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Sym po sia Ar chi vi sti ca





Ra fał Leś kie wicz 
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie

An na Że gliń ska 
Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie

Wpro wa dze nie

Dnia 28 paź dzier ni ka 2014 r., po za koń cze niu ob rad sym po zjum po świę co ne -
go kom pu te ry za cji i di gi ta li za cji w ar chi wach, gro no or ga ni za to rów i uczest ni ków
po sta no wi ło zainicjować se rię wy daw ni czą obejmującą ma te ria ły wszystkich cy klów
sym po zyj nych. Usta lo no ty tuł se rii: Sym po sia Ar chi vi sti ca, po wo ła no Ra dę Na uko -
wą w skła dzie: dr Je rzy Bed na rek, dr hab. Wal de mar Cho rą ży czew ski, dr Ra fał Leś -
kie wicz, dr Pa weł Perzy na, dr Agniesz ka Ro sa, prof. Boh dan Ry szew ski, dr An na
Że gliń ska. Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał wy bra ny prof. Boh dan Ry szew ski, se kre -
ta rzem dr An na Że gliń ska. 

Pierw sze sym po zjum zo sta ło zor ga ni zo wa ne w 2012 r. i po świę co no je kształ -
ce niu ar chi wi stycz ne mu na po zio mie dok tor skim, a dru gie w 2013 r. przed mio tem
ob rad uczy ni ło za sa dę struk tu ral ną ja ko pod sta wę opi su ar chi wa liów w zin te gro wa -
nych sys te mach in for ma cyj nych. Trze cie, zor ga ni zo wa ne w 2014 r., po dej mo wa ło
pro ble ma ty kę kom pu te ry za cji i di gi ta li za cji w ar chi wach. Wy mie nio ny cykl sym -
po zjów ma swo ją hi sto rię, krót ką, ale war tą od no to wa nia, bo wiem ich po kło siem
jest pierw szy tom za ło żo ne go wy daw nic twa Sym po sia Ar chi vi sti ca. 

Gro no or ga ni za to rów skła da ją ce się z osób zwią za nych za wo do wo z róż ny mi
in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się ar chi wi sty ką i ar chi wa lia mi łą czy oso ba Mistrza – Pro -
fe so ra Boh da na Ry szew skie go. Prof. Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka (UMK)
dr hab. Wal de mar Cho rą ży czew ski na le ży do uczniów Pro fe so ra z tzw. okre su to -
ruń skie go, z ko lei dr An na Że gliń ska i dr Ra fał Leś kie wicz ukoń czy li ar chi wi sty kę
za ło żo ną przez Pro fe so ra na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim (UWM)
w Olszty nie w 1998 r.1 Wspól nie za tem do wo dzi my, że to nie miej sce kształ ce nia
jest waż ne, lecz po stać na sze go Mi strza, któ ry nie za leż nie od lo ka li za cji pro wa dzo -
nych wy kła dów i se mi na riów ukształ to wał wię zi pro wa dzą ce do po wsta nia szko ły

1 An na Że gliń ska i Ra fał Leś kie wicz re pre zen tu ją dru gi rocz nik ab sol wen tów ar chi wi -
sty ki UWM w Olsz ty nie, któ rą za ło żył prof. Boh dan Ry szew ski w 1998 r. O po cząt kach
„olsztyń skiej” ar chi wi sty ki zob. B. Ry szew ski, Stu dia i ba da nia z za kre su ar chi wi sty ki na
Uniwer sy te cie War miń sko -Ma zur skim, „Echa Prze szło ści” 2002, t. 3, s. 9–18.
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na uko wej2. O swo istym fe no me nie pro wa dzo nych przez prof. Ryszew skie go se mi -
na riów i re la cji łą czą cych je go uczest ni ków – daw nych i obec nych – prze ko na li śmy
się dnia 22 paź dzier ni ka 2011 r. w cza sie ju bi le uszu 25-lecia dzia łal no ści se mi na -
rium dok to ranc kie go. Wów czas mo gli śmy do strzec, że two rzy my wspól no tę, szko -
łę na uko wą, zwią za ną nie z ośrod kiem, in sty tu cją – miej scem, lecz z oso bą Pro fe so -
ra. Po nie waż z oczy wi stych wzglę dów nie wszy scy spo ty ka li śmy się w tych sa mych
la tach i miej scach pro wa dze nia se mi na rium, ju bi le uszo we po sie dze nie do wio dło, że
nie tyl ko w ar chi wi sty ce, ale i w ży ciu na uko wym moż li we jest „sca le nie re al ne”
uczest ni ków se mi na rium z róż nych lat je go dzia łal no ści3. By ło to waż ne se mi na -
rium jesz cze z jed ne go po wo du. Wów czas prof. Ry szew ski wy gło sił w for mie po stu -
la tu po trze bę zor ga ni zo wa nia sym po zjów na uko wych po świę co nych ak tu al nym pro -
ble mom ar chi wi sty ki. I w ten oto, jak że na tu ral ny, spo sób na ro dzi ła się idea
or ga ni za cji sym po zjów ar chi wi stycz nych. Tra fi ła ona na po dat ny grunt wśród
uczniów Pro fe so ra, bo wiem już w ko lej nym ro ku od by ło się pierw sze sym po zjum
zor ga ni zo wa ne przez dr An nę Że gliń ską i dr. hab. prof. UMK Wal de ma ra Cho rą ży -
czew skie go. 

Sym po zjum za ty tu ło wa ne Kształ ce nie w za kre sie ar chi wi sty ki na po zio mie dok -
tor skim. Prze szłość – stan obec ny – przy szłość ob ra do wa ło w dniu 17 li sto pa da 2012 r.
na UWM w Olsz ty nie. Wów czas uczest ni cy mo gli się prze ko nać, iż spra wa kształ -
ce nia dok to ranc kie go na bie ra zna cze nia, po nie waż zmie nia się do niej sto su nek
Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych (NDAP) – ko or dy nu ją cej za da nia ar -
chi wów w ska li kra ju. Prof. UMK dr hab. Wła dy sław Stęp niak przed sta wił pro ble -
ma ty kę zwią za ną z kształ ce niem, pró bu jąc od po wie dzieć na nur tu ją ce śro do wi sko
ar chi wi stów py ta nie, tj. czy wy kształ ce nie ar chi wi sty mo że koń czyć się na II stop -
niu stu diów aka de mic kich? Ma my na dzie ję, że w nie da le kiej przy szło ści w więk -
szym stop niu uwzględ nia ne bę dą spra wy na uko we w ar chi wach. Moż li wo ści po -
wo ła nia stu diów dok to ranc kich w tym za kre sie po ru szył dr hab. Wal de mar
Cho rą ży czew ski, prof. UMK. Omó wio ne ak tu al ne pro ble my kształ ce nia na po zio -
mie dok tor skim po zwo li ły przejść do przed sta wie nia me tod i form pro wa dzo nych
daw niej i obec nie se mi na riów w za kre sie ar chi wi sty ki. 

Na pro gram i do bór re fe ren tów pod czas pierw sze go sym po zjum wpływ mia ła
prze pro wa dzo na przez or ga ni za to rów ana li za dzia ła ją cych w prze szło ści i obec nie
se mi na riów w za kre sie ar chi wi sty ki. Do przed sta wie nia se mi na rium pro wa dzo ne -
go przez ks. prof. dr. hab. Hie ro ni ma Eu ge niu sza Wy czaw skie go zo stał za pro szo ny
ks. prof. dr hab. Ka zi mierz Ła tak. Prof. dr hab. Boh dan Ry szew ski przed sta wił

2 W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa, Szko ła na uko wa Boh da na Ry szew skie go [w:] Z ucznia mi,
ko le ga mi i przy ja ciół mi w świe cie na uki. Pra ce de dy ko wa ne Pro fe so ro wi Boh da no wi Ry szew skie -
mu w osiem dzie sią tą rocz ni cę uro dzin, red. W. Cho rą ży czew ski i A. Że gliń ska, Olsz tyn 2014,
s. 19–51.
3 Sca le nia ide al ne go do ko nał dr hab. Wal de mar Cho rą ży czew ski z dr Agniesz ką Ro są
w ar ty ku le: Szko ła na uko wa Boh da na Ry szew skie go..., s. 19–51.
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wspo mnie nie o se mi na rium dok to ranc kim Za kła du Ar chi wi sty ki UMK, dzia ła -
jącym w la tach 1966–1974. Se mi na rium pro fe so ra Wa cła wa Kor ty wspo mniał
prof. dr hab. An drzej Wał ków ski. Dzia łal ność se mi na rium za ło żo ne go dnia 22 listo -
pa da 1986 r. przez prof. Boh da na Ry szew skie go za pre zen to wa ła dr An na Że gliń ska.
Se mi na ria dok to ranc kie dzia ła ją ce w Za kła dzie Ar chi wi sty ki Uni wer sy te tu Ma rii
Cu rie -Skło dow skiej (UMCS) przed sta wił prof. dr hab. Krzysz tof Sku pień ski. 

Pra ce bę dą ce po kło siem ob rad zo sta ły opu bli ko wa ne w wy daw nic twie UMK
„Ar chi wa – Kan ce la rie – Zbio ry” 2013, nr 4 (6), w dzia le Kształ ce nie doktor skie
w zakre sie ar chi wi sty ki. Zbiór wy gło szo nych re fe ra tów zo stał po więk szo ny o tekst
prof. UMCS dr. hab. Ja nu sza Ło sow skie go, któ ry za in spi ro wa ny pro ble ma ty ką ob -
rad przy go to wał do pu bli ka cji ana li zę form dy dak tycz nych służą cych przy go to wa -
niu prac dok tor skich z ar chi wi sty ki. 

W ob ra dach wzię li udział przed sta wi cie le ar chi wów i szkół kształ cą cych w za -
kre sie ar chi wi sty ki oraz Na czel ny Dy rek tor Ar chi wów Pań stwo wych i Dyrek tor
Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
(BUiAD IPN). By ło to waż ne spo tka nie jesz cze z jed ne go po wo du. W trak cie ob rad
na ro dził się bo wiem te mat ko lej ne go sym po zjum po świę co ne go za sa dzie struk tu -
ral nej ja ko pod sta wie opi su ar chi wa liów w zin te gro wa nych sys te mach in for ma cji
ar chi wal nej. Jego współ or ga ni za cji podjął się w imie niu IPN dr Ra fał Leś kie wicz. 

Dru gie sym po zjum zo sta ło zor ga ni zo wa ne dnia 29 li sto pa da 2013 r. w Cen -
trum Edu ka cyj nym IPN im. Ja nu sza Kur ty ki w War sza wie przez tro je uczniów
prof. Ry szew skie go, tj. dr An nę Że gliń ską z UWM, dr. hab. Wal de ma ra Cho rą ży -
czew skie go – prof. UMK, oraz dr. Ra fa ła Leś kie wi cza – dy rek to ra BUiAD IPN.
Szcze gó ło wa re la cja z sym po zjum zo sta ła opu bli ko wa na w „Prze glą dzie Ar chi wal -
nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”4. 

Trze cie sym po zjum, po świę co ne prof. Boh da no wi Ry szew skie mu w osiem -
dzie sią tą rocz ni cę uro dzin, zo sta ło zor ga ni zo wa ne na UWM w Olsz ty nie
w dniach 28 i 29 paź dzier ni ka 2014 r. Je go głów ny te mat to pro ble ma ty ka kom pu -
te ry za cji i di gi ta li za cji w ar chi wach. Są to kwe stie na dal ak tu al ne, cho ciaż od publi -
ka cji przez prof. Ry szew skie go książ ki Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów upły nę ło
dwa dzie ścia lat5. Tek sty wy gło szo nych re fe ra tów re dak to rzy pla nu ją opu bli ko wać
w dru gim to mie za ło żo ne go wy daw nic twa Sym po sia Ar chi vi sti ca. Or ga ni zo wa ne
sym po zja kon so li du ją co raz więk szą licz bę uczniów, a za ra zem współ pra cow ni ków
Pro fe so ra, któ rzy dzię ki wspól nym ini cja ty wom pra gną roz wi jać ar chi wi sty kę jako
na ukę. Spo tka nia sym po zyj ne cha rak te ry zu ją się ka me ral ną at mos fe rą, któ rą tworzy
wą skie gro no spe cja li stów. Pro ble ma ty ka i te ma ty ka po szcze gól nych re fe ra tów

4 M. Kop czyń ski, Sym po zjum „Za sa da struk tu ral na ja ko pod sta wa opi su ar chi wa liów w zin -
te gro wa nych sys te mach in for ma cji ar chi wal nej. War sza wa, 29 li sto pa da 2013 r., „Prze gląd Ar chi -
wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2014, t. 7, s. 488–493.
5 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994.
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wygła sza nych pod czas ob rad jest sta ran nie do bra na i uzgod nio na, jak rów nież
poprze dzo na spo tka niem w gro nie au to rów. 

Omó wio ne wy żej sym po zja i pu bli ka cje pre zen tu ją re zul ta ty ba dań nad me to -
do lo gią i teo rią, któ re zo sta ły za czę te przez prof. Boh da na Ry szew skie go w 1966 r.
Na stęp nie by ły kon ty nu owa ne z udzia łem je go uczniów ze śro do wi ska to ruń skie go
w la tach 1986–1998 i olsz tyń skie go od 1998 r. Od 1987 r. w ba da niach tych pojawiła
się, w mia rę upły wu lat, zaj mu ją ca co raz wię cej miej sca kom pu te ry za cja ar chi wów.

W ten spo sób wy ra żo na w 2011 r. przez prof. Ry szew skie go idea roz wi nę ła się
i przy bra ła po stać co rocz nych ob rad sym po zyj nych, któ rych efek tem są od da wa ne
do rąk czy tel ni ków Sym po sia Ar chi vi sti ca.

Przy ję ty przez re dak to rów ty tuł wy daw nic twa ści śle więc za po wia da i od da je
cha rak ter pu bli ka cji. Re dak to rzy pla nu ją w ko lej nych to mach pu bli ka cję ma te ria -
łów bę dą cych po kło siem ob rad po świę co nych ak tu al nym pro ble mom ar chi wi sty -
ki – zgod nie z przy ję tym ty tu łem i za ło że niem wy daw ni czym.

Na od da wa ny do rąk czy tel ni ków pierw szy tom Sym po sia Ar chi vi sti ca składa ją
się ma te ria ły bę dą ce po kło siem dru gie go sym po zjum ar chi wal ne go zor ga ni zo wa ne -
go w 2013 r., poświę co ne go Za sa dzie struk tu ral nej ja ko pod sta wie opi su ar chi wa liów
w zin te gro wa nych sys te mach in for ma cji ar chi wal nej. Zo sta ły one po gru po wa ne w ra -
mach czte rech blo ków te ma tycz nych po prze dzo nych tek stem Na czel ne go Dy rek to -
ra Ar chi wów Pań stwo wych dr. hab. Wła dy sła wa Stęp nia ka, prof. UMK. Je go wy -
stą pie nie sta no wi waż ny, z uwa gi na za war te w nim de kla ra cje, po most łą czą cy
pierw sze sym po zjum po świę co ne kształ ce niu ar chi wi stycz ne mu na po zio mie dok -
tor skim z dru gim, któ re go ma te ria ły znaj du ją się w ni niej szym to mie. 

Pierw szy blok sku pia tek sty ma ją ce cha rak ter ge ne ral ny. Ar ty ku łem otwie ra -
ją cym jest tekst au tor stwa Na czel ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych prof.
UMK dr. hab. Wła dy sła wa Stęp nia ka. Za sa dę struk tu ral ną i jej moż li we in ter pre ta -
cje przed sta wił prof. UMK dr hab. Wal de mar Cho rą ży czew ski. Z ko lei o szcze gól -
nym zna cze niu twór cy ar chi wa liów w od nie sie niu do za sto so wa nej za sa dy struk tu -
ral nej trak tu je tekst pió ra dr Agniesz ki Ro sy. 

Dru ga gru pa ar ty ku łów to swo isty prze gląd sto so wa nia za sa dy struk tu ral nej
w ar chi wach IPN, bę dą cy przy tym omó wie niem ko rzy ści i trud no ści wy ni ka ją cych
ze spe cy fi ki za so bu tej in sty tu cji. Stan prac nad sys te mem in for ma cji w ar chi wach
IPN zre fe ro wał An drzej Pie czun ko, a dr Pa weł Perzy na przed sta wił re flek sje do ty -
czą ce za sa dy struk tu ral nej w od nie sie niu do opu bli ko wa ne go przez IPN na swo jej
stro nie in ter ne to wej In wen ta rza pu blicz ne go. Dr Je rzy Bed na rek omó wił pro blem
ar chi wów hi sto rycz nych w struk tu rze za so bu IPN. 

Na stęp ny cykl te ma tów jest zwią za ny ze struk tu rą za so bu róż nych ty pów ar -
chi wów. Dr Ka ta rzy na Ku bic ka przed sta wi ła skom pli ko wa ną i spe cy ficz ną struk -
tu rę za so bu Ar chi wum Pań stwo we go (AP) w Gdań sku. Ks. dr Ro man Majka za jął
się struk tu rą za so bu ar chi wów za kon nych, a dr Kin ga Li sow ska omó wi ła struk tu -
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rę za so bu ar chi wów die ce zjal nych. Dr An na Że gliń ska przed sta wi ła za sto so wa nie
za sa dy struk tu ral nej w od nie sie niu do za so bu pru skich archi wów ro do wych. Ostat -
ni za miesz czo ny w ni niej szym to mie tekst au tor stwa Mag da le ny Wi śniew skiej do -
ty ka pro ble ma ty ki funk cjo no wa nia za sa dy struk tu ral nej w ar chi wach o cha rak te rze
spo łecz nym. 

War to na ko niec wspo mnieć, że wy gło szo ny pod czas sym po zjum, a nie za miesz -
czo ny w ni niej szym wy daw nic twie, tekst dr. hab. Krzysz to fa Sy ty po świę co ny struk -
tu rze za so bu ar chi wów ro do wych daw nej Rze czy po spo li tej zo stał opubli ko wa ny
w księ dze ju bi le uszo wej de dy ko wa nej prof. Boh da no wi Ry szew skie mu6. 

6 K. Sy ta, Kil ka uwag o struk tu rze za so bu ar chi wów ro do wych okre su sta ro pol skie go daw niej
i dziś [w:] Z ucznia mi, ko le ga mi i przy ja ciół mi w świe cie na uki..., s. 289–310.
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Wła dy sław Stęp niak 
Na czel ny Dy rek tor Ar chi wów Pań stwo wych

O potrzebie 
profesjonalnego kształcenia archiwistów

Przy go to wu jąc się do te go spo tka nia, się gną łem pa mię cią do kon fe ren cji zor -
ga ni zo wa nej w dniach 23–24 paź dzier ni ka 2008 r. w Lu bli nie przez pro fe so rów
Krzysz to fa Sku pień skie go i Ja nu sza Ło sow skie go we współ pra cy z Sek cją Edu ka cji
Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich. Wie le wąt ków po ja wi ło się w trak cie te go
spo tka nia. Ma te ria ły jej zo sta ły opu bli ko wa ne1, a od te go cza su upły nę ło lat kil ka.
Nie do strze głem jed nak ja kichś bar dziej za awan so wa nych zmian w od nie sie niu
do pro ble mów kształ ce nia ar chi wi stów w ra mach sys te mu bo loń skie go na trze cim
stop niu stu diów dok to ranc kich czy też dok to ry zo wa nia się. Ana li zu jąc tę pro ble -
ma ty kę, po gru po wa łem róż ne za gad nie nia na trzech płasz czy znach. Pierw sza wy -
ni ka z pro ce su bo loń skie go re ali zo wa ne go nie ryt micz nie, ale jed nak sta le w ska li
ca łej Eu ro py. Dru gi splot pro ble mów to prak ty ka z tym zwią za na w ra mach dzia łal -
no ści in sty tu cji na uko wych, przede wszyst kim w sys te mie edu ka cji w ra mach szkol -
nic twa wyż sze go. I rzecz trze cia. Z mo je go punk tu wi dze nia o fun da men tal nym zna -
cze niu: ar chi wa pań stwo we, a do kład nie, w ja kim za kre sie po win ny one w tym
pro ce sie uczest ni czyć. Waż ne jest to, w ja kim za kre sie ar chi wa pań stwo we bę dą miej -
scem ak tyw no ści za wo do wej tych, któ rych kształ cić się po dej mie my ja ko pro fe so -
ro wie, ad iunk ci, asy sten ci na po szcze gól nych uni wer sy te tach. Wszak nie sztu ka dla
sztu ki, a za spo ka ja nie istot nych po trzeb na uko wych, istot nych po trzeb pro fe sjo nal -
nych da nej dzie dzi ny jest waż ne.

Za cznij my od wąt ku pierw sze go wią żą ce go się z płasz czy zną eu ro pej ską – pro -
ce sem bo loń skim. W je go ra mach ob ser wo wać moż na po głę bia ją cą się ten den cję
do in te gral ne go trak to wa nia pro ble mów kształ ce nia z pro wa dze niem ba dań na uko -
wych. Wszak ocze ku je się już od stu den tów, że na dru gim stop niu, czy li w ra mach
stu diów ma gi ster skich, po dej mo wać bę dą te ma ty am bit ne, wy ma ga ją ce sto so wa nia

1 Kształ ce nie ar chi wi stów i za rząd ców do ku men ta cji w kon tek ście wdra ża nia Pro ce su Bo loń -
skie go. Ma te ria ły Kon fe ren cji Sek cji Edu ka cji Ar chi wal nej Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich
i Za kła du Ar chi wi sty ki In sty tu tu Hi sto rii UMCS. Lu blin 23–24 paź dzier ni ka 2008 r., red. I. Mam -
czak -Gad kow ska, Po znań 2009.
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na uko wych me tod ba daw czych. Jest zja wi skiem dość roz po wszech nio nym, że w od -
nie sie niu do hi sto rii ar chi wi sty ki co raz czę ściej stu den ci za glą da ją do ory gi na łów
ma te ria łów ar chi wal nych. Z tym na wet ja ko Na czel ny Dy rek tor Ar chi wów Pań -
stwo wych mia łem pew ne kło po ty, pró bu jąc wy ja śnić dy rek to rom ar chi wów pań -
stwo wych, że stu den ci dru gie go ro ku stu diów w chwi li obec nej oka zu ją się już
w znacz nym stop niu wzra sta ją cą gru pą czy tel ni ków, użyt kow ni ków ar chi wów pań -
stwo wych. Nie od le głe są cza sy, kie dy nie od par te by ło prze ko na nie, że stu den tów
do czy tel ni ra czej nie na le ży wpusz czać, ory gi na łów im nie udo stęp niać; nie jest to
ten etap, niech le piej po zna ją li te ra tu rę, niech po szu ka ją źró deł pu bli ko wa nych. To
po dej ście mu si się zmie nić i z ca łą pew no ścią się zmie nia. Ja w każ dym ra zie, w uza -
leż nie niu od moż li wo ści swo ich ma gi stran tów, li cen cja tów czy dok to ran tów, kie ru -
ję ich do ar chi wów pań stwo wych. 

In te gral ny zwią zek dzie dzi ny szkol nic twa wyż sze go z ba da nia mi na uko wy mi
w ra mach re ali za cji stra te gii bo loń skiej sku pił uwa gę bar dzo wie lu uczel ni wyż szych
w Eu ro pie. Wie my prze cież, że dzia ła Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion (EUA – Sto -
wa rzy sze nie Uni wer sy te tów Eu ro pej skich). W je go po sie dze niach uczest ni czą głów -
nie rek to rzy, ale nie tyl ko. W ra mach dzia łal no ści EUA zo stał po wo ła ny w 2005 r.
spe cjal ny pro gram i pod ję to ini cja ty wę ba da nia pro ble mów zwią za nych z wpro wa -
dza niem III stop nia stu diów uni wer sy tec kich. Uka za ło się już kil ka ra por tów,
a w 2008 r. po wsta ła ra da ds. edu ka cji na po zio mie dok tor skim. Wi dzi my za tem, że
utrwa la się stra te gia bo loń ska, a sys tem kształ ce nia w po łą cze niu z pro wa dze niem
ba dań na uko wych na po zio mie dok tor skim nie jest dzi siaj rzad ko ścią. Z ra por tów
EUA opra co wa nych na pod sta wie ba dań, ja kie pro wa dzo ne są w po szcze gól nych
kra jach, pły nie ge ne ral ny wnio sek, że po sze rza się za kres or ga ni za cji stu diów dok -
to ranc kich – przy utrzy ma niu mo de lu wcze śniej sze go, mo de lu kla sycz ne go2. 

Przy kła dem mo de lu kla sycz ne go jest se mi na rium pa na prof. Boh da na Ry szew -
skie go two rzo ne przez pro mo to ra i gru pę je go uczniów. Po wsta je więc ze spół lu dzi
i za kres ba dań cha rak te ry stycz ny dla szko ły da ne go pro fe so ra. Nie ozna cza to wca -
le, że je że li prze cho dzi my na po ziom in sty tu cjo nal ny zor ga ni zo wa nych stu diów dok -
to ranc kich, ten mo del zo sta je w ca ło ści od rzu co ny. Pro mo tor na dal jest wio dą cym
czyn ni kiem i ele men tem ca łej tej struk tu ry. Nie mniej naj czę ściej stu dia dok to ranc -
kie or ga ni zo wa ne w ra mach stra te gii bo loń skiej obej mu ją pół to ra ro ku na uki łą czą -
cej się z eg za mi na mi. Ten sys tem funk cjo nu je na na szych uni wer sy te tach. Za kła da
się w nim, że dwa i pół ro ku zaj mą ba da nia, w wy ni ku któ rych po wsta nie te za dok -
tor ska i obro nio na zo sta nie pra ca dok tor ska. W su mie czte ry la ta, jak na stu dia, w ra -
mach któ rych nie otrzy mu je się żad nych środ ków fi nan so wych lub otrzy mu je się
po ni żej kosz tów utrzy ma nia, jest to okres nie wy obra żal nie dłu gi. Ten sys tem za kła -

2 W. Stęp niak, Stu dia trze cie go stop nia (dok to ranc kie) z ar chi wi sty ki w Pol sce na tle eu ro pej -
skim [w:] Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu
Bolońskiego..., s. 87–95.
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da więc kre dy to wa nie am bi cji na uko wych i chę ci zdo by wa nia wie dzy lub po moc ze
stro ny ro dzi ny. Trud no od tej stro ny eko no micz nej stwier dzić, że za dba no o stwo -
rze nie wa run ków do roz wo ju te go sys te mu. Sam mia łem kil ka bar dzo zdol nych
uczen nic, któ re ma rzyć na wet nie mo gły o tym, aby pod jąć stu dia dok tor skie.

Kwe stią nie zwy kle istot ną są też spra wy or ga ni za cyj ne na szer szym tle w ra -
mach stra te gii bo loń skiej oraz jak czyn ni ki eu ro pej skie trak tu ją ar chi wa, jak de fi -
niu ją ar chi wa lia, czy li jak cha rak te ry zo wa na, kla sy fi ko wa na i kwa li fi ko wa na jest
dzia łal ność ar chi wal na. Pa nu je w opi nii czyn ni ków unij nych po gląd, że ar chi wa
i dzia łal ność ar chi wal na to przede wszyst kim pra ca po le ga ją ca na związ ku z ad mi -
ni stra cją. Nie jest to te za, któ rej wszy scy ocho czo przy kla śnie my i z któ rą bez wa -
run ko wo się zgo dzi my. Ale ta kie spoj rze nie upo wszech ni ło się. W je go ra mach dzia -
łal ność na uko wa ar chi wów nie jest pod wa ża na, ale trak to wa na ja ko ele ment
ubocz ny. Trud no jest na wet po le mi zo wać w tej kwe stii z przed sta wi cie la mi wie lu
struk tur ar chi wal nych na na szym kon ty nen cie – struk tur we wnętrz nie i ze wnętrz -
nie bar dzo się róż nią cych. Za uwa żyć trze ba, że ar chi wi sty ka ja ko dzie dzi na ar chi -
wal na jest jed ną z nie licz nych płasz czyzn współ pra cy mię dzy na ro do wej w ra mach
in te gru ją cej się Unii Eu ro pej skiej, w od nie sie niu do któ rej Ko mi sja Eu ro pej ska nie
zdo by ła się na kon kret ne re gu la cje. Nie zna my re ko men da cji czy dy rek tyw, któ re
do ty czy ły by dzie dzi ny ar chi wal nej. Dwa ra por ty pu bli ko wa ne w la tach 1999 i 2005
na te mat moż li wo ści in te gra cji dzia łal no ści ar chi wal nej na ob sza rze Eu ro py w swej
kon klu zji stwier dza ją jed no znacz ne, że nie ma ku te mu wa run ków3. Sy tu acja ar chi -
wów w po szcze gól nych kra jach, za kres re ali zo wa ne go udo stęp nia nia, tra dy cje w tym
wzglę dzie róż nią się bar dzo. Ra port z 2005 r. za wie ra na wet stwier dze nie, że nie
do po my śle nia jest na wet, aby roz wa żyć ja kiś mo del ar chi wum w Unii Eu ro pej skiej.
Po zo sta ją więc ar chi wa po za za ku sa mi i głów nym nur tem, w opar ciu o któ ry Unia
wy da je roz po rzą dze nia. Nie do ty czą ar chi wów za tem ak ty z mo cą usta wy sto so wa -
ne bez po śred nio w prak ty ce i funk cjo no wa niu państw człon kow skich czy też dy -
rek ty wy bę dą ce pew ny mi ze sta wa mi za le ceń, któ re na le ży im ple men to wać. 

W 2006 r. od by ła się w War sza wie VII Eu ro pej ska Kon fe ren cja Ar chi wów
na te mat: Ar chi wi sta – za wód, przy szłość w Eu ro pie4, w cza sie któ rej prze pro wa -
dzo na zo sta ła po waż na dys ku sja opie ra ją ca się na wcze śniej ro ze sła nej an kie cie do -
ty czą cej obec no ści czy po trzeb pro wa dze nia ba dań na uko wych w ar chi wach. Jest
rze czą bar dzo cha rak te ry stycz ną, że nikt nie za kwe stio no wał po trzeb sto so wa nia na -
uko wych me tod i upra wia nia na uki przez ar chi wi stów. Nie mal wszy scy stwier dzi li,
że jest to moż li we, ale – po dob nie jak orze kła to Ko mi sja Eu ro pej ska – na mar gi ne -

3 Ar chi ves in the Eu ro pe an Union. Re port of the Gro up of Experts on the Co or di na tion of Ar -
chi ves, Eu ro pe an Com mis sion, Brus sels -Lu xem bo urg 1994; Ra port o ar chi wach w Unii Eu ro pej -
skiej po roz sze rze niu. Po głę bio na współ pra ca ar chi wal na w Eu ro pie. Plan dzia ła nia, War sza -
wa 2012.
4 Eu ro pe an Con fe ren ce on Ar chi ves. Ar chi vist: Pro fes sion of the Fu tu re in Eu ro pe. Edi ted by
W. Stęp niak, War saw 2006, s. 69–90.
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sie te go, czym ar chi wa się zaj mu ją. Co zna czy, że in dy wi du al ni ar chi wi ści, ich czas
wol ny, ich en tu zjazm, po trze ba zaj mo wa nia się na uką jest czyn ni kiem roz wo ju in -
te lek tu al ne go i po stę pu ba daw cze go w od nie sie niu do na szej dzie dzi ny ar chi wal nej.
Wszyst kie te po glą dy – oso bi ście są dzę, że w spo sób wy na tu rzo ny – wpły nę ły
na prak ty kę dzia łal no ści ar chi wal nej w ostat nim okre sie. Przez dłu gi okres nie za -
dba no przede wszyst kim o to, aby zno we li zo wać za pis art. 40 usta wy o na ro do wym
za so bie ar chi wal nym i ar chi wach, mó wią cy o tym, że w od nie sie niu do pra cow ni -
ków ar chi wów pań stwo wych ma ją za sto so wa nie dwa ro dza je prze pi sów praw nych.
Je den to ten, któ ry do ty czy sfe ry na uko wej i ba daw czej, a dru gi urzęd ni czej. Usta -
wa w wer sji z dnia dzi siej sze go za wie ra od nie sie nie do ak tu praw ne go już daw no
nie ist nie ją ce go5. Świad czy to o ba ła ga nie le gi sla cyj nym, bo wiem ten daw no nie ist -
nie ją cy akt praw ny po wi nien zo stać w prze pi sach koń co wych od no to wa ny wraz z za -
pi sem, że wpro wa dza się tak że zmia nę w usta wie ar chi wal nej. Dłu go cze ka li śmy, za -
nim usta wa ar chi wal na zo sta ła po raz ko lej ny zno we li zo wa na, a art. 40 do sto so wa ny
do obo wią zu ją cych dzi siaj w na szym kra ju prze pi sów zwią za nych z pra cow ni ka mi
na uko wy mi.

Wie le by moż na by ło po wie dzieć na te mat za kre su i po trzeb ba daw czych w ar -
chi wach pań stwo wych. Uznać trze ba, że na dal trud no bę dzie stwo rzyć wa run ki,
w któ rych w ra mach obo wiąz ków sta tu to wych, co dzien nej pra cy, pra cow ni cy ar chi -
wów pań stwo wych pro wa dzić bę dą mo gli ba da nia. Ar chi wa prze cią żo ne są ogrom ną
ilo ścią za dań i pro ble mów. Szcze gól nie obec nie, kie dy ży je my na sty ku ad mi ni stra -
cji tra dy cyj nej i ad mi ni stra cji elek tro nicz nej. Kie dy każ de ar chi wum ma do za opi -
nio wa nia i przy ję cia set ki nor ma ty wów ogrom nej ilo ści wy twór ców ma te ria łów ar -
chi wal nych. Uzmy sła wia my so bie co raz wy raź niej, jak gi gan tycz ne za le gło ści
po wsta ły w od nie sie niu do wy twór ców ma te ria łów kwa li fi ko wa nych ja ko nie pań -
stwo wy ewi den cjo no wa ny za sób ar chi wal ny. W tym za kre sie ilość obo wiąz ków jest
ogrom na. To po wo du je, że stu dia dok to ranc kie w dzie dzi nie ar chi wi sty ki po win ny
być wiel ką szan są, o ile nie de ską ra tun ku dla pod trzy ma nia ro li my śli ar chi wal nej. 

Za tem prze wa żać bę dą wśród za łóg ar chi wów pań stwo wych urzęd ni cy, zwłasz -
cza ci, któ rzy przy cho dzą do pra cy o 8.15 i mo gą uwa żać, że świat się koń czy, je że li
trze ba zo stać w niej po 16.00. Je że li je ste śmy go to wi pra co wać kil ka na ście go dzin
na do bę, to wte dy mo że my ma rzyć o tym, że zaj mu je my się na uką. To jest rzecz dość
pod sta wo wa. I ta kich osób bę dzie du żo w ar chi wach pań stwo wych. Nie moż na od -
ma wiać im miej sca i po trze by dzia ła nia. Dzia łal ność ar chi wal na obej mu je tak że pra -
ce na uko we, co na szczę ście osta ło się w usta wie ar chi wal nej. Ich pro wa dze nie wcho -
dzi w za kres dzia łal no ści ar chi wal nej, cze go nie mu si my uza sad niać. Na to miast
z naj wyż szym prze ko na niem stwier dzam więc, że nie zbęd ni są w ar chi wach pań -
stwo wych lu dzie o zdol no ściach ana li tycz nych, któ rzy ro zu mie ją ota cza ją cą rze czy -
5 Sejm RP w dniu 20 III 2015 r. przy jął no we li za cję usta wy ar chi wal nej, któ ra wej dzie
w ży cie z dniem 1 XI 2015 r. Na pod sta wie zmie nio ne go art. 40 pra cow ni ków na uko wych
w ar chi wach do ty czyć bę dą prze pi sy obej mu ją ce in sty tu ty na uko we.
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wi stość, za cho dzą ce w niej pro ce sy tech no lo gicz ne, in for ma cyj ne, spo łecz ne, kul tu -
ral ne, tak że go spo dar cze, gdyż le ży to ab so lut nie u pod staw wy peł nia nia przez ar -
chi wa ich funk cji. W pierw szej ko lej no ści w od nie sie niu do ele men tar ne go pro ble -
mu gro ma dze nia na ro do we go za so bu ar chi wal ne go. I tu taj wy ła nia ją się kwe stie
oczy wi ste: se lek cja wy twór ców i war to ścio wa nie do ku men ta cji. Ja ko hi sto ryk mam
do świad cze nia jak naj gor sze z wy ko rzy sty wa niem ma te ria łów ar chi wal nych z okre -
su po II woj nie świa to wej. Zaj mo wa łem się spra wa mi re sty tu cji – w na szej ter mi no -
lo gii utar ło się okre śle nie re win dy ka cji. To, co zo sta wio no w Ar chi wum Akt No -
wych z wie lu ty się cy jed no stek ar chi wal nych, nie jest w żad nym stop niu ze sta wem
do ku men ta cji przy sta ją cej do ska li, za kre su i pro ble mu, któ re go te do ku men ty do -
ty czy ły. Ogra ni cza no się naj czę ściej do wy ka zu za ła twia nych spraw, eli mi nu jąc
wszyst ko to, co po dzień dzi siej szy jest do wo dem, do wo dem praw nym utra co ne go
mie nia i pra wa do te go mie nia. Wszyst ko to dzia ło się u nas w sy tu acji, kie dy Niem -
cy zor ga ni zo wa li zna ne dość po wszech nie ar chi wum do ty czą ce mie nia po zo sta wio -
ne go przez prze sie dleń ców na ob sza rach prze ję tych po II woj nie świa to wej przez
Pol skę – o za so bie prze kra cza ją cym po nad 100 km. Wie le by mó wić o kry te riach,
pod sta wach i mo ty wach ta kie go po stę po wa nia. Tu taj za wio dła na ca łej li nii na sza
myśl ar chi wal na i dzia łal ność do ty czą ca war to ścio wa nia ma te ria łów ar chi wal nych.

Jest ca ła ma sa pro ble mów, któ re roz wią zy wać moż na na płasz czyź nie na uko -
wej w ra mach stu diów dok to ranc kich. Za li czył bym do ta kich pro ble mów kwe stie
zwią za ne z ochro ną praw ną i pod sta wą praw ną dzia łal no ści ar chi wal nej. Za li czył -
bym do tych moż li wo ści świat no wo cze snych tech no lo gii i pro ce sy za cho dzą ce
w ska li ca łe go świa ta. Tak że ba da nie no wych re la cji ar chi wów z użyt kow ni ka mi. To
coś bar dzo istot ne go, wy twa rza ją się bo wiem kom plet nie no we sy tu acje, po sze rza
się za kres do stę pu do ma te ria łów ar chi wal nych, za tem ko niecz ne jest likwidowanie
ogra ni czeń w do stęp ie do in for ma cji. W na szym kra ju prze szko dą ku te mu jest nie -
ste ty nie spo ty ka ny w ska li kra jów Unii Eu ro pej skiej roz rost ar chi wów wy od ręb nio -
nych. Po ja wia się rów nież no wy typ użyt kow ni ka: te go, któ ry in te re su je się wszyst -
kim i ma am bi cje się gać do wszyst kie go; użyt kow ni ka, któ re mu trze ba po móc
w zro zu mie niu tek stu do nie go ad re so wa ne go w sie ciach roz le głych, a cza sa mi tak -
że po móc mu prze czy tać ten tekst. To są kwe stie, któ ry mi po win ni śmy się za jąć.
Tak że bar dzo wie le kwe stii zwią za nych z funk cjo no wa niem ad mi ni stra cji, po trze -
ba mi oby wa te la, po ja wia ją cy mi się co raz czę ściej po wią za nia mi ba dań an tro po lo -
gicz nych z funk cja mi ar chi wów pań stwo wych. Wszyst ko to po zwa la na wy peł nie -
nie pro gra mów i usta le nie te ma tów prac dok tor skich w ra mach stu diów
dok to ranc kich. Oso bi ście są dzę, że te stu dia dok to ranc kie na na szych uni wer sy te -
tach w dzie dzi nie ar chi wal nej po win ny mieć rów nież cha rak ter stu diów nie sta cjo -
nar nych. By ło by bo wiem rze czą nad zwy czaj wska za ną, aby re kru to wa ne na te stu -
dia oso by mia ły po za so bą okres pra cy w ar chi wach pań stwo wych, ko ściel nych,
du żych fun da cjach, sto wa rzy sze niach, a mo że i ar chi wach ży cia go spo dar cze go.
W tym za kre sie sy tu acja, z któ rą ma my do czy nie nia, jest dra ma tycz na. Bę dąc
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na zebra niu rocz nym w ar chi wum w Ło dzi, za da łem py ta nie: a ile jed no stek or ga -
ni za cyj nych ży cia go spo dar cze go AP w Ło dzi ma pod nad zo rem. Usły sza łem w od -
po wie dzi, że żad nej. Nie trze ba wy ja śniać, co ozna cza to dla gro ma dze nia ma te ria -
łów ar chi wal nych do ty czą cych pod sta wo wych pro ble mów funk cjo no wa nia pań stwa
i na ro du. 

Je stem prze ko na ny, że w in te gru ją cej się Eu ro pie ab sol wen ci na szych uni wer -
sy te tów po win ni mieć ta kie sa me moż li wo ści w za kre sie mo bil no ści za wo do wej, jak
przed sta wi cie le ar chi wi sty ki w in nych kra jach. Nie po ru szy łem pro ble mu dość fun -
da men tal ne go, mia no wi cie sys te mu szkol nic twa i róż no rod no ści je go form. Trud -
no o tym mó wić wo bec ogro mu ska li te go pro ble mu. W każ dym ra zie je ste śmy jed -
nym z nie licz nych kra jów, w któ rym pod ję to ten bar dzo am bit ny za miar i plan
pro wa dze nia stu diów w dzie dzi nie ar chi wal nej w ra mach stu diów uni wer sy tec kich
pierw sze go, dru gie go i trze cie go stop nia. Ko le dzy z UMK w To ru niu, UAM
w Pozna niu, UMCS w Lu bli nie, UWM w Olsz ty nie uwa żać się mo gą za pio nie rów
te go mo de lu kształ ce nia. Wie my wszak że, że prze wa ża ją in ne roz wią za nia or ga ni -
za cyj ne. Naj czę ściej sto so wa ne są stu dia po dy plo mo we lub wpro wa dza na jest dzie -
dzi na ar chi wal na w ra mach stu diów dzien nych, ale na dru gim stop niu. Nie mniej
cią gle je ste śmy na dro dze po szu ki wań roz wią zań opty mal nych. Sko ro by li śmy tak
od waż ni, aby wpro wa dzić ar chi wi sty kę i za rzą dza nie do ku men ta cją ja ko kie ru nek
stu diów, nie po win no nam tej od wa gi za brak nąć, aby je do peł nić roz wi nię tym sys -
te mem stu diów dok to ranc kich.
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Wła dy sław Stęp niak 
Na czel ny Dy rek tor Ar chi wów Pań stwo wych

Zasada strukturalna jako podstawa 
opisu archiwaliów w zintegrowanych

systemach informacji archiwalnej

Wszyst kie opra co wa nia po ja wia ją ce się na te mat pro ble mów struk tu ry za so bu
ar chi wal ne go w punk cie wyj ścia za wie ra ją na wią za nia do dzie ła pa na prof. Boh da -
na Ry szew skie go Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów. Roz po czę ta tym sa mym zo sta ła
dys ku sja na ten te mat – waż na w świe tle za cho dzą cych zmian tech no lo gicz nych i po -
trze by wpro wa dze nia elek tro nicz ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej. Są to kwe -
stie nie zwy kle cie ka we, ale bar dzo trud ne pod wzglę dem teo re tycz nym. Wśród wy -
stą pień i opi nii au to rów po dej mu ją cych te pro ble my zda rza ją się po glą dy słusz ne,
ale i pew ne nie po ro zu mie nia. Jed nym z więk szych nie po ro zu mień, ja kie wo kół tej
pro ble ma ty ki się po ja wi ły, jest łą cze nie te go, co na zy wa my za sa dą struk tu ral ną, wy -
łącz nie z na zwi skiem i dzie łem prof. Jó ze fa Sie mień skie go. Pan prof. Ry szew ski
w pra cy nad kom pu te ry za cją ar chi wów po trak to wał me to dę Jó ze fa Sie mień skie go
za sto so wa ną do opra co wa nia Prze wod ni ka po ar chi wach pol skich. Ar chi wa daw nej Rze -
czy po spo li tej (wyd. War sza wa 1933) w spo sób ta ki, jak na le ża ło to uczy nić. Wska zał,
że jest to trze ci po ziom opi su w ra mach kon stru owa ne go for ma tu FO PAR – od po -
wia da ją cy mniej wię cej po ję ciu: gru pa ze spo łów. Uka za nie się po wszech nie zna ne -
go Prze wod ni ka po ar chi wach daw nej Rze czy po spo li tej sta no wi ło oczy wi ście bar dzo
waż ne wy da rze nie – ak tu al ne do dnia dzi siej sze go. Jed nak ża ło wać na le ży, że nie
do szło do opu bli ko wa nia w ca ło ści je go mo no gra fii Mię dzy na ro do we spad ko bra nie ar -
chi wów. Jest to dzie ło, któ re mu Jó zef Sie mień ski po świę cił wie le lat pra cy. Trak to -
wa ne by ło przed woj ną ja ko wy da rze nie o zna cze niu pod sta wo wym. Cho dzi ło bo -
wiem o uza sad nie nie praw Pol ski do zbio rów ar chi wal nych wy two rzo nych
w prze szło ści oraz po wsta łych w okre sie za bo rów. Ina czej mó wiąc, do ty czy ło waż -
nych pro ble mów re win dy ka cji, któ rą re gu lo wa ła za sa da per ty nen cji. Wio dą cym po -
glą dem by ło stwier dze nie, że ma te ria ły ar chi wal ne win ny być prze cho wy wa ne
w zbio rach na te ry to rium, na któ rym po wsta ły. Wy wód Jó ze fa Sie mień skie go za war -
ty w Prze wod ni ku z 1933 r. do ty czy ze spo łu ze spo łów ar chi wal nych, czy li na ro do -
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we go za so bu ar chi wal ne go – prze kła da jąc ję zyk Sie mień skie go na dzi siej szą ter mi -
no lo gię. I ten ze spół ze spo łów ar chi wal nych w przy pad ku Pol ski, w spo sób szcze -
gól ny, ale nie wy jąt ko wy w ska li Eu ro py, skła da się z wy two rów róż nych ustro jów
i róż nych kan ce la rii. Myśl Jó ze fa Sie mień skie go wy ro sła z prak ty ki, bo wiem
pracując w Ar chi wum Głów nym Akt Daw nych (AGAD), przej mo wał ma te ria ły
wchodzą ce w skład kil ku na stu mi ni sterstw Au stro -Wę gier. Znacz na licz ba tych
mate ria łów w AGAD przed wy bu chem II woj ny świa to wej nie zo sta ła roz pa ko wa -
na. Niem cy wy co fa li te pacz ki z do ku men ta mi do Wied nia. W Wied niu też nikt ich
nie roz pa ko wy wał, bo by ła woj na. A po woj nie na dal nieroz pa ko wa ne prze wie zio ne
zo sta ły do AGAD. Do pie ro dzi siaj koń czy się ich opra co wa nie. Ist nie je więc potrze -
ba wy ja śnie nia wpły wu Jó ze fa Sie mień skie go na po wsta nie w ra mach teo rii ar chi -
wal nej kon cep cji mó wią cej o ist nie niu za sa dy struk tu ral nej.

Łą czyć ją jed nak na le ży przede wszyst kim z my ślą prof. Boh da na Ry szew skie -
go i wy po wie dzia mi je go uczniów. Kwe stie te są dzi siaj jak naj bar dziej ak tu al ne.
Sys tem FO PAR po wstał bar dzo wcze śnie. Nie by ło wów czas ko mi te tu do spraw
stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go, dzia ła ją ce go w ra mach Mię dzy na ro do wej Ra dy
Ar chi wów. Nie my śla no jesz cze o tym, że dzia ła nia pod ję te przez tę or ga ni za cję przy -
nio są w efek cie aż czte ry stan dar dy opi su. Sys tem FO PAR po zo stał jed nak za ło że -
niem teo re tycz nym, jest kon cep cją. Dzia łal ność ar chi wów w Pol sce i dzia ła nia ko -
mi sji me to dycz nych oraz ła my „Ar che io nu” przez dłuż szy czas nie łą czy ły się z tą
pro ble ma ty ką. Przyj mo wa no co do za sa dy po trze bę ada pta cji wy two rów mię dzy na -
ro do wych in sty tu cji. 

