dostarczała KGB aż 80 proc. danych wywiadowczych, pomagało
także w inwigilowaniu NATO. Otrzymywali oni bowiem kopie ważnych dokumentów,
zanim dotarły one do samych zainteresowanych. Mimo licznych sukcesów na tym polu
Stasi nie doczekała się uznania Moskwy. Dowodem tego może być odmowa pomocy,
kiedy pod koniec zimnej wojny jeden z twórców Głównego Zarządu Wywiadu Stasi pojechał po nią do Moskwy.
Dwa referaty na temat Połączonego Systemu Przetwarzania Danych o Przeciwniku
(SOUD) wygłosili dr Franciszek Dąbrowski (BUiAD IPN) oraz dr Valeri Katzounov
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(Bułgaria). System został utworzony w 1977 r. na podstawie porozumienia między ZSRR,
Bułgarią, Czechosłowacją, Niemcami Wschodnimi, Polską, Węgrami, Kubą, Mongolią
i Wietnamem. Od początku zakładano, że SOUD będzie funkcjonował jako elektroniczna baza danych w języku rosyjskim. Miał on być więc użyteczny przede wszystkim dla
Rosjan i tak w praktyce było. Nie wiadomo natomiast, co po rozpadzie bloku wschodniego stało się z danymi zebranymi w SOUD. Prawdopodobnie zasiliły one bazy danych
spadkobiercy KGB, czyli FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa). Interesujący referat
wygłosił również Christopher Nehring o współpracy sowieckich, bułgarskich i wschodnioniemieckich służb bezpieczeństwa państwowego.
Cenną częścią konferencji były dyskusje prowadzone po każdym panelu. Pozwalały
one rozszerzyć interesujące wątki, których z braku czasu nie dało się omówić w referatach. Po pierwszym panelu pytanie do Christophera Nehringa skierował dr Łukasz Kamiński w sprawie tzw. śladu bułgarskiego w zamachu na Jana Pawła II. Wątek ten w ogóle
nie został poruszony podczas wystąpienia. Nehring zasygnalizował, że w sprawie zamachu na Jana Pawła II bułgarskie służby konsultowały się nie tylko z KGB, lecz także ze
Stasi, ponieważ współpraca ze wschodnioniemieckimi służbami była o wiele silniejsza
niż z polskimi. Stasi miało bowiem kontakty w świecie tureckim i uzyskiwane stamtąd
informacje przekazywała Bułgarom. Ważne pytanie do doktorów Dąbrowskiego i Katzounova zadała też Marta Palonek (OBUiAD IPN w Krakowie): „Na ile tworzenie systemu SOUD w schyłkowej erze dominacji sowieckiej było próbą wybiegnięcia naprzód
i uzyskania informacji od krajów satelickich, które później, po rozpadzie ZSRR, byłoby
trudniej uzyskać?”. Na to pytanie odpowiedział dr Franciszek Dąbrowski. Według niego
zbyt wcześnie zawarto porozumienie w sprawie SOUD, aby ktokolwiek mógł przypuszczać, że Związek Radziecki runie, zatem nie mogło być mowy o „wybieganiu naprzód”.
Niemniej, gdyby zastanowić się nad tym głębiej, to przecież SOUD przestał funkcjonować dopiero w wyniku upadku systemu komunistycznego w poszczególnych krajach satelickich. W okresie jego funkcjonowania KGB musiał dostrzegać oznaki nadchodzącego
upadku. Czy wówczas nie mogło mieć miejsce pozyskiwanie coraz większej ilości danych zanim system runie? Może w ramach kolejnych konferencji ten wątek zostanie rozszerzony.
Z panelu „Relacje bilateralne” szczególnie interesujący był referat dr. Arkadiusza Słabiga (Akademia Pomorska w Słupsku) pt. „Współdziałanie SB i KGB w kwestii rozpracowywania środowisk ukraińskich w Polsce i za granicą po 1956 r.”. Temat ten jest
niezwykle istotny przede wszystkim z uwagi na trudną historię, która często dzieli oba
narody. Głównymi celami współpracy KGB i SB były: rozliczenie zaszłości wojennych,
ochrona oficjalnych organizacji ukraińskich oraz zabezpieczenie ludności w PRL i ZSRR
przed działalnością ukraińskich nacjonalistów. KGB przeciwko Ukraińcom prowadził
operację krypt. „Bumerang” (jej polski odpowiednik nosił krypt. „Centrala”). Materiały
dotyczące współpracy SB z KGB urywają się w 1973 r. Ostatnie spotkanie dotyczące
współpracy SB z KGB w kwestii ukraińskiej miało miejsce jeszcze w grudniu 1988 r.
w Mińsku Mazowieckim. Świadczy to o tym, że problem ukraińskich nacjonalistów pozostał nierozwiązany i był ważny zarówno dla polskich, jak i sowieckich służb specjalnych.
