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Od Redakcji

Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły
umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Digitalizacja
archiwów szansą na ich upowszechnienie i ochronę”, będące
pokłosiem konferencji naukowej. Zorganizowano ją w Rzeszowie 16 października 2014 r. przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Archiwistów
Kościelnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W pierwszym wstąpieniu dr Joanna Federkiewicz pracownica rzeszowskiego Oddziału IPN omówiła
problem Digitalizacji zasobu kartotecznego oddziału IPN
w Rzeszowie w ramach systemu „EAKOI”. Istotnym okazał
się następny referat szefowej Oddziału IPN w Rzeszowie
dr Ewy Leniart, która odniosła się do Prawnych aspektów digitalizacji zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W klimat złożoności problemu wprowadził uczestników
konferencji Andrzej Pieczunko z warszawskiego Oddziału
IPN prezentując zagadnienie pt. Projekt „Cyfrowe Archiwum” – digitalizacja zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei dr Wojciech Trzyna reprezentujący
miejscowy Oddział IPN podniósł problematykę Digitalizacji
dokumentacji aktowej i mikrofilmowej w Oddziale Instytutu
Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Nieco inną formułę digitalizacji zaprezentował prezes SAK i prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego ks. Władysław P. Wlaźlak, który przedstawił Stan
zdigitalizowania Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, gdzie przez
wiele lat był dyrektorem wspomnianego archiwum. Ciekawą
tematykę przedstawił dr Ryszard Ziobroń z rzeszowskiego Oddziału IPN omawiając Wybrane aspekty z pracy rzeszowskiego
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Oddziału IPN nad digitalizacją fotografii w ramach sytemu
„Zeus”, które zamykało problematykę wspomnianej konferencji.
W następnej części Biuletynu znajdują się trzy pozycje
w dziale pt. „Współczesne Archiwa”. Cenną pozycję zaprezentował ks. dr Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Archiwum
Archidiecezjalnego w Łodzi, który w artykule pt. Jubileuszowa Konferencja w 75. lecie powołania Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, opisał to ważkie wydarzenie mające
miejsce 19 listopada 2012 r. W podobnym klimacie znajduję
się kolejny artykuł Agnieszki Szmerek zatytułowany Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, gdzie pracując dba
o jego pamięć. Ostatni artykuł w tej części Biuletynu został
poświęcony problematyce zatytułowanej W poszukiwaniu
śladów św. Jana Bosko w polskich archiwach, którego autorem jest wytrawny archiwista ks. dr Jarosław Wąsowicz z Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W ostatnim dziale naszego czasopisma opatrzonym tytułem „Z życia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” zamieszczono naprzód
List Prezesa Zarządu z okazji jubileuszu dziesiątej rocznicy
powstania Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, co jak
się wydaje było doniosłym wydarzeniem. Stało się to zapewne impulsem dla szefa Stowarzyszenia by dokonać pewnego
podsumowania jego działalności, co znalazło wyraz w artykule pt. Powstanie i działalność Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych w Polsce.
ks. Władysław P. Wlaźlak

DIGITALIZACJA ARCHIWALIÓW SZANSĄ
NA ICH UPOWSZECHNIENIE I OCHRONĘ

JOANNA FEDERKIEWICZ
Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów

Digitalizacja zasobu kartotecznego oddziału IPN
w Rzeszowie w ramach systemu „EAKOI”

Od początku działalności archiwum IPN było wiadomo,
że digitalizacja zasobu archiwalnego, w tym w pierwszej kolejności, kartotek ewidencyjnych jest koniecznością. Najważniejszym argumentem, który przemawiał za tym rozwiązaniem było przyspieszenie w możliwie jak najkrótszym czasie
prac ówczesnego Wydziału i referatów Ewidencji i Informacji. Pion, ten który był i jest nadal odpowiedzialny za prowadzenie sprawdzeń i kwerend w przejętych zbiorach kartotecznych oraz innych pomocach ewidencyjnych takich jak spisy
zdawczo-odbiorcze, skorowidze alfabetyczne, inwentarze
kartkowe, inwentarze elektroniczne mimo ogromnego nakładu pracy nie był w stanie płynnie realizować powierzonych
mu zadań. Od chwili, kiedy przyjęto pierwsze wnioski osób,
które chciały się zapoznać z materiałami gromadzonymi na
ich temat przez organy bezpieczeństwa państwa tj. od 7 lutego 2001 r. do oddziałowych biur udostępniania i archiwizacji dokumentów z każdym rokiem napływało coraz więcej
spraw. Dość wspomnieć, że w 2004 r. w skali całego kraju
zrealizowano 109351 mln sprawdzeń, w tym archiwum rzeszowskiego oddziału IPN dokonało 7 tys. 978 sprawdzeń,
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a już w roku 2005 analogicznie: 351689 mln i 18 tys. 480
sprawdzeń. Dodam, że w naszym biurze w tym czasie, we
wspomnianym referacie pracowały 3 osoby, a sprawdzenia
były dokonywane ręcznie. Stąd drugi ważny powód cyfryzacji kartotek: zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
Jednakże proces digitalizacji nie mógł się zacząć dopóki
poszczególne oddziały nie uporały się z przejęciem i uporządkowaniem zasobu kartotecznego. Ten zaś był przekazywany
przez poszczególnych dysponentów etapami bardzo rozciągniętymi w czasie, bez zachowania układu alfabetycznego
(np. karty ewidencyjne funkcjonariuszy były dołączone do
akt osobowych – należało z nich więc na nowo tworzyć kartotekę) i jakiegokolwiek porządku (np. kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW Rzeszów była przyjmowana pięciokrotnie
w porządku alfabetycznym). Proces skanowania rozpoczął
się więc jesienią 2006 r., czyli – w przypadku Oddziału IPN
w Rzeszowie – dopiero w cztery i pół roku od chwili przejęcia
z Delegatury Urzędu Ochrony Państwa pierwszej partii kartoteki operacyjnej. Drugim ważnym powodem, dla którego
prace nad digitalizacją zasobu kartotecznego nie mogły rozpocząć się wcześniej był fakt, że przejęty zasób kartoteczny
nosił ciągle gryf tajności. Dopiero w roku 2005 wprowadzono zmiany w ustawie o ochronie informacji niejawnych, które
pozwoliły nam odtajnić w zasadzie całość zasobu archiwalnego. Odtąd ochronie podlegały tylko materiały wytworzone po 10 maja 1990 r. oraz te, włączone do wyodrębnionego
w centrali IPN zasobu zastrzeżonego. Na mocy tej ustawy
odbył się więc przegląd zasobu kartotecznego, w wyniku którego wyłączono z niego 0,5 mb. kart ewidencji operacyjnej
odnoszących się do dokumentów aktowych przekazanych do
zastrzeżonego zbioru w archiwum IPN prze UOP/ABW.
Zapewne czas rozpoczęcia cyfryzacji zasobu kartotecznego uległby jeszcze wydłużeniu, gdyby nie pojawiła się możliwość przekazania na nasz użytek przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu komputerowego „EAKOI”.
Został on utworzony w latach 90. ubiegłego wieku przez
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Biuro Ewidencji i Archiwum Urzędu Ochrony Państwa
w celu digitalizacji kartotek operacyjnych tej instytucji, stąd
od razu zdawano sobie sprawę, że nie odpowiada on w pełni
naszym potrzebom. Jego pomysłodawcy bowiem uznali za
najistotniejsze szybkie wyszukiwanie zeskanowanych kart
na podstawie danych osobowych, a co za tym idzie system
„EAKOI” całkowicie uniemożliwia digitalizację kart wchodzących w skład kartotek pomocniczych: pseudonimowej
i kryptonimowej, które w założeniu nie zawierają danych
osobowych.
Mimo tych braków dyrekcja archiwum IPN uznała, że na
tym etapie działalności bardziej zasadne jest skorzystanie
z dorobku innych, niż stworzenie własnego systemu komputerowego.
Tak więc, dysponując dwoma skanerami typu Fujitsu
fi-5110c rozpoczęła się żmudna i wymagająca dużej dokładności praca. Zdecydowaliśmy, że w pierwszej kolejności zostaną zeskanowane najważniejsze i najcenniejsze dla nas rodzaje kartotek operacyjnych. Rozpoczęliśmy my więc od kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie. Każda z 5
osób wytypowanych do tego zadnia, zajmowała się skanowaniem tylko przez cztery godzinny dziennie. Miała przydzielony swój plik bazy cząstkowej. Stąd też w poszczególnych
plikach nie zachowano kolejności alfabetycznej zdigitalizowanych w nich kart. Po odebraniu od osoby koordynującej
całość procesu, partii kartotek należało wyjąć z folii karty
dotyczące poszczególnych nazwisk (czasem była to jedna
karta, czasem było ich kilka), dokładnie przeanalizować, czy
zawarte na nich zapisy nie zawierają informacji chronionych,
jeśli tak – należało je zanonimizować, zasłaniając chroniony
zapis papierowym paskiem, po czym pojedynczo zeskanować, wprowadzając jednocześnie do bazy dane identyfikujące
karty. Niestety, anonimizacja ze względu na to, że w trakcie
digitalizacji kilkakrotnie zmieniały się wytyczne dotyczące
ochrony informacji niejawnych nastręczała nam sporo trudności. Karty, co do których nie było pewności, czy powinny
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być poddane anonimizacji, czy nie, zostały wyłączone z procesu cyfryzacji. Dodatkowo jeszcze, kiedy okazywało się to
konieczne karty poddawano konserwacji. W ten sposób do
końca 2006 r. zdigitalizowaliśmy 6,5 mb. tej kartoteki.
Kolejny rok był kluczowym dla całego procesu. Zostały
dokupione kolejne dwa skanery, co umożliwiło zwiększenie
liczby pracowników do 8. Dzięki temu udało się nam zeskanować aż 60 mb. kartotek. Skończono rozpoczętą wcześniej
cyfryzację Kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów,
a ponadto zdigitalizowano Kartotekę ogólnoinformacyjną
WUSW w Krośnie, Kartotekę ogólnoinformacyjną WUSW
w Przemyślu, Kartotekę odtworzeniową WUSW Rzeszów,
Krosno, Przemyśl oraz Kartotekę ogólnoinformacyjną i odtworzeniową WUSW w Tarnobrzegu. Niestety, zaczęły pojawiać się pierwsze problemy z systemem. Z dnia na dzień
coraz bardziej obciążany, użytkowany jednocześnie przez
4 osoby, które pracowały na różnych bazach cząstkowych zaczął generować błędy. Sąsiadujące skany zaczęły zamieniać
się między sobą opisem. Jednak dzięki nieocenionej pomocy
i fachowości naszych informatyków, mimo coraz większej
częstotliwości tych błędów udało się nad nimi zapanować.
Po zeskanowaniu należało jeszcze dokładnie sprawdzić
wykonaną pracę po to, by wyeliminować błędy w opisie (literówki, pomyłki w datach urodzenia, brak drugiego imienia
czy nazwiska itp.) oraz ewentualne braki w anonimizacji zapisów. Sprawdzanie odbywało się od 14 stycznia do 13 lutego 2009 r. W trakcie sprawdzania doskanowano karty, które
wcześniej ze względu na wątpliwości w interpretacji zapisów na nich zawartych – nie były poddane zeskanowaniu.
Z zasobu kartotecznego wyłączono również karty milicyjne
oraz karty wytworzone przez RUSW Radom i Kielce (razem ok. 1 mb.), które przesłano do odpowiednich delegatur.
Przy sprawdzaniu skanów pracowało łącznie 10 osób. Aby
dotrzymać terminu przekazania skanów kartotek do centrali
wyznaczonego na 15 lutego 2009 r. praca odbywała się po
godzinach i w weekendy.
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Do Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
w Warszawie przesłano 40 baz cząstkowych obejmujących
7 rodzajów kartotek operacyjnych wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa działającą na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego i stanowiących zasób archiwalny
OBUiAD IPN w Rzeszowie. Weszły one w skład ogólnopolskiego systemu „Kartoteki”. Bazy te zawierały 75 mb. kartotek. Nie stanowiły one jednak całości zdigitalizowanych
materiałów ewidencyjnych. W tym czasie posiadaliśmy już w
formie cyfrowej Kartotekę zagadnieniową WUSW Rzeszów
liczącą 11 mb., Kartotekę kryptonimową (figuranci) WUSW
Rzeszów liczącą 0,9 mb. oraz 18 mb. kartotek funkcjonariuszy wszystkich wojewódzkich urzędów spaw wewnętrznych
działających na naszym terenie. Weszły one wraz z bazami
cząstkowymi kartotek przekazanych do Warszawy w skład
naszej oddziałowej przeglądarki „EAKOI”.
W styczniu i lutym 2010 r. poddano weryfikacji skany ponad 26 tys. kart z kartoteki zagadnieniowej WUSW w Rzeszowie, po czym włączono je do wewnętrznego użytku.
W roku 2011 zdigitalizowano jeszcze: 4,5 mb. Kartoteki
paszportowej emigracyjnej WUSW w Rzeszowie, 2,5 mb.
Kartoteki zagadnieniowej „Emigracja” WUSW Rzeszów,
0,56 mb. Kartoteki paszportowej osób, które odmówiły powrotu do kraju WUSW Rzeszów i 0,44 mb. Kartoteki paszportów służbowych (k. E-14) WUSW Rzeszów. Skany te
jednak do dziś nie zostały poddane weryfikacji i włączone
do sytemu, ponieważ w trakcie sprawdzania ujawniły się
błędy – opisy nie odpowiadały obrazom, i nie były to niestety pojedyncze przypadki, jak to miało miejsce wcześniej.
Stąd wspólnie z informatykami zdecydowano, iż nie zostaną
one włączone do przeglądarki „EAKOI”. Obawialiśmy się,
że baza może całkowicie ulec „zainfekowaniu”. Łącznie archiwum oddziału IPN w Rzeszowie zeskanowało w systemie
„EAKOI” ponad 112 mb. różnego rodzaju kartotek.
W roku 2009 ówczesny Referat Ewidencji rozpoczął korzystanie z bazy „EAKOI”. Zmiana była nieporównywalna.
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Poprawie uległy warunki pracy. Skończyły się długie godziny
ręcznego wyszukiwania kart, a przede wszystkim przyśpieszeniu uległa realizacja sprawdzeń i kwerend dokonywanych
na podstawie zasobu kartotecznego. Fakt ten zyskał dodatkowo na znaczeniu w kontekście zmiany ustawowej, która
miała miejsce w marcu 2007 r. Weszła wtedy w życie ustawa
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
z 18 października 2006 r., czyli tzw. ustawa lustracyjna. Na
mocy tej ustawy w strukturach IPN powstało Biuro Lustracyjne. Powołanie do życia OBL nałożyło na archiwum sporo
nowych obowiązków. Działalność prokuratorska OBL wiąże się z realizacją zapytań, na podstawie których weryfikują oświadczenia lustracyjne składane przez osoby urodzone
przed 1 sierpnia 1972 r. i pełniące funkcje publiczne oraz
z udostępnianiem materiałów archiwalnych do postępowań
lustracyjnych. I tak np. od marca 2007 r. do 30 września 2009 r.
referat aktualnie noszący nazwę Referat Informacji i Sprawdzeń OBUiAD w Rzeszowie dokonał ok. 17 tys. sprawdzeń.
A już samym w roku 2010 było ich ok. 12 tys. Dzięki przeglądarce „EAKOI” pomijając okresy po wyborach parlamentarnych, czy samorządowych, kiedy w krótkim czasie z Biura
Lustracyjnego i Oddziałowych Biur Lustracyjnych napływa
do oddziału ogromna ilość spraw, które należy pilnie zrealizować sprawdzenia dokonywane są na bieżąco, nawet w ciągu tego samego dnia.
Obecnie Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów w Rzeszowie stoi przed nowym wezwaniem –
jest nim zeskanowanie pozostałej części kartoteki już w nowym systemie. Od października 2012 r. bowiem rozpoczęło
się wdrażanie aplikacji komputerowej o nazwie „Cyfrowe
Archiwum”. Ma ona w zamierzeniu twórców z jednej strony usprawnić dostęp do informacji o zasobie IPN, a z drugiej wprowadzić w całej instytucji ujednolicony wewnętrznie
model postępowania. System, obok następujących funkcji:
tworzenia opisów jednostek archiwalnych, ewidencjonowa-
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nia spisów zdawczo-odbiorczych oraz wyłączeń, tworzenia
inwentarza topograficznego, rejestrowania działań konserwatorskich wykonywanych na j.a., ewidencjonowania opracowania technicznego, rejestrowania zmian klauzul tajności
dokumentów, wypożyczeń magazynowych, rejestrowania
wniosków o udostępnienie dokumentów oraz rejestrowania
wniosków o zastrzeżenie danych osobowych, digitalizacji
j.a., będzie posiadał również funkcje digitalizacji i opisu
kartotek. Pomysłodawcy nie chcieli, by nasza dotychczasowa wieloletnia praca przy skanowaniu kart poszła na marne.
Zdecydowali więc, że „Cyfrowe Archiwum” przejmie dane
z systemu „Kartoteki”. Jednakże pomysł ten spalił na panewce z powodu zgłaszanych przez oddziały (w tym i oddział
rzeszowski) wad w wyszukiwaniu danych i w opisie kart
oraz również dlatego, że system ten obejmuje tylko niewielki
procent danych, którymi administrują poszczególne archiwa
IPN. Trzeba było szukać innych rozwiązań. Dość szybko udało się nakłonić wykonawcę aplikacji „Cyfrowe Archiwum”,
aby móc udostępnić w nim obrazy cyfrowe i opisy kart kartotecznych, które zawiera system „EAKOI”. Ten jednak zastrzegł sobie, że to IPN odpowiednio przygotuje „EAKOI” do
importu. W tym celu oddziały i delegatury zostały poproszone o przesłanie plików ze swoich wewnętrznych baz danych.
Nasze archiwum przesłało do Warszawy 104 bazy cząstkowe, wśród których znalazły się również te zawierające skany
kart z Kartoteki zagadnieniowej WUSW Rzeszów i z kartotek
funkcjonariuszy poszczególnych WUSW-ów, które wcześniej
nie weszły do systemu „Kartoteki”.
25 sierpnia 2014 r. zakończył się import opisów i skanów
kart kartotecznych pochodzących z poszczególnych systemów „EAKOI” istniejących we wszystkich oddziałach i delegaturach IPN w Polsce do systemu „Cyfrowe Archiwum”.
Import objął prawie 4 mln 745 tys. opisów kartotecznych oraz
ponad 11 mln 126 tys. skanów kart. Udział rzeszowskiego
archiwum IPN w tych liczbach wynosi: 130 tys. 666 opisów
kart kartotecznych oraz 363 tys. 239 obrazów cyfrowych tych
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kart. Jako oddziałowe archiwum stoimy więc teraz przed
zadaniem zeskanowania reszty zasobu kartotecznego na nowych zasadach. W przypadku OBUiAD w Rzeszowie owa
„reszta” wynosi 206 mb., w tym, co warto zaznaczyć jest aż
165 mb. kartotek paszportowych.

EWA LENIART
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów

Prawne aspekty digitalizacji zasobów archiwalnych Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu

Digitalizacja archiwaliów jest czynnością techniczną1
i polega na dokonaniu zapisu archiwaliów w formie cyfrowej. Czynność ta jest w niewielkim zakresie uregulowana w
prawie polskim. Nie oznacza to jednak, że problem digitalizacji dokumentów archiwalnych pozostaje całkowicie poza
sferą zainteresowań prawnych. Zważywszy na znaczenie tego
procesu także dla archiwaliów zgromadzonych w Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu2, a także jego postęp w ostatnich latach
zasadna jest odpowiedź na pytanie czy w świetle obowiązu1

Celem digitalizacji jest zabezpieczenie materiałów digitalizowanych poprzez ich cyfrowe utrwalenie zmierzające do zwiększenia ich
dostępności i zabezpieczenie przed zniszczeniem na skutek m.in. częstotliwości użytkowania. Zob.: A.B. Kowalska, K. Kowalski, Problemy digitalizacji archeologicznych zbiorów muzealnych – casus zbiorów archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie., R. 2011,
s. 85.
2
Dalej IPN.
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jących przepisów prawnych IPN ma obowiązek prowadzenia
digitalizacji zasobów archiwalnych, na kim ten obowiązek
spoczywa oraz czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia prawne w tej materii? Odpowiadając na tak postawione pytania
należy stwierdzić, iż digitalizacją materiałów archiwalnych
zajmują się m.in. państwowe jednostki archiwalne3, w tym
w szczególności Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Zadaniem tegoż biura jest m.in. upowszechnianie wiedzy o zgromadzonym zasobie archiwalnym, jak
również ułatwianie dostępu do archiwalnego zasobu narodowego4. Sposobem na realizację obu tych zadań pozostaje
intensyfikacja procesu digitalizacji archiwaliów. Proces ten
jest niewątpliwie czasochłonny i wymaga znacznych nakładów pracy i środków pieniężnych5. Pośrednio prawny obowiązek prowadzenia prac digitalizacyjnych przez państwowe jednostki archiwalne, w tym także pion archiwalny IPN,
3W

pkt. 9 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r. dopuszcza się możliwość
sponsorowania digitalizacji przez podmioty prywatne oraz tworzenie
instytucji partnerstwa publiczno-prawnego w celu zintensyfikowania
procesu digitalizacji. Jednak dopuszczenie partnerstwa w tej dziedzinie odbywać się może pod ustalonymi warunkami dot. m.in. określenia ram czasowych na korzystanie ze zdigitalizowanych materiałów na
warunkach preferencyjnych, który jednak nie może przekraczać 7 lat.
4 Masową digitalizację zbiorów m.in. archiwalnych zakłada Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych.
Dz.U.UE.L.2012, nr 299, poz. 5. Dyrektywa ta stanowi w pkt 5, iż
masowa digitalizacja utworów i ich rozpowszechnianie są sposobami ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. Podobne cele
przyświecają także realizacji projektów mających na celu digitalizację
zbiorów bibliotecznych. Więcej zob.: G. Bednarek, A. Wróbel, Metadane a proces ciągłej digitalizacji obiektów bibliotecznych, Internet,
dostęp 10.VIII.2014 r., s. 1.
5
Z uwagi na znaczenie tego procesu dla Europy, Komisja Europejska dopuszcza możliwość finansowania procesów digitalizacyjnych
z unijnych funduszy strukturalnych. Więcej zob.: Zalecenia Komisji
z 27.X2011 r., pkt. 10.
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można wyprowadzić z art. 6 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej6. Ustęp 1 tegoż artykułu nakłada na państwo polskie
obowiązek stworzenia warunków służących upowszechnieniu wiedzy o zasobie archiwalnym oraz podjęcie czynności
gwarantujących równy dostęp do dóbr kultury, które są źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
Obowiązki uregulowane w konstytucji dookreślają przepisy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami7, nakazując ochronę i opiekę nad wszelkimi przedmiotami, które
służą upamiętnianiu wydarzeń historycznych lub działalności
wybitnych osobowości i instytucji8. Regulacja konstytucyjna pozostaje w zgodzie z Zaleceniami Komisji Europejskiej
z 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych9.
Komisja Europejska wydała swe zalecenia dla państw
członkowskich, a ich celem jest optymalizacja gospodarczego, ale także kulturowego potencjału europejskiego dziedzictwa kulturowego w oparciu o Internet10. W zaleceniach Komisji zawarta jest sugestia skoordynowania działań państw
członkowskich na rzecz digitalizacji. Ta koordynacja ma być
dokonywana po to, aby uniknąć podwójnego digitalizowania
tych samych materiałów oraz w celu osiągnięcia większej
spójności w doborze materiałów przeznaczonych do skanowania11. Na gruncie prawodawstwa krajowego szczegółowe
uregulowania prawne dotyczą postępowania z archiwaliami,
jednak nie konkretyzują one rozwiązań prawnych dotyczących digitalizacji. Jedynie w drodze swobodnej interpretacji
6

Ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz.
483 z późn. zm.
7 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. 2003 r., nr 162, poz. 1568.
8
Art. 6 ust. 1 pkt 2 h.
9 Dz.U.UE. L. 2011.283.39.
10 Pkt. 3 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r.
11
Pkt. 8 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r.
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istniejące przepisy prawne mogą zostać odniesione do skanowania archiwaliów12. W tym kontekście podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym13. Art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi,
iż archiwa państwowe wykonują m.in. usługi w zakresie kopiowania, przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu
systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Swe zadania w tym zakresie archiwa państwowe
doprecyzowały w strategii na lata 2010-2020, określając zadania prowadzące do opracowania i zabezpieczenia materiałów
archiwalnych stanowiących zasób narodowy. Celem, który
zamierza się osiągnąć w ich wyniku jest dążenie do udostępniania w rozległej sieci internetowej zasobu archiwalnego.
Służyć temu ma m.in. zwiększenie liczby zamieszczanych
kopii cyfrowych najbardziej poszukiwanych dokumentów
i innych materiałów, gdyż misją archiwów jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie powszechnego
do nich dostępu. Proces digitalizacji w archiwach państwowych ma doprowadzić do stworzenia systemu informacji
o narodowym zasobie archiwalnym. Dzięki takim założeniom, odnoszącym się do realizacji procesu digitalizacji zasobu archiwalnego, docelowo ma zostać ułatwiony dostęp do
wiedzy o naszym kraju i jego mieszkańcach14.
Założenia ta można pośrednio odnieść także do zasobu archiwalnego zgromadzonego w Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Pamiętać jednak należy, że na podstawie przepisów ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym niektóre archiwa uzy12

Skanowanie służy digitalizacji (cyfryzacji) materiałów archiwal-

nych.
13

Dz.U. 2011, nr 123, poz. 698.
Digitalizacja zasobu archiwalnego służy niewątpliwie ułatwieniu
realizacji art. 16 ust. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, który
stanowi, iż archiwa udostępniają archiwalia jednostkom organizacyjnym i obywatelom do celów nauki, kultury, gospodarki i techniki.
14

E. Leniart, Prawne aspekty digitalizacji zasobów archiwalnych...

17

skały status archiwów wyodrębnionych. Taki status ma m.in.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Następstwem tego
stanu prawnego jest uprawnienie do odmiennego uregulowania zasad gromadzenia i działalności archiwum wyodrębnionego w porównaniu z archiwami państwowymi. Uwzględnić przy tym należy fakt, iż szczegółowe zadania w zakresie opieki nad archiwaliami zgromadzonymi w Instytucie
Pamięci Narodowej uregulowane zostały w art. 29 ustawy
z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu15.
Przepis ten stanowi, iż w zakresie działalności archiwalnej
IPN nie tylko gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni, dokumenty ukazujące fakty i okoliczności dotyczące losów Narodu Polskiego
w latach 1939-1990 i dokumenty informujące o poniesionych
ofiarach i wyrządzonych szkodach, ale także je zabezpiecza
i opracowuje.
Zatem w sprawach digitalizacji materiałów archiwalnych
status archiwum wyodrębnionego prawnie przewidziany dla
Instytutu Pamięci Narodowej umożliwia odmienne uregulowania prawne, dotyczące m.in. zasad digitalizacji tegoż zasobu. Inne zasady digitalizacji mogą być konsekwencją odmiennych zasad postępowania z dokumentacją stanowiącą
archiwum wyodrębnione, które zostały uregulowane przez
Radę Ministrów w drodze rozporządzenia16. Rada Ministrów
wydała rozporządzenie 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących
się w archiwach wyodrębnionych17. Na podstawie przepisów tegoż rozporządzenia, w celu cyfrowego uporządkowania zasobu archiwalnego IPN, zostały uregulowane jednolite
dla całego Instytutu zasady digitalizacji. Zasady te zostały
zawarte w zarządzeniu nr 41/13 z 10 lipca 2013 r. Prezesa
15

Dz.U. 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.
Art. 17 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
17
Dz.U. 2011, nr 196, poz. 1161.
16
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Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie digitalizacji
materiałów archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepisy przywołanego zarządzenia regulują cele prowadzenia digitalizacji zasobu archiwalnego IPN18, sposób
prowadzenia digitalizacji materiałów archiwalnych, strukturę
centralnego repozytorium danych cyfrowych w Centrali IPN,
struktury repozytoriów danych cyfrowych w oddziałowych
biurach udostępniania i archiwizacji dokumentów oraz w
delegaturach IPN. Na potrzeby niniejszej regulacji prawnej
zostało też zdefiniowane pojęcie digitalizacji jako tożsame z
pojęciem skanowania i cyfryzacji, a oznaczające proces przekształcenia informacji utrwalonej w postaci analogowej na
postać cyfrową19. W słowniku pojęć tego aktu prawnego znalazły się także definicje pojęć podstawowych dla procesu digitalizacji tj.: kopii użytkowej20, kopii wzorcowej21, ale także
18