Myśl Jó ze fa Sie mień skie go do ty czą ca ze spo łu ze spo łów i po rząd ku w struk tu -
rze ar chi wów i w struk tu rze na ro do we go za so bu ar chi wal ne go za war ta w Prze wod -
ni ku nie po zo sta ła bez wpły wu na dal szy roz wój teo rii ar chi wal nej i dzia łań w Pol -
sce. Wy mie nić trze ba tu taj dwa na zwi ska: Sta ni sła wy Pań ków, któ ra w 1967 r.
przed ło ży ła kon cep cję prze wod ni ków, któ rą w roz bu do wa nej for mie upo wszech nio -
no w 1976 r. Na stęp nie funk cjo no wał bar dzo in ten syw nie ze spół, w wy ni ku dzia ła -
nia któ re go po wsta ły Wska zów ki me to dycz ne do opra co wa nia prze wod ni ków po zbio rach
ar chi wów pol skich. To wszyst ko, co zwią za ne jest z po ję ciem za sa dy struk tu ral nej, za -
war te zo sta ło w opu bli ko wa nych prze wod ni kach. Nie spo sób nie wy mie nić rów nież
na zwi ska Ma rii Ta ra ka now skiej – wte dy kie row ni ka Za kła du Na uko we go, Na uko -
wo -Ba daw cze go Ar chi wi sty ki. By łem pra cow ni kiem te go Za kła du i wiem, ja ka by -
ła w nim go rą ca at mos fe ra, fa scy nu ją ce dys ku sje i osią ga ne efek ty. Za kład przez dłuż -
szy czas wy wie rał du ży wpływ na dzia łal ność ar chi wów w Pol sce. Po tem przy szła
pew na wąt pli wość: czy kon ty nu ować pra ce nad opra co wy wa niem prze wod ni ków,
bo wiem wy ma ga nia okre ślo ne w wy tycz nych oka za ły się ba rie rą nie do prze by cia
dla nie któ rych ar chi wów, w tym na wet wiel kich ar chi wów. Wska zać tu moż na Ar -
chi wum Pań stwo we w Kra ko wie, Ar chi wum Mia sta Sto łecz ne go War sza wy i kil ka
in nych, któ re po dej mo wa ły nie za koń czo ne suk ce sem pró by opra co wa nia prze wod -
ni ków po swo im za so bie. Wte dy też po my śla łem o upo rząd ko wa niu spraw zwią za -
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nych z wy da wa niem in for ma to rów ar chi wal nych. I ten po mysł był bar dzo pro sty.
Z Wska zó wek me to dycz nych opra co wa nia prze wod ni ka wy łą czy li śmy kil ka punk tów,
po le ca jąc ar chi wom sto so wa nie po zo sta łych przy opra co wa niu in for ma to rów. I być
mo że uzna ne to zo sta nie kie dyś za po mysł for tun ny; uka za ło się kil ka na ście in for -
ma to rów, któ re mniej w czę ści do ty czą cej in for ma cji o za so bie po kry wa ją się z tre -
ścią prze wod ni ków ar chi wal nych. 

Dzi siaj ar chi wa pań stwo we zu peł nie od te go od cho dzą. Uwa ża się, że Sys tem
Ewi den cji Za so bu Ar chi wal ne go (SE ZAM), In wen ta rze Za so bów Ar chi wal nych
(IZA), po ja wia ją cy się na ho ry zon cie Zin te gro wa ny Sys tem In for ma cji Ar chi wal nej
(ZoSIA) funk cję tę za stą pi. Mam co do tego wąt pli wo ści, bo w przy pad ku tych sys -
te mów in for ma cyj nych trud no coś zna leźć, je że li użyt kow nik nie wie, cze go szu ka.
Do te go trze ba mieć wie dzę bar dzo głę bo ką, znacz nie po wy żej ma gi ste rium z ar chi -
wi sty ki i za rzą dza nia in for ma cją. Jest to te mat wy ma ga ją cy głęb szej re flek sji. Jest
rze czą ku rio zal ną, że wła śnie dzi siaj (29 li sto pa da 2013 r.), roz po czę ła się kon fe ren -
cja dy rek to rów ar chi wów pań stwo wych. Po wie lu la tach prze rwy na wo kan dę po -
wró ci ły w niej pro ble my me to dycz ne opra co wa nia za so bu. Nie zo sta ły one ze pchnię -
te na da le ki plan. Nie jest już to le ro wa ne stwier dze nie, że opra co wa nie za so bu to
dzia łal ność, któ rą ar chi wa pań stwo we w Pol sce nie po win ny się zaj mo wać. Cho ciaż
po my sły są w tym przy pad ku bar dzo róż ne. Wska zać moż na wie le przy kła dów funk -
cjo nu ją cych na świe cie sys te mów za rzą dza nia do ku men ta cją, w wy ni ku któ rych
do ar chi wów tra fia ją ze spo ły z in wen ta rza mi. I ar chi wum nie ma pra wa w nich zmie -
nić na wet prze cin ka, zaj mu jąc się tyl ko ich udo stęp nia niem. Sprzecz ne to jest z na -
szą tra dy cją i prak ty ką ar chi wal ną. I tą dro gą pójść nie mo że my. 

Po la tach za sto ju ob ser wu je my po stę pu ją cy za nik umie jęt no ści, dra ma tycz na
sy tu acja za czy na się wy twa rzać ze zna jo mo ścią ję zy ków ob cych, w któ rych wy two -
rzo ne zo sta ły źró dła. Gło szę ta ką te zę, że my, ar chi wi ści, je ste śmy dzi siaj łącz ni kiem
ży ją cych po ko leń Po la ków z ich prze szło ścią, hi sto rią. Sa mi hi sto ry cy, uni wer sy te -
ty, funk cji przez nas wy peł nia nej przez trzy wie ki nie za stą pią. Pod kre ślam tym sa -
mym wiel kie zna cze nia wszel kich kro ków i dzia łań łą czą cych się z teo rią ar chi wal -
ną. Z me to dy ką ar chi wal ną za wsze so bie ja koś ra dzi li śmy, z teo rią ar chi wal ną
sy tu acja wy glą da ła ina czej. Je że li coś wie my, czymś dys po nu je my – to pra ca mi pa -
na prof. Boh da na Ry szew skie go, za co dzię ku je my.

Ko lej nym pro ble mem jest sys tem opi su ma te ria łów ar chi wal nych, kwe stie me -
to dycz ne wi dzia ne z per spek ty wy sys te mu te le in for ma tycz ne go, w któ rym za war ta
bę dzie in for ma cja o pol skim na ro do wym za so bie ar chi wal nym i któ ry da wać bę dzie
do stęp nie tyl ko do in for ma cji o za war to ści po szcze gól nych ze spo łów, ko lek cji, ale
tak że da wać bę dzie w przy szło ści do stęp do od wzo ro wań cy fro wych sa mych do ku -
men tów. Z tej per spek ty wy nie mo gę po wie dzieć, że ostat nie la ta dzia łal no ści NDAP,
Cen tral ne go Ośrod ka In for ma cji Ar chi wal nej to czas stra co ny. Bar dzo skrom ny mi
środ ka mi, na kła dem wręcz ka torż ni czej pra cy kil ku osób zo sta ła stwo rzo na ba za da -
nych SE ZAM, to sa mo do ty czy baz IZA, PRA DZIAD. Nie by li śmy bez czyn ni. Nie
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dys po no wa li śmy sys te mem ORAC LE czy in nym po tęż nym na rzę dziem in for ma -
tycz nym, któ ry kosz tu je mi lio ny. Wy ko rzy sty wa li śmy to, co kosz tu je gro sze, a naj -
chęt niej to, co nic nie kosz tu je. Są te go okre ślo ne kon se kwen cje. Wska zać mógł bym
przy kła dy kra jów, w któ rych sys te my te le in for ma tycz ne bu do wa ne by ły od pod staw
w spo sób bar dziej pro fe sjo nal ny – od mo men tu pod ję cia de cy zji do ty czą cej wdro -
że nia funk cjo nu ją do dzi siaj. My lo sy swo je na dzień dzi siej szy łą czy my z ZoSIA,
któ ry za czę li two rzyć na si ko le dzy w Na ro do wym Ar chi wum Cy fro wym. Pro wa dzi -
my wie le ba dań, dzia łań i dys ku sji z tym zwią za nych. Je ste śmy w nie zwy kle waż -
nym punk cie. Po wo ła łem ja ko Na czel ny Dy rek tor Ar chi wów Pań stwo wych Ra dę
ds. in for ma ty za cji i di gi ta li za cji. Jest to cia ło pro fe sjo nal ne, zaj mu ją ce się pro ble -
ma mi wła śnie te go sys te mu te le in for ma tycz ne go i in ny mi dzia ła nia mi zwią za ny mi
z my ślą teo re tycz ną i me to dycz ną w ar chi wach pań stwo wych. Po wstał już do ku -
ment za wie ra ją cy ana li zę wszyst kich wska zó wek me to dycz nych ist nie ją cych w ar -
chi wach pań stwo wych oraz sto sow ne ko lej ne za le ce nia. Ten ob szer ny do ku ment jest
opu bli ko wa ny i do stęp ny, funk cjo nu je już w li te ra tu rze przed mio tu. Po wsta ły pro -
jek ty sze ściu za rzą dzeń, któ re zo sta ną pod pi sa ne la da mo ment. Są bar dzo istot ne.
Po ja wi się ze spół na uko wy, któ ry zaj mie się opra co wa niem wska zó wek me to dycz -
nych do ty czą cych jed no li tych za sad opra co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych w ar chi -
wach pol skich. Chcie li by śmy, aby do szło do opra co wa nia wy tycz nych o cha rak te -
rze ogól nym, do ty czą cym opra co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych prze ję tych
do ar chi wów pań stwo wych. Ko lej ny ze spół na uko wy zaj mie się opra co wa niem wska -
zó wek me to dycz nych do ty czą cych spo rzą dza nia in dek sów. Do ce lów in for ma tycz -
nych jest to spra wa ab so lut nie pod sta wo wa, bez te go sys te my bę dą do stęp ne tyl ko
dla pro fe sjo na li stów. Wy mie nić moż na by jesz cze wie le do dat ko wych dzia łań.
To jest ten mo ment, w któ rym ar chi wa pol skie do cho dzą do chwi li, w któ rej pan
prof. Boh dan Ry szew ski za koń czył pra cę nad FO PAR -em. Po wra ca my do te go
samego. Przy kro, że po po nad dwu dzie stu la tach. Jego książ ka wy szła bo wiem
w 1994 r. Myśl me to dycz na i roz wią za nia teo re tycz ne na świe cie są już bar dzo za -
awan so wa ne. Nie mniej wszyst ko to, co za ini cjo wał pan prof. Ry szew ski, przy nim
po zo sta nie. 

Sy
m

po
si

a 
 A

rc
hi

vi
st

ic
a

24



Waldemar Chorążyczewski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasada strukturalna 
i jej możliwe interpretacje

Struk tu ral ne po dej ście do nada wa nia za so bo wi ar chi wal ne mu po rząd ku, jak
i do opi su ar chi wa liów na bra ło no we go zna cze nia w do bie kom pu te ry za cji ar chi -
wów. Na uko wy opis ar chi wa liów od no sił się za wsze do róż nych po zio mów struk tu -
ry za so bu, daw niej by ły one jed nak nie po wią za ne lub sła bo po wią za ne ze so bą.
Informa tycz ny ar chi wal ny sys tem in for ma cyj ny stwa rza no we moż li wo ści wy szu -
ki waw cze, wy ma ga jed nak przy go to wa nia me ry to rycz ne go. Mo de le opi sów in for -
ma cyj nych na róż nych po zio mach mu szą zo stać ze spo lo ne w stan dar dzie opi su,
a więc ujed no li co ne i po wią za ne. Aby jed nak opis wy ko na ny w stan dar dzie za pew -
niał wy so ką efek tyw ność wy szu ki waw czą sys te mu, na le ży zro bić do bre roz po zna -
nie za so bu ar chi wal ne go, wszel kich ca ło ści, któ re wy róż nia ją się w nim, po wią zań
po zio mych i pio no wych mię dzy ty mi ca ło ścia mi, two rzą cy mi hie rar chicz ną struk -
tu rę za so bu ar chi wal ne go. To roz po zna nie słu żyć ma wła ści we mu wy bo ro wi po zio -
mu opi su w stan dar dzie w od nie sie niu do ca ło ści wy dzie la ją cych się w za so bie. Nic
dziw ne go za tem, że w prze ci wień stwie do bi blio te ka rzy ar chi wi ści od sa me go po -
cząt ku re pre zen to wa li po dej ście struk tu ral ne pod czas two rze nia stan dar dów opi su
ar chi wal ne go, czy to był MAD, ISAD czy FO PAR1.

Boh dan Ry szew ski to ar chi wal ne po dej ście pod niósł do ran gi za sa dy teo re -
tycz nej, w myśl któ rej po sza no wa nie na le ży się nie tyl ko ze spo ło wi ar chi wal ne -
mu, ale też ca łej struk tu rze za so bu ar chi wal ne go; trze ba też tę struk tu rę re kon -
stru ować2. Re kon struk cja ta nie ma być re al na, ta by ła by trud na, wręcz
nie moż li wa, a pod czas prze pro wa dza nia na je żo na nie bez pie czeń stwem po my łek
wy ni ka ją cych z błęd nej ana li zy struk tu ry za so bu. Ma być to re kon struk cja ide al -
na przez opis ar chi wal ny i to opis swo im za kre sem wy kra cza ją cy po za jed no

1 W. Cho rą ży czew ski, Pol ski stan dard opi su ar chi wa liów FO PAR na tle stan dar dów ob cych
[w:] Ar chi wa pol skie wo bec wy zwań XXI wie ku. Pa mięt nik III Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi -
stów Pol skich, To ruń 2–4 wrze śnia 1997, t. 1, red. D. Na łęcz, Ra dom 1997, s. 225.
2 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 26.
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archiwum, obej mu ją cy wszyst kie ar chi wa w kra ju i po za kra jem, a tak że zbio ry
ręko pi śmien ne bi blio tek i mu ze ów3. Za sa da struk tu ral na da je za tem pod sta wę
do in for ma cyj ne go sca la nia roz pro szo nych ze spo łów, ar chi wów i se rii. 

Za sa da struk tu ral na ma być roz wi nię ciem za sa dy pro we nien cji4, któ ra na ka -
zu je za cho wa nie lub przy wró ce nie każ de mu do ku men to wi je go miej sca w ze spo le
ar chi wal nym, se riach ar chi wal nych i jed no st ce ar chi wal nej od po wied nie go do je go
miej sca w re gi stra tu rze, se riach kan ce la ryj nych i jed no st ce kan ce la ryj nej. Tym sa -
mym za sa da struk tu ral na po zo stać ma zbież na z za sa dą pro we nien cji w za kre sie
struk tu ry we wnątrz ze spo ło wej. Ze spół ar chi wal ny za cho wu je, jak wi dać, po zy cję
cen tral ną w ana li zie struk tu ry i opi sie ar chi wal nym. Je dy nie w od nie sie niu do nie -
go roz pa try wać moż na za rów no struk tu rę we wnątrz ze spo ło wą, jak też po nadze spo -
ło wą5. Do strze ga nie tych po wią zań po nadze spo ło wych nie by ło oczy wi ście in no wa -
cją, ja ką przy nio sła z so bą do pie ro za sa da struk tu ral na. Boh dan Ry szew ski miał tu
świet ną in spi ra cję w po sta ci kon cep cji ze spo łu ze spo łów ar chi wal nych, czy li ze spo -
łu wyż sze go rzę du Jó ze fa Sie mień skie go. Or ga nicz ne wi dze nie struk tu ry za so bu wi -
dział bym w jed nej jesz cze my śli Sie mień skie go. Skry ty ko wał on wpro wa dza ny wła -
śnie ter min ze spół ar chi wal ny. Chciał bo wiem, by nie ogra ni czać te go ter mi nu
do jed ne go po zio mu struk tu ry za so bu (choć ta kich słów nie użył). Chciał na zy wać
ze spo ła mi wszel kie czę ści za so bu złą czo ne ze so bą sil nie po cho dze niem, tre ścią i for -
mą. Mó wił więc o ze spo le asy gnat w Ar chi wum Skar bu Ko ron ne go (o kla sie w na -
szym ro zu mie niu), o ze spo le Ksiąg Po sel skich (o se rii), o ze spo le Me try ki Ko ron -
nej (czy li o ze spo le we dle de fi ni cji Ko nar skie go). Je śli do dać do te go ze spół wyż sze go
rzę du, to zo ba czy my, że ca ła struk tu ra za so bu jest dla Sie mień skie go ze spo ło wa, or -
ga nicz na, każ dy po ziom opie ra się o tę sa mą za sa dę wy dzie la nia.

O ile Sie mień ski zre ali zo wał swój po mysł w od nie sie niu do za so bu sta ro pol -
skie go, o ty le ar chi wi sty ka nie miec ka kon se kwent nie w XX w. roz wi ja ła in ter pre -
ta cję roz sze rza ją cą za sa dę pro we nien cji na ca łe ustro je władz pu blicz nych z okre su
kan ce la rii akt spraw. Z za sa dy pro we nien cji wy wie dzio no, że ochro nie pod le ga ca -
łość ar chi wal na po zo sta wio na przez ca łą struk tu rę ad mi ni stra cyj ną, bę dą ca jak by
zar chi wi zo wa ną re gi stra tu rą wyż sze go rzę du, pa ra fra zu jąc ter min „ze spół wyż sze -
go rzę du”.

3 Ten że, Struk tu ra za so bu ar chi wal ne go ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści
w ar chi wi sty ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4: Pro ble my struk tu ry za so -
bu ar chi wal ne go w per spek ty wie kom pu te ry za cji ar chi wów. Ma te ria ły sym po zjum To ruń, 4 i 5 paź -
dzier ni ka 1996 r., red. H. Ro bót ka, To ruń 1998, s. 11; A. Że gliń ska, Ar chi wal na za sa da struk tu -
ral na – jej ge ne za, sfor mu ło wa nie i po trze ba we ry fi ka cji [w:] To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne,
t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią i stan da ry za cją, red. W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa,
Toruń 2013, s. 254.
4 B. Ryszewski, Struk tu ra za so bu..., s. 11.
5 Ten że, Pro blem ze spo ło wo ści w ar chi wi sty ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi -
wów, t. 3: Pro ble my ze spo ło wo ści w ar chi wi sty ce i prak ty ce ar chi wów. Ma te ria ły sym po zjum
Toruń, 20 i 21 paź dzier ni ka 1995 r., red. H. Ro bót ka, To ruń 1997, s. 13.
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Za sa da struk tu ral na od no sić ma się do „ca łej struk tu ry or ga nicz nej pol skie go
za so bu – or ga nicz nej, a więc ta kiej, któ ra zo sta ła wy two rzo na w spo sób na tu ral -
ny” – jak czy ta my w stu dium An ny Że gliń skiej6. An na Że gliń ska or ga nicz ność tę
wi dzi ści śle ustro jo wo, sko ro opi sy wać za sób ma my „we dług po rząd ku or ga nicz ne -
go, tj. wy ni ka ją ce go z na tu ral nych (wów czas funk cjo nu ją cych) hie rar chii i struk tur
czy też re ali zo wa nych za dań. Ta ki po rzą dek ist nie je, po nie waż każ da ca łość ar chi -
wal na jest wy two rem ja kie goś czyn ni ka de ter mi nu ją ce go jej po wsta nie. Każ dy czyn -
nik ma swo je miej sce w hie rar chii władz i urzę dów, a wszyst kie one sta no wią o po -
wsta niu od ręb ne go ustro jo wo ze spo łu ar chi wal ne go”7. Sam Boh dan Ry szew ski
na wią zu je „do kon cep cji Sie mień skie go opar tej na struk tu rze za so bu wy ni ka ją cej
z nie za leż nych od sta nu obec ne go trwa łych pod sta wach or ga nicz nych”8. Klu czo we
jed nak jest dla mnie stwier dze nie Boh da na Ry szew skie go w od nie sie niu do stwo -
rzo nej przez sie bie za sa dy struk tu ral nej, iż „jest to pró ba po łą cze nia tra dy cyj ne go
w ar chi wi sty ce po dej ścia or ga nicz ne go i po dej ścia sys te mo we go”9.

W czym wi dzę pew ną nie ja sność? Z mo ich ba dań nad re cep cją za sa dy pro we -
nien cji w Pol sce do 1939 r. wy ni ka, że ro zu mie nie or ga nicz no ści dia me tral nie zmie -
ni ło się w cza sie10. Do po ło wy XX w., do ob szer ne go, pod ręcz ni ko we go ar ty ku łu Ka -
zi mie rza Ko nar skie go w „Arche io nie” z 1951 r.11, a tak że do opu bli ko wa ne go pa rę
lat póź niej ko men ta rza Jižie go Pražaka do wol nej za sa dy pro we nien cji Adol fa Bren -
ne ke go12, pa nu je ro zu mie nie przy rod ni cze or ga nicz no ści. Re gi stra tu ra jest ży wym
or ga ni zmem, ze spół ar chi wal ny ska mie li ną. Ar chi wi sta zo sta je po rów na ny do pa le -
on to lo ga. Pa le on to log ukła da żmud nie ko ści zgod nie z ich ukła dem w ży wym cie le,
ar chi wi sta ro bi to sa mo, umiesz cza jąc każ dy do ku ment w miej scu, ja kie zaj mo wał
on w re gi stra tu rze. Wy ni ka to z fi lo zo fii po zy ty wi stycz nej i do mi na cji na uk przy rod -
ni czych od dru giej po ło wy XIX w. W za sa dzie pro we nien cji w jej kla sycz nym sfor -
mu ło wa niu z lat 1898 i 1910 nie ma mo wy o ze spo le ja ko zar chi wi zo wa nej ca ło ści
ma te ria łów ar chi wal nych wy two rzo nych przez jed ne go ustro jo wo od ręb ne go twór -
cę. Mó wi się na to miast o tym, że każ dy akt wi nien się zna leźć w tym ze spo le i w tym

6 A. Że gliń ska, Ar chi wal na za sa da struk tu ral na – jej ge ne za, sfor mu ło wa nie i po trze ba we ry -
fi ka cji [w:] To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią i stan da -
ry za cją, s. 256.
7 Tam że, s. 257.
8 B. Ryszewski, Teo re tycz ne pod sta wy dzia łal no ści ar chi wów [w:] Ar chi wa w no wo cze snym
spo łe czeń stwie. Pa mięt nik V Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich, Olsz tyn, 6–8 wrześ -
nia 2007 r., red. J. Po ra zin ski, K. Stryj kow ski, War sza wa 2008, s. 20.
9 Tam że.
10 W. Cho rą ży czew ski, Za sa da pro we nien cji w pol skiej my śli ar chi wal nej do 1939 ro ku [w:]
To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 2: Teo ria ar chi wal na wczo raj – dziś – ju tro, red. W. Cho rą -
ży czew ski, A. Ro sa, To ruń 2011, s. 101–137.
11 K. Ko nar ski, Pod sta wo we za sa dy ar chi wi sty ki, „Ar che ion” 1951, t. 19–20, s. 19–104.
12 J. Pražak, Tak zwa na wol na za sa da pro we nien cji (z po wo du wy da nia pod ręcz ni ka teo rii archi -
wal nej Bren ne ke go), „Ar che ion” 1957, t. 27, s. 47–57.
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miej scu w ze spo le, w któ rym znaj do wał się, gdy ze spół był jesz cze re gi stra tu rą. Cho -
dzi ło więc o to, by chro nić re gi stra tu ry, re al nie ist nie ją ce ca ło ści do ku men ta cyj ne.
W związ ku z tym Ka zi mierz Ko nar ski i Ry szard Prze la skow ski de fi nio wa li ze spół
ar chi wal ny ja ko zar chi wi zo wa ną re gi stra tu rę. Kon se kwen cja ta kiej de fi ni cji jest ta -
ka, że je śli je den ustro jo wo od ręb ny twór ca wy two rzył kil ka re gi stra tur, to na le ży
utwo rzyć ty le ze spo łów da ne go twór cy, ile by ło re gi stra tur. Tak ka żą ob ja śnie nia
do an kie ty ar chi wal nej opu bli ko wa ne przez Wy dział Ar chi wów Pań stwo wych
w 1934 r.13 Ma my tu wy kład nię nie ustro jo we go, a re gi stra tu ral ne go ro zu mie nia
zespo łu ar chi wal ne go. Jó zef Sie mień ski do rzu cił tu jesz cze swój grosz. Nie tyl ko
registra tu ry czy nią ze spo ły, ale też ar chi wa od bior ców. Każ da od ręb ność re al na jest
ca ło ścią ze spo ło twór czą. Nie wol no wią zać ze so bą w je den ze spół ar chi wów do ku -
men to wych i ar chi wów ksiąg, Ar chi wum Ko ron ne go z Me try ką Ko ron ną, Ar chi -
wum Mia sta To ru nia z ar chi wum ksiąg miej skich przy kan ce la riach ra dziec kiej i ław -
ni czych. W pierw szym przy pad ku rze czy wi ście tak nie po stą pio no, w dru gim jed nak
roz dziel ne te ca ło ści po łą czo no osta tecz nie w myśl ustro jo we go ro zu mie nia ze spo łu
ar chi wal ne go. A wszak co ni gdy złą czo ne z so bą nie by ło, niech przez ar chi wi stę
łączo ne nie bę dzie, jak zda wa li się my śleć oj co wie na uko wej ar chi wi sty ki. 

Już jed nak Sta ni sła wa Pań ków w swo jej ksią żecz ce wy da nej w 1967 r., a wzno -
wio nej osiem lat póź niej, tłu ma czy or ga nicz ność ja kimś bar dzo na tu ral nym związ -
kiem „ak tów z ży ciem ar chi wo twór cy”14. Co się zmie ni ło? Od po ło wy wie ku do ko -
nał się zwy cię ski po chód na uk sys te mo wych wraz z ich licz ny mi po chod ny mi, jak
na uki ko mu ni ka cyj ne, na uki o za rzą dza niu czy na uki in for ma cyj ne. Or ga nicz ność
ze spo łu sta ła się zro zu mia ła ja ko je go ustro jo wość. Po dej ście or ga nicz ne sta ło się
zbież ne z po dej ściem sys te mo wym. Ustrój to sys tem. Or ga nizm to też sys tem. Struk -
tu ra to sys tem. 

Za sa da struk tu ral na re pre zen tu je za tem po dej ście ści śle sys te mo we. W po dej -
ściu tym na le ży zi den ty fi ko wać z jed nej stro ny każ dy moż li wy czyn nik ustro jo wy,
z dru giej zaś wszyst kie ca ło ści ar chi wa liów po wsta łe w wy ni ku dzia łal no ści tych
czyn ni ków ustro jo wych. Jest to in for ma cyj nie bar dzo efek tyw ne. Pró bę ta ką pod ją -
łem dla re kon struk cji ar chi wa liów ro dzi ny Mie nic kich, znaj du ją cych się w Wil nie
i To ru niu1 5. W 2013 r., od po czy wa jąc w AP w Kra ko wie, po dob nej ana li zie pod da -
łem Ar chi wum Mły now skie Chod kie wi czów i utwier dzi łem się w prze ko na niu, że
ana li zy struk tur po szcze gól nych ar chi wów pry wat nych po zwa la ją na stwo rze nie
prze wod ni ka hi sto rycz no -ustro jo we go ide al nie re kon stru ują ce go wie le ar chi wów
ro dzin no -ma jąt ko wych roz pro szo nych w róż nych ar chi wach na róż nych po zio mach
struk tur ich za so bu: ze spo łów, se rii, a na wet jed no stek.

13 An kie ta ar chi wal na, „Ar che ion” 1934, t. 12, s. 232–239.
14 S. Pań ków, Ar chi wa, War sza wa 1975, s. 15.
15 W. Cho rą ży czew ski, Pro blem prze wod ni ka po pol skich ar chi wa liach pry wat nych (na mar gi -
ne sie ar chi wa liów ro dzi ny Mie nic kich) [w:] Ry szard Mie nic ki 1886–1956. Ar chi wi sta i hi sto ryk,
red. W. Cho rą ży czew ski, R. De gen, To ruń 2009, s. 113–129.
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Sto su jąc kon se kwent nie po dej ście sys te mo we (ustro jo we), moż na wy róż nić
trzy ro dza je czyn ni ków ustro jo wych i w kon se kwen cji od po wia da ją ce im po zio my
struk tu ry za so bu i po zio my opi su: 

• sa mo dziel ny czyn nik ustro jo wy, któ re go od po wied ni kiem ar chi wal nym bę -
dzie ze spół ar chi wal ny; 

• nie sa mo dziel ny czyn nik ustro jo wy, któ re go od po wied ni kiem ar chi wal nym
bę dą se rie ar chi wal ne róż nych szcze bli; 

• struk tu ra (hie rar chia) ustro jo wa, któ rej od po wied ni kiem ar chi wal nym bę -
dzie ze spół wyż sze go rzę du.

Nie mó wi łem do tąd o ar chi wach ani o ar chi wach hi sto rycz nych. Nie są to
zresz tą dla mnie rze czy wi ście róż ne po zio my struk tu ry za so bu. W obu przy pad kach
są to za so by ar chi wal ne uję te w ra my or ga ni za cyj ne, czy li od cię te od ze wnę trza
i ustruk tu ry zo wa ne we wnętrz nie. Róż nią się tyl ko tym, że je den za sób ma in sty tu -
cję lub oso bę – wła ści cie la ar chi wum do kład nie mu od po wia da ją cą, a dru gi już tę
in sty tu cję opie kuń czą czy pry wat ne go wła ści cie la utra cił. 

Boh dan Ry szew ski, de fi niu jąc ar chi wum hi sto rycz ne, stwier dził: „Je śli ze spo -
ły po łą czo ne ja kąś wspól no tą: lo sów hi sto rycz nych, te ry to rial ną, funk cjo nal ną czy
or ga ni za cyj ną utwo rzą za sób ja kie goś ar chi wum, a po tem ra zem się zar chi wi zu ją,
to [...] uwa żam za wska za ne na zwać je ar chi wum hi sto rycz nym”16. 

Rzecz w tym, że sto su nek wza jem ny ar chi wów i ze spo łów jest róż no rod ny. Ar -
chi wa od bior ców zło żo ne mo gą być z do ku men tów otrzy ma nych przez dys po nen ta
ar chi wum, ale też z do ku men tów otrzy ma nych przez in nych od bior ców, któ rzy
uzna li cu dze ar chi wum za bez piecz niej sze i nie wy two rzy li wła sne go. W okre sach
kan ce la rii księ gi wpi sów, akt czyn no ści i akt spraw urzę dy two rzą ar chi wa od po wia -
da ją ce ze spo łom, co naj wy żej ma ją ce w so bie kil ka ze spo łów ar chi wal nych, jak
na przy kład Ar chi wum Skar bu Ko ron ne go. Są to sy tu acje naj częst sze, od po wia da -
ją ce do kład nie za cy to wa nej de fi ni cji Boh da na Ry szew skie go. 

Za wsze gdzieś jed nak obok te go głów ne go nur tu ist nie ją ar chi wa nie bę dą ce skła -
dem jed ne go lub kil ku ze spo łów, ale ma ją ce bar dziej zło żo ny cha rak ter, w tym czę -
ścio wo zbio rów. Nie jed nak zbio rów two rzo nych ze wzglę dów for mal nych w ar chi -
wach pu blicz nych, a ga nio nych przez Boh da na Ry szew skie go pod czas ana li zy
struk tu ral nej pol skie go za so bu ar chi wal ne go17, ale zbio rów two rzo nych na eta pie
przedar chi wal nym przez in sty tu cje, sto wa rzy sze nia i oso by pry wat ne. Ar chi wa ta kie
by wa ją wy ni kiem pa sji do ku men ta cyj nej, cza sem świa do mo ści, że w ten spo sób ra tu -
je się ar chi wa lia, któ rym gro zi za kła da. Dziś ruch ten się na si la. Prze ży wa my bo om
spo łecz nych i pry wat nych ini cja tyw do ku men ta cyj nych. Ar chi wa spo łecz ne i pry wat -
ne peł ne są ar chi wa liów róż nej pro we nien cji, drob nych frag men tów roz pro szo nych
po ten cjal nych ze spo łów ar chi wal nych. Stra te gie do ku men ta cyj ne (documen ta tion

16 B. Ry szew ski, Struk tu ra za so bu..., s. 18.
17 Tam że, s. 16–17.
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strategies) i pro jek ty ko lek cjo ner skie (col lec ting pro jects) sta ją się dziś na wet ele men ta -
mi po li ty ki ar chi wów pu blicz nych w za kre sie kształ to wa nia za so bu, nie mam wąt pli -
wo ści, że in spi ro wa ną przez pod gląd ini cja tyw pry wat nych i spo łecz nych.

Ge ne ra li zu jąc, ar chi wum za wsze ma swo je go twór cę, czy li od po wia da ją cy mu
czyn nik ustro jo wy, ty le że nie mu si on być za każ dym ra zem wy twór cą do ku men ta -
cji w nim prze cho wy wa nej. Część za so bu ar chi wum mo że być zgro ma dzo na nie
na dro dze pro we nien cyj nej, ale prze cho wal ni czej lub ko lek cjo ner skiej.

Ar chi wa, w tym ar chi wa hi sto rycz ne, ma ją swo ją struk tu rę re al ną, któ ra nie
mu si być zgod na ze struk tu rą ide al ną wy ni ka ją cą z po dej ścia sys te mo we go, a więc
z za sa dy struk tu ral nej. Struk tu ra re al na za so bu ar chi wal ne go krzy żu je się ze struk -
tu rą ide al ną. Umiej sco wie nie ar chi wa liów w struk tu rze ide al nej, wy ni ka ją cej z zasa -
dy struk tu ral nej, po zwa la nie tyl ko wy szu kać je, ale też da je pod sta wę dzię ki za cho -
wa niu kon tek stu po wsta nia do kry ty ki źró dła hi sto rycz ne go. Wska zu je na au tor stwo
in for ma cji za pi sa nej w ar chi wa liach, a tym sa mym war to ściu je ją. Jest to jed nak
rekon struk cja ide al na, a więc rze czy wi ste od na le zie nie ar chi wa liów wy ma ga od -
niesie nia się do struk tu ry re al nej. Czy jed nak ta struk tu ra re al na za so bu nie jest god -
na w ogó le uwa gi? Po wsta je ona w wy ni ku kon kret nych de cy zji lu dzi dzia ła ją cych
w danym miej scu i cza sie. Da je po ję cie o spo so bach my śle nia daw nych lu dzi, w tym
ar chi wi stów. Za dzi wia ją ce jest to two rze nie w ar chi wach zbio rów do ku men tów per -
ga mi no wych czy zbio rów map i pla nów w wy ni ku wyj mo wa nia ich nie tyl ko fi zycz -
ne go, ale też ewi den cyj ne go z ze spo łów ar chi wal nych, wy łącz nie ze wzglę dów
przecho wal ni czych. Nie moż na jed nak za prze czyć, że jest to ślad my śle nia cha rak -
te ry stycz ne go dla pew ne go eta pu roz wo ju prak ty ki ar chi wal nej, zgod nie z któ rym
po rzą dek in for ma cyj ny po wi nien być zgod ny z po rząd kiem fi zycz nym. Struk tu ra
re al na jest war ta uwa gi ja ko świa do me dzie ło rąk ludz kich, czy li ar te fakt. Od bi ja się
w niej in dy wi du al ność twór cy ar chi wum. W przy pad ku ar chi wów spo łecz nych roz -
bież ność struk tur re al nej i ide al nej czy li ustro jo wej jest tak ogrom na, że war ta jest
wy jąt ko wej uwa gi.

Na le ży pa mię tać, że struk tu ra to spo sób opi su świa ta w ta ki spo sób, że by z te -
go opi su wy ni kał ja kiś po ży tek. Struk tu ra jest do strze gal na dzię ki wy eks po no wa -
niu pew nej ce chy obiek tów uję tych sys te mo wo. Struk tu ry re al na i ide al na (ustro jo -
wa) nie wy czer pu ją moż li wo ści struk tu ral ne go wi dze nia za so bu ar chi wal ne go.
Do strzec mo że my struk tu rę fi zycz ną, o któ rej de cy du je fak tycz ne miej sce prze cho -
wy wa nia. Jest to struk tu ra waż na dla od dzia łów prze cho wal ni czych, dla ma te rial -
ne go za rzą dza nia za so bem ar chi wal nym. Ist nie je też na pew no rze czo wa struk tu ra
za so bu, z któ rej wy ni ka ła w prze szło ści per ty nen cja rze czo wa, a obec nie two rze nie
te ma tycz nych po mo cy ar chi wal nych. Trze cia jest struk tu ra for mal na, bio rą ca
za punkt wyj ścia for my ak to we, skut ku ją ca roz wo jem me to dyk spe cjal nych. Struk -
tu ry na zwa ne tu re al ną i ide al ną ma ją cha rak ter in for ma cyj ny, przy czym re al na
zbli żo na jest do fi zycz nej, o ile tyl ko wzglę dy prze cho wal ni cze na to po zwa la ją.
Zasada struk tu ral na od no si się wy łącz nie do struk tu ry ide al nej za so bu. 
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Za sa da struk tu ral na wdzie ra się nie ja ko w naj głęb szą tkan kę za so bu ar chi wal -
ne go, w sieć we wnętrz nych po wią zań mię dzy twór ca mi ar chi wa liów i ar chi wa lia mi,
a tak że mię dzy sa my mi twór ca mi i mię dzy sa my mi ar chi wa lia mi, po wią zań cza sem
za tar tych przez nie ustro jo we gru po wa nie ar chi wa liów. Po ży tek in for ma cyj ny z jej
za sto so wa nia mo że być dziś nie wy obra żal ny. Cho dzi prze cież o to, by opi sy wać za -
sób nie tyl ko w ta kiej for mie, w ja kiej go wi dzi my, ale szu kać in for ma cji o ar chi wa -
liach od po wia da ją cych czyn ni kom ustro jo wym nie za wsze ujaw nia nym w re al nej
struk tu rze za so bu, a więc dla użyt kow ni ka nie wi docz nych.

We ry fi ka cja za sa dy struk tu ral nej, po twier dze nie jej przy dat no ści ba daw czej,
wy ma ga kon kret nych ba dań. W ośrod ku olsz tyń skim ana li zu je się struk tu rę pew -
nych sze ro ko ro zu mia nych, ale w mia rę jed no li tych ro dza jów ar chi wów: die ce zjal -
nych czy ro do wych wschod nio pru skich. Są to ba da nia waż ne, da ją ce pod sta wę
do two rze nia na rzę dzi do opi su za so bu ar chi wal ne go. Prócz te go wi dział bym dwie
jesz cze dro gi po ży tecz nych w tej chwi li do cie kań:

1) re kon struk cje kon kret nych ze spo łów wyż sze go rzę du, przy czym nie cho -
dzi tu od ra zu o ca łe ustro je pań stwo we, ale o mniej sze ze spo ły ze spo łów
archi wal nych, sta no wią ce część ca łej hie rar chii ustro jo wej da ne go cza su;
rekon struk cje ta kie, prócz wa lo ru in for ma cyj ne go dla ba da czy, mo gą
pozwolić na oce nę efek tyw no ści kształ to wa nia za so bu, a tak że po praw no ści
je go roz miesz cze nia;

2) ba da nie struk tu ry po szcze gól nych ar chi wów tzw. hi sto rycz nych za rów no ze
wzglę dów in for ma cyj nych (wie le z nich za wie ra frag men ty róż nych ze spo -
łów ar chi wal nych, a tak że in nych ar chi wów), jak i ar chi wo znaw czych –
anali zy po zwo lą na lep sze zro zu mie nie na tu ry tych ar chi wów i dróg ich
kształ to wa nia się, co w osta tecz nym efek cie po win no po zwo lić na uję cie
mode lo we.
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Agniesz ka Ro sa 
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu

In dy wi du al ność twór cy ar chi wa liów 
a struk tu ra za so bu ar chi wal ne go

Teo ria ego do ku men tu po ja wi ła się w hi sto rio gra fii w la tach pięć dzie sią -
tych XX w.1 Ja cob Pres ser, ba dacz ho len der ski, w wy ni ku pro wa dzo nych ba dań do -
ty czą cych hi sto rii ni der landz kich Ży dów pod czas oku pa cji nie miec kiej, w któ rych
ko rzy stał głów nie z re la cji, wy wia dów, opi sów, świa dectw, pa mięt ni ków za rów no
ofiar, jak i prze pro wa dza ją cych Ho lo kaust, do szedł do wnio sku, że są to wy jąt ko we
źró dła, któ re tak że w wy jąt ko wy spo sób moż na wy ko rzy sty wać w ba da niach. Źró -
dła te na zwał ego do ku men ta mi. Wy jąt ko wość tych źró deł po le ga na wy my ślo nej
przez Pres se ra ich ga tun ko wej kla sy fi ka cji, przy pi sa niu do gru py źró deł okre ślo -
nych ga tun ko wo, au to bio gra ficz nych o usta lo nych ce chach we wnętrz nych, ta kich
wła śnie jak obec ność w tek ście sta łe go „ja”, wy ra ża ne go czy to w pierw szej oso bie
li czy po je dyn czej, czy w trze ciej oso bie licz by mno giej, jak i uta jo ne go „ja”, na pod -
sta wie któ rych moż li we jest po zna nie oso bo wo ści czy men tal no ści lu dzi, któ rzy je
wy two rzy li, do tar cie do ich we wnętrz ne go świa ta2. 

Moż li wość wy jąt ko we go wy ko rzy sta nia te go ty pu źró deł to tak że za uwa że nie,
że ma te ria ły te da ją ba da czo wi per spek ty wę su biek tyw ne go wej rze nia w oso bo wość
au to ra, je go spo sób wi dze nia świa ta, po strze ga nia co dzien no ści. Są one bo wiem prze -
peł nio ne emo cja mi, na ich pod sta wie moż na nie tyl ko bu do wać nar ra cję hi sto rycz -
ną, po zna wać fak ty, ale, i to przede wszyst kim, oso bo wość au to rów, ich prze ży cia,
sto su nek do ota cza ją cej rze czy wi sto ści, su biek tyw ny świat.

Pres se row ska kon cep cja ego do ku men tu i to po dej ście ba daw cze szyb ko zna la -
zły na śla dow ców. Roz wi ja no je zwłasz cza na grun cie nie miec kim. Win fried Schul ze
stwier dził, że ego do ku men ty nie po win ny być kla sy fi ko wa ne wy łącz nie ga tun ko wo,
ale wła śnie na pod sta wie cech we wnętrz nych źró dła. W ten spo sób ego do ku men ta -
mi mo gą tak że być te sta men ty, ze zna nia, ży cio ry sy, o ich kla sy fi ka cji de cy du je we -

1 R. Dek ker, In tro duc tion [w:] Ego do cu ments and Hi sto ry: Au to bio gra phi cal Wri ting in its So -
cial Con text sin ce the Mid dle Ages, red. R. Dek ker, Hi lver sum 2002, s. 7–20.
2 Tam że.
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wnętrz na za war tość, prze ni ka ją ce przez stan dar do we for mu ły zda nia czy sło wa ob -
ra zu ją ce oso bo wość au to ra. Schul ze roz sze rzył kon cep cję ego do ku men tu i wpro wa -
dził no we okre śle nie dla te go ty pu źró deł – sa mo świa dec two (Selb st zeu gnis se)3.

Wraz z dal szym roz wo jem teo rii ego do ku men tu w na szym my śle niu (ba da nia
pro wa dzo ne przez Agniesz kę Ro sę i Wal de ma ra Cho rą ży czew skie go4) po ja wi ła się
ego do ku men tal ność. Jest to ce cha źró deł wy ni ka ją ca z no we go po dej ścia ba daw cze -
go charak te ry zu ją ce go się do strze ga niem i jed no cze śnie po szu ki wa niem w źró dłach
oso bo wo ści au to rów. Zgod nie z tym no wym spoj rze niem żad ne źró dło, ża den tekst
nie jest ego do ku men tem, je śli ba dacz nie ba da go ego do ku men tal nie. Ba dać ego do -
ku men tal nie to trak to wać da ne źró dło jak ego do ku ment, choć ego do ku men tem
w pres se row skim uję ciu ga tun ko wym być nie mu si; uznać, iż jest to tekst, na pod -
sta wie któ re go moż li we jest su biek tyw ne po zna nie cech cha rak te ry zu ją cych au to ra,
je go oso bo wo ści, spo so bu po strze ga nia świa ta, re la cji z in ny mi ludź mi, emo cji, na -
mięt no ści i dzia łań, je go in dy wi du al no ści. „Gdy przyj mie my, że świat dzia ła nia jest
wy obra żo nym uni wer sum, za leż nym od two rzą cej go świa do mo ści, zna czy to ty le,
że jest on zu peł nie po zba wio ny obiek tyw no ści. To pi szą cy de cy du ją, kie dy bę dą
wzru sze ni, bun tow ni czy, sła bi, a kie dy po waż ni. Tak więc emo cje, na mięt no ści
i dzia ła nia, są gra mi świa do mo ści, o któ rych ba dacz nie mo że za po mi nać”5.

3 Zob. W. Schul ze, Ego -do ku men te. Annähe rung an den Men schen in der Ge schich te?
[w:] Vom Au fbruch und Uto pie. Per spek ti ven einer neu en Ge sel l scha fts ge schich te des Mit te lal ters,
red. B. Lundt, H. Re in mol ler, 1992, s. 417–450; ten że, Ego -Do ku men te. Annähe rung an den
Men schen in der Ge schich te (Selb st zeu gnis se der Neu ze it 2), Ber lin 1996, s. 11–30.
4 Zob. A. Ro sa, Te sta men ty for doń skie ja ko ego do ku men ty miesz czań skie, „Kro ni ka Byd go -
ska”, t. 28, 2006 [2007], Byd goszcz 2007, s. 41–72; taż, Ele men ty sa mo świa dec twa per so ne lu kan -
ce la ryj ne go w do ku men tach i księ gach kan ce la rii ko ron nej [w:] Pol ska kan ce la ria kró lew ska mię dzy
wła dzą a spo łe czeń stwem, cz. 4, red. W. Cho rą ży czew ski, W. Kraw czuk, War sza wa 2011, s. 73–85;
taż, W. Cho rą ży czew ski, Sa mo świa dec twa pra cow ni ków pol skiej kan ce la rii kró lew skiej cza sów
nowożyt nych. Przy pa dek Ja na Pio trow skie go [w:] Pol ska kan ce la ria kró lew ska mię dzy wła dzą a spo -
łe czeń stwem, cz. 4, s. 87–106; A. Ro sa, Ego do ku men tal ność pol skie go za so bu ar chi wal ne go [w:]
Toruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da ry za cją, red.
A. Ro sa, W. Cho rą ży czew ski, To ruń 2013, s. 103–112; taż, W. Cho rą ży czew ski, Me to do lo gi niai
lie tu viškųjų ego do ku mentų pa ieškos aspek tai len kišku požiūriu (pol. „Me to do lo gicz ne aspek ty po -
szu ki wań ego do ku men tów li tew skich z per spek ty wy pol skiej”) [w:] Ego do ku men tai ir pri va ti
Lie tu vos erdvė XVI–XX amžiu je, red. Arvy das Pa ce vičius, Wil no 2013, s. 27–46; A. Ro sa,
Egodoku men ty a dzia łal ność ar chi wów [w:] Za trzy mać prze szłość, do go nić przy szłość. Pa mięt nik
VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich, Wro cław, 5–7 wrze śnia 2012 r., red. W. Cho rą ży -
czew ski, K. Stryj kow ski, War sza wa 2013, s. 271–275; taż, Wspo mnie nia z walk z Po wsta nia Wiel -
ko pol skie go – ego do ku ment Fran cisz ka Świa tow skie go, „Cu ia via Fe lix” 2013, nr 8, s. 119–136;
taż, W. Cho rą ży czew ski, Swoi i ob cy w od czu ciu po dróż ni ków z Pren do Włoch i Nie miec w la tach
1779–1780, „Cu ia via Fe lix” 2013, nr 8, s. 85–96; ciż, Wpro wa dze nie do Dzien ni ka po dró ży Bu -
tle ra do Włoch i Nie miec w la tach 1779–1780 [w:] Dzien nik po dró ży Bu tle ra do Włoch i Nie miec,
oprac. A. Ro sa, W. Cho rą ży czew ski, Wil no 2013, s. 16–56; Dzien nik po dró ży Mi cha ła Bu tle ra
do Włoch i Nie miec, oprac. A. Ro sa, W. Cho rą ży czew ski, Wil no 2013, s. 579.
5 Za: K. Siu da, Ży cio ry sy ja ko ego do ku men ty, pra ca ma gi ster ska na pi sa na pod kie run kiem
dr. hab. Wal de ma ra Cho rą ży czew skie go, prof. UMK, To ruń 2013, s. 91.
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Za so by ar chi wów wy peł nio ne są ego do ku men ta mi, i to ego do ku men ta mi
w uję ciu ga tun ko wym, jak i źró dła mi, któ re mo gą być ba da ne ego do ku men tal nie.
To roz róż nie nie wy ni ka z przy ję te go po dej ścia ba daw cze go. Ar chi wi ści mo gą pod -
po wia dać ba da czom, gdzie w za so bie znaj du ją się pry wat ne li sty, pa mięt ni ki, dzien -
ni ki, oso bi ste re la cje czy dia riu sze po dró ży, a tak że te sta men ty, su pli ki, ze zna nia,
ży cio ry sy i in ne pi sma ofi cjal ne. To ba da ją cy okre ślą, czy tekst ten ma dla nich ce -
chy ego do ku men tu i czy są w sta nie wy do być z nie go wie dzę o oso bo wo ści i in dy -
wi du al no ści au to ra6.