Uzupełnieniem i rozszerzeniem wystąpienia dr. Słabiga był wygłoszony następnego
dnia referat dr Magdaleny Semczyszyn (OBEP IPN w Szczecinie). Wspomniała ona
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bowiem o sprawach krypt. „Bumerang” i „Centrala” (przeciwko melnykowcom) oraz
zwróciła uwagę na oddzielne traktowanie przez bezpiekę melnykowców i banderowców.
Przeciwko tym ostatnim skierowana była akcja krypt. „Stonka”. Doktor Semczyszyn
omówiła również inne pola współpracy służb polskich i sowieckich, np. rozpracowywanie niemieckich środowisk rewizjonistycznych i zakładanie wspólnych przedsięwzięć
mających ośmieszać członków ziomkostw. W latach sześćdziesiątych podjęto akcję przeciwko Radiu Wolna Europa. Kolejnym kierunkiem działań w tej dekadzie była kompromitacja Soboru Watykańskiego II, a także rozbicie struktury świadków Jehowy.
Wart wspomnienia jest również referat dr. Bernda Schaefera „Multilateralne konferencje służb bezpieczeństwa państw Układu Warszawskiego w sprawie «terroryzmu»
w Pradze (1979) i Warnie (1987)”, przede wszystkim ze względu na definicję terroryzmu
w rozumieniu tychże służb. Otóż ich zdaniem terroryzm był rosnącym zagrożeniem napływającym z Zachodu i wykorzystywanym przez kapitalistyczne służby specjalne, by
stworzyć problemy w państwach socjalistycznych. Należało go, rzecz jasna, odróżnić
od działań rewolucyjnych, które zmierzają do uwolnienia uciemiężonych narodów. Zdaniem Schaefera nie myślano o wykorzystywaniu terroryzmu (w sensie ogólnie przyjętym) przeciwko Zachodowi. W jakimkolwiek kraju demokracji ludowej nie było strategii,
która wykorzystywałaby lewicowe bojówki. Również NRD nigdy nie używała Frakcji
Czerwonej Armii do regularnej działalności w zachodnich Niemczech. Natomiast pojedyncze przypadki mogły się zdarzać.
Ciekawe spojrzenie na „Solidarność Walczącą” zaprezentowała współzałożycielka
Instytutu Gaucka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat na uniwersytecie
w Bonn), dr Hanna Labrenz Weiss. Określiła ona „Solidarność Walczącą” jako Armię
Krajową „Solidarności”. „Solidarnością Walczącą” Stasi interesowała się bezpośrednio,
często bez informowania polskiej Służby Bezpieczeństwa. Organizacja, zdaniem dr Labrenz Weiss, była głęboko zakonspirowana i pozostawiła po sobie bardzo mało źródeł.
Co więcej, sama nie pozwalała się inwigilować, za to miała własnych agentów w szeregach SB.
Konferencja była interesująca aż do ostatnich wystąpień. Warto było wytrwać chociażby dla referatu prof. Jacka Tebinki (Uniwersytet Gdański), który w błyskotliwy sposób omówił konferencje w Jałcie i Poczdamie jako nierówną grę służb specjalnych
brytyjskich i amerykańskich z jednej strony i sowieckich z drugiej. Jednak w podsumowaniu prof. Tebinka przyznał, że rozgrywki wywiadów były tylko jednym z elementów
konferencji i to nie najważniejszym. Istotniejsza była możliwość opanowania przez ZSRR
swojej strefy wpływów oraz fakt, że ani Amerykanie, ani Brytyjczycy nie mieli tam swoich istotnych interesów.
Wątków poruszonych na obradach było znacznie więcej. Szczęśliwie na konferencji
zapowiedziano wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych zawierających również
zagadnienia, których nie udało się poruszyć podczas wystąpień. Warto także kontynuować spotkania, albowiem niewątpliwie służą one poszerzeniu obecnego stanu wiedzy
na temat roli, działalności i współpracy komunistycznych służb specjalnych.