§3 Zarządzenia Prezesa IPN z 10 lipca 2013 r. w sprawie digitalizacji materiałów archiwalnych w IPN – KŚZpNP rozszerza cele
digitalizacji wskazując, iż są nimi nie tylko ochrona materiałów archiwalnych przed uszkodzeniem, zabezpieczenie treści materiałów archiwalnych poprzez ich cyfrowe odwzorowanie na wypadek uszkodzenia
lub utraty, ale także uzupełnienie zasobu archiwalnego, zapewnienie
dostępu do kopii cyfrowych materiałów archiwalnych w rozległych
sieciach informatycznych IPN, ale także wspieranie edukacyjnych
funkcji IPN i świadczenia usług reprograficznych.
19 §2 pkt 2 zarządzenia Prezesa IPN z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie digitalizacji materiałów archiwalnych w IPN – KŚZpNP.
20 Zgodnie z §2 pkt 9 zarządzenia kopią użytkową jest kopia cyfrowa materiałów archiwalnych sporządzona z kopii wzorcowej w celu
udostępniania obrazu cyfrowego użytkownikom w sposób, który przyspiesza odstęp do treści materiałów archiwalnych przy jednoczesnym
zachowaniu pełnej czytelności.
21
§2 pkt 11 stanowi, iż kopią wzorcową są kopie cyfrowe materiałów archiwalnych o parametrach wskazanych w instrukcji, sporządzone w celu zabezpieczenia materiałów archiwalnych, niepodlegające obróbce graficznej, chyba, że kopia ta wymaga takiej interwencji
z zachowaniem autentyczności treści.
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pojęć takich jak repozytorium cyfrowe22 i definicja systemu
„Cyfrowe Archiwum”23. Zarządzenie w §6 ust. 1 stanowi, iż
w IPN digitalizacja jest prowadzona w sposób planowy24 w
celach zabezpieczających, ale także na bieżąco.
Dla uzyskania jednolitych zasad sporządzania kopii wzorcowych i użytkowych oraz w celu ujednolicenia danych
w repozytoriach cyfrowych w Instytucie Pamięci Narodowej została wprowadzona Instrukcja skanowania materiałów
archiwalnych w wersji 3.7.25 Sposobem na zabezpieczenie
materiałów archiwalnych jest zdeponowanie kopii wzorcowych w repozytorium cyfrowym, w celu ich długotrwałego
przechowywania26. Pomimo podstawowych zalet procesu
digitalizacji, którymi są upowszechnienie zdigitalizowanych
materiałów archiwalnych i ochrona oryginałów przed zniszczeniem, digitalizacja archiwaliów wiąże się także z istotnym
ryzykiem, które wynika z faktu, że cyfrowa postać materiałów archiwalnych jest łatwiejsza do reprodukcji. Kolejne zagrożenie związane z procesem digitalizacji polega na tym,
22

§2 pkt. 16 stanowi, iż repozytorium cyfrowym jest miejsce uporządkowanego przechowywania danych cyfrowych, które może służyć
jako źródło danych dla systemu udostępniającego dane (informacje).
23
§2 pkt 20 definiuje system „Cyfrowe Archiwum”– jako elektroniczną bazę danych oraz program komputerowy obsługujący te bazę,
zawierającą informację o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.
24 Plany digitalizacji zasobu archiwalnego IPN opracowują kierownicy komórek organizacyjnych Biur Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów (to jest głównie Naczelnicy OBUiAD i w Centali IPN
kierownik komórki organizacyjnej BUIAD właściwej ds. zasobów cyfrowych) do 30 października roku kalendarzowego poprzedzający rok,
którego plan dotyczy i są one zatwierdzane przez dyrektora BUiAD,
który ma możliwość dokonania w nich niezbędnych zmian. §6 ust. 2
i 3 Zarządzenia Prezesa IPN z 10 lipca 2013 r.
25 §7 ust. 1 zarządzenia Prezesa IPN z 10 lipca 2013 r.
26
§8 ust. 1 zarządzenia Prezesa IPN z 10 lipca 2013 r. Przepis ten
jest zgodny z pkt. 10 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r.
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iż przez to, iż kopia jest identyczna z oryginałem to w efekcie może to doprowadzić do utraty kontroli nad zdigitalizowanym dokumentem. Oba te zagrożenia potęguje niewątpliwie umieszczenie zdigitalizowanej formy dokumentu
w Internecie. Te kwestie stanowią istotne zagadnienia, z którymi musi liczyć się każda jednostka archiwalna realizująca proces digitalizacji archiwaliów. Niestety dość wątła regulacja prawna w tym zakresie rodzi daleko idącą swobodę
działalności. W istocie przyczynia się to do zwiększenia ryzyka dla jednostek archiwalnych, realizujących digitalizację
swych zasobów.
Komisja Europejska chcąc zapobiec i zminimalizować
wspomniane zagrożenia wyraźnie wskazuje, że materiały
cyfrowe muszą być zarządzane i utrzymane. Niedopełnienie
tego obowiązku wiąże się bowiem nawet z utratą materiałów np. na skutek pogorszenia się stanu nośników. Mając na
uwadze powyższe – zdaniem Komisji Europejskiej zasadne
jest wprowadzenie polityki ochrony treści cyfrowych27. Realizacja tego celu może zostać osiągnięta poprzez stworzenie strategii ochrony zasobów cyfrowych i dopuszczenie do
ochrony treści internetowych przez uprawnione instytucje
europejskie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o narodowym zasobem archiwalnym nadzór nad tym zasobem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych. Pośrednio przepisem chroniącym narodowy
zasób archiwalnym przed bezprawnym jego zagarnięciem
jest art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, który
wprowadza zakaz zbywania zasobu. Zakaz ten niewątpliwie
jest nałożony na dysponenta tegoż zasobu. Oznacza to, iż nie
rodzi on żadnego obowiązku dla podmiotu, który nie jest dysponentem materiałów archiwalnych, ale wszedł w posiadanie zdigitalizowanej ich kopii. Zatem można stwierdzić, iż
w istocie brak przepisów regulujących sankcje i ewentualną
27

Więcej zob.: pkt. 8 do 11 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r.
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odpowiedzialność podmiotu, który nie będąc dysponentem
zasobu archiwalnego wszedł w posiadanie zdigitalizowanej
ich formy.
Kolejnym problemem, który wiąże się z realizacją procesu
digitalizacji zasobów archiwalnych jest zagadnienie ochrony
uregulowane w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych28. Kwestia ochrony zdigitalizowanych
archiwaliów jaką zapewniają przepisy ustawy o prawie autorskim stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania organów unijnych29. Złożoność tejże kwestii jest jednak ogromna. Nawet jeśli przyjmiemy, iż problem praw autorskich nie
istnieje w odniesieniu do dokumentów archiwalnych, wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego, które
powstały w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych30,
to i tak pozostaje część zasobu archiwalnego, która pochodzi
od innych wytwórców. Dokumenty te także bowiem wchodzą
w skład narodowego zasobu archiwalnego zgodnie z art. 1
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i pozostają pod
ochroną przepisów ustawy o prawie autorskim31.
28

Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.
Komisja Europejska w swych Zaleceniach z 27.X.2011 r. nakazuje dokonywanie m.in. digitalizacji i udostępnień z pełnym poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych – pkt.6. Jednocześnie
w celu poprawy warunków digitalizacji i ich dostępności w Internecie, także materiałów, które są chronione prawem autorskim zaleca się
szybką i prawidłową transpozycję i wdrożenie przepisów o utworach
osieroconych, stworzenie podstaw prawnych do wdrażania mechanizmów licencyjnych oraz współtworzenie europejskich baz danych
z informacjami na temat praw autorskich.
30 Zob.: art. 5 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
31
Zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych digitalizacja utworu nie jest opracowaniem, a to oznacza, iż jej
dokonanie nie powoduje powstania po stronie podmiotu dokonującego
digitalizacji praw zależnych.
29
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Problem ten dotyczy także zbiorów archiwalnych IPN
i odnosi się przede wszystkim do ewentualnego skanowania,
a następnie udostępniania zeskanowanych materiałów, które
do zasobu archiwalnego IPN zostały przekazane jako darowizny od osób fizycznych. Dokumenty tego rodzaju objęte
są ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych32. Ich digitalizacja i udostępnienie zwłaszcza w Internecie jest możliwe wyłącznie z zachowaniem wszelkich ograniczeń wynikających z przepisów
przywołanej ustawy, a więc przede wszystkim po uzyskaniu
zgody autora dzieła33. Pewne rozwiązanie daje tu możliwość
tzw. dozwolonego użytku utworów w prawie autorskim34.
Jednak instytucja ta nie daje podstawy do nieograniczonego
udostępniania cyfrowych wersji utworów w Internecie, jeśli
nie wygasły do nich majątkowe prawa autorskie. Instytucja
dozwolonego użytku umożliwia sporządzenie dodatkowego egzemplarza utworu, które można uzyskać poprzez jego
zeskanowanie. Warunkiem dopuszczalności dokonania takiej czynności jest to, że utwór został już rozpowszechniony
w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a jego zwielokrotnienie odbywa się w celu uzupełnienia35, zachowania lub
32
Ustawa z 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.
33 To rozwiązanie prawne zawarte w regulacji rodzimej prawa autorskiego jest zgodne z dyrektywą 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 22.V.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
34 Dozwolony użytek to możliwość korzystania z cudzego dzieła bez
obawy posądzenia o naruszenie prawa autorskiego. Konsekwencją zastosowania tej konstrukcji prawnej jest pozbawienie twórcy podstaw do
wysuwania roszczeń z zakresu prawa autorskiego w stosunku do tego, kto
z tej instytucji korzysta (np. prawo cytatu). Więcej zob.: M. Brzozowska,
Prawo autorskie w administracji publicznej, Wrocław 2010, s. 200 n.
35
W tym przypadku chodzi o pozyskanie materiału, którym archiwum nie dysponowało tzw. Białe kruki. Zob.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22.VIII.2013 r., sygn. akt I AC 318/13, LEX nr 1356573.
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ochrony zasobu36. Należy jednak pamiętać, że instytucja ta
również odnosi się wyłącznie do utworów już rozpowszechnionych i niestety nie daje możliwości udostępniania utworu
za pomocą internetu37. Dokument archiwalny objęty ochroną
przepisów prawa autorskiego może być udostępniony przez
archiwa jedynie za pośrednictwem terminali znajdujących się
na terenie uprawnionych jednostek i nie może być wprowadzony do sieci, która umożliwia korzystanie z utworu przez
każdą osobę, która ma dostęp do internetu w miejscu przez
nią wybranym38. Odmienne rozwiązanie może znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do tzw. dokumentów osieroconych39.
W odniesieniu do tego rodzaju dokumentów z pomocą
w ich zdigitalizowaniu, a następnie udostępnieniu przychodzi
prawo europejskie. Przepis art. 4 Dyrektywy z 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów
korzystania z utworów osieroconych daje możliwość wykorzystywania i dostępu do takiego utworu we wszystkich pań36

Zachowanie lub ochrona zbioru odnosi się do podjęcia czynności, które zapobiegają utracie utworu wskutek pogorszenia się jakości nośnika materialnego, na który utwór został utrwalony. Dotyczy
to zwłaszcza egzemplarzy materiałów, które z uwagi na częstotliwość
korzystania z nich podlegało daleko idącym deformacjom, uszkodzeniom, lub zostały zagubione albo skradzione. Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22.VIII.2013 r., sygn. akt I AC 318/13, LEX nr
1356573.
37 R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk
2010, s. 95.
38 Zob. art. 28 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych.
39
Dokumentami osieroconymi są dokumenty, których twórcy lub
podmioty uprawnione do dysponowania prawami autorskimi do nich
nie są znane, lub nawet jeśli są znane, to ich odnalezienie nie jest
możliwe. Ponadto uznanie utworu za osierocony wymaga, aby zostało
przeprowadzone staranne poszukiwanie podmiotów uprawnionych do
utworu. Patrz: art. 2 pkt 1 art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE w sprawie niektórych sposobów korzystania
z utworów osieroconych, Dz.U.UE.L2012, nr 299.

24

ARCHIVA ECCLESIASTICA (8)

stwach członkowskich m.in. w celu digitalizacji i udostępniania utworu osieroconego40. Skorzystanie z tego uprawnienia jest dopuszczalne jednak pod warunkiem, że skanowanie
jest dokonywane dla realizacji celów leżących w interesie
publicznym. Niestety w prawie polskim brak jest szczegółowej regulacji dotyczącej utworów osieroconych z wyłączeniem art. 33 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Na zakończenie rozważań o problemach digitalizacji archiwaliów warto także zaznaczyć fakt, iż w celu realizacji
postanowień wynikających z przepisów unijnych41 20 listopada 2008 r. została utworzona Europeana. Jest to platforma, która stanowi europejskie cyfrowe archiwum, bibliotekę
i muzeum42. Utworzenie na poziomie ponad krajowym inicjatywy tego rodzaju miało na celu poprzez digitalizację m.in.
archiwaliów i ich umieszczenie jako części dziedzictwa kulturowego w internecie sprawić, iż Europa nadal będzie mogła
utrzymać wiodącą pozycję na świecie m.in. w dziedzinie kultury43. Niewątpliwie istnienie takiej platformy ma na celu ułatwienie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturalnego
i naukowego. Wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek prawny zamieszczania na platformie Europeana zdigitalizowanych zasobów narodowych, także tych archiwalnych.
40

Art. 6 Dyrektywy z 25.X.2012 r. zawiera regulację prawną dotyczącą korzystania z utworów osieroconych.
41 Szczegółowe kwestie związane z rozwojem Europeany reguluje pkt 7 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r. nakazując m.in. zachęcanie
instytucji kultury i innych posiadaczy praw do udostępniania zdigitalizowanych materiałów za pośrednictwem Europeany, zapewnienia
wykorzystania wspólnych standardów digitalizacji, określonych przez
Europeanę itd.
42 Pkt. 7 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r. Docelowo Komisja zaleca
wprowadzenie przez państwa członkowskie UE przepisów, które zapewniłyby dostęp za pośrednictwem tegoż portalu do wszystkich materiałów, które zostały zdigitalizowane za środki publiczne.
43
Pkt. 5 Zaleceń Komisji z 27.X.2011 r.
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Docelowo państwo polskie będzie musiało zintensyfikować
swe działania na rzecz umieszczenia zeskanowanych materiałów na przedmiotowej platformie. W dalszej kolejności zapewne pojawi się także kwestia zamieszczania zasobów zdeponowanych w IPN na przywołanej platformie. Jest to jednak
zagadnienie, któremu należy poświęcić odrębne rozważania.
Zatem podsumowując digitalizacja zasobu archiwalnego IPN podlega regulacjom unijnych i rodzimym przepisom
prawnym. Szczegółowe zasady przeprowadzania tego procesu, dzięki przyznaniu Archiwum IPN statusu archiwum
wyodrębnionego mogły zostać uregulowane w przepisach
wydanych przez Prezesa IPN. Zasady udostępniania także
zdigitalizowanych materiałów archiwalnych IPN regulują
przepisy ustawy o IPN, które uniemożliwiają nieograniczony
dostęp do zasobu archiwalnego Instytutu. Przepisy te regulują kto i w jakim zakresie może mieć wgląd w dokumenty
zdeponowane w IPN. Ponadto na realizację procesu digitalizacji wpływają przepisy m.in. ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ograniczając możliwość udostępniania zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, które znalazły się w zasobie IPN, ale nie zostały wytworzone przez
organy komunistycznego państwa.

ANDRZEJ PIECZUNKO
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa

Projekt „Cyfrowe Archiwum” – digitalizacja zasobu
archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej

Jeszcze do niedawna, archiwa, jako instytucje w większości publiczne, gwarantowały usługę przejmowania dokumentów, ochrony zgromadzonych zasobów informacyjnych i ich
udostępniania. I jako publiczne – były raczej usługodawcą
państwa. Wspomagały je w procesie administrowania krajem,
przechowywania obrazów życia społecznego, kulturalnego
i gospodarczego, dokumentowania jego osiągnięć i porażek.
Potwierdza to definicja materiałów archiwalnych w polskiej
ustawie archiwalnej1. W takiej roli archiwum kładło nacisk na
1
Art. 1 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 ze zm.) brzmi: Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego […] są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty […] oraz inna dokumentacja, bez względu na
sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości
historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów
i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach
z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym,
zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki,
a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca
współcześnie.
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gromadzenie i przechowywanie zbiorów, traktując udostępnianie jako czynność dodatkową. Dla wielu, archiwa kojarzyły się z tajemnicami przeszłości i magazynem starego, zakurzonego papieru. Wyobrażając sobie archiwistę, tu zaryzykuję twierdzeniem, że pewnie nikt nie wyobrażał sobie Elvisa
Presley’a, Jamesa Dean’a, czy innych celebrytów tamtych lat.
Wyobrażano sobie raczej „zatrwożonego mężczyznę”, jakiego zilustrowała Stanisława Panków w przedmowie do swojej
pracy pt. „Archiwa”2.
Obserwowany jednak od kilkudziesięciu lat szybki rozwój technologiczny, który umożliwia gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie ogromnych ilości
informacji, spowodował ukształtowanie się nowego typu
społeczeństwa, określanego mianem „informacyjnego” lub
„kształcącego się”. Szczególnie widoczne zmiany w sposobie
dystrybucji informacji i szybszej komunikacji zaobserwować
można w krajach o wyraźnym tempie rozwoju nowoczesnych
technologii teleinformatycznych, do których należy m.in.
cały kontynent europejski. Dla tego społeczeństwa największym dobrem jest informacja i procesy jej tworzenia i przekazywania3. Szybko zatem dostrzeżono, że potrzeba szybkiego
dostępu do informacji przez społeczeństwo informacyjne,
daje nowe możliwości przed instytucjami dokumentacyjnymi, do których należą archiwa i biblioteki. Dostrzeżono, że
gromadzenie, przechowywanie dokumentów (w tym także
konserwacja i zabezpieczenie) przestały być już ważnym
czynnikiem dla gospodarki lub społeczeństwa, jako całości.
Stał się nim raczej dostęp do tematu lub informacji potrzebnej
w danym momencie.
Społeczeństwo informacyjne postawiło przed ośrodkami
dokumentacyjnymi szereg nowych zadań, które w większości
dotyczą problemu stworzenia warunków dla efektywniejsze2