Sam za sób ar chi wal ny tak że moż na trak to wać ego do ku men tal nie. Są to pró by
od naj dy wa nia cech wska zu ją cych na in dy wi du al ność twór cy. Tę in dy wi du al ność od -
na leźć moż na za rów no na po zio mie ar chi wum (w tym ar chi wum hi sto rycz ne go), gru -
py ze spo łów ar chi wal nych, ze spo łu ar chi wal ne go, se rii róż nych stop ni (w tym tak że
pod ze spo łu czy kla sy), jak i jed nost ki ar chi wal nej i do ku men tu. In dy wi du al ność
twór cy ar chi wa liów moż na bo wiem ba dać przez ana li zę sa mej do ku men ta cji, jak i re -
la cji i po wią zań mię dzy do ku men ta mi i po szcze gól ny mi obiek ta mi, czy li przez struk -
tu rę, ja ką twór ca tym ar chi wa liom na dał. Ana li za ta obej mu je za tem wszel kie wy bo -
ry do ko ny wa ne przez twór cę, co zo sta wia, a co nisz czy, w ja ki spo sób się ujaw nia,
czy li czy w ma te ria łach tych wi dać czy nie wi dać twór cy, czy jest i ja ki jest układ i po -
rzą dek akt, czy i ja kie ma do ku men ta cja ce chy for mal ne, czy ist nie ją śla dy gru po wa -
nia do ku men ta cji, for mo wa nia jed no stek ar chi wal nych, ja kie funk cje w spo łe czeń -
stwie, praw ne, kul tu ro we ta do ku men ta cja od gry wa ła lub mia ła od gry wać?

In dy wi du al ność twór cy mo że ujaw niać się przez kul tu rę or ga ni za cyj ną, do ku -
men ta cyj ną, praw ną in sty tu cji lub oso bo wość po szcze gól nych osób. 

Kie dy mo że my mó wić o od bi ja niu się in dy wi du al no ści twór cy w ar chi wa liach?
Otóż wów czas, gdy w za cho wa nej do ku men ta cji twór cy ar chi wum, spu ści zny, gru -
py ze spo łów ar chi wal nych, ze spo łu ar chi wal ne go utrwa lo no lub moż na od na leźć
śla dy dzia łań te go twór cy. Każ da z tych po wsta ją cych przed ar chi wi za cją w ar chi -
wum pu blicz nym ca ło ści ar chi wal nych lub kan ce la ryj nych ma swo je go twór cę, któ -
ry przez swo je dzia ła nia mniej lub bar dziej in ten syw ne kształ tu je, na da je do ku men -
ta cji for mę i zna cze nie. I nie ma tu więk sze go zna cze nia, czy twór cą jest in sty tu cja
pań stwo wa, or ga ny sa mo rzą du sta no we go, gru pa, ro dzi na czy oso ba pry wat na. Twór -
ca de cy du je o tym, co ar chi wi zu je, jak ar chi wi zu je, jak, ja ki i czy w ogó le na da je do -
ku men ta cji układ, ra my, struk tu rę i for mę, ja kie funk cje ma re ali zo wać stwo rzo na
przez nie go ca łość ar chi wal na. Na pod sta wie tych ob ser wa cji moż na nie tyl ko opi -
sać kształ to wa nie da nych ar chi wów, za so bów, ze spo łów, ale tak że ich funk cjo no wa -
nie, zna cze nie, spo łecz ną i kul tu ro wą ro lę. Sa me ar chi wa pu blicz ne to tak że od -
zwier cie dle nie spo łe czeń stwa zmien ne go w cza sie. Od bi ja się w nich bo wiem kul tu ra
biu ro kra tycz na, praw na i do ku men ta cyj na te go spo łe czeń stwa w da nym mo men cie,
epo ce i pań stwie. 

6 Zob. A. Ro sa, Ego do ku men ty a dzia łal ność ar chi wów..., s. 271–275.
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In dy wi du al ność twór cy ar chi wum wi docz na jest szcze gól nie w ar chi wach pry -
wat nych, w tym ro do wych. Przez kon stru owa nie ar chi wum bu do wa no pa mięć i po -
zy cję ro du. Ar chi wum ta kie sa mo w so bie jest świa dec twem wy jąt ko wej po zy cji ro -
dzi ny, zwłasz cza ro dzi ny ma gnac kiej i sta je się jesz cze jed nym, nie zna nym Ada mo wi
Ker ste no wi, kry te rium ma gnac ko ści7. In te re su ją cym przy kła dem są ro dzi ny Tar -
now skich8 i Chod kie wi czów9. Osta tecz nie prze trwa ły w tych ro dzi nach tyl ko li nie
mniej zna czą ce, u Tar now skich wy mar ła li nia het mań ska (Ja na Tar now skie go)10,
u Chod kie wi czów li nia naj bar dziej zna ne go z Chod kie wi czów Ja na Ka ro la11. Na to -
miast w ar chi wach oby dwu ro dzin znaj du ją się ar chi wa lia do ty czą ce owych wy mar -
łych li nii, wca le przez te li nie, któ re prze ży ły, nie odzie dzi czo ne, ale bę dą ce efek tem
wtór ne go gro ma dze nia w XVIII i XIX w. przez za ku py czy ko pio wa nie ar chi wa -
liów. Do cho dzi do sy tu acji, w któ rej ar chi wum prze no si sła wę i uzna nie spo łecz ne
z wy bit niej szej czę ści ro dzi ny na tę część ro dzi ny mniej wy bit ną, któ ra prze trwa ła.
Stan ten utrwa la opra co wa nie ar chi wal ne: ar chi wi ści, na da jąc tym ar chi wom struk -
tu rę, eks po nu ją se rie ar chi wal ne od po wia da ją ce wła śnie tym li niom wy mar łym12.

Są do wo dy rów nież na to, że już na po cząt ku XVII w. Ra dzi wił ło wie swo je ar -
chi wum trak to wa li ja ko do wód wiel ko ści ro dzi ny. Mi ko łaj Krzysz tof Ra dzi wiłł Sie -
rot ka, po ucza jąc swo ich sy nów, ka zał im w dwóch ce lach czy tać ar chi wa lia po zo sta -
łe po przod kach. Po pierw sze, aby na bie ra li do świad cze nia w spra wach pu blicz nych,
po dru gie, aby zo ba czy li, jak wiel ką ro lę od gry wa li ich przod ko wie, i tym sa mym
bu do wa li w so bie po czu cie wiel ko ści do mu ra dzi wił łow skie go13. Przez wie ki ar chi -
wum mia ło świad czyć o wy jąt ko wej po zy cji Ra dzi wił łów, za cho wa ło się to do dziś
w struk tu rze ar chi wum ro do we go prze cho wy wa ne go w AGAD14. Świad czą o tym

7 Te kry te ria to: ma ją tek, urzę dy, wy kształ ce nie, ko li ga cje i me ce nat; zob. A. Ker sten,
Ma gna te ria pol ska ja ko war stwa spo łecz na [w:] XI Po wszech ny Zjazd Hi sto ry ków Pol skich w To -
ru niu, To ruń 1974, s. 8–12. Ar chi wum ro do we moż na też uznać, by nie zwięk szać licz by kry -
te riów, za część kry te rium me ce na tu ro zu mia ne go ja ko dba łość o pre stiż.
8 Ar chi wum Na ro do we w Kra ko wie, nr ze spo łu 639 Ar chi wum Dzi kow skie Tar now -
skich.
9 Ar chi wum Na ro do we w Kra ko wie, nr ze spo łu 630 Ar chi wum Mły now skie Chod kie -
wi czów.
10 Zob. K. Sy ta,  Ar chi wa ma gnac kie w XVIII wie ku. Stu dium kul tu ry kan ce la ryj no -ar chi -
walnej, To ruń 2010, s. 160–161; M. Mar czak, Zbio ry ar chi wal ne Tar now skich w Dzi ko wie,
„Arche ion” 1938–1939, t. 16, s. 21–38.
11 Zob. K. Syta, Ar chi wa ma gnac kie..., s. 231–232; S. Pe łe szo wa, Ar chi wum Mły now skie
Chod kie wi czów (1499–1932), „Ar che ion” 1979, t. 69, s. 115–128.
12 Zob. struk tu ry Ar chi wum Dzi kow skie go Tar now skich oraz Ar chi wum Mły now skie go
Chod kie wi czów.
13 W. Cho rą ży czew ski, Ar chi wa i pa mięć. Z dzie jów pol skich ar chi wów [w:] Ar chi wa – Kan -
ce la rie – Zbio ry, t. 1, red. W. Cho rą ży czew ski, R. De gen, K. Sy ta, To ruń 2005, s. 18.
14 Zob. AGAD, ze spół nr 354 Ar chi wum War szaw skie Ra dzi wił łów; Ar chi wum War szaw -
skie Ra dzi wił łów [1178] 1190–1947 i b.d. [w:] Ar chi wum Głów ne Akt Daw nych w War sza wie.
In for ma tor o za so bie ar chi wal nym, oprac. zbio ro we pod red. D. Le wan dow skiej, War sza wa 2008,
s. 632–654.
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choć by pierw sze dzia ły ar chi wum: dział I. Do ku men ty per ga mi no we, dział II.
Doku men ty hi sto rycz ne, dział III. Li sty do mów pa nu ją cych, dział IV. li sty ksią żąt
Ra dzi wił łów, dział V. Li sty do mów ob cych. Dział pierw szy za wie ra w so bie ar chi -
wum do ku men to we Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go, od po wied nik na sze go Ar chi -
wum Ko ron ne go Kra kow skie go, przy własz czo ne w po ło wie XVII w. przez Ra dzi -
wił łów. Do brze ob ra zu je to am bi cje ro dzi ny, któ re się ga ły być mo że na wet tro nu
wiel kok sią żę ce go. Ra dzi wił ło wie wło ży li ogrom wy sił ku, aby nie od dać te go ar chi -
wum i osta tecz nie do pię li swe go. W cza sach sta ni sła wow skich sejm wal ny uznał ist -
nie ją cy stan rze czy, po twier dza jąc sfał szo wa ny do ku ment Zyg mun ta II Au gu sta,
a ar chi wum do ku men to we Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go po zo sta wio no w ar chi -
wum ro dzin nym Ra dzi wił łów15. Dział dru gi po ka zu je udział ro du w ży ciu pu blicz -
nym, dzia ły trze ci, czwar ty i pią ty kon tak ty z ro da mi pa nu ją cy mi i ma gnac ki mi,
mię dzy na ro do we i wręcz mo nar sze usto sun ko wa nie Ra dzi wił łów.

Bli skie ar chi wom ja ko ca ło ściom prze cho wal ni czym są zbio ry ar chi wal ne, ale
nie te two rzo ne w ar chi wach pu blicz nych, jak zbio ry do ku men tów per ga mi no wych,
map czy pla nów, ale zbio ry ar chi wal ne po wsta łe za nim tra fi ły do ar chi wów pu blicz -
nych, na przedar chi wal nym eta pie ży cia do ku men ta cji, wy kre owa ne przez twór cę,
któ ry miał kon cep cję i we dług niej gro ma dził ar chi wa lia wy two rzo ne przez ko goś
in ne go zgod nie z przy ję ty mi kry te ria mi for mal ny mi (cha rak ter, spo sób po wsta nia)
lub tre ścio wy mi16. Zbio ry te upo dab nia ją się do ar chi wów, nie są ca ło ścia mi pro we -
nien cyj ny mi, ale de fac to ar chi wa mi, po wsta ją tak jak ar chi wa, ja ko ca ło ści ce lo wo
zgro ma dzo ne, sta ran nie wy se lek cjo no wa ne i ustruk tu ry zo wa ne17. Zbio ry pry wat ne
na ra sta ją czę sto ze spu ści zna mi, są z ni mi sple cio ne (tak jest u Opa liń skie go i Mie -
nic kie go, któ ry gro ma dził ar chi wa lia tak że nie swo jej ro dzi ny).

Zbiór ko pia riu szy An drze ja Opa liń skie go18 obej mu je za rów no ak ta ob ce: Ac -
ta To mi cia na, ko pia riu sze z cza sów Zyg mun ta II Au gu sta, czy ma te ria ły się ga ją -
ce XIV w.19, a tak że ak ta ory gi nal ne: ko pia riu sze two rzo ne z ini cja ty wy i pod kie -
run kiem sa me go Opa liń skie go, zbie ra ją ce do ku men ty urzę do we, ko re spon den cję
dy plo ma tycz ną, urzę do wą i pry wat ną, dia riu sze, re la cje, pro to ko ły, pi sma ulot ne
i in ne ak ta ob ra zu ją ce ży cie kra ju w la tach 1578–158820. Do ku men ta cja zgro ma dzo -
na w zbio rze Opa liń skie go wy raź nie wska zu je na za in te re so wa nie twór cy wszel ki -
mi spra wa mi do ty czą cy mi dwo ru kró lew skie go i kra ju. Spo sób po wsta wa nia i kształt
zbio ru, jak usta lił Wal de mar Cho rą ży czew ski, sil nie od da ją oso bo wość twór cy.

15 J. Ja ku bow ski, Ar chi wum Pań stwo we WX Li tew skie go i je go lo sy, „Ar che ion” 1931, t. 9,
s. 1–18.
16 Za: W. Cho rą ży czew ski, Zbiór ar chi wal ny: re de fi ni cja, re ha bi li ta cja [w dru ku].
17 Tam że, s. 12–13. Zob. też: P. Be wicz, W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa, Ma ni fest al bo de ka log
twór cy ar chi wum pry wat ne go, „Ar chi wa – Kan ce la rie – Zbio ry” 2013, nr 4 (6), s. 225–234.
18 An drzej Opa liń ski (1540–1593) – mar sza łek wiel ki ko ron ny i ge ne rał wiel ko pol ski.
19 W. Cho rą ży czew ski, Zbiór ko pia riu szy An drze ja Opa liń skie go (1578–1588) [w:] Stu dia o bi -
blio te kach i zbio rach pol skich, t. 6, red. B. Ry szew ski, To ruń 1994, s. 7.
20 Tam że, s. 8.
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Groma dzo ne do ku men ty prze pi sy wa ne by ły do ko pia riu szy, któ re na stęp nie wy po -
sa ża no we wspa nia łe opra wy ze zło ce nia mi, su per ek sli bri sa mi i re ne san so wy mi zdo -
bie nia mi. Opa liń ski miał wy so kie wy ma ga nia es te tycz ne, sto so wa no pa pier tyl ko
naj wyż szej ja ko ści, nie wy stę pu ją w ko pia riu szach mar gi na lia ani pod kre śle nia21.
Wszyst kie to my ko pia riu sza za my ka ne by ły naj póź niej dwa la ta po za koń cze niu ro -
ku, do bór wpi sy wa nych do nich pism wy ni kał za rów no z za in te re so wań Opa liń skie -
go, jak i je go oce ny war to ści in for ma cyj nej tych pism22.

Prze cho wy wa na w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej w To ru niu spu ści zna Ry szar da
Mie nic kie go to przy kład ca ło ści ar chi wal nej – spu ści zny, któ rej twór ca za dbał o jej
kształt i po rzą dek we wnętrz ny23. Boh dan Ry szew ski, opi su jąc tę, jak to sam okre -
ślił, wy róż nia ją cą się kom plet no ścią i wzo ro wym po rząd kiem we wnętrz nym, sta no -
wią cym od bi cie wzo ro we go warsz ta tu pro fe sor skie go, spu ści znę, pod jął pró bę od -
czy ta nia oso bo wo ści Mie nic kie go. Punk tem wyj ścia w tej ana li zie był kształt, ja ki
twór ca na dał swo im ar chi wa liom. Spu ści zna Mie nic kie go sta ła się też pod sta wą na -
pi sa nia pra cy ma gi ster skiej, któ rej au tor pod jął się ana li zy ego do ku men tal nej tych
ar chi wa liów24. 

Po dob ną pró bę pod jął Wal de mar Cho rą ży czew ski, tak że za in te re so wa ny spu -
ści zną, jak i oso bą Ry szar da Mie nic kie go. Sku pił jed nak swo ją uwa gę nie ty le na to -
ruń skiej spu ściź nie Mie nic kie go, ile na Ar chi wum Mie nic kich prze cho wy wa nym
w Li tew skim Hi sto rycz nym Ar chi wum Pań stwo wym w Wil nie2 5. Rów nież w tych
ak tach skła da ją cych się z 318 jed no stek ar chi wal nych wy raź nie wi dać śla dy prac po -
rząd ko wych prze pro wa dzo nych przez Ry szar da Mie nic kie go. Ob ser wa cje Wal de -
ma ra Cho rą ży czew skie go zo sta ły na stę pu ją co przed sta wio ne: „Bar dzo licz nie w jed -
nost kach wy stę pu ją kart ki po cię te z ma ku la tu ry ar chi wal nej, na któ rych Mie nic ki
wy cią gał treść po szcze gól nych do ku men tów. Nie któ re fisz ki ma ją z le wej stro ny do -
kle jo ną bi buł kę ja ko przy go to wa nie do opra wie nia. Zda rza ją się też jed nost ki w peł -
ni ufor mo wa ne, w któ rych pod kle jo no brze gi akt bi buł ką, a na stęp nie kar ty zszy to
lub skle jo no, łącz nie z fisz ka mi z wy cią giem tre ści”26.

21 Tam że, s. 16–17.
22 W. Cho rą ży czew ski, Zbiór ar chi wal ny...; ten że, Pry wat ne ar chi wa po li tycz ne w Pol sce
w XVI wie ku, s. 42–48.
23 Zob. B. Ry szew ski, Spu ści zna rę ko pi śmien na Pro fe so ra Ry szar da Mie nic kie go w zbio rach
Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w To ru niu [w:] Stu dia o dzia łal no ści i zbio rach Bi blio te ki Uni wer sy te tu
Mi ko ła ja Ko per ni ka, red. B. Ry szew ski, cz. 6, To ruń 1991, s. 7–16; W. Cho rą ży czew ski, Pro -
blem prze wod ni ka po pol skich ar chi wa liach pry wat nych (na mar gi ne sie ana li zy ar chi wa liów ro dzi -
ny Mie nic kich) [w:] Ry szard Mie nic ki (1886–1956). Ar chi wi sta i hi sto ryk, red. W. Cho rą ży czew -
ski, R. De gen, To ruń 2009, s. 113–129.
24 E. Szy mań ski, Spu ści zna Ry szar da Mie nic kie go w zbio rach Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w To -
ru niu ja ko sa mo świa dec two, pra ca ma gi ster ska na pi sa na pod kie run kiem dr. hab. Wal de ma ra
Cho rą ży czew skie go, prof. UMK, To ruń 2013. W pra cy tej syl wet ka Ry szar da Mie nic kie go zo -
sta ła prze ana li zo wa na pod ką tem te go, ja kie od bi cie ma je go oso ba w spu ściź nie.
25 Li tew skie Hi sto rycz ne Ar chi wum Pań stwo we w Wil nie, F. 599.
26 W. Cho rą ży czew ski, Pro blem prze wod ni ka..., s. 118.
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Je śli cho dzi o ze spo ły wyż sze go rzę du, jak i ze spo ły po zo sta wio ne przez
struk tu ry władz pu blicz nych, to wy da ją się one dość po dob ne i jed no li te w swo jej
kon cep cji, co też jest wy ra zem pew ne go cza su, spo łe czeń stwa, któ re dą ży do stan -
da ry za cji. A jed nak i tu są du że róż ni ce, choć by sta bil ne ad mi ni stra cje XIX w.,
za rów no je śli cho dzi o or ga ni za cję ca łych hie rar chii ad mi ni stra cyj nych, jak
i struk tu ry we wnętrz nej po szcze gól nych czyn ni ków ustro jo wych. Po zo sta wi ły one
po so bie ła twe w re kon struk cji ze spo ły wyż sze go rzę du, jak i przej rzy ste w swej
struk tu rze ze spo ły ar chi wal ne. Do cho dzi do te go jesz cze wy so ki po ziom kul tu ry
kan ce la ryj nej pra cow ni ków, któ ry od bi ja się w for mie i tre ści po rząd nie two rzo -
nej do ku men ta cji. W po rów na niu z tym XX w. mo że spra wiać wra że nie pew ne go
cha osu, czę ste re or ga ni za cje ca łych hie rar chii ad mi ni stra cyj nych i jesz cze częst -
sze re or ga ni za cje we wnętrz ne urzę dów od bi ja ją się na kom pli ka cjach struk tu ry
za so bu ar chi wal ne go. Roz pra sza nie się czyn no ści ak to twór czych w urzę dzie przy -
no si ze so bą ob ni że nie po zio mu pra cy kan ce la ryj nej, co wi docz ne jest tak że w ar -
chi wa liach.

Od no si się to do wszyst kich po zio mów, kul tu ra ad mi ni stra cyj na da ne go czasu
i miej sca ma wpływ na kształt ze spo łów wyż sze go rzę du, ze spo łów ar chi wal nych i se -
rii w ze spo le, a po ziom pra cy kan ce la ryj nej od bi ja się na spo so bie for mo wa nia
i kształ cie jed no stek ar chi wal nych i do ku men tów. Zgod nie ze sztu ką ar chi wal ną
każ dy ze spół ar chi wal ny po wi nien zna leźć się w tym miej scu w struk tu rze za so bu,
gdzie znaj do wa ła się i dzia ła ła re gi stra tu ra w ca łej struk tu rze ustro jo wej i by ła po -
wią za na z in ny mi re gi stra tu ra mi. Każ dy akt po wi nien zna leźć się w tym ze spo le ar -
chi wal nym i w tym miej scu w ze spo le, gdzie znaj do wał się, kie dy ze spół był jesz cze
re gi stra tu rą. Cho dzi o po sza no wa nie każ dej jed nost ki, któ rą wy two rzył twór ca, spo -
so bów po wią za nia do ku men ta cji, czy li wszel kich śla dów po rząd ku, ukła du i wy bo -
ru, któ re do ko nał twór ca, na wet je śli jest to układ frag men ta rycz ny, nie obej mu ją cy
ca ło ści re gi stra tu ry.

Ar chi wi ści nie za wsze po zo sta wia ją w róż nych po zio mach struk tu ry za so bu
ukła dów nada nych przez twór ców. A prze cież in dy wi du al ność twór cy mo że od bić
się wła śnie w do ku men ta cji i po wią za niach mię dzy jej po szcze gól ny mi obiek ta -
mi, gdy nie na rzu ca się z gó ry usta lo nych sche ma tów, gdy po zwa la się twór cy
nadać swo je mu ar chi wum lub swo jej re gi stra tu rze osta tecz ny kształt, po zo sta wić
to, co chce, war to ścio wać i se lek cjo no wać, nadać swo jej do ku men ta cji ja kiś po rzą -
dek. Sto so wa ne przez ar chi wi stów na uko we me to dy pra cy, war to ścio wa nie twór -
ców i do ku men ta cji, kry te ria se lek cji ar chi wal nej, nad zór nad za so bem na ra sta ją -
cym, stan da ry za cja kształ to wa nia, są to dzia ła nia zmie rza ją ce do zrów ny wa nia
nie mal wszyst kie go i na ru sza ją in dy wi du al ność za so bu. Do ko ny wa na w ar chi wach
se lek cja ar chi wal na opar ta na kon se kwent nie re ali zo wa nych kry te riach jesz cze
na przed po lu ar chi wal nym wy mu sza bra ko wa nie ma te ria łów do ty czą cych zwy -
kłych co dzien nych spraw ludz kich i spo łecz nych. We dług ana liz prze pro wa dzo -
nych przez Wie sła wę Kwiat kow ską szcze gó ło we ak ta spraw: po da nia, spo so by za -
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ła twie nia tych po dań, uza sad nie nia pod ję tych de cy zji nie za słu gu ją obec nie
na wie czy ste za cho wa nie27.

Tak że roz bu do wa ny sys tem nad zo ru nad na ra sta ją cym za so bem ar chi wal nym,
zwłasz cza nad biu ro wo ścią, wpły wa na za tar cie in dy wi du al ne go cha rak te ru ze spo -
łów ja ko ca ło ści ar chi wal nych28. Pol ska ad mi ni stra cja ar chi wal na na rzu ca po zo sta -
ją cym pod nad zo rem ak to twór com i pod da je oce nie ich in struk cje kan ce la ryj ne29,
wy ka zy akt i in struk cje ar chi wal ne, co z ko lei po wo du je, że re gi stra tu ry tych
aktotwor ców mo gą tra cić in dy wi du al ny cha rak ter, jesz cze za nim zo sta ną pod da ne
se lek cji.

Na wet w in sty tu cjach ar chi wal nych, gdzie nie ma nad zo ru nad na ra sta ją cym
za so bem, na przy kład w ar chi wach spo łecz nych30, ukła dy i po rzą dek w ca ło ściach
ar chi wal nych jed nak się stan da ry zu je. Wy da ny w ostat nim cza sie pod ręcz nik Ar chi -
wi sty ka spo łecz na31 za le ca w tym du chu po stę po wać z po zy ski wa ny mi przez ar chi wa
spo łecz ne ar chi wa lia mi. Zgod nie z pod ręcz ni ko wy mi za le ce nia mi w sy tu acji, gdy
ar chi wum prze ję ło ar chi wa lia cał ko wi cie upo rząd ko wa ne wraz z po mo ca mi ewi den -
cyj ny mi, to je dy nie w sy tu acji, gdy nada ny do ku men ta cji układ nie bu dzi za strze -
żeń, po zo sta wia się go w do tych cza so wym ukła dzie. Je że li na to miast układ bu dzi
za strze że nia ar chi wi sty, na le ży go po pra wić. W sy tu acji gdy prze ję ty za sób jest tyl -
ko czę ścio wo upo rząd ko wa ny, ar chi wi sta al bo ma za cho wać daw ny, al bo nadać nowy
układ dla ca ło ści – w za leż no ści od stop nia i ja ko ści pier wot ne go upo rząd ko wa nia.
W sy tu acji gdy ar chi wum prze ję ło ma te ria ły nie upo rząd ko wa ne lub two rzy zbiór
ma te ria łów róż ne go po cho dze nia, za da niem ar chi wi sty jest wła ści we upo rząd ko wa -
nie i opi sa nie tych ma te ria łów, obej mu ją ce tak że bra ko wa nie3 2. W pod ręcz ni ku zapro -
po no wa no tak że, aby ma te ria łom ar chi wal nym w ra mach da nych zbio rów i ko lek -
cji nada wać układ rze czo wy, dzie lić na ko lej ne gru py rze czo we, se rie i podserie,
a we wnątrz jed no stek nada wać układ chro no lo gicz ny. Wy dzie lo ne w opra co wa niu
do ty czą cym głów nie spu ścizn gru py rze czo we to ko lej no: ma te ria ły bio gra ficz ne,
ma te ria ły dzia łal no ści za wo do wej, ma te ria ły dzia łal no ści spo łecz no -po li tycz nej,

27 Zob. W. Kwiat kow ska, Co mo gą, a co po win ny wie dzieć o na szych cza sach przy szłe po ko le -
nia. Kul tu ro we aspek ty se lek cji do ku men ta cji, „Ar che ion” 2011, t. 112, s. 191–201.
28 Por. R. De gen, Kan ce la rie i ar chi wi ści. Garść uwag na te mat wpły wu pra cow ni ków ar chi -
wów pań stwo wych na me cha ni zmy pra cy biu ro wej ad mi ni stra cji w Pol sce po 1918 r. [w:] Dzie je
biu ro kra cji na zie miach pol skich, t. 2, red. A. Gó rak, D. Ma gier, Lu blin – Sie dl ce 2009, 
s. 267–277.
29 Zob. Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 18 stycz nia 2011 r. w spra wie in -
struk cji kan ce la ryj nej, jed no li tych rze czo wych wy ka zów akt oraz in struk cji w spra wie or ga -
ni za cji i za kre su dzia ła nia ar chi wów za kła do wych, Dz.U. nr 14, poz. 67.
30 Zob. M. Lip ka, Po zy ski wa nie zbio rów [w:] Ar chi wi sty ka spo łecz na, red. K. Zię tal, War -
sza wa 2012, s. 61–68. http://www.ar chi wa.org (do stęp 25 XI 2013 r.).
31 Zob. przy pis 30.
32 Zob. J. Mi cha łow ska, Opra co wa nie do ku men ta cji ak to wej [w:] Ar chi wi sty ka spo łecz na,
s. 82–83.

Sy
m

po
si

a 
 A

rc
hi

vi
st

ic
a

40



prace twór cy spu ści zny, ko re spon den cja, ma te ria ły o twór cy spu ści zny, ma te ria ły
ro dzin ne (ro do we), ma te ria ły osób ob cych33. Po dob ne za pi sy za war te są zresz tą
w wy da nych przez Ar chi wum Pol skiej Aka de mii Na uk wy tycz nych w spra wie opra -
co wy wa nia spu ścizn. Za le ce nia te ma ją sze ro kie za sto so wa nie w róż nych in sty tu -
cjach ar chi wal nych. Za kła da ją po dział spu ści zny na na stę pu ją ce gru py rze czo we:
pra ce twór cy spu ści zny, ma te ria ły dzia łal no ści twór cy spu ści zny, ma te ria ły bio gra -
ficz ne, ko re spon den cja, ma te ria ły o twór cy ze spo łu, ma te ria ły ro dzin ne, ma te ria ły
osób ob cych, za łącz ni ki3 4. Wie le spu ścizn w ten spo sób zo sta ło upo rząd ko wa nych
i opi sa nych, mi mo że twór ca swo jej do ku men ta cji na dał in ny kształt i po rzą dek35.

Za sa da struk tu ral na ro zu mia na ja ko za cho wa nie wszyst kich ca ło ści ar chi wal -
nych w ta kim sta nie, w ja kich zo sta ły ustro jo wo wy two rzo ne, gwa ran tu je od bi cie,
za cho wa nie in dy wi du al no ści w za so bie. Gdy by jed nak tak się sta ło, że ar chi wi sta
swo imi dzia ła nia mi do pro wa dził by do za tar cia in dy wi du al no ści, to wów czas opis
in for ma cyj ny opar ty o za sa dę struk tu ral ną po zwa la tę in dy wi du al ność na no wo wy -
do być nie w spo sób re al ny, ale ide al ny. Do cho dzi wów czas do ide al nej re kon struk -
cji in for ma cyj nej struk tu ry za so bu, a tak że in dy wi du al no ści twór cy. Tym sa mym
do ko na ła się an tro po lo gi za cja za sa dy struk tu ral nej36.

33 Tam że, s. 85.
34 Wy tycz ne opra co wa nia spu ścizn ar chi wal nych po uczo nych, oprac. H. Dym nic ka -Wo ło szyń -
ska, Z. Ko lan kow ski, War sza wa 1990. Prze glą du wcze śniej szych, za rów no pol skich, jak rów -
nież za gra nicz nych, pro po zy cji i za ło żeń do ty czą cych opra co wa nia spu ścizn do ko nał na ła -
mach „Ar che io nu” An drzej Pi ber, zob. A. Pi ber, Spu ści zna ar chi wal na – jej isto ta, za war tość,
układ, me to dy po rząd ko wa nia, „Ar che ion” 1965, t. 42, s. 43–62.
35 Zob. np. J. Mrocz kow ska, Spu ści zna rę ko pi śmien na Hen ry ka El zen ber ga [w:] Stu dia o bi -
blio te kach i zbio rach pol skich, t. 2, red. B. Ry szew ski, To ruń 1992, s. 99–111, a na stęp nie por. 
z: H. Dym nic ka -Wo ło szyń ska, J. Sta siak, A. Chod kow ska, Ma te ria ły Hen ry ka El zen ber ga
1887–1967, opis do stęp ny na stro nie: Hen ryk El zen berg ży cie i twór czość. O ar chi wa liach [on -li -
ne] http://www.el zen berg.in fo/o -ar chi wa liach.html (do stęp 25 XI 2013 r.); zob. tak że układ
war szaw skiej czę ści spu ści zny El zen ber ga: Hen ryk El zen berg (1887–1967; fi lo zo fia), Pol ska
Aka de mia Na uk Ar chi wum w War sza wie, nr ze spo łu 295, sygn. III – 181.
36 Za: W. Cho rą ży czew ski, Wy kła dy z teo rii ar chi wal nej.
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An drzej Pie czun ko 
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie

Pra ce nad sys te mem in for ma cji 
w ar chi wach In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej

(stan na ko niec 2013 r.)

Ar chi wa, bi blio te ki i ośrod ki do ku men ta cyj ne peł nią ro lę in sty tu cji chro nią -
cych i do star cza ją cych in for ma cję, gwa ran tu jąc za cho wa nie zgro ma dzo nej w nich
wie dzy. Ma te riał ar chi wal ny, z za ło że nia uni ka to wy i nie po wta rzal ny, jest nie wąt -
pli wie nie wy czer pal nym źró dłem wie dzy lub przy naj mniej su ro wym ma te ria łem,
z któ re go moż na tę wie dzę czer pać. Jed nak w struk tu rze spo łe czeń stwa in for ma cyj -
ne go (lub ina czej kształ cą ce go się) gro ma dze nie, prze cho wy wa nie do ku men tów
(w tym tak że kon ser wa cja i za bez pie cze nie) prze sta ły być już waż nym czyn ni kiem
dla go spo dar ki lub spo łe czeń stwa ja ko ca ło ści. Jest nim ra czej do stęp do in for ma cji
po trzeb nej w da nym mo men cie. Do dać moż na, że do stęp do in for ma cji ar chi wal nej
jest prak tycz nie je dy nym ro dza jem usłu gi, któ rej żad na in na in sty tu cja po za ar chi -
wum nie jest w sta nie za ofe ro wać1. 

Czy ar chi wa są w sta nie od na leźć się w tym no wym sche ma cie do stę pu do in for -
ma cji? Czy do sto su ją się do no wych za sad dys try bu cji in for ma cji po cho dzą cej z ma -
te ria łów ar chi wal nych? Ja ka bę dzie ich ro la w sys te mie bu do wy spo łe czeń stwa kształ -
cą ce go się? Czy for ma za rzą dza nia przez ar chi wa in fra struk tu ral ny mi zbio ra mi
in for ma cji, szcze gól nie in fra struk tu ral ny mi za so ba mi in for ma cyj ny mi pań stwa, od -
po wia da cha rak te ro wi glo bal nych prze mian, któ rym pod da wa ne jest spo łe czeń stwo? 

Ar chi wum jest in sty tu cją w stu pro cen tach pu blicz ną, gwa ran tu ją cą usłu gę
przej mo wa nia do ku men tów i ich udo stęp nia nia. Za cho dzi jed nak oba wa, że w wa -
run kach na rzu co nych przez spo łe czeń stwo kształ cą ce się usłu ga prze cho wy wa nia
zbio rów i ich opra co wa nia, kon ser wa cji i za bez pie cze nia mo że być zu peł nie nie do -
strze żo na przez spo łe czeń stwo in for ma cyj ne. Ry zy ko ta kie go nie zau wa że nia od da -
la do pie ro in ten syw na pro mo cja pla có wek ar chi wal nych i do ku men ta cyj nych.
1 W.K. Ro man, Pod sta wy za rzą dza nia in for ma cją, To ruń 2012, s. 14; H. We ber, Sko rzy staj
z klu cza i za graj ro lę – ar chi wa w spo łe czeń stwie in for ma cyj nym i kształ cą cym się, „Ar che ion” 2004,
t. 107, s. 15–16.
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Chęć do sto so wa nia ar chi wum IPN do glo bal nych prze mian, chęć zmia ny mo -
de lu dys try bu cji in for ma cji o ma te ria łach ar chi wal nych i sa mych ma te ria łów ar chi -
wal nych oraz po trze ba skró ce nia cza su „na uko wej ko mu ni ka cji” i efek tyw ne go
wyko rzy sta nia dzie dzic twa hi sto rycz ne go i kul tu ro we go sta ły się po wo dem za ini -
cjo wa nia pro jek tu in te gra cji lo kal nych sys te mów ewi den cyj nych pro wa dzo nych
w po szcze gól nych ar chi wach In sty tu tu oraz uru cho mie nia ogól no pol skie go pro jek -
tu di gi ta li za cji zbio rów IPN. Pro jekt bu do wy elek tro nicz ne go ar chi wum umoż li -
wia ją ce go do stęp do ca ło ści ewi den cji za so bu ar chi wal ne go i ma so wo wy twa rza nych
ko pii cy fro wych pro wa dzo ny jest w In sty tu cie pod na zwą „Cy fro we Ar chi wum”.
Two rząc za ło że nia pro jek to we dla sys te mu Cy fro we Ar chi wum, za sta na wia no się,
ja kie me cha ni zmy po win ny zo stać wdro żo ne, aby sys tem spro stał tren dom roz wi ja -
ją ce go się spo łe czeń stwa. Je go ro sną cym po trze bom in for ma cyj nym z jed nej stro -
ny, ale i „pau pe ry za cji” me tod wy szu ki waw czych z dru giej. Do daj my, me tod, któ re
są cha rak te ry stycz ne dla użyt kow ni ka Go ogle. Pod czas prac ana li tycz nych ar chi -
wum In sty tu tu za sta na wia ło się jed no cze śnie, jak zbu do wać sys tem in for ma tycz ny,
w któ rym wy ko rzy sta ny zo sta nie do tych cza so wy do ro bek na uko wy ar chi wi sty ki,
lata ba dań za gad nień ak to twór czych i ar chi wo twór czych, ogrom ne już do świad cze -
nie ar chi wów pań stwo wych, wie le wy tycz nych, in struk cji itd. Za sta na wia ło się rów -
nież, jak dać sa tys fak cję pra cow ni kom ar chi wum, nie tyl ko tym, któ rzy two rzą ten
sys tem, ale też tym, któ rzy z nie go ko rzy sta ją. Jak za an ga żo wać pra cow ni ków w pro -
jekt bu do wy no we go sys te mu i jak stwo rzyć me cha ni zmy rze tel nej, pro fe sjo nal nej
i od po wie dzial nej pra cy ze spo łu pro jek to we go. 

W du żym uprosz cze niu pro jekt Cy fro we Ar chi wum to pro jekt in for ma tycz ny,
któ re go wy ni kiem bę dzie udo stęp nie nie w IPN w la tach 2012–2014 sys te mu
kompute ro we go, któ ry wspo ma gać ma bie żą cą dzia łal ność IPN nie mal że na każ -
dym eta pie za rzą dza nia do ku men tem. Wy ko rzy sty wa ny bę dzie pod czas re je stra cji
ma te ria łów ar chi wal nych w ar chi wum (ak ce sji) i two rze niu ustan da ry zo wa ne go opi -
su ar chi wal ne go. W nim od no to wy wa na jest kon ser wa cja do ku men tów, ich opra co -
wa nie, di gi ta li za cja, wy po ży cze nie, a tak że udo stęp nia nie. 

W tym za kre sie bar dzo waż nym pro duk tem pro jek tu jest hur tow nia usys -
tematy zo wa nych da nych, któ ra po wsta je wsku tek opi su ze spo łów i zbio rów ar chi -
wal nych, jed no stek ar chi wal nych, po szcze gól nych do ku men tów w tych jed nost kach,
ze sta wie nia in dek sów oso bo we go i geo gra ficz ne go, wspo ma ga nych kar to te ka mi
wzor co wy mi. Hur tow nię za si la ją rów nież in for ma cje po wsta ją ce pod czas di gi ta li -
za cji i opi su środ ków ewi den cji ope ra cyj nej by łych or ga nów bez pie czeń stwa pań -
stwa (kar to tek, dzien ni ków i re je strów itd.) oraz war stwa da nych powsta ją ca
przy uży ciu opro gra mo wa nia OCR (ang. Opti cal Cha rac ter Re co gni tion) uru cha mia -
ne go w trak cie pro ce su di gi ta li za cji. Sto so wa na w pro ce sie cy fry za cji gru pa pro gra -
mów OCR prze kształ ca ob ra zy cy fro we do ku men tów spi sa nych w ję zy kach pol -
skim i an giel skim w pli ki tek sto we, zwięk sza jąc moż li wo ści wy szu ki waw cze
sys te mu. 
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Jed nak że pro jekt ten ma też i in ny wy miar. Usta na wia me cha nizm zmian w ar -
chi wum In sty tu tu, któ re obej mu ją prze obra ża nie się obo wią zu ją cych pro ce sów, pro -
ce dur i in struk cji, cza sa mi zmia ny struk tur we wnętrz nych, zmia nę tech no lo gii,
przy zwy cza jeń i na wy ków, zmia ny w spo so bie dys try bu cji in for ma cji o za so bie ar -
chi wal nym i wy ko ny wa nych dzia ła niach.

Bu do wa zin te gro wa ne go śro do wi ska ba zo da no we go IPN roz po czę ła się
w 2008 r. i skut ko wa ła uru cho mie niem sys te mu kom pu te ro we go na zwa ne go „Sys -
tem in for ma cji ar chi wal nej Ne xus” (łac. wę zeł). Wdro że nie no we go śro do wi ska zwią -
za ne by ło z jed no cze sną li kwi da cją do tych cza so wych kil ku set apli ka cji ba zo da no -
wych, okre śla nych ja ko tzw. ba zy wy spy, sta no wią cych od se pa ro wa ne sys te my
ewi den cyj ne dzia ła ją ce do tych czas w pio nie ar chi wal nym In sty tu tu. Uru cho mio ny
od dnia 1 paź dzier ni ka 2009 r. sys tem sta no wił źró dło wie dzy o prze ję tych przez
Insty tut ma te ria łach ar chi wal nych, in for mo wał też o znisz cze niu do ku men ta cji
przez po przed nich dys po nen tów, ale rów nież po da wał in for ma cje z dzie dzi ny ak to -
i ar chi wo znaw stwa, tj. o dzie jach wy twór cy do ku men tów, hi sto rii po wsta nia akt i ich
ar chi wi za cji. In for ma cja kon tek sto wa przy bli żać mia ła użyt kow ni kom wa run ki wy -
two rze nia i użyt ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych, po zwa la jąc le piej in ter pre to wać
ich zna cze nie. 

W sys te mie Ne xus ewi den cjo no wa ne by ły jed nost ki ar chi wal ne za cho wa ne
w po sta ci do ku men ta cji ak to wej (tecz ki spraw), mi kro fil mów, do ku men ta cji au dio -
wi zu al nej (na po zio mie opi su jed nost ki ar chi wal nej). Pod łą czo ny mo duł in dek su
oso bo we go oraz geo gra ficz ne go umoż li wiać miał zwięk sze nie głę bi in for ma cyj nej
o oso by wy stę pu ją ce w ak tach oraz miej sca wy mie nio ne w do ku men ta cji. 

W 2008 r. ar chi wa In sty tu tu or ga ni zo wa ły rów no cze śnie swo je pra cow nie di -
gi ta li za cji, przy czym naj więk sza po wsta ła w cen tra li IPN w War sza wie. Tam pra cę
roz po czę to łącz nie na 48 sta no wi skach. W od dziel nych gru pach za dań di gi ta li zo -
wa no ak ta i mi kro fil my, w dru giej – ma te ria ły kar to tecz ne, a w trze ciej – ma te ria ły
au dio wi zu al ne (fo to gra fie, na gra nia i fil my). 

W tym sa mym ro ku kie row nic two IPN za wnio sko wa ło o do fi nan so wa nie pro -
ce su in for ma ty za cji i di gi ta li za cji za so bu ar chi wal ne go z unij nych środ ków w ra -
mach pro gra mu ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”, prio ry te tu „Kul tu ra
i dzie dzic two kul tu ro we”, dzia ła nia pt. „Ochro na i za cho wa nie dzie dzic twa kul tu -
ro we go o zna cze niu po nadre gio nal nym”. Pro jekt na zwa ny zo stał „Di gi ta li za cja za -
byt ko wych za so bów ar chi wal nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”. Kwo ta, o któ rej
do fi nan so wa nie wno sił IPN, zdra dza ogrom ny ów cze sny en tu zjazm – prze kra cza -
ła 60 mln zł. Kwo ta ta wy ma ga ła jed no cze śnie za an ga żo wa nia minimum 25 pro cent
środ ków wła snych. Z te go też po wo du w tym sa mym ro ku uru cho mio no po stę po -
wa nie prze tar go we, pro wa dzo ne w try bie tzw. dia lo gu kon ku ren cyj ne go, na do sta -
wę, in sta la cję i kon fi gu ra cję apli ka cji Cy fro we Ar chi wum. Fi nał tak za ry so wa nej
wi zji był nie ste ty roz cza ro wu ją cy. In sty tut otrzy mał gra nicz ną licz bę punk tów uza -
leż nia ją cą przy zna nie do ta cji unij nej je dy nie w przy pad ku re zy gna cji któ re goś,
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a z uwa gi na wy so ką kwo tę do fi nan so wa nia na wet wie lu be ne fi cjan tów, któ rzy
osiągnę li wyż szy wskaź nik punk to wy. Po stę po wa nie prze tar go we na do sta wę i kon -
fi gu ra cję apli ka cji „Cy fro we Ar chi wum” zna la zło na to miast szczę śliw szy fi nał, jed -
nak kwo ta, ja ką mógł za an ga żo wać In sty tut, zma la ła kil ka krot nie. Spo wo do wa ło to
znacz ne uszczu ple nie opi su przed mio tu za mó wie nia i zmniej sze nie li sty funk cjo -
nal nej sys te mu. Sa mo po stę po wa nie sfi na li zo wa no do pie ro po 4 la tach, kie dy to
wyło nio ny zo stał wy ko naw ca sys te mu, kon sor cjum, w któ re go skład we szły pol skie
fir my Enig ma – Sys te my Ochro ny In for ma cji oraz Comp S.A. 

Dal szy bieg wy pad ków był już znacz nie szyb szy. Już po dwóch mie sią cach
pra cy wy ko naw ca udo stęp nił pierw sze mo du ły sys te mu. Szyb ki czas wdro że nia
pierw szej wer sji sys te mu wa run ko wa ny był har mo no gra mem prac okre ślo nym
w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia, skró co nym jesz cze wsku tek po -
stę po wań przed Kra jo wą Izbą Od wo ław czą. Dość szyb ko uda ło się wy eli mi no wać
tzw. cho ro bę dzie cię cą sys te mu, skut kiem cze go po mie sią cu prób nej eks plo ata cji
sys tem Cy fro we Ar chi wum stał się sta bil nym sys te mem pro duk cyj nym w za kre sie
udo stęp nio nych mo du łów. In ten syw ne pra ce nad dal szy mi ele men ta mi sys te mu
na dal trwa ją. Sys tem Cy fro we Ar chi wum osią gnie peł ną „doj rza łość” w ciągu
najbliższych lat. Wte dy ar chi wum roz pocz nie pra cę, w peł ni wy ko rzy stu jąc moż li -
wo ści sys te mu, aby osią gnąć po żą da ne skut ki i ocze ki wa ne wy ni ki, zwięk szyć moż -
li wo ści wy szu ki waw cze re po zy to riów i pod nieść ich war tość. Do te go cza su ze spół
pro jek to wy zo bo wią za ny zo stał do zbu do wa nia kom plek so wej sie ci związ ków i za -
leż no ści w opro gra mo wa niu oraz w or ga ni za cji ar chi wum IPN. Kie row nic two In -
sty tu tu li czy, że zmia ny te „za gnież dżą” się w spo sób trwa ły w prak ty kach i dzia ła -
niach ar chi wum. 

Dla ar chi wum IPN pro jekt Cy fro we Ar chi wum jest du żym wy zwa niem, któ re
bę dzie moż li we do zre ali zo wa nia tyl ko wów czas, kie dy zo sta nie do brze i pro fe sjo -
nal nie przy go to wa ne. Pod czas zbie ra nia do świad czeń ze spół pro jek to wy ana li zo wał
in ne ana lo gicz ne pro jek ty in for ma ty za cji ar chi wów, w du żej mie rze za gra nicz ne2.
Część za ob ser wo wa nych wdro żeń in for ma tycz nych zmie nia ło ist nie ją ce śro do wi -
sko pra cy. W efek cie z mniej szą lub więk szą sku tecz no ścią nie któ re ar chi wa zrzekły
się wszel kich de ter mi nan tów wcze śniej szej prak ty ki – po za wy mo ga mi for mal ny -
mi. Wi dać by ło peł ne wy ko rzy sty wa nie no wo cze snych tech no lo gii i moż li wo ści,
jakie da ją śro do wi ska cy fro we tak że w ob sza rze ko mu ni ko wa nia się i sy gna li zo wa -

2 Zob. N. Be agrie, Na ro do we ini cja ty wy w za kre sie prze cho wy wa nia cy fro we go. Prze gląd
przed się wzięć w Au stra lii, Fran cji, Ho lan dii i Wiel kiej Bry ta nii oraz dzia łal ność mię dzy na ro do wa
w tym ob sza rze, „Ar che ion” 2004, t. 107, s. 47–116. Pod czas prac pro jek to wych ana li zo wa no
m.in. stro ny in ter ne to we i roz wią za nia in for ma tycz ne: Ar chi wum Pań stwo we go sta nu Queens -
land w Au stra lii (http://www.ar chi ves.qld.gov.au), Ar chi wum Pań stwo we go w Ko blen cji
(http://www.bun de sar chiv.de), Wir tu al ne go La bo ra to rium Trans kryp cji (http://wlt.sy -
nat.pcss.pl), Ar chi wal ne go Por ta lu Eu ro py (http://www.ar chi ve spor ta leu ro pe.net), Po lo ny
(http://www.po lo na.pl) i wie le in nych.
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nia swo je go ist nie nia w prze strze ni spo łecz nej. Ta kie przy kła dy wdro żeń wią za ły się
z grun tow ną zmia ną spo so bu my śle nia o za da niach ar chi wów, za mia ną pro gra mów
funk cjo nal nych, któ re ewa lu owa ły w kie run ku po strze ga nia ar chi wum ja ko do staw -
cy usług, a za in te re so wa nych za so ba mi ar chi wal ny mi ja ko klien tów. Z dru giej stro -
ny ze spół pro jek to wy Cy fro we go Ar chi wum za uwa żył pro jek ty, któ rych do ce lo we
mo de le biz ne so we do pa so wy wa ły two rzo ne roz wią za nia do uspraw nie nia rze czy wi -
sto ści ar chi wum przez zin te gro wa nie re po zy to riów, wpro wa dze nia upraw nień w ob -
słu dze klienc kiej itd.