S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1975, s. 5.
H. Weber, Skorzystaj z klucza i zagraj rolę – archiwa w społeczeństwie informacyjnym i kształcącym się, Archeion, t. CVII: 2004, s. 15.
3
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go wykorzystania zgromadzonych zasobów archiwalnych.
Postaram się zaprezentować najważniejsze z nich, zarówno
tych stawianych przez użytkowników archiwów, ale ujmując
też i zadania wynikające z ambicji tych placówek:
1. Zmiana jakość obsługi osób zainteresowanych udostępnianiem dokumentów poprzez likwidację przeszkód
natury ekonomicznej, politycznej czy środowiskowej,
ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa, czy też barier związanych z niepełnosprawnością;
2. Zmiana modelu udostępniania informacji o materiałach
archiwalnych poprzez wprowadzenie zaawansowanych
technologicznie mechanizmów wyszukiwawczych,
zdolnych do wyszukiwania pełnotekstowego. Jak wynika z badań niemieckich, współcześni użytkownicy pragną pracować intuicyjnie, wykorzystując procesy skojarzeniowe, a nawet metody samodzielnego zdobywania
danych. Wyszukują oni często poprzez wprowadzanie
w okna wyszukiwarek nazw miejscowości, imion i nazwisk osób, tematów czy zagadnień problemowych.
Chcą grupować informację w większych obszarach
wyszukiwawczych4. W przypadku, kiedy system stwarza problemy, żądają profesjonalnej pomocy. Analizę
trendów wyszukiwawczych przeprowadzono również
wśród pracowników IPN. Zasadniczo są one zbieżne
z postulatami niemieckimi5. Polscy badacze żądają
4 J. Schmidt, Data Maining – Wie finde ich in Datensammlungen
entscheidungsrelevante Muster, „Arbido“, nr 5: 1999, s. 11.
5
IPN przeprowadził akcję ankietową w ramach projektu „Cyfrowe Archiwum” w 2013 r. (Gdańsk – 13.06., Kraków – 26.06., Katowice
– 04.07., Poznań – 18.07., Wrocław – 27.08., Lublin – 03.09., Rzeszów
– 04.09.). Użytkowników podzielono na tych, którzy tworzą informację
archiwalną oraz na tych, którzy taką informację wykorzystują i przetwarzają. Tzw. łatwe wyszukiwanie w systemie było żądaniem zdecydowanej większości ankietowany, choć część zgłaszanych postulatów znacznie
się od siebie różniła. Powodami różnych oczekiwań wobec systemów
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z kolei mechanizmów wyszukiwawczych, które umiejscowią szukaną informację w strukturze zespołu archiwalnego. Dobrze czują się znając kontekst szukanej informacji, co osiągane jest poprzez analizę całych struktur
zespołowych. Poznają często całe inwentarze zespołów
i zbiorów archiwalnych, opisane w nich podzespoły, serie
i podserie, kryteria ich podziału itd. Innymi słowy lubią
wyszukiwarki, które nazwać można strukturalnymi6;
3. Zmiana modelu dystrybucji materiałów archiwalnych poprzez skrócenie czasu tzw. naukowej komunikacji. Osiągnięte to może zostać poprzez połączenie wirtualnych
ekspozycji cyfrowych z hurtowniami danych o zasobach
archiwalnych. Nie bez znaczenie jest też to, że wizualizacje elektroniczne mogą również przybliżać zabytki zaginione lub znacznie uszkodzone, czego doskonałym przykładem jest proces rekonstrukcji dokumentów z zasobu
Miejskiego Archiwum Historycznego w Kolonii, wydobytych spod gruzów zawalonego gmachu archiwum;
4. Integrowanie zbiorów rozproszonych poprzez prezentację dokumentów on-line;
5. Umożliwienie jednoczesnego dostępu do tych samych materiałów archiwalnych większej liczbie użytkowników.
wyszukiwawczych były dotychczasowe nawyki, doświadczenie zdobyte
podczas pracy w innych archiwach i przy inaczej zaprojektowanych systemach informacji archiwalnej, wiedza z zakresu zarządzania informacją oraz
znajomość reguł tworzenia opisu archiwalnego. Analiza trendów i upodobań osób wyszukujących informacje pokazała, że znaczna część użytkowników chce mieć do dyspozycji jedną wielofunkcyjną wyszukiwarkę typu
„Szukaj wszędzie”, tj. jak znana wyszukiwarka portalu „Google”.
6
Dość żywa debata na ten temat odbyła się podczas sympozjum
naukowego Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów
w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej zorganizowanego
w Warszawie w dniu 29 listopada 2013 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Materiałów sympozjum dotychczas nie
wydano drukiem.
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Archiwiści wnoszą dodatkowo postulat, że digitalizacja
zasobu archiwalnego uchroni dokumenty przed niszczeniem
związanym z częstym udostępnieniem oryginałów, umożliwiając przetrwanie tych materiałów i pozostawienie ich
w nienaruszonej kondycji fizycznej. Rzecz ta nie jest bez znaczenia, bowiem wiele dokumentów stało się obiektem intensywnego wykorzystywania, co szczególnie zauważalne jest
w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Jego dokumenty
– nasze dokumenty – po latach przetrzymywania za zasłoną
przepisów o ochronie informacji niejawnych, stały się bowiem intensywnym obiektem penetracji naukowej i dziennikarskiej.
Przedstawione wyżej kwestie mają oczywiście charakter
dość ogólny. Są raczej niekontrowersyjne i wszystkim dobrze
znane. Większym problemem jest już jednak stworzenie listy
konkretnych przedsięwzięć, które powinny być wykonane,
aby zadość uczynić postulatom użytkowników archiwum.
Zrobię to w formie bardzo uproszczonego katalogu działań
jakie należy podjąć, przypominającego wycinek rzeczywistego studium projektowego. Aby ułatwić sobie jednak sprawę
założę, że spisane powyżej kwestie ogólne, są daną mi do
realizacji strategią, którą otrzymałem do wykonania.
Więc załóżmy, że pewnego dnia otrzymałem takie polecenie: „Panie Pieczunko! Podążajmy w końcu za możliwościami informatyki i duchem czasu! Nasze archiwum ma wręcz
eksplodować informacją. Ma stać się wirtualnym uniwersytetem, podkreślam „uniwersytetem”, umożliwiającym łatwy
i szybki kontakt użytkownika z zasobem. Na budowę bazy
wiedzy należy wykorzystać każdy niezagospodarowany czas
pracownika. Grono użytkowników należy powiększać. Użytkownicy mają być zadowoleni. Nie zapomnijmy o naszych
pracownikach – za profesjonalne wykonywanie obowiązków
odwdzięczymy się poczuciem zawodowej satysfakcji. Naszym archiwum będziemy też się chwalić!”
Tę strategię odczytałem w sposób następujący: „Trzeba
doprowadzić do zmian w archiwum. Po pierwsze: zmiany
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mają objąć bazy danych opisujące zasób archiwalny. Wdrażać do nich trzeba informacje efektywną, czyli możliwą do
wykorzystania, zorganizowaną, czyli taką, która ma swoją
strukturę, kontekst i jakość, bowiem powstanie wg pewnych
opracowanych zasad. Po drugie: archiwum będzie prowadziło digitalizację zasobu. Tworzone repozytorium cyfrowe ma
być w pełni wykorzystywane. Następnie: wszelkie procesy
związane z gromadzeniem dokumentów, ich opracowaniem,
udostępnianiem, będą rejestrowane w systemie elektronicznym. Każdy pracownik będzie wiedział, co ma robić, jakie
obowiązują go procedury. Zmianom w archiwum towarzyszyć ma kampania informacyjna i promocyjna, która ma spowodować, aby wprowadzane zmiany zagnieździły się w sposób stały w praktyce organizacji.”
Zakładam, że na takie ogromne przedsięwzięcie otrzymałem stosowne fundusze – choć brzmi to niewiarygodnie.
Otrzymałem jednocześnie jasny komunikat, do kiedy mam
zrealizować to przedsięwzięcie. Jest to czas na tyle długi, że
mogę je dokładnie zaplanować, zadania delegować oraz kontrolować i monitorować ich wykonanie.
A więc zabieram się do pracy. Co robię?
1. Zlecam namalowanie wizji, którą otrzymałem do realizacji. Obraz zawiśnie w holu. Na nim hasło jak na remontowanych niemieckich autostradach „Zmieniamy się dla
Ciebie”. Obraz prezentuje korzyści, jakie wszyscy odniesiemy. Chcę, aby wszyscy o tym wiedzieli. Przyglądam się reakcjom współpracowników na zilustrowaną
strategię, badam ich nastawienie i emocje. Jeżeli się komuś podoba, ale nie ze względów artystycznych, tylko
ze względu na przekaz, i jeżeli jest to człowiek lubiany
przez współpracowników, robię go agentem zmian. To
on będzie mówił innym, że ten pomysł jest dobry. Jeżeli
komuś namalowana wizja się nie podoba, a wiem, że
jest liderem opinii, i że jego defetystyczne nastawienie,
powszechnie epatowane na innych, przysporzy mi kło-
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potów, robię wszystko, aby był aktywnym członkiem
zespołu. Jeżeli przekonam jego, on przekona innych;
2. Organizuję zespół projektowy, który pod moim kierownictwem będzie zarządzał przedsięwzięciem. Zaplanuje
procesy zarządcze, specjalistyczne, opisze poszczególne
zadania, stworzy matryce obowiązków członków zespołu, harmonogramy i opisy produktów. Stworzy wszelkie
wymagane strategie. W ramach takiego zespołu powołuję grupy zadaniowe o określonych obowiązkach i zakresach odpowiedzialności. W działaniu tym nie można
zapomnieć o powoływaniu zespołów wsparcia projektowego, centrum doskonałości czy zespole zajmującym
się planowaniem i kontrolą jakości. Pamiętać należy,
że zespół powinien być odpowiednio motywowany.
W mojej ocenie perswazja tzw. do sakiewki nie jest jedyną możliwą;
3. Zespół mapuje i planuje procesy biznesowe dla nowego
archiwum. Obieg pracy ma być efektywny i uwzględniać strategię jakości. Dla wyjaśnienia dodam, że pod
pojęciem „model biznesowy” kryje się organizacja pracy, polityka jakości, procesy, procedury, opisy działań,
a także wytyczne i instrukcje, które regulują podstawowe aspekty pracy. Wszystkie te reguły zespół spisuje
w dokumencie, który nazywa „Księgą jakości”;
4. Zespół zleca lub samodzielnie dokonuje przeglądu wytycznych i instrukcji, które zweryfikują dotychczasowe
zasady tworzenia opisu archiwalnego i głębi informacyjnej pomocy archiwalnych. Tu również trzeba mieć
na uwadze użyteczność takiego opisu. Zweryfikowane
wytyczne i instrukcje powinny się zagnieździć w sposób trwały na stanowiskach pracy. Żeby to zrealizować,
może być potrzebna kampania informacyjna i szkoleniowa dla pracowników. Efektem tego działania będzie
kwestionariusz opisu archiwalnego – dla wielu poziomów, oparty na powszechnie znanych standardach.
Można się też pokusić o wykonanie focusa wśród użyt-
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kowników, z zapytaniem, czy taki kwestionariusz opisu
dla danego poziomu archiwalnego będzie dla nich użyteczny;
5. Zespół organizuje stanowiska pracy (np. digitalizacji,
grupy zadaniowej dokonującej integracji baz danych,
likwidacji tzw. baz wysp);
6. Zespół opracowuje wytyczne dla nowego systemu informatycznego, uwzględniającego założenia opisane
w strategii. Projektując system, zbiera dotychczasowe
doświadczenia własne oraz innych instytucji, nie ograniczając się tylko do instytucji krajowych;
7. Zespół planuje pracę, aby udostępniony system od razu
mógł być wykorzystywany produkcyjnie (np. dokonuje
wyboru dokumentów przeznaczonych do digitalizacji,
poprzez określenie szczegółowych kryteriów selekcji);
8. Zespół czuwa nad wykonaniem systemu i jego wdrożeniem;
9. W trakcie projektu trwa akcja informacyjna skierowana
do pracowników, informująca o korzyściach, jakie odniesiemy, zasadności wprowadzenia zmian, opisująca
przyszłe modele pracy, np. w formie cyklicznie ukazującego się newslettera elektronicznego;
10. W trakcie projektu trwa kampania informacyjna skierowana do użytkowników. Jak może ona wyglądać, pokazało nam Narodowe Archiwum Cyfrowe dla systemu
„Zosia”.
Przedstawiony powyżej wycinek ze studium projektowego nie musi być iluzją. No może tylko w zakresie funduszy.
Jako przykład – choć w nieco innych ramach – chciałbym
przedstawić ostatni projekt archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, prowadzony pod nazwą „Cyfrowe Archiwum”.
Zakłada on udostępnienie programu komputerowego, który
będzie wspomagać naszą bieżącą działalność na każdym etapie zarządzania dokumentem, ale też i ustanowienie mechanizmów zmian w archiwum. Zmiany te obejmują przeobrażanie
się obowiązujących procesów, procedur i instrukcji, czasami
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zmiany struktur wewnętrznych, zmianę technologii, przyzwyczajeń, nawyków i zasad wykonywania działań. Towarzyszy mu wymyślone przez pracowników archiwum hasło
„Archiwum Nowych Możliwości”.
W tym zakresie bardzo ważnym produktem projektu jest
hurtownia usystematyzowanych danych, która powstaje
wskutek opisu zespołów i zbiorów archiwalnych, jednostek
archiwalnych, poszczególnych dokumentów w tych jednostkach, zestawienia indeksów osobowego i geograficznego,
wspomaganych zresztą kartotekami wzorcowymi. Hurtownię
tę zasilą również informacje powstające podczas digitalizacji
i opisu środków ewidencji operacyjnej byłych organów bezpieczeństwa państwa (kartotek, dzienników i rejestrów itd.)
oraz warstwa danych powstająca przy użyciu oprogramowania OCR (ang. Optical Character Recognition) uruchamianego w trakcie procesu digitalizacji.
Obecnie moduł funkcjonalny systemu podzielony został
na 16 modułów. Są to:
1. Tworzenie, edycja i wgląd w opisy jednostek archiwalnych: jednostek archiwalnych (j.a.), indeksu osobowego, zawartości pomocy ewidencyjnych, dokumentów
zawartych w j.a. oraz danych kontekstowych (zespół lub
zbiór archiwalny, podzespół, seria, podseria) w centralnym systemie elektronicznej ewidencji jednostek archiwalnych;
2. Moduł digitalizacji materiałów archiwalnych w formie
teczek spraw;
3. Moduł digitalizacji kart kartotecznych;
4. Moduł opisu kart kartotecznych;
5. Moduł ewidencjonowania akcesji, wyłączeń, przesunięć
międzyzepołowych, zespołów i zbiorów archiwalnych;
6. Rozpoznawanie tekstu (OCR);
7. Inwentarz topograficzny;
8. Obsługa działań konserwatorskich umożliwiająca rejestrowanie czynności konserwatorskich, czynności sterylizacji i dezynfekcji dokumentów oraz warunków klimatycznych w pomieszczeniach archiwalnych;
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9. Ewidencjonowanie czynności opracowania technicznego;
10. Ewidencjonowanie wniosków o zastrzeżenie danych
osobowych;
11. Obsługa wypożyczeń, zwrotów magazynowych oraz cyrkulacji materiałów archiwalnych pomiędzy pracownikami IPN;
12. Rejestrowanie zmian klauzul tajności dokumentów z archiwum IPN;
13. Obsługa wykonywania usług reprograficznych;
14. Udostępnianie dokumentów;
15. Obsługa realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów;
16. System certyfikacji użytkowników, tj. infrastruktura klucza publicznego.
Teraz chciałbym poświęcić kilka słów problemowi cyfryzacji dokumentów, Digitalizacja zabytków, archiwaliów
i muzealiów oraz ich bezpieczne i długotrwałe udostępnianie
w postaci cyfrowej należą do strategicznych celów wskazywanych przez instytucje państwowe i znajdują ważne miejsce w programach służących finansowemu wsparciu kultury.
Trend ten bardzo wyraźnie odbił się również na pracy archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, który swoją przygodę
z digitalizacją rozpoczął w roku 2008.
Przystąpienie do wirtualizacji zbiorów IPN poprzedzone
zostało wykonaniem szeregu analiz, które odpowiedzieć miały na pytanie czy warto rozpocząć kosztowny i długotrwały
projekt, a jeśli tak, to jak ten go przeprowadzić. Obok kwestii
ogólnych, uzasadniających uruchomienie projektu digitalizacji i odwołujących się do potrzeb ochrony zbiorów, postulatów użytkowników archiwum IPN, koncentrowały się one
również na szeregu zagadnień archiwalnych i technicznych7.
Odpowiedzieć miały bowiem na szereg pytań:
7
Obecnie – w ocenie autora – najlepszym kompendium opisującym przygotowanie projektów digitalizacji w placówkach dokumentacyjnych jest opracowanie Biblioteki Narodowej pt. Digitalizacja
piśmiennictwa, oprac. D. Paradowski, Warszawa 2010.
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1. Jakie nośniki informacji skanować?
2. Jakie kryteria selekcji przyjąć, aby ze zbioru dokumentów liczącego ponad 90 kmb. akt wyłonić tę dokumentację, która powinna podlegać skanowaniu?
3. Jak procedować przebieg procesu digitalizacji?
4. Jakie standardy skanowania przyjąć?
5. Jakich potrzebujemy zasobów sprzętowych?
6. Jakich zasobów finansowych i kadrowych potrzebujemy?
Przeprowadzone analizy wskazały konieczność wypełnienia szeregu warunków, aby do digitalizacji przystąpić w ogóle, lub aby prowadzić ją w sposób konsekwentny i profesjonalny. W tym kontekście przestaliśmy mówić nawet o digitalizacji, ale nasze rozmowy koncentrowały się wokół terminu
komputeryzacji zasobu. Jednym z największych zdiagnozowanych problemów był brak centralnego repozytorium bazodanowego obejmującego zindeksowane zbiory archiwalne
Instytutu. Taka baza wiedzy mogłaby być podstawą do rejestrowania wszelkich działań wykonywanych w procesie digitalizacji, oczywiście posiadając szereg innych walorów ewidencyjno-informacyjnych. Brakowało aplikacji wspierającej
proces realizacji spraw i obsługę osób, które wnoszą o dostęp
do dokumentów. Należało zaplanować aplikację wspierającą proces digitalizacji, tak, aby był on efektywny. Zadanie to
dzisiaj wykonuje aplikacja „Cyfrowe Archiwum”, która zintegrowała lokalne systemy ewidencji archiwalnej. Obecnie
udostępnia ona prawie 40 mln. rekordów opisujących zasób
IPN na poziomie jednostek archiwalnych, indeksu osobowego, kart kartotecznych. 14 mln. z tej liczny dotyczy opisów
jednostek archiwalnych.
Po zakończeniu prac analitycznych, choć można powiedzieć, ze analiz dokonuje się przez cały okres trwania projektu, przystąpiliśmy do wypełniania warunków koniecznych,
aby uruchomić proces. Na część zadanych wcześniej pytań,
skonstruowaliśmy następujące odpowiedzi.
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1. Jakie kryteria selekcji przyjąć, aby wyłonić tę dokumentację, która powinna podlegać skanowaniu?
Selekcja materiałów archiwalnych przeznaczonych do
digitalizacji opierała się na kilku założeniach. W przypadku
materiałów mikrofilmowych przyjęliśmy zasadę, że digitalizacji poddane zostaną serie mikrofilmów tych wytwórców
dokumentów, których spuścizna jest najmniejsza. Przyjęcie
takiej ścieżki postępowania miało za zadanie sprawdzenie
i weryfikację przyjętych założeń dotyczących skanowania,
zbadanie wielkości przyrostu danych, wykreowanie wytycznych pod projektowaną aplikację wspierającą. Inaczej sprawa
wyglądała w przypadku dokumentacji aktowej. Zadecydowano mianowicie o cyfryzacji materiałów dotąd nieudostępnianych o złym stanie zachowania, najbardziej wartościowych,
wszystkich jednostek archiwalnych poddawanych zabiegom
konserwatorskim. Niemałą rolę w procesie selekcji odgrywała kompatybilność kartotecznych pomocy ewidencyjnych
z materiałami archiwalnymi, unikatowość akt oraz niepowtarzalność treści i informacji w nich zawartych. Kolejnym
czynnikiem decydującym o cyfryzacji danej grupy dokumentów była ich przydatność w prowadzonych badaniach
naukowych.
Inną drogą cyfryzacji zasobu archiwalnego IPN było
i jest skanowanie akt spraw (teczek aktowych, dokumentacji
mikrofilmowej, itd.) udostępnianych w pracowniach naukowych IPN na indywidualne wnioski. Instytut dąży bowiem do
zwiększenia udziału kopii elektronicznych w procesie udostępniania zasobu.
2. Jakie nośniki informacji skanować? Jaki będzie
przyrost wolumenu danych?
Instytut Pamięci Narodowej przez prawie 15 lat swojej
działalności zgromadził ponad 90 kmb. dokumentów. Na liczbę tę składają się tzw. papierowe teczki spraw oraz kartoteki.
Mikrofilmy w postaci mikrofisz stanowią 500 mb., przy czym
należy zauważyć, że jedna mikrofisza przechowuje do ok. 60
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obrazów kart w formacie zbliżonym do A4. IPN posiada też
liczne zbiory mikrofilmów szpulowych o szerokości taśmy 35
i 8 mm. W Warszawie zbiór ten liczy prawie 600 tys. klatek.
Z wykonanych szacunków wynika, iż w zasobie IPN przechowywane jest ok. 39 mln fotografii, jednak liczbę tę należy
zaopatrzyć komentarzem: większość fotografii stanowią zdjęcia portretowe, stanowiące cześć składową papierowych akt
personalnych. W wyodrębnionych zbiorach fotograficznych
zdjęć jest zaledwie 1 mln8. Na zasób IPN składają się też materiały filmowe utrwalone na większości znanych nośników.
Zbiór filmowy został już wyodrębniony i liczy prawie 1500
obiektów o łącznej długości taśmy ponad 200 km9. Analogiczna sytuacja dotyczy materiałów fonicznych. W toku prac
rozpoznawczych na dzień dzisiejszy udało nam się wyodrębnić prawie 700 obiektów10. Innym elementem zasobu IPN są
bazy danych tworzone przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Bazy te stanowią dziedzictwo cyfrowe, które, co
muszę przyznać z przykrością, jest zagrożone utratą. Zagrożenie to oczywiście wynika z szybkiego starzenia się urządzeń i oprogramowania, jednak zagrożenia tego w obecnym
stanie prawnym nie możemy wyeliminować.
Projekt digitalizacji zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej
dotyczy wszystkich wymienionych nośników. A jakie są jego
efekty? Z nieukrywanym zadowoleniem mogę oznajmić, że
IPN jest największym krajowym archiwum elektronicznym.
Potencjał tego elektronicznego archiwum stale wzrasta, co
można obrazować liczbą plików: na koniec 2009 r. – 2560131
wysokiej jakości kopii wzorcowych, 2010 r. – 5923930, 2011 r.
8 T. Stempowski, K. Ślusarski, Zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej i jego cechy specyficzne, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 2: 2009, s. 171.
9 R. Poboży, T. Stempowski, Zbiór filmów w zasobie archiwalnym
Instytutu Pamięci Narodowej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 5: 2012, s. 85.
10
R. Morawski, M. Tański, Fonoteka Archiwum IPN, jej archiwizacja z wykorzystaniem programu „Zeus” (w druku).
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– 10730789, 2012 r. – 14863117, 2013 r. – 22237403; 2014 r.
(do dn. 6 czerwca 2014 r.) – 37617868 tzw. kopii wzorcowych.
3. Standardy skanowania?
IPN digitalizuje swoje zbiory papierowe oraz zbiory mikrofilmów w standardzie od 300 ppi przy zachowaniu 24 bitowej głębi kolorów11. W tym samym standardzie skanowane są
kartoteki. Fotografie digitalizowane są w rozdzielczości 600
dpi, przy zachowaniu 24 bitowej głębi kolorów dla materiałów kolorowych lub 8 bitowej dla materiałów czarno-białych.
Obraz jest formatowany do rozmiaru, który nie jest mniejszy
niż format 13 x 18 cm. Format obrazów cyfrowych dla filmów
to DV wykonany dla materiałów o szerokości taśmy 16 mm,
Umatic i Betacam. Standard HDV przyjęty został dla filmów
35 mm a format avi (bezstratny) dla taśm VHS. Materiały
audio otrzymały format wave 96 kilo Hz przy zachowaniu 24
bitów rozdzielczości12.
4. Procedowanie procesu digitalizacji?
Elementem prac analitycznych była również organizacja
prac skanowania zaprojektowana odrębnie dla każdej z grup
materiałów dokumentów. Przebieg jest zatem inny dla dokumentacji aktowej, kartotek, filmów, fotografii, nagrań. Ta
różnorodność wymagała też określenia i przyjęcia różnych
11 Standardy i proces skanowania określa Instrukcja skanowania
materiałów archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w wersji 3.7.
wprowadzona w życie Zarządzeniem Prezesa IPN nr 41/13 z dnia
10 lipca 201 3. r. w sprawie digitalizacji materiałów archiwalnych
w IPN-KŚZpNP. Obecnie archiwum IPN przygotowuje nową wersję
instrukcji (3.8.), która dopasowuje proces skanowania materiałów do
wymogów systemu „Cyfrowe Archiwum”.
12
M. Tański. R. Morawski, Opracowanie materiałów audiowizualnych z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, „Przegląd Archiwalny
Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 5: 2012, s. 75-84.
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warunków technicznych, określenia standardów skanowania
oddzielnie dla każdego z materiałów archiwalnych i oraz innej ścieżki udostępniania cyfrowych kopii. Inne były też nakłady kosztów na te prace
5. Nasze zasoby sprzętowe?
Obecnie przeprowadzana w IPN digitalizacja odbywa się we wszystkich placówkach archiwalnych Instytutu.
W Warszawie zainstalowano łącznie 48 stanowisk cyfrujących,
w tym umożliwiających tworzenie postaci cyfrowej kart
kartotecznych (14), dokumentacji aktowej (19), mikrofisz
(4), fotografii (7), taśm negatywowych (1), obiektów wielkoformatowych (2), jak mapy afisze i plakaty, oraz materiałów fonicznych (1). Znacznie skromniejsze są pracownie
cyfryzacji w oddziałach i delegaturach. Każdy z nich posiada kilka stanowisk przeznaczonych do skanowania ewidencyjnych pomocy kartotecznych i akt oraz jedno stanowisko
do digitalizacji i opisu materiałów fotograficznych. Problem
cyfryzacji mikrofilmów (mikrofisz oraz taśm negatywowych)
w jednostkach terenowych rozwiązano zakupując 3 stanowiska ruchome (objazdowe), kierowane kolejno na okresy kilkumiesięczne do poszczególnych oddziałów i delegatur.
6. Jakich zasobów finansowych i kadrowych potrzebujemy?
Obecne zaplecze techniczne oraz finansowe IPN jest niewystarczające, aby kontynuować te działania w pożądanym
zakresie. Digitalizacja jest prowadzona jedynie w ramach
bieżącej pracy związanej z udostępnianiem zbiorów lub wąskiej obecnie tzw. digitalizacji prewencyjnej. Aby właściwie uchronić zbiory IPN przed zniszczeniem i jednocześnie
udostępnić jak największej liczbie naukowców, dziennikarzy
zainteresowanych badaniem najnowszej historii Polski oraz
osobom, których bezpośrednio dotyczy udostępniany materiał, musi zostać przeprowadzona digitalizacja obejmująca co
najmniej kilka kilometrów akt, kartotek i mikrofilmów.
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Próbą zintensyfikowania prac związanych z budową cyfrowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej był wnioskowanie o dofinansowanie procesu komputeryzacji i digitalizacji zasobu archiwalnego z unijnych środków w ramach
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” –
priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” – działania
11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”. Wniosek ten, choć rozpatrzony
pozytywnie, ostatecznie został odrzucony.
Kilka słów chciałbym poświęcić infrastrukturze PKI, bowiem jest to rozwiązanie dotychczas niestosowane w archiwach polskich, szczególnie w procesie digitalizacji. Ogólnie
rzecz ujmując na systemy PKI składają się sprzęt, oprogramowanie, polityka oraz procedury. Systemy PKI umożliwiają tworzenie, dystrybucję oraz przechowywanie certyfikatów klucza publicznego. Do zadań tej infrastruktury należy
m.in. weryfikacja tożsamości subskrybentów przez urząd
certyfikujący, wymiana kluczy, generowanie i weryfikacja
certyfikatów, podpis cyfrowy, szyfrowanie oraz znakowanie
czasem. Subskrybentem jest właściciel certyfikatu, co nie
oznacza tylko osoby, ale również np. sprzęt. Na obecnym etapie wdrożenia systemu „Cyfrowe Archiwum” uruchomiony
został systemu uwierzytelniania użytkowników i pojedynczego logowania do systemu w oparciu o certyfikaty cyfrowe.
Certyfikaty używane w procesie logowania użytkowników
będą generowane i wydawane użytkownikom z wykorzystaniem wewnętrznego Centrum Certyfikacji Kluczy. Nowością
dla nas będzie również to, że system będzie generował automatycznie podpis cyfrowy na podstawie certyfikatu wystawionego przez IPN dla kopii użytkowych j.a. wytwarzanych
w procesie digitalizacji j.a.

WOJCIECH TRZYNA
Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów

Digitalizacja dokumentacji aktowej i mikrofilmowej
w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Digitalizacja w Instytucie Pamięci Narodowej jest ściśle
związana z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz Ustawą z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990, które nakładają na instytut
obowiązek zabezpieczania i udostępniania zgromadzonego
zasobu.
Jedną z najlepszych metod zabezpieczania materiałów archiwalnych przed fizyczną degradacją następującą podczas
ich częstego użytkowania, wielokrotnego wykonywania kserokopii lub transportu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Instytutu jest skanowanie. Wnioskodawcom udostępniane
są cyfrowe kopie, a same akta nie opuszczają magazynów,
w których mają zapewnione optymalne warunki do przechowywania i zachowania ich w nienaruszonym stanie przez długie lata.
Przepisy obowiązujące Instytut Pamięci Narodowej nakładają także dość krótkie terminy realizacji wniosków o udostępnienie akt znajdujących się w jego zasobie. Aby zmieścić
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się w ustawowych terminach konieczne jest wykonywanie
cyfrowych kopii dokumentów co znacznie skraca czas potrzebny na ich udostępnienie. Pliki zawierające skany dokumentów można w ciągu kilku minut przesłać drogą elektroniczną w dowolne miejsce i udostępnić wielu osobom w tym
samym czasie. Ponadto znacznie łatwiejsze jest tworzenie kopii. Zamiast wykonywać czasochłonne kserokopie, wybrane
dokumenty wystarczy wydrukować. Pliki wzorcowe znajdują
się na macierzach dyskowych i posiadają regularnie aktualizowane kopie zabezpieczające, które zapewniają możliwość
ich pełnego odtworzenia nawet w przypadku utraty części danych, czy też zniszczenia oryginałów.
Proces digitalizacji w rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczął się w sierpniu 2007 r.1 Przebiega
on dwutorowo. Przede wszystkim skanowane są materiały
niezbędne do sprawnej realizacji wniosków o udostępnienie
dokumentów, akta których zły stan zachowania uniemożliwia
wypożyczanie ich w oryginale, a także materiały narażone na
uszkodzenie ze względu na wyjątkowo dużą ilość wypożyczeń. Poza tym prowadzona jest planowa digitalizacja całych
spisów, począwszy od tych, które cieszą się największym zainteresowaniem. Niestety ze względu na niewielką ilość pracowników w OBUiAD w Rzeszowie, a także dużą ilość pracy
przy edycji baz danych nie jest możliwe stałe prowadzenie
planowego skanowania poszczególnych spisów. Mimo to odbywa się ona okresowo (m.in. w ramach nadgodzin).
Aby zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych kopii
cyfrowych, a także ujednolicić nazewnictwo plików i strukturę katalogów w Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej
w całym kraju została stworzona instrukcja skanowania materiałów archiwalnych w IPN – KŚZpNP, w której zawarte
są wytyczne dotyczące przygotowania materiałów archiwal1
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r., s. 45
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nych do procesu digitalizacji, przygotowania stacji roboczej,
zapisu danych, tworzenia kopii użytkowych, oraz tworzenia opisów skanowanych jednostek. W miarę upływu czasu
i wprowadzania w Instytucie Pamięci Narodowej nowych
rozwiązań technicznych jest ona aktualizowana tak, aby jej
standardy odpowiadały obecnie stosowanym urządzeniom
i oprogramowaniu.
Jednym z istotnych elementów całego procesu jest odpowiednie przygotowanie j.a. Przed przekazaniem akt do digitalizacji należy dokonać ich przeglądu pod kątem aktualnych
klauzul tajności, rozszyć, opracować i spaginować (o ile
nie zostało to zrobione wcześniej). Należy również usunąć
wszelkie metalowe elementy tj. zszywki czy spinacze, które
mogłyby doprowadzić do uszkodzenia skanera, rozprasować
wszystkie zagięcia, a także dokonać niezbędnych reperacji
w miejscach, gdzie papier jest uszkodzony.
W przypadku dokumentów znajdujących się w wyjątkowo
złym stanie technicznym możliwe jest zabezpieczenie całych
kart za pomocą dwóch laminatorów, w które wyposażona jest
znajdująca się w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie
pracownia konserwacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania dalsza degradacja papieru zostaje powstrzymana, a zalaminowane dokumenty można skanować przy użyciu automatycznego podajnika papieru bez obawy o ich uszkodzenie.
Jeżeli mamy do czynienia jedynie z niewielkimi uszkodzeniami papieru są one reperowane przy użyciu kauterów.
Do konserwacji papieru wykorzystywany jest Filmoplast
R, który jest wtapiany w papier pod wpływem wysokiej
temperatury (przy użyciu kauterów i laminatorów). Dzięki
temu struktura zniszczonego papieru zostaje wzmocniona,
a jego dalsza degradacja spowodowana m.in. rozwojem pleśni
i grzybów, oraz zakwaszeniem papieru jest powstrzymana.
Dużą zaletą Filmoplastu R jest to, że po wtopieniu w papier
jest on prawie niewidoczny i nie pogarsza czytelności tekstu. Zgodnie z obowiązującą instrukcją dokumentacja aktowa skanowana jest w rozdzielczości 300 dpi, a fotograficzna
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w rozdzielczości 600 dpi. W celu zachowania odpowiedniej
jakości kopie wzorcowe zapisywane są w bezstratnych plikach „tiff” (w celu zmniejszenia pojemności plików instrukcja dopuszcza stosowanie bezstratnej kompresji „LZW”).
Kolejnym etapem digitalizacji jest weryfikacja wykonanych skanów pod kątem zachowania parametrów określonych w instrukcji, ich zgodności z oryginałem, potwierdzenia
dobrej jakości kopii, oraz prawidłowości opisu plików. Na
tym etapie weryfikator może zlecić operatorowi skanera ponowne zeskanowanie kart, które nie zostały zweryfikowane
pozytywnie. Po zatwierdzeniu wszystkich skanów wykonywane są kopie użytkowe w formacie „pdf”, a do folderu zawierającego kopie wzorcową i użytkową dołączany jest plik
„xml” zawierający opis jednostki archiwalnej.

Ilość zdigitalizowanych j.a. w OBUiAD w Rzeszowie2.
2
Dane pochodzą z Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
z lat 2007-2013 oraz Sprawozdań miesięcznych Oddziałowego Biura
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie z okresu od
1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r.
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Początkowo pracownia reprografii rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej korzystała z 3 skanerów
stolikowych (m.in. Epson GT-15000 i Epson GT-20000). Ze
względu na ich możliwości ilość wykonywanych skanów
była ograniczona. Aby sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na cyfrowe kopie akt, konieczne stało się zwiększenie efektywności. Dlatego też w 2009 r. pracownia została
wyposażona w znacznie nowocześniejszy skaner przemysłowy Fujitsu serii fi-6770 z automatycznym podajnikiem papieru, który dzięki swoim możliwościom znacznie przyśpieszył
digitalizację. Kolejne dwa skanery tego typu pojawiły się
w 2010 r. i 2013 r., a skanery stolikowe z czasem zostały wycofane z eksploatacji.
W pierwszych latach proces digitalizacji w dużym stopniu
był wspierany przez stażystów i praktykantów, których w tym
okresie w murach rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej nie brakowało. Pod opieką pracowników etatowych instytutu zajmowali się oni zarówno przygotowaniem
akt do digitalizacji, jak i samym skanowaniem. Natomiast
pracownicy OBUiAD w Rzeszowie prowadzili weryfikację
wykonanych skanów, oraz tworzyli kopie użytkowe. Od kilku
lat fundusze przeznaczane na staże zawodowe zostały ograniczone, a co za tym idzie stażyści w OBUiAD w Rzeszowie
pojawiają się sporadycznie. W związku z tym całość procesu
digitalizacji prowadzona jest przez pracowników Instytutu
Pamięci Narodowej, którym pomimo rosnącego zapotrzebowania na cyfrowe kopie akt, oraz natłoku innych obowiązków związanych m.in. z wdrażaniem systemu Cyfrowe Archiwum, oraz z publikacją inwentarza udaje się terminowo
realizować zamówienia.
Jest to możliwe dzięki modernizacji pracowni reprograficznej
w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Wymiana posiadanych skanerów na znacznie szybsze wyposażone w automatyczne
podajniki papieru, oraz posiadające zaawansowane oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowanie wielu czynności wykonywanych wcześniej przez osoby obsługujące skanery. Obecnie
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stosowane oprogramowanie umożliwia m.in. tworzenie i zapisywanie gotowych zestawów ustawień, oraz umieszczanie ich na serwerze. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania każdy komputer
pobiera automatycznie ustawienia podczas logowania do systemu,
a obsługa skanerów została znacznie uproszczona i miej czasochłonna.
Zdalna konfiguracja ustawień na wszystkich stanowiskach
jednocześnie pozwoliła również w znacznym stopniu wyeliminować błędy powstające w wyniku przypadkowej zmiany ustawień skanera. Obecnie, aby przywrócić prawidłowe
ustawienia wystarczy ponownie zalogować się do systemu.
Duża rozdzielczość i zapis plików wzorcowych w formacie
„tiff” powodują, że mają one dużą objętość. Dlatego też wraz
ze zwiększającą się ilością digitalizowanych materiałów konieczna stała się wymiana komputerów na znacznie szybsze
i nowocześniejsze jednostki, które umożliwiają sprawną pracę
na dużych ilościach plików o znacznej pojemności. Wymiana komputerów nastąpiła pod koniec 2013 r. Równocześnie
zmodernizowana została serwerownia Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Umożliwiło to dokonanie kolejnych
zmian koniecznych do sprawnego funkcjonowania pracowni
reprograficznej. Zwiększona została przepustowość sieci wewnętrznej ze 100 Mb do 1000 Mb (a w niedalekiej przyszłości
planowane jest jej zwiększenie do 2000 Mb).
Na poprawę jakości i zwiększenie tempa pracy ma także
wpływ wprowadzanie nowego oprogramowania pozwalającego na lepsze wykorzystywanie możliwości posiadanych
urządzeń, oraz na skrócenie czasu potrzebnego na czynności tj. weryfikacja skanów, czy wykonanie kopii użytkowych
w formacie pdf. Zmiany wprowadzane na przestrzeni lat
w pracowni reprograficznej OBUiAD w Rzeszowie, zarówno
te wynikające z rosnącego doświadczenia pracowników, jak
i dostępności nowocześniejszych urządzeń i oprogramowania
pozwalają obecnie na wykonywanie znacznie większej ilości
kopii cyfrowych przy zaangażowaniu w proces digitalizacji
takiej samej liczby pracowników.
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Niestety część materiałów nie nadaje się do skanowania
za pomocą automatycznych podajników. Jest to spowodowane stanem papieru, który mógłby zostać rozerwany, lub tym,
że akta zostały sklejone i rozdzielenie poszczególnych kart
spowodowałoby ich zniszczenie. Operator skanera w trakcie
pracy dokonuje oceny poszczególnych kart i podejmuje decyzję czy wykorzystać automatyczny podajnik, czy skaner
stolikowy.
Warto również wspomnieć o dokumentach wielkoformatowych tj. plakaty, mapy czy też księgi, których nie da się
zdigitalizować na skanerze o formacie A3. Ponieważ Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie nie posiada skanera
wielkoformatowego są one skanowane w kilku częściach,
a następnie scalane za pomocą odpowiednich programów do
obróbki grafiki. W wielu przypadkach tj. duże mapy jest to
bardzo trudne m.in. ze względu na budowę skanerów. Dlatego też obecnie w posiadaniu Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie znajduje się aparat fotograficzny Canon EOS
5D MARK III, którego matryca o rozdzielczości 22 megapikseli umożliwia tworzenie obrazów o odpowiedniej jakości
i znacznie ułatwia kopiowanie tego typu dokumentów. Jest
on także wykorzystywany do wykonywania kopii w szczególnych przypadkach, kiedy akta mogłyby zostać uszkodzone
nawet na skanerze stolikowym.
W latach 2010-2012 w rzeszowskim Oddziale Instytutu
Pamięci Narodowej prowadzone były prace nad zdigitalizowaniem znajdujących się w jego zasobie 41383 mikrofisz.3
Proces skanowania poprzedzały żmudne przygotowania polegające na przeglądzie i oznaczeniu wszystkich mikrofisz,
oraz na ich umieszczeniu w opisanych kopertach. W listopadzie 2010 r. do rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej trafił specjalistyczny skaner Zeutschel OM 1500
3
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r., s. 94
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i rozpoczął się właściwy etap digitalizacji mikrofilmów, który
trwał do 2012 r. Poza zeskanowaniem wszystkich mikrofisz
znajdujących się w zasobie wszystkie kopie cyfrowe zostały zweryfikowane pod kątem poprawności ich wykonania
i możliwie najlepszej jakości. Ponieważ skaner został wypożyczony jedynie na czas skanowania mikrofilmów i oczekiwał na niego już kolejny oddział Instytutu wykonanie kopii
użytkowych zostało odłożone do czasu zakończenia digitalizacji całości zasobu mikrofilmowego (na bieżąco tworzono kopie użytkowe jedynie dla mikrofilmów, na które były
zamówienia).
W latach 2010 – 2012 łącznie zeskanowano 17337 j.a.4

Ilość dokumentacji mikrofilmowej zdigitalizowanej w OBUiAD
w Rzeszowie5
4

Dane pochodzą z Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
z lat 2010-2012.
5
Dane pochodzą z Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
z lat 2010-2012.
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Cyfryzacja mikrofisz znajdujących się w posiadaniu Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie znacząco wpłynęła na skrócenie czasu oczekiwania na ich wypożyczenie.
Poprawił się również komfort korzystania i ich czytelność.
Wcześniej konieczne było używanie specjalnych czytników, na których obrazy były wyświetlane w postaci negatywu co utrudniało odczyt i szybko męczyło wzrok. Skany
mikrofisz wyświetlane są w formie pozytywowej dzięki czemu są bardziej czytelne. Poza tym korzystanie z cyfrowej
wersji mikrofilmu daje duże możliwości poprawienia jego
czytelności (powiększanie, zmiana jasności, kontrastu itp.).
Zwiększyły się również możliwości wykonywania kopii
i wykorzystywania mikrofilmów w pracach dyplomowych czy
publikacjach.
Początkowo cyfrowe kopie przechowywane były na nośnikach optycznych (płyty DVD i CD). Pliki wzorcowe nagrywane były w dwóch egzemplarzach, niejednokrotnie ze
względu na dużą objętość konieczne było dzielenie ich na
kilka nośników. Trwałość i komfort użytkowania nośników
optycznych pozostawiały jednak wiele do życzenia. Dlatego
też pod koniec 2008 r. w serwerowni Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pojawiły się pierwsze macierze dyskowe, na których przechowywane są zdigitalizowane materiały.
Wpłynęło to na przyśpieszenie pracy (kopiowanie skanów
akt na macierz trwa o wiele krócej, niż nagranie kilku płyt).
Dzięki zastosowaniu macierzy dyskowych dane są także
znacznie lepiej zabezpieczone przed utratą (można regularnie
wykonywać kopie zabezpieczające), a udostępnianie cyfrowych kopii dokumentów jest dużo łatwiejsze. Upoważniony
pracownik ma dostęp do zdigitalizowanych akt znajdujących
się na macierzach bezpośrednio ze swojego stanowiska pracy
bez konieczności przynoszenia płyt z magazynów, a dzięki
wprowadzeniu rozwiązania, jakim jest tzw. e-czytelnia udostępnienie zeskanowanych j.a. pracownikom instytutu, oraz
osobom korzystającym z czytelni jest możliwe w ciągu kil-
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ku minut. Administrator e-czytelni po otrzymaniu wniosku
o udostępnienie skanów akt umieszcza pliki pdf bezpośrednio
w folderze, do którego dostęp ma dany użytkownik.
Niebagatelne znaczenie dla procesu digitalizacji ma śledzenie rozwoju nowych technologii i ich wdrażanie w Instytucie Pamięci Narodowej. Wymiana sprzętu, oprogramowania, czy przyśpieszenie działania sieci komputerowej,
ale także wiele drobnych zmian wynikających z rosnącego
doświadczenia i wiedzy pracowników OBUiAD w Rzeszowie pozwalają na skrócenie czasu potrzebnego na zdigitalizowanie j.a., oraz na poprawę jakości wykonywanych skanów.
Jako przykład można podać wymianę programu wykorzystywanego do tworzenia kopii użytkowych na znacznie
szybszy i łatwiejszy w obsłudze, czy zakup monitorów wyposażonych w pivot. Większość skanowanych dokumentów
ma układ pionowy i dzięki pionowemu ustawieniu monitora obraz na ekranie jest znacznie większy i czytelniejszy,
a osoba weryfikująca skany nie musi wytężać wzroku i łatwiej dostrzega ewentualne niedociągnięcia zeskanowanych
obrazów.
Mimo że Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie jest jedną z mniejszych jednostek organizacyjnych
instytutu to ilość zdigitalizowanej dokumentacji aktowej
i mikrofilmowej stanowi blisko 8,5% całości cyfrowych zasobów Instytutu. Nie było by to możliwe, gdyby na przestrzeni lat nie modernizowano pracowni reprograficznej
w OBUiAD w Rzeszowie. W roku 2012 w Instytucie Pamięci
Narodowej rozpoczęło się wdrażanie systemu informatycznego
Cyfrowe Archiwum, który ma umożliwić gromadzenie i udostępnianie danych o zasobie, oraz pracach na nim prowadzonych,
w postaci cyfrowej. Jego zadaniem jest również wspomaganie procesu digitalizacji i innych prac prowadzonych na
materiałach archiwalnych. Cyfrowe Archiwum pozwoli
zautomatyzować kolejne czynności tj. tworzenie kopii użytkowych i opisów digitalizowanych j.a. Dzięki temu pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej będą mogli poświęcić
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więcej czasu innym czynnościom tj. przygotowanie akt do
digitalizacji, oraz skanowanie. Zostaną również udostępnione
nowe funkcje tj. rozpoznawanie tekstu (OCR), dzięki którym
znacznie poszerzą się możliwości wyszukiwania informacji w zdigitalizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej
dokumentach.

ks. WŁADYSŁAW P. WLAŹLAK
Stan zdigitalizowania Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

1. Księgi metrykalne
Pewien postęp w dziele korzystania z zasobów metrykalnych zgromadzonych w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
nastąpił po zmikrofilmowaniu ksiąg metrykalnych, co zostało
ujęte w „Katalogu mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej”1. Niestety zawiera
on część zbiorów metrykalnych, czyli prawie 3 tys. jednostek
archiwalnych, co wynikało z faktu ograniczeń tegoż projektu.
Z tego powodu podjęto zabiegi zdigitalizowania wszystkich
akt metrykalnych, co udało się dokonać w latach 2006-2011.
W celu korzystania ze wspomnianego zasobu sporządzono „Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej (1581-1910)”, opublikowany
w czwartym tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”2, który obejmuje ponad 5 tys.
1

W.P. Wlaźlak, Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, wyd. 1, Kraków 2008, wyd. 2,
Kraków 2011.
2
W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej (1581-1919), Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej (dalej RTGZCz) 4 (2012), s. 9-299.
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jednostek archiwalnych. Zawiera on sygnatury akt papierowych oraz sygnatury wersji cyfrowej akt metrykalnych
będących w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego oraz
archiwów parafialnych dawnej diecezji częstochowskiej3,
uzupełnionych o brakujące metrykalia przechowywane
w Archiwum Państwowym w Częstochowie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi i Archiwum Państwowym w Łodzi4. Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych sporządzono w układzie alfabetycznym, zaś przy większej liczbie
parafii w ośrodkach miejskich dodano także wezwanie parafii
dla ich rozróżnienia. Z kolei spis ksiąg metrykalnych danej
parafii ułożono chronologicznie. W pierwszej kolumnie poczynając od lewej strony podano rodzaj zapisu metrykalnego, dalej umieszczono daty krańcowe. W kolejnej kolumnie
znajduje się nazwa archiwum oraz sygnatura księgi wersji
papierowej. W ostatniej kolumnie wytłuszczonym drukiem
podano sygnaturę zapisu cyfrowego akt metrykalnych. Ów
zapis umożliwi prowadzącym kwerendę identyfikację nie tylko zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych ale także w razie
potrzeby odnalezienie wersji papierowej metrykaliów, które
posłużyły sporządzeniu wersji cyfrowej akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych.
2. Księgi dziekańskie
Celem uporządkowania zasobu ksiąg dziekańskich sporządzono „Inwentarz ksiąg dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w
Częstochowie” opublikowany w drugim tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, który
3

Wynika to z faktu, iż niektóre księgi metrykalne pozostają w zbiorach kancelarii parafialnej.
4
Dla uzupełnienia brakujących ksiąg metrykalnych wykorzystano
duplikaty tychże oraz ich mikrofilmy przechowywane w wyżej wspomnianych archiwach.
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zawiera spis 415 jednostek archiwalnych5. Ujęto w nim księgi dziekańskie zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym, które zostały wytworzone przez kancelarie dziekańskie
i parafialne. Wytworzono je przeważnie w XIX wieku, choć
spora część ma rodowód XVIII wieczny, a także z początku
XX wieku. Pochodzą one z krańców południowych archidiecezji gnieźnieńskiej i północno-zachodnich diecezji krakowskiej. Po reorganizacji diecezjalnej w 1818 roku parafie ze
wspomnianych obszarów przynależały do diecezji kujawsko-kaliskiej i kieleckiej. Po roku 1925 parafie te weszły w skład
diecezji częstochowskiej, zaś od 1992 roku w archidiecezji
pomniejszonej o parafie Zagłębią Dąbrowskiego i okolic
Wieruszowa6.
Podobnie jak w przypadku ksiąg metrykalnych dla efektywniejszego korzystania z zasobów ksiąg dziekańskich
dokonano ich zdigitalizowania w latach 2011-2012. W celu
rozpoznania zasobu i umożliwienia korzystania z niego przez
zainteresowanych sporządzono „Katalog zdigitalizowanych
ksiąg dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”, opublikowany w piątym tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, który obejmuje 265 jednostek
archiwalnych7. Wykaz ksiąg sporządzono w układzie alfabetycznym, odnosząc się najpierw do akt dziekana poszczególnych parafii, następnie spisu funduszów parafii, dalej ksiąg
rozporządzeń, akt wizytacji dziekańskich, list imiennych
duchowieństwa i klasztorów oraz akt tyczących się różnych
spraw m.in. danych statystycznych, czasopism religijnych,
5 W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 2 (2011), s. 71-110.
6 Pomimo tego faktu księgi dziekańskie pozostały w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego.
7
W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Częstochowie, RTGZCz 5 (2013), s. 9-33.
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czy też kancelarii dziekańskich8. Z kolei każdą jednostkę archiwalną w nagłówku opatrzono oryginalnym tytułem, zaś
poniżej zapisano dane w trzech kolumnach. W pierwszej
z nich, czyli od lewej umieszczono daty krańcowe, w środkowej kolumnie sygnaturę księgi wersji papierowej zaś w kolumnie prawej umieszczono sygnaturę wersji cyfrowej. Taki
sposób opracowania katalogu zdigitalizowanych ksiąg umożliwia szybką identyfikację wyżej wspomnianego zasobu.
3. Księgi konsystorskie
Analogicznie jak uprzednio celem uporządkowania ksiąg
konsystorskich opublikowano „Inwentarz ksiąg konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks.
Walentego Patykiewicza w Częstochowie”, opublikowany
w drugim tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego
Ziemi Częstochowskiej”, który zawiera spis 261 jednostek
archiwalnych9. Ujęto w nim księgi konsystorskie zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym, które zostały wytworzone przez kancelarie dziekańskie i parafialne zaś w niewielkim
stopniu kancelarie konsystorskie. Wytworzono je głównie w
XIX wieku, choć kilkanaście z nich posiada rodowód XVIII
wieczny. Układ topograficzny ich pochodzenia jest podobny
jak w przypadku ksiąg dziekańskich, choć odnotowano pewne różnice10.
Podobnie jak w przypadku ksiąg dziekańskich dla efektywniejszego korzystania z zasobów ksiąg konsystorskich
dokonano ich zdigitalizowania w latach 2011-2012. W celu
8 Układ nie jest jednolity co wynika z faktu, iż po jego sporządzeniu dodawano nowe jednostki archiwalne.
9 W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 2 (2011), s. 111-138
10
Pomimo tego, iż diecezja częstochowska zmieniła swoje granice
księgi konsystorskie pozostały w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego.
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rozpoznania zasobu i umożliwienia korzystania z niego przez
zainteresowanych sporządzono „Katalog zdigitalizowanych
ksiąg konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”,
opublikowany w piątym tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, który obejmuje
256 jednostek archiwalnych11. Wykaz ksiąg sporządzono
w układzie alfabetycznym poszczególnych parafii, odnosząc
się najpierw do akt konsystorza generalnego kaliskiego, konsystorza foralnego piotrkowskiego, a następnie konsystorza
generalnego krakowskiego, w sprawach majątkowych, sądowych, rozporządzeń władz diecezjalnych i świeckich oraz
spraw różnych dotyczących m.in. klasztorów12. Analogicznie jak uprzednio każdą jednostkę archiwalną w nagłówku
opatrzono oryginalnym tytułem, zaś poniżej zapisano dane
w trzech kolumnach. W pierwszej z nich umieszczono daty
krańcowe, w drugiej sygnaturę księgi wersji papierowej zaś
w ostatniej sygnaturę wersji cyfrowej. Ów sposób opracowania katalogu zdigitalizowanych ksiąg umożliwia właściwą
identyfikację zasobu.
4. Księgi parafialne
Porządkując księgi parafialne, które należy odróżnić od
ksiąg metrykalnych opublikowano „Inwentarz ksiąg parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks.
Walentego Patykiewicza w Częstochowie”, opublikowany
w drugim tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego
Ziemi Częstochowskiej”, który zawiera spis 410 jednostek
11

W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg konsystorskich
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 5 (2013), s. 35-60.
12
Znajdują się tu również pojedyncze akta konsystorza foralnego
radomskiego i wieluńskiego oraz konsystorza generalnego włocławskiego – te ostatnie umieszczone pomyłkowo.
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archiwalnych13. Ujęto w nim księgi parafialne zgromadzone
w Archiwum Archidiecezjalnym, które zostały wytworzone
przez kancelarie parafialne. Niestety inaczej aniżeli w wypadku ksiąg dziekańskich i konsystorskich sporządzono je już
w XV wieku, jednak większość ma rodowód XIX wieczny14. Układ topograficzny ich pochodzenia jest podobny jak
w przypadku ksiąg dziekańskich i konsystorskich15.
„Katalog zdigitalizowanych ksiąg parafialnych Archiwum
Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”, został sporządzony po ukończeniu
tej czynności w 2012 roku i opublikowany w piątym tomie
„Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, który obejmuje 132 jednostki archiwalne16.
Wykaz ksiąg sporządzono w układzie alfabetycznym poszczególnych parafii, które zawierają głównie kopiarze dokumentów, są także księgi brackie, gospodarcze, cmentarne,
rozporządzeń duchownych i świeckich oraz konwentów różnych zakonów17. Analogicznie jak uprzednio każdą jednostkę archiwalną w nagłówku opatrzono oryginalnym tytułem,
zaś poniżej zapisano dane w trzech kolumnach, czyli daty
krańcowe, następnie sygnaturę księgi wersji papierowej oraz
sygnaturę wersji cyfrowej, co umożliwia właściwą identyfikację zasobu.
13 W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 2 (2011), s. 139-176.
14
Należy zauważyć, iż najstarsze akta są zazwyczaj odpisami, choć
trafiają się oryginały i jest ich zazwyczaj kilka w każdym poszycie.
15 Pomimo tego, iż diecezja częstochowska zmieniła swoje granice
księgi parafialne pozostały w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego.
16 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Częstochowie, RTGZCz 5 (2013), s. 61-73.
17
Znajdują się tu również pojedyncze akta nie mające proweniencji kościelnej np. Odpisy posiedzeń i wyroków Trybunału Koronnego
Skarbowego w Radomsku z XVIII w.
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5. Księgi wójtowskie i miejskie
W odróżnieniu od poprzednich zespół ksiąg wójtowskich
i miejskich w niewielkim stopniu posiada proweniencję kościelną. Porządkując go sporządzono „Inwentarz ksiąg wójtowskich i miejskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie”,
opublikowany w drugim tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, który zawiera spis
90 jednostek archiwalnych18. Ujęto w nim księgi wójtowskie
i miejskie zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym, które zostały wytworzone przez kancelarie wójtowskie, gminne,
miejskie, powiatowe i inne. Wytworzono je głównie w XIX
wieku jednak spora część posiada starszy rodowód. Pochodzą
z kancelarii pobliskich ośrodków miejskich i gminnych.
Po ich zdigitalizowaniu zamieszczono „Katalog zdigitalizowanych ksiąg wójtowskich i miejskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Częstochowie”, został sporządzony po ukończeniu tej czynności w 2011 roku i opublikowany w trzecim tomie „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”,
który obejmuje 67 jednostek archiwalnych19. Wykaz ksiąg
sporządzono w układzie alfabetycznym poszczególnych
miejscowości, które zawierają głównie wypisy ksiąg wójtowskich i miejskich, księgi radzieckie, akta gminne, akta naczelnika powiatu piotrkowskiego. Sporą część stanowią akta
miasta Koniecpola i Radomska z XIX wieku20. Analogicznie jak uprzednio każdą jednostkę archiwalną w nagłówku
18 W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 2 (2011), s. 177-186.
19 W.P. Wlaźlak, Katalog zdigitalizowanych ksiąg wójtowskich i
miejskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego
Patykiewicza w Częstochowie, RTGZCz 3 (2012), s. 271-277.
20
Mimo świeckiego charakteru dokumentacji, spora ich część dotyczy spraw religijnych Kościoła katolickiego, czy też wyznania Mojżeszowego.
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opatrzono oryginalnym tytułem, zaś poniżej zapisano dane
w trzech kolumnach, czyli daty krańcowe, następnie sygnaturę księgi wersji papierowej oraz sygnaturę wersji cyfrowej,
co umożliwia właściwą identyfikację zasobu.
6. Podsumowanie
Dzięki powyższym zabiegom dyrekcji Archiwum Archidiecezjalnego na zlecenie metropolity częstochowskiego we
współpracy z centralnym Archiwum w Solkletsity w Stanach
Zjednoczonych udało się doprowadzić do zdigitalizowania
najstarszych zbiorów archiwum. Przy wsparciu sponsorów
zbudowano sieć komputerów z kilkoma stanowiskami, gdzie
udostępnia się metrykalia, dla badaczy genealogii, a także
księgi dziekańskie, konsystorskie, parafialne oraz wójtowskie
i miejskie pracownikom naukowym, a także innym zainteresowanym osobom. Wersja papierowa inwentarzy i katalogów
udostępniana jest nie tylko w Archiwum Archidiecezjalnym
ale także w wielu bibliotekach oraz jest w posiadaniu wielu
osób prywatnych. Celem lepszego upowszechnienia wspomnianych katalogów oprócz wersji papierowej opublikowanej w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, sporządzono ich wersję cyfrową. Została ona
umieszczona w zintegrowanym systemie sieci komputerowej
w Archiwum Archidiecezjalnym oraz na stronie internetowej
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

RYSZARD ZIOBROŃ
Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów

Wybrane aspekty z pracy rzeszowskiego Oddziału IPN nad
digitalizacją fotografii w ramach sytemu „Zeus”

W czasach współczesnych, dzięki postępowi techniki,
czynność wykonywania fotografii stała się czymś bardzo pospolitym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było jednak zupełnie
inaczej. Fotografia towarzyszyła zwykle ważnym wydarzeniom życiowym. Stanowiła coś w rodzaju bezsłownego reportażu, ukazującego człowieka z całym bogactwem towarzyszącej mu rzeczywistości materialnej, rzucając szeroki
snop światła na niejednokrotnie bardzo dramatyczne, okoliczności, w jakich ludzie się znajdowali.
W zasobie Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się, według szacunkowych danych, blisko 40 mln fotografii. Fakt
posiadania tak potężnego zasobu fotograficznego dającego
pierwsze miejsce wśród działających w Polsce instytucji
zajmujących się archiwizacją, wymusił zastosowanie systemu umożliwiającego zabezpieczenie, opracowanie i sprawne
udostępnianie tego typu dokumentacji.
Podstawowym celem, jaki przyświeca archiwistom, jest
przede wszystkim zabezpieczenie materiału historycznego.
Technika digitalizacji, pozwala dziś na wykonanie wysokiej
jakości elektronicznych kopii zdjęć, zaś stałe zwiększanie
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możliwości i tanienie nośników danych, umożliwia praktyczne zastosowanie tejże techniki w archiwum.
Konwersja danych z dokumentacji papierowej (najczęściej) do postaci cyfrowej, czyli mówiąc prościej przeniesienie obrazu zdjęciowego w sferę elektroniki, stanowi pierwszy etap działania w ramach używanego przez IPN systemu
digitalizacji i archiwizacji zdjęć „Zeus”. System ten, dzięki
bazie haseł, miejsc, osób a także zastosowaniu strukturalnego podziału wprowadzanych obrazów na grupy i podgrupy
tematyczne, umożliwia archiwizację i sprawne zarządzanie
wprowadzonymi fotografiami1.
Rozproszone w ponad 3 tys. metrów bieżących wszystkich akt, jakie znajdują się w zasobie rzeszowskiego Oddziału IPN-KŚZpNP, fotografie stanowią szczególną część tego
zasobu. Ogromna większość z nich to odbitki pozytywowe,
występujące głównie w aktach osobowych, z których najliczniejszą część stanowi zbiór akt paszportowych. Nie brakuje jednak w zasobie fotografii innego typu. Te ostatnie mają
często bardzo dużą wartość, stanowiąc nierzadko prawdziwe
cymelia historyczne2.
Przed przystąpieniem do skrótowego scharakteryzowania ważniejszych elementów zasobu fotograficznego rzeszowskiego Oddziału IPN i opisania kilku praktycznych
aspektów pracy z systemem „Zeus”, wypada zadać podstawowe pytanie, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując wyboru materiału fotograficznego celem wprowadze1 O działaniu systemu „Zeus” patrz szerzej: Piotr Chojnacki, Radosław Morawski, Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w systemie „ZEUS”, [w:] „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 2, Warszawa 2009.
2
Taką „perełką” w rzeszowskim archiwum jest przykładowo, znajdująca się w darowiźnie wdowy po ppłk. Zygmuncie Norwidzie-Niepokoju – Marii Chrzanowskiej-Niepokój, oryginalna fotografia płk.
Stefana Roweckiego z lat 30. ubiegłego wieku. Zdjęcie przedstawia pułkownika ubranego w mundur garnizonowy podczas przejażdżki konnej
wraz z siostrą. (Zbiór Marii Chrzanowskiej-Niepokój – IPN Rz 503/1)
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nia do systemu. Zastosowanie odpowiedniej selekcji jest
tu bowiem niezbędne wobec wielkiej ilości przechowywanych w archiwum zdjęć i pracochłonności samego procesu
wprowadzania.
Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpN, w szczególności zaś preambuła do tejże ustawy, kieruje naszą uwagę
przede wszystkim na fotografie związane z historią patriotycznych zmagań Polaków w walce o niepodległość oraz na
te, które upamiętniają ofiary i straty poniesione przez Polskę,
wreszcie na ujawniające bezprawne działania totalitarnych
systemów wobec polskich obywateli3. Istotny czynnik brany
pod uwagę przy selekcji zdjęć przeznaczonych do digitalizacji stanowi także zapotrzebowanie na konkretną tematykę
oraz możliwość potencjalnego wykorzystania ich przez osoby zainteresowane.
Ze zdjęć wprowadzonych do systemu w rzeszowskim Oddziale IPN korzystają najczęściej naukowcy, dziennikarze
i filmowcy. Niestety, rzadko zdarza się by korzystali z nich
nauczyciele. A przecież fotografia może potencjalnie stanowić wspaniały i łatwo przyswajalny materiał dydaktyczny4.
3

Dokładnie w preambule do ustawy z 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP: „Mając na względzie: zachowanie pamięci o ogromie ofiar,
strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie
wolności oraz godności ludzkiej, obowiązek ścigania zbrodni przeciwko
pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych, a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez
państwo łamiące prawa człowieka, jako wyraz naszego przekonania, że
żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą
być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu [itd…]”.
4
Zdjęcia mogą służyć, co najczęściej ma miejsce, jako ilustracja
do przekazywanych treści historycznych, lub też, co bardziej wskazane, jako materiał do „wyłuskiwania” informacji na podstawie przeprowadzonej samodzielnie analizy. Ta druga metoda będzie z pewnością
o wiele atrakcyjniejsza dla młodzieży szkolnej, bądź studentów.
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Jako przykład można tu przytoczyć choćby zbiór fotografii i fotokopii przejętych po Oddziałowej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie5. Daje
on szczególnie duże możliwości potencjalnego wykorzystania
w procesie edukacji. Znajdują się tam zdjęcia niejednokrotnie
bardzo dramatyczne (jak przykładowo w przypadku reportażu fotograficznego z egzekucji Władysława Chaji i Antoniego
Urbaniaka, z grudnia 1939 r., w więzieniu w Tarnobrzegu),
czy wręcz drastyczne, jak np. zdjęcia z obozów jenieckich
czy koncentracyjnych. Materiał ten, ze względu na swój charakter doskonale i przekonująco obrazuje tragedie i upadek,
do jakiego może dojść człowiek, gdy ulegając koniunkturze
zaczyna bezwiednie służyć systemom totalitarnym.
Licznie występujące w pokomisyjnych materiałach zdjęcia portretowe niemieckich zbrodniarzy wojennych, które po
wojnie wykorzystywano w poszukiwaniach prokuratorskich
i w licznych procesach sądowych, a także jako materiał poglądowy, również może posłużyć w edukacji młodego pokolenia, zwłaszcza do przekazania prawdy, że system oparty na
zbrodni i terrorze prędzej czy później spotka się z osądem.
Niestety, obecny stan procedur formalnych wynikający
z obowiązujących uregulowaniach prawnych, stwarza poważne ograniczenia w dostępności fotograficznych materiałów
archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dla nauczycieli.
Dużym krokiem do przodu byłoby udostępnienie w intrenecie zdjęć wprowadzonych do systemu „Zeus”, w sposób podobny, jak to zrobiono w przypadku Narodowego Archiwum
Cyfrowego6.
Fotograficzne zasoby archiwalne IPN, to przede wszystkim zdjęcia przejęte po tzw. organach bezpieczeństwa ko5