Pro ces okre śla nia ram funk cjo nal nych i nie funk cjo nal nych Cy fro we go Ar chi -
wum był nie co prze wrot ny. Przy ję to bo wiem za ło że nie, że że by stwo rzyć coś no we -
go, moż na się gnąć po ele men ty sta re lub już ist nie ją ce i po łą czyć je z no wy mi tech -
no lo gia mi in for ma tycz ny mi. No wy mo del ar chi wum In sty tu tu ro zu mia ny nie tyl ko
ja ko sys tem in for ma tycz ny, ale też ja ko śro do wi sko co dzien nej dzia łal no ści biz ne -
so wej, za kła dał za tem wy ko rzy sta nie nie któ rych z do tych cza so wych do świad czeń,
któ re uzna ne zo sta ły za ko niecz ne i do bre, ale i rów nież cał ko wi tą zmia nę nie któ -
rych ob sza rów co dzien nej prak ty ki. Mło de wów czas do świad cze nie, zresz tą bar dzo
czę sto zwią za ne z for mal no praw ną ochro ną i udo stęp nia niem do ku men tów, zo sta -
ło pod da ne ta kiej ana li zie, aby zba dać ak tu al ną przy dat ność nie któ rych roz wią zań
dla koń co wych użyt kow ni ków sys te mu Cy fro we Ar chi wum. 

Prze pro wa dzo na w 2013 r. ak cja an kie to wa wśród przy szłych użyt kow ni ków
sys te mu po zwo li ła na czę ścio we zi den ty fi ko wa nie ich po trzeb. Sa mych użyt kow ni -
ków po dzie lo no na tych, któ rzy two rzą in for ma cję ar chi wal ną, oraz na tych, któ rzy
ta ką in for ma cję wy ko rzy stu ją i prze twa rza ją3. 

Żą da niem wszyst kich użyt kow ni ków by ło, aby prze cho wy wa na w sys te mie in -
for ma cja by ła efek tyw na – czy li moż li wa do wy ko rzy sta nia, zor ga ni zo wa na – czy li
ta ka, któ ra ma swo ją struk tu rę, kon tekst i ja kość. Opra co wa nie ta kiej in for ma cji
moż li we jest tyl ko w przy pad ku, kie dy jej po wsta niu to wa rzy szą pew ne ujed no li co -
ne za sa dy i re gu ły opi sa ne w re gu łach i in struk cjach. Two rzyć ją po win ny oso by,
któ re bę dą zna ły szcze gó ło we nor my prze twa rza nia da nych i ich kon tek stu ali za cji
oraz związ ki mię dzy da ny mi i in for ma cja mi. W pro ce sie wy twa rza nia ta kiej in for -
ma cji obo wią zy wać po win ny uni wer sal ne stan dar dy opi su ar chi wal ne go. In for ma -
cja ta ka po wsta wać po win na na wie lu po zio mach: na po zio mie ar chi wum, ze spo łu
(zbio ru) ar chi wal ne go i je go we wnętrz nych struk tur, ta kich jak pod ze spół, se ria
i pod se ria, jed nost ki ar chi wal nej, in dek sów: oso bo we go i geo gra ficz ne go, do ku men -
tów. Wy szu ki wa nie ta kiej in for ma cji wspo ma ga ne by ło by kar to te ka mi wzor co wy -
mi – oso bo wą i geo gra ficz ną. Tak zor ga ni zo wa na in for ma cja ma po zwo lić lub uła -
twić od bior cy roz wią za nie okre ślo ne go pro ble mu lub zmniej szyć je go stan

3 Ak cję an kie to wą prze pro wa dzo no w od dzia łach IPN w Gdań sku, Ka to wi cach, Kra ko -
wie, Lu bli nie, Po zna niu, Rze szo wie oraz we Wro cła wiu. An kie ta za wie ra ła py ta nia do ty czą -
ce na wy ków pod czas wy szu ki wa nia in for ma cji, trud no ści w tym ob sza rze, da jąc moż li wość
swo bod ne go wy po wie dze nia się na te mat wła snych pre fe ren cji wy szu ki waw czych.
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nie pew no ści lub nie wie dzy4. Efek tyw ność udo stęp nia nej in for ma cji za gwa ran to wać
mia ła rów nież dy na micz na wy mia na da nych w ta ki spo sób, aby po praw nie stwo rzo -
ne re kor dy wpro wa dzo ne w któ rym kol wiek z ar chi wów by ły moż li we do wy szu ka -
nia we wszyst kich po zo sta łych. 

Dru gim żą da niem zgło szo nym przez wszyst kie gru py użyt kow ni ków by ło do -
pro wa dze nie do ta kich zmian w ja ko ści ob słu gi osób za in te re so wa nych udo stęp nia -
niem do ku men tów, aby kon takt z do ku men ta mi był szyb ki i ła twy. Z uwa gi na za -
awan so wa ne już w IPN pra ce nad di gi ta li za cją za so bu żą da nie to moż na speł nić
przez szer sze otwo rze nie re po zy to rium cy fro we go i po wią za nie go z ewi den cją ar -
chi wal ną. Ka mie niem mi lo wym sta ło się w tym za kre sie pod łą cze nie pra wie 12 mln
ob ra zów cy fro wych kar to tek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa po łą -
czo nych z pra wie 5 mln zbio rem opi sów tych kart. 

Trze cim żą da niem użyt kow ni ków jest tzw. ła twe wy szu ki wa nie. Nie ste ty ocze -
ki wań czy tel ni ków w tym za kre sie nie da się już ujed no li cić, bo wiem zgła sza ne po -
stu la ty znacz nie się od sie bie róż ni ły. Po wo da mi róż nych ocze ki wań wo bec sys te -
mów wy szu ki waw czych by ły do tych cza so we na wy ki, do świad cze nie zdo by te pod czas
pra cy w in nych ar chi wach i przy róż nie za pro jek to wa nych sys te mach in for ma cji ar -
chi wal nej, wie dza z za kre su za rzą dza nia in for ma cją oraz zna jo mość re guł two rze nia
opi su ar chi wal ne go. Skut kiem te go by ło za pla no wa nie w sys te mie Cy fro we Ar chi -
wum róż nych wa rian tów wy szu ki wa rek, któ re mo gą być in dy wi du al nie do bie ra ne
we dług upodo bań użyt kow ni ków. Opra co wa ne wy szu ki war ki po zwa la ją wy szu ki wać
we wszyst kich re po zy to riach jed no cze śnie, w każ dym z re po zy to rium z osob na
przy uży ciu funk cji wy szu ki wa nia peł no tek sto we go lub za awan so wa ne go (we dług
za to mi zo wa nych da nych wdra ża nych do kwe stio na riu sza opi su) – w ra mach wy szu -
ki war ki struk tu ral nej oraz w ra mach wy bo ru za kre su sy gna tur itd. 

Ana li zy tren dów i upodo bań osób wy szu ku ją cych in for ma cje po ka za ły jed nak,
że znacz na część użyt kow ni ków chce mieć do dys po zy cji jed ną wie lo funk cyj ną wy -
szu ki war kę ty pu „Szu kaj wszę dzie”, tj. jak zna na wy szu ki war ka por ta lu Go ogle. Czy -
tel nik ta ki, wpi su jąc do sys te mu ogól ne ha sło, ocze ku je peł nej in for ma cji o tre ści akt,
peł ne go opi su wy da rzeń przed sta wio nych w do ku men tach i in dek su oso bo we go,
w któ rym ze sta wio na jest moż li wie jak naj więk sza ilość in for ma cji oso bo wych
(na przy kład w ja kim cha rak te rze oso ba wy stę pu je w ak tach). Ogar nia go po trze ba na -
tych mia sto we go otrzy ma nia in for ma cji. Chce mieć ją tak zor ga ni zo wa ną, aby umiej -
sco wić szu ka ne wy ra że nie w struk tu rze ze spo łu ar chi wal ne go. W pro ce sie wy szu ki -
wa nia chce wy ko rzy sty wać w peł ni swo je umie jęt no ści, jed no cze śnie nie chęt nie
ak cep tu je ogra ni cze nia na rzu co ne przez obo wią zu ją ce za sa dy. Pra gnie pra co wać in -
tu icyj nie, wy ko rzy stu jąc pro ce sy sko ja rze nio we, a na wet me to dy sa mo dziel ne go zdo -
by wa nia da nych. Chce gru po wać in for ma cję w więk szych ob sza rach wy szu ki waw -
czych. W przy pad ku, kie dy sys tem stwa rza pro ble my, żą da pro fe sjo nal nej po mo cy.

4 W.K. Ro man, Podstawy zarządzania informacją, s. 18.
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Czy ar chi wa są go to we na spro sta nie tym ocze ki wa niom? Czy ma ją chęć zro -
bić ukłon w kie run ku po trzeb i wy go dy użyt kow ni ków? Od po wiedź na te py ta nia
nie jest oczy wi ście jed no znacz na. 

Nie mal że co dzien nie moż na spo tkać się z opi nią, że użyt kow nik za nim za wi -
ta w pro gi czy tel ni czy pra cow ni na uko wej, po wi nien naj pierw za po znać się z ar chi -
wal ny mi me to da mi opra co wa nia za so bu. Ar chi wa uzna ją, że jest wy mo giem
koniecz nym, aby użyt kow nik znał struk tu rę ar chi wów – z wy od ręb nio ny mi od dzia -
ła mi, dzia ła mi, ze spo ła mi, zbio ra mi ar chi wal ny mi, cza sa mi pod ze spo ła mi, se ria mi
i pod se ria mi. Wy ma ga to od użyt kow ni ka znacz nie więk sze go przy go to wa nia, niż
w przy pad ku ko rzy sta nia z bi blio tek za opa trzo nych w ka ta lo gi al fa be tycz ne lub
tema tycz ne. 

Po dob ny spo sób my śle nia da ło się za ob ser wo wać na III To ruń skich Kon fron -
ta cjach Ar chi wal nych, któ re od by ły się w li sto pa dzie 2011 r. Pro wa dzo ne one by ły
pod ty tu łem „Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da ry za cją”, co świet nie
od da wa ło cha rak ter tam tej szej dys ku sji5. Na jed nym z pa ne li wy kład pt. „Tra dy cja
i po trze by zmian w pro ce sie opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go w ar chi wach pań -
stwo wych – wy bra ne za gad nie nia” wy gło si ła pa ni Elż bie ta Wierz bic ka z AP w Lu -
bli nie. Prze ana li zo wa ła ona wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce po rząd ko wa nia akt
miej skich, sta nu cy wil ne go i ma te ria łów ulot nych, po da jąc też przy kład kil ku krot -
ne go zwo ły wa nia Ko mi sji Me to dycz nej, po wo ły wa nej w ce lu za twier dze nia in wen -
ta rza ze spo łu ar chi wal ne go, skła da ją ce go się za le d wie z kil ku jed no stek ar chi wal -
nych. Nie po kój tam tej szej Ko mi sji bu dzi ły ty tu ły jed no stek ar chi wal nych
wid nie ją ce na tecz kach akt spraw, sta no wią ce nie po praw nie skon stru owa ne akro ni -
my. Z jed nej stro ny uzna wa no, że akro ni my zło żo ne nie po praw nie nie da ją się wy -
szu ki wać w sys te mie elek tro nicz nym, po nie waż nikt nie sfor mu ło wał by nie lo gicz -
ne go za py ta nia, ale z dru giej stro ny wpro wa dze nie ty tu łów do in wen ta rza in nych
niż te wid nie ją ce na tecz ce uzna no za sprze nie wie rze nie się przy ję tym me to dom ar -
chi wal ne go opra co wa nia. W trak cie dys ku sji, któ rą wy wo łał ten re fe rat, znacz na
część słu cha czy kry tycz nie oce ni ła po gląd, aby in ge ro wać w ty tuł jed nost ki ar chi -
wal nej. W trak cie tej dys ku sji nikt nie po my ślał jed nak o użyt kow ni ku! Płyt ki opis
jed nost ki ar chi wal nej z nie po praw nie skon stru owa nym ty tu łem jest prze cież nie -
wy szu ki wal ny dla tych użyt kow ni ków, któ rzy wy szu ku ją po ha słach! Przy wy ko -
rzy sta niu me to dy struk tu ral nej pew nie tak. A zna le zie nie wyj ścia z tej sy tu acji by -
ło bar dzo pro ste. Moż na prze cież ze sta wić oba ty tu ły obok sie bie i ozna czyć, któ ry
wid nie je na tecz ce, a któ ry zo stał nada ny w trak cie opra co wa nia. Ty tuł na tecz ce wi -
docz ny też mo że być na jej ko pii cy fro wej.

5 To ruń skie kon fron ta cje ar chi wal ne, t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da ry za -
cją, red. W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa, To ruń 2013; zob. Spra woz da nie: M. Sza du ro, P. Be wicz,
III To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, „Ar chi wa – Kan ce la rie – Zbio ry” 2011, nr 2 (4), 
s. 254–263.
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Ob ser wo wa nie zmian ota cza ją ce go nas świa ta, w szcze gól no ści co raz więk sze -
go wpły wu za awan so wa nych tech no lo gii in for ma tycz nych na na szą co dzien ność
i ich szer sze wy ko rzy sta nie, sta ło się po wo dem za ini cjo wa nia zmian w ar chi wach
IPN. Na co raz szer szą ska lę za czę ły one wy ko rzy sty wać kom pu te ry i za awan so wa ne
apli ka cje kom pu te ro we w swo jej bie żą cej dzia łal no ści. Uru cho mio ny pro jekt kom -
pu te ry za cji ar chi wów IPN za pla no wa ny jest na kil ka naj bliż szych lat, przy czym
punk tem prze ło mo wym, tzw. ka mie niem mi lo wym, bę dzie od da nie do użyt ku peł -
nej wer sji sys te mu Cy fro we Ar chi wum. Na stęp nie ar chi wum sta nie przed pro ble -
mem je go wdro że nia. Twór cy tej apli ka cji do ko na li prze glą du po dob nych pro jek -
tów, chcąc wy ko rzy stać zgro ma dzo ne w nich do świad cze nie. Two rząc mo del
apli ka cji, wy ko rzy sta li za ło że nia ar chi wów pol skich i za gra nicz nych, mię dzy in ny -
mi por ta lu „Szu kaj w ar chi wach”6. 

6 Zob. http://www.szu kaj war chi wach.pl.
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Pa weł Perzy na 
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi

Za sa da struk tu ral na w prak ty ce 
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.
Re flek sje po opu bli ko wa niu 

in wen ta rza ar chi wal ne go

Jak za uwa żył po nad czter dzie ści lat te mu Boh dan Ry szew ski, „me to dy kę ar -
chi wal ną obo wią zu je do star cza nie teo rii ar chi wal nej do sta tecz nie wie lu opi sów
szcze gó ło wych, a przede wszyst kim wpro wa dza nie za sad ar chi wi sty ki do prak tycz -
nej pra cy ar chi wów”1. Trud no jed nak nie od nieść wra że nia, że z upły wem lat z wy -
peł nia niem tej po win no ści nie jest co raz le piej, a wręcz prze ciw nie – raz po raz go -
rzej. W ni niej szym ar ty ku le omó wię to zja wi sko na jed nym z wy mow nych je go
przy kła dów. 

Pew ną pra wi dło wo ścią w dzia łal no ści wszyst kich ar chi wów, w tym ar chi wum
IPN, jest teo re tycz ne od wo ły wa nie się do za sa dy struk tu ral nej – przy jej kom plet -
nym igno ro wa niu w co dzien nej prak ty ce. Sa mo mó wie nie o struk tu rze za so bu nie
jest bo wiem jesz cze do sta tecz nym po wo dem, by uwie rzyć w to, że ktoś sto su je tę za -
sa dę w prak ty ce2. Ob raz rze czy wi sto ści ar chi wal nej kształ tu ją bo wiem w ostat nich
la tach dwie nie zmier nie eks pan syw ne ten den cje okre śla ją ce prio ry te ty funk cjo no -
wa nia in sty tu cji zaj mu ją cych się gro ma dze niem, opra co wy wa niem oraz prze cho wy -
wa niem i udo stęp nia niem akt. Z jed nej stro ny to dą że nie do zna le zie nia no wych na -
rzę dzi wy szu ki waw czych zdol nych do efek tyw ne go prze glą da nia baz da nych
(re po zy to riów in for ma cji), stwo rzo nych na fa li kom pu te ry za cji ar chi wów, z dru -
giej – wy wo ła ne nie by wa łym roz wo jem tech no lo gicz nym na sta wie nie na przy spie -
szo ną di gi ta li za cję (ucy fro wie nie) przy naj mniej czę ści ar chi wa liów.

Trze ba rów nież pa mię tać, że wspar ciem dla tak okre ślo nych krót ko fa lo wych
ce lów ar chi wów oka za ły się opi nia o koń cu tra dy cyj nej me to dy ki ar chi wal nej oraz

1 B. Ry szew ski, Ar chi wi sty ka. Przed miot, za kres, po dział, War sza wa – Po znań 1972, s. 92.
2 W tym miej scu moż na użyć bar dziej ob ra zo we go po rów na nia. Z za sa dą struk tu ral ną
w dzia łal no ści prak tycz nie wszyst kich ar chi wów, w tym ar chi wum IPN, jest bo wiem jak z yeti,
wie lu o niej sły sza ło, nie wie lu ro zu mia ło, a jesz cze mniej o niej pi sa ło.
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spro wa dze nie opra co wa nia akt do czyn no ści ewi den cyj nych3. To wa rzy szy ło im błęd -
ne prze ko na nie, że dla użyt kow ni ków za so bu wy star cza ją cym spo so bem do ko ny wa -
nia kwe rend jest umoż li wie nie im prze szu ki wa nia baz da nych nie za leż nie od przy -
po rząd ko wa nia opi sów jed no stek ar chi wal nych do od po wied nich ze spo łów, se rii
i pod se rii, a peł nię szczę ścia przy nie sie ba da czom upo wszech nie nie do stę pu do tre -
ści ar chi wa liów przez opu bli ko wa nie ich w wer sji cy fro wej w sie ci4. Czas po ka zał,
że ta spon ta nicz na „re wo lu cja” zmie rza ją ca do „uno wo cze śnie nia” ar chi wi sty ki była
nie ty le re ak cją na ne ga tyw ne zja wi ska w niej pa nu ją ce, ile wy ni kiem „wy biór czej”
zna jo mo ści ka no nu za sad me to dycz nych, któ ry przez la ta skwa pli wie omi ja no,
a na koń cu za mie rza no za kwe stio no wać5. 

3 D. Ma gier, Czas ar chi wo zo fii [w:] To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 2: Teo ria ar chi -
walna. Wczo raj – dziś – ju tro, red. W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa, To ruń 2011, s. 13. W dys ku sji
o przy szło ści kom pu te ry za cji ar chi wów twier dzo no na przy kład, że wy czer pa ły się moż li wo -
ści roz wo ju in for ma tycz ne go ar chi wów przy za cho wa niu tra dy cyj nej me to dy ki. To jed nak
nie za sa dy ar chi wal ne prze ży ły się – jak słusz nie za uwa żył Wal de mar Cho rą ży czew ski – ale
wy ni ka ją ce z nich prak tycz ne wska za nia spo so bu pra cy w ar chi wach. Stan i per spek ty wy kom -
pu te ry za cji ar chi wów pol skich. Dys ku sja od by ta w To ru niu 12 VI 2001 z udzia łem Eu ge niu sza Boro -
di ja, Wal de ma ra Cho rą ży czew skie go, An drze ja Ja błoń skie go, Hen ry ka Kryst ka, Mar ka Ku czyń -
skie go i Bo le sła wa Ras sal skie go, „Ar chi wi sta Pol ski” 2001, nr 3–4, s. 124–125.
4 H. Sta szew ska, In wen tarz ar chi wal ny w do bie stan dar dów mię dzy na ro do wych – re likt prze -
szło ści czy szan sa na no wo cze sny śro dek in for ma cyj ny [w:] To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 3:
Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da ry za cją, red. W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa, To -
ruń 2013, s. 300–301. Po wyż szą ten den cję po twier dza rów nież Elż bie ta Ga lik, pi sząc o na ci -
skach „na za spo ko je nie in for ma cyj nych po trzeb spo łe czeń stwa i pań stwa oraz na ma so we wy -
peł nia nie baz ar chi wal nych i rów nie ma so wą di gi ta li za cję”. E. Ga lik, Do kąd zmie rzasz
ar chi wi sty ko. Roz wa ża nia na te mat kon dy cji pol skich ar chi wów pań stwo wych w świe tle współ -
czesnych ten den cji roz wo jo wych [w:] To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy
róż no rod no ścią a stan da ry za cją, s. 68. Po dob ne prio ry te ty wi docz ne są rów nież w IPN. Na in -
ter ne to wej stro nie in wen ta rza ar chi wal ne go znaj du je się na stę pu ją ca in for ma cja o dzia ła niach
pod ję tych wo bec zgro ma dzo nych w In sty tu cie ar chi wa liów: „War tość tych zbio rów, chęć ich
ochro ny, chęć ich efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia, zwięk sza nia pe ne tra cji na uko wej i dzien -
ni kar skiej, za de cy do wa ły, iż pod ję li śmy de cy zję o uru cho mie niu pro jek tu di gi ta li za cji zbio -
rów. Ocze ku je my, że zmie ni my w ten spo sób ja kość ob słu gi użyt kow ni ków ar chi wum oraz
skró ci my czas »na uko wej ko mu ni ka cji«. Bu do wa ne obec nie śro do wi sko cy fro we po łą czo ne
z hur tow nią da nych o za so bie umoż li wią szyb szy kon takt osób za in te re so wa nych z do ku -
men ta mi”. http://www.in wen tarz.ipn.gov.pl (do stęp 19 I 2014 r.).
5 Od gór ne od cho dze nie od na uko we go opra co wa nia za so bu we dług tra dy cyj nych za sad
me to dycz nych na rzecz ma so we go uzu peł nia nia baz ar chi wal nych za po cząt ko wa ła De cy zja
nr 20 Na czel ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych z dnia 10 XII 2002 r. w spra wie wpro -
wa dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych uprosz czo ne go opra co wa nia za so bu ar chi -
wal ne go prze cho wy wa ne go w ar chi wach pań stwo wych. Omó wie nie wpro wa dze nia uprosz -
czo ne go opra co wa nia oraz zwią za ne z tym ar gu men ty za i prze ciw zob. J. Kroch mal, Za sa dy
uprosz czo ne go opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go, „Ar che ion” 2002, t. 104, s. 26–60; H. Sta szew -
ska, Uprosz czo ne me to dy opra co wa nia w ar chi wach pań stwo wych – eks pe ry ment me to dycz ny czy
sta ty stycz ny?, „Ar chi wi sta Pol ski” 2010, nr 1, s. 37–53. Rów nież w Stra te gii ar chi wów pań stwo -
wych na la ta 2010–2020 bę dą cej za łącz ni kiem do Ko mu ni ka tu nr 1/2010 NDAP z dnia 
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W sy tu acji po sta wie nia w dzia łal no ści ar chi wów – jak słusz nie za uwa ży ła
Elżbie ta Ga lik – na ci sku na za spo ko je nie in for ma cyj nych po trzeb spo łe czeń stwa
przez jak naj szyb sze i naj le piej on -li ne umoż li wie nie wglą du do za so bu ar chi wal ne -
go, w pierw szym rzę dzie na le ża ło by go wła ści wie roz po znać i opi sać cho ciaż by po to,
by moż li we by ło prze ka zy wa nie wia do mo ści za rów no o nim, jak i w nim za war -
tych6. I wła śnie w tak prze wrot nie po sta wio nym wnio sku tkwi mo im zda niem
schizo fre nicz ność po ło że nia współ cze snej ar chi wi sty ki. 

Z jed nej stro ny bo wiem sprzy ja nam, prak ty kom te go spe cy ficz ne go rze mio -
sła, nie by wa ły roz wój tech no lo gii i bu do wa nie spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go, z dru -
giej – ma my do czy nie nia z nie współ mier nym na kła dem sił i środ ków zwią za nych
z roz bu do wą ar chi wal nych sys te mów in for ma cyj nych w sto sun ku do ich moż li wo -
ści wy szu ki waw czych. Je że li na wet przy jąć, że skoń czy ła się era opra co wy wa nia ma -
te ria łów ar chi wal nych we dług tra dy cyj nych stan dar dów me to dycz nych i do mi nu -
ją cą funk cję w ar chi wach peł ni udo stęp nia nie i in for ma cja na uko wa7, to jak
wy tłu ma czyć prze cięt ne mu użyt kow ni ko wi za so bu, że za to mi zo wa na wie dza, ja ką
otrzy mu je o jed nost kach ar chi wal nych, nie prze kła da się na wie dzę o za da niach
i struk tu rze kon kret ne go twór cy ze spo łu, a tym bar dziej o za so bie ar chi wum, z któ -
re go ko rzy sta i w któ rym po kła da na dzie je na za spo ko je nie ba daw czej cie ka wo ści
lub po moc w ure gu lo wa niu na przy kład spraw wła sno ścio wych.

Za sa da pu blicz no ści ar chi wów nie zmie nia fak tu, że ar chi wa lia mu szą być
umiej sco wio ne w ca łym kon tek ście ich po wsta nia (po wią za nia z ze spo łem)8, a za -
sad ni czym pro ble mem współ cze snej ar chi wi sty ki po zo sta je roz po zna nie struk tu ry
za so bu i w na stęp nej ko lej no ści wy ko rzy sta nie stan dar du opi su ar chi wal ne go
pozwala ją ce go na wszech stron ny opis za so bu w ca łej je go zło żo nej kon struk cji9.

23 XII 2010 r. (http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/Stra te gia%20ar chiw%C3%B3 -
w%20pa%C5%84stwo wych%20na%20la ta%202010-2020.pdf, do stęp 19 I 2014 r.) ak cent prze -
su nię to z opra co wa nia na uzu peł nia nie i ko rek ty ewi den cji za so bu ar chi wal ne go. Zwró ci ła
na to słusz nie uwa gę: E. Ga lik, Dokąd zmierzasz archiwistyko..., s. 67.
6 Tam że.
7 O do mi nu ją cej ro li funk cji udo stęp nia nia i pod po rząd ko wa niu jej in nych za dań pi sa ła
m.in. A. Men ne -Ha ritz, Do stęp do ar chi wów, czy li prze for mu ło wa nie ar chi wal ne go pa ra dyg ma tu,
„Ar che ion” 2002, t. 104, s. 71–93.
8 Ce lem nad rzęd nym opra co wa nia na dal po zo sta je za cho wa nie nie po dziel no ści in for ma -
cyj nej ze spo łu ar chi wal ne go. W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa, Za sa da pu blicz no ści no wym pa ra -
dyg ma tem ar chi wi sty ki?, „Ar chi wi sta Pol ski” 2010, nr 3, s. 32, 41.
9 B. Ry szew ski, Struk tu ra za so bu ar chi wal ne go ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo -
ło wo ści w ar chi wi sty ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4: Pro ble my struk tu -
ry za so bu ar chi wal ne go w per spek ty wie kom pu te ry za cji ar chi wów, red. H. Ro bót ka, To ruń 1998,
s. 26. Jak pod kre ślał wie lo krot nie w ostat nich dwóch de ka dach Boh dan Ry szew ski, spe cy fi -
ka me to dy ar chi wal nej po le ga w za sad ni czej mie rze „na na le ży tym uwzględ nie niu struk tu ry
za so bu ar chi wal ne go i róż no rod no ści form ar chi wa liów”. Ten że, Stan i po trze by ba dań teo re -
tycz nych kom pu te ry za cji ar chi wów w Pol sce [w:] Me to dy kom pu te ro we w ba da niach i na ucza niu
hi sto rii, red. K. Na roj czyk, B. Ry szew ski, Olsz tyn 2005, s. 50. Po mi mo upły wu cza su za sa da
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To z ko lei „po zwo li na wpro wa dze nie – jak do strze gła An na Że gliń ska – ja snych za -
sad po rząd ku w ar chi wach oraz opra co wa nie peł ne go stan dar du opi su in for ma cyj -
ne go za so bu ar chi wal ne go za wie ra ją ce go nie tyl ko usys te ma ty zo wa ny wy kaz pól,
z któ rych ar chi wi ści mo gą spo rzą dzać for ma ty opi sów, ale tak że go to we mo de le opi -
su za so bu na róż nych po zio mach i dla róż nych ro dza jów ar chi wa liów z róż nych
okre sów hi sto rycz nych”10. 

Swo je roz wa ża nia na te mat pro ble mów z wpro wa dza niem za sa dy struk tu ral -
nej do dzia łal no ści In sty tu tu zwią za nej z opra co wa niem za so bu, cze go ze wnętrz ną
ema na cją jest i bę dzie pu bli ko wa ny w In ter ne cie in wen tarz ar chi wal ny, spró bu ję
usys te ma ty zo wać w ra mach trzech punk tów od nie sie nia: pra wo daw cy, czy li Sej mu,
na któ re go kre atyw ność w za kre sie zmian usta wo wych od no szą cych się do In sty tu -
tu za wsze moż na li czyć, Ra dy IPN, czy li or ga nu wy ty cza ją ce go pod sta wo we kie run -
ki dzia łal no ści In sty tu tu, oraz wy ko naw cy pro jek tu, opra co wa nia, czy li pio nu
archiwal ne go.

Za cznę od omó wie nia uwa run ko wań hi sto rycz nych i praw nych od gry wa ją -
cych w za kre sie opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu ogrom ną ro lę, nie po -
rów ny wal ną z żad nym in nym ar chi wum wcho dzą cym w skład pań stwo wej sie ci
archi wal nej.

Pod wa li ny pod ukształ to wa nie za so bu IPN da je usta wa z dnia 18 grud nia
1998 r., któ ra w roz dzia le trzecim wpro wa dza na wy mie nio nych w art. 25 dys po nen -
tów ar chi wa liów obo wią zek prze ka za nia ma te ria łów nie tyl ko we dług klu cza twór cy
ze spo łu, lecz z uwa gi na kry te rium wy twór cy po szcze gól nych jed no stek ar chi wal -
nych. Naj istot niej szym im pe ra ty wem w za kre sie gro ma dze nia za so bu w ar chi wum
In sty tu tu sta ła za tem się de fi ni cja or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa, a w sto sun ku
do akt pro ku ra tor skich, są do wych i pe ni ten cjar nych za sa da przej mo wa nia je dy nie
akt spraw osób re pre sjo no wa nych z mo ty wów po li tycz nych.

struk tu ral na nie stra ci ła nic na swej ak tu al no ści. Moż na za to od nieść wra że nie, że to kom -
pu te ro we me to dy opra co wa nia za so bu nie na dą ża ły za roz wo jem teo rii ar chi wal nej. Nie wdro -
żo no w ar chi wach stan dar du FO PAR, opra co wa ne go przez ze spół Boh da na Ry szew skie go
(i opu bli ko wa ne go w je go pra cy Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994), uzna jąc,
że jest on zbyt roz bu do wa ny. Cha rak ter i we wnętrz ne zróż ni co wa nie pol skich ar chi wa liów
prze ro sły za to moż li wo ści obec nej wer sji mię dzy na ro do we go stan dar du opi su ar chi wal ne go
ISAD(G), któ ry za wie ra zbyt ma ło po zio mów opi su ar chi wa liów. W związ ku z po wyż szym
nie po wio dła się pró ba uczy nie nia z nie go stan dar du na ro do we go.
10 A. Że gliń ska, Ar chi wal na za sa da struk tu ral na – jej ge ne za, sfor mu ło wa nie i po trze ba we ry -
fi ka cji [w:] To ruń skie Kon fron ta cje ar chi wal ne, t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da -
ry za cją, s. 257. Boh dan Ry szew ski po stu lu je ob ję cie ba da nia mi struk tu ry za so bu wszyst kich
ar chi wów pol skich i wy pra co wa nie usta leń po wszech nie obo wią zu ją cych, któ re sta no wić będą
pod sta wę do stwo rze nia przej rzy ste go i kon se kwent ne go ukła du pol skie go zaso bu ar chi wal -
ne go. B. Ry szew ski, Ak tu al ne pro ble my ar chi wi sty ki pol skiej [w:] Ar chi wa polskie wo bec
wyzwań XXI wie ku. Pa mięt nik III Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich. Toruń 2–4 wrześ -
nia 1997 r., Ra dom 1997, s. 35.
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W mo men cie uchwa la nia pier wot nej wer sji oraz póź niej szych no we li za cji usta -
wy pro blem pra wo daw cy w kwe stii usta le nia przej rzy ste go ka ta lo gu or ga nów bez -
pie czeń stwa pań stwa po le gał na tym, że słusz ne za ło że nie wkom po no wa nia w za sób
ar chi wal ny IPN ma te ria łów sze ro ko po ję te go apa ra tu kon tro li i re pre sji re żi mu ko -
mu ni stycz ne go pró bo wał nie wła ści wie opi sać, bo wiem „roz cią gał w nie skoń czo -
ność” wy kaz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa wy mie nio nych w art. 5 usta wy o IPN,
a mógł prze cież wpro wa dzić do art. 25, za miast okre śle nia współ cze snych dys po -
nen tów ma te ria łów ar chi wal nych, na zwy urzę dów i in sty tu cji z okre su PRL (czy li
twór ców ze spo łów), któ rych spu ści znę ak to wą In sty tut po wi nien zgro ma dzić w swo -
im ar chi wum11.

Ten aspekt praw ny w na szej dzia łal no ści po wo du je, że ma my do czy nie nia,
w nie spo ty ka nej w in nych ar chi wach ska li z pro ble mem me to dycz nym wła ści we go
wy od ręb nie nia w za so bie IPN ze spo łów i zbio rów ar chi wal nych. Z dru giej stro ny
po ja wia ją się za gro że nia zwią za ne z de for ma cją ar chi wów hi sto rycz nych cy wil nych
i woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. W ich przy pad ku wy stę pu je bo -
wiem pra wi dło wość po le ga ją ca na tym, że każ da z no wo two rzo nych in sty tu cji ko -
mu ni stycz ne go apa ra tu bez pie czeń stwa przej mo wa ła nie tyl ko spra wy ope ra cyj ne,
ale rów nież ar chi wum swo je go po przed ni ka. Nie po le ga ło to jed nak na wchło nię -
ciu jed ne go ar chi wum hi sto rycz ne go przez dru gie, gdyż nie dzia ła ły one rów no -
legle, ale kon ty nu owa ły za da nia swo ich po przed ni ków, za rów no je że li cho dzi o prze -
cho wy wa nie za so bu, jak i funk cjo no wa nie w ra mach no we go or ga nu12. Z uwa gi
na po wyż sze nie zmier nie waż ne jest dą że nie do re kon struk cji i wła ści we go opi su
struk tu ry za so bów ar chi wów hi sto rycz nych cy wil ne go i woj sko we go apa ra tu bez -
pie czeń stwa.

Ko lej ną kwe stią rzu tu ją cą na spo sób opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go jest
uchwa ła nr 2/12 Ra dy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (KŚZpNP) z dnia 3 lu te go 2012 r. w spra wie for my
in wen ta rza ar chi wal ne go IPN – KŚZpNP, zmie nio na uchwa ła mi: nr 4/12 z dnia
5 kwiet nia 2012 r. oraz nr 10/12 z dnia 12 lip ca 2012 r.13 Ge ne za jej pod ję cia tkwi

11 P. Perzy na, M. Po lań ska -Berg man, Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – aspek ty praw -
ne funk cjo no wa nia i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych w la tach 2000–2007, „Prze gląd Ar -
chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008, t. 1, s. 25–26. Zob. też: M. Po lań ska -Berg man,
P. Perzy na, Pod sta wy praw ne dzia ła nia ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej na tle roz wią zań
wy bra nych kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej [w:] Pra wo ar chi wal ne. Stan ak tu al ny i per spek -
ty wy zmian. Ma te ria ły z mię dzy na ro do wej kon fe ren cji To ruń 20–21 kwiet nia 2007 r., red. H. Ro -
bót ka, To ruń 2007, s. 74.
12 P. Perzy na, Pro ble ma ty ka roz po zna nia struk tu ry za so bu i ze spo ło wo ści akt cy wil nych or ga -
nów bez pie czeń stwa pań stwa oraz ich in for ma tycz ne go opi su, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu
Pamię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 40.
13 Uchwa ła jest do stęp na na stro nie: http://in wen tarz.ipn.gov.pl/za kres -da nych. Omó wi li
ją rów nież w ar ty ku le: R. Leś kie wicz, A. Pie czun ko, In wen tarz ar chi wal ny IPN w sie ci,
„Pamięć.pl. Biu le tyn IPN” 2013, nr 1, s. 66–67.
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w art. 5 no we li za cji usta wy o IPN z dnia 18 mar ca 2010 r., z któ re go wy ni ka z jed -
nej stro ny obo wią zek Pre ze sa In sty tu tu opu bli ko wa nia in wen ta rza ar chi wal ne go
zapew nia ją ce go opis za so bu na po zio mie jed no stek ar chi wal nych w ter mi nie do
dnia 31 grud nia 2012 r., a z dru giej – od po wie dzial ność Ra dy za de cy zję o for mie tej
pu bli ka cji.

Ko rzy sta jąc z tych upraw nień, Ra da po sta no wi ła po pierw sze, że pu bli ka cja
in wen ta rza ar chi wal ne go na stą pi w In ter ne cie, prze ry wa jąc tym sa mym dys ku sję
na te mat wy da nia in wen ta rzy dru kiem w ra mach od ręb nej se rii lub uzna nia za in -
wen tarz dzia ła ją cej w ra mach Sys te mu In for ma cji Ar chi wal nej „Ne xus” ba zy da -
nych za wie ra ją cej opis znacz nej czę ści za so bu i udo stęp nia nej upraw nio nym użyt -
kow ni kom w czy tel niach IPN.

Po dru gie, wpro wa dzo no pięć eta pów pu bli ka cji in wen ta rza, przyj mu jąc w nich
po dział, a nie ko lej ność, na gru py ak to twór ców wy mie nio ne w In for ma to rze o za so -
bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej wy da nym w 2009 r. Po trze cie wresz cie,
Ra da do ko na ła seg men ta cji ca łe go za so bu ar chi wal ne go na dwie nie zna ne w ar chi -
wi sty ce ka te go rie akt: ma te ria ły nie ma ją ce cha rak te ru akt oso bo wych (da lej nie oso -
bo we) i ma te ria ły o cha rak te rze akt oso bo wych (da lej oso bo we), czy li wpro wa dzi ła
istot ne no vum w prak ty ce opra co wy wa nia ar chi wa liów. Do in wen ta rza tra fia ją za -
tem nie ca łe ze spo ły i zbio ry ar chi wal ne, ale zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem
w czte rech eta pach ak ta nie oso bo we, a na koń cu w pią tym – ak ta oso bo we ze wszyst -
kich grup ak to twór ców. W peł ni opra co wa ne ze spo ły i zbio ry otrzy ma my za tem
na koń cu ca łe go pro ce su, czy li po za koń cze niu pią te go eta pu.

Dla zro zu mie nia isto ty te go po dzia łu na le ży wy tłu ma czyć, co kry je się
pod okre śle niem „ak ta o cha rak te rze oso bo wym”. Do tej gru py za li czo no:

– ak ta per so nal ne i kar ty ewi den cyj ne funk cjo na riu szy, pra cow ni ków cy wil -
nych, pra cow ni ków kon trak to wych oraz ofi ce rów i żoł nie rzy or ga nów bez -
pie czeń stwa pań stwa z lat 1944–1990 oraz pra cow ni ków i funk cjo na riu szy
or ga nów re pre sji Trze ciej Rze szy Nie miec kiej oraz Związ ku So cja li stycz nych
Re pu blik So wiec kich (ZSRS) w la tach 1939–1945;

– tecz ki per so nal ne i pra cy oraz środ ki ewi den cji ope ra cyj nej wszyst kich ka -
te go rii oso bo wych źró deł in for ma cji, kan dy da tów na oso bo we źró dła in for -
ma cji w la tach 1944–1990 oraz współ pra cow ni ków or ga nów re pre sji Trze ciej
Rze szy Nie miec kiej oraz ZSRS w la tach 1939–1945;

– ak ta wszyst kich ka te go rii spraw ope ra cyj nych i środ ki ewi den cji ope ra cyj -
nej do ty czą ce osób roz pra co wy wa nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa
w la tach 1944–1990 oraz ana lo gicz ne ma te ria ły or ga nów re pre sji Trze ciej
Rze szy Nie miec kiej oraz ZSRS w la tach 1939–1945;

– ak ta po stę po wań kar no -ad mi ni stra cyj nych i kon tro l no -śled czych do ty czą ce
osób po dej rza nych, oskar żo nych i ska za nych, pro wa dzo nych przez cy wil ny
i woj sko wy wy miar spra wie dli wo ści oraz or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa
z lat 1945–1990, jed nost ki or ga ni za cyj ne są dow nic twa Trze ciej Rze szy Nie -
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miec kiej oraz ZSRS w la tach 1939–1945 oraz kra jo we i za gra nicz ne in sty -
tucje ba da nia i ści ga nia zbrod ni nie miec kich, w tym KŚZpNP; 

– ak ta per so nal ne osób osa dzo nych w jed nost kach pe ni ten cjar nych państw
oku pa cyj nych oraz pań stwa pol skie go w la tach 1939–1990;

– ak ta pasz por to we i cu dzo ziem ców oraz kar to te ki do ty czą ce tych akt. 

W kon tek ście li sty ma te ria łów o cha rak te rze oso bo wym nie trud no od gad nąć,
że po zo sta łe 20 pro cent za so bu IPN zo sta ło za kwa li fi ko wa ne do gru py akt nie ma ją -
cych zna mion akt oso bo wych, czy li ina czej mó wiąc ar chi wa liów o cha rak te rze or -
ga ni za cyj no -nor ma tyw nym i ad mi ni stra cyj nym.

Ra da usta li ła rów nież, że opis jed no stek ar chi wal nych nie ma ją cych cha rak te -
ru akt oso bo wych po wi nien się skła dać z nazw: ze spo łu, zbio ru ar chi wal ne go, pod -
ze spo łu, se rii, pod se rii, sy gna tu ry IPN, sy gna tu ry mi kro fil mu i sy gna tur daw nych,
ty tu łu jed nost ki ar chi wal nej, kryp to ni mu, opi su jed nost ki ar chi wal nej, opi su for -
my fi zycz nej, licz by to mów, licz by kart lub stron, dat skraj nych z uwzględ nie niem
an te rio rów i po ste rio rów, nu me ru re je stra cyj ne go spra wy oraz na zwy ar chi wum IPN,
w któ rym prze cho wy wa ne są ak ta. Opis jed no stek ar chi wal nych o cha rak te rze akt
oso bo wych po wi nien z ko lei za wie rać: na zwy ze spo łu, zbio ru ar chi wal ne go i pod -
ze spo łu, ty tuł jed nost ki ar chi wal nej, da ty skraj ne, opis for my fi zycz nej, licz bę to -
mów, licz bę kart lub stron oraz na zwę ar chi wum IPN, w któ rym prze cho wy wa ne są
te go ro dza ju ar chi wa lia.

Oczy wi ście moż na za py tać, dla cze go tak się sta ło? Że by zro zu mieć me cha nizm
przy ję cia ta kiej ko lej no ści opra co wa nia akt trze ba wró cić do po cząt ku 2005 r. i przy -
po mnieć szok, ja ki wy wo ła ła, dzię ki na gło śnie niu przez „Ga ze tę Wy bor czą”14, pu -
bli ka cja w In ter ne cie spi su nie znacz nej czę ści ma te ria łów ar chi wal nych z za so bu
In sty tu tu do ko na na przez re dak to ra Bro ni sła wa Wild ste ina. Od te go mo men tu mi -
nę ło osiem lat, a dys ku sja na te mat pew ne go wy cin ka akt z za so bu IPN nie usta je.
Ba, po mi mo pew ne go prze ło mu w świa do mo ści spo łe czeń stwa, kwe stia współ pra -
cy, prób wer bun ków oby wa te li PRL, świad cze nia przez nich po mo cy w ta kiej czy
in nej po sta ci ko mu ni stycz nym or ga nom bez pie czeń stwa po zo sta je w dal szym cią -
gu te ma tem za pal nym. 

Pro szę zwró cić uwa gę, że ni ko go dzi siaj nie ra żą stwier dze nia: apa rat czyk par -
tyj ny, I se kre tarz, ubek, es bek. Nie któ rych z se kre ta rzy kreu je się na mę żów sta nu,
a pew nych es be ków na asów pol skie go wy wia du i kontr wy wia du. Ot, ta ki drob ny
re la ty wizm mo ral ny. Ni ko go nie obu rza, że w in wen ta rzach ar chi wów pań stwo wych
na opis akt oso bo wych pra cow ni ków Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej
(PZPR) skła da ją się: imię i na zwi sko, da ta uro dze nia, wy kształ ce nie, za wód, ostat -

14 Au tor ar ty ku łu w „Ga ze cie Wy bor czej” przed sta wił spis ja ko li stę wy łącz nie taj nych
współ pra cow ni ków, nie zga dza ła się też po da na przez nie go licz ba (240 tys.) na zwisk.
W. Czuch now ski, Ubec ka li sta krą ży po Pol sce, „Ga ze ta Wy bor cza”, 28/29 I 2005, s. 2.
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nia peł nio na funk cja w apa ra cie par tyj nym1 5. W od nie sie niu do funk cjo na riu szy
Urzę du Bez pie czeń stwa (UB) i Służ by Bez pie czeń stwa (SB) po szli śmy jesz cze da -
lej. Każ dy oby wa tel mo że obej rzeć, zgod nie z art. 35c usta wy o IPN, ich ak ta oso bo -
we, bar dziej lub mniej udol nie od bie ra się im nie za słu żo ne przy wi le je eme ry tal ne,
pu bli ku je się wy ka zy i bio gra my ka dry kie row ni czej apa ra tu bez pie czeń stwa16, wi -
ze run ki es be ków eks po nu je się wresz cie na gło śnych wy sta wach re gio nal nych z cy -
klu „Twa rze bez pie ki”17. I to wszyst ko na stę pu je w imię spra wie dli we go roz ra chun -
ku z prze szło ścią.

Na dal nie ma przy zwo le nia spo łecz ne go i wy mia ru spra wie dli wo ści na po da -
wa nie da nych osób, któ re pró bo wa no zmu sić lub na kło nić do współ pra cy, ale się to
nie uda ło, oraz osób chęt nie świad czą cych usłu gi or ga nom bez pie czeń stwa ja ko taj -
ni współ pra cow ni cy, kon tak ty ope ra cyj ne, kon sul tan ci, dys po nen ci lo ka li kon tak -
to wych. Oczy wi ście przy odro bi nie do brej wo li moż na za ło żyć, że żad nych ocen fe -
ro wa nych na pod sta wie opi su jed nost ki ar chi wal nej nie za stą pi wni kli wa ana li za akt
i wy ro bie nie so bie opi nii na te mat szko dli wo ści lub nie da nej oso by uwi kła nej we
współ pra cę. Ale trud no też za prze czyć, że na okre śle niu „te wu lec” cią ży odium spo -
łecz ne, że na dal nie wie lu ba da czy zmu sza się do wy sił ku, by usta lić za kres współ -
pra cy i stan za cho wa nia od zwier cie dla ją cych ją do ku men tów. Do te go na le ży do dać
fakt nie ko rzyst ne go orzecz nic twa są do we go wo bec osób, któ re opi su ją przy pad ki
współ pra cy, by uzy skać pe łen ob raz za gro żeń wy ni ka ją cych z pu bli ka cji peł nych da -
nych oso bo wych źró deł in for ma cji w In ter ne cie. 