Zbiór fotografii, sygn. IPN Rz 19/1 – 350.
Szerzej o możliwościach dydaktycznego wykorzystania udostępnionych w internecie materiałów fotograficznych zob.: Joanna Wojdon, Internetowe zasoby archiwów w nauczanie historii, [w:] „Archejon”, t. CVII, Warszawa 2004 r.
6
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munistycznego państwa, tj. w szczególności po UB i SB.
Zdecydowanie największą część z nich stanowią zdjęcia
legitymacyjne z akt paszportowych. Zdają się one stanowić
mało atrakcyjny dla historyków materiał. Jeżeli jednak jeśli
się weźmie pod uwagę masowość i specyfikę tego zbioru, to
jego wartość może okazać się o wiele cenniejsza niż to się
na pierwszy rzut oka wydaje. W pewnym sensie fotografie te
można uznać za dwudziestowieczny odpowiednik rzeźb głów
mieszczan krakowskich znajdujących się w kasetonach ozdabiających komnaty wawelskie. Dokumentując portrety milionów Polaków żyjących w PRL-u, umożliwiają młodszym
pokoleniom dotarcie do dobrze zachowanych wizerunków
twarzy przodków.
W świetle szacunkowych danych na niespełna 38 mln
fotografii paszportowych znajdujących się w całym zasobie
IPN, na rzeszowski Oddział przypada ok. 1,7 mln 7. Nie są
one jednak na razie wprowadzane do systemu z dwóch przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że gwałtownie postępujący
rozwój techniki daje szansę w przyszłości na zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu wprowadzania do bazy tego
typu materiału. Poza tym, stosownie do cytowanych wyżej
kryteriów wynikających z Ustawy o IPN, priorytet mają inne
zdjęcia, zwłaszcza fotografie przedstawiające osoby walczące o niepodległy byt Państwa Polskiego.
Niewątpliwie takie zdjęcia, o unikatowej wartości historycznej, znajdujemy w zbiorze materiałów dotyczących żołnierzy i oficerów PSZ Poza Granicami Kraju powracających
z Wielkiej Brytanii do Polski8. Wspomniane akta zawierają
7

Tomasz Stempowski, Konrad Ślusarski, Zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej i jego cechy specyficzne, [w:] „Przegląd
Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 2, Warszawa 2009,
s. 193. Tam też szczegółowe informacje na temat ilości i rodzaju materiału zdjęciowego w zasobie BUiAD oraz Oddziałów / Delegatur IPN.
8
Materiały dot. żołnierzy i oficerów PSZ na Zachodzie powracających z Wielkiej Brytanii do Polski, sygn. IPN Rz 053/165, t. 1-23.
Bezcenne zdjęcia ze służby żołnierzy PSZ znajdujemy również w Ko-
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m.in. zeszyty ewidencyjne, zaświadczenia oraz kwestionariusze repatriacyjne wojskowych i ich rodzin. Dokumentacja
ta bardzo wspomaga i ułatwia opracowanie załączonych do
kwestionariuszy fotografii żołnierzy – repatriantów. Chodzi
tu przede wszystkim o uzyskanie ogólnych informacji o danej osobie oraz identyfikację występujących na mundurach
oznak i odznaczeń, a także ustalenie chronologii wykonania
zdjęcia (Zob. il. nr 1)9.
We wspomnianym materiale znajdujemy głównie fotografie szeregowych i podoficerów, rzadziej oficerów Polskich Sił
Zbrojnych. Czasem można tam znaleźć ciekawe osobliwości.
Ciekawostką taką w rzeszowskim archiwum jest dołączone
do akt repatriacyjnych ojca zdjęcie młodocianego Andrzeja
Szmilichowskiego – późniejszego słynnego „Jordana” – wokalisty pierwszego polskiego zespołu rockowego Rhythm
and Blues, obecnie zaś poczytnego pisarza. Jego ojciec Teofil
– lekarz weterynarii – służył przed wojną w 5. Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Po kampanii wrześniowej przebywał w niewoli niemieckiej, zaś po wyzwoleniu zaciągnął się
do 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Do Polski wrócił wraz
z synem z Wielkiej Brytanii w 1947 r. (Zob. il. nr 2)
Spośród zdjęć przejętych po UB/SB na uwagę zasługują także zdjęcia zagarnięte przez te organa podczas różnego
rodzaju rewizji i konfiskat, celem operacyjnego ich użycia,
względnie wykorzystania, jako materiał dowodowy. Niestety,
lekcjach: Władysława Jaksana (IPN Rz 416/1–2) i mjr. dr. n. med. Romana Rettingera (IPN Rz 505/1–2) oraz innych. Zob. również: Anna
Marcinkiewicz, Akta dotyczące żołnierzy PSZ na Zachodzie w zasobie
archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, [w:] „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 2, Warszawa 2009.
9
Na odwrotną sytuację zwracała uwagę Marlena Jabłońska pisząc: „Obraz uzupełnia treść zachowanej dokumentacji, dopełnia ją,
pokazuje kontekst, a nade wszystko wypełnia luki informacyjne.”
(M. Jabłońska, Obraz fotograficzny a obraz filmowy – problem opisu
archiwalnego, [w:] „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 5, Warszawa 2012, s. 65.).
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duża część tego stosunkowo, jak na warunki rzeszowskiego
Oddziału, obszernego zbioru, to zdjęcia bezimienne, nie zawierające żadnego opisu. W wielu wypadkach tylko żmudna
praca archiwisty pomaga w identyfikacji niektórych postaci
czy wydarzeń, które przedstawiają.
Ciekawy materiał, często wykorzystywany w różnego
rodzaju wystawach czy publikacjach stanowi reportaż fotograficzny z ujęcia jednego z ostatnich ukrywających się
z bronią żołnierzy wyklętych – Michała Krupy ps. „Wierzba”
z oddziału Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, potem Adama
Kusza ps. „Kłos”. Krupę ujęto 11 lutego 1959 r. we wsi Kulno w pow. leżajskim w zabudowaniach Dymitra Cala. Seria
zdjęć została wykonana najprawdopodobniej już po właściwym ujęciu ukrywającego się żołnierza i była inscenizacją
na potrzeby komunistycznej propagandy (Zob. il. nr 3 i 4)10.
W rzeszowskim zasobie znajdujemy wiele dzisiaj bezcennych już zdjęć dokumentujących obchody milenijne
w Polsce, na których nierzadko odnajdujemy postaci tej rangi, co kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Obok
licznych dostojników Kościoła katolickiego w Polsce możemy tam znaleźć rzesze wiernych biorących masowy udział
w uroczystościach. I chociaż działania organów bezpieczeństwa zmierzały do wykorzystania pozyskanego operacyjnie
materiału fotograficznego przeciwko uczestnikom i prezentowanej przez nich idei, dzisiaj zdjęcia te stanowią wspaniałe
świadectwo panującego wówczas wśród wiernych entuzjazmu i radości z przeżywanych wydarzeń. (zob. il. nr 5 i 6)
Dzisiaj historycy często sięgają do tych zdjęć, korzystając
dzięki systemowi „Zeus” z możliwości obejrzenia ich miniatur w każdym z Oddziałów IPN w Polsce.
Dość licznie zachowane fotografie z uroczystości rocznicowych organów bezpieczeństwa, a także zdjęcia portretowe
z akt osobowych komunistycznych funkcjonariuszy nie są
obecnie wprowadzane do systemu.
10

Krupa Michał, sygn. IPN Rz 107/1613, t.1.
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Znacznie wartościowszy materiał, digitalizowany i archiwizowany w pierwszej kolejności, znajdujemy w przekazanych do rzeszowskiego Oddziału zbiorach prywatnych. Ofiarodawcy to zwykle członkowie rodzin osób zaangażowanych
w działalność niepodległościową. Często są to także sami
kombatanci, a także interesanci wnioskujący o udzielenie dokumentów z zasobu instytucji. Bywają w tym gronie osoby
współpracujące z IPN, a także zupełnie postronne przekazujące lub udostępniające posiadany materiał fotograficzny.
Zdarzają się wśród Ofiarodawców bezpośredni uczestnicy
ważnych wydarzeń, jak przykładowo w przypadku Zbioru Waldemara Mikołowicza, który przekazał do Instytutu
401 wykonanych przez siebie podczas strajku chłopskiego
w styczniu i lutym 1981 r. w Rzeszowie, bezcennych dziś
fotografii11.
Podobnie kapitalny dokument, wspaniale oddający atmosferę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku, stanowi Zbiór Tadeusza Kensego12. Darczyńca
wykonał wspomniane zdjęcia będąc delegatem Regionu rzeszowskiego.
Materiały przekazywane są zwykle w formie nośników
papierowych, czasem klisz celuloidowych, rzadko szklanych13, wreszcie płyt CD/DVD oraz sporadycznie zdjęć typu
polaroid. Wśród zdjęć papierowych często mamy do czynie11

Zbiór zdjęć wykonanych przez Waldemara Mikołowicza podczas
strajku chłopskiego w Rzeszowie, w Domu Kolejarza (w siedzibie likwidowanej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie) w okresie od 5 stycznia do 20 lutego 1981 r., sygn. IPN Rz 320/1.
12 Negatywy zdjęć z I Krajowego zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wykonanych przez delegata rzeszowskiego – Tadeusza Kensego, sygn. IPN Rz 283/1.
13
Jak np. w przypadku Kolekcji Mieczysława Haspela – mistrza
Polski w biegu na 110 m. przez płotki – Negatywy zdjęć rodzinnych,
z zawodów sportowych oraz fotografii ze służby Mieczysława Haspela
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1932–1933), sygn. IPN Rz 420/2.
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nia z oryginałami fotografii. Bywają one opatrzone mniej lub
bardziej dokładnymi opisami, czasem życzeniami lub dedykacjami, nieraz bardzo wzruszającymi.
Znaczną część zdjęć pochodzących z darowizn prywatnych stanowią obrazy cyfrowe wykonane przez pracowników
IPN z udostępnionych nośników, względnie przekazane bezpośrednio w postaci elektronicznej przez Darczyńcę.
Fotografie pochodzące z darowizn zazwyczaj wprowadzane są do systemu w pierwszej kolejności, szczególnie
w przypadku, gdy Darczyńcy, czy też osoby z nimi związane, w tym głównie krewni, są w stanie pomóc w dokonaniu
opisu materiału zdjęciowego i identyfikacji osób, miejsc oraz
okoliczności ich wykonania. Pośpiech w takich wypadkach
jest szczególnie wskazany, gdy mamy do czynienia z osobami
posuniętymi w latach.
Spośród materiałów przekazanych do rzeszowskiego Oddziału przez kombatantów na uwagę zasługują unikatowe
Zbiory: Stefana Pajdy i Michała Jerzego Kryczki przedstawiające żołnierzy Podokręgu AK Rzeszów, częściowo zawierające zdjęcia z okresu okupacji14. Szczególnie w zbiorze
tego pierwszego znajdujemy szereg fotografii (kopie cyfrowe)
z życia codziennego żołnierzy komórki informacyjno-propagandowej Inspektoratu AK Rzeszów, krypt. „Wedeta”, w tym
w szczególności osób związanych z wydawaniem podziemnego pisma „Na Posterunku”, w które rodzina Ofiarodawcy
i on sam byli bezpośrednio zaangażowani.
Podobnie bardzo cenny, choć o nieco innym charakterze,
materiał zawiera Zbiór Michała Jerzego Kryczki. Nieżyjący
już, niestety dr inż. Michał Kryczko – w okresie okupacji,
kapral podchorąży AK i zarazem uczestnik wielu najbardziej
spektakularnych akcji przeprowadzanych przez żołnierzy rzeszowskiego Inspektoratu AK, po wojnie przez lata zajmował
się opisywaniem i dokumentacją tychże akcji. Przekazany
14

Zbiór Stefana Pajdy, sygn. IPN Rz 303/1; Zbiór Michała Jerzego
Kryczki, sygn. IPN Rz 342/1–2.
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przez niego materiał, to przede wszystkim zdjęcia portretowe
żołnierzy Podobwodu AK Rzeszów – Południe, w szczególności zaś placówki ZWZ–AK Błażowa, krypt. „Buk”.
Zbiór Mariana Makoli to prawdziwy rarytas wśród darowizn. Zawiera cyfrowe kopie pamiątkowych zdjęć elewów
Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu rocznik 1934. Zdjęcia ukazują życie codzienne, ćwiczenia wojskowe, budynki oraz
przede wszystkim elewów. Jednym z nich był sam Ofiarodawca, innym – późniejszy dowódca Inspektoratu Rejonowego AK Rzeszów, a po wojnie prezes IV Zarządu Głównego
WiN – mjr Łukasz Ciepliński. (zob. il. nr 7)
Czasem substancję darowizny stanowią fotografie wychodzące poza ramy czasowe, na których skupia się działalność
Instytutu, to jest okres od 1939 r. do 1989 r. I tak w pozyskanej ostatnio przez rzeszowski Oddział IPN Kolekcji wachm.
Ludwika Stawskiego, znajdujemy m.in. szereg zdjęć (kopie
cyfrowe) ze służby żołnierzy polskich w II Brygadzie Legionów oraz w wojnie z bolszewikami15.
Z kolei w Zbiorze Władysławy Harmaty, znajdujemy m.in.
skany zdjęć poświęconych oficerowi dywersji Obwodu AK
Dębica – Jerzemu Eustachemu Wosiowi, ale także przedstawiających służbę jego ojca Marcina i dwóch wujków w cesarsko-królewskiej armii. To unikatowy zbiór fotografii (kopie
cyfrowe) przedstawiający życie codzienne lekarzy wojskowych z okresu I wojny światowej. Znajdujemy tam zdjęcia
lazaretu, różnego rodzaju sprzętu artyleryjskiego, przepięknej karpackiej przyrody itp. Ciekawostką są tam prawdopodobnie zdobyczne fotografie z wizyty włoskich dostojników
państwowych, w tym naczelnego wodza armii włoskiej – gen.
Luigi Cadornae, w jednym z fortów, prawdopodobnie na terenie włoskiej Afryki Północnej,
Podsumowując należy stwierdzić, że używany przez IPN
system digitalizacji i archiwizacji zdjęć sprawdza się w praktyce, należałoby jedynie dążyć do tego, by przynajmniej
część zdjęć historycznych, zwłaszcza pochodzących z daro15

Kolekcja wachmistrza Ludwika Stawskiego, sygn. IPN Rz 518/1.
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wizn prywatnych, udostępnić w formie miniaturek z opisem
w internecie. Pragnę przy okazji zwrócić się także z prośbą
o udostępnianie ze zbiorów prywatnych fotografii o charakterze historycznym, celem skopiowania przez pracowników
IPN. Da to możliwość zabezpieczenia zdjęć poprzez digitalizację, a także włączenie najwartościowszych z ich do obiegu
naukowego.
Ilustracje
Opis zdjęcia kaprala podchorążego Jerzego Kostiuka w bateldresie. Bardzo pomocne w rozpoznaniu detali okazują się
materiały dokumentacyjne zamieszane w jednostce archiwalnej zawierającej oryginalne fotografie.

Andrzej Szmilichowski z ojcem przed powrotem w 1947 r.
z Wielkiej Brytanii do Polski.
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Seria zdjęć z ujęcia jednego z ostatnich żołnierzy wyklętych na Rzeszowszczyźnie – Michała Krupy ps. „Wierzba”.
Ukrywającego się z bronią Krupę ujęto dopiero 11 lutego
1959 r.

R. Ziobroń, Wybrane aspekty z pracy rzeszowskiego Oddziału IPN...
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Michał Krupa po aresztowaniu. Zdjęcia sygnalityczne stanowią ważną część zbiorów fotograficznych IPN.

Fotografie z obchodów Milenijnych w Lubaczowie z udziałem m.in. prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego i kardynała
Karola Wojtyły.
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Opis zdjęcia Prymasa podczas uroczystej liturgii w prokatedrze lubaczowskiej. Data wydarzenia – 23 X 1966 r., indykowana w lewym dolnym rogu.

Szósty od prawej stoi wśród kolegów kadetów uśmiechnięty Łukasz Ciepliński – późniejszy dowódca Inspektoratu
Rejonowego AK Rzeszów i prezes IV Zarządu Głównego
WiN.

WSPÓŁCZESNE ARCHIWA

ks. KAZIMIERZ DĄBROWSKI
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi

Jubileuszowa Konferencja w 75. lecie powołania Archiwum
Archidiecezjalnego w Łodzi

W dniu 19 listopada 2012 r. odbyła się w auli Wyższego
Seminarium Duchownego w Łodzi pod patronatem arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego
i prof. Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej konferencja naukowa na temat Nowoczesne kierunki
w konserwacji, archiwizacji i wystawiennictwie zbiorów
sakralnych. Została ona zorganizowana przez Archiwum
Archidiecezjalne w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej,
w związku z 75. rocznicą powołania do istnienia tychże instytucji. Ponadto współorganizatorami konferencji były:
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki
Łódzkiej i Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Instytut Teologiczny w Łodzi – filia Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć i zadań
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej oraz potrzeb związanych z konserwacją, archiwizacją i wystawiennictwem posiadanych zbiorów. Ponadto
przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki zostały zaprezentowane możliwości, które mogłyby być wykorzysty-
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wane w pracach archiwalno-muzealnych. Pierwszą część konferencji prowadził ks. dr hab. Jan Wolski (WSD), a następnie
przejął przewodnictwo dr Jan Perkowski (PŁ). W konferencji
uczestniczyło 155 osób, z Łodzi, Zgierza, Pabianic, a także
delegaci z Krakowa, Poznania, Radomia i Warszawy. Obrady
rozpoczął rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr
Janusz Lewandowicz, który powitał arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i wszystkich dostojnych gości z terenu całej
Polski.
Arcybiskup Łódzki wygłosił słowo wprowadzające mówiąc o znaczeniu historycznym instytucji chroniących dobra
kultury. Nawiązał do jubileuszowej uroczystości i do tej daty,
kiedy to biskup Włodzimierz Jasiński powołał muzeum i mianował pierwszego jej dyrektora, a następnie 21 grudnia 1937 r.
ogłosił statut muzeum. Przestawił niektóre aspekty działalności archiwum: m.in. o przekazaniu 14 kwietnia 1978 r.
1337 j.a. akt kościelnych z XVI – XX wieku przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe, dzięki staraniom biskupów
Michała Klepacza i Józefa Rozwadowskiego. Wspomniał też
o akcji mikrofilmowania ksiąg w latach 1996-2002; a także
o instrukcji kancelaryjnej z 30 grudnia 2003 r. oraz o dekrecie arcybiskupa Władysława Ziółka z 28 września 2006 r. na
mocy którego archiwum przejmuje stopniowo w depozyt archiwalia z parafii wytworzone przed rokiem 1920. W drugiej
części przemówienia Arcybiskup przytoczył najważniejsze
dokumenty Kościoła mówiące o trosce o zabytki sakralne
oraz podkreślił rolę muzeum kościelnego w ożywianiu wiary
i właściwej ocenie dziedzictwa historycznego i artystycznego. Przytoczył m.in. takie dokumenty: Konstytucję o liturgii
Soboru Watykańskiego II, List Kongregacji z 1971 r. pt. Opera artis, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., Konstytucję
apostolską Pastor Bonus z 1988 r., dokument Stolicy Apostolskiej z 2001 r. Funkcje pastoralne muzeum, Enchirydion
kościelnych dóbr kultury z 2002 r. W przesłaniu stwierdził,
że troska o dzieła kultury sakralnej jest naszym wspólnym
zadaniem.
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Rektor Politechniki Łódzkiej profesor Stanisław Bielecki podkreślił rolę współpracy instytucji kościelnych i państwowych w konserwacji, archiwizacji i wystawiennictwie.
Przykładem jest współpraca Muzeum Archidiecezji Łódzkiej
z Politechniką Łódzką. Następnie ks. prał. Jerzy Spychała
dyrektor Muzeum odczytał list gratulacyjny biskupa Jana
Kopca, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. Biskup
w liście gratulacyjnym wyraził uznanie dla wszystkich pracowników archiwum minionego czasu i dla zespołu obecnie
działającego. Stwierdził też, że bogactwo zachowanych źródeł przynagla do otoczenia ich troskliwą opieką.
Pierwszym mówcą z gości honorowych był senator Ziemi Łódzkiej Ryszard Bonisławski, który podziękował archiwistom za dobrą współpracę w wymianie informacji historycznej. Po nim zabrał głos dr Andrzej Biernat Dyrektor
Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
z Warszawy, który odczytał list naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka. W liście obok słów gratulacyjnych dla archiwum podkreślił,
że „archiwiści bez względu na formalną przynależność
i usytuowanie w strukturach instytucjonalnych stanowią rodzinę archiwalną, mającą poczucie jedności celów i działania”. Złożył też życzenia jubileuszowe, aby kadra archiwum
była otaczana gronem wspierających osób, znajdując zrozumienie dla swojej misji i wynikającej z niej potrzeb, by
troszcząc się o zachowanie przeszłości czynili z archiwum
bezpieczne miejsce dla zasobu i przyjazne dla użytkowników. Wręczył też cenną publikację wydaną przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych pt. Ochrona zasobów
kościelnych (Warszawa 2012).
Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ks. prof.
dr hab. Józef Marecki złożył podziękowanie ks. dyrektorowi Kazimierzowi Dąbrowskiemu, a także ks. dr. hab. Mieczysławowi Różańskiemu i ks. dr. Henrykowi Janusowi oraz
s. mgr Lucynie Witczak. Ponadto powiedział, że wysoka oce-
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na działalności archiwum to zasługa was, którzy tworzycie
oddany personel i stosowną atmosferę do pracy. Życzył też,
by patron polskich archiwistów błogosławiony Wincenty
Kadłubek wypraszał łaski archiwariuszom łódzkim. Prezes
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich mgr Kazimierz Jaroszek gratulując dużych osiągnięć głównie w zakresie badań
naukowych i digitalizacji zbiorów; życzył by praca ta dawała
dużo satysfakcji.
Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks.
mgr Roman Dworacki, przybliżył rolę i zadania archiwów;
przypomniał też słowa swego poprzednika ks. Konrada Lutyńskiego, który mawiał często, że „praca w archiwum jest za
pokolenia i na pokolenia”. Ze słowami uznania przekazał też
medal wyryty w 2006 r. na pamiątkę renowacji budynku Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W przemówieniu Dyrektora Archiwum Państwowego z Poznania
mgr Henryka Krystka, znalazły się następujące słowa:” niech
dotychczasowe wielkie osiągnięcia, przychylność i zrozumienie władz kościelnych, rządowych i samorządowych oraz
konsekwentna praca utrwalą przodującą pozycję waszego
archiwum wśród instytucji kulturalno-naukowych na terenie
diecezji i kraju”. Wręczył też faksy milę dokumentu fundacji klasztoru cystersów w Łęknie pod Wągrowcem z 1153 r.,
będącym najstarszym dokumentem zachowanym w polskich
archiwach państwowych, a przechowywanym w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. Gratulacje także złożył dyrektor
Archiwum Państwowego w Łodzi mgr Piotr Zawilski, który wysoko ocenił wieloletnią współpracę między archiwami
łódzkimi. Życzył także nowych osiągnieć naukowych oraz
wytrwałości w trudnej pracy archiwisty.
Po wystąpieniu gości honorowych wygłosił referat prof.
Rafał Leszczyński na temat: Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.
Przeszłość – współczesność – i perspektywy na przyszłość.
Zwrócił uwagę na kluczową datę – 21 grudnia 1937 r.; wtedy
to biskup Włodzimierz Jasiński powołał muzeum, mianując
dyrektora ks. Henryka Rybusa. Przybliżył też dwie postacie;
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pierwszego dyrektora muzeum ks. H. Rybusa i obecnego
ks. J. Spychałę.
Kolejnym referentem był ks. dr Kazimierz Dąbrowski,
który mówił na temat: Sylwetki archiwistów Archiwum Diecezjalnego w Łodzi. Jak wskazuje tytuł referent omówił sylwetki archiwistów do powołania archidiecezji łódzkiej, czyli do
25 marca 1992 r.1 Podziękował też wszystkim uczestnikom
i gościom, a głównie tym, którzy przybyli z daleka. Mówił
też o głównych osiągnięciach archiwum i o planach na przyszłość. Po wygłoszonym referacie nastąpiła przerwa, podczas
której można było obejrzeć w kuluarach poczet rektorów Seminarium, a także wystawę papieską przybliżającą wizytę
Jana Pawła II w Łodzi – 13 czerwca 1987 r.
W drugiej części obrad referaty wygłoszono 7 referatów.
Referentami byli: mgr Agnieszka Janik (Archiwum Państwowe w Łodzi); mgr Piotr Zawilski (dyrektor Archiwum
Państwowe w Łodzi); dr Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi); dr hab. Beata Gutarowska (Politechnika Łódzka); prof. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki); prof. Bogusław Więcek, dr Jan Perkowski (Politechnika
Łódzka); mgr Wojciech Szygendowski (Wojewódzki Konserwator Zabytków).
Po przerwie mgr Agnieszka Janik w swoim referacie mówiła o dokumentach (głównie z lat 1806-1830) dotyczących
Jasnej Góry znajdujących się w Archiwum Państwowym
w Łodzi (Zespól Rząd Gubernialny Piotrkowski. Anteriora).
Poszyt zawiera korespondencję władz klasztoru jasnogórskiego z Komisją Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim. Celem
referatu, który wygłosiła dr Zofia Wilk-Woś (Akademia Nauk
1

Byli to: ks. Wiktor Bilski (1870-1942), ks. Teofil Wojdas (18801928), ks. Klemens Grefkowicz (1863-1929), ks. Henryk Rybus (19071974), s. Helena Cabała (1922-1995), ks. Ryszard Salski (1925-2013),
ks. Alfred Mikołajewicz (1925-2003), ks. Jan Wiktorowski (19342008), ks. Tadeusz Popis (1933-2007), ks. Władysław Ziółek (ur. 1935),
ks. Stanisław Grad (1941-2011).
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Społecznych) była próba zachęcenia młodych badaczy, do sięgnięcia do źródeł, jakimi są księgi metrykalne. Autorka przybliżyła także proces mikrofilmowania ksiąg metrykalnych.,
podjęty w latach 1996-2002 (3 tysiące ksiąg). Wspomniała
też o dekrecie abp. Władysława Ziółka, metropolity łódzkiego, z 28 września 2006 r., który zobowiązywał proboszczów
do przekazywania w depozyt do Archiwum ksiąg metrykalnych i innych akt parafialnych wytworzonych przed 1920 r.
Proces ten trwa. Dr hab. Beata Gutarowska z Politechniki
Łódzkiej w swoim referacie starała się odpowiedzieć na pytanie, jak chronić archiwalia i muzealia przed zniszczeniem.
Autorka stwierdziła, że decydującą rolę odgrywają tu następujące czynniki: katastrofy i awarie (powodzie, pożary, awarie instalacji; czynniki atmosferyczne; człowiek (działania
wojenne, kradzieże); czynniki biologiczne (bakterie i grzyby). Profesor Krzysztof Stefański kierownik Katedry Historii
Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego scharakteryzował witraże katedry łódzkiej, które pochodzą z 1911 r. Stwierdził też, że zakład Richarda Schleina wykonał nie tylko witraże katedralne,
ale też zlecenia do innych kościołów (m.in. do kościoła Matki Bożej Różańcowej w Pabianicach). W dwugłosie profesor
Bogusław Więcek i dr Jan Perkowski z Politechniki Łódzkiej
przedstawili referat na temat: Nowoczesne techniki w badaniu i konserwacji dzieł sztuki. Autorzy podają dwie metody,
które warto by zastosować w instytucjach troszczących się
o muzealia. Są to: termowizyjne metody badania dzieł sztuki
i radiacyjne metody konserwacji dzieł sztuki. Zastosowanie
tych metod ma te zalety, że istniałaby możliwość rozpoznawania struktury obiektu bez konieczności zdejmowania kolejnych warstw, a nawet bez konieczności przemieszczania
obiektu. Ponadto metody te pozwoliłyby określić wiek obiektu, a także skład materiałowy i jego autentyczność.
Wojewódzki Konserwator Zabytków, mgr Wojciech Szygendowski zachęcał do troski o drewniane kościoły (na terenie wojewódzka łódzkiego jest 150 drewnianych obiektów
zabytkowych).
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Konferencja naukowa zakończyła się ciekawą dyskusją
i postanowieniem dalszej współpracy. Podsumował ją dr Jan
Perkowski, który stwierdził, że obrady uzmysłowiły władzom
świeckim i duchownym wielkość i wartość osiągnięć zabezpieczaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego. Ponadto
zwrócono się do odpowiednich władz by powstały wieloletnie plany pozwalające na realizacje tych celów.

AGNIESZKA SZMEREK
Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Początki Zakonu Pijarów związane są z życiem i działalnością św. Józefa Kalasancjusza (1557-1648), który za aprobatą Stolicy Apostolskiej założył w 1597 roku w Rzymie
pierwszą bezpłatną szkołę dostępna dla wszystkich dzieci. Od
tamtego czasu głównym powołaniem rodzącej się wówczas
wspólnoty zakonnej stało się wychowywanie oraz kształcenie
dzieci i młodzieży bez względu na ich pochodzenie, wyznanie i narodowość. Do Polski Pijarzy przybyli w 1642 roku
a w dwadzieścia lat później utworzyli tu samodzielną i szybko rozwijająca się Prowincję1.
1. Zarys historyczny archiwum
Pijarzy od samego początku przywiązywali wagę do dóbr
kultury i wartości archiwalnej dokumentacji wytworzonej
przez poszczególne kancelarie zakonne. Już w najstarszych
przepisach zakonnych takich jak Konstytucje czy uchwały
Kapituł Generalnych znajdujemy bardzo szczegółowe wy1
Alojzy Gawlikowski SP, Polska w obronie Zakonu Pijarów
i jego Założyciela (1642-1648), „Nasza Przeszłość”, R.15:1962, s. 39;
A. Pitala SP, Przyczynki do historii Prowincji, Kraków 1993, s. 125 n.
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tyczne dotyczące tworzenia bibliotek i archiwów. Obowiązek
gromadzenia książek i archiwizowania dokumentów dotyczył
nie tylko każdego kolegium, a także w szkół, konwiktów, nowicjatu. Wiadomym jest ze istniały tez biblioteki prowincjalne. W Polsce takowa mieściła się początkowo w Podolińcu,
pierwszej siedzibie prowincjała. Według przepisów szybkie
książki i cenne pamiątki po zmarłych pijarach Polskiej Prowincji miały być właśnie tam deponowane. W przypadku archiwaliów nie ma jednoznacznie określone czy u samego początku istnienia Prowincji Polskiej istniało jakieś archiwum
centralne Prowincji. Należy sądzić ze początkowo nie istniała
potrzeba tworzenia archiwum historycznego dla całej prowincji, ale z cała pewnością należy przyjąć iż stopniowo również
przy boku prowincjał tworzyło się archiwum bieżące, które
dało zaczątek Archiwum Prowincji, o którym przepisy zakonne również stanowiły2. Obok archiwum prowincjalnego oraz
archiwów domowych czy szkolnych istniało też Archiwum
Generalne Zakonu w Rzymie, które gromadziło dokumentację dotycząca zarówno działalności Kurii Generalnej jak
i wszystkich prowincji, a więc także Polskiej3.
Na podstawie źródeł archiwalnych widać, iż wytworzyła się u polskich pijarów tradycja wykazująca że zasadniczo
obie te instytucje – biblioteka i archiwum w jakimś stopniu
koegzystowały. Często bowiem daje się zauważyć podobieństwo w przepisach regulujących organizację tych instytucji.
Odpowiedzialnym w sposób szczególny za właściwe gromadzenie i przechowywanie książek i dokumentów w każdym
2

Należy podkreślić, ze u pijarów polskich istnieje podział na archiwum prowincjalne bieżące i historyczne. Archiwum bieżące przechowuje dokumenty w zależności od ich rodzaju i potrzeby aktualnego ich
wykorzystania a potem przekazuje do archiwum historycznego.
3
Constitutiones Religionis Clericum Regularium Pauperum Matris
Dei Scholarum Piarum cum notis et additionibus ex litteris apostolicis
et decretis Capitulorum Generalium. Romae 1826, s. 195-198; G. Brumirski SP, Biblioteki pijarskie w Polskiej Prowincji (zarys), Kraków
2005, s. 17 n. (mps).

A. Szmerek, Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

87

kolegium był rektor domu. Z biegiem czasu wytworzył się
zwyczaj wyznaczania dodatkowo jednego z pijarów do opieki
nad zbiorami bibliotecznymi czy archiwalnymi. Zwyczaj ten
odzwierciedla się szczególnie w organizacji współcześnie istniejącego historycznego archiwum prowincjalnego. Jeszcze
do niedawna bywało ze bibliotekarzem i archiwistą prowincjalnym była ta sama osoba. Częstym tez zwyczajem było,
ze archiwum mieściło się w tym samym pomieszczeniu co
biblioteka. Oczywiście w obu przypadkach istniał obowiązek
właściwego przechowywania, porządkowania i tworzenia
inwentarzy dla zbiorów bibliotecznych i zasobów archiwalnych. Dawne przepisy w tym względzie były bardzo surowe.
Dopuszczenie się bowiem zaniedbań pociągało za sobą kary
kościelne włącznie z ekskomuniką4.
Obecne Archiwum Prowincji Polskiej Zakonu Pijarów ma
swoją długą historię. Wiąże się ona ściśle z dziejami dawnej biblioteki zakonnej mieszczącej się w budynku kolegium
krakowskiego. Podobnie jak w przypadku biblioteki tak
i w przypadku zasobu archiwum gromadzenie i przechowywanie dokumentacji wymagało odpowiednio wyposażonego
pomieszczenia i nadzoru do zapewnienia którego był zobowiązany każdorazowy rektor kolegium5.
Kolegium krakowskie zaczęło odgrywać w tym zakresie
szczególnie dużą rolę, gdy stało się ono siedzibą prowincjałów zachodnio-galicyjskich (1797-1809/10). Historia biblioteki będącej jednocześnie zalążkiem współcześnie funkcjonującego historycznego archiwum Prowincji wskazuje, iż zasoby biblioteczne były kilkakrotnie przenoszone do różnych
pomieszczeń mieszczących się w tymże kolegium. Początkowo pomieszczenia biblioteczne mieściły się w tzw. kolegium
4

Tamże, s. 237 n; Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
(dalej: APPZP), sygn. Coll. Cracov. 53, Katalog Archiwum Kolegium
Krakowskiego [1878], s. 1; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 334, Kronika
Kolegium krakowskiego ks. ks. Pijarów, k. 206; G. Brumirski SP, Biblioteki pijarskie..., s. 1-4.
5
APPZP, sygn. Coll. Cracov. 53, Katalog Archiwum..., s. 1.
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starym, czyli dzisiaj istniejącym. W roku 1792 podjęto jednak niefortunną decyzję o jej przeniesieniu do nowo wybudowanego pawilonu zwanego „kolegium nowe” (dzisiejsze
pomieszczenia Muzeum Książąt Czartoryskich). Wkrótce
okazało się, że klimat w nowych pomieszczeniach jest zbyt
wilgotny. Zasoby tam zgromadzone zaczęły stopniowo niszczeć. Z tego też względu od 1783 roku rozpoczęto budowę
specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeń nad zakrystią i lewą nawą kościoła, które obecnie służą jako pomieszczenia archiwalno-biblioteczne6. Na czas budowy zaś zasób
biblioteczny przeniesiono do auli Studium Teologicznego7.
Przedsięwzięcie to trwało jednak bardzo długo. Inwestycja ta
bowiem nie została zakończona do czasów rozbiorów Polski.
W konsekwencji nienależytego zabezpieczenia zbiorów na tę
okoliczność okres późniejszy doprowadził do dużych zniszczeń i ubytków w zasobie. Szczególnie duże straty dla biblioteki i archiwum przyniosło zajęcie kolegium „nowego” przez
wojska austriackie na areszt (1797/1798). Najtrudniejszym
okresem w dziejach zasobu okazał się czas powstania styczniowego. W wyniku udziału pijarów w ruchu narodowowy6

Wiadomym jest że owe pomieszczenia z pewnością służyły za bibliotekę. Od kiedy dokładnie przechowywano tam archiwalia nie udało
się ustalić z całą pewnością. Wiadomym jest że oficjalnie wydzielono
osobne pomieszczenie archiwalne w ramach pomieszczeń bibliotecznych dopiero w 1989 r. gdy archiwistą był o. Adam Pitala. Z przekazów
wiadomo jest jednak że archiwalia już wcześniej tam się znajdowały.
Ze źródeł wynika również, że czasowo Archiwum Prowincji mogło
znajdować się w kolegium pijarskim mieszczącym się na Rakowicach
w Krakowie (obecnie ul. Dzielskiego). Należy tez pamiętać, ze mowa tu
jedynie o archiwum historycznym, bo archiwum bieżące raczej znajdowało się w Kurii Prowincjalnej. – APPZP, sygn. R.A.C. – 8, Dokumenty
dotyczące Kolegium Księzy Pijarów w Warszawie. 1664-1851, dok. 46,
47; APPZP, bez sygn. Materiały do historii Archiwum Prowincji (2011
r.). Relacja ustna o. Józefa Tarnawskiego, prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów z dn. 11 stycznia 2011 r., k. 1n; APPZP, sygn. Coll.
Cracov. 334, Kronika..., k. 206.
7
G. Brumirski SP, Biblioteki..., s. 7.
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zwoleńczym doszło do kasaty Zakonu na ziemiach polskich
(1864) i wydalenia pijarów także z kolegium krakowskiego.
Zasób uległ wówczas znacznemu zniszczeniu i rozproszeniu8.
Kilka lat później wraz z powrotem pijarów do kolegium
w Krakowie na nowo zaczął gromadzić i powiększać zbiory biblioteczne i archiwalne o. Adam Słotwiński, restaurator
Prowincji Polskiej. Podobną troskę wykazywali także jego
następcy. Mimo iż wybuch II wojny światowej znów nastręczył wiele trudności i przyczynił się do dalszych zniszczeń to
po jej zakończeniu archiwum i biblioteka przeżywały okres
odrodzenia. Szczególne zasługi dla ich rozwoju ponoszą tu
o. Augustyn Stępnik (1905-1963), o. Jan Buba (1909-1984)
i jego następcy o. Adam Pitala (1918-2002) oraz o. Gerard
Brumirski (1933-2009). Ich wieloletnia praca oraz przychylność i zaangażowanie kolejnych prowincjałów doprowadziły
do wyodrębnienia się i powstania współcześnie istniejącego
Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wraz z jego
podręczną biblioteką oraz uporządkowania niemal w całości
dawnej biblioteki zwanej dziś Biblioteką Starodruków9.
Praca czworga wspomnianych wyżej pijarów koncentrowała się na powiększaniu zasobu, jego opracowywaniu
i udostępnianiu. Zdobywali informacje na temat miejsc przechowywania pijarskich archiwaliów i dzięki temu często pozyskiwali oni kopie dokumentów lub nawet całych ksiąg poświęconych pijarom polskim. Tworzyli liczne i rożne pomoce
archiwalne takie jak spisy, skorowidze, katalogi. Wykonując
zaś dużo kwerend tak dla siebie jak i dla zamawiających kwerendzistów zdobywali wiedzę którą później dzielili się w licznych publikacjach bądź tez jako konsultanci naukowi.
Przy aprobacie i dzięki pomocy Kurii Prowincjalnej dba8 APPZP,

sygn, Coll. Cracov. 46; Inwentarz Kościoła i Kolegium XX
Pijarów w Krakowie przy ulicy ś. Jana położonego, na mocy rozporzadzenia Wysokiego C.K. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 7 Marca 1870 r.
do N8665 przed delegaturą ad hoc Komissyą sporządzony, s. 76 n;
G. Brumirski SP, Biblioteki..., s. 11.
9
G. Brumirski SP, Biblioteki..., s. 13 n.

90

ARCHIVA ECCLESIASTICA (8)

li oni również o warunki przechowywania narastającego zasobu. Pomieszczenia archiwalno-biblioteczne były bowiem
wówczas kilkakrotnie remontowane. Pierwszy powojenny
generalny remont przeprowadzono w 1948 roku, a następny
pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy obowiązki
archiwisty pełnił o. Adam Pitala. Ostatnie tak bardzo zakrojone prace renowacyjne miały miejsce już po śmierci o. Gerarda Brumirskiego w 2009 roku, kiedy to prowincjałem był
o. Józef Tarnawski10.
2. Dzieje zasobu archiwalnego
Trudno jest dziś odtworzyć dzieje zasobu archiwum historycznego zwanego współcześnie Archiwum Prowincji,
gdyż tak jak losy Zakonu Pijarów na Ziemiach Polskich tak
i losy tej instytucji były zawiłe. Wiadomym jest, że od początku przybycia Pijarów na Ziemie Polskie (1642) istniał
obowiązek archiwizowania dokumentacji i z pewnością był
on przestrzegany o czym świadczą stare inwentarze archiwalne. Niestety okres rozbiorów doprowadził do narzuconego
przez Zaborców rozbicia Prowincji, co wpłynęło również na
reorganizację zadań archiwizacyjnych. Powstały wówczas
Prowincja Wschodnio-Galicyjska (istniała w latach 17741784) oraz Zachodnio-Galicyjską powstała po II rozbiorze
Polski. Na pozostałej części Ziem Polskich istniała Prowincja
Polska. Na krótko w dobie Księstwa Warszawskiego doszło
do zjednoczenia Prowincji, ale Powstanie Styczniowe doprowadziło do kasaty Zakonu. Była to kara za aktywny udział
w ruchu narodowowyzwoleńczym zakonników i uczniów
szkół pijarskich. Ostatecznie po kasacie Zakonu na Ziemiach
10

APPZP, sygn. Coll. Cracov. 293, Chronicon Collegii Cracoviensis 1932-1955, s. 128; APPZP, sygn. Coll. Cracov. 334, Kronika...,
s. 206; APPZP, bez sygn., Materiały do historii Archiwum Prowincji
(2011 r.). Ankieta wypełniona przez o. Edwarda Malickiego. k. 3n;
Z życia wzięte. Informacje z sesji Kongregacji Prowincjalnej…,
„Scholae Piae”, R. 2009, nr 129, s. 49; Relacja ze spotkania Rady Prowincji, „:Scholae Piae”, R. 2009, nr 131, s. 30.
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Polskich archiwalia w dużej mierze rozpierzchły się. Można
je dziś znaleźć w zbiorach wielu archiwów państwowych jak
i kościelnych, a także w bibliotekach11.
W tym burzliwym okresie starano się jednak sprostać
przepisom zakonnym w zakresie choćby regularnego inwentaryzowania zbiorów. W przypadku interesującego nas zasobu archiwum również możemy częściowo odtworzyć historię
prac inwentaryzacyjnych. Wiadomym jest, ze obowiązkowo
należało to czynić co trzy lata. Można sadzić ze miało to
związek ze zmianami rektorów, którzy swe urzędy obejmowali właśnie na taki czas. Zachowany po dziś dzień inwentarzy tegoż archiwum z ok. 1878 roku wspomina że w kolegium krakowskim znajduje się „książka” zawierająca kilka
sporządzonych inwentarzy (nie zachowana) sięgająca 1763
roku. Autor wpisu informuje również ze szczegółowej inwentaryzacji dokonano też w 1772 roku za czasów rektora Dominika Chojnackiego. Spis ten został odwzorowany w skrócie
w 1789 roku. Najstarszy natomiast inwentarza zachowany na
ówczesny czas pochodził z 1801 roku po czym zaniechano
dalszych inwentaryzacji. Według tej notatki wiele dokumentów uległo rozproszeniu w tym dwa tomy historii kolegium.
We wspominanym inwentarzu z ok. 1878 roku zebrano i spisano więc pozostałości po zasobie zinwentaryzowanym za
czasów ks. Dominika Chojnackiego oraz dokumenty i księgi
nowo przybyłe12.
Wraz z podjęciem w drugiej połowie XIX wieku przez
o. Adama Słotwińskiego próby reaktywacji prowincji rozpoczęto ponowne gromadzenie dokumentacji archiwalnej
i w miarę możliwości odzyskiwanie poszczególnych jednostek archiwalnych, bądź choćby ustalenie miejsca ich pobytu. Dzięki przeprowadzonym kwerendom wiemy, ze znaczna
11

APPZP. sygn. Coll. Cracov. 53, Katalog Archiwum ..., s. 1; A.
Pitala SP, Przyczynki..., s. 125-137.
12
APPZP, sygn. Coll. Cracov. 53, Katalog Archiwum..., s. 1 n; G.
Brumirski SP, Biblioteki pijarskie..., s. 1-4.
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cześć dawnych akt w mniejszy czy większym stopniu dotyczących Pijarów znalazła się w Archiwum Oświecenia Publicznego powołanego w 1915 roku zwanego przez pewien
czas Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Zasób archiwalny tegoż Archiwum uległ
prawie całkowitemu zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego wskutek pożaru. Ocalałe resztki przechowywane
są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Dla dziejów archiwum pijarskiego utrata tej części zasobu Archiwum Oświecenia ma więc decydujące znaczenie. Warto przy tym zauważyć, ze materiały do historii polskich pijarów odnajdziemy tez
w innych archiwach i bibliotekach. Na terenie samej Warszawy warto udać się choćby do Biblioteki Narodowej. Spora
cześć archiwaliów dotyczących pijarów trafiła do Krakowa
i dziś możemy odnaleźć je m.in. w Bibliotece Książąt Czartoryskich czy tez Bibliotece Jagiellońskiej. Jeśli chodzi o Kolegia Prowincji galicyjskich to dość dobrze zachowały się akta
Kolegium krakowskiego i są one w zbiorze obecnie funkcjonującego Archiwum Prowincji. Częściowo można tez odnaleźć
dokumentację z tegoż kolegium w Archiwum Archidiecezjalnym Kurii Krakowskiej, gdyż przez krótki czas to Konsystorz
Krakowski zarządzał tymże Kolegium. Co do archiwaliów
z innych dawnych kolegiów jest już znacznie gorzej zwłaszcza jeśli chodzi o kolegia z dawnych Kresów Polskich. Dużo
archiwaliów albo zaginęło albo są w archiwach na terytorium
obecnie istniejących tam Państw przez co często są niemal
niedostępne. Szczególnie w takiej sytuacji znajda się badacze
zajmujący się historią dawnej Prowincji Litewskiej wyodrębnionej z Prowincji Polskiej w 1695 roku, jako wiceprowincja
a podniesiona do rangi prowincji w 1736 roku13.
Oczywiście nie należy zapominać, ze bogatym źródłem
wiedzy na temat działalności pijarów w Polsce będą zbiory
13
APPZP, bez sygn., Index Akt Komisyi Rządowej Wyznań Rel.
I Ośw. Publ. – dotyczących kasat Kolegiów O.O. Pijarów […] sporządzony w r. 1939, passim; APPZP, bez sygn., Archiwalia odnoszące się do
Polskiej Prowincji Pijarów znajdujące się w obcych archiwach, passim.
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Archiwum Generalnego Zakonu mieszczącego się w Rzymie.
Choć w rożnych okresach historycznych naszego Kraju ze
względów politycznych rożnie kształtowały się możliwości
utrzymywania kontaktów z Kurią Generalna to jednak zasób
zgromadzony w tamtejszym archiwum jest znaczący. Może
być on więc znakomitym uzupełnieniem tej części zasobu archiwalnego, którą Polska Prowincja utraciła wskutek rożnych
zdarzeń losowych na ziemiach polskich14.
Nowym etapem dla rozwoju i porządkowania zasobu archiwalnego Archiwum prowincji Polskiej Zakonu był okres
po II wojnie światowej. Archiwiści Prowincji przez cały okres
powojenny mimo różnorakich trudności dbali o powiększanie
tegoż zasobu, a w miarę możliwości także o jego opracowywanie. Chętnie też udostępniali zgromadzone materiały kwerendzistom.
W wyniku starań władz zakonnych i powojennych archiwistów obecny zasób Archiwum Prowincji liczy 75 mb. akt
i dzieli się na 7 zespołów archiwalnych:
1. Akta prowincji;
2. Akta kolegiów (akta kolegiów i parafii);
3. Akta dzieł zakonnych (szkoły, świetlice internaty itp.);
4. Schedy (akta po zmarłych pijarach);
5. Zbiory specjalne (mikrofilmy, zdjęcia, projekty techniczne, materiały audiowizualne i nośniki elektoroniczne itp.);
6. Akta obce (akta Kurii Generalnej bądź innych prowincji
oraz depozyty);
7. Kolekcje.
Pierwszy zespół obejmuje dokumentację historyczną tycząca się głównie obecnie istniejącej Prowincji, ale też dawnych prowincji Polskiej, Litewskiej, Galicyjskiej zachodniej
i Galicyjskiej wschodniej. Najcenniejsza i ciesząca się największym zainteresowaniem jest „Matricula Provinciae Po14
APPZP, bez sygn., Archiwalia XVII i XVIII w. dotyczące Prowincji pijarskich Polskiej i Litewskiej w Generalnym Archiwum Scholarum
Piarum w Rzymie [wykaz sporządzony przez J.I. Bube SP], passim.
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lonae Scholarum Piarum” obejmująca lata 1742-1867. Pozawala ona ustalić nie tylko skład personalny Zakonu, ale może
tez służyć do odtwarzania jego dziejów jako takich. Zawiera
bowiem obok informacji czysto personalnych dane dotyczące
miejsc i funkcji jakie poszczególnie pijarzy pełnili. W zakresie badan nad historią Zakonu pomocne będzie tez Historia
Primitiva Poloniae” napisana w 1823 roku przez Antoniego
Moszyńskiego. W zespole tym zgromadzono także akta nowicjackie, kapitulne, sprawozdania roczne, korespondencję,
dokumentację gospodarczą a także te dotycząca różnorakich
form działalności społecznej i duszpasterskiej Zakonu.
Cenne z puntu widzenia historii pijarów będą tez akta
z zakresu działalności i organizacji poszczególnych kolegiów.
Najliczniej reprezentowane są tu kolegium krakowskiej,
piotrkowskie a także kolegium w Łowiczu, w Lidzie. Wśród
zgromadzonych jednostek archiwalnych znaczną część stanowią akta gospodarcze i majątkowe. Zachowały się też kroniki
i wspomnienia oraz akta kapituł, księgi wizytacyjne, księgi
brackie i wiele innych. Zgromadzona dokumentacja sięga
niekiedy nawet XVII wieku, a więc początkowego okresu
bytności pijarów w na ziemiach polskich.
Bogato przedstawia się zasób z punktu widzenia badań
nad szkolnictwem pijarskim. Archiwum posiada kilka metrów bieżących akt tyczących się m.in. szkoły w Lidzie oraz
szkół piotrkowskich i krakowskich. Znajdziemy tu dzienniki
szkolne, katalogi i akta personalne uczniów, ale tez materiały
z zakresu spraw organizacyjnych, programowych i finansowych. Dużą część zasobu stanowi dokumentacja po zmarłych
pijarach tzw. schedy, a także zbiory specjalne wśród których
znajdziemy zdjęcia, przeźrocza, mikrofilmy ale tez projekty
techniczne. Osobno wydzielono również kolekcje m.in kolekcję rękopisów i archiwów rodowych15.
15
Opracowano na podstawie materiałów pomocniczych archiwum
takich jak katalogi kartkowe i spisy archiwalne; por. P. Komorowski,
Archiwum Pijarów w Krakowie, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”. R. 3:1994, z. 2, s. 109-122.
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Przedstawiony tu w zarysie zasób archiwum jest bogaty
i różnorodny. Pozwala to na prowadzenie rozległych badań naukowych zarówno w zakresie historii Zakonu jak
i w dziedzinie duchowości kalasantyjskiej, pedagogiki i historii nauczania, kultury, sztuki, czy też architektury. Warto
tez zwrócić uwagę na możliwość przebadania zasobu z punktu widzenia rożnego rodzaju nauk pomocniczych historii
w tym między innymi genealogii czy archiwoznawstwa. Należy przy tym pamiętać, że choć jest to zasadniczo archiwum
historyczne ma ono charakter archiwum otwartego. Wciąż
więc dopływa nowa dokumentacja podlegająca przechowywaniu i chętnie udostępniana do celów badań naukowych.
Pomocne w korzystaniu z zasobu są tu liczne pomoce archiwalne takie jak stare inwentarze, spisy i skorowidze.

______________________________
Adres: ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków
Telefon: 12/422-22-55 w. 36
e-mail: archiwum@pijarzy.pl
Udostępnianie po uprzednim kontakcie telefonicznym:
poniedziałek i piątek w godz. 11.00-19.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-17.00

ks. JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

W poszukiwaniu śladów św. Jana Bosko w polskich archiwach

Rok 2015 jest dla Rodziny Salezjańskiej czasem świętowania jubileuszu 200. lecia urodzin św. Jana Bosko. Na całym świecie z tej okazji organizowanych jest wiele sympozjów naukowych, wystaw muzealnych, wydane zostaną też
okolicznościowe publikacje1. W Polsce do najważniejszych
jubileuszowych inicjatyw należy zaliczyć ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem
„200-lecie urodzin św. Jana Bosko: Salezjanie wobec współczesnych wyzwań”2 oraz uroczystą sesję naukową z okazji
1 W skali międzynarodowej będą to głównie materiały prezentujące referaty wygłoszone na sympozjach z zakresu historii, duchowości i pedagogiki
salezjańskiej, jakie od listopada ubiegłego roku w związku z jubileuszem
urodzin ks. Bosko odbywają się w Rzymie i Turynie. Tematyce jubileuszowej został również poświęcony pierwszy za rok 2015 zeszyt „Salesianum”
– pisma naukowego Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie
(Universitá Pontificia Salesiana – UPS), który ukazał się pod tytułem „Educatori dei giovani sulle orme di Don Bosco. Nel Bicentenario della sua nascita (1815-2015)”. Por. „Salesianum”, 77 (2015) nr 1, ss. 200.
2
Organizatorem tej ogólnopolskiej konferencji naukowej są Wydział
Nauk Pedagogicznych UKSW – Katedra Historii Wychowania i Dziejów
Oświaty oraz Wydział Teologiczny UKSW – Instytut Teologii Praktycznej.
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Jubileuszu 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko „Wychowywać młodych na dobrych chrześcijan i prawych obywateli”,
która odbędzie się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej 21 maja
2015 r.3 Ponadto w parafii pw. św. Jadwigi w Glesnie (diecezja
bydgoska), skąd pochodził ks. Wiktor Grabelski SDB – wychowawca pierwszych pokoleń polskich salezjanów, w tym kard.
Augusta Hlonda prymasa Polski, wmurowana zostanie okolicznościowa tablica ufundowana przez salezjanów Inspektorii
pw. św. Wojciecha w Pile. W planach wydawniczych środowiska salezjańskie przewidziały również kilka jubileuszowych
publikacji. Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile w połączeniu z obchodami 35. lecia swojego istnienia, wydała z tej racji
jubileuszowy schematyzm4, w planach jest również wydanie
opracowania biograficznego o wszystkich salezjanach z tej
inspektorii zmarłych w latach 1979-2014. Staraniem ks. prof.
Bogdana Stańkowskiego SDB z Krakowa jest przygotowywana publikacja naukowa na temat dorobku wychowawczo-duszpasterskiego salezjanów w Polsce. Pozostałe projekty realizowane są przez polską sesję ACSSA oraz Salezjański Instytut
Historyczny w Rzymie – długoterminowy projekt zakłada
opracowanie „Encyklopedii Salezjańskiej”, w roku jubileuszowym zaś jest planowane wydanie książki prezentującej sylwetki i dorobek naukowy członków sekcji oraz wydanie krytyczne
„Listów Polaków do ks. Jana Bosko”. O tej inicjatywie szerzej
powiemy w dalszej części opracowania5.