To jest jed na stro na me da lu, ale gdzie w tym ca łym za mie sza niu mie ści się idea
pu bli ka cji in wen ta rza za wie ra ją ce go opis za so bu na po zio mie jed nost ki? In wen ta -
rza od zwier cie dla ją ce go struk tu rę za so bu i układ ma te ria łów w ze spo łach i zbio rach
oraz, co jest naj waż niej sze dla przed sta wi cie li wszyst kich dys cy plin na uko wych,
ułatwia ją ce go szyb kie do tar cie do in te re su ją cych ich akt. I w tym miej scu ja ko archi -
wi sta nie znaj du ję od po wie dzi. Tym bar dziej je śli weź mie się pod uwa gę, że ty tuł
jed nost ki ar chi wal nej o cha rak te rze oso bo wym bę dzie ogra ni czo ny, zgod nie
z uchwa łą Ra dy, do imie nia (imion), na zwi ska (na zwisk), imie nia (imion) oj ca oraz
da ty i miej sca uro dze nia (je śli moż na je okre ślić). Nie bę dzie w nim da nych

15 Na przy kład w na stę pu ją cych ze spo łach akt prze cho wy wa nych w AP w Ło dzi: Ko mitet
Wo je wódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej w Ło dzi. http://ba za.ar chi wa.gov.pl/
sezam/iza.php?l =pl&mo de=show&ze spo ly_id=40462&se ria=M (do stęp 21 I 2014 r.);
Komi tet Łódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. http://ba za.ar chi wa.gov.pl/ 
sezam/iza.php?sort=&l=pl&mo de=show&ze spo ly id=40634&se ria=T&f=100 (do stęp
21 I 2014 r.).
16 Na przy kład: Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 1: 1944–1956,
red. K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 603; t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006,
s. 208; t. 3: 1975–1990, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2008, s. 392.
17 Mię dzy in ny mi: „Twa rze bez pie ki 1944–1990”, „Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki”, „Twarze
kra kow skiej bez pie ki”, „Twa rze po znań skiej bez pie ki”, „Twa rze łódz kiej bez pie ki”. Peł ny
wykaz wy staw z te go cy klu na stro nie: http://www.pa mięć.pl.
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o charakte rze (ro dza ju) akt, tzn. ko rzy sta ją cy nie do wie się, czy ma w przy pad ku
danej oso by do czy nie nia z ak ta mi do ty czą cy mi in wi gi la cji, pasz por to wy mi, od no -
szą cy mi się do współ pra cy czy też za trud nie nia funk cjo na riu sza.

W kon tek ście pu bli ka cji, zgod nie z uchwa łą Ra dy, in wen ta rza ze spo łów
archiwal nych we frag men tach, naj pierw nie za wie ra ją cych da nych oso bo wych (ze
wska za niem cha rak te ru akt), a na stęp nie ma ją cych ta kie in for ma cje, ale bez okre -
śle nia ro dza ju ar chi wa liów, nie mo że dzi wić fakt, że za miast wstę pów do nich za -
miesz czo no tzw. ko men ta rze „kon tek sto we” do stęp ne z pól: na zwa ze spo łu (zbio -
ru) ar chi wal ne go, pod ze spół, se ria, pod se ria, za wie ra ją ce in for ma cje o ak to twór cy,
cha rak te ry sty kę ar chi wal ną ze spo łu, se rii i pod se rii oraz wska zów ki bi blio gra ficz -
ne. Już sa ma na zwa wska zu je, że ich treść mia ła być do pa so wa na do opi su ar chi -
wa liów za miesz czo nych w in wen ta rzu, a w nim nie ma prze cież kom plet nych ze -
spo łów. Na tym eta pie trud no więc się od no sić do tre ści cząst ko wych ko men ta rzy,
wie dząc, że wstęp do in wen ta rza po wsta je na za koń cze nie, a nie na wstę pie prac
zwią za nych z opra co wa niem ze spo łu ar chi wal ne go. Moż na od nieść je dy nie wra że -
nie, że pod sta wo wa po moc ar chi wal na, ja ką jest in wen tarz ze spo łu, sta ła się
w XXI w. pro duk tem pre zen to wa nym w for mie re kla my kon tek sto wej, za kła da ją -
cej sku tecz ne do tar cie do do ce lo wej gru py użyt kow ni ków za so bu ar chi wów. Li czy
się efek tow ny lay out, licz ba od wie dzin stro ny in ter ne to wej, a nie na uko we opra co -
wa nie in wen ta rza.

Czas przejść do in wen cji twór czej wy ko naw ców pro jek tu, czy li nas sa mych.
Wśród ar chi wi stów w ostat nich 15–20 la tach ist nie ją dwie gru py adep tów te go za -
wo du. Z jed nej stro ny frak cja li be ra łów, za sta na wia ją cych się, jak szyb ciej i sku tecz -
niej wrzu cić in for ma cje i do ku men ty do baz da nych, nie waż ne jak i w ja kim po dzia -
le, dzia ła ją cych rów no cze śnie przy opra co wy wa niu i wdra ża niu swo ich pro jek tów
z in for ma ty ka mi. Z dru giej kon ser wa ty stów, trak to wa nych przez pierw sze śro do wi -
sko jak lud dy ści go to wi roz bi jać kom pu te ry młot kiem, uwa ża ją cych, że trze ba naj -
pierw do ko ny wać ana li zy sys te mo wej, usta lić gra ni ce i czę ści skła do we pro jek tu
(na przy kład kwe stie struk tu ry opi su za so bu) i uzy ska ne w ten spo sób wy ni ki prze -
ka zy wać do wdro że nia in for ma ty kom. I tu taj po ja wia się błąd w oce nie wza jem nych
re la cji. Tych grup nie róż ni bo wiem sto su nek do kom pu te ry za cji, ale wy ni ka ją ce
z niej po dej ście do roz wią zy wa nia pro ble mów.

Mię dzy me to dycz ny mi kon ser wa ty sta mi a zwo len ni ka mi ży wio ło wej in for ma -
ty za cji nie ma spo ru co do po trze by ujed no li ce nia norm opra co wa nia do ku men ta -
cji ak to wej i nie ak to wej, in dek so wa nia opra co wy wa nych ma te ria łów, czy też two -
rze nia glo bal ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej. Dy so nans tkwi na to miast
w ko lej no ści roz wią zy wa nia kom pli ka cji. Stan dar du opi su ar chi wa liów, usta le nia
licz by po zio mów i bu do wy for mu la rzy opi sów nie moż na bo wiem two rzyć bez do -
kład ne go roz po zna nia struk tu ry za so bu.

Ob raz zgro ma dzo ne go przez In sty tut za so bu w naj więk szym skró cie przed sta -
wia się na stę pu ją co. Ma my nie wiel ką licz bę ze spo łów kom plet nych, na przy kład
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szkół re sor to wych, woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa i nie któ rych in sty tu cji woj -
sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści. Dys po nu je my rów nież ze spo ła mi frag men ta -
rycz ny mi i szcząt ko wy mi, zwłasz cza wśród ma te ria łów or ga nów re pre sji i ad mi ni -
stra cji Trze ciej Rze szy Nie miec kiej oraz ogrom ną ilo ścią zbio rów ar chi wal nych
zgro ma dzo nych we dług kry te riów do bo ru ar chi wa liów wy ni ka ją cych z usta wy
o IPN. Jak wspo mi na łem już wcze śniej, w przy pad ku jed no stek pe ni ten cjar nych
i or ga nów wy mia ru spra wie dli wo ści prze słan ką kwa li fi ku ją cą ak ta do wy od ręb nie -
nia z ca ło ści ar chi wal nej był fakt, że do ty czy ły one osób re pre sjo no wa nych z mo ty -
wów po li tycz nych. Wszyst kie wy mie nio ne ze spo ły i zbio ry ar chi wal ne są pod sta wą
do stwo rze nia in wen ta rza re al ne go. 

W za so bie ma my też ze spo ły skła da ją ce się z akt jed ne go pio nu or ga ni za cyj -
ne go/dzia łu ak to twór cy, na przy kład ma te ria łów SB. Jak wia do mo, po łą cze nie fizycz -
ne akt od ręb ne go ustro jo wo twór cy w jed nym miej scu przez prze ję cie do In sty tu tu
z ar chi wów Po li cji ma te ria łów po zo sta łych ko mó rek or ga ni za cyj nych Wo je wódz -
kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych (WUSW), czy li pio nu MO, dzia łów ad mi ni -
stra cyj no -go spo dar cze go i po li tycz no -wy cho waw cze go, jest z przy czyn for mal no -
praw nych i po li tycz nych nie moż li we18. W tej sy tu acji re al ne sta je się je dy nie
do ko na nie sca le nia ide al ne go, na zy wa ne go cza sa mi in for ma cyj nym, po le ga ją ce go
na uzu peł nie niu wie dzy do ty czą cej ak to twór cy o wia do mo ści od no szą ce się do sta -
nu za cho wa nia ma te ria łów in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych, nie pod le ga ją cych
prze ję ciu do In sty tu tu1 9.

W mar cu 2010 r. Ze spół Me to dycz ny In sty tu tu przy jął kon cep cję opra co wa -
nia za so bu cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa w ra mach ze spo łów zło żo nych
pod na zwą ostat nie go ak to twór cy, czy li Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych (MSW)
w cen tra li i WUSW w od dzia łach te re no wych. Oczy wi ście nie by ło to roz wią za nie
w peł ni sa tys fak cjo nu ją ce z punk tu wi dze nia me to dy ki ar chi wal nej, bo w przy pad -
ku za so bu b. MSW i czę ści WUSW ma my do czy nie nia z ar chi wa mi hi sto rycz ny -
mi, któ rych wy dzie le nie po zwo li ło by ujaw nić związ ki mię dzy ze spo ła mi do nich
na le żą cy mi20, ale był to nie wąt pli wie po stęp na dro dze stwo rze nia pew ne go stan dar -
du opi su za so bu ar chi wal ne go IPN. Usta lo no tak że liczbę pod ze spo łów wcho dzą -
cych w skład po szcze gól nych ze spo łów: 

18 We dług ba zy SE ZAM i ZoSIA z b. KW MO ar chi wa pań stwo we ma ją tyl ko 7 jed no -
stek ar chi wal nych: jed nost kę ar chi wal ną b. KW MO w Byd gosz czy i 6 jed no stek ar chi wal -
nych KW MO w Zie lo nej Gó rze.
19 H. Ro bót ka, Opra co wa nie i opis ar chi wa liów. Pod ręcz nik aka de mic ki, To ruń 2010, s. 83.
20 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 20. O tym, że tyl ko
wyod ręb nie nie ar chi wów hi sto rycz nych MSW i WUSW da je moż li wość zre kon stru owa nia
całej zło żo nej i hi sto rycz nie ukształ to wa nej struk tu ry za so bu prze cho wy wa ne go do 1990 r.
w ar chi wach Biu ra „C” MSW i wy dzia łów „C” WUSW, pi sa łem w: P. Perzy na, Pro ble ma ty ka
roz po zna nia struk tu ry za so bu..., s. 39–41.

Sy
m

po
si

a 
 A

rc
hi

vi
st

ic
a

60



– 3 w przy pad ku MSW – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (MBP),
Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (KdsBP) i MSW;

– 4 w od nie sie niu do ma te ria łów 17 WUSW z wo je wództw ist nie ją cych
po 1945 r.21 – WUBP, WUdsBP, KW MO i WUSW;

– 2 w przy pad ku 32 WUSW po wo ła nych w 1975 r. – KW MO i WUSW.
Do wy od ręb nie nia se rii i pod se rii wy ko rzy sta no sche mat rze czo wy za pre zen -

to wa ny w ostat niej in struk cji ar chi wal nej re sor tu spraw we wnętrz nych z 1985 r., za -
cho wu jąc w ten spo sób hi sto rycz nie ukształ to wa ną struk tu rę za so bu akt cy wil nych
or ga nów bez pie czeń stwa22. 

Trze ba w tym miej scu wspo mnieć, że by ło to roz wią za nie po dob ne do roz strzyg -
nię cia za sto so wa ne go w ar chi wach pań stwo wych w od nie sie niu do tzw. akt par tyj -
nych, czy li ma te ria łów wy two rzo nych przez struk tu ry Pol skiej Par tii Ro bot ni czej
(PPR), Pol skiej Par tii So cja li stycz nej (PPS), PZPR i ko mu ni stycz ne or ga ni za cje
mło dzie żo we. Zo sta ły one zde fi nio wa ne w za le ce niach me to dycz no -or ga ni za cyj nych
w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją prze ję tą z b. ar chi wów KW PZPR, wpro -
wa dzo nych pi smem okól nym nr 1 NDAP z dnia 29 kwiet nia 1992 r., któ re mię dzy
in ny mi w kwe stii ukła du akt od wo ły wa ły się do wy tycz nych w spra wie dzia łal no ści
ar chi wów KW PZPR wy da nych przez CA KC PZPR w 1986 r.23

Jak wi dać pro blem roz po zna nia struk tu ry za so bu nie był do te go mo men tu,
jak by się mo gło wy da wać, luź ną kon cep cją teo re tycz ną po mi ja ną w dzia łal no ści
IPN. Zo stał on wy ostrzo ny w trak cie prac kon cep cyj nych nad In for ma to rem o za so -
bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, któ re go układ we wnętrz ny był pierw -
szą pró bą zde fi nio wa nia ca łej struk tu ry za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu2 4, a na stęp -

21 Na mo cy de kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 21 VIII 1944 r.
o try bie po wo ła nia władz ad mi ni stra cji ogól nej I i II in stan cji przy wró co no przed wo jen ny
po dział ad mi ni stra cyj ny Pol ski. Zob. Dz.U. nr 2, poz. 8. Po utwo rze niu na Zie miach Od zy -
ska nych trzech wo je wództw i włą cze niu ich do za sad ni cze go po dzia łu kra ju na pod sta wie
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 29 V 1946 r. w spra wie tym cza so we go po dzia łu ad mi -
ni stra cyj ne go Ziem Od zy ska nych (Dz.U. nr 28, poz. 177), od 28 VI 1946 r. Pol ska dzie li ła się
na 14 wo je wództw oraz 2 mia sta wy dzie lo ne. Usta wą z dnia 28 VI 1950 r. o zmia nach po dzia łu
ad mi ni stra cyj ne go Pań stwa utwo rzo no trzy no we wo je wódz twa i w ten spo sób od 6 VII 1950 r.
przez ko lej ne ćwierć wie ku w Pol sce funk cjo no wa ło już 17 wo je wództw. Zob. Dz.U. nr 28,
poz. 255.
22 AIPN Łd, 0050/77, t. 3, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia
8 VII 1985 r. w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re -
sor cie spraw we wnętrz nych, k. 235–236.
23 Pi smo okól ne wraz z za le ce nia mi zob. http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi -
le/pdf/pi smo_1_1992.pdf (do stęp 21 I 2014 r.).
24 Re dak to rzy In for ma to ra pod kre śla li, że two rząc w szer szym gro nie je go kon cep cję
i układ we wnętrz ny, ce lo wo zre zy gno wa no z uży wa nia po ję cia „ze spół ar chi wal ny”. By ło to
ko niecz ne z uwa gi na brak kom plek so wych roz wią zań for mal nych, do ty czą cych za sad opra -
co wa nia prze ję tej do ku men ta cji. Układ we wnętrz ny In for ma to ra był pierw szą pró bą zde fi nio -
wa nia ca łej struk tu ry za so bu ar chi wal ne go IPN. Opar to ją na trzy na stu dzia łach rze czo wych, 
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nie przy oka zji opra co wy wa nia akt WUSW po wsta łych po wpro wa dzo nej w po ło -
wie 1975 r. na te ry to rium Pol ski re for mie ad mi ni stra cyj nej25. Stał się on dla nas,
nie ste ty na krót ko, punk tem od nie sie nia do roz wią zy wa nia ko lej nych pro ble mów
me to dycz nych zwią za nych z opra co wa niem akt.

Kie dy za tem po wstał dy so nans? Wła śnie w mo men cie opu bli ko wa nia in wen -
ta rza ar chi wal ne go w In ter ne cie. Na gle oka za ło się, że w ra mach cy wil nych or ga -
nów bez pie czeń stwa ma te ria ły MO do 1954 r., sta no wią ce od ręb ną jed nost kę or ga -
ni za cyj ną w ra mach re sor tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go, zo sta ły wy od ręb nio ne
tyl ko w cen tra li w ra mach ze spo łu Ko men da Głów na Mi li cji Oby wa tel skiej w War -
sza wie 1944–1990. W jed nost kach te re no wych, gdzie sy tu acja po win na być ana lo -
gicz na, ar chi wa lia mi li cyj ne włą czo no do ze spo łów WUSW ja ko pod ze spół: Ko men -
da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1954. Tym sa mym w przy pad ku WUSW
z wo je wództw ist nie ją cych po 1945 r. licz ba pod ze spo łów wzro sła z 4 do 5. Jak by
tego by ło ma ło, za miast za kła da nych 3 pod ze spo łów w ra mach ze spo łu MSW wyod -
ręb nio no 2 pod ze spo ły (MSW 1954–1956 i MSW 1956–1990). RBP, MBP i KdsBP
od zy ska ły na to miast sta tus ze spo łów ar chi wal nych, co by ło by słusz ne w sy tu acji
umiej sco wie nia ich w ob rę bie ar chi wum hi sto rycz ne go MSW, któ re go ist nie nia
na próż no szu kać w in wen ta rzu2 6.

W kon tek ście po wyż szych błę dów w opi sie struk tu ry za so bu cy wil nych or ga -
nów bez pie czeń stwa war to przy po mnieć, że kon ty nu acja akt spraw w re gi stra tu rach
wy mie nio nych po wy żej jed no stek or ga ni za cyj nych apa ra tu bez pie czeń stwa by ła po -
wszech na i dla te go wszel kie pró by do ko ny wa nia na si łę po dzia łu do ku men ta cji mo -
gą do pro wa dzić do de for ma cji re gi stra tu ry suk ce sjo daw cy lub suk ce sjo bior cy, al bo
obu re gi stra tur jed no cze śnie27. Za rów no dla KdsBP, jak i MSW prze ję cie akt RBP,

któ re od po wia da ły gru pom ak to twór ców wy dzie lo nym ze wzglę du na swo ją hi sto rycz no -
-ustro jo wą od ręb ność. By ły to: I Or ga ny re pre sji i ad mi ni stra cji Trze ciej Rze szy Nie miec -
kiej, II Or ga ny re pre sji i ad mi ni stra cji Związ ku So cja li stycz nych Re pu blik So wiec -
kich, III Cy wil ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, IV Woj sko we or ga ny bez pie czeń stwa
pań stwa, V Woj ska We wnętrz ne, VI Jed nost ki i ad mi ni stra cja woj sko wa, VII Cy wil ne or ga -
ny wy mia ru spra wie dli wo ści, VIII Woj sko we or ga ny wy mia ru spra wie dli wo ści, IX Wię zien -
nic two, X Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, XI Or ga ny ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, urzę dy, in sty tu cje, par tie i sto wa rzy sze nia, XII Ar chi wa oso bi ste
i ko lek cje, XIII Zbiór. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (stan
na dzień 31 grud nia 2008 r.), red. J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, War sza wa 2009, s. 24–25.
25 Re for ma do pro wa dzi ła do li kwi da cji trój stop nio wej struk tu ry po dzia łu te ry to rial ne go
(wo je wódz two – po wiat – gmi na). Na mo cy usta wy z dnia 28 V 1975 r. o dwu stop nio wym po -
dzia le ad mi ni stra cyj nym pań stwa oraz o zmia nie usta wy o ra dach na ro do wych (Dz.U. nr 16,
poz. 91) zli kwi do wa no po wia ty i po wo ła no 49 no wych wo je wództw.
26 Ana lo gicz nie sy tu acja przed sta wia się w od nie sie niu do 17 ar chi wów hi sto rycz nych
WUSW z wo je wództw utwo rzo nych po 1945 r. W ich skład wcho dzą ze spo ły ar chi wal ne
WUBP 1944–1954, WUdsBP 1964–1956, WUSW 1956–1990.
27 B. Ry szew ski, Z za gad nień ze spo łu ar chi wal ne go, „Ac ta Uni ver si ta tis Ni co lai Co per ni ci.
Na uki Hu ma ni stycz no -Spo łecz ne. Hi sto ria” 1973, t. 8, z. 54, s. 140.
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MBP sta no wi ło suk ce sję bier ną i czyn ną. Wie le spraw ope ra cyj nych nie za koń czo -
nych przez MBP kon ty nu ował KdsBP, a część z nich prze ję ło jesz cze póź niej, po li -
kwi da cji Ko mi te tu, MSW. Dla te go roz wią za niem kom pro mi so wym w tym przy pad -
ku jest wy dzie le nie do od ręb nych ze spo łów akt odzie dzi czo nych w ra mach suk ce sji
bier nej, na to miast w przy pad ku suk ce sji czyn nej po zo sta wie nie ma te ria łów ar chi -
wal nych u suk ce so ra. Ozna cza to, że w 4 ze spo łach wcho dzą cych w skład ar chi wum
hi sto rycz ne go MSW po win ny zna leźć się se rie ma te ria łów ar chi wal nych przed sta -
wio ne w ta be li po ni żej.
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Sche mat struk tu ry ar chi wum hi sto rycz ne go MSW 
na po zio mie ze spo łów ar chi wal nych

Rodzaj (seria) akt Zespoły archiwalne

Akta administracyjne
wewnętrznych komórek

organizacyjnych 
i jednostek podległych

twórcy zespołu

RBP 
w Lublinie

1944

MBP 
w Warszawie
1945–1954

KdsBP
w Warszawie
1954–1956

MSW 
w Warszawie
1956–1990

Akta operacyjne 
(wszystkich kategorii spraw,

sygn. I, II, III, IV)

MSW 
w Warszawie
1956–1990

Akta osobowe
funkcjonariuszy 
i pracowników

MSW 
w Warszawie
1956–1990

Akta obronne
MSW 

w Warszawie
1956–1990

Struk tu ra ze spo łów wcho dzą cych w skład ar chi wum hi sto rycz ne go MSW
na po zio mie se rii



Dru gim po waż nym uchy bie niem za uwa żo nym w in wen ta rzu są nie pra wi dło -
wo okre ślo ne da ty skraj ne ze spo łów WUSW. Za miast da ty po cząt ko wej 1983, po -
win no być: 1945 w przy pad ku ar chi wów hi sto rycz nych 17 urzę dów z wo je wództw
ist nie ją cych po 1945 r. i 1975 w od nie sie niu do 32 jed no stek te re no wych re sor tu
spraw we wnętrz nych ist nie ją cych od 1975 r. Trze ba bo wiem pa mię tać, że usta wą
z dnia 14 lip ca 1983 r. o urzę dzie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i za kre sie pod leg -
łych mu or ga nów wpro wa dzo no je dy nie no we na zew nic two jed no stek te re no wych28.
Do tych cza so we ko men dy wo je wódz kie i re jo no we MO prze mia no wa no od po wied -
nio na wo je wódz kie i re jo no we urzę dy spraw we wnętrz nych. Wej ście w ży cie przy -
wo ła ne go ak tu praw ne go nie spo wo do wa ło jed nak żad nych prze obra żeń w za kre sie
dzia ła nia i kom pe ten cjach jed no stek te re no wych pod le głych MSW oraz za sa dach
pro wa dze nia oraz za rzą dza nia do ku men ta cją. Przez ca ły okres funk cjo no wa nia ko -
mend, a na stęp nie urzę dów, nie zmie ni ły się rów nież ich struk tu ry: pio no wa (sys -
tem pod le gło ści i zwierzch nic twa) i po zio ma (po dział na wy dzia ły, sek cje, in spek -
to ra ty, sa mo dziel ne sta no wi ska). Na mar gi ne sie je dy nie wspo mnę, że da ty skraj ne
ze spo łu ar chi wal ne go po win ny obej mo wać da ty funk cjo no wa nia pod ze spo łów wy -
dzie lo nych w da nym ze spo le.

Ko lej nym ze rwa niem z usta le nia mi Ze spo łu Me to dycz ne go IPN są zmia ny do -
ty czą ce se rii i pod se rii akt w ze spo le. Se rii mia ło być czte ry, a oka za ło się, że osta -
tecz nie jest ich 6 – ak ta ad mi ni stra cyj ne MO, ak ta ad mi ni stra cyj ne SB, ma te ria ły
jed no stek te re no wych, ak ta obron ne, ak ta ope ra cyj ne, zbiór bi blio tecz ny, a bę dzie
jesz cze siódma – ak ta oso bo we pra cow ni ków i funk cjo na riu szy. Po dział ten jest o tyle
nie zro zu mia ły, że ma te ria ły jed no stek te re no wych mia ły sta no wić pier wot nie je -
dynie pod se rie akt w ra mach se rii akt: ad mi ni stra cyj nych i obron nych, a i zbiór
biblio tecz ny po wi nien zna leźć swo je miej sce na tym sa mym po zio mie opi su.

War to w tym miej scu przy po mnieć, że do wy od ręb nie nia se rii i pod se rii akt
w 2010 r. zde cy do wa no się wy ko rzy stać sche mat rze czo wy za pre zen to wa ny w ostat -
niej in struk cji ar chi wal nej re sor tu spraw we wnętrz nych z 1985 r., co za pew nia ło za -
cho wa nie hi sto rycz nie ukształ to wa nej struk tu ry za so bu ar chi wum hi sto rycz ne go29.
Zgod nie z nim roz gra ni czo no du że gru py rze czo we w po sta ci 4 se rii akt: ope ra cyj -
nych, oso bo wych, ad mi ni stra cyj nych i obron nych. 

W ra mach dal szej sys te ma ty za cji do ko na no po dzia łu ma te ria łów ope ra cyj nych
na: ak ta oso bo wych źró deł in for ma cji (ozna czo ne I), ak ta roz pra co wań ope ra cyj -
nych (II), ak ta po stę po wań przy go to waw czych (III), ak ta spraw obiek to wych (IV).
W ra mach akt oso bo wych wy dzie lo no trzy pod se rie: ak ta oso bo we funk cjo na riu szy
SB (V), ak ta oso bo we funk cjo na riu szy MO (VI) i ak ta oso bo we pra cow ni ków cy wil -
nych (VII). Ak ta ad mi ni stra cyj ne za pro po no wa no po gru po wać w ra mach dwóch

28 Zob. Dz.U. nr 38, poz. 173.
29 AIPN Łd, 0050/77, t. 3, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 8 VII 1985 r., k. 235–236.
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pod se rii prze wi dzia nych dla we wnętrz nych ko mó rek or ga ni za cyj nych oraz jed no -
stek pod le głych twór cy ze spo łu.

Py ta nia z za kre su roz po zna nia struk tu ry za so bu po ja wia ją się rów nież w od -
nie sie niu do in nych grup ak to twór ców. Po co na przy kład wy dzie lo no je den je dy ny
pod ze spół WSW z lat 1957–1990 w ze spo le Sze fo stwa WSW w War sza wie z te go sa -
me go okre su? Moż na do my ślać się, że dru gim być mo że bę dzie Głów ny Za rząd In -
for ma cji Woj sko wej 1944–1957. W przy pad ku or ga nów kontr wy wia du woj sko we go
ma my bo wiem rów nież do czy nie nia z ist nie niem ar chi wum hi sto rycz ne go Sze fo -
stwa WSW, w za so bie któ re go gro ma dzo no ak ta jed no stek or ga ni za cyj nych In for -
ma cji Woj sko wej z lat 1943–1957 r. i WSW po 1957 r.30

Dla cze go w ra mach woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa, na po zio mie ze spo -
łów, zna lazł się zbiór ar chi wal ny pod na zwą: „Bi blio te ka by łych woj sko wych or ga -
nów bez pie czeń stwa pań stwa pol skie go” (WSW oraz Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go WP)? Czy nie moż na by ło wspo mnia nych ma te ria łów przy po rząd ko wać ja ko
pod se rii do od po wied nich ze spo łów wcho dzą cych w skład dwóch ar chi wów hi sto -
rycz nych wy wia du i kontr wy wia du woj sko we go, czy li Za rzą du II Szta bu Ge ne ral -
ne go i Sze fo stwa WSW? Tym bar dziej, że w tym pierw szym w ra mach se rii ma te ria -
łów in for ma cyj nych zna la zła się pod se ria o na zwie bi blio te ka, a w dru gim
na po zio mie se rii umiej sco wio no już se rię: bi blio te ka ar chi wal na, za wie ra ją ca wy -
daw nic twa re sor tów obro ny na ro do wej i spraw we wnętrz nych oraz opra co wa nia do -
ty czą ce dzia łal no ści kontr wy wia dow czej, wy wia dow czej i po li tycz nej z róż nych
okre sów pań stwo wo ści pol skiej31.

30 AIPN, 00742/1, In struk cja o za sa dach i try bie po stę po wa nia z ak ta mi (ma te ria ła mi) ar -
chi wal ny mi w Woj sko wej Służ bie We wnętrz nej, wpro wa dzo na Za rzą dze niem sze fa WSW
nr 011 z dnia 4 X 1985 r., s. 12. Zgod nie z in struk cją w ze spo łach wcho dzą cych w skład ar -
chi wum hi sto rycz ne go Sze fo stwa WSW po win ny zna leźć się na stę pu ją ce se rie ma te ria łów ar -
chi wal nych: ope ra cyj ne, per so nal ne, pre wen cji, ogól no woj sko we, bi blio te ka ar chi wal na. Tam -
że, s. 6. Opi sy re pre zen tu ją ce ak ta czte rech se rii (po za per so nal ny mi) znaj du ją się już
w in wen ta rzu ar chi wal nym IPN.
31 Tam że, s. 6–7. Zgod nie z In struk cją o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za -
rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z dnia 8 XI 1966 r. ma te ria ły wy wia du woj sko we go gru po wa no
w ra mach na stę pu ją cych se rii: ak ta ope ra cyj ne (tecz ki spraw ewi den cji ope ra cyj nej, tecz ki
per so nal ne pra cow ni ków, tecz ki per so nal ne i pra cy agen tów oraz współ pra cow ni ków, ze szy -
ty ewi den cyj ne kan dy da tów, tecz ki re zy den tur, tecz ki za wie ra ją ce cha rak te ry sty ki sy tu acji
wy wia dow czej, tecz ki obiek to we, tecz ki sys te mów łącz no ści agen tu ral nej, tecz ki lo ka li kon -
spi ra cyj nych, tecz ki współ pra cy z MSW i WSW, tecz ki ope ra cyj ne at ta cha tów państw ob cych,
tecz ki afer szpie gow skich); ma te ria ły in for ma cyj ne (pu bli ka cje Za rzą du II Szta bu Ge ne ral -
ne go do ty czą ce ar mii państw ob cych, oce ny ma te ria łów in for ma cyj nych, za da nia wy wia dow -
cze); ak ta ogól ne (roz ka zy i za rzą dze nia we wnętrz ne i ze wnętrz ne, rocz ne pla ny pra cy, pla -
ny szko leń, ma te ria ły fi nan so we, ma te ria ły go spo dar cze, ko re spon den cja, opi sy spraw,
dzien ni ki pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych); ma te ria ły ko do wo -szy fro we (prze cho wy wa -
ne w Wy dzia le Łącz no ści Spe cjal nej). A. Mar cin kie wicz, Spo sób ar chi wi zo wa nia i prze cho wy -
wa nia do ku men ta cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go, „Prze gląd Ar chi wal -
ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 32. Zob. P. Pio trow ski, Uwa gi o funk cjo no wa niu 
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Czy zo sta nie za ak cep to wa ny stan fak tycz ny w od nie sie niu do cy wil nych i woj -
sko wych or ga nów wy mia ru spra wie dli wo ści, po le ga ją cy na przy ję ciu za ło że nia, że
w przy pad ku są dów i pro ku ra tur ni gdy nie do ko na my sca le nia ide al ne go i dla te go
le piej bę dzie uznać, że ma my do czy nie nia ze zbio ra mi ar chi wal ny mi, niż da lej trak -
to wać je ja ko ze spo ły?

Pod su mo wu jąc swo je wy wo dy, ce lo wo uży ję pew nej pa ra le li. Z in wen ta rzem
ar chi wal nym IPN jest jak z Be au jo la is No uve au. Co ro ku świę to te go wi na jest ob -
cho dzo ne w trze ci czwar tek li sto pa da (w 2013 r. by ło to 21 li sto pa da). Wte dy to
na ca łym świe cie otwie ra się ty sią ce bu te lek te go mło de go, o owo co wo -kwa sko wym
lek kim aro ma cie, cierp kie go w sma ku czer wo ne go wi na. Trze ba też pa mię tać, że
Beau jo la is jest go to we do spo ży cia już 6 ty go dni po wi no bra niu i tak też jest w przy -
pad ku in wen ta rza ar chi wal ne go IPN. Ocze ki wa nia wo bec nie go na stą pi ły prak tycz -
nie w chwi li je go pu bli ka cji. Na le ża ło by za py tać: a gdzie umknął pro ces sta rze nia
w dę bo wych becz kach z na pi sem „za sa da struk tu ral na”?

Sfor mu ło wa nie, iż „wi no im star sze tym lep sze” jest praw dzi we tyl ko w czę -
ści. Win, któ re moż na wy pić po okre sie dłuż szym niż 10 lat le ża ko wa nia, jest 1 pro -
cent. I tu taj na pół ce wi dać wy raź nie za cny tru nek z na pi sem „za sa da struk tu ral na”.
Win, któ re spo ży wa my po kil ku let nim doj rze wa niu, jest za le d wie 5 pro cent. Prze -
wa ża ją cej ilo ści win ich sta rze nie nie spo wo du je, że sta ną się one lep sze, a czas ob -
na ży tyl ko ich nie do sko na ło ści. W od nie sie niu do in wen ta rzy bę dą to pro ble my
zwią za ne z wy szu ki wa niem in for ma cji, wy ni ka ją ce z błę dów me to dycz nych po peł -
nio nych w trak cie ich opra co wy wa nia. Lep szy mi sta ją się bo wiem tyl ko „wiel kie”
wi na i rze tel nie opra co wa ne in wen ta rze. 

Że by wi no mo gły się do brze sta rzeć, a in wen tarz był do brze opra co wa ny, po -
trzeb ne jest speł nie nie kil ku wa run ków. 

Po pierw sze, tem pe ra tu ra i świa tło, czy li w przy pad ku in wen ta rza przej rzy sty
ob raz ca łe go za so bu, usta le nie, że w przy pad ku ar chi wum IPN ma my do czy nie nia
z for ma mi po nadze spo ło wy mi, ja ki mi są ar chi wa hi sto rycz ne cy wil nych i woj sko -
wych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. 

Po dru gie, wil got ność w piw ni cy (w przy pad ku ar chi wum cho dzi oczy wi ście
o ma ga zyn), czy li wy od ręb nie nie w ra mach stu diów wstęp nych w za so bie i w ra -
mach wspo mnia nych ar chi wów hi sto rycz nych, ze spo łów, pod ze spo łów i zbio rów ar -
chi wal nych oraz wy bór me to dy ich po rząd ko wa nia. 

Po trze cie, spo kój, po le ga ją cy na prze cho wy wa niu wi na w po zy cji ho ry zon tal -
nej, a w przy pad ku opra co wy wa nych ze spo łów na: 1) za cho wa niu wła ści wej głę bi
in for ma cyj nej opi su w po lu ty tuł, 2) do da niu po la treść, bę dą ce go ro dza jem re ge stu

i me to do lo gii pra cy ope ra cyj nej Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP oraz Woj sko wej Służ by We -
wnętrz nej Jed no stek Woj sko wych MSW [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me to do lo -
gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 403–407.
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do jed nost ki ar chi wal nej32 oraz 3) wpro wa dze niu rze czo wej in struk cji, opi su ją cej
nie tyl ko tech nicz ne aspek ty ko rzy sta nia z in wen ta rza (wy szu ki wa nia da nych), ale
przede wszyst kim je go bu do wę i cha rak te ry sty kę za war to ści po szcze gól nych pól opi -
su. In wen ta rza nie two rzy się bo wiem na po zio mie me ry to rycz nym dla gru py od -
bior ców zdo by wa ją cych wie dzę z Fa ce bo oka, ale dla ka te go rii użyt kow ni ków bar -
dziej wy bred nych, szu ka ją cych cią gów in for ma cji, wy ni ka ją cych ze struk tu ry
i po dzia łu kom pe ten cji ak to twór cy.

Po czwar te, po miesz cze nie, w któ rym skła do wa ne jest wi no, po win no być po -
zba wio ne nie przy jem nych za pa chów i po zo sta wać z da le ka od urzą dzeń wy wo łu ją -
cych wstrzą sy, co w od nie sie niu do in wen ta rza ar chi wal ne go ozna cza, że po wi nien
on być po zba wio ny roz war stwie nia na dwie ka te go rie akt: z na zwi ska mi i bez na -
zwisk w ty tu le i po zo sta wać po za wi bra cja mi po li tycz ny mi. 

32 Obec nie w Cy fro wym Ar chi wum, z któ re go po zy ski wa ne są in for ma cje do in wen ta rza
ar chi wal ne go, ob szar od po wia da ją cy za te da ne na zy wa się „opis jed nost ki ar chi wal nej”.
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Je rzy Bed na rek 
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi

Pro blem ar chi wów hi sto rycz nych 
w za so bie ar chi wal nym 

In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej

Opra co wa nie za so bu ar chi wal ne go w opar ciu o na uko we me to dy wy pra co wa ne
przez ar chi wi sty kę jest jed nym z waż niej szych za dań re ali zo wa nych w bie żą cej pra -
cy ar chi wów. Ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, jak waż ne dla ja ko ści ba dań hi sto rycz -
nych jest po praw ne roz po zna nie i opi sa nie zgro ma dzo nych ar chi wa liów. W tym przy -
pad ku wszech stron ną i głę bo ką ana li zę za so bu z uwzględ nie niem wszyst kich ty pów
i ro dza jów ma te ria łów ar chi wal nych umoż li wia za sa da struk tu ral na, któ rą w 1994 r.
sfor mu ło wał prof. Boh dan Ry szew ski. Bę dąc roz wi nię ciem za sa dy pro we nien cji, zo -
sta ła stwo rzo na z my ślą wy ko rzy sta nia jej w sys te mach in for ma tycz nych prze zna -
czo nych dla ar chi wów. Jej pod sta wo wym za ło że niem teo re tycz nym jest ko niecz ność
re kon struk cji i po sza no wa nia nie tyl ko ze spo łu ar chi wal ne go, ale ca łej struk tu ry za -
so bu ar chi wal ne go – ze wszyst ki mi jej ele men ta mi1.

Sto so wa nie za sa dy struk tu ral nej mo że przy nieść wy mier ne ko rzy ści za rów no
dla hi sto ry ków, jak i ar chi wi stów. Po pierw sze, po zwa la wyjść po za for mę i treść do -
ku men tu, bo wiem da je moż li wość ujaw nie nia i po zna nia związ ków mię dzy ar chi -
wa lia mi w ra mach zre kon stru owa ne go i opi sa ne go za so bu ar chi wal ne go. Dzię ki te -
mu ma tak że istot ne zna cze nie dla ja ko ści kwe rend ar chi wal nych i kry ty ki
hi sto rycz nej źró deł2. Po dru gie, w wy ni ku za sto so wa nych stan dar dów opi su za sa da
struk tu ral na pro wa dzi do upo rząd ko wa nia i ujed no li ce nia me to dy ki ar chi wal nej,
a do dat ko wo w wy ni ku ko niecz no ści uści śle nia po jęć wy ko rzy sta nych w stan dar -
dzie opi su przy czy nia się do roz wo ju teo rii ar chi wal nej3. 

W za pro po no wa nej struk tu rze za so bu ar chi wal ne go w wa run kach pol skich
zosta ło wy dzie lo nych dzie więć pod sta wo wych po zio mów ko niecz nych do po praw -

1 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 26.
2 Ten że, Struk tu ra za so bu ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści w ar chi wi sty -
ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4: Pro ble my struk tu ry za so bu ar chi wal -
ne go w per spek ty wie kom pu te ry za cji ar chi wów, red. H. Ro bót ka, To ruń 1998, s. 11.
3 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 18.
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ne go opi su ar chi wa liów. Wy mie nia jąc je od naj wyż sze go do naj niż sze go, są to:
1) zasób archi wum, 2) za sób ar chi wum hi sto rycz ne go, 3) gru pa ze spo łów, 4) ze spół
ar chi wal ny, 5) pod ze spół, 6) se ria ar chi wal na, 7) kla sa ar chi wal na (pod se ria), 8) jed -
nost ka ar chi wal na i na koń cu do ku ment, ale ro zu mia ny ja ko po je dyn czy prze kaz
in for ma cyj ny4.

Istot nym, choć w bie żą cej prak ty ce ar chi wów sta le nie do ce nia nym, ele men -
tem za sa dy struk tu ral nej jest po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go. Roz wa ża nia na je go
te mat, w od nie sie niu do za so bu ar chi wal ne go IPN, na le ży roz po cząć od przy po mnie -
nia de fi ni cji te go po ję cia. Naj ogól niej moż na stwier dzić, iż ar chi wum hi sto rycz ne
sta no wi ło w prze szło ści za sób od ręb ne go or ga ni za cyj nie ar chi wum, któ re w wy ni -
ku róż nych oko licz no ści utra ci ło sa mo dziel ność i we szło w skład za so bu in ne go ar -
chi wum5. Do dat ko wo, przy sto so wa niu te go po ję cia, na le ży pa mię tać, iż cho dzi o za -
sób ar chi wum, a nie o po je dyn czą re gi stra tu rę, na wet gdy by by ła ona w prze szło ści
obar czo na suk ce sja mi akt ob cych. Róż na na to miast mo gła być od ręb ność or ga ni za -
cyj na ta kie go ar chi wum. Moż na mó wić w tym przy pad ku o ca łej in sty tu cji, dzia le
in sty tu cji, czy też na ro słym hi sto rycz nie ar chi wum ro dzin no -ma jąt ko wym6.

Po da jąc przy kła dy ta kich form ar chi wal nych, moż na wy mie nić cho ciaż by za -
so by ar chi wów sta ro pol skich, któ re mia ły swo je re gu la cje praw ne, opie kę, or ga ni -
za cję i okre ślo ne za sa dy udo stęp nia nia akt7. In ną, czę sto spo ty ka ną, for mą ar chi -
wum hi sto rycz ne go są na przy kład ar chi wa miast. Ukształ to wa ne na prze strze ni
wie lu stu le ci nie rzad ko obec nie są trak to wa ne ja ko zwy kłe ze spo ły, któ rych na zwa
z re gu ły roz po czy na się od umniej sza ją cej ich hi sto rycz ne zna cze nie for mu ły: „ak -
ta mia sta”. Ar chi wa mi hi sto rycz ny mi są też ar chi wa gu ber nial ne. Zor ga ni zo wa ne
w XIX w. przez ro syj skie wła dze ad mi ni stra cyj ne peł ni ły przede wszyst kim funk -
cje ar chi wów bie żą cych, sil nie zwią za nych z wła sny mi re gi stra tu ra mi. Po pierw szej

4 Na le ży w tym miej scu do dać, iż przed sta wio na po wy żej za sa da struk tu ral na, zgod nie
z ideą prof. Ry szew skie go, mo że być twór czo roz wi ja na przez ar chi wi stów, na przy kład przez
do da wa nie (w mia rę po trze by) no wych ele men tów opi su w for mie pod po zio mów.
5 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 20. Jó zef Sie mień ski w 1933 r. za pro po no -
wał wpro wa dze nie do ar chi wi sty ki pol skiej po ję cia „ze spół wyż sze go rzę du” na ozna cze nie
ze spo łów akt wy two rzo nych przez in sty tu cje na le żą ce do jed ne go ustro ju. Póź niej pro po no -
wa no też for mę ta ką okre ślać mia nem „kom plek su ar chi wal ne go” lub „com po si tum”. Sze -
rzej zob. B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 21.
6 B. Ry szew ski, Struk tu ra za so bu ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści..., s. 15.
Po wsta ły też pro po zy cje re kon struk cji ze spo łów hi sto rycz nych. Jed ną z nich za pre zen to wał
Hu bert Wajs na przy kła dach z ar chi wów grodz kich. By ła ona opar ta na tzw. re kon struk cji
ide al nej, prze wi du ją cej od two rze nie ze spo łów roz pro szo nych, zde kom ple to wa nych, a na wet
znisz czo nych (H. Wajs, Uwa gi na te mat ze spo ło wo ści w okre sie sta ro pol skim [w:] Kom pu te ry za -
cja ar chi wów, t. 3: Pro ble my ze spo ło wo ści w ar chi wi sty ce i w prak ty ce ar chi wów, red. H. Ro bót ka,
To ruń 1997, s. 35–38).
7 W. Cho rą ży czew ski, Struk tu ra sta ro pol skie go za so bu ar chi wal ne go w kon tek ście opi su
w skom pu te ry zo wa nych ar chi wal nych sys te mach in for ma cyj nych [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów,
t. 4: Pro ble my struk tu ry za so bu..., s. 19–39.
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woj nie świa to wej, czę ścio wo roz pro szo ne, zo sta ły włą czo ne do za so bu ar chi wów pań -
stwo wych od ro dzo nej Rze czy po spo li tej8. 

Z bliż szych na szym cza som ar chi wów hi sto rycz nych moż na po dać na przy -
kład za cho wa ne ak ta PZPR. Gro ma dzo ne i prze cho wy wa ne na prze strze ni lat
w odręb nych ar chi wach ko mi te tów wo je wódz kich przed prze ję ciem do za so bów
archi wów pań stwo wych mia ły sta tus ar chi wów wy dzie lo nych i nie pod le ga ły me ry -
to rycz nie pań stwo wej służ bie ar chi wal nej9. Ko lej nym, tak że cha rak te ry stycz nym
przy pad kiem, jest za sób ar chi wum woj sko we go z lat 1918–1939. Czę ścio wo odtwo -
rzo ny po dru giej woj nie świa to wej, w obec nej struk tu rze za so bu CAW zo stał zre du -
ko wa ny do ze spo łu li czą ce go 278 jed no stek ar chi wal nych (7,7 m.b.) i obej mu ją ce go
je dy nie spra wy or ga ni za cyj ne przed wo jen ne go ar chi wum. Po zo sta łe ak ta tworzą ce
za sób te go ar chi wum w prze szło ści zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne w ra mach od ręb nych
ze spo łów i zbio rów bez ko niecz ne go, jak się wy da je, choć by ich in for ma cyj ne go
scale nia na po zio mie ar chi wum hi sto rycz ne go10.

Ten krót ki prze gląd kon kret nych przy kła dów ar chi wów hi sto rycz nych nie wy -
czer pu je rzecz ja sna moż li we go ka ta lo gu te go ro dza ju form zgro ma dzo nych we
współ cze snych ar chi wach. Przy pad ki włą cza nia ca łych za so bów do tąd od ręb nych
ar chi wów do za so bów in nych ar chi wów nie by ły i nie są czymś wy jąt ko wym. Nie -
ste ty, sa mo po ję cie ar chi wum hi sto rycz ne go nie utrwa li ło się w peł ni w pol skiej ar -
chi wi sty ce, tym bar dziej nie ma do koń ca sku tecz ne go za sto so wa nia w pra cy ar chi -
wów. Wy star czy przy po mnieć, że za so by ar chi wów hi sto rycz nych by ły do tej po ry
trak to wa ne ja ko gru py ze spo łów, ze spo ły zło żo ne, lub po pro stu ja ko ze spo ły sta no -
wią ce część za so bu ar chi wum11.

Po wo dy ta kie go sta nu rze czy moż na tłu ma czyć w róż ny spo sób. Wy da je się
jed nak, że jed nym z waż niej szych jest pro blem nie do stat ku ba dań pro ce sów ar chi -

8 Sze rzej zob. M. Ja nik, Ar chi wa hi sto rycz ne w struk tu rze za so bu Ar chi wum Pań stwo we go
w Ło dzi [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4: Pro ble my struk tu ry za so bu..., s. 88–89, 94–95.
9 Do ku men ta cja PZPR do koń ca lat pięć dzie sią tych by ła gro ma dzo na w skład ni cach akt.
Nad zór nad ni mi spra wo wa ły Wy dzia ły Ogól ne Ko mi te tów Wo je wódz kich PZPR, a od 1955 r.
Wy dzia ły Pro pa gan dy. W 1956 r. skład ni ce uzy ska ły sta tus ar chi wów, któ re me ry to rycz nie pod -
le ga ły Za kła do wi Hi sto rii KC PZPR, a na stęp nie Cen tral ne mu Ar chi wum PZPR. Szerzej zob.
W. Horst, Kan ce la rie i ar chi wa Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go Pol skiej Par tii So cja li stycz nej,
Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Par tii Ro bot ni czej i Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej, War sza wa 2006; I. Chmie lew ska, K. Ho łow nia, Pro ble my po rząd ko wa nia akt par tyj -
nych z by łe go Ar chi wum Ko mi te tu Wo je wódz kie go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej w Olsz ty -
nie z lat 1948–1990 (z wy łą cze niem ze spo łu Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR), http://20090209.ar -
chi wa.gov.pl/re po si to ry/wy da rze nia/Chmie lew ska_Ho low nia.pdf (do stęp 10 XI 2013 r.).
10 Zob. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, red. N. Buj nie -
wicz, War sza wa 2008, s. 10–12. O hi sto rii ar chi wów woj sko wych w II Rze czy po spo li tej oraz
o współ cze snym Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym zob. W.K. Ro man, Cen tral ne Ar chi wum
Woj sko we 1918–1998, tra dy cje, hi sto ria, współ cze sność służ by ar chi wal nej Woj ska Pol skie go,
Toruń 2002.
11 M. Janik, Ar chi wa Historyczne..., s. 87–88.
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wo twór czych. Nie wy róż nia ją się w tym wzglę dzie tak że hi sto ry cy i ar chi wi ści zwią -
za ni z IPN, któ rych nie licz ne tyl ko opra co wa nia do ty ka ją kwe stii za sad obie gu i ar -
chi wi za cji do ku men ta cji wy twa rza nej przez ko mu ni stycz ne służ by spe cjal ne12. Sto -
sun ko wo do brze zo sta ła roz po zna na je dy nie spra wa or ga ni za cji i funk cjo no wa nia
tzw. ewi den cji ope ra cyj nej SB MSW, czy li spe cy ficz nej dla taj nych służb for my do -
ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej1 3. Nie wy ni ka to jed nak z po dej mo wa nych w Insty -
tu cie na sze ro ką ska lę ba dań pro ce sów ar chi wo twór czych, czy też prób roz po zna nia
struk tu ry za so bu, ale głów nie z bie żą cej ko niecz no ści, jak naj szyb sze go zi den ty fi -
ko wa nia i na stęp nie udo stęp nie nia akt prze ję tych przez In sty tut róż ne go ro dza ju
wnio sko daw com.