3 Sesję organizuje polska sekcja Associazione dei Cultori di Storia
Salesiana (ACSSA) oraz Parlamentarne Koło Miłośników Historii.
4 Zob. 35 lat salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile.
Elenko jubileuszowe 2014-2014, opr. i red. A. Popławski SDB, J. Wąsowicz SDB, Piła 2015, ss. 190.
5
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej (dalej: ASIP), akta
bez sygn., Teczka: ACSSA, J. Pietrzykowski, Protokół nr 7 z zebrania
Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Salezjańskich Historyków Kościoła
(ACSSA), Warszawa 2 grudnia 2014 r.
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Pamiątki po ks. Bosko w polskich zbiorach
Jubileusz 200. lecia urodzin ks. Bosko staje się okazją do
weryfikacji dotychczasowych badań nad bezpośrednimi kontaktami Polaków z założycielem Zgromadzenia Salezjańskiego oraz poszukiwań w krajowych zbiorach prywatnych czy
archiwach – cymeliów i dokumentów, które wniosłyby coś
nowego do aktualnych ustaleń.
W polskich zbiorach salezjańskich nie znajdziemy zbyt
wielu eksponatów związanych bezpośrednio ze św. Janem
Bosko. Do najcenniejszych w tym względzie należy jego sutanna, którą sam przekazał księciu Augustowi Czartoryskiemu, podczas jego obłóczyn 24 listopada 1887 r.6 Ten z kolei
przesłał ją w darze swojej ciotce Marii Ksawerze Czartoryskiej, fundatorce i przełożonej klasztoru karmelitanek bosych
w Krakowie. W zakonnych zbiorach przetrwała ponad sto lat.
Karmelitanki ofiarowały ją salezjanom z okazji beatyfikacji
ks. Augusta Czartoryskiego SDB, której Jan Paweł II dokonał 25 kwietnia 2004 r. w Rzymie7. W październiku 2006 r.
sutanna ks. Bosko trafiła do Pracowni Konserwacji Tkanin
Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jej renowacja trwała dwa lata8. Obecnie znajduje się w Krakowie
6

W dniu 24 listopada 1887 r. w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Turynie ks. Bosko obłóczył dwóch nowicjuszy
Polaków: Augusta Czartoryskiego i Wiktora Grabelskiego. Por. J. M.
Popławski, Patron trudnego powołania, w: Błogosławiony Ksiądz August Czartoryski patron trudnego powołania, pod red. S. Wilka, Lublin
2006, s. 45; A. Świda, Ksiądz Wiktor Grabelski, w: Chrześcijanie, t.
13, pod red. B. Bejze, Warszawa 1984, s. 23
7 Por. G. Starzak, Sutanna ks. Bosko znajduje się w Krakowie,
„Don Bosco” nr 7-8 (2013), s. 12.
8
Konserwacji sutanny w ramach swojej pracy dyplomowej dokonała Natalia Słomka pod kierunkiem Anny Prokopowicz. W zasobach
internetowych odnajdziemy multimedialną prezentację o konserwacji
sutanny św. Jana Bosko, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fdonbosco.pl%2Fimg%2FSutanna_ks_Bosko_pokaz_slajdow.ppsx&ei=4A3NVLLeL4fJPauhgZgB&usg=AFQj
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w Inspektoracie Towarzystwa Salezjańskiego, gdzie jest eksponowana z innymi cennymi pamiątkami m.in. po bł. Auguście Czartoryskim, kard. Auguście Hlondzie i salezjańskich
męczennikach KL Auschwitz: bł. ks. Józefie Kowalskim oraz
8 kandydatach na ołtarze, których proces beatyfikacyjny jest
aktualnie w toku9.
Z innych cennych pamiątek związanych bezpośrednio z
ks. Janem Bosko warto przywołać zestaw stołowy – imbryk
do kawy z podstawką podtrzymującą źródło ciepła, który był
własnością świętego. Do Polski trafił dzięki ks. inspektorowi Józefowi Strusiowi Przełożony warszawskiej inspektorii podarował następnie ten cenny eksponat do seminarium
salezjańskiego w Łodzi. Tam została wykonana przez ks.
prof. Tadeusza Furdynę, artystę plastyka, specjalna ozdobna skrzyneczka, dzięki której zestaw mógł być eksponowany. Znajduje się na niej następująca informacja: „Veilleuse
– własność ks. Jana Bosko i przez niego podarowana około
roku 1880 doktorowi Janowi Albertotti – lekarzowi dbającemu o zdrowie Świętego i jego młodzieży w Hospicjum św.
Franciszka Salezego w Turynie. Ofiarowana przez wnuczkę
CNEJPy9-X4Kv8K32JF-EBRrQx_nSng&bvm=bv.85076809,d.ZWU,
dostęp z dn. 12 lutego 2015 r.
9
Są to Słudzy Boży: ks. Ignacy Antonowicz SDB, ks. Ignacy
Dobiasz SDB, ks. Karol Golda SDB, ks. Franciszek Harazim SDB,
ks. Ludwik Mroczek SDB, ks. Włodzimierz Szembek SDB, ks. Jan
Świerc SDB, ks. Kazimierz Wojciechowski SDB. Ich proces był prowadzony przez inspektorię krakowską. Natomiast inspektoria pilska
prowadziła proces Sługi Bożego ks. Franciszka Miśki SDB, męczennika KL Dachau. Por. M. Szafarski, Salezjanie prowincji krakowskiej
świętego Jacka, w: Zginęli za wiarę. Kandydaci na ołtarze II procesu beatyfikacyjnego 2 grupy polskich męczenników z okresu II wojny
światowej, pod red. W. Mazurowskiego, W. Więckowskiego, Pelplin
2011, s. 211-230; W. W. Żurek, Żwirowisko oświęcimskie. Męczeństwo
polskich salezjanów, Kraków – Lublin 2000; J. Wąsowicz, Salezjanie
inspektoria świętego Wojciecha, w: Zginęli za wiarę…, s. 233-235;
Tenże, Sługa Boży ks. Franciszek Miśka SDB (1898-1942). Życie i męczeństwo, Piła 2011.
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lekarza Albertotti panią Marię Luizę Albertotti”. Pod spodem
zaś odnajdziemy oryginalny bilet wizytowy zapisany przez
ks. Bosko i skierowany do kanonika Ks. Cerutti polecający
młodego Tomasza Albertotti. Tę pamiątkę ofiarowała także
wspomniana już Maria Luiza Albertotti, która była córką Tomasza. Po zlikwidowaniu seminarium w Łodzi zabytkowy
zestaw do kawy trafiły najpierw do nowicjatu w Czerwińsku,
a później po przeniesieniu tegoż domu formacyjnego do Kutna Woźniakowa i tam jest aktualnie eksponowany.
Nie mamy innych informacji czy jakieś przedmioty związane z założycielem salezjanów znajdują się jeszcze w polskich zbiorach. Wiemy na pewno, że ks. Bosko wysyłał ofiarodawcom i dobrodziejom oratorium obrazki Wspomożycielki Wiernych z własnoręcznym autografem. Być może takowe
są, zwłaszcza w kolekcjach prywatnych i czekają na odkrycie
oraz upublicznienie.
Listy Polaków do ks. Bosko w Archiwum Centralnym
w Rzymie
W interesującym nas temacie cennym zbiorem dokumentów, jest kolekcja listów przesyłanych do niego na adres oratorium w Turynie z całego świata, która znajduje się
w zasobie Centralnego Archiwum Salezjańskiego w Rzymie
(Archivio Salesiano Centrale – dalej ASC). W tym gronie odnajdziemy również korespondencję Polaków10. Listy te nadchodziły głównie z terenów ziem polskich z trzech zaborów
– najwięcej z zaboru rosyjskiego oraz austriackiego, ale także
z arystokratycznych kręgów emigracyjnych, czy też z różnych
zakątków Cesarstwa Rosyjskiego. Zdecydowana większość
z nich jest datowana na lata 1887-1888, kiedy w środowiskach
kościelnych na polskich ziemiach były znane już publikacje
na temat działalności ks. Jana Bosko wśród biednej młodzieży, a w szeregach salezjanów we Włoszech odnajdziemy
10

Kopie tych listów zostały sporządzone w 2013 r. przez ks. Jarosława Wąsowicza SDB i włączone do zasobu ASIP.
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pierwszych Polaków11. Niektóre z listów datowane są na luty
1888 roku, a więc już po śmierci turyńskiego kapłana, który zmarł 31 stycznia 1888 r., o czym nadawcy nie wiedzieli.
W większości przypadków pisane były w języku francuskim,
ale znaczna część także w języku polskim i łacińskim, pojawiały się również listy w języku włoskim i niemieckim.
Ksiądz Bosko cieszył się sławą świętości jeszcze za życia, nasi rodacy pisali więc do tego wielkiego wychowawcy
biednej młodzieży, prosząc go o modlitwę za wstawiennictwem Wspomożycielki Wiernych, głównie o łaskę zdrowia
dla siebie, swoich krewnych, znalezienie pracy, powodzenie
swoich dzieci, w intencji rozeznania w powołaniu, radość
wieczną za zmarłych członków swoich rodzin. Pojawiały
się także pierwsze prośby o utworzenie salezjańskich zakładów wychowawczych dla polskiej dziatwy i młodzieży.
Polacy przesyłali wraz z listami liczne ofiary pieniężne na
rzecz oratorium i biednych wychowanków ks. Jana Bosko.
Wśród nadawców odnajdziemy ludzi prostych z środowisk
wiejskich, robotników, rzemieślników, kupców, urzędników
z wielkich i mniejszych ośrodków miejskich, przedstawicieli
11

Pierwszym polskim salezjaninem był ks. Mateusz Grochowski.
Księga ewidencji macierzystego domu salezjanów notuje jego przybycie
na Valdocco w dniu 28 grudnia 1876 roku. Święcenia kapłańskie przyjął
w Turynie 7 czerwca 1879 roku. Wkrótce jednak opuścił Zgromadzenie
Salezjańskie i 15 marca 1880 roku ks. Bosko zwolnił ks. Grochowskiego
ze ślubów. W dniu 10 listopada 1885 roku wstąpił do salezjanów w Turynie ks. Bronisław Markiewicz SDB, który w 1892 r. założył pierwszą
placówkę salezjańską na ziemiach polskich w Miejscu. On także opuścił
Zgromadzenie Salezjańskie zakładając własne. Więcej na ten temat zob.
S. Wilk, Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998), Lublin-Warszawa 1998, s. 4-6; Tenże, Realizacja charyzmatu salezjańskiego przez bł. Bronisława Markiewicza CSMA, w: Dynamiczna wierność.
Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony
Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888-1910), inicjator
dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich. (Seria: Studia i materiały
źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej,
t. 2), pod red. J. Wąsowicza, Piła 2010, s. 109 – 122.
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znamienitych rodów arystokratycznych (np. Czartoryskich,
Radziwiłłów, Sanguszków, Domeików, Zamoyskich, Potockich, Działyńskich, Tyszkiewiczów, Walewskich i innych),
duchowieństwo, siostry zakonne. W gronie ostatnich odnajdziemy przykładowo ks. Jana Bartoszewskiego, duchownego grekokatolickiego, wieloletniego wykładowcę teologii na
lwowskim uniwersytecie, który był ojcem znanego polskiego
literata Jana Parandowskiego12, jezuity ks. Władysława Czencza SJ, redaktora „Misji Katolickich” i innych periodyków13
czy też s. Walentynę Łempicką, fundatorkę kościoła i klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach, która jest dziś Służebnicą Bożą14, a wśród wielu jej duchowych
zasług wymienić należy i to, że przez ks. Jana Bosko została
przyjęta do utworzonego przez niego stowarzyszenia salezjanów współpracowników, starała się o powołania do Zgromadzenia Salezjańskiego, kolportowała „Biuletyn Salezjański”.
Zbiór polskich listów szacuje się na ok. 200. Na temat tych
dokumentów ukazały się już artykuły naukowe autorstwa
ks. mgr lic. Kazimierza Szczerby SDB15 oraz kilka tekstów
12

Por. B. Barwiński, Bartoszewski Jan (1852-1920), Polski Słownik Biograficzny, T.1, Kraków 1935, s. 328–329; Inna inaczej niż inni
[wywiad Mateusza Borkowskiego z Joanną Szczepkowską], „Tygodnik Powszechny”, nr 30 (2014), s. 58-59.
13 Por. F. Paluszkiewicz SJ, Mały Słownik Jezuitów w Polsce, Warszawa 1995, s. 49 Śp. Ojciec Władysław Czencz, „NWiad”, 6 (1922-23),
s. 278-282.
14 28 stycznia 2008 r. w Sanktuarium Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kętach bp Tadeusz Rakoczy dokonał zamknięcia procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym Sługi
Bożej Walentyny Łempickiej w zakonie Matki Marii od Najświętszego Serca Jezusa Łempickiej.
15
K. Szczerba, Kontakty Polaków z księdzem Janem Bosko, „Seminare”, 9 (1987–1988), s. 111– 137; Tenże, Don Bosco e i Polacchi, „Ricerche
Storiche Salesiane”, 12 (1988), s. 171–195; Tenże, Korespondencja Polaków z księdzem Janem Bosko (1815-1888), w: Da Mihi Animas Caetera
Tolle. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod
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publicystycznych16. Obecnie w ramach wspólnego projektu
polskiej sekcji ACSSA oraz Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie przygotowywana jest ich edycja. Prace
pod naukowym kierownictwem ks. prof. Stanisława Zimniaka SDB (Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie) oraz
ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie
Inspektorii Pilskiej) są w toku. Dopiero po ich ostatecznym
zakończeniu będziemy w stanie określić dokładną liczbę polskich listów. Być może jest ich więcej niż ustalił pierwotnie ks. Szczerba. Trudności w tym względzie jest wiele, ze
względu na skomplikowaną ówczesną sytuację polityczną
Polski, która powodowała, że listy naszych rodaków nadchodziły z różnych zakątków Europy, pisane były w różnych językach, ponadto trzeba uwzględnić także i to, że z powodów
małżeństw z obcokrajowcami Polki mogły nosić obcobrzmiące nazwiska.
Publikacja tych cennych polskich salezjanów źródeł jest
planowana na jesień 2015 r. Projekt wydania listów Polaków
do ks. Bosko jest nowatorskim pomysłem, z którego już korzystają salezjanie innych narodowości. Podobne inicjatywy
podjęli w ostatnich miesiącach Belgowie i Hiszpanie.
Czy odnajdziemy ślady ks. Bosko w polskich archiwach?
Z treści listów zgromadzonych w Centralnym Archiwum
Salezjańskim w Rzymie wynika, że w przypadku kilkunastu
osób trwała systematyczna wymiana korespondencji z ks.
Bosko, ponadto na każdym z zachowanych listów znajdują
się ręcznie dopisane adnotacje, w tym kiedy wysłano nań
odpowiedź. Jak dotąd w niewielkim stopniu udało się odnapatronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 4), pod red.
J. Pietrzykowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, Piła 2014, s. 122-131.
16
Por. A. Świeży, Pierwsze kontakty księdza Bosko z Polakami,
„Don Bosco”, 1 (2015), s. 16-17; J. Wąsowicz, Z archiwum. Listy do
Księdza Bosko, „Rodzina Salezjańska”, 64 (2014), s. 26-27.
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leźć odpowiedzi ks. Bosko na listy pisane z Polski. Być może
część z nich na wskutek zawieruch wojennych zaginęła albo
czeka na odnalezienie w różnych archiwach i upowszechnienie. Poszukiwania takiej korespondencji prowadzi ks. mgr
Artur Świeży, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii
Krakowskiej. Jednym z ostatnio przez niego odnalezionym
jest list ks. Jana Bosko pisany po francusku do Walerii Zarzyckiej. Ponadto odnalazł jeden bilet z adnotacją pisaną ręką
założyciela salezjanów. Ksiądz Świeży prowadzi aktualnie
kwerendy w archiwach krakowskich.
Być może nasi czytelnicy natknęli się w swoich archiwach
na takową korespondencję i przyjdą nam z pomocą w poszukiwaniach. Tą drogą zwracam się więc z prośbą o wszelkie
informacje o śladach ks. Bosko w polskich archiwach. Jeśli
uda nam się jakiekolwiek listy odnaleźć będzie to sukces oraz
ukoronowanie naszych jubileuszowych inicjatyw na rzecz
upamiętnienia relacji Polaków i wielkiego wychowawcy młodych. Co najważniejsze, zostaną one włączone do pomnikowego dzieła ks. Franciszka Motto SDB, wieloletniego dyrektora Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, który
systematycznie od 1992 r. publikuje listy ks. Bosko opatrzone
aparatem krytycznym17.

17
Por. Epistolario, (Don Bosco), vol. I (1835-1863). Lettere: 1-726. Introduzione, note critiche e storiche a cura di F. Motto, LAS – Roma 1992,
ss. 718; Epistolario, (Don Bosco) vol. II (1864-1868). Lettere: 727-1263.
Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, LAS – Roma 1996,
ss. 734; Epistolario, (Don Bosco) vol. III (1869-1872). Lettere: 1264-1714.
Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, LAS – Roma 1999,
ss. 596; Epistolario, (Don Bosco) vol. IV (1873-1875). Lettere: 1715-2243.
Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, LAS – Roma 2003,
ss. 696; Epistolario, (Don Bosco) vol. V (1876-1877). Lettere: 2244-2665.
Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, LAS – Roma 2012,
ss. 620; Epistolario, (Don Bosco) vol. VI (1878-1879). Lettere: 2666-3120.
Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, LAS – Roma 2014,
ss. 610.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH

List Prezesa Zarządu z okazji jubileuszu dziesiątej rocznicy
powstania Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

Obradująca 23 listopada 2003 r. na Jasnej Górze w Częstochowie Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła Statut Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Następnie
zgodnie z kan. 114 par. 1 i kan. 116 par. 2 oraz na podstawie
kan. 312 par. 1 pkt 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego i art. 8
Statutu, Konferencja Episkopatu Polski erygowała Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach,
jako publiczne stowarzyszenie wiernych o zasięgu ogólnopolskim. Stosowny dekret w tej sprawie w dniu 1 grudnia
2003 r. podpisał przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski kard. Józef Glemp zaznaczając, iż „Stowarzyszanie
w służbie Kościołowi kieruje się Statutem zatwierdzonym
przez Konferencję Episkopatu Polski, z zachowaniem przepisów powszechnego prawa kanonicznego i norm Konferencji
Episkopatu”. Istotnym aktem prawnym było rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 lutego
2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach.
W międzyczasie zorganizowano I Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, który odbył się 17 czerwca 2004 r. w Warszawie. Obradom przewodniczył sekretarz
Generalny Episkopatu Polski bp. Piotr Libera w towarzystwie bp. pomocniczego opolskiego Jana Kopca. Na początku zaznaczył, iż Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła
Statut Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, który two-
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rzy ramy prawne i podwaliny pod działalność osób zajmujących się problematyką archiwalną w Kościele. Właściwą
część obrad poprowadził bp. J. Kopiec, który omówił cele
i zadania Stowarzyszenia. Podkreślił m.in., iż ważnym zadaniem działalności będzie integracja środowiska zawodowego
archiwistów kościelnych. Należy także poszukiwać nowych
rozwiązań funkcjonowania archiwów kościelnych w XXI w.,
a nadto jest okazją do analizy całokształtu działalności zawodowej. Istotnym czynnikiem w tej aktywności archiwistów
zdaniem bp. J. Kopca będzie wydawanie Biuletynu Informacyjnego. W dalszej części obrad wystąpiła dr Julia Dziwoki
z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, która przypomniała zgromadzonym kalendarium prac ostatnich dwóch
lat na rzecz utworzenia Stowarzyszenia. Omówiła nadto Statut Stowarzyszenia, do czego odnieśli się zgromadzeni. Podniesiono również inne zagadnienia, wśród których istotnym
był głos dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
ks. Romana Dworackiego, który podniósł kwestię digitalizacji zbiorów kościelnych. Po krótkiej przerwie bp J. Kopiec
zaproponował skład I Zarządu SAK: prezes ks. prof. dr hab.
Jan Związek (Częstochowa), pierwszy wiceprezes ks. dr hab.
Witold Kujawski (Włocławek), drugi wiceprezes o. dr hab.
Józef Marecki (Kraków), sekretarz dr Halina Dudała (Katowice), skarbnik dr Julia Dziwoki (Katowice). Powołano komisję skrutacyjną w osobie ks. dr. Mieczysława Różańskiego
z Łodzi i Anny Boroń z Krakowa. Większością głosów oddanych w sposób tajny wybrano zaproponowany skład Zarządu.
Asystentem Stowarzyszenia z ramienia Konferencji Episkopatu Polski został bp Jan Kopiec. Na końcu obrad ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna SAK w składzie: dr Maria Dębowska z Lublina, ks. dr hab. Andrzej Brudziński z Krakowa
i ks. dr Tadeusz Ceynowa z Koszalina.
Kolejne wybory Zarządu SAK odbyły się 29 maja 2008 r.
w Warszawie w czasie IV Walnego Zjazdu SAK. Obradom
przewodniczył Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu
Polski bp Stanisław Budzik, w towarzystwie asystenta ko-
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ścielnego SAK bp. J. Kopca i prezesa SAK ks. Jana Związka.
Po wystąpieniach sprawozdawczych i zaakceptowaniu dotychczasowej działalności nastąpiły wybory nowego Zarządu
SAK. Obradom przewodniczył ks. dr hab. Leszek Wilczyński, sekretarzem został ks. dr Ryszard Skrzyniarz, a skrutatorami s. Lucyna Witczak i o. Eryk Hoppe. Nowym prezesem
został ks. dr hab. prof. PAT Józef Marecki (Kraków), wiceprezesami: ks. dr Mieczysław Różański (Łódź) i ks. mgr Roman Dworacki (Poznań), sekretarzem ks. dr Robert R. Kufel
(Zielona Góra), skarbnikiem dr Julia Dziwoki (Katowice).
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący ks. dr
Tadeusz Ceynowa (Koszalin), s. Barbara Rut Wosiek FSK
(Laski k. Warszawy) i ks. Jarosław Wąsowicz SDB (Piła).
Po upływie tej kadencji Zarządu zorganizowano 17 grudnia
2012 r. w Warszawie VIII Walny Zjazd SAK, który wyłonił
nowy Zarząd. Prezesem został wybrany ks. dr hab. prof. UR
Władysław P. Wlaźlak z Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezesi: ks. Roman Dworacki z Poznania i Karol Dowgiało
z Warszawy, sekretarz s. Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB
z Lublina, skarbnik s. Lucyna Witczak z Łodzi. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący ks. dr Andrzej
Kwaśniewski z Kielc, ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB z Piły
i Agnieszka Szmerek z Krakowa.
Owocem dotychczasowej działalności SAK jest zintegrowanie środowiska archiwistów kościelnych, które uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. W ciągu dziesięciu lat do
SAK-u zapisało się 92 osoby. Większość z nich uczestniczyło
w licznych konferencjach zorganizowanych w archiwach diecezjalnych jak i ośrodkach akademickich. Wymiernym owocem działalności naukowej jest wydawanie Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych „Archiva Ecclesiastica”,
którego ukazał się kolejny numer. Posiadamy profesjonalną
stronę internetową prowadzoną przez dyrektora Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu i wiceprezesa SAK ks. Romana Dworackiego. Niepoślednią rolę odgrywa Facebook,
pod czujnym okiem wiceprezesa Karola Dowgiało. Trudno
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nie wspomnieć o fachowo nadzorowanym przez s. Karolinę Annę Kołodziejczyk sekretariacie Stowarzyszenia, która
znajduje na to czas mimo licznych obowiązków archiwistki
w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim. Udało się także nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Archiwalnym
Grupy Wyszehradzkiej na mocy podpisanej deklaracji w dniu
19 września 2013 r. w Jabłonnej k. Warszawy. Na tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim działaczom i członkom zaangażowanym w dotychczasową działalność na niwie archiwalnej. Szczególne wyrazy wdzięczności
kieruję pod adresem biskupa gliwickiego prof. dr. hab. Jana
Kopca, asystenta kościelnego SAK z ramienia Konferencji
Episkopatu Polski, który opiekował się Stowarzyszeniem od
momentu jego powstania.
ks. dr hab. prof. UR Władysław P. Wlaźlak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Rzeszów, 1 XII 2013 r.

ks. WŁADYSŁAW P. WLAŹLAK
Uniwersytet Rzeszowski
Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

Powstanie i działalność Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych w Polsce

1. Powstanie i organizacja
Na zaproszenie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski (KEP) bp. Piotra Libery 11 kwietnia 2002 r.
w Warszawie odbyło się spotkanie z pracownikami Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, na którym podjęto
działania celem utworzenia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (SAK). Przede wszystkim chodziło o wyłonienie
komitetu założycielskiego mającego powstać Stowarzyszenia
oraz przygotowanie jego statutu1. Z kolei 22 kwietnia skierowano pismo do Sekretarza Episkopatu w celu zorganizowania
spotkania przedstawicieli archiwów kościelnych. Zaproponowano skład prezydium i porządek obrad2. Biskup P. Libera
8 maja zatwierdził propozycję spotkania archiwistów kościelnych w siedzibie Konferencji Episkopatu3.
1

Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (ASAK),
sygn. 1, k. 11.
2 ASAK, sygn. 1, k. 1.
3
ASAK, sygn. 1, k. 12.
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W dniu 18 czerwca 2002 r. odbyło się spotkanie archiwistów reprezentujących archiwa diecezjalne, zakonne i uczelni
katolickich. W składzie prezydium znajdowali się bp P. Libera, bp Jan Kopiec z Uniwersytetu Opolskiego, ks. prof. dr
hab. Jan Związek z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, o. prof. dr. hab. Janusz Zbudniewek OSPPE z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Janina Gawrysiak z Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Julia Dziwoki i dr Halina Dudała z Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach. Obrady otworzył Sekretarz KEP wskazując na cel i charakter spotkania. Spotkaniu
przewodniczył bp J. Kopiec. Na wstępie głos zabrała H. Dudała, która przedstawiła zdobyte doświadczenia w ramach
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP)4. W imieniu
nieobecnego o. Wiktora Gramatowskiego TJ, referat odczytała J. Dziwoki omawiające Międzynarodowe Stowarzyszenie
Archiwistów Kościelnych we Włoszech5. W nawiązaniu do
tych refleksji wystąpił ks. dr Mirosław Nowak. Przedstawił
on program XXI Kongresu wspomnianego Stowarzyszenia,
który zaplanowano na 16-20 września w Trydencie. Po nim
głos zabrał bp J. Kopiec na temat relacji między państwową
a kościelną służbą archiwalną, na przykładzie funkcjonowania Komisji Konkordatowej. Ostatni referat w tej części
obrad przedstawił ks. J. Związek omawiając rolę i zadania
archiwisty w Kościele. Następnie bp J. Kopiec podkreślił rolę
przyszłego Stowarzyszenia w kształtowani świadomości zawodowej archiwisty, zaś bp P. Libera zwrócił uwagę na zapis
poczyniony w Konkordacie odnośnie archiwów historycznych. W popołudniowej części obrad plenarnych podjęto za4

H. Dudała, Podsumowanie działalności w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Archiva
Ecclesiastica (BSAK AE) 1 (2004), nr 1, s. 17-20.
5
W. Gramatowski, Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych we Włoszech, BSAK AE 1 (2004), nr 1,
s. 9-16.
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gadnienie utworzenia SAK. Mimo powszechnej zgody w tej
kwestii podniosły się liczne głosy odnośnie problemów dotyczących kościelnego środowiska archiwalnego. Dotyczyły
one kwestii finansowych, ustawodawstwa, czy też fachowego
przygotowania kadr. Po podsumowaniu obrad przez przewodniczącego, jednogłośnie zadecydowano o skierowaniu wniosku do Sekretarza Generalnego KEP, celem powołania SAK6.
Obradująca 27-28 listopada 2003 r. na Jasnej Górze w Częstochowie KEP na 325 zebraniu plenarnym podjęła uchwałę
o erygowaniu SAK oraz zatwierdziła jego Statut7. Następnie zgodnie z kan. 114 par. 1 i kan. 116 par. 2 oraz na podstawie kan. 312 par. 1 pkt 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
i art. 8 Statutu, KEP erygowała SAK, jako publiczne stowarzyszenie wiernych o zasięgu ogólnopolskim. Stosowny dekret
w tej sprawie 1 grudnia 2003 r.8 podpisał przewodniczący
KEP kard. Józef Glemp zaznaczając, iż „Stowarzyszanie
w służbie Kościołowi kieruje się Statutem zatwierdzonym
przez Konferencję Episkopatu Polski, z zachowaniem przepisów powszechnego prawa kanonicznego i norm Konferencji
Episkopatu”9. Na 329 zebraniu plenarnym KEP 21-22 października 2004 r. w Warszawie, zgodnie z art. 27 pkt. 3 Statutu, zatwierdzono zmianę art. 5 w brzmieniu „Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice”10. Istotnym aktem prawnym było
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej
6 ASAK,

sygn. 1, k. 18-20; H. Dudała, Protokół ze spotkania archiwistów kościelnych w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w dniu
18 czerwca 2002 roku, BSAK AE 1 (2004), nr 1, s. 5-8.
7
ASAK, sygn. 1, k. 33.
8 Dariusz Klemantowicz błędnie podał, iż Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych utworzono w 2004 r. – D. Klemantowicz, Archiwa i archiwistyka w Polsce w 2011 roku, Archivarius Visegradensis 1
(2013), s. 17, 21.
9 ASAK, sygn. 1, k. 34.
10
ASAK, sygn. 1, k. 40.
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SAK z siedzibą w Katowicach. Uczynił to na podstawie art.
10 ustawy z 17 maja 1989 r. „O stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”11.
2. Władze Stowarzyszenia
Pierwszy Walny Zjazd SAK odbył się 17 czerwca 2004 r.
w Warszawie. Swoją obecnością obrady zaszczycił sekretarz
generalny KEP bp P. Libera, któremu towarzyszył bp pomocniczy diecezji opolskiej J. Kopiec. Na początku spotkania
bp P. Libera zaznaczył, iż Episkopat Polski zatwierdził Statut SAK, który dał podstawy prawne pod działalność nowo
powstałej organizacji grupującej archiwistów kościelnych12.
Właściwą część obrad poprowadził bp J. Kopiec, który omówił cele i zadania Stowarzyszenia. Podkreślił m.in., iż ważnym zadaniem działalności winna być integracja środowiska
zawodowego archiwistów kościelnych. Należy także poszukiwać nowych rozwiązań funkcjonowania archiwów kościelnych w XXI w., a nadto jest okazją do analizy całokształtu
działalności zawodowej. Istotnym czynnikiem w tej aktywności archiwistów zdaniem bp. J. Kopca będzie wydawanie
Biuletynu Informacyjnego. W dalszej części obrad wystąpiła
J. Dziwoki, która przypomniała zgromadzonym kalendarium
prac ostatnich dwóch lat na rzecz utworzenia Stowarzyszenia.
Omówiła nadto Statut Stowarzyszenia, do czego odnieśli się
zgromadzeni. Podniesiono również inne zagadnienia, wśród
których istotnym był głos dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. mgr. Romana Dworackiego, który
podniósł kwestię digitalizacji zbiorów kościelnych. Po krótkiej przerwie bp J. Kopiec zaproponował skład I Zarządu
SAK: prezes ks. J. Związek (Częstochowa), pierwszy wiceprezes ks. dr hab. Witold Kujawski (Włocławek), drugi wiceprezes o. dr hab. prof. PAT Józef Marecki OFM Cap. (Kra11