Ogrom spraw bie żą cych, ja ki mi zaj mu je się ar chi wum IPN, ni gdy nie sprzy jał
rów nież jak że istot nej dla ja ko ści pra cy ar chi wów dys ku sji z za kre su me to dy ki ar -
chi wal nej. Wy star czy tyl ko przy po mnieć, iż od po ło wy 2011 r. do koń ca 2013 r. nie
ze brał się je go Ze spół Me to dycz ny, po wo ła ny w mar cu 2008 r. na pod sta wie za rzą -
dze nia pre ze sa In sty tu tu14.

12 Zob. m.in. Z. Krup ska, Za rzą dza nie do ku men ta cją ak to wą w na czel nych or ga nach bez pie -
czeń stwa pań stwa i po rząd ku pu blicz ne go w la tach 1944–1990 [w:] W krę gu „te czek”. Z ba dań
nad za so bem i funk cja mi ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na,
Łódź – To ruń 2006, s. 115–128; A. Woj ciu lik, Obieg do ku men tów oraz ich ar chi wi za cja w UBP
wo je wódz twa bia ło stoc kie go w la tach 1944–1956 (za rys pro ble mu) [w:] W krę gu „te czek”..., s. 129–136;
A. Mar cin kie wicz, Spo sób ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men ta cji w Za rzą dzie II Szta -
bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 9–49; P. Perzy na, Kształ to wa nie za so bu ar chi wal ne go i spe cy fi ka dzia łal no ści Wy dzia łu „C”
Ko men dy Miej skiej MO w Ło dzi do 1975 r., „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2011, t. 4, s. 37–90.
13 Zob. m.in. L. Po sto ło wicz, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Służ by Bez pie czeń stwa [w:] Z ar -
chi wum IPN, t. 1, red. B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 17–20; M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kar to tek ogól no in for ma cyj nej i za gad nie nio wej apa ra tu bez pie czeń stwa [w:] Wo -
kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006,
s. 231–262; M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko or dy na -
cyj ne ja ko źró dła hi sto rycz ne [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw -
cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 263–280; J. Pi łat, Za sa dy pro wa dze nia, funk cjo no wa nie oraz
ro la ewi den cji ope ra cyj nej SB z uwzględ nie niem przy dat no ści za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj -
nych w bie żą cej pra cy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej [w:] W krę gu „te czek”..., s. 149–166; P. Drzy -
ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej na pod sta wie ma te ria łów Wy dzia łu „C” KW MO
w Po zna niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1, s. 9–40; ten że, Za rys
struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej Sek cji II Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Po zna niu
[w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu. Stu dia nad za so bem,
red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, War sza wa – Po znań 2008, s. 89–104; A. Zie liń ski, Przy -
kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB w la tach 1972–1990 i jej
wyko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 147–168.
14 Ze spół Me to dycz ny IPN od mar ca 2008 r. do po ło wy 2011 r. od był sie dem po sie dzeń.
Sze rzej zob. J. Bed na rek, Dzia łal ność na uko wo -ba daw cza ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej w la tach 2000–2010, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2012, t. 5, s. 22–23.
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Nie mo że być za sko cze niem w ta kiej sy tu acji fakt, że pro blem ar chi wów histo -
rycz nych w za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej obec nie nie ist nie -
je na żad nym po zio mie dys ku sji me to dycz nej. Zo stał też kom plet nie po mi nię ty
przy trwa ją cym ak tu al nie in ten syw nym opracowaniu zgro ma dzo ne go przez In sty -
tut za so bu15.

Tym cza sem ar chi wum IPN na prze strze ni ostat nich kilkunastu lat nie dość,
że prze ję ło kil ka ar chi wów hi sto rycz nych, to jed no cze śnie, co na le ży pod kre ślić, do -
ko na ło sca le nia ich za cho wa nych i roz pro szo nych do tej po ry za so bów. Od po wiedź
na py ta nie, ja kie są to ar chi wa, nie jest skom pli ko wa na. Od ra zu moż na wy mie nić
od ręb ne or ga ni za cyj nie i dzia ła ją ce nie za leż nie od sie bie:

– Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1944–1990),
– Ar chi wum De par ta men tu I Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1944–1990),
– Ar chi wum Woj sko wej Służ by We wnętrz nej MON (1943–1990),
– Ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP (1944–1990)16.
Ina czej, uży wa jąc ter mi no lo gii sto so wa nej w na ukach o obron no ści i bez pie -

czeń stwie we wnętrz nym, bę dą to od po wied nio na stę pu ją ce ar chi wa funk cjo nu ją ce
w sys te mie służb spe cjal nych PRL:

– ar chi wum kontr wy wia du cy wil ne go,
– ar chi wum wy wia du cy wil ne go,
– ar chi wum kontr wy wia du woj sko we go,
– ar chi wum wy wia du woj sko we go.
Bez wąt pie nia naj le piej roz po zna ne są ak tu al nie ma te ria ły ar chi wal ne za cho -

wa ne po dzia łal no ści kontr wy wia du cy wil ne go PRL. W więk szo ści zo sta ły już zin -
wen ta ry zo wa ne i w ska li ca łe go za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu opra co wa no je w ra -
mach ze spo łów: Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych w War sza wie [1945] 1954–1990
oraz je go od po wied ni ków te re no wych utwo rzo nych w 1983 r. – wo je wódz kich urzę -
dów spraw we wnętrz nych. Na wet po bież na ana li za za miesz czo nych w pu blicz nym

15 Na le ży przy po mnieć, że w przy pad ku dzia łal no ści ar chi wum IPN ja ko pierw szy po -
trze bę zwró ce nia uwa gi na kwe stię ar chi wów hi sto rycz nych pod niósł Pa weł Perzy na w ar ty -
ku le opu bli ko wa nym w 2009 r. na ła mach „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej”. Zob. P. Perzy na, Pro ble ma ty ka roz po zna nia struk tu ry za so bu i ze spo ło wo ści akt cy wil nych
or ga nów bez pie czeń stwa oraz ich in for ma tycz ne go opi su, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 13–52.
16 Pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce or ga ni za cji i za kre su kom pe ten cji ar chi wów ko mu -
ni stycz nych służb spe cjal nych moż na zna leźć m.in. w na stę pu ją cych pra cach: P. Mil cza now -
ski, Spe cy fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej Ar chi wum MSW [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia
me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 221–229; P. Pio trow ski, Me to -
do lo gia pra cy ope ra cyj nej De par ta men tu I MSW [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me -
to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 382, 388–389; A. Mar cin kie wicz,
Spo sób ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men ta cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go...,
s. 9–49; A. Mar cin kie wicz -Kacz mar czyk, Woj sko wa Służ ba We wnętrz na. Or ga ni za cja i za kres
za dań [w:] Ar chi wa lia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji – za gad nie nia źró dło znaw cze, red. F. Mu -
siał, Kra ków 2012, s. 233–239.
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In wen ta rzu Ar chi wal nym IPN cha rak te ry styk tych ze spo łów, wska zu je jed nak na pe -
wien cha os ter mi no lo gicz ny i nie do koń ca roz strzy gnię te pro ble my me to dycz ne1 7.

Na przy kład, w opu bli ko wa nych opi sach, bę dą cych czymś w ro dza ju uprosz -
czo nych wstę pów do in wen ta rzy, ze spo ły wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz -
nych okre śla ne są mię dzy in ny mi ja ko: za mknię te i frag men ta rycz ne; ja ko zło żo ne,
za mknię te i nie kom plet ne lub na przy kład ja ko pro ste, za mknię te i frag men ta rycz -
ne. Naj cie ka wiej brzmi uza sad nie nie frag men ta rycz no ści ze spo łu. Frag men ta rycz -
ny, gdyż na przy kład w prze ję tych do IPN ma te ria łach nie ma do ku men ta cji wszyst -
kich pio nów WUSW, a do pie ro po sia da nie tych ma te ria łów „za pew ni ło by
kom plet ność ze spo łu i moż li wość ba da nia wszyst kich aspek tów dzia łal no ści je go
twór cy”18. W in nym opi sie za zna czo no, iż ze spół jest frag men ta rycz ny, bo wiem „za -
wie ra do ku men ta cję tyl ko nie któ rych ko mó rek or ga ni za cyj nych WUSW, sku pio -
nych w ra mach jed ne go pio nu SB”19. Moż na tak że do wie dzieć się, iż „do ar chi wum
Od dzia łu IPN [...] zo stał prze ka za ny [...] frag ment zar chi wi zo wa ne go ze spo łu
WUSW [...], ogra ni czo ny do ma te ria łów ar chi wal nych wy two rzo nych przez jed nost -
ki i ko mór ki Służ by Bez pie czeń stwa oma wia ne go wy twór cy”20.

Ma jąc na uwa dze do tych cza so wy do ro bek teo rii i me to dy ki ar chi wal nej, wy -
jąt ko wo ory gi nal nie brzmi cha rak te ry sty ka naj więk sze go ze spo łu – Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych w War sza wie. Jej ano ni mo wy au tor na zy wa go raz zbio rem,
raz spu ści zną ar chi wal ną, twier dząc mię dzy in ny mi: „Po łą cze nie w licz nych zbio -
rach do ku men ta cji po wsta łej w wy ni ku zróż ni co wa nych pro ce dur i we dług zróż ni -
co wa nych re guł w roz le głej per spek ty wie cza so wej, a tak że o wy jąt ko wo zróż ni co -
wa nej te ma ty ce i współ cze snym za sto so wa niu, wy twa rza nej przez nie za leż nie
funk cjo nu ją ce w ra mach MSW kan ce la rie i struk tu ry, czy ni ze spu ści zny ak to wej
i ewi den cyj nej MSW zbiór szcze gól nie zło żo ny”21.

Jak wi dać na pod sta wie po wyż szych przy kła dów, jed nym z istot nych pro ble -
mów me to dycz nych dla ar chi wi stów In sty tu tu sta ła się kwe stia tzw. frag men ta rycz -
no ści wy żej wy mie nio nych ze spo łów. Tym cza sem wia do mo prze cież, że, mó wiąc
naj ogól niej, ze spół ar chi wal ny to zar chi wi zo wa na ca łość ma te ria łów ar chi wal nych

17 W wy ni ku no we li za cji usta wy o IPN z 18 III 2010 r., Pre zes In sty tu tu zo stał zo bo wią -
za ny w ter mi nie do 31 XII 2012 r. do opu bli ko wa nia in wen ta rza ar chi wal ne go, za pew nia ją -
ce go opis za so bu na po zio mie jed no stek ar chi wal nych. Za sa dy opi su oraz pre zen ta cji da nych
znaj du ją cych się w in wen ta rzu opra co wa ła Ra da IPN. Zob. „Uchwa ła nr 2/12 Ra dy In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia
3 lu te go 2012 r. w spra wie for my in wen ta rza ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu”, http://in wen tarz.ipn.gov.pl/za kres -
-da nych (do stęp 10 XI 2013 r.).
18 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=4008 (do stęp 10 XI 2013 r.).
19 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=3928 (do stęp 10 XI 2013 r.).
20 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=3933 (do stęp 10 XI 2013 r.).
21 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=2033 (do stęp 10 XI 2013 r.).
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wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez ustro jo wo od ręb ne go twór cę22. Czy za tem
w ogó le na le ży upie rać się przy opra co wy wa niu ze spo łu o na zwie „Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych”, lub na przy kład „Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych
w Ło dzi”, sko ro w za so bie In sty tu tu nie zna la zła się zar chi wi zo wa na ca łość akt
tych twór ców? Da lej, jak ge ne ral nie pod wzglę dem ar chi wal nym moż li we jest opra -
co wa nie tzw. ze spo łu nie kom plet ne go, gdy nie moż na okre ślić je go struk tu ry
i wszyst kich aspek tów dzia łal no ści je go twór cy? Ja ka mo że być war tość in for ma -
cyj na in wen ta rza „frag men tu ze spo łu”? Jak wresz cie ta ki in wen tarz za bez pie cza
ca łość i układ ze spo łu ar chi wal ne go? Na le ży też roz wiać in ną wąt pli wość – z pew -
no ścią nie są to ze spo ły frag men ta rycz ne, gdyż po zo sta łe ak ta, któ re nie tra fi ły
do IPN, cały czas są prze cho wy wa ne mię dzy in ny mi w ar chi wum MSW i w ar chi -
wach po li cyj nych23.

Zna jąc pod sta wy praw ne dzia łal no ści IPN, na le ży sta now czo stwier dzić, iż ta
po zo sta ła do ku men ta cja, czy li na przy kład więk szość akt pio nu Mi li cji Oby wa tel -
skiej z lat 1954–1990 czy pio nu ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze go ni gdy do za so bu
Insty tu tu nie tra fi. Z po wo dów for mal nych więc, zwią za nych z ogra ni cze nia mi praw -
ny mi, nie jest też moż li we w tym przy pad ku tzw. sca le nie ide al ne, czy li uwzględ -
nie nie bra ku ją cej czę ści ze spo łu w in wen ta rzu.

Uświa do mie nie so bie tej, wy da wa ło by się, że dość oczy wi stej kon sta ta cji,
powin no pro wa dzić do wnio sku, iż w za so bie ar chi wal nym IPN nie ma i nie bę dzie
fi zycz nie ta kich ze spo łów, jak na przy kład Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych lub
Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych w Ło dzi. Wy star czy przy po mnieć, iż
zgodnie z usta wą o IPN z 1998 r. do je go za so bu tra fi ły do ku men ty, zbio ry da nych,
re je stry i kar to te ki wy two rzo ne oraz zgro ma dzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa
państwa, or ga ny wię zien nic twa, są dy i pro ku ra tu ry oraz or ga ny bez pie czeń stwa
Trzeciej Rze szy Nie miec kiej i Związ ku So cja li stycz nych Re pu blik So wiec kich,
dotyczą ce sze ro ko ro zu mia nych re pre sji po li tycz nych, zbrod ni na zi stow skich
i komu ni stycznych24.

22 B. Ry szew ski, Z za gad nień ze spo łu ar chi wal ne go, „Ac ta Uni ver si ta tis Ni co lai Co per ni ci.
Na uki Hu ma ni stycz no -Spo łecz ne. Hi sto ria” 1973, t. 8, z. 54, s. 139; H. Ro bót ka, B. Ry szew -
ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, War sza wa 1989, s. 15.
23 Ze spół moż na okre ślić ja ko frag men ta rycz ny je dy nie wów czas, gdy za cho wa ły się ak ta
od po wia da ją ce tyl ko nie któ rym funk cjom twór cy ze spo łu. Zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski,
A. Tom czak, dz. cyt., s. 16.
24 Zob. za pi sy Roz dzia łu 3 („Gro ma dze nie do ku men tów przez In sty tut Pa mię ci”) w „Usta -
wie z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu” (tekst jed no li ty), http://ipn.gov.pl/__da ta/as sets/pdf_fi -
le/0008/49292/1-24338.pdf (do stęp 10 XI 2013 r.). Wy daw nic twem ob ra zu ją cym względ nie re -
al ny stan i struk tu rę za so bu In sty tu tu po zo sta je ca ły czas: In for ma tor o za so bie ar chi wal nym
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (stan na dzień 31 grud nia 2008 ro ku), red. J. Bed na rek, R. Leś kie -
wicz, War sza wa 2009.

Je
rz

y 
B

ed
na

re
k,

 P
ro

bl
em

 a
rc

hi
w

ów
 h

ist
or

yc
zn

yc
h 

w
 z

as
ob

ie
 a

rc
hi

w
al

ny
m

 I
ns

ty
tu

tu
 P

am
ię

ci
 N

ar
od

ow
ej

75



Klu czem do roz wią za nia za sy gna li zo wa nych wy żej kon kret nych pro ble mów
do ty czą cych ze spo ło wo ści akt cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa mo że
być, zgod nie z za sa dą struk tu ral ną, pre cy zyj ne okre śle nie po zio mu ar chi wum hi -
sto rycz ne go. Bę dzie nim wspo mnia ne już Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW
w la tach 1944–1990. Ta ki wła śnie do kład nie za sób, w oma wia nym przy pad ku, prze -
jął IPN. „Ar chi wum”, dla te go gdyż w la tach 1944–1990 w ra mach MBP, KdsBP,
MSW oraz ich od po wied ni ków te re no wych by ły zor ga ni zo wa ne i funk cjo no wa ły
spe cjal ne ar chi wa z na ra sta ją cym hi sto rycz nie za so bem. „Służ by Bez pie czeń stwa
MSW” dla te go, po nie waż pion po li cji po li tycz nej nad zo ru ją cy te ar chi wa, czy li Służ -
ba Bez pie czeń stwa, dzia łał nad rzęd nie i nie za leż nie pod wzglę dem or ga ni za cyj nym
oraz kom pe ten cyj nym od po zo sta łych struk tur MSW25. Miał w do dat ku wła sne kan -
ce la rie, re gi stra tu ry, spe cjal ne re gu la cje do ty czą ce po stę po wa nia z wy twa rza ną oraz
gro ma dzo ną do ku men ta cją i wresz cie zor ga ni zo wa ne in sty tu cjo nal nie ar chi wa cen -
tral ne i te re no we (zob. sche ma ty 1 i 2).
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Ministerstwo Spraw
Wew trznych

Biuro „C”

(archiwum akt historycznych(archiwum akt operacyjnych

Centralne Archiwum
Ministerstwa Spraw Wewn trznych

(nazwa tylko w korespondencji zewn

Sche mat 1. Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW w la tach 1965–1990

Źró dło – opra co wa nie wła sne na pod sta wie: AIPN, 01758/16, Kon spekt o pra cy ar chi wal -
nej Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, [War sza wa] 1976; AIPN, 01435/33, Ewi den cja ope ra cyj na
Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, War sza wa 1984.



Źró dło – opra co wa nie wła sne na pod sta wie: AIPN, 01435/33, Ewi den cja ope ra cyj na Służ -
by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, War sza wa 1984; AIPN, 01305/683, In for -
ma tor o za so bie ar chi wal nym Wy dzia łu IV Biu ra „C”, [War sza wa] 1988; S. Kol ler, Bra ko wa nie
i nisz cze nie do ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
(1956–1990), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 179–234. 

25 Ogól nie o prze kształ ce niach or ga ni za cyj nych oraz za kre sie kom pe ten cji cy wil nych
orga nów bez pie czeń stwa PRL zob. Z. Na wroc ki, Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956
[w:] Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwa grzyk,
War sza wa 2005, s. 19–48; P. Pio trow ski, Służ ba Bez pie czeń stwa w la tach 1956–1975 [w:] Aparat
bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 7–33; P. Pio -
trow ski, Służ ba Bez pie czeń stwa w la tach 1975–1990 [w:] Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce...,
t. 3: 1975–1990, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2008, s. 9–60.
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Sche mat 2. Za sób Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW w la tach 1944–1990

Zasób archiwum akt operacyjnych

Służby Bezpieczeństwa MSW 

(1944–1990)

Zasób archiwum akt historycznych

Służby Bezpieczeństwa

MSW (1944–1990)

Obejmował akta SB i jednostek 

operacyjno-dochodzeniowych MO:

– akta osobowych źródeł informacji,

dysponentów lokali kontaktowych,

mieszkań konspiracyjnych, 

kandydatów na osobowe źródła

informacji (tzw. sygn. I),

– akta rozpracowań operacyjnych 

(tzw. sygn. II),

– akta postępowań przygotowawczych

(tzw. sygn. III),

– akta spraw obiektowo-zagadnieniowych 

(tzw. sygn. IV),

– dokumentacja ogólnooperacyjna

(normatywy, sprawozdawczość, 

meldunki sytuacyjne, korespondencja

operacyjna),

– zbiory mikrofilmowe,

– materiały ewidencyjne (różnego rodzaju

kartoteki, skorowidze, katalogi)

– akta okresu międzywojennego i okresu

okupacji (m.in. materiały MSW; 

urzędów wojewódzkich, starostw, 

sądów i prokuratur przedwojennych 

woj. wschodnich, Policji Państwowej,

Oddziału II SG WP, 

attachatów wojskowych RP, 

Rządu RP na Uchodźstwie, 

Armii Krajowej),

– akta administracyjne jednostek

organizacyjnych MSW i KG MO,

– akta osobowe zwolnionych

funkcjonariuszy SB i MO 

oraz pracowników cywilnych 

(m.in. sygn. V, VI, VII),

– materiały ewidencyjne (m.in. kartoteki

funkcjonariuszy PP, członków KPP,

żołnierzy AK, 

repatriantów z lat 1945–1951,

żołnierzy II Korpusu Polskiego, VD)

Stan zasobu w 1988 r.:

ponad 39 tys. akt spraw (sygn. I–IV) 

i 308 mb dokumentacji ogólnooperacyjnej

Stan zasobu w 1988 r.:

ponad 138 tys. j.a. (ok. 1800 mb)



Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1944–1990) i je go od po wied ni ki te -
re no we to wręcz mo de lo we ty py ar chi wów hi sto rycz nych. Ich opra co wa nie, w zgo -
dzie z za sa dą struk tu ral ną, mo że przy nieść wie le ko rzy ści. Po zwo li mię dzy in ny mi
od two rzyć po wią za nia mię dzy ak to we za so bu, je go na ra sta nie, struk tu rę i, co naj -
istot niej sze, re al ny stan za cho wa nia.

Przy kład ta kie go ar chi wum hi sto rycz ne go, opra co wa ny na pod sta wie do tych -
cza so wej ana li zy struk tu ry za so bu Od dzia łu IPN w Ło dzi, wy glą da na stę pu ją co:

I. Za sób ar chi wum:
Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi.

II. Za sób ar chi wum hi sto rycz ne go:
Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa wo je wódz twa łódz kie go 1945–1990.

III. Gru pa ze spo łów: (brak).

IV. Ze spół ar chi wal ny:
Służ ba Bez pie czeń stwa Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych
w Ło dzi [1945] 1983–1990.

V. Pod ze spo ły:
– Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ło dzi 1945–1954,
– Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na mia sto Łódź 1951–1954,
– Wo je wódz ki Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ło dzi

1954–1956,
– Służ ba Bez pie czeń stwa Ko men dy Miej skiej Mi li cji Oby wa tel skiej

w Ło dzi 1956–1977,
– Służ ba Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej

w Ło dzi 1956–1983,
– Służ ba Bez pie czeń stwa Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych

w Ło dzi 1983–1990.

VI. Se rie:
– ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne (po rząd ko wa ne zgod nie z me to dą struk tu -

ral no -or ga ni za cyj ną, uło że nie jed no stek ar chi wal nych we dług struk -
tury or ga ni za cyj nej twór cy i ewen tu al nie we dług wy ko ny wa nych
funkcji),

– ma te ria ły ope ra cyj ne (po rząd ko wa ne we dług zar chi wi zo wa nych ro dza -
jów akt, tzw. sy gna tu ry: I, II, III i IV),

– ma te ria ły oso bo we (po rząd ko wa ne we dług zar chi wi zo wa nych ro dza -
jów akt, tzw. sy gna tu ry V, VI, VII),
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– ma te ria ły obron ne (po rząd ko wa ne zgod nie z me to dą struk tu ral no -or -
ga ni za cyj ną, uło że nie jed no stek ar chi wal nych we dług struk tu ry or ga -
ni za cyj nej twór cy i ewen tu al nie we dług wy ko ny wa nych funk cji),

– ma te ria ły ewi den cyj ne (po rząd ko wa ne we dług ukła du rze czo we go: kar -
to te ki, sko ro wi dze, dzien ni ki re je stra cyj ne, dzien ni ki ar chi wal ne itp.),

– bi blio te ka (po rząd ko wa na we dług ukła du rze czo we go: se rie wy daw ni -
cze, pe rio dy ki itp.),

– ak ta pasz por to we (po rząd ko wa ne we dług ko lej no ści re je stra cji – układ
sko ro wi dzo wy).

Na le ży tak że zwró cić uwa gę, iż nie ste ty ist nie je du że nie bez pie czeń stwo de -
for ma cji te go ar chi wum, po wo do wa ne po ku są nie re al ne go obec nie, jak wspo mnia -
no wy żej, od two rze nia ze spo łów MSW, czy też wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych. Trwa na przy kład łą cze nie za so bu wy two rzo ne go i zgro ma dzo ne go
przez SB z nie licz ny mi ak ta mi pro we nien cji mi li cyj nej, wy two rzo ny mi po 1954 r.,
któ re tra fi ły do ar chi wum In sty tu tu, a ni gdy nie by ły zar chi wi zo wa ne w pio nie „C”
SB. Wy da je się, iż do ku men ta cja ta po win na być kon se kwent nie opra co wy wa na w ra -
mach po ste rio rów ze spo łów z ak ta mi MO z okre su 1944–1954, gdy struk tu ra ta pod -
le ga ła for mal nie MBP. Obec nie, w ska li ca łe go In sty tu tu, pra ce ta kie wy ko ny wa ne
są je dy nie w Od dzia le IPN w Ło dzi2 6.

Pod su mo wu jąc, oczy wi ste jest to, iż ar chi wa mia ły szcze gól nie waż ne zna cze -
nie dla sys te mu służb spe cjal nych PRL, bę dąc dla nie go przede wszyst kim pod sta -
wo wym źró dłem wie dzy ope ra cyj nej. Dla te go od two rze nie ich za so bów, ana li za or -
ga ni za cji i funk cjo no wa nia, wresz cie opracowanie zgod ne z za sa da mi ar chi wi sty ki
to wa run ki ko niecz ne za rów no dla wła ści wej re ali za cji usta wo wych za dań przez IPN,
jak i dla rze tel nej na uko wej oce ny dzia łal no ści ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie -
czeń stwa pań stwa w PRL.

26 W struk tu rze za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu IPN w Ło dzi wy od ręb nio no trzy ze spo ły
z ak ta mi pro we nien cji mi li cyj nej. Są to: Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej
w Łodzi 1945–1954 [1989], Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej w Po zna niu
1945–1954 [1989], Ko men da Miej ska Mi li cji Oby wa tel skiej w Ło dzi [1944] 1945–1954 [1976].
Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/advancedSearch?q=&typ=1&gru pa AktotworcyId=3 (do -
stęp 10 XI 2013 r.).
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Ro man Maj ka CSMA 
Szko ła Wyż sza Przy mie rza Ro dzin w War sza wie

Struk tu ra za so bu ar chi wów za kon nych

Uwagi wstępne
Pre zen ta cja za gad nie nia struk tur za so bu ar chi wów za kon nych zo sta nie po -

prze dzo na wska za nia mi ogól ny mi, do ty czą cy mi struk tur or ga ni za cyj nych za ko nów.
Pod sta wo we roz róż nie nie struk tur za ko nów wy od ręb nia struk tu rę scen tra li zo wa ną
i nie scen tra li zo wa ną. Za ko ny o struk tu rze scen tra li zo wa nej obej mu ją do my za kon -
ne z wła dza mi niż szy mi, wśród któ rych jest je den dom za kon ny okre śla ny ja ko
general ny z sie dzi bą władz wyż szych. Za ko ny o struk tu rze nie scen tra li zo wa nej
przed sta wia ją klasz to ry sa mo ist ne, w któ rych są zor ga ni zo wa ne wła dze wyż sze. Roz -
róż nie nie wy stę pu ją cych władz wyż szych i niż szych, a tak że zor ga ni zo wa nych w do -
mach za kon nych urzę dów, wią że się z na ra sta ją cą do ku men ta cją w za cho dzą cym
pro ce sie ak to twór czym.

Kwe stie struk tur or ga ni za cyj nych w za ko nach przed sta wia Ko deks Pra wa
Kano nicz ne go z 1983 r., gdzie w ogól nym po ję ciu in sty tu ty ży cia za kon ne go za warł
za ko ny – or do, zgro ma dze nia za kon ne – con gre ga tio i sto wa rzy sze nia ży cia apo stol -
skie go – so cie tas, sta no wiąc dla nich wspól ne nor my1. Wspo mi na ne for my or ga ni za -
cyj ne ma ją wła sne pra wo daw stwo okre śla ne: re gu ła mi, kon sty tu cja mi, sta tu ta mi,
dy rek to ria mi. W ten spo sób za ko ny spe cy fi ku je wła sne pra wo daw stwo, dzia łal ność
apo stol ska, na ra sta ją ca do ku men ta cja w kan ce la rii i struk tu ra za so bu ar chi wal ne go
w ar chi wum za kon nym.

Do tych czas jed nym okre śle niem – ar chi wum, de fi nio wa no praw ne zor ga ni zo -
wa nie ar chi wum za kon ne go i je go za sób ar chi wal ny. Obec nie w za ko nach wy róż nia
się or ga ni za cję i za rzą dza nie ar chi wum za kon nym oraz uwzględ nia się struk tu rę za -
so bu ar chi wal ne go. Sto su je się po dział za so bu ar chi wal ne go na mniej sze czę ści, na -
da jąc im od po wied nie na zwy. Or ga ni zo wa ne ar chi wa za kon ne ma ją nor my praw ne
po twier dza ją ce ich ist nie nie, na mo cy któ rych pro wa dzą swo ją dzia łal ność. Prze -
cho wy wa na do ku men ta cja w ar chi wach za kon nych po cho dzi z wła snej dzia łal no ści
za ko nów i mo że okre ślać spe cy fi kę struk tu ry za so bu ar chi wal ne go.

1 Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go, Po znań 1986, kan. 573–746.

81



Klasz to ry sa mo ist ne ma ją zor ga ni zo wa ne wła sne ar chi wa klasz tor ne. Na to -
miast za ko ny o struk tu rze scen tra li zo wa nej ma ją ar chi wa róż ne go ty pu, na przy kład
ge ne ral ne, głów ne, pro win cjal ne, klasz tor ne, do mo we. Wy róż nie nie tych ar chi wów
za kon nych wpro wa dza nas na po ziom ar chi wum w usta lo nej struk tu rze za so bu
archi wal ne go. Wspo mnia ny po ziom ar chi wum jest pierw szym z ośmiu po zio mów
struk tu ry za so bu ar chi wal ne go. Niż sze po zio my owej struk tu ry to: ar chi wum
historycz ne, ze spół ar chi wal ny, pod ze spół ar chi wal ny, se ria ar chi wal na, kla sa
archiwal na, jed nost ka ar chi wal na i po ziom do ku men tu2.

In te re su ją ce nas za gad nie nie do ty czą ce struk tu ry za so bu ar chi wal ne go znaj du -
je swo je od zwier cie dle nie w licz nych opra co wa niach z za kre su teo rii ar chi wal nej
i prak tycz ne go za sto so wa nia w ar chi wach za kon nych. Nie odzow ne jest bo wiem ana -
li zo wa nie teo rii do ty czą cej struk tu ry za so bu ar chi wal ne go i po szu ki wa nie przy kła -
dów je go wy stę po wa nia. Pro wa dzo ne teo re tycz ne ba da nia na uko we z prak tycz nym
za sto so wa niem zna la zły swo je miej sce w roz pra wie na uko wej Pro ble my opra co wa nia
za so bu ar chi wów za kon nych w skom pu te ry zo wa nych sys te mach in for ma cyj nych na przy kła -
dzie Zgro ma dze nia Świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła3. Struk tu ra za so bu ar chi wal ne go mo że
być tak że roz po zna wa na na pod sta wie pu bli ko wa nych in wen ta rzy ar chi wów za kon -
nych za miesz cza nych na ła mach cza so pi sma KUL „Ar chi wa, Bi blio te ki i Mu zea Ko -
ściel ne” (ABMK). Po dam je dy nie przy kła do we ar ty ku ły: In wen tarz ze spo łu akt cy ste -
rek -be ne dyk ty nek to ruń skich z lat 1311–1833, Ar chi wum Nor ber ta nek w Im bra mo wi cach,
In wen tarz ze spo łu – Ku ria Ge ne ral na Ur szu la nek Unii Pol skiej [1871] 1919–1936 [1956]4.

Struk tu rę za so bu ar chi wów za kon nych przed sta wia ją rów nież wy ni ki mo ich
ba dań opar tych na pod sta wie kwe stio na riu sza ba daw cze go w 2011 r. w ra mach re -
ali zo wa ne go pro jek tu SY NAT (Sys tem Na uki i Tech ni ki) w Wy dzia le Teo lo gicz nym
UKSW w War sza wie5.

Ni niej sze roz wa ża nia po pie ram ba da nia mi struk tu ry za so bu ar chi wal ne go
zakon ne go, uwzględ nia jąc in for ma cje za war te w elek tro nicz nych ogól no pol skich
bazach da nych SE ZAM i ZoSIA. Udo stęp nio ne da ne przed sta wia ją stan ar chi wów
i ze spo łów ar chi wal nych z po ło wy 2012 r. Prze glą dar ka in ter ne to wa In ter net Explo -
rer umoż li wi ła przej ście do po zio mu ar chi wum. Po za zna cze niu w opcjach dzie dzi -
ny dzia łal no ści „in sty tu cje wy zna nio we” prze glą dar ka wi zu ali zo wa ła ze spo ły ar chi -

2 Nie uwzględ niam po zio mu gru py ze spo łu ar chi wal ne go, po nie waż on nie sta no wi
przed mio tu roz wa żań.
3 R. Maj ka CSMA, Pro ble my opra co wa nia za so bu ar chi wów za kon nych w skom pu te ry zo wa -
nych sys te mach in for ma cyj nych na przy kła dzie Zgro ma dze nia Świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła, War -
sza wa 2008.
4 J. Ku rek, In wen tarz ze spo łu akt cy ste rek -be ne dyk ty nek to ruń skich z lat 1311–1833,
ABMK 2006, t. 86; M. Dę bow ska, Ar chi wum nor ber ta nek w Im bra mo wi cach, ABMK
2010, t. 94, I. Na glik OSU, In wen tarz ze spo łu – Ku ria Ge ne ral na Ur szu la nek Unii Pol skiej
[1871] 1919–1936 [1956], ABMK 2011, t. 95.
5 Stra te gia i me to da di gi ta li za cji i udo stęp nia nia zbio rów ko ściel nych, red. M. Ba ła, S. Dzie -
koń ski, War sza wa 2012.
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wal ne. Do ko nu jąc wy bo ru ar chi wum pań stwo we go, na przy kład Byd gosz czy, Gdań -
sku, Lu bli nie, Olsz ty nie, Po zna niu, To ru niu, Wro cła wiu, Le gni cy, Zie lo nej Gó rze
i Ar chi wum Na ro do we go w Kra ko wie, wy od ręb nio no ty py za kon nych ze spo łów ar -
chi wal nych. Oma wia na w tym miej scu ogól no pol ska ba za da nych za wie ra umiesz -
czo ny tam za sób ar chi wal ny Kon wen tu Bo ni fra trów w Kra ko wie (je den ze spół)
i Opac twa Be ne dyk ty nów w Tyń cu (pięć ze spo łów)6.

Pod sta wą do ana li zy struk tu ry za so bu ar chi wal ne go za kon ne go są nie jed no -
krot nie oma wia ne już w pra cach na uko wych po zio my za so bu ar chi wal ne go. Dla te -
go za gad nie nie struk tu ry za so bu ar chi wal ne go zo sta nie przed sta wio ne w na stę pu -
ją cych punk tach: 1) po ziom ar chi wum, 2) po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go,
3) po ziom ze spo łu ar chi wal ne go, 4) po ziom pod ze spo łu ar chi wal ne go, 5) po ziom
serii ar chi wal nej, 6) po ziom kla sy ar chi wal nej, 7) po ziom jed nost ki ar chi wal nej,
8) po ziom do ku men tu.

1. Po ziom ar chi wum
Wy mie nia ny ja ko pierw szy po ziom, okre śla ny po zio mem ar chi wum w struk -

tu rze za so bu ar chi wal ne go, ma swo je uza sad nie nie we wszyst kich ar chi wach. Na tym
po zio mie istot ne jest po da nie in for ma cji do ty czą cych da nych iden ty fi ka cyj nych ar -
chi wum: na zwy ar chi wum, ko du ar chi wum, ad re su pocz to we go, kon tak tu in ter ne -
to we go, nu me ru te le fo nu, a tak że ogól ne in for ma cje do ty czą ce za so bu ar chi wal ne -
go, na przy kład wiel ko ści i roz miesz cze nia za so bu, da ne o znaj du ją cych się
ar chi wal nych po mo cach in for ma cyj nych dla ca łe go za so bu ar chi wal ne go. Wspo -
mnia ny po ziom obej mu je wie dzę o wszyst kich opra co wa nych prze wod ni kach, in -
for ma to rach, ka ta lo gach, in wen ta rzach po za so bie ar chi wów7. Po ziom ar chi wum ma
naj szer sze za sto so wa nie i do ty czy wszyst kich ak tu al nie ist nie ją cych, pro wa dzą cych
swo ją dzia łal ność ar chi wów za kon nych. Po ziom ten obej mu je ar chi wa za kon ne, wy -
róż nia jąc ich na zwy, ko dy, da ty za ło że nia, miej sca, na przy kład bu dy nek ze wska za -
niem ad re su. Ogól ne wia do mo ści do ty czą za so bu ar chi wal ne go li czo ne go w me trach
i per so ne lu ar chi wal ne go – ze wska za niem funk cji. Ar chi wum za kon ne pre zen to -
wa ne na wy szcze gól nio nym po zio mie ar chi wum przed sta wia też in for ma cje o roz -
miesz cze niu za so bu i ist nie ją cych po mo cach ar chi wal nych.

Do po zio mu ar chi wum za li czyć na le ży tak że wia do mo ści po cho dzą ce ze wspo -
mnia nych wcze śniej kwe stio na riu szy ba daw czych wy peł nia nych przez ar chi wi stów
za kon nych. Ba da nia zo sta ły prze pro wa dzo ne w 2011 r., a opra co wa ne wy ni ki na le -
żą jesz cze do ak tu al nych8. Przy kła do wy kwe stio na riusz ba daw czy przed sta wia

6 Ba za da nych jest do stęp na przez stro nę in ter ne to wą NDAP: http://ba za.ar chi wa.
gov.pl/se zam/se zam.php.
7 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 20.
8 Re zul tat pro wa dzo nych ba dań zo stał przed sta wio ny syn te tycz nie w opra co wa niu.
Zob. R. Maj ka CSMA, Stan in for ma ty za cji i di gi ta li za cji ar chi wów ko ściel nych [w:] Stra te gia
i meto da di gi ta li za cji..., s. 45–58.

R
om

an
 M

aj
ka

, S
tru

kt
ur

a 
za

so
bu

 a
rc

hi
w

ów
 z

ak
on

ny
ch

83



archiwum, je go na zwę (Ar chi wum Ge ne ral ne Zgro ma dze nia Ma łych Sióstr Nie po -
ka la ne go Ser ca Ma ryi), kod ar chi wum (AZCz) oraz ad res. Na stęp nie wy mie nia nu -
mer te le fo nu, ad res pocz ty in ter ne to wej, po wsta nie ar chi wum (1923 r.), wiel kość za -
so bu ar chi wal ne go wy ra żo ne go w me trach bie żą cych (54 m.b.) i da ne do ty czą ce
ar chi wal nych po mo cy in for ma cyj nych (in wen tarz książ ko wy).

Ko lej ne dwa ar chi wa za kon ne moż na tak że przed sta wić na po zio mie ar chi -
wum w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go. Pierw sze ar chi wum na le ży do pro win cji
Zgro ma dze nia Sióstr Ur szu la nek Unii Pol skiej w Kra ko wie, dru gie ar chi wum wy -
wo dzą ce się z te go sa me go zgro ma dze nia znaj du je się w War sza wie. Po ziom ar chi -
wum dla kra kow skiej pro win cji cha rak te ry zu je się na zwą: Ar chi wum Pro win cjal ne
Ur szu la nek Unii Rzym skiej i wła snym skró tem APU UR. Za sób ar chi wal ny prze -
cho wy wa ny naj pierw w ar chi wum za kon nym w Kra ko wie do 1936 r., póź niej w ar -
chi wum za kon nym w War sza wie, skąd po dą ża jąc za zmia ną sie dzi by prze ło żo nej
pro win cjal nej, zo stał po now nie prze nie sio ny do ar chi wum za kon ne go w Kra ko wie
w 1939 r. Wśród wy stę pu ją cych po mo cy ar chi wal nych war to zwró cić uwa gę
na publiko wa ny in wen tarz ze spo łu ar chi wal ne go za mknię te go ku rii ge ne ral nej z lat
1919–1936, za wie ra ją cy an te rio ra z 1871 r. i po ste rio ra 1956 r.9

2. Po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go
Po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go uwzględ -

nia na ra sta nie za so bu ar chi wal ne go w ist nie ją cym daw niej od dziel nym ar chi wum.
Wy od ręb nio ny po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go na le ży do ar chi wum, któ re by ło sa -
mo dziel ną jed nost ką or ga ni za cyj ną z za so bem ar chi wal nym, a obec nie nieist nie ją -
ce, we szło w skład in ne go ist nie ją ce go za so bu ar chi wal ne go. Po ziom ar chi wum hi -
sto rycz ne go pre zen tu je do ku men ta cję, któ ra przed ar chi wi za cją sta no wi ła za sób
ar chi wal ny od dziel nie funk cjo nu ją ce go ar chi wum. Po ziom ten obej mie ca łe za so by
ar chi wal ne ze wszyst ki mi ze spo ła mi ar chi wal ny mi we wnątrz. Po ziom przed sta wia
naj pierw in for ma cje zwią za ne z da ny mi iden ty fi ka cyj ny mi ar chi wum już nieist nie -
ją ce go, obec ne miej sce prze cho wy wa nia za so bu ar chi wal ne go, je go hi sto rię z wy -
szcze gól nie niem wszyst kich wła ści cie li i wiel ko ści za so bu. Uwzględ nia się wy stę -
pu ją ce w tym miej scu in for ma cje o ist nie ją cych prze wod ni kach po za so bach
ar chi wal nych i in ne waż niej sze opra co wa nia, do ty czą ce ar chi wów i za so bów ar chi -
wal nych, wy mie nia nych na po zio mie ar chi wum hi sto rycz ne go10.

Przy kła dem wy stę po wa nia po zio mu ar chi wum hi sto rycz ne go dla ar chi wów
za kon nych z ich za so ba mi ar chi wal ny mi jest AP we Wro cła wiu. Oma wia jąc po ziom
je go ar chi wum hi sto rycz ne go, ak cen tu je się na stę pu ją ce ze spo ły ar chi wal ne: Klasz -
tor Cy ste rek w Trzeb ni cy, Klasz tor Do mi ni ka nów w Gło go wie, Klasz tor Ka pu cy -
nów we Wro cła wiu. Wśród da nych iden ty fi ka cyj nych nie ist nie ją cych ar chi wów za -

9 I. Na glik OSU, In wen tarz ze spo łu..., s. 187–245.
10 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 20.
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kon nych znaj du ją się nie miec kie na zwy ze spo łów/twór ców i tak dla Klasz to ru Cy -
ste rek w Trzeb ni cy: Treb nitz, Zi ster cieu se rin nen; dla Klasz to ru Do mi ni ka nów
w Gło go wie: Gross -Glo gau, Do mi ni ca ner; dla Klasz to ru Ka pu cy nów we Wro cła -
wiu: Bre slau, Ka pu zi ner. Hi sto ria za so bu ar chi wal ne go przy kła do wo przed sta wio -
nych trzech nie ist nie ją cych ar chi wów klasz tor nych wią że się z ich dzie ja mi w okre -
sie ist nie nia. Wy mie nio ne klasz to ry są twór ca mi i pierw szy mi wła ści cie la mi za so bu
ar chi wal ne go pod czas ich ist nie nia oraz pro wa dzo nej dzia łal no ści apo stol skiej. Wiel -
kość za so bu ar chi wal ne go trzech wy mie nio nych ar chi wów li czy się jed nost ka mi ar -
chi wal ny mi i obej mu je da ta mi skraj ny mi. Ar chi wum Klasz to ru Cy ste rek w Trzeb -
ni cy ma 549 jed no stek ar chi wal nych i za my ka się w da tach 1201–1795, Ar chi wum
Klasz to ru Do mi ni ka nów w Gło go wie ma 59 jed no stek ar chi wal nych z lat 1365–1809,
a Ar chi wum Klasz to ru Ka pu cy nów we Wro cła wiu ma 216 jed no stek ar chi wal nych
w da tach skraj nych 1380–1804. Ist nie ją cą po mo cą ar chi wal ną wy stę pu ją cą na po -
zio mie ar chi wum hi sto rycz ne go dla przed sta wio nych trzech przy kła do wych ar chi -
wów jest in wen tarz książ ko wy.

Przy kła dem po zio mu ar chi wum hi sto rycz ne go w struk tu rze za so bu ar chi wów
pań stwo wych i ko ściel nych jest po kaź ny za sób ar chi wal ny cy ste rek -be ne dyk ty nek
to ruń skich. Za sób ten jest prze cho wy wa ny w czte rech od dziel nych ar chi -
wach: 1) Ar chi wum Pań stwo wym w To ru niu, 2) Ar chi wum Akt Daw nych Die ce zji
To ruń skiej w To ru niu, 3) Ar chi wum Ko ścio ła Pa ra fial ne go Św. Ja ku ba w To ru niu,
4) Ar chi wum Die ce zjal nym w Pel pli nie. Za sób sta no wił kie dyś ar chi wum klasz tor -
ne w trak cie je go ist nie nia w la tach 1311–1833, kie dy klasz tor funk cjo no wał na te -
re nie pań stwa Za ko nu Krzy żac kie go w Pru sach i zo stał zli kwi do wa ny wsku tek ów -
cze snej ka sa cji za ko nów. Hi sto ria za so bu ar chi wal ne go łą czy się z cza sem ist nie nia
klasz to ru i zmia na mi hi sto rycz ny mi, któ re wpły wa ły na obec ną sy tu ację prze cho -
wy wa nia za so bu w kil ku miej scach. Klasz tor Cy ste rek -Be ne dyk ty nek wy stę pu je jako
pierw szy wła ści ciel za so bu ar chi wal ne go, któ ry póź niej uległ roz pro sze niu i po dzie -
le niu na czę ści11.

Ar chi wum Pro win cji Oj ców Ber nar dy nów w Kra ko wie ma w struk tu rze za so -
bu ar chi wal ne go po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go. Wy stę pu ją na nim ar chi wa z za -
so ba mi ar chi wal ny mi ist nie ją cych daw niej ar chi wów za kon nych obec nie nie ist nie -
ją cych. Kie dyś dzia ła ją ce ar chi wa ber nar dyń skie ska so wa ne w XIX w. obej mo wa ły
daw ne pro win cje: wiel ko pol ską, ma ło pol ską i li tew ską. Twór ca mi za so bu ar chi wal -
ne go wy mie nio nych pro win cji i pierw szy mi wła ści cie la mi by ły ist nie ją ce wów czas
za ko ny, któ re za koń czy ły swo ją dzia łal ność. Hi sto ria ich za so bu ar chi wal ne go łą -
czy się z funk cjo nu ją cy mi daw niej ar chi wa mi za kon ny mi i obec nie dzia ła ją cym ar -
chi wum za kon nym12. Ak tu al nie czyn ne Ar chi wum Pro win cji Oj ców Ber nar dy nów

11 J. Ku rek, In wen tarz ze spo łu akt cy ste rek -be ne dyk ty nek to ruń skich..., s. 189–285.
12 Opu bli ko wa ny ka ta log ar chi wum pro win cji Oj ców Ber nar dy nów w Kra ko wie przez
o. Hie ro ni ma Eu ge niu sza Wy czaw skie go OFM we wstę pie mó wi o od ręb nych ar chi wach 
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w Kra ko wie prze cho wu je ze spół ar chi wal ny wy two rzo ny przez kan ce la rię klasz to -
ru ber nar dy nów we Lwo wie od po cząt ku ist nie nia, tj. od 1460 r. Dru gi ze spół ar -
chi wal ny sta no wi do ku men ta cja kan ce la rii pro win cji ru skiej od 1637 r., na stęp nie
ga li cyj skiej od 1784 r. Wspo mnia ne dwa ze spo ły ar chi wal ne wcze śniej two rzy ły za -
sób ar chi wum za kon ne go ber nar dyń skie go we Lwo wie. Oma wia ne ze spo ły ar chi -
wal ne prze zna czo ne do Ar chi wum Oj ców Ber nar dy nów w Kra ko wie prze ka zy wa no
stop nio wo od 1943 r. Ze spo ły ar chi wal ne sta no wi ły za sób ar chi wal ny kie dyś ist nie -
ją ce go sa mo dziel nie ar chi wum we Lwo wie, obec nie sta no wią w struk tu rze za so bu
ar chi wal ne go w Ar chi wum Pro win cji Oj ców Ber nar dy nów w Kra ko wie po ziom ar -
chi wum hi sto rycz ne go13.

3. Po ziom ze spo łu ar chi wal ne go
Oma wia jąc po ziom ze spo łu ar chi wal ne go w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go,

uwzględ nia się ca łość zar chi wi zo wa nej do ku men ta cji, okre ślo nej in sty tu cji, urzę -
du, oso by fi zycz nej. Ze spo łem ar chi wal nym jest na ra sta ją ca do ku men ta cja u jed ne -
go twór cy do ku men ta cji, gdzie za cho dzą or ga nicz ne związ ki w trak cie pro ce su
aktotwór cze go. O ze spo le ar chi wal nym mo że my po wie dzieć wów czas, kie dy do ku -
men ta cja jest prze zna czo na do wie czy ste go prze cho wy wa nia i przej dzie pro ces archi -
wi za cji, na przy kład pro to ko łem zdaw czo -od bior czym14. Wy od ręb nio ny w struk tu -
rze za so bu po ziom ze spo łu ar chi wal ne go przyj mu je ist nie nie twór cy i bę dzie to
po je dyn czy klasz tor w struk tu rze nie scen tra li zo wa nej lub dom za kon ny w za ko nie
o struk tu rze scen tra li zo wa nej.

Struk tu ra za so bu ar chi wów za kon nych w ca ło ści przyj mu je wy dzie la nie po -
zio mu ze spo łu ar chi wal ne go po mi mo zróż ni co wa nych kry te riów je go wy od ręb nia -
nia. Przy to czo ne wy żej za ło że nia do ty czą ce ze spo łu ar chi wal ne go po zwa la ją na po -
rząd ko wa nie wie dzy teo re tycz nej i prak ty ki sto so wa nia w ar chi wach za kon nych.
Ze spo łem ar chi wal nym okre ślić na le ży zar chi wi zo wa ną do ku men ta cję za kon ną,

zakon nych z wła sny mi za so ba mi ar chi wal ny mi. Ar chi wum pro win cji ru skiej kon ty nu ują ce
swo ją dzia łal ność w cza sie za bo rów, okre śla ne ja ko ar chi wum pro win cji ga li cyj skiej, ist nie je
w pew nym za kre sie ja ko obec ne ar chi wum pro win cji pol skiej. Skład za so bu ar chi wal ne go te -
go ar chi wum uzu peł nia ją wszyst kie do ku men ty klasz to rów pol skiej pro win cji. Pod czas po -
rząd ko wa nia za so bu ar chi wal ne go do ku men ta cja pro win cji: li tew skiej, ma ło pol skiej, wiel -
ko pol skiej, ru skiej z kon ty nu owa ny mi do ku men ta mi pro win cji ga li cyj skiej i póź niej
do ku men ta mi pro win cji pol skiej oraz ar chi wa lia po szcze gól nych klasz to rów przy ję to na zy -
wać od ręb ny mi ze spo ła mi ar chi wal ny mi. Po klasz to rach, któ re zo sta ły za mknię te pod czas
ka sa ty w XIX w., po wsta ła gru pa ze spo łów szcząt ko wych. Do ku men ta cję upo rząd ko wa no
naj pierw we dług kan ce la rii twór ców, póź niej nada no jej układ rze czo wy. Zob. H.E. Wy czaw -
ski OFM, Ka ta log Ar chi wum Pro win cji OO. Ber nar dy nów w Kra ko wie. Część 1: Do ku men ty,
ABMK 1961, t. 3, z. 1–2, s. 27–29.
13 A.K. Sit nik OFM, Pro duk cja rę ko pi śmien na kan ce la rii Klasz to ru oraz Pro win cji Ru skiej
i Ga li cyj skiej OO. Ber nar dy nów we Lwo wie ja ko pod sta wa zbio rów ar chi wal nych, ABMK 2002,
t. 78, s. 179–220.
14 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, War sza wa 1989, s. 15.
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na przy kład klasz to ru, do mu za kon ne go, oso by za ło ży cie la, za ło ży ciel ki, oso by za -
kon nej. Ze spo łem ar chi wal nym jest ca łość do ku men ta cji na ra sta ją cej w kan ce la rii
w ra mach pro ce su ak to twór cze go. Wy od ręb nie nie ze spo łu ar chi wal ne go w ar chi -
wum klasz tor nym od no si się do do ku men ta cji, któ ra prze szła pro ces ar chi wi za cji
z prze zna cze niem jej do wie czy ste go prze cho wy wa nia.

Ilu stra cję wy stę pu ją ce go po zio mu ze spo łu ar chi wal ne go sta no wi m.in. Ar chi -
wum Zgro ma dze nia Sióstr Słu żeb ni czek Naj święt szej Ma ryi Pan ny Nie po ka la nie
Po czę tej w Sta rej Wsi k. Brzo zo wa. Za sób ar chi wum dzie li się czę ścio wo we dług ukła -
du rze czo we go, zgod nie z wy stę pu ją cy mi za gad nie nia mi i czę ścio wo chro no lo gicz -
nie, gdzie wy mie nio ne są ze spo ły ar chi wal ne. Po dam przy kła do wo tyl ko dwa ze spo -
ły ar chi wal ne: Ak ta Ku rii Ge ne ral nej Słu żeb ni czek i Ak ta Do mu Ma cie rzy ste go
Słu żeb ni czek15. Wy mie nio ne ze spo ły ar chi wal ne ma ją swo ich twór ców i miej sce prze -
cho wy wa nia w ar chi wum zgro ma dze nia za kon ne go w Sta rej Wsi k. Brzo zo wa. Opis
tre ści ze spo łów przed sta wia ją ich dal sze po dzia ły na mniej sze czę ści okre śla ne se ria -
mi ar chi wal ny mi. Więk sze ze spo ły ar chi wal ne dzie lą się na se rie archi wal ne, w obrę -
bie któ rych wy stę pu ją mniej sze czę ści, na zy wa ne pod se ria mi archi wal ny mi16. Po mo -
cą ar chi wal ną jest m.in. pu bli ko wa ny In wen tarz ar chi wum Zgro ma dze nia Sióstr
Słu żeb ni czek Naj święt szej Ma ryi Pan ny Nie po ka la nie Po czę tej Stara Wieś17.

4. Po ziom pod ze spo łu ar chi wal ne go
Wy róż nio ny pod ze spół ar chi wal ny w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go od no si

się do szcze gól nej se rii ar chi wal nej ze spo łu, po wsta łej w jed no st ce or ga ni za cyj nej,
od zna cza ją cej się więk szą sa mo dziel no ścią wsku tek pod po rząd ko wa nia twór cy ze -
spo łu i jed no st ce nad rzęd nej. Mo że też być pod ze spo łem se ria ar chi wal na okre su
hi sto rycz ne go już za mknię te go lub już ufor mo wa na od ręb nie ca łość do ku men ta cji,
wcho dzą ca w skład ze spo łu na dro dze suk ce sji. Wy róż nia się w tym miej scu po la
opi su do ty czą ce da nych iden ty fi ka cyj nych pod ze spo łu, gdzie wcze śniej po da je się
przy na leż ność do ar chi wum i ze spo łu ar chi wal ne go1 8.

Pro ble ma ty ka pod ze spo łu ar chi wal ne go mo że być uj mo wa na w trzech spo so -
bach je go wy stę po wa nia. Pierw szy sposób tworzy do ku men ta cję po wsta łą w jed no -
st ce or ga ni za cyj nej pro wa dzo ne go dzie ła apo stol skie go przy do mu za kon nym. Cho -
dzi tu taj o do ku men ta cję pew nej dzia łal no ści apo stol skiej, na przy kład do mu
dziec ka, wy daw nic twa, do mu opie ki spo łecz nej, ze wska za niem na po dwój ne pod -

15 T. Ku dryk ABMV, In wen tarz ar chi wum Zgro ma dze nia Sióstr Słu żeb ni czek Naj święt szej
Ma ryi Pan ny Nie po ka la nie Po czę tej Sta ra Wieś, ABMK 1985, t. 50, s. 8.
16 T. Ku dryk ABMV, Po dział rze czo wy akt i czę ścio wy in wen tarz Ar chi wum Głów ne go Sióstr
Słu żeb ni czek NMP NP w Sta rej Wsi. Pod kie run kiem ks. prof. Sta ni sła wa Li brow skie go,
ABMK 1976, t. 33, s. 53–69.
17 T. Ku dryk ABMV, In wen tarz ar chi wum Zgro ma dze nia Sióstr Słu żeb ni czek Naj święt szej
Ma ryi Pan ny..., s. 8.
18 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 23.
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po rząd ko wa nie na przy kład wła dzom za kon nym niż szym (lo kal nym) i prze ło żo nym
wyż szym. Dru gi spo sób wy dzie le nia pod ze spo łu ar chi wal ne go w struk tu rze za so bu
za kon ne go mo że sta no wić do ku men ta cja z za mknię te go już okre su hi sto rycz ne go.
Trze ci spo sób wy od ręb nie nia pod ze spo łu ar chi wal ne go mo że two rzyć od ręb na ca -
łość do ku men ta cji za kon nej, wcho dzą ca w skład ze spo łu ar chi wal ne go na dro dze
suk ce sji.

War to do dać, że te ma ty ką ba dań do ty czą cą wy dzie la nia m. in. pod ze spo łu
archi wal ne go w ar chi wum za kon nym, zaj mo wał się o. Ro land Prejs OFMCap.
w publi ka cji: Struk tu ra za so bu ar chi wów za ko nów mę skich. Au tor wy róż nił ist nie ją ce
za ko ny sa mo ist ne o struk tu rze nie scen tra li zo wa nej i za ko ny o struk tu rze pro win -
cjal nej – struk tu rze scen tra li zo wa nej. Roz róż nie nie po rząd ku je za sób ar chi wal ny
za ko nu i uwzględ nia od po wied nie na zwy okre śla nych czę ści za so bu ar chi wal ne go.
Pierw szy przy pa dek wy zna cza na twór cę ze spo łu ar chi wal ne go – in sty tu cję, czy li
każ dy klasz tor usy tu owa ny w da nej miej sco wo ści. Wy róż nia jąc pod ze spół ar chi wal -
ny, mó wi o twór cy – jed no st ce or ga ni za cyj nej pro wa dzo ne go dzie ła apo stol skie go
w ob rę bie klasz to ru ma ją ce go pe wien za kres sa mo dziel no ści. Dru gi opi sy wa ny przy -
pa dek do ty czy za ko nów o struk tu rze pro win cjal nej, gdzie su ge ru je on wpro wa dze -
nie okre śle nie ze spo łu ar chi wal ne go dla kan ce la rii pro win cja ła. Od dziel ne ze spo ły
ar chi wal ne, we dług au to ra, sta no wią tak że do ku men ty po cho dzą ce z kan ce la rii do -
mu za kon ne go znaj du ją ce go się w da nej miej sco wo ści19.

5. Po ziom se rii ar chi wal nej
Struk tu ra za so bu ar chi wal ne go za kon ne go przyj mu je po ziom se rii ar chi wal -

nej, któ ra mo że wy stą pić w ze spo le lub pod ze spo le ar chi wal nym, gdzie nada wa ny
jest układ dla do ku men ta cji. Se rie ar chi wal ne wy dzie la ne są na pod sta wie do ku -
men ta cji po cho dzą cych na przy kład z wy dzia łu, re fe ra tu i wów czas wy ni ka ją one ze
struk tur or ga ni za cyj nych. W tym od nie sie niu se ria mi ar chi wal ny mi okre śla się tak -
że do ku men ty wy szcze gól nia ne ja ko ogól ne i szcze gó ło we20. Uwzględ nia jąc wy stę -
po wa nie se rii ar chi wal nych w za so bie ar chi wów za kon nych, na le ży przy jąć ich róż -
no rod ność wy dzie la nia, opie ra jąc się na struk tu rze or ga ni za cyj nej urzę du, ro dza jach
oraz for mach do ku men ta cji.

Du ża licz ba przy kła dów wy dzie la nych se rii ar chi wal nych w za so bach ar chi -
wów za kon nych po ka zu je, że ten po ziom znaj du je swo je licz ne za sto so wa nie w prak -
ty ce ar chi wal nej. Przy ję ty po dział na se rie ar chi wal ne zna la zł swo je uza sad nie nie

19 R. Prejs OFMCap., Struk tu ra za so bu ar chi wów za ko nów mę skich, ABMK 1998, t. 70, 
s. 45–59. Wcze śniej sza pu bli ka cja te go sa me go au to ra po da je po dział za so bu ar chi wal ne go
na ze spo ły ar chi wal ne z ich wy szcze gól nie niem. Zob. Kształ to wa nie się za so bu ar chi wal ne go
w za ko nie mę skim na przy kła dzie Ar chi wum War szaw skiej Pro win cji Ka pu cy nów, ABMK 1993,
t. 62, s. 64–65.
20 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 23.
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w Ar chi wum Ge ne ral nym Zgro ma dze nia Sióstr Wspól nej Pra cy od Nie po ka la nej
Ma ryi we Wło cław ku – z rze czo wym, sys te ma tycz nym po dzia łem za so bu ar chi wal -
ne go21 (ta be la 1).

Na stęp ny pre zen to wa ny tu taj za sób ar chi wal ny pod wzglę dem wy dzie la nych
se rii ar chi wal nych do ty czy pro win cji Sto wa rzy sze nia Apo stol stwa Ka to lic kie go
o po pu lar nej na zwie pal lo ty nów. Po dział do ku men ta cji wy róż nia ze spół akt pro -
win cji Sto wa rzy sze nia, gdzie w na stęp nym stop niu po dzia łu wy stę pu ją tyl ko se rie
ar chi wal ne (ta be la 2). Po nad to za sób ar chi wal ny two rzą ze spo ły ar chi wal ne
poszcze gól nych do mów Sto wa rzy sze nia, gdzie w ar chi wum pro win cji są iden ty fi -
ko wa ne miej sco wo ścia mi ich ist nie nia, na przy kład w War sza wie, Czę sto cho wie,
Ra do miu22.

21 M.L. Ję drzej czak ZSNM, Plan akt Ar chi wum Ge ne ral ne go Zgro ma dze nia Sióstr Wspól nej
Pra cy od Nie po ka la nej Ma ryi we Wło cław ku. Pod kie run kiem ks. prof. Sta ni sła wa Li brow skie go,
ABMK 1978, t. 37, s. 7–16.
22 J.Z. Do bkow ska SAC, Wy kaz akt Ar chi wum Pol skiej Pro win cji Sto wa rzy sze nia Apo stol -
stwa Ka to lic kie go w Oł ta rze wie. Pod kie run kiem ks. prof. Sta ni sła wa Li brow skie go, ABMK 1978,
t. 36, s. 17–20.

R
om

an
 M

aj
ka

, S
tru

kt
ur

a 
za

so
bu

 a
rc

hi
w

ów
 z

ak
on

ny
ch

89

Seria Nazwa serii

A. Prawo i duch Zgromadzenia

B. Zarząd Zgromadzenia

C. Władze duchowne i świeckie

D. Akta osobowe

E. Formacja umysłowa i zakonna, życie duchowe

F. Seria Domy zakonne (filie)

G. Majątek, gospodarka, rachunki, opłaty

H. Działalność zewnętrzna Zgromadzenia

I. Spuścizny, materiały i opracowania historyczne

J. Dublety ważniejszych dokumentów i akt

K. Księgozbiór podręczny archiwum

Ta be la 1. Se rie ar chi wal ne w Ar chi wum Ge ne ral nym 
Zgro ma dze nia Sióstr Wspól nej Pra cy od Nie po ka la nej Ma ryi we Wło cław ku



Po działu za so bu ar chi wal ne go na se rie ar chi wal ne podjęło się sześć zgro ma -
dzeń za kon nych, a wszystkimi pracami zajęły się miej sco we ar chi wist ki pod kie -
run kiem ks. prof. Sta ni sła wa Li brow skie go z KUL (ta be la 3). Wśród wy mie nio nych
se rii ar chi wal nych w za ko nach tyl ko w dwóch przy pad kach: 1) Ar chi wum Ge ne ral -
ne Zgro ma dze nia Sióstr Słu żek Naj święt szej Ma ryj Pan ny Nie po ka la nej w Ma riów -
ce i 2) Wy kaz akt urzę du pro win cjal ne go Za ko nu św. Ur szu li Unii Rzym skiej w War -
sza wie uwzględ nio no dal szy po dział se rii ar chi wal nych na pod se rie, któ re moż na
okre ślić kla sa mi ar chi wal ny mi23.

Przy kład wy dzie lo nych se rii i pod se rii ar chi wal nych do star cza Ar chi wum
Klasz to ru Oj ców Do mi ni ka nów we wsi Gi dle, le żą cej mię dzy Czę sto cho wą a Ra -
dom skiem. Za sób ar chi wal ny przed sta wia się ja ko jed no ze spo ło wy i wska zu je
na po dział we dług przy ję te go ukła du rze czo wo -chro no lo gicz ne go do ku men ta cji
z lat (1479) 1615–1998. Struk tu ra za so bu ar chi wal ne go sta no wi wy dzie lo ne se rie
ar chi wal ne, któ re wy stę pu ją w ta kiej ko lej no ści, ja ka zo sta ła im nada na w ar chi -
wum za kon nym24 (ta be la 4).

23 Opra co wa ły miej sco we ar chi wist ki, Po dzia ły rze czo we akt ar chi wów sze ściu za ko nów żeń -
skich. Pod kie run kiem ks. prof. Sta ni sła wa Li brow skie go, ABMK 1977, t. 34, s. 387–399.
24 A. Li tew ka, In wen tarz ze spo łu akt Gi dle. Klasz tor oj ców do mi ni ka nów z lat (1479)
1615–1998, ABMK 2013, t. 99, s. 111–191.
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Seria Nazwa serii

A. Dokumenty prawne

B. Zarząd Stowarzyszenia

C. Władze kościelne, świeckie i osoby prywatne (korespondencja)

D. Domy Stowarzyszenia

E. Sprawy majątkowe

F. Dokumentacja techniczna

G. Personalia i spuścizny

H. Formacje członków Stowarzyszenia

I. Działalność Stowarzyszenia

J. Materiały i opracowania dziejów Stowarzyszenia

K. Akta własne Archiwum

Ta be la 2. Se rie ar chi wal ne Ar chi wum Pro win cji Sto wa rzy sze nia 
Apo stol stwa Ka to lic kie go



R
om

an
 M

aj
ka

, S
tru

kt
ur

a 
za

so
bu

 a
rc

hi
w

ów
 z

ak
on

ny
ch

91

Lp. Nazwa archiwum Zgromadzenia Nazwa serii

1.

Archiwum Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w Sosnowcu (jednozespołowe)

I. Prawodawstwo
II. Zarząd Zgromadzenia
III. Sprawy personalne
IV. Majątek Zgromadzenia
V. Korespondencja
VI. Dokumentacja historyczna

2.

Archiwum Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny
w Białymstoku (jednozespołowe)

I. Dokumenty ustawodawcze 
i podstawowe

II. Zarząd Zgromadzenia
III. Domy i siostry
IV. Korespondencja
V. Sprawy majątkowe
VI. Materiały i opracowania
historyczne

3.

Archiwum Generalne
Zgromadzenia Sióstr Służek
Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanej w Mariówce
(jednozespołowe)

O. Organizacja Zgromadzenia
P. Personalia
M. Majątek
D. Dokumentacja historyczna

4.

Archiwum Główne Zgromadzenia
Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka
Jezus w Rychnowie
(jednozespołowe)

I. Ogólne
II. Domy zakonne
III. Sprawy personalne

5.

Archiwum Prowincji
Zgromadzenia Sióstr Świętej
Katarzyny Dziewicy Męczennicy
w Braniewie (jednozespołowe)

I. Ogólne
II. Administracja
III. Korespondencja
IV. Personalia
V. Sprawy gospodarcze

6.

Wykaz akt urzędu prowincjalnego
Zakonu 
św. Urszuli Unii Rzymskiej 
w Warszawie

A. Akta ogólne
B. Akta szczegółowe

Układ akt jednego zespołu (domu
większego) w archiwum
prowincjalnym Zakonu Urszulanek
Unii Rzymskiej w Krakowie

I. Akta ogólne
II. Administracja Domu
III. Działalność Domu
IV. Sprawy ekonomiczne
V. Korespondencja
VI. Materiały i opracowania

historyczne

Ta be la 3. Se rie ar chi wal ne sze ściu zgro ma dzeń za kon nych



Ko lej nym przy kła dem wy dzie la nia w za so bie ar chi wal nym za kon nym se rii ar -
chi wal nych jest za sób Ar chi wum Pro win cji Naj święt sze go Imie nia Je zus w War sza -
wie. Nie ma on ukła du pier wot ne go, kan ce la ryj ne go i przyj mu je po dział rze czo wo -
-chro no lo gicz ny. Struk tu rę za so bu ar chi wal ne go wy zna cza ro dzaj po sia da nej
do ku men ta cji, któ ra do ty czy or ga ni za cji zgro ma dze nia za kon ne go i peł nio nych
dzieł apo stol skich. Za sób ar chi wal ny dzie li się na se rie ar chi wal ne ozna czo ne li te -
ra mi i pod se rie ar chi wal ne okre śla ne cy fra mi rzym ski mi25.

6. Po ziom kla sy ar chi wal nej
Wy stę pu ją cy w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go po ziom pod se rii ar chi wal nej

na wią zu je do kla sy ar chi wal nej i do ty czy wy dzie la nej do ku men ta cji, zgod nie z ukła -
dem wy ka zu akt lub pla nu akt. Po zy cję z wy ka zów akt okre śla no w kan ce la rii pru -
skiej fa chem, na to miast w kan ce la rii pol skiej ma te rią26.

Eg zem pli fi ka cję wy róż nie nia po zio mu kla sy ar chi wal nej w za so bie ar chi wum
za kon ne go sta no wi Ar chi wum Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy -

25 M. Gór ska CSFN, Ar chi wum Pro win cji Naj święt sze go Imie nia Je zus Zgro ma dze nia Sióstr
Naj święt szej Ro dzi ny z Na za re tu w War sza wie, ABMK 2009, t. 92, s. 116–127.
26 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 24.
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Lp. Nazwa serii archiwalnej

1. Zbiór dokumentów klasztoru OO. Dominikanów 1623–1942

2. Władze Zakonu Kaznodziejskiego, konsylia konwentu gidelskiego 1619–1978

3. Hierarchia kościelna i jej nadzór nad klasztorem 1810–1977

4. Stosunki z władzami, sprawy społeczno-gospodarcze 1801–1977

5. Sprawy organizacyjne i osobowe klasztoru 1622–1965

6. Życie religijne 1615–1998

7. Kościół i klasztor: budowa, restauracja, zespół zabytkowy 1619–1981

8. Akta prawno-majątkowe i gospodarcze (1479) 1615–1982

9. Biblioteka 1825–1975

10. Opracowania historyczne, kroniki 1825–1970

11. Ikonografia 1839–1950

12. Akta przejęte 1916–1920

Archiwalia prywatne 1916–1920

Ta be la 4. Se rie ar chi wal ne Ar chi wum Klasz to ru Oj ców Do mi ni ka nów 
we wsi Gi dle



ża w War sza wie. Wy kaz akt spo rzą dzo no w opar ciu o rze czo wy, dzie sięt ny sys tem,
a jed nost ki ar chi wal ne zna la zły swo je miej sce we dług opra co wa ne go po dzia łu (ta -
be la 5). Po dob ny układ klas ar chi wal nych przyj mu je do ku men ta cja okre ślo na ze -
spo łem ar chi wal nym po słu dze Bo żej mat ce Elż bie cie Ró ży Czac kiej (1876–1961),
za ło ży ciel ce oma wia ne go Zgro ma dze nia i pierw szej prze ło żo nej ge ne ral nej. Kla sy
ar chi wal ne utwo rzo ne na pod sta wie rze czo we go wy ka zu akt przed sta wia ją się we -
dług po dzia łu rze czo we go (ta be la 6). Ko lej ny po dob ny układ rze czo wy na kla sy ar -
chi wal ne przyj mu je część za so bu ar chi wal ne go okre śla ne go ja ko ze spół ar chi wal ny
po księ dzu Wła dy sła wie Kor ni ło wi czu (1884–1946)27 (ta be la 7).

7. Po ziom jed nost ki ar chi wal nej
Wy znacz ni kiem jed nost ki ar chi wal nej jest sy gna tu ra ar chi wal na nada na w ar -

chi wum w trak cie pro ce su ak ce sji do ku men ta cji do ar chi wum przy po mo cy pro to -
ko łu zdaw czo -od bior cze go. Cho dzi o róż ne go ty pu ar chi wa lia m. in. fa scy ku ły, księ -
gi sta no wią ce od ręb ność fi zycz ną28. Po ję cie jed nost ki ar chi wal nej w ar chi wach
za kon nych jest zna ne i sto so wa ne w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go. Jest du żo przy -
kła dów po twier dza ją cych ist nie nie jed no stek ar chi wal nych, stąd oprócz fa scy ku łów
moż na wy róż nić na przy kład księ gi za kon ni ków ewi den cjo nu ją ce wstą pie nie

27 W. Szach no FSK, Wy ka zy dzie sięt ne akt Ar chi wum Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek
Słu żeb nic Krzy ża w War sza wie. Pod kie run kiem ks. prof. Sta ni sła wa Li brow skie go, ABMK 1977,
t. 35, s. 19–28.
28 Por. B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 24.

R
om

an
 M

aj
ka

, S
tru

kt
ur

a 
za

so
bu

 a
rc

hi
w

ów
 z

ak
on

ny
ch

93

Klasa Nazwa klasy

0 Prawo i duch Zgromadzenia

1 Władze Zgromadzenia

2 Władze kościelne

3 Urzędy świeckie

4 Personalia

5 Domy i placówki Zgromadzenia

6 Sprawy materialne Zgromadzenia

7 Towarzystwo opieki nad ociemniałymi

8 Materiały do historii Zgromadzenia

9 Różne

Ta be la 5. Kla sy ar chi wal ne w Ar chi wum 
Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża w War sza wie



do zako nu, księ gi no wi cju szów, księ gi zmar łych. Po nad to wy stę pu ją księ gi w ra -
mach po mo cy kan ce la ryj nych w kan ce la riach do mów za kon nych i se kre ta ria tach
ge ne ra la tu, pro win cji. Przy kła do wo na po zio mie jed nost ki ar chi wal nej za sób ar chi -
wal ny Ar chi wum Klasz tor ne go Sióstr Nor ber ta nek w Im bra mo wi cach wy róż nia
jed ną z naj star szych ksiąg, ko pia riusz z po cząt ku XVII w., do któ rej wpi sa no do ku -
men ty z lat 1229–162129.

29 M. Dę bow ska, Ar chi wum nor ber ta nek w Im bra mo wi cach..., s. 29–38.
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Klasa Nazwa klasy

0 Materiały biograficzne

1 Spuścizna

2 Działalność

3 Korespondencja

4 Inni o Matce Czackiej

5 Rodzina

6 Materiały obce

7 Notatki brajlem (pismem punktowym dla niewidomych)

8 Dokumentacja techniczna i mechaniczna

Klasa Nazwa klasy

0 Materiały biograficzne

1 Spuścizna

2 Działalność

3 Korespondencja

4 Inni o ks. Wł. Korniłowiczu

5 Rodzina

6 Materiały obce (wycinki z prasy, fotografie itp.)

7 Materiały warsztatowe (notatki ze studiów, liturgii, rekolekcji)

8 Dokumentacja techniczna i mechaniczna 
(fotografie, taśmy magnetofonowe)

Ta be la 6. Kla sy ar chi wal ne do ku men ta cji po Elż bie cie Ró ży Czac kiej

Ta be la 7. Ak ta po księ dzu Wła dy sła wie Kor ni ło wi czu



8. Po ziom do ku men tu
Naj niż szy po ziom w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go to po ziom do ku men tu,

gdzie roz pa tru je się go w sen sie za pi su ludz kiej my śli zja wi ska lub ja kie goś fak tu30.
Opis do ku men tów w sen sie in for ma tycz nym po le ga na wy do by ciu in for ma cji o po -
szcze gól nych do ku men tach ist nie ją cych w jed nost kach kan ce la ryj nych róż ne go ty -
pu ar chi wa liów. Do ty czy to szcze gól nie ksiąg wpi su, gdzie każ dy po je dyn czy wpis
jest god ny za uwa że nia i po wi nien być uwzględ nio ny oraz przed sta wio ny wła snym
opi sem31. Wy od ręb nio ny po ziom do ku men tu w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go po -
zwa la na umiesz cze nie po je dyn czych do ku men tów, a wśród nich na przy kład róż -
ne go ro dza ju do ku men ta cji kar to gra ficz nej. Po ziom do ku men tu w struk tu rze za so -
bu ar chi wal ne go za kon ne go wska zu je przy kład Ar chi wum Klasz to ru Pau li nów
w Kra ko wie na Skał ce. Klasz tor jest twór cą do ku men ta cji, któ ra na ra sta ła od po ja -
wie nia się pau li nów w Kra ko wie, w po sta ci do ku men tów fun da cyj nych i per ga mi -
no wych dy plo mów. Dwa naj star sze przy wi le je po cho dzą z lat 1347 i 1354 r. – okres
pa no wa nia kró la Ka zi mie rza III Wiel kie go, któ re do ty czą po śred nio upo sa że nia
kościo ła ka to lic kie go w Pol sce32.

Wnio ski koń co we
Przed sta wio ne za gad nie nia zwią za ne ze struk tu rą za so bu ar chi wów za kon nych

po zwa la ją wy snuć ogól ne wnio ski. Klasz to ry sa mo ist ne nie scen tra li zo wa ne i za ko -
ny o struk tu rze scen tra li zo wa nej, któ re spe cy fi ku ją struk tu rę za so bu ar chi wal ne -
go – pro po zy cje teo re tycz ne i roz wią za nia prak tycz ne wska zu ją na waż ność struk -
tur or ga ni za cyj nych w za ko nach, któ re prze kła da ją się na kształt za so bu
ar chi wal ne go. Za pro po no wa na kla sycz na struk tu ra za so bu ar chi wal ne go z po dzia -
łem na ar chi wum, ar chi wum hi sto rycz ne, ze spół ar chi wal ny, pod ze spół ar chi wal -
ny, se ria ar chi wal na, kla sa ar chi wal na, jed nost ka ar chi wal na i do ku ment znaj du je
po twier dze nie w od nie sie niu do za so bu ar chi wów za kon nych.

Ist nie nie po zio mu ar chi wum w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go za kon ne go nie
bu dzi za strze żeń, po nie waż każ de ist nie ją ce ar chi wum ma swo je miej sce m. in. przez
wła sną na zwę, kod ar chi wum i ad res. Ina czej jest z po zio mem ar chi wum hi sto rycz -
ne go ze wzglę du na je go pod sta wę wy dzie la nia, do ty czą cą ca łe go za so bu ar chi wal -
ne go ist nie ją ce go kie dyś ar chi wum za kon ne go ja ko jed nost ki or ga ni za cyj nej. Za sób
ar chi wum nie ist nie ją ce go, wcho dzą cy do in ne go ar chi wum ak tu al nie dzia ła ją ce go
na przy kład pań stwo we go lub ko ściel ne go, sta no wi w nim po ziom ar chi wum hi sto -
rycz ne go. Jed nym z naj bar dziej zna nych po zio mów w struk tu rze za so bu ar chi wal -
ne go za kon ne go jest po ziom ze spo łu ar chi wal ne go, któ re go ist nie nie w więk szo ści
po twier dza ją ar chi wa za kon ne. Mniej zna nym sto so wa nym jest po ziom pod ze spo -

30 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, s. 17.
31 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 24.
32 J. Zbud nie wek OSP PE, Ka ta log Ar chi wum Klasz to ru Pau li nów w Kra ko wie na Skał ce,
ABMK 1995, t. 64, s. 83–363.
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łu, któ re go pod staw wy dzie la nia okre śla ją trzy kry te ria do ty czą ce po dwój ne go pod -
po rząd ko wa nia wła dzom niż szym i wyż szym czę ści do ku men ta cji za mknię te go
okre su hi sto rycz ne go oraz ufor mo wa ną część do ku men ta cji ze spo łu na pod sta wie
suk ce sji. Wy stę po wa nie se rii ar chi wal nych i pod se rii, któ re moż na przy jąć ja ko kla -
sy ar chi wal ne, mają sze ro kie za sto so wa nie w ar chi wach za kon nych. Ana lo gicz ne su -
ge stie do ty czą po zio mu jed nost ki ar chi wal nej i do ku men tu, gdzie je go wy stę po wa -
nie ma swo je miej sce w struk tu rze za so bu każ de go ar chi wum za kon ne go.

Ko niecz ność sto so wa nia za sa dy struk tu ral nej w ar chi wach za kon nych wy ni -
ka ze zło żo no ści za so bu ar chi wal ne go za kon ne go. Za sa da struk tu ral na wi docz na jest
w ba da nych po zio mach obej mu ją cych ze spół ar chi wal ny, pod ze spół ar chi wal ny,
serię ar chi wal ną, kla sę ar chi wal ną, jed nost kę ar chi wal ną i do ku ment, pro wa dząc
do wzbo ga ce nia opi su ar chi wal ne go. Przed sta wio ne po zio my umoż li wia ją wy szu ki -
wa nie in for ma cji w za so bie ar chi wów za kon nych, wy cho dząc od ze spo łu ar chi wal -
ne go i scho dząc co raz ni żej do naj niż sze go po zio mu. Opis ar chi wal ny wie lo po zio -
mo wy umoż li wia przy ję ta za sa da struk tu ral na re al nych opi sów. Wy szcze gól nie nie
tyl ko po zio mu ze spo łu ar chi wal ne go i se rii ar chi wal nej w opi sie ar chi wal nym jest
nie wy star cza ją ce do wy do by cia in for ma cji z za so bu ar chi wal ne go za kon ne go.

Pro po no wa na za sa da struk tu ral na w przy sto so wa niu do opi su ar chi wa liów za -
kon nych wy stę pu ją cych w oma wia nych po zio mach struk tu ry za so bu ar chi wal ne go
za kon ne go znaj du je swo je peł ne uza sad nie nie. Two rze nie zin te gro wa nych sys te mów
in for ma cji w ar chi wach za kon nych ob li gu je do sta wia nia ja snych za sad po dzia łu za -
so bu ar chi wal ne go za kon ne go. Ist nie ją ca pro po zy cja po dzia łu za so bu ar chi wal ne go
na po zio my ar chi wal ne wy da je się słusz na i ce lo wa. Wska za ne by ło by, aby wy mia -
na in for ma cji mię dzy ar chi wa mi pań stwo wy mi a ko ściel ny mi, za kon ny mi sta ła się
moż li wa dzię ki usta lo nym oraz za cho wa nym struk tu rom za so bów ar chi wal nych.
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Kin ga Li sow ska 
Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie

Struk tu ra za so bu ar chi wal ne go 
ar chi wów die ce zjal nych a stan da ry za cja opi su 

kom pu te ro we go – na przy kła dzie 
ar chi wów die ce zjal nych 

na te re nie by łe go za bo ru pru skie go

Ba da nia nad struk tu rą za so bu ar chi wal ne go ar chi wów die ce zjal nych roz pa try -
wa ne w kon tek ście kom pu te ry za cji ar chi wów po win ny pro wa dzić do utwo rze nia
stan dar du opi su ar chi wal ne go struk tu ry za so bu ar chi wum die ce zjal ne go. 

Pro ces kom pu te ry za cji ar chi wów wy mu sił bo wiem po trze bę przy sto so wa nia
me to dy ki ar chi wal nej do pra cy w sys te mach in for ma tycz nych oraz uści śle nie wie -
lu zna czeń, ty pów i ro dza jów ca ło ści ar chi wal nych. Wów czas to na grun cie teo rii ar -
chi wal nej po ja wi ła się za sa da struk tu ral na1 prof. Boh da na Ry szew skie go, któ ra opie -
ra ła się na wcze śniej szych za ło że niach Jó ze fa Sie mień skie go – o or ga nicz no ści
za so bu ar chi wal ne go. Za sa da struk tu ral na wpro wa dzi ła po dział za so bu na dzie więć
po zio mów ar chi wal nych. Wy zna czy ła tym sa mym kie ru nek stan da ry za cji opi su ar -
chi wal ne go w po szcze gól nych ro dza jach ar chi wów, w tym tak że ar chi wów die ce zjal -
nych. Umoż li wi ła two rze nie ide al nych mo de lów struk tur za so bów ar chi wal nych,
bę dą cych pod sta wą dla stan dar du opi su ar chi wal ne go. Wpro wa dzi ła ar chi wa w pro -
ces kom pu te ry za cji. 

Szcze gól nym zaś pro ce sem nad ar chi wa mi die ce zjal ny mi sta je się ana li za ar -
chi wal na, od twa rza ją ca dro gę na ra sta nia do ku men ta cji i uka zu ją ca spe cy fi kę tych
ar chi wów. Ana li za ogra ni cza się jed nak do za so bów ar chi wów za sta nych oraz przy -
na le żą cych do okre ślo ne go te ry to rium hi sto rycz no -ad mi ni stra cyj ne go. Ba dacz pod -
czas te go pro ce su mu si za po znać się szcze gó ło wo z twór ca mi za so bów. Po wi nien tak -
że usta lić wpływ czyn ni ków hi sto rycz nych i ustro jo wych na na ra sta nie za so bu.

1 Za sa da struk tu ral na na ka zy wa ła po sza no wa nie i re kon struk cję ca łej struk tu ry za so bu
ar chi wal ne go ze wszyst ki mi jej ele men ta mi, zob. B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji
archiwów, To ruń 1994, s. 26.
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Wszel kie zaś opi sa ne dzia ła nia wy ma ga ją za sto so wa nia za sa dy struk tu ral nej,
a w szcze gól no ści za pro po no wa ne go w niej (wspo mnia ne go) ukła du po zio mów ar -
chi wal nych ja ko wła ści we go dla ide al ne go ob ra zu struk tu ry za so bu. 

W ni niej szym ar ty ku le przed sta wię czę ścio wy wy nik in fe ren cji struk tu ry za -
so bu ar chi wal ne go ar chi wów die ce zjal nych na te re nie by łe go za bo ru pru skie go
i pod wła dzą pru ską2. Pod sta wo wym czyn ni kiem, któ ry wpły nął na kształt dzi siej -
szej struk tu ry tych że ar chi wów, jest pro ces prze mian hi sto rycz no -ustro jo wych Ko -
ścio ła ka to lic kie go w Pol sce. Sta no wi on głów ny de ter mi nant roz wa żań teo re tycz -
nej ana li zy struk tu ry ar chi wal nej. W tej struk tu rze od ci snę ły się lo sy i zmia ny
ustro jo we Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce. 

W roz wo ju Ko ścio ła ka to lic kie go na zie miach pol skich mo że my wy róż nić trzy
za sad ni cze eta py: 1) okres od X w. do II po ło wy XVIII w.; 2) okres od II po ło wy
XVIII w. do I po ło wy XX w.; 3) okres od I po ło wy XX w. do pierw szych lat XXI w. 

Okres pierw szy cha rak te ry zo wał się roz wo jem oraz wzro stem zna cze nie urzę -
dów i in sty tu cji ko ściel nych. Wśród or ga nów bi sku pich w XIII w. wy kształ ca się wła -
dza są dow ni cza na cze le z ofi cja łem oraz ad mi ni stra cyj na na cze le z wi ka riu szem ge -
ne ral nym. Od X w. po wsta wa ły tak że ka pi tu ły ka te dral ne, ja ko zgro ma dze nia
ka no ni ków, sta no wią ce or gan do rad czy bi sku pa. W XV w. ka pi tu ły ka te dral ne otrzy -
ma ły au to no mię w swo im za rzą dzie. Dzię ki upo sa że niu w pre ben dach w czę ści ma -
jąt ku sto ło we go bi sku pa oraz w da ro wi znach moż nych stwo rzy ły nie mal od ręb ne or -
ga ni zmy w Ko ście le. Ich ustrój na to miast za pi sał się w od po wied nich sta tu tach.
Zwięk szy ła się rów nież ro la ofi cja ła i wi ka riu sza, któ rych funk cje za czę ły być gro ma -
dzo ne w jed nym rę ku. W tym cza sie po wsta ły ka pi tu ły ko le giac kie o zna cze niu je dy -
nie kur tu azyj nym. Ma jąc bo wiem nie wie le pre bend w swo ich krę gach, zrze sza ły tyl -
ko ar chi dia ko nów, a w póź niej szym okre sie kon sy sto rzy fo ral nych. Do 1772 r. szyb ko
roz wi ja ła się rów nież ad mi ni stra cja te re no wa. Ro sła wła dza są dow ni cza ar chi dia ko -
nów. W wy ni ku znacz ne go od da le nia czę ści ar chi dia ko na tów od sie dzi by bi sku pów
ar chi dia ko ni uzy ska li sze ro kie upraw nie nia w ich za rzą dzie, któ re znacz nie ogra ni -
czył So bór Try denc ki. W ten sam spo sób So bór po trak to wał dzie ka nów, któ rzy utrzy -
my wa li łącz ność mię dzy or dy na riu szem, kon sy sto rzem, ar chi dia ko nem a du cho wień -
stwem de ka nal nym. Obok tych prze mian ery go wa no co raz to no we pa ra fia ja ko
naj mniej sze jed nost ki te ry to rial ne w Ko ście le ka to lic kim. Wśród in nych in sty tu cji
die ce zjal nych szcze gól ne zna cze nie mia ły za ko ny i klasz to ry, któ re po wsta wa ły od X w.

Od II po ło wy XVIII w. sieć ad mi ni stra cyj na Ko ścio ła ka to lic kie go na te re nie
by łe go za bo ru pru skie go zo sta ła pod po rząd ko wa na ustro jo wi i ad mi ni stra cji Kró -
le stwa Prus. Wów czas w wy ni ku cen tra li za cji wła dzy za ni kła kan ce la ria na dwor na

2 Przez ob szar pod wła dzą pru ską ro zu mie my te re ny bi skupstw, któ re nie zo sta ły przy -
łą czo ne do Prus pod czas za bo rów Pol ski. Zna la zły się za tem w Kró le stwie Prus w wy ni ku
suk ce sji dy na stycz nych, umów mię dzy pań stwo wych i wo jen. Ta ki stan rze czy od no si się
do bi skup stwa wro cław skie go i war miń skie go. W dal szej czę ści ar ty ku łu bę dę uży wać je dy -
nie sfor mu ło wa nia „na te re nie by łe go za bo ru pru skie go”.
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i za dwor na, pro wa dzo na przez bi sku pa. Ma jąt ki bi sku pie i ka pi tul ne zo sta ły skonfi -
sko wa ne. Na grun cie Ko ścio ła ka to lic kie go po ja wił się urząd kon sy sto rza gene ral -
ne go, któ ry spra wo wał obo wiąz ki są do we i ad mi ni stra cyj ne. Na te re nie byłe go za -
bo ru pru skie go, za po śred nic twem bul li De sa lu te ani ma rum, wpro wa dzo no no we
gra ni ce die ce zji3. Znie sio no ar chi dia ko na ty, two rząc tym sa mym więk szą licz bę de -
ka na tów. Na te re nie Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go, któ re po po wsta niu w 1848 r.
prze kształ co no w Pro win cję Po znań ską, wpro wa dzo no po dział na dwie re jen cje: po -
znań ską i byd go ską, te zaś podzielono na po wia ty. Na to miast w mia stach obok rad
miej skich po wo ła no ma gi stra ty, a w po wia tach ziem skich lan dra tu ry. Taki stan rze -
czy obo wią zy wał do 1887 r. 

W XIX w. prze pro wa dzo no ak cję ka sa cyj ną za ko nów4, co spo wo do wa ło napływ
du żej ilo ści ma te ria łów ar chi wal nych do ar chi wów bi sku pich, ka pi tul nych lub kon -
sy stor skich. W tym sa mym okre sie dzia łal ność roz po czę ły pierw sze sto wa rzy sze nia
i związ ki wy zna nio we.

Po od zy ska niu nie pod le gło ści przez Pol skę w 1918 r. roz po czął się pro ces re -
or ga ni za cji Ko ścio ła ka to lic kie go. Sto li ca Apo stol ska w ce lu ujed no li ce nia ustro -
ju w Ko ście le po wszech nym, nie za leż nie od przy na leż no ści pań stwo wej, wpro wa -
dzi ła w 1918 r. pra wo ka no nicz ne. Na je go mo cy utwo rzo no ku rię bi sku pią, któ ra
prze ję ła ro lę daw ne go kon sy sto rza ge ne ral ne go. Pra wo ka no nicz ne z 1918 r. zo sta -
ło za stą pio ne no wym pra wem z 1983 r. Od te go ro ku ku ria spra wo wa ła wła dzę są -
dow ni czą lub ad mi ni stra cyj ną. Po ja wił się urząd try bu na łu du chow ne go. Otrzy mał
on upraw nie nia są dow ni cze w za kre sie spraw do ty czą cych: funk cjo no wa nia Ko ścio -
łów, wy peł nia nia za dań Ko ścio ła przez wier nych, po zy cji praw nej osób w Ko ście le
oraz wszel kich spraw, w któ rej przy naj mniej jed na ze stron na le ży do Ko ścio ła.

3 Bul la pa pie ża Piu sa VII z 16 lip ca 1821 r. – re gu lo wa ła sta tus Ko ścio ła ka to lic kie go
w Pru sach. Bul la De sa lu te ani ma rum zwró ci ła ar chi die ce zji po znań skiej te ry to ria utra co ne
w okre sie re for ma cji w re jo nie Wscho wy (Kon ra do wo, Za my słów, Sie dl ni ca, Wy gnań czy ce,
Szlich tyn go wa, Drzew ce). Z die ce zji wro cław skiej za bra ła dwa de ka na ty: ostrze szow ski oraz
kę piń ski i włą czy ła je do ar chi die ce zji po znań skiej. Wspo mnia ne okrę gi de ka nal ne do po ko -
ju tyl życ kie go w 1807 r. znaj do wa ły się w rę kach ar cy bi sku pów po znań skich, a po tem tra fi ły
do Księ stwa War szaw skie go i die ce zji wro cław skiej. Bul la łą czy ła ar chi die ce zję po znań ską
z gnieź nień ską unią per so nal ną. Do ar chi die ce zji gnieź nień skiej włą czy ła trzy de ka na ty:
krusz wic ki, ino wro cław ski oraz gniew kow ski, któ re odłą czo no od die ce zji wło cław skiej. Przy -
łą cza ła tak że do die ce zji war miń skiej ob szar die ce zji sam bij skiej (pla ców ki dusz pa ster skie
ofi cja ła tów w Kró lew cu, Kłaj pe dzie i Szył ga łach) oraz ofi cja łat mal bor ski (część daw nej die -
ce zji po me zań skiej) z pię cio ma de ka na ta mi z sie dzi bami w: Mal bor ku, Dzież go niu, No wym
Sta wie, Szu mie i Żu ław skich, któ ry od 1577 r. znaj do wał się pod ju rys dyk cją die ce zji cheł -
miń skiej.
4 Za sad ni cza ak cja li kwi da cyj na od by ła się w dwóch eta pach w la tach 1815–1832 
i 1833–1848. De cy zja o li kwi da cji by ła po dej mo wa na każ do ra zo wo w sto sun ku in dy wi du al -
nym do za ko nu. In for mo wa no rów nież o tym bi sku pa die ce zji, ja ko po wód stwier dza jąc,
że zako ny są sie dli skiem wro ga rzą du pru skie go oraz po zba wio ne są kul tu ry i wy wie ra ją
nieko rzyst ny wpływ na lud ność.
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Na cze le są du du chow ne go sta nął ofi cjał. Do dzia łal no ści w Pol sce po wra ca ły za ko -
ny i klasz to ry ska so wa ne przez wła dze pru skie. Two rzy ły się tak że no we kon gre ga -
cje za kon ne. Na to miast ka pi tu ły ka te dral ne i ko le giac kie ko ja rzo ne były od tąd ze
zna cze niem kur tu azyj nym i pod nio słym. Roz kwit prze ży wa ły sto wa rzy sze nia
i związ ki, któ re po od zy ska niu nie pod le gło ści przez Pol skę roz wi nę ły się na te re nie
wszyst kich die ce zji ka to lic kich. 

Po zna nie hi sto rii i ustro ju Ko ścio ła ka to lic kie go na zie miach pol skich ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem dzie jów bi skupstw, któ re zna la zły się w za bo rze pru skim
lub pod wła dzą pru ską, po zwa la na przy po rząd ko wa nie ar chi wa liom za sta nym
w zaso bach ar chi wów die ce zjal nych wła ści wych po zio mów ar chi wal nych za sa dy
struk tu ral nej. W trak cie ana li zy ar chi wal nej czę sto bo wiem za uwa ża się w funk cjo -
nu ją cych już struk tu rach za so bów ar chi wal nych nie kon se kwen cje wy ni ka ją ce z bra -
ku prze strze ga nia od ręb no ści ustro jo wej ze spo łów. Ana li za struk tu ry za so bu umoż -
li wia za tem wska za nie ty po wych ca ło ści ar chi wal nych. W przy pad ku struk tu ry
za so bu ar chi wal ne go ar chi wów die ce zjal nych na te re nie by łe go za bo ru pru skie go
mo że my wy róż nić na stę pu ją ce cha rak te ry stycz ne ca ło ści: za sób ar chi wum hi sto -
rycz ne go, gru py ze spo łów, ze spo ły ar chi wal ne, zbio ry, va ria rze ko me i rze czy wi -
ste, ar chi wa do ku men to we/ar chi wa od bior cy. (Pod kre śle nie au to ra)

Za sób ar chi wum hi sto rycz ne go:
Za za sób ar chi wum hi sto rycz ne go uwa żam przede wszyst kim ar chi wum bi -

sku pie i ak ta ka pi tu ły ka te dral nej (ar chi wum ka pi tu ły ka te dral nej). 
Ka pi tu ły ka te dral ne do XVIII/XIX w. two rzy ły osob ne ar chi wa do ku men to -

wo -ak to we, a ja ko in sty tu cje ko ściel ne od zna cza ły się du żą od ręb no ścią w swo im
za rzą dzie. Po nad to do akt ka pi tuł ka te dral nych na le żą mię dzy in ny mi: zbio ry do -
ku men tów i li stów, li bri pri vi le gio rum, su ma riu sze, li bri be ne fi cio rum, re ge stra ac -
to rum, li bri gra ni cie rum, ac ta ac to rum ca pi tu li, sen ten cjo na rze, li bri in stal la tio -
num, li bri pra eben da rum, li bri sta tu to rum, kon try bu cje i sub sy dium cha ri ta ti vum,
li bri re fec tio rum, wi zy ta cje ka pi tu ły, ka te dry i skarb ca, in wen ta rze ka te dry, fa bri -
ca; li bri re vi sio num et gra ni cie rum oraz li bri re vi sio num et in ven ta ria. 