Dziennik Ustaw RP 2005, nr 27, poz. 229.
P. Libera, Słowo powitania skierowane do uczestników spotkania
archiwistów kościelnych w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 18 czerwca 2004 roku, BSAK AE 1 (2004), nr 1, s. 43-46.
12
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ków), sekretarz H. Dudała (Katowice) i skarbnik J. Dziwoki
(Katowice). Powołano komisję skrutacyjną w osobie ks. dr.
Mieczysława Różańskiego z Łodzi i Anny Boroń z Krakowa. Większością głosów oddanych w sposób tajny wybrano
zaproponowany skład Zarządu. Asystentem Stowarzyszenia
z ramienia KEP został bp J. Kopiec. Na końcu obrad ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna SAK w składzie: dr Maria
Dębowska z Lublina, ks. dr hab. Andrzej Brudziński z Krakowa i ks. dr Tadeusz Ceynowa z Koszalina13. Zgodnie z art. 18
pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia obradująca 21-22 KEP zatwierdziła ks. J. Związka na stanowisku prezesa14.
Kolejny wybory Zarządu SAK odbyły się 29 maja 2008
r. w Warszawie w czasie IV Walnego Zjazdu. Obradom przewodniczył nowy sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik, w towarzystwie asystenta kościelnego bp. J. Kopca
i prezesa ks. J. Związka. Po wystąpieniach sprawozdawczych
i zaakceptowaniu dotychczasowej działalności nastąpiły wybory nowego Zarządu. Obradom przewodniczył ks. dr hab. Leszek Wilczyński, sekretarzem został ks. dr Ryszard Skrzyniarz,
a skrutatorami s. mgr Lucyna Witczak i o. mgr Eryk Sławomir
Hoppe OFM. Nowym prezesem został wybrany ks. J. Marecki (Kraków), wiceprezesami: ks. M. Różański (Łódź) i ks. R.
Dworacki (Poznań), sekretarzem ks. dr Robert Romuald Kufel
(Zielona Góra), skarbnikiem J. Dziwoki (Katowice). W skład
Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący ks. T. Ceynowa
(Koszalin), s. mgr Barbara Rut Wosiek FSK (Laski k. Warszawy) i ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Piła)15. Po upływie tej ka13 ASAK, sygn. 1, k. 73-75; H. Dudała, Protokół z I Walnego Zajazdu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Siedzibie Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 17 czerwca 2004 roku, BSAK
AE 1 (2004), nr 1, s. 33-37.
14 ASAK, sygn. 1, k. 124.
15
ASAK, sygn. 2, k. 114-119; R. Skrzyniarz, Protokół z IV Walnego Zajazdu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 29 maja 2008 roku,
BSAK AE 5 (2008), nr 5, s. 113-121.
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dencji zorganizowano VIII Walny Zjazd SAK 17 grudnia 2012 r.
w Warszawie, który wyłonił nowe władze. Prezesem Zarządu
został wybrany ks. dr hab. prof. UR Władysław Piotr Wlaźlak
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezesi: ks. R. Dworacki
z Poznania i mgr Karol Patryk Dowgiało z Warszawy, sekretarz
s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB z Lublina, skarbnik
s. L. Witczak z Łodzi. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Kielc, ks. J. Wąsowicz SDB z Piły i mgr Agnieszka Szmerek z Krakowa16.
3. Posiedzenia Zarządu
Pierwsze spotkanie Zarządu SAK odbyło się w kilkanaście
dni po I Walnym Zjeździe w dniu 6 lipca 2004 r. w Katowicach. Podjęto zasadnicze problemy Stowarzyszenia: członkostwo, finanse, rejestracja oraz kwestię Biuletynu. Członkami
Stowarzyszenia zgodnie ze statutem mogli zostać pracownicy
archiwów kościelnych, a także osoby zatrudnione w archiwach niekościelnych zajmujący się dokumentacją Kościoła
katolickiego oraz pracownicy naukowi parający się archiwistyką. Odnośnie spraw finansowych podjęto decyzję utworzenia subkonta w ramach konta Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Ustalono, iż należy zwrócić się do władz kościelnych
aby wystąpiły z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zarejestrowania Stowarzyszenia.
Z konkretną propozycją wystąpił o. J. Marecki prezentując
przyszły Biuletyn17. Drugie spotkanie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się 4 listopada 2004 r. w Katowicach. Głównym
zagadnieniem był Biuletyn, którego zaprezentowano stronę
tytułową o nazwie „Archiva Ecclesiastica”. Zasugerowano
aby był dystrybuowany bezpłatnie. Podjęto także działania
na rzecz utworzenia subkonta18.
16 ASAK,

sygn. 4, k. 2-3; Protokół z XIX Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w w Warszawie w dniu 17 grudnia 2012 roku, BSAK AE 6 (2013), nr 6, s. 121-123.
17 ASAK, sygn. 1, k. 55-56.
18
ASAK, sygn. 1, k. 57-58.

ks. W.P. Wlaźlak, Powstanie i działalność SAK w Polsce

117

Trzecie posiedzenie Zarządu zorganizowano 27 stycznia 2005 r.
w Katowicach. Zaprezentowano na nim projekt podyplomowych
studiów z zakresu archiwistyki kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Oferta programowa
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Z kolei redaktor naczelny Biuletynu zreferował prace nad na jego wydaniem, który winien ukazać się w marcu 2005 r. W dalszej części głos zabrał ks.
R. Dworacki, który zaprezentował program obchodów 80-lecia
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w listopadzie 2005 r.
Następnie H. Dudała podniosła kwestię planowanych warsztatów archiwalnych planowanych na jesień w Rzymie. Skarbnik
J. Dziwoki przekazała wiadomość dotyczącą wydruku legitymacji członkowskich19. Czwarte posiedzenie Zarządu miało miejsce
w Katowicach 7 lipca 2005 r. Na początku przypomniano zawansowanie prac związanych z Biuletynem w Wydawnictwie św. Jacka w Katowicach. Niestety nie udało się zaprezentować pierwszego numeru. W dalszej części obradowano na przyjęciem nowych
członków Stowarzyszenia20. Podczas piątego posiedzenia Zarządu 10 stycznia 2007 r. w Katowicach ks. J. Związek zreferował
przebieg kancelaryjno-archiwalnego odbytego w marcu 2006 r.
w Warszawie. Jednocześnie bp J. Kopiec podniósł kwestie kontynuowania studiów podyplomowych z archiwistyki nie tylko
w Katowicach ale także w Opolu i Krakowie21. Szóste posiedzenie Zarządu z 22 lutego 2008 r. w Katowicach w całości zostało
poświęcone organizacji IV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia22.
Analogiczną problematykę podjęto 7 kwietnia 2008 r. w Katowicach podczas VII posiedzenia Zarządu23.
Zaraz po dokonaniu wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia 29 maja 2008 r. w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Zarządu. Omówiono na nim dalszą współpracę z Na19

ASAK, sygn. 1, k. 59-63.
ASAK, sygn. 1, k. 64-66.
21 ASAK, sygn. 1, k. 67-69.
22 ASAK, sygn. 1, k. 70.
23
ASAK, sygn. 1, k. 71.
20
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czelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i SAP, przyjęcie
nowych członków SAK i inne. Dokonano podziału zadań
między członków Zarządu. Ksiądz M. Różański został redaktorem naczelnym Biuletynu, ks. R. Dworackiemu powierzono opiekę na stroną internetową SAK, J. Dziwoki przydzielono sprawy materialne, zaś ks. R.R. Kufel przejął sekretariat,
którego siedzibę zlokalizowano w Archiwum Diecezjalnym
w Zielonej Górze. Został on zobowiązany do przejęcia dotychczasowej dokumentacji znajdującym się dotychczas
w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz sporządzenie nowych pieczęci Zarządu SAK24. Kolejne już IX
posiedzenie Zarządu zorganizowano w Głogowie 26 listopada 2008 r. Podjęto na nim problematykę zorganizowania
Konferencji Międzynawowej w Nowym Sączu, Jubileuszu
500. lecia Kolegiaty Nowosądeckiej oraz Jubileuszu 70.
lecia Muzeum Państwowego w Nowym Sączu. Zatwierdzono domenę Stowarzyszenia www.sak.org.pl, a także e-mail
sekretariat@sak.org.pl oraz termin uruchomienia strony internetowej na 11 grudnia, która ma funkcjonować w ramach
strony internetowej Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zaplanowano również terminy i tematy kolejnych posiedzeń Zarządu25.
Dziesiąte posiedzenie Zarządu odbyło się 26 lutego 2009 r.
w Warszawie. Uczestniczył w nim dodatkowo o. mgr Grzegorz Filipiuk OFM Cap. z Archiwum Warszawskiej Prowincji
Kapucynów w Zakroczymiu. Zreferował on zasady organizowanych szkoleń dla osób zakonnych z zakresu archiwistyki
w Zakroczymiu. Podjęto inicjatywę organizowania wspólnych szkoleń dla szerokiego grona pracowników archiwów
w tym zatrudnionych w archiwach diecezjalnych. Zaplanowano wespół z Polskim Towarzystwem Archiwalnym (PTA)
zorganizowanie sympozjum. Podjęto konkretne wytyczne

24
25

ASAK, sygn. 2, k. 63-64.
ASAK, sygn. 2, k. 71-73.
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dla kolejnego Walnego Zjazdu26. W dniu 28 maja 2009 r.
w Warszawie zorganizowano XI posiedzenie Zarząd Stowarzyszenia. Na początku omówiono sprawę Biuletynu, następnie zmianę konta bankowego i problem współpracy z innymi stowarzyszeniami archiwalnymi27. Dwunaste posiedzenie Zarządu zorganizowano 3 lutego 2010 r. w Warszawie.
Podniesiono na nim problem podpisania listu intencyjnego
o współpracy z SAP, ogłoszenie patronem SAK bł. Wincentego Kadłubka oraz kwestię ustanowienia odznaczeń za wybitne osiągnięcia w archiwistyce. Podjęto też działania na
rzecz zorganizowania obchodów Międzynarodowego Dnia
Archiwów w dniu 9 czerwca 2010 r. we współpracy z PTA
i Stowarzyszeniem Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości28.
Trzynaste posiedzenie Zarządu odbyło się 12 maja 2010 r.
w Poznaniu. Uchwalono na nim treść udostępnianej informacji na stronie internetowej podkreślając, iż Stowarzyszenie
realizuje „działalność badawczą, edukacyjną oraz wymianę
doświadczeń w formie spotkań, konferencji i wydawnictw”.
Podsumowano organizację Światowego Dnia Archiwalnego oraz prace na rzecz wydania nowego numeru Biuletynu,
z którym od dłuższego czasu były problemy29. W dniu 14 października 2010 r. w Warszawie odbyło się XIV posiedzenie
Zarządu. Podniesiono na nim problem utworzenia nowego
konta. Zajęto się także sprawą uiszczania składek przez członków. Redaktor naczelny Biuletynu kolejny raz zobowiązał się
do nadrobienia zaległości wydawniczych Biuletynu30. Piętnaste spotkanie Zarządu zorganizowano 16 grudnia 2010 r.
w Zielonej Górze. Członków Zarządu gościł miejscowy
bp Stefan Regmunt o czym pisała lokalna prasa. Prezes Sto26

ASAK, sygn. 2, k. 84-85.
ASAK, sygn. 2, k. 125-126.
28 ASAK, sygn. 2, k. 164-165, 182.
29 ASAK, sygn. 2, k. 235-236.
30
ASAK, sygn. 2, k. 251.
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warzyszenia nakreślił plany na najbliższy okres. W pierwszym rzędzie podjęto działania na rzecz przygotowań do
ogólnopolskiego zjazdu archiwistów polskich, który planowany był na jesień 2012 r. Omówiono daleko idącą współpracą na niwie archiwalnej ze stowarzyszeniami polskimi
i zagranicznymi31. Niewiele wiemy natomiast o XVI spotkaniu Zarządu. Udało się stwierdzić, iż odbyło się 14 marca
2012 r. w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie podczas VII Walnego Zgromadzenia
członków Stowarzyszenia32. Pokłosiem spotkania członków
było podniesienie kwestii uruchomienia konta na Facebooku
przez K.P. Dowgiało33. Na szczęście zachował się protokół
z XVII obrad Zarządu zorganizowanego 27 czerwca 2012 r.
w Warszawie. Omówiono na nim planowany Walny Zjazd
Stowarzyszenia, na którym miały odbyć się wybory nowego
Zarządu. Podniesiono również kwestię planowanego uczestnictwa w zjeździe SAK, wydawanie Biuletynu oraz projektowanego dyplomu uznania dla zasłużonych archiwistów34.
W dniu 6 września 2012 r. we Wrocławiu odbyło się XVIII
posiedzenie Zarządu. Redaktor naczelny Biuletynu oświadczył, iż teksty do numeru za 2009 r. i 2010 r. są przygotowane i gotowe do druku. W protokole podkreślono, iż zebranie
zorganizowano w czasie trwania Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu, w którym wszyscy brali
czynny udział w ramach sekcji archiwów kościelnych35.
Dziewiętnaste posiedzenie Zarządu obradowało w nowo
wybranym składzie 17 grudnia 2012 r. w Warszawie. Z tego
powodu na początku obrad nowy prezes podziękował ustępującemu władzom Stowarzyszenia. Następnie przydzielono
obowiązki członkom Zarządu, zobowiązując jednocześnie
31

ASAK, sygn. 3, k. 14.
ASAK, sygn. 3, k. 86.
33 ASAK, sygn. 3, k. 108-109.
34 ASAK, sygn. 3, k. 144-145.
35
ASAK, sygn. 3, k. 157.
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nowego sekretarza s. A.K. Kołodziejczyk CSFB do przejęcia
dotychczas wytworzonej dokumentacji SAK i przeniesienia
sekretariatu do Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie.
Uzgodniono, iż należy przekazać informację ważnym instytucjom o wyborze nowego Zarządu36. Z inicjatywy prezesa ks. W.P. Wlaźlaka XX posiedzenie Zarządu odbyło się
22 kwietnia w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, gdzie gościł
nas bp J. Kopiec. Taki wybór był podyktowany faktem nawiązania dobrych kontaktów z asystentem kościelnym ze strony
Episkopatu, który niedawno objął diecezję gliwicką. W obradach gościnnie uczestniczył dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi ks. dr Kazimierz Dąbrowski. Na początku
omówiono propozycję współpracy z Federacją Archiwów
Niemieckich, ponadto prezes przedstawił relacje ze spotkania
z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr hab.
Władysławem Stępniakiem, prezesem SAP Kazimierzem Jaroszkiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
dr Hanną Krajewską. Istotną kwestię poruszył wiceprezes
ks. R. Dworacki informując o możliwości zastosowania „Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, która
jest dostępna po podpisaniu stosownej umowy i do wykorzystania w archiwach kościelnych. Innym międzynarodowym
standardem był program „AtoM”, który udostępniano za
darmo. Podniesiono też problem wydania zaległych numerów Biuletynu. Nr 5 czasopisma został sfinansowany przez
bp. J. Kopca. Ustalono ramy wydawnicze, a także zdecydowano, iż Biuletyn będzie przekazywany bezpłatnie37. Po odbyciu
IX Walnego Zjazdu w dniu 15 października 2013 r. w Jarosławiu odbyło się XXI posiedzenie Zarządu. Podsumowano na nim
dotychczasowe działania Stowarzyszenia, a także omawiano tematykę przyszłych konferencji oraz miejsca i organizację38.
36 ASAK,

sygn. 4, k. 2-3; Protokół z XIX Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Warszawie w dniu 17 grudnia
2012 roku, BSAK AE 6 (2013), nr 6, s. 121-123.
37 ASAK, sygn. 4, k. 37-38.
38
ASAK, sygn. 4, k. 60-63.
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4. Działalność naukowa
Głównym elementem działalności naukowej Stowarzyszenia było organizowanie konferencji naukowych oraz uczestniczenie w konferencjach urządzanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia archiwalne. Innym istotnym elementem
działalności naukowej było wydawanie Biuletynu. Już na
pierwszym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia o. J. Marecki opracował szczegóły wydawanego Biuletynu. Określając jego okładkę, ilość stron, bloki tematyczne, nakład oraz
częstotliwość wydawania39. Z kolei 4 listopada 2004 r. zapadła decyzja co do tytułu Biuletynu w brzmieniu „Archiva
Ecclesiastica”. Ustalono, iż w komitecie redakcyjnym będzie
o. J. Marecki – redaktor naczelny, dr Lucyna Rotter – sekretarz redakcji, R. Skrzyniarz i ks. M. Różański. Adresem Redakcji będzie Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie40. Z kolei drukiem zajmie się Księgarnia św. Jacka w Katowicach41.
W pierwszym numerze Biuletynu z 2004 r. ukazano drogę
jaka prowadziła do utworzenia Stowarzyszenia, jego Statut,
obrady I Walnego Zjazdu, listę członków, pierwszy Zarząd
oraz wybrane archiwa i archiwistów42. W drugim numerze Biuletynu z 2005 r. myślą przewodnią stała się zasada
przynależności zespołowej, któremu poświęcono zasadniczą
część publikacji. W kolejnej części zaprezentowano archiwa
kościelne i sylwetki archiwistów. Nie bez znaczenia były recenzje, omówienia, informacje, sprawozdania oraz bieżące
wydarzenia43. W trzecim numerze z 2006 r. zaprezentowano zbiór artykułów poświęconych zastosowaniu urządzeń
elektronicznych w archiwum. I tym razem przedstawiono archiwa i ich pracowników, recenzje, omówienia, informacje
39

ASAK, sygn. 1, k. 55-56.
ASAK, sygn. 1, k. 57-58.
41 ASAK, sygn. 1, k. 64.
42 J. Marecki, Od redakcji, BSAK AE 1 (2004), nr 1, s. 3-4.
43
Od Redakcji, BSAK AE 2 (2005), nr 2, s. 3-4.
40
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i sprawozdania44. Analogiczny układ zawierał czwarty numer
z 2007 r., z wyjątkiem części pierwszej która zawierała artykuły z zakresu kancelarii45.
Po wyborze drugiego Zarządu Stowarzyszenia nowym
redaktorem naczelnym Biuletynu został ks. M. Różański46.
Sekretarzem redakcji została L. Rotter, w komitecie znaleźli się jeszcze ks. J. Marecki i R. Skrzyniarz. Niestety prace
nad wydrukowaniem kolejnych numerów się przewlekały, co
wzmiankowano w protokołach posiedzeń Zarządu47. Ostatecznie numer 5 z 2008 r. ukazał się w końcu 2012 r. Zawierał
identyczny układ jak wcześniejsze biuletyny. Wyjątek stanowiła część pierwsza, w której znalazły się artykuły dotyczące
archiwów w Europie Środkowowschodniej48. Podczas wyboru
trzeciego Zarządu Stowarzyszenia w dniu 17 grudnia 2012 r.
podniesiono problem niewychodzącego Biuletynu49. Nowy
prezes w kilka dni po swym wyborze udał się do Wydawnictwa
św. Jacka w Katowicach, gdzie został bardzo mile przyjęty.
Odebrał świeżo wydrukowany nr 5 Biuletynu, który ufundował bp J. Kopiec oraz omówił wszystkie problemy wydawnicze. Ustalono, iż dotychczasowe wydawnictwo przekaże prawo do projektu okładki oraz możliwość wydawania w innym
ośrodku. Owego zadania podjęło się Bikstudio Krzysztof M.
Szwaczka. Adres redakcji zlokalizowano w Rzeszowie. Nominację na nowego redaktora naczelnego otrzymał ks. dr hab.
prof. AJD Paweł Wolnicki. Ostatecznie obowiązki redaktora
naczelnego objął sam prezes Stowarzyszenia ks. W.P. Wlaźlak. Sekretarzem redakcji został o. Dariusz Cichor OSPPE.
44

Od Redakcji, BSAK AE 3 (2006), nr 3, s. 3-5.
Od Redakcji, BSAK AE 4 (2007), nr 4, s. 3-5.
46
ASAK, sygn. 2, k. 166.
47 ASAK, sygn. 2, k. 167, 235; ASAK, sygn. 3, k. 157; Zapytanie
w tej sprawie przesłała również Biblioteka Narodowa – ASAK, sygn.
3, k. 149.
48 Od Redakcji, BSAK AE 5 (2008), nr 5, s. 3-5.
49
ASAK, sygn. 4, k. 2-3.
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W skład komitetu redakcyjnego wszedł ponadto ks. dr Roman
Majka CSMA, ks. J. Marecki, ks. dr Wacław Umiński CM,
ks. J. Wąsowicz SDB i ks. P. Wolnicki50. Numer 6 Biuletynu
z 2013 r. w pierwszej części zatytułowanej Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki zawiera artykuły pokonferencyjne. W drugiej części umieszczono materiały z działalności
Stowarzyszenia51. W podobny sposób sporządzono numer 7
Biuletynu z 2014 r., z wyjątkiem drugiej części zatytułowanej
Współczesne archiwa, gdzie zamieszono wykaz archiwów
diecezjalnych i zakonnych52.
Istotnym elementem było prowadzenie studiów podyplomowych z archiwistyki kościelnej na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego. Oferta programowa spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Pierwsze wykłady zaplanowano na 12 lutego 2005 r.53 W styczniu 2007 r. podjęto kwestię kontynuacji podyplomowych studiów z zakresu archiwistyki kościelnej. Biskup J. Kopiec zobowiązał Zarząd
Stowarzyszenia do przeprowadzeni rozmów w tej sprawie
z abp. katowickim Damianem Zimoniem54. W marcu 2006 r.
ks. J. Związek zreferował przebieg kursu kancelaryjno-archiwalnego odbytego w Warszawie na zlecenie Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce55.
Jak wynika z zachowanych materiałów w minionym
okresie Stowarzyszenie organizowało lub współorganizowało konferencje naukowe. Pierwsze z nich zorganizowano
z okazji 80. lecia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w dniu 8 listopada 2005 r. Odbyło się ono na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna50

ASAK, sygn. 4, k. 22-27, 30, 35.
W.P. Wlaźlak, Od Redakcji, BSAK AE 6 (2013), nr 6, s. 3-4.
52
W.P. Wlaźlak, Od Redakcji, BSAK AE 7 (2014), nr 7, s. 3-4.
53 ASAK, sygn. 1, k. 59; Podyplomowe Studium Archiwistyki Kościelnej, BSAK AE 1 (2004), nr 1, s. 91-97.
54 ASAK, sygn. 1, k. 67.
55
ASAK, sygn. 1, k. 67.
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niu56. Innym ważnym wydarzeniem było uczestniczenie 6-7
września 2007 r. w V Powszechnym Zjeździe Archiwistów
Polskich w Olsztynie. Tematem spotkania był archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie, zaś miejscem obrad
był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie57. Z kolei 12 stycznia 2008 r. Katedra Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zorganizowała konferencję naukową Archiwa klasztorne. Opracowanie
i udostępnienie. Miejscem obrad było Centrum Jana Pawła
II „Nie lękajcie się” w Krakowie58. W dniach 11-13 września 2008 r. w Nowym Sączu obradowała Międzynarodowa
Konferencja Archiwalno-Historyczna pt. Archiwa Europy
Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przeszłość, poprzedzona Zjazdem Sekcji Archiwów Samorządowych SAP.
W panelu Przeszłość wpisana w przyszłość referaty wygłosili m.in. członkowie SAK59. IV Warsztaty Archiwistyczne pt.
Zespołowość akt w archiwach zakonnych, odbyły się 23-25
stycznia 2009 r. w Zakroczymiu60. SAK z PTA i Archiwum
Polskiej Akademii Nauk współorganizowało 11 maja 2009 r.
w Pałacu Staszica w Warszawie II Krajowe Seminarium
Problemowe pt. Etyka w zawodzie61. W dniu 15 kwietnia
2009 r. zorganizowano sesję naukową ku czci ks. Walente56

ASAK, sygn. 1, k. 61; J.M. Musielak, Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji 80-lecia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, BSAK AE 2 (2005), nr 2, s. 101-102.
57 ASAK, sygn. 1, k. 68; J. Związek, Olsztyn: V Powszechny Zjazd
Archiwistów Polskich, BSAK AE 4 (2007), nr 4, s. 178-180.
58
L. Rotter, Archiwa klasztorne. Opracowanie i udostępnienie zasobu. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Kraków, 12 stycznia 2008
roku, BSAK AE 5 (2008), nr 5, s. 109-111.
59 K. Lipka, Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo,
wspólna przeszłość. Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna, BSAK AE 5 (2008), nr 5, s. 105-108.
60 ASAK, sygn. 2, k. 86.
61
ASAK, sygn. 2, k. 106.
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go Patykiewicza w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
pt. Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych62. Odczytano na niej dekret abp. częstochowskiego
Stanisława Nowaka z 14 kwietnia tr. nadający archiwum archidiecezjalnemu imię ks. W. Patykiewicza63.
Z kolei Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Państwowe
Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 22-24 listopada 2011 r.
w Pułtusku zorganizowało konferencję naukową pt. Ochrona
zasobu archiwów kościelnych64. W dniu 28 listopada 2011 r.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował konferencję naukową
pt. Strategia i metodyka digitalizacji i udostępniania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach tworzonej platformy na przykładzie zbiorów kościelnych65. Z okazji 20. lecia
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego
Patykiewicza w Częstochowie 24 marca 2012 r. odbyła się
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki66. W ramach VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich obradującego 6 września
2012 r. w Wrocławiu członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji w ramach sekcji archiwów kościelnych67.
Z okazji 75-rocznicy Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
62

P. Wolnicki, Ogólnopolskie sympozjum naukowe Udostępnienie
zasobów w archiwach kościelnych 15 kwietnia 2009 r., Wiadomości
Archidiecezji Częstochowskiej 83 (2009), nr 7-8, s. 51.
63 W.P. Wlaźlak, Ks. Walenty Patykiewicz patronem Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Ziemia Częstochowska 37 (2011), s. 127-128.
64
A. Laszuk, Wstęp, [w:] Ochrona zasobu archiwów kościelnych,
red. A. Laszuk, Warszawa 2012, s. 7-8.
65 ASAK, sygn. 3, k. 54.
66 W. Zawitkowska, W.P. Wlaźlak, Przedmowa, [w:] Archiwa
i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, red. W. Zawitkowska, W.P.
Wlaźlak, Rzeszów 2012, s. 7-9.
67
ASAK, sygn. 3, k. 157.
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i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej 19 listopada 2012 r. w auli
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zorganizowano
konferencję naukową pt. Nowoczesne kierunki w konserwacji, archiwizacji i wystawiennictwie zbiorów sakralnych68.
W dniu 15 października 2013 r. w Jarosławiu zorganizowano
konferencję naukową pt. Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki z okazji poświęcenia nowego lokalu Archiwum
Parafii Bożego Ciała przy Jarosławskiej Kolegiacie i nadania
mu im. ks. Jakuba Makary. Na tę okazję wydano specjalny
folder poświęcony zgromadzonym zbiorom archiwalnym
oraz osobie jego patrona69.
5. Zakończenie
Dzięki życzliwości sekretarza generalnego KEP bp. P. Libery doszło do erygowania SAK. Niebawem dokonano
wyboru jego władz, których asystentem kościelnym został
bp J. Kopiec. Dotychczasowymi prezesami Zarządu byli profesorowie uniwersyteccy, którzy posiadali doświadczenie
w dziedzinie archiwistyki. Udało się zintegrować środowisko
archiwistów kościelnych pracujących w archiwach diecezjalnych, zakonnych i ośrodkach akademickich. Zorganizowano
wiele konferencji naukowych, które opiewały kwestie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i digitalizowania dokumentacji kościelnej. W celu ich upowszechnienia
rozpoczęto wydawanie Biuletynu SAK „Archiva Ecclesiastica”, zawierającego nie tylko materiały naukowe, ale także
informacje z dziejów Stowarzyszenia i archiwów kościelnych
w Polsce. Istotną rolę odgrywa forma elektronicznej komunikacji. Pragnąc poszerzyć działanie na niwie archiwalnej rozpoczęto współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju jak
i za granicą. Systematycznie wzrastała liczba członków SAK,
co świadczy o potrzebie jego istnienia.

68
69

ASAK, sygn. 3, k. 159.
ASAK, sygn. 4, k. 53-54.
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