Bi sku pi, tak jak ka pi tu ły, do XVIII/XIX w. or ga ni zo wa li osob ne ar chi wa do -
ku men to wo -ak to we. Wśród ca ło ści ar chi wal nych na ro słych w wy ni ku dzia łal no ści
bi sku pów mo że my wy róż nić: zbio ry li stów i do ku men tów, ak ta ku rii bi sku piej, per -
so na lia, ak ta czyn no ści bi sku pów, wi zy ta cje bi sku pie, ak ta pon ty fi kal ne oraz ak ta
ka no ni za cji. 

Do za so bu ar chi wum hi sto rycz ne go za li cza my tak że de po zy ty za so bów ar chi -
wal nych, tj.: za so by ar chi wal ne wy two rzo ne przez związ ki za kon ne, a prze ka za ne
pod opie kę ar chi wów ko ściel nych, oraz za so by ar chi wal ne wy two rzo ne przez urzę -
dy i in sty tu cje in nych die ce zji. 

Szcze gól ną for mę za so bu ar chi wum hi sto rycz ne go sta no wią ak ta ar chi dia ko -
na tów. Na ro sły one w trak cie funk cjo no wa nia ar chi dia ko nów ma ją cych du żą sa -
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mo dziel ność w za rzą dzie ar chi dia ko na ta mi. Za so bem ar chi wum hi sto rycz ne go
nazwie my tak że ak ta ogól ne go za rzą du die ce zją wy two rzo ne w to ku dzia łal no ści
urzę dów die ce zjal nych hi sto rycz nie i ustro jo wo od no szą cych się do pier wot nych
gra nic die ce zji.

Gru py ze spo łów: ak ta związ ków, ak ta sto wa rzy szeń, ak ta pa ra fii, ak ta de ka -
na tów, ak ta za ko nów i ak ta ko le giat.

Ze spo ły ar chi wal ne:
Wśród ze spo łów ar chi wal nych znaj du ją się ak ta bi sku pie, ak ta kon sy stor skie,

ka pi tul ne (od XVIII/ XIX w.) oraz in nych in sty tu cji die ce zjal nych. Na ak ta bi sku -
pie skła da ją się ma te ria ły ar chi wal ne wy two rzo ne i zgro ma dzo ne w to ku dzia łal no -
ści i spra wo wa nia wła dzy bi sku pów5 na te re nie die ce zji6 (od XVIII/XIX w.). Do akt
kon sy stor skich za li czy my do ku men ty, któ rych twór cą był ofi cjał (do XVIII w.), ofi -
cjał i wi ka riusz ge ne ral ny (do XX w.7) lub kon sy storz no we go ty pu8.

Spu ści zny ar chi wal ne, któ re przede wszyst kim two rzą zbio ry ar chi wal ne oraz
i/lub ze spo ły oraz gru py ze spo łów. 

5 W od nie sie niu tak że do wła dzy ar cy bi sku pów.
6 W od nie sie niu tak że do ob sza ru ar cy bi skup stwa.
7 W tym zna cze niu ak ta kon sy sto rza two rzą ze spół zło żo ny wy two rzo ny w wy ni ku suk -
ce sji czyn nej – tzw. kon sy storz ge ne ral ny – no we go ty pu.
8 Kon sy storz no we go ty pu pod wpły wem zmian ustro jo wych zo stał prze kształ co ny
w kurię bi sku pią.
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Po nad to do ty po wych ca ło ści ar chi wal nych za li czy my zbio ry, va ria rze ko me9

i rze czy wi ste10, ar chi wa do ku men to we/ar chi wa od bior cy (naj czę ściej ja ko od dziel -
ne ca ło ści) oraz se rie. Te ostat nie sta no wią zaś wy dzie lo ną ca łość, zgod nie ze zło żo -
no ścią or ga ni za cyj ną twór ców, w ze spo łach ar chi wal nych. Po dział se rii od no si się
tak że do za dań twór cy ze spo łu, jak rów nież do kry te riów for mal nych do ku men ta -
cji. We wnątrz każ dej ka te go rii mo że do cho dzić tak że do po dzia łu ze wzglę du na gru -
py rze czo we.

Jak już wspo mnia łam, ana li za struk tu ry za so bu ar chi wal ne go ar chi wów die -
ce zjal nych po zwa la tak że na usta le nie nie kon se kwen cji w za sta nych struk tu rach za -
so bów. Ozna cza to, że po szcze gól ne ca ło ści ar chi wal ne nie za wsze two rzo ne by ły
zgod nie z za sa da mi teo re tycz ny mi, a w szcze gól no ści z za sa dą struk tu ral ną. Nie jest
to je dy nie pro blem ar chi wów ko ściel nych, ale tak że in nych ar chi wów w Pol sce,
w któ rych ar chi wi ści nie wy ko rzy stu ją w po rząd ko wa niu struk tur za so bów ar chi -
wów roz wią zań wy pra co wa nych przez teo rię ar chi wal ną. Brak za sto so wa nia od po -
wied niej teo rii ar chi wal nej po wo du je pro ble my struk tur za so bów ar chi wal nych nie -
za leż nie od ro dza ju zgro ma dzo nych w nich ma te ria łów ar chi wal nych. Do dat ko wo
dzia ła nia daw nych ar chi wi stów ko ściel nych tłu ma czy fakt bra ku świa do mo ści po -
trze by prze strze ga nia za sad ar chi wal nych. Pra wo ka no nicz nie mó wi ło nie gdyś nie -
wie le o re gu łach po rząd ko wa nia ar chi wów ko ściel nych, gdyż wszel kie nor my z te -
go za kre su le ża ły w ge stii ar cy bi sku pa i bi sku pa die ce zji. Stwier dza ło przede
wszyst kim, że za sób na le ży prze cho wy wać i ewi den cjo no wać. Na to miast nie wska -
zy wa ło na ko niecz ność sto so wa nia me tod ar chi wi sty ki. Czę sto więc nie czy nio no
po sta no wień zwią za nych z dzia łal no ścią ar chi wów, ochro ną i opra co wy wa niem wy -
two rzo nych do ku men tów. Mi mo to ar chi wi stów ko ściel nych i wła dze bi sku pie cha -
rak te ry zo wa ła i na dal cha rak te ry zu je sze ro ka zna jo mość hi sto rii ar chi wów oraz za -
so bów ar chi wal nych, któ ry mi się opie ku ją. Wy ko rzy stu ją tę wie dzę w pu bli ka cjach
na uko wych i sta ran nie je chro nią. Obec nie zaś po zo sta wia ją na ro słe hi sto rycz nie
ar chi wa, a w przy pad ku bie żą cej do ku men ta cji ko rzy sta ją z za sad ar chi wal nych. 

W wy ni ku od dzia ły wa nia czyn ni ków hi sto rycz no -ustro jo wych i ad mi ni stra -
cyj nych oraz fak tu nie po strze ga nia teo rii ar chi wal nej struk tu ry za so bów ar chi -

9 Pro ces po rząd ko wa nia struk tur ar chi wów die ce zjal nych jest bar dzo trud ny i wy ma ga
du żych na kła dów cza so wych. Ar chi wi sta w trak cie te go pro ce su na po ty ka wie le trud no ści
zwią za nych z za wi ły mi lo sa mi ar chi wa liów, suk ce sja mi twór ców ze spo łów, zmia na mi ustro -
jo wy mi i re gi stra tu ral ny mi. Przyj mu je wów czas roz wią za nia tym cza so we. Wy ni kiem ta kie -
go po stę po wa nia jest two rze nie tzw. rze ko mych va rii. Va ria rze ko me sta no wią pro dukt
archiwo twór czy, tzn. pro dukt ar chi wi stów po rząd ku ją cych szcząt ki ze spo łów i ca ło ści re gi -
stra tu ral nych.
10 Va ria rze czy wi ste po wsta ją np. w to ku suk ce sji czyn nej, w trak cie któ rej po ja wia ją się
róż ni ce mię dzy ustro jem a pro ce du rą kan ce la rii. Dla te go też va ria rze czy wi ste po win ni śmy
roz pa try wać na grun cie pro ce sów ak to twór czych, któ re na ro sły w wy ni ku pro duk cji kan ce -
la ryj no -re gi stra tu ral nej.
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wów die ce zjal nych są peł ne za wi ło ści hi sto rycz nych. Po wo du je to wie le nie kon -
se kwen cji w za sta nych struk tu rach za so bów. Stwier dzić za tem moż na, iż w od nie -
sie niu do struk tu ry za so bu ar chi wal ne go ar chi wów die ce zjal nych na te re nie by łe -
go za bo ru pru skie go al bo/i: 1) błęd nie za kla sy fi ko wa no ca ło ści ar chi wal ne
do da ne go pozio mu, 2) kla sy fi ka cja ich jest nie ja sna, 3) kla sy fi ka cja ich jest
nie peł na (podkre śle nie au to ra). Nie kon se kwen cje zaś ozna cza ją przede wszyst -
kim brak poszano wa nia dla gra nic ze spo łów ar chi wal nych oraz or ga nicz no ści za -
so bu przez: 

1. Łą cze nie akt róż nej pro we nien cji; 
2. Two rze nie ze spo łów z ma te ria łów ar chi wal nych, któ re sta no wią część

in nej ca ło ści ar chi wal nej: a. w wy ni ku suk ce sji, b. w wy ni ku po dzia łu
kom pe ten cji urzę du, c. w wy ni ku hi sto rycz ne go zna cze nia do ku men tu;

3. Brak kon se kwent ne go wy dzie le nia za so bów ar chi wów hi sto rycz nych;
4. Nie umie jęt ne two rze nie ze spo łów szcząt ko wych i frag men ta rycz nych;
5. Nie kon se kwent ne za sto so wa nie grup ze spo łów ar chi wal nych;
6. Zbyt nia po błaż li wość dla akt luź nych w gra ni cach ze spo łów ar chi wal -

nych;
7. Nie kon se kwen cja w two rze niu spu ścizn ar chi wal nych;
8. Brak kon se kwent ne go upo rząd ko wa nia ca ło ści ar chi wal nych znaj du ją -

cych się w oma wia nych za so bach ar chi wal nych (pod kre śle nie au to ra).

Wie le wspo mnia nych już nie kon se kwen cji w za sta nych struk tu rach za so bów
ar chi wów die ce zjal nych „wy mu sza” de cy zję o utwo rze niu mo de lu struk tu ry za so bu
ar chi wum die ce zjal ne go dla ar chi wów o okre ślo nej przy na leż no ści te ry to rial nej
i spój nych hi sto rycz nie. Oczy wi ście mo de lu ide al ne go, nie rze czy wi ste go. Mo de lu,
któ ry da je pod sta wę do stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go struk tu ry za so bu ar chi -
wum die ce zjal ne go. Przy two rze niu mo de lu ide al ne go struk tu ry za so bu ar chi wum
die ce zjal ne go szcze gól ne zna cze nie ma za sa da struk tu ral na. Kla sy fi ku je ona bo wiem
po szcze gól ne ca ło ści ar chi wal ne, de fi niu jąc je i na da jąc im okre ślo ny po rzą dek w za -
so bie ar chi wal nym. Wszel kie za tem jed nost ki ar chi wal ne mu szą w sen sie ide al nym
ulec upo rząd ko wa niu w myśl za sa dy struk tu ral nej, po sza no wa nia gra nic ze spo łów
oraz or ga nicz no ści struk tu ry za so bu. 

Za po mo cą mo de lu ide al ne go mo że my wpro wa dzić za sa dę struk tu ral ną
do ukła du za so bu ar chi wów die ce zjal nych. W ten spo sób po rząd ku je się nie kon se -
kwen cje wy wo ła ne bra kiem za sto so wa nia od po wied niej teo rii ar chi wal nej oraz
czyn ni ka mi hi sto rycz ny mi i ad mi ni stra cyj no -ustro jo wy mi. Da je to pod sta wę do za -
pro wa dze nia cał ko wi te go ła du w struk tu rach za so bów. Pro ces two rze nia ide al ne -
go mo de lu struk tu ry za so bu ar chi wum die ce zjal ne go jest pod sta wą ba dań teo re -
tycz nych nad za sa dą struk tu ral ną w uję ciu ide al nym i prak tycz nym do okre ślo nych
ma te ria łów ar chi wal nych. W mo de lu kon se kwent nie sza nu je się or ga nicz ność
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zasobu ar chi wal ne go i je go ze spo łów. Zwra ca się uwa gę tak że na każ dą jed nost kę
archi wal ną, któ ra po win na tra fić na to sa mo miej sce, ja kie zaj mo wa ła w pier wot -
nej re gi stra tu rze. 

Struk tu rę za so bu w sen sie ide al nym two rzą za tem po zio my ar chi wal ne za sto -
so wa ne w stan dar dzie opi su ar chi wal ne go za sa dy struk tu ral nej wraz ze spe cy fi ką
urzę dów i in sty tu cji die ce zjal nych, któ re je wy two rzy ły. 

Tym sa mym mo del struk tu ry za so bu ar chi wum die ce zjal ne go skła da się 
z: zaso bu ar chi wum hi sto rycz ne go, grup ze spo łów, ze spo łów, zbio rów, spu ścizn,
pod ze spo łów, se rii, klas i jed no stek ar chi wal nych.

1. Za sób ar chi wum hi sto rycz ne go – ar chi wum bi sku pa do XIX w., ar chi wum
ka pi tu ły ka te dral nej do XVIII/XIX w., ar chi wum związ ku za ko nów, ar chi wum
archi dia ko na tów, ar chi wów in nych die ce zji po wie rzo nych ja ko de po zyt. 

Za so bem ar chi wum hi sto rycz ne go w mo de lu ide al nej struk tu ry za so bu ar chi -
wum die ce zjal ne go na zy wa my: 

a) bi sku pie ar chi wa do ku men to wo -ak to we, któ re nie gdyś two rzy ły od ręb ne
in sty tu cje, a dzi siaj znaj du ją się w struk tu rach in nych za so bów ar chi wal -
nych; do ar chi wów bi sku pich na le ża ły rów nież ak ta kon sy sto rza i ku rii
do okre su XIX – XX w. 

b) ar chi wa do ku men to wo -ak to we ka pi tuł ka te dral nych, któ re nie gdyś two rzy -
ły od ręb ne in sty tu cje, a dzi siaj znaj du ją się w struk tu rach in nych za so bów
ar chi wal nych; do okre su XVIII/XIX w.

c) ma te ria ły ar chi wal ne zgro ma dzo ne przez in sty tu cje die ce zjal ne, któ re z po -
bu dek ad mi ni stra cyj nych, hi sto rycz nych i ustro jo wych two rzy ły od dziel ny
za rząd nad okre ślo nym okrę giem bi skup stwa oraz mia ły sze ro kie pre ro ga -
ty wy; do okre su XIX w.

d) ze spół akt wy two rzo ny i zgro ma dzo ny przez jed no li te go ustro jo wo twór cę,
na któ ry mo gą skła dać się wszyst kie po wyż sze ca ło ści ar chi wal ne.

2. Gru py ze spo łów – akt ka pi tuł ko le giac kich, akt za ko nów, akt de ka na tów,
akt pa ra fii, akt sto wa rzy szeń die ce zjal nych, akt związ ków die ce zjal nych, akt związ -
ków ka pła nów, akt sto wa rzy szeń mi syj nych, akt spu ścizn du chow nych i świec kich,
akt re jen cji, akt szkół i akt se mi na riów ko ściel nych. 

Gru py ze spo łów w ide al nym mo de lu struk tu ry za so bu ar chi wów die ce zjal nych
to po łą czo ne ewi den cyj nie i in for ma cyj nie ze spo ły ar chi wal ne, któ re zo sta ły wy two -
rzo ne i zgro ma dzo ne przez jed no li toustro jo wych twór ców. Ze spo ły, któ re skła da ją
się na nie, mo gą być ze spo ła mi zło żo ny mi z pod ze spo łów wy two rzo nych w cza sie
suk ce sji czyn nej lub/i po dzia łu kom pe ten cji in sty tu cji ko ściel nych. Re pre zen ta tyw -
ne jest wy stę po wa nie w ide al nym mo de lu struk tu ry za so bu ar chi wal ne go ar chi wów
die ce zjal nych na by łym te ry to rium za bo ru pru skie go ze spo łów frag men ta rycz nych
i szcząt ko wych. 
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3. Ze spo ły – akt bi sku pich od XIX w., akt ka pi tuł ka te dral nych
od XVIII/XIX w., akt kon sy sto rzy i ku rii od XIX w. lub/i ku rii, akt or dy na ria tu
od XIX w., akt in nych in sty tu cji die ce zjal nych.

Bę dą to ze spo ły:
a) wcho dzą ce w skład za so bów ar chi wów hi sto rycz nych, o któ rych pi sa łam wy -

żej: akt dzia łal no ści bi sku pów, akt ofi cja łów, akt ku rii – wi ka riu szy ge ne ral -
nych, akt kon sy sto rza, akt kon sy sto rza i ku rii, akt dzia łal no ści ar chi dia ko -
na tów, akt in sty tu cji funk cjo nu ją cych na te re nie ar chi dia ko na tów;

c) akt wy two rzo nych i/lub zgro ma dzo nych przez urzę dy die ce zjal ne, któ re
powsta ły po okre sie ar chi wów bi sku pich i ka pi tuł ka te dral nych
(XVIII/XIX w.)11: akt bi sku pich, akt ka pi tuł me tro po li tal nych od XIX w.,
akt kon sy sto rza i ku rii od XIX w., akt try bu na łu me tro po li tal ne go, akt kurii
bi sku piej od XIX w.

4. Zbio ry – nut, gra fik, fo to gra fii, mi kro fil mów, kar to gra fii i do ku men ta cji
tech nicz nej.

Zbio ry w ide al nym mo de lu struk tu ry za so bu ar chi wów die ce zjal nych bę dą
two rzy ły ak ta, któ rych za war tość nie wska zu je na moż li wość przy łą cze nia do ze spo -
łów ar chi wal nych w za so bach ar chi wów hi sto rycz nych oraz do ze spo łów akt
od XIX w. Z uwzględ nie niem nie tyl ko ca ło ści ar chi wal nych wy stę pu ją cych w da -
nym za so bie ar chi wum, ale rów nież w in nych ko ściel nych za so bach ar chi wal nych.
Z te go też po wo du ar chi wa lia mu szą być upo rząd ko wa ne we dług przy na leż no ści
ewi den cyj nej i rze czo wej w zbio ry ar chi wal ne. 

5. Spu ści zny: w ide al nym mo de lu struk tu ry za so bu ar chi wum die ce zjal ne go
na te re nie za bo ru pru skie go spu ści zna ar chi wal na bę dzie sta no wić:

a) zbiór ar chi wal ny:
– je śli wy two rzo ne ma te ria ły są spo ra dycz ny mi ak ta mi pra cy du cho wień stwa

i nie zna le zio no dla nich or ga nicz nych ca ło ści ar chi wal nych te go sa me go
twór cy;

b) ze spół ar chi wal ny:
– je śli po wsta łe ak ta cha rak te ry zu ją się ma te ria ła mi ar chi wal ny mi: 1) wy two -

rzo ny mi przez twór cę, na przy kład ko re spon den cja, utwo ry, tek sty, umo wy;
ma te ria ły otrzy ma ne, na przy kład świa dec twa, dy plo my, li sty; 2) zgro ma dzo -
ny mi w ce lu za spo ko je nia róż nych po trzeb i/lub 3) po wsta ły mi bez je go
udzia łu, na przy kład bio gra fie, re cen zje czy spi sy ksią żek; 4) sta no wią cy mi
od ręb ną ca łość o war to ści na uko wej i zwią za ną we wnętrz nie z twór cą;

c) gru pa ze spo łów ar chi wal nych.

11 Z uwzględ nie niem moż li wo ści przy ję cia za punkt gra nicz ny w struk tu rach za so bów ar -
chi wów die ce zjal nych roz bio rów Pol ski i wpro wa dze nie po li ty ki an ty ko ściel nej przez Pru sy.
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6. Pod ze spo ły – ar chi wum od bior cy, bi blio te ki ka pi tul nej, re gi stra tu ry urzę -
dów bi sku pich.

Pod ze spół w ide al nym mo de lu struk tu ry za so bu ar chi wów die ce zjal nych
będzie sta no wił:

a) do ku men ty per ga mi no we i pa pie ro we w ze spo łach wy two rzo nych i zgro ma -
dzo nych przez urzę dy i in sty tu cje die ce zjal ne;

b) do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez re gi stra tu ry urzę dów bi sku pich;
c) bi blio te ki ka pi tuł ka te dral nych, któ re nie gdyś mia ły wła sną we wnętrz ną

orga ni za cję;
d) do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez urzę dy die ce zjal ne, któ re

z powo du prze mian ustro jo wych po łą czy ły się z in ny mi in sty tu cja mi przez
suk ce sję;

e) do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez in sty tu cje die ce zjal ne, któ re
w wy ni ku dzia łań hi sto rycz nych, prze mian ustro jo wo -ad mi ni stra cyj nych
prze rwa ły funk cjo no wa nie twór cy lub/i trwa le wpły nę ły na zwrot w je go
dzia łal no ści;

f) do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez in sty tu cje die ce zjal ne i pań -
stwo we wsku tek po dwój ne go pod po rząd ko wa nia twór cy, wła dzy ko ściel nej
lub pań stwo wej.

Sy
m

po
si

a 
 A

rc
hi

vi
st

ic
a

108



7. Se rie, klasy i jed no stki ar chi wal ne
Mo del struk tu ry za so bu ar chi wal ne go ar chi wów die ce zjal nych jest pod sta wą

dla stan dar du opi su ar chi wal ne go struk tur za so bów ar chi wów die ce zjal nych. Stano -
wi tak że wy znacz nik dal szych ba dań nad struk tu ra mi za so bów ar chi wów die ce zjal -
nych w Pol sce. Two rzy no we za gad nie nie w teo rii ar chi wal nej oraz roz wi ja za sa dę
struk tu ral ną. Wpro wa dza za so by ar chi wów die ce zjal nych w pro ces kom pu te ry za cji
ar chi wów. Usta la no we, zgod ne z teo rią za so bu, za sto so wa nia w po rząd ko wa niu
struk tur za so bów ar chi wów die ce zjal nych. 

Oczy wi ście za pro po no wa ny mo del po wi nien być wy ko rzy sty wa ny przede
wszyst kim w sen sie ide al nym. Zmia ny re al ne do ty czą bo wiem je dy nie tych ca ło ści,
któ rych po szcze gól ne jed nost ki ar chi wal ne nie zo sta ną zbyt nio na ru szo ne. Sto so -
wa nie za tem mo de lu ide al ne go wy ma ga od ar chi wi sty du żej do zy ostroż no ści.
W każ dym przy pad ku na le ży brać pod uwa gę róż no rod ne czyn ni ki hi sto rycz ne czy
też ad mi ni stra cyj ne, a do pie ro po tem po sił ko wać się owym mo de lo wym roz wią za -
niem. Po stę po wa nie ta kie wy ni ka z fak tu, że ar chi wum jest spe cy ficz ną jed nost ką
na uko wą i je go funk cjo no wa nie oraz ak ta, ja kie za wie ra, za le żą i za le ża ły nie tyl ko
od spe cy fi ki da ne go te ry to rium, dzia łal no ści po li tycz nej bi sku pów, ale rów nież
od czyn ni ków wy mie nio nych po wy żej.
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An na Że gliń ska 
Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie

Za sa da struk tu ral na 
w pru skich ar chi wach ro do wych

Do tar cie do in for ma cji o za so bie pru skich ar chi wów ro do wych nie jest za da -
niem ła twym. Pod sta wą me to dy po szu ki wań do ku men ta cji ar chi wal nej wy two rzo -
nej i na ro słej w wy ni ku wie lo wie ko wej dzia łal no ści ro dów pru skich sta no wią wła -
śnie czyn ni ki ro do we. Po wsta łe w cią gu po ko leń li nie i ga łę zie jed ne go ro du
two rzy ły wie lo stop nio wą struk tu rę bli sko ści, obo wiąz ków i zo bo wią zań oraz sta no -
wi ły pod sta wę po zy cji spo łecz nej każ de go człon ka ro dzi ny. Za wie ra nie sto sow nych
do sta nu mał żeństw umoż li wia ło roz bu do wę sie ci po wią zań w in te re sie ca łej ro dzi -
ny. Czyn ni ki ro do we mia ły za tem wpływ nie tyl ko na po wsta nie róż no rod nych ma -
te ria łów ar chi wal nych: ge ne alo gicz nych zwią za nych z wła sną ro dzi ną i ro dzi na mi
po krew ny mi, lecz tak że akt praw no -ma jąt ko wych, go spo dar czych, pro ce so wych,
ma te ria łów zwią za nych z dzia łal no ścią pu blicz ną i spo łecz ną, akt zwią za nych z po -
sia da ną ad mi ni stra cją oraz za rzą dem dóbr od po wia da ją cym za po szcze gól ne dzia ły
go spo dar ki. Re kon struk cja dzia łal no ści ro du na róż nych je go płasz czy znach ak tyw -
no ści, czy li czyn ni ków ak to twór czych, umoż li wi do strze że nie róż no rod no ści i zło -
żo no ści struk tu ry pru skich ar chi wów ro do wych. Po dej mo wa na przez ród dzia łal -
ność ukształ to wa ła wszyst kie ca ło ści ar chi wal ne, a więc jed nost ki ar chi wal ne, se rie
i pod se rie, ze spo ły i pod ze spo ły two rzą ce za sób ar chi wum hi sto rycz ne go. Za tem typ
oraz struk tu ra ar chi wum ro do we go jest efek tem po dej mo wa nej dzia łal no ści i za leż -
na jest od ro li w pań stwie pru skim, wiel ko ści ma jąt ku oraz ro dza ju pro wa dzo nej
dzia łal no ści go spo dar czej. 

W pań stwie pru skim wła ści ciel ziem ski aż do cza su re for my agrar nej z po cząt -
ków XIX w. miał upraw nie nia wła dzy pań stwo wej, po li cyj nej, ad mi ni stra cyj nej i są -
do wej oraz spra wo wał wła dzę pa try mo nial ną nad pod da ną lud no ścią. Fol wark jun -
kra ja ko for ma zwierzch nic twa (Gut sher r schaft) łą czył ist nie nie pod dań stwa
z pa try mo nial ną wła dzą pa na i w struk tu rze prze strzen nej i ar chi wal nej wraz z pod -
le gły mi mu wio ska mi two rzył za mknię tą spo łecz ność – a w kon se kwen cji pew ną
całość ar chi wal ną (za sób ar chi wum hi sto rycz ne go). 
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Wy ko ny wa ne przez ród dzie dzicz ne funk cje zwierzch nie w pań stwie pru skim
wy ni ka ły z od stą pie nia len ni ko wi przy wi le jów kró lew skich (re ga liów). Je że li wła -
ści ciel ma jąt ku był Er bhaup tam tem (sta ro stą dzie dzicz nym urzę du kró lew skie go)
w więk szym okrę gu, miał rów nież pra wo są dze nia wol nych i drob nej szlach ty, prawo
opie ki (pa tro na tu) nad ko ścio ła mi, szko ła mi i in sty tu cja mi cha ry ta tyw ny mi (do bro -
czyn ny mi), jak szpi ta le, sie ro ciń ce, do my dzie ci i star ców. Ak ta po wsta łe w wy ni ku
tych czyn no ści mo gły two rzyć osob ne ar chi wum. Prze cho wy wa no je naj czę ściej
w po miesz cze niach są du pa try mo nial ne go, je że li ta ki był, lub w sie dzi bie len ni ka,
gdzie na ra sta ły obok akt ro dzin nych. Ar chi wum czyn no ści zwierzch nich uwa ża no
za waż ne, gdyż gro ma dzi ło oprócz wy ro ków są do wych i akt ad mi ni stra cji są do -
wej – te sta men ty, umo wy, któ re osad ni cy od da wa li na prze cho wa nie. Bar dzo czę sto
ar chi wa te się ga ją daw nych cza sów, na wet cza sów krzy żac kich, za leż nie od da ty
pierw sze go nada nia ma jąt ku lub zie mi w da nym okrę gu. Za sób archiwum wła dztwa
zwierzch niego two rzą rów nież re ce sy są du pa try mo nial ne go, ra chun ki ko ścio łów,
du pli ka ty ksiąg ko ściel nych, re skryp ty i za rzą dze nia w spra wach woj sko wych, po -
li cyj nych i sa ni tar nych. 

Po zy cja nie któ rych ro dów, na przy kład Finc ken ste inów, w pań stwie pru skim
by ła na ty le sil na, iż spra wo wa li po wie rzo ne im urzę dy na wet po ich li kwi da cji
w 1752 r. (naj dłu żej w Dą brów nie: do 1821 r.), do pro wa dza jąc do po wsta nia
swoistych en klaw ad mi ni stra cji te ry to rial nej i two rząc spe cy ficz nie ukształ to wa ne
archi wa. Po nie waż na ro sły one w wy ni ku otrzy ma nych przy wi le jów oso bi stych, nie
ro ści ły do nich praw no wo po wsta łe or ga ny wła dzy pań stwo wej. Dla te go ak ta pru -
skiej ad mi ni stra cji te re no wej XVII i XVIII w. zar chi wi zo wa ne zo sta ły w ar chi wach
ro do wych. 

Wła ści wy mi ośrod ka mi szla chec kiej wła dzy by ły do bra ry cer skie, mi mo iż
od po ło wy XIX w. ogra ni cza ne by ły pra wa szla chec kie go wła da nia nad zie mią i lud -
no ścią. Wraz z li kwi da cją są dow nic twa pa try mo nial ne go w 1849 r. i da le ko idą cym
znie sie niem pod dań stwa chło pów szla chec cy wła ści cie le ziem scy stra ci li wszyst kie
for mal ne upraw nie nia z wy jąt kiem wła dzy po li cyj nej (znie sio nej w 1872 r., po po -
raż ce edyk tu o żan dar me rii z 1812 r.) oraz pa tro na tu nad ko ścio ła mi i szko ła mi1.
Mo del co raz mniej ren tow ne go go spo dar stwa fol warcz ne go w XIX i XX w. za stą -
pio ny zo stał no wo cze sny mi for ma mi go spo da ro wa nia ma jąt kiem. Układ wła dzy stał
się mniej okre ślo ny po li tycz nie (pan i pod da ny), bar dziej zaś eko no micz nie (pra co -
daw ca i pra co bior ca). Wła ści cie le ziem scy za kła da li przed się bior stwa prze my sło we,
któ re pro wa dząc dzia łal ność go spo dar czą, mia ły wła sną ad mi ni stra cję i kan ce la rię2.
W tym okre sie pań stwo pru skie prze ży wa ło in sty tu cjo nal ną re wo lu cję, pod czas któ -

1 R. Gehr ke, Ständi sche Selb stin sze nie rung und so zioöko no mi sche In e res sen po li tik. Der Adel
auf den schle si schen Pro vin zial land ta gen 1825–1845 [w:] J. Ha ra si mo wicz, M. We ber, Adel in
Schle sien, Bd. 1: Her r schaft – Kul tur – Selb st dar stel lung, München 2010, s. 393–412.
2 B. Spy ra, Spe cy fi ka ślą skich ar chi wów pod wor sko -prze my sło wych, „Ar che ion” 1975, t. 42,
s. 105–112.
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rej ukon sty tu owa ło się po ję cie wła sno ści w no wo cze snym sen sie ja ko kon struk cji
pry wat no praw nej. Aż do 1945 r. szlach ta two rzy ła spo łecz ne i du cho we cen trum
gmin. W ob rę bie ist nie ją cej na dal pa triar chal nej struk tu ry spo łecz nej na wsi szlachta
od bie ra na by ła ja ko pro mi nent na gru pa i ta ką rze czy wi ście po zo sta wa ła. Te spe cy -
ficz ne sto sun ki praw ne, eko no micz ne i spo łecz ne znaj do wa ły od bi cie w wy two rzo -
nych przez pru skie ro dy ty pach ar chi wów i ar chi wa liów.

Róż no rod ność ca ło ści ar chi wal nych wy two rzo nych w to ku dzia łal no ści ro dów
ja ko ar chi wo twór ców stwa rza po waż ny pro blem stwo rze nia ca łe go sys te mu (struk -
tu ry) opi su po szcze gól nych ro dza jów do ku men ta cji, któ ry był by na ty le po jem ny
i ela stycz ny, by mógł po mie ścić wszyst kie wy stę pu ją ce ca ło ści ar chi wal ne. Do tych -
czas sto so wa na w ar chi wach cha rak te ry sty ka za war to ści ze spo łu, któ ra nie uwzględ -
nia we wnętrz nej struk tu ry za so bu ar chi wów ro do wych, nie mo że zo stać uzna na
za wy star cza ją cą. Ar chi wa ro do we w opi sie in for ma cyj nym trak to wa ne są ja ko ze -
spo ły lub zbio ry, cho ciaż sta no wi ły od ręb ne ty py ar chi wów ze śla da mi po rząd ko -
wa nia i spi sy wa nia, wi docz ny mi w sy gna tu rach i spi sach. Dla te go ar chi wal ny opis
in for ma cyj ny po wi nien wy ni kać z prze pro wa dzo ne go ba da nia ukształ to wa nej struk -
tu ry za so bu ar chi wów ro do wych two rzą cej róż no rod ne ca ło ści ar chi wal ne. Za sa da
struk tu ral na, któ rą Boh dan Ry szew ski wy wiódł z za sa dy pro we nien cji w związ ku
z pro wa dzo ny mi pra ca mi nad pro ble ma mi kom pu te ry za cji ar chi wów, „na ka zu je po -
sza no wa nie i re kon struk cję ca łej struk tu ry za so bu ar chi wal ne go ze wszyst ki mi je go
ele men ta mi”3. Wy ni ka z niej, jak wia do mo, 9 po zio mów, z któ rych do opi su pru -
skich ar chi wów ro do wych moż na za sto so wać: ar chi wum hi sto rycz ne, ze spo ły ar -
chi wal ne, pod ze spo ły, se rie, kla sy, jed nost ki ar chi wal ne i do ku men ty – w sen sie in -
for ma cyj nym4.

Naj wyż szym po zio mem opi su za so bu pru skich ar chi wów ro do wych bę dzie
archi wum hi sto rycz ne. Pro fe sor Boh dan Ry szew ski, wpro wa dza jąc po ję cie
„archiwum hi sto rycz ne go”, od niósł je do za so bów ar chi wów nie gdyś od ręb nych,
samo dziel nych or ga ni za cyj nie, „któ re wsku tek róż nych lo sów hi sto rycz nych utra -
ci ły sa mo dziel ność i we szły w skład in nych ar chi wów”5. Utrzy mu jąc te za ło że nia,
mo że my je uzu peł nić przez od nie sie nie do ar chi wów ro dów pru skich sku pia ją cych
ca ło ści zwią za ne z wszyst ki mi re ali zo wa ny mi przez nie funk cja mi. Uży wa nie dla
tych ca ło ści na zwy „ar chi wum” pod kre śla ich ar chi wal ną prze szłość i od róż nia je
od zwy kłych ze spo łów ro dzin no -ma jąt ko wych lub ar chi wów dóbr ziem skich. 

Ist nie nie ar chi wów hi sto rycz nych w obec nych ar chi wal nych opi sach in for ma -
cyj nych nie wy stę pu je. Ar chi wa hi sto rycz ne au to ma tycz nie uzna wa no za ze spo ły,

3 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 26. Zob. też: A. Że gliń -
ska, Ar chi wal na za sa da struk tu ral na – jej ge ne za, sfor mu ło wa nie i po trze ba we ry fi ka cji [w:] Toruń -
skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 3: Ar chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da ry za cją, red. W. Cho -
rą ży czew ski, A. Ro sa, To ruń 2013, s. 251–257.
4 B. Ry szew ski, Problemy komputeryzacji..., s. 42–58.
5 Tenże, s. 20.
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qu asi -ze spo ły czy zbio ry. Po ję cia ze spół i zbiór ar chi wal ny w od nie sie niu do ar chi -
wów ro do wych by ły sto so wa ne sy no ni micz nie6. Ar chi wa ro do we, ro dzin no -ma jąt -
ko we na zy wa no „pod wor ski mi”, wska zu jąc ja ko naj istot niej szą ich ce chę spo sób
przej mo wa nia ich po woj nie z dwo rów7. Dla te go w przy pad ku ar chi wów ro do wych
jest to po ziom nie zwy kle istot ny, wska zu ją cy na ich wcze śniej szą ar chi wal ną od ręb -
ność or ga ni za cyj ną i lo ka li za cyj ną oraz wpro wa dza ją cy jed no li tość ter mi no lo gicz -
ną w ich de fi nio wa niu. 

W Ar chi wum Schwe ri nów w Dzi ko wie w Pru sach Wschod nich, za ło żo nym
przez Ot to na ży ją ce go w la tach (1616–1697), obok akt li nii wschod nio pru skiej (dzi -
kow skiej) znaj do wa ły się rów nież ak ta prze wie zio ne przez nie go z dwóch po zo sta -
łych głów nych ar chi wów ro do wych znaj du ją cych się w Schwe rins bur gu (w Me klem -
bur gii) i Alt Lands ber gu (w Bran den bur gii). Jed nak z wy łą cze niem akt o war to ści
po li tycz nej, któ re prze ka za no do Taj ne go Pru skie go Ar chi wum Ber li nie -Dah lem
(Ge he imes Sta ats Ar chiv Preus si sches Kul tur be sitz) oraz do Ar chi wum Pań stwo -
we go w Szcze ci nie (Sta at sar chiv). W po ło wie XIX w. do ar chi wum dzi kow skie go
w Pru sach Wschod nich prze wie zio no ak ta z ar chi wów w Wol fsha gen i Wal sle ben.
Za tem w Ar chi wum Schwe ri nów w Dzi ko wie prze cho wy wa ne by ły ak ta wszyst kich
li nii ro do wych oraz ma jąt ków po ło żo nych w Pru sach Wschod nich, Bran den bur gii
i Me klem bur gii. Li nia dzi kow ska uzy ska ła ak ta do ty czą ce pra wie wszyst kich ma -
jąt ków bę dą cych kie dyś w po sia da niu Schwe ri nów. Po II woj nie świa to wej ak ta z ar -
chi wum dzi kow skie go oraz te od na le zio ne w ich dwo rach w Gó ro wie Iła wec kim
i Pia stach Wiel kich prze wie zio no do AP w Olsz ty nie. Jest to przy kład jed ne go z ty -
pów rodowych ar chi wów hi sto rycz nych8. 

W ar chi wach po wsta łych pod do mi nu ją cym wpły wem czyn ni ków ro do wych
gro ma dzo no ma te ria ły ro dzin ne i ak ta praw no -ma jąt ko we, ma te ria ły po szcze gól -
nych człon ków ro dzi ny, za rów no oso bi ste, jak i pu blicz ne, zwią za ne z peł nio ny mi
urzę da mi, funk cja mi i obo wiąz ka mi pu blicz ny mi. Jed no cze śnie z wy mie nio ny mi
gru pa mi ma te ria łów na ra sta ły ak ta ad mi ni stra cyj ne, ra chun ko we i go spo dar cze.
W mniej szych ma jąt kach gro ma dzo no je w sa mym dwo rze, w kan ce la rii wła ści cie -
la – obok ma te ria łów ro dzin nych, praw no -ma jąt ko wych i oso bi stych. W więk szych
do brach na to miast na ra sta ły osob no w wy od ręb nio nych or ga ni za cyj nie i lo ka lo wo
za rzą dach dóbr.

6 A. Przy wu ska, Ak ta pod wor skie w Wo je wódz kim Ar chi wum Pań stwo wym w Olsz ty nie,
„Komu ni ka ty Ma zur sko -War miń skie” 1964, nr 2, s. 168–196.
7 Po ję cie tzw. ar chi wów pod wor skich zo sta ło za stą pio ne przez B. Ry szew skie go – w pod -
ręcz ni ku Ar chi wi sty ka, To ruń 1994 – ter mi nem ar chi wum ro dzin no -ma jąt ko we. Ter min ten
przy jął się w ar chi wi sty ce pol skiej. Obec nie ter min „ar chi wum pod wor skie” sto su je my ja ko
po ję cie po wsta łe w pew nym okre sie hi sto rycz nym, z za zna cze niem je go umow no ści
w cudzysło wie.
8 T. Gry gier, Wstęp do in wen ta rza zbio ru Schwe ri nów, AP w Olsz ty nie, mps.
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W przy pad ku ar chi wów ro do wych za rząd dóbr mógł sta no wić obok ro dzi ny
dru gi rów no rzęd ny czyn nik ar chi wo twór czy, któ ry na le ży uwzględ nić, wy od ręb nia -
jąc ko lej ne stop nie struk tu ry pru skich ar chi wów ro do wych, a więc ze spo ły ar chi -
wal ne. W przy pad ku ar chi wów ro do wych bę dzie my mieć na uwa dze spe cy ficz ne
ro zu mie nie ze spo łu ar chi wal ne go, tzn. za ze spół bę dzie my uzna wać te ca ło ści, któ -
re ma ją je go ce chy. Za tem ze spo łem ar chi wal nym bę dą w na szym przy pad ku ca ło -
ści ar chi wa liów po cho dzą ce od jed ne go ge ne alo gicz nie wy od ręb nio ne go ro du z usta -
no wio nej sie dzi by ro do wej, ale rów nież zar chi wi zo wa ne re gi stra tu ry za rzą dów dóbr,
za rzą dów za kła dów prze my sło wych i za rzą dów la sów bę dą cych w ich po sia da niu. 

Przy kła dem ze spo łu wy two rzo ne go przez ród bę dą na przy kład Ak ta ro du
Zedlit zów w No wym Ko ście le, pow. zło to ryj ski, prze cho wy wa ne w AP w Le gni cy,
Ar chi wum ro dzi ny Dönhoff z Dro go szy, pow. kę trzyń ski, prze cho wy wa ne w AP
w Olsz ty nie.

Przy kła dem ze spo łu wy two rzo ne go przez do bra ziem skie bę dą na przy kład
Ak ta ma jąt ku Schaf fgot schów w Cie pli cach, po wiat je le nio gór ski, z lat (1312–1945),
li czą ce obec nie 30 250 jed no stek ar chi wal nych, w tym 1145 do ku men tów per ga mi -
no wych i pa pie ro wych oraz 955 map i pla nów, prze cho wy wa ne obec nie w AP
we Wro cła wiu.

Przy kła dem ze spo łu wy two rzo ne go przez za rzą dy za kła dów prze my sło wych
bę dą ze spo ły „gór no ślą skich” Schaf fgot schów, a mia no wi cie: Za kła dy hra biów
Schaf fgot schów w Gli wi cach, Za kła dy hra bie go Schaf fgot scha Sp. z o.o. Ko pal nia
„Ho hen zol lern” w Szom bier kach oraz Za kła dy hra bie go Schaf fgot scha Sp. z o.o. ko -
pal nia „Grä fin Jo han na” w By to miu -Kar biu, prze cho wy wa ne w AP w Ka to wi cach.

Cha rak te ry stycz nym ele men tem w struk tu rach pru skich ar chi wów ro do wych
bę dą pod ze spo ły. We dług przy ję te go przez prof. Boh da na Ry szew skie go znacze nia
za pod ze spół bę dzie my uwa żać te szcze gól ne se rie, któ re zo sta ły prze ję te w dro dze
suk ce sji już ja ko hi sto rycz nie ukształ to wa ne ca ło ści, jak rów nież ca ło ści wy two rzo -
ne przez jed nost kę or ga ni za cyj ną twór cy ze spo łu ma ją cą sa mo dziel ność or ga ni za -
cyj ną (jak za rząd dóbr) lub sa mo dziel ność ge ne alo gicz ną (ak ta po szcze gól nych ro -
dzin, do mów). Szcze gól ny cha rak ter wła ści wy dla pod ze spo łu bę dą rów nież mieć
wła ści we dla ustro ju pań stwa pru skie go ak ta czyn no ści pu blicz nych i zwierzchnich. 

Do kwe stii pro ble ma tycz nych w pru skich ar chi wach ro do wych na le ży kwa li -
fi ka cja ma te ria łów zwią za nych z dzia łal no ścią pu blicz ną lub ści ślej urzę do wą osób
na le żą cych do ro du. W za so bie Finc ken ste inów pod ze spół władz twa zwierzch nie -
go two rzyć bę dą ak ta spraw pa tro nac kich, a więc po wsta łych w związ ku ze spra wo -
wa niem opie ki i za rzą du nad ko ścio ła mi, szko ła mi, szpi ta la mi i fun da cja mi oraz są -
dow nic twem pa try mo nial nym i sta ro ściń skim oraz czyn no ści ad mi ni stra cyj nych
okrę gu sta ro ściń skie go zwią za nych ze spra wa mi woj sko wy mi, po li cyj ny mi, po dat -
ko wy mi, opie ki spo łecz nej i ubez pie czeń. W za so bach Finc ken ste inów za cho wa ły
się ak ta po cho dzą ce z trzech sta rostw dzie dzicz nych: Dą brów na, Iła wy i Szym bar -
ku, któ re bę dą w struk tu rze sta no wić od ręb ne pod ze spo ły za wie ra ją ce rów nież ak ta
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wy two rzo ne przez ich po przed ni ków: Eu len bur gów, Po len zów, Kreyt ze nów
i Oelsnit zów. 

Utwo rze nie za tem po zio mu na zy wa ne go pod ze spo łem w przy pad ku pru skich
ar chi wów ro do wych moż na uznać za roz wią za nie nie zwy kle po ży tecz ne i waż ne, bo -
wiem po zwo li zróż ni co wać szcze gól ne ty py se rii ukształ to wa nych w dro dze suk ce -
sji lub ma ją cych sa mo dziel ność ge ne alo gicz ną lub or ga ni za cyj ną (zwią za ną z za rzą -
dem dóbr lub spra wo wa ny mi urzę da mi pu blicz ny mi) – od po wied nio do struk tu ry
da ne go za so bu.

Ko lej nym po zio mem w struk tu rze za so bów ro do wych bę dzie se ria, któ rą bę -
dzie moż na wy dzie lić i okre ślić na pod sta wie do ko na nej se gre ga cji grup ar chi wa -
liów zwią za nych ze szcze gó ło wy mi funk cja mi twór cy (po szcze gól nych ro dzin, dóbr
ziem skich, za kła dów prze my sło wych) lub na pod sta wie wspól nej te ma ty ki, któ rej
do ty czą ar chi wa lia. W ar chi wach ro do wych se rie bę dą two rzo ne w ra mach po szcze -
gól nych ze spo łów lub pod ze spo łów.

I tak w pod ze spo le akt da nej ro dzi ny wy róż nić bę dzie moż na na stę pu ją ce se rie:
1) no mi na cje i przy wi le je na urzę dy, god no ści i funk cje,
2) zbio ry ge ne alo gicz ne,
3) spra wy opie kuń cze,
4) fun da cje,
5) spra wy pro ce so we i te sta men to we,
6) ma jąt ko we ro dzin ne,
7) ko re spon den cja pry wat na,
8) bu dżet pry wat ny, 
9) ak ta se kre ta rzy pry wat nych,

10) kro ni ki ro dzin ne,
11) dzien ni ki,
12) pa mięt ni ki,
13) ka len da rze,
14) rę ko pi sy utwo rów li te rac kich.
Ko lej nym po zio mem opi su ar chi wum ro do we go po win na być pod se ria, czy li

kla sa, a więc ści śle i jed no znacz nie okre ślo na gru pa rze czo wa, któ rych licz ba w każ -
dej se rii bę dzie zróż ni co wa na. Przy kła do wo w se rii akt są dów pa try mo nial nych do -
ty czą cych spraw kar nych kla sa mi bę dą:

– kla sa: po zwy na są dy,
– kla sa: orze cze nia są dów,
– kla sa: od wo ła nia.
Ko lej ny po ziom sta no wić bę dą jed nost ki ar chi wal ne, a więc naj mniej sze nie -

po dziel ne cząst ki za so bu, ma ją ce od ręb ną sy gna tu rę ar chi wal ną9. W ar chi wach ro -
do wych znacz na część za so bu mia ła po stać luź ną, nie uję tą w jed nost ki, z któ rych

9 B. Ry szew ski, Problemy komputeryzacji..., s. 24.
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do pie ro w ar chi wach pań stwo wych zo sta ły ufor mo wa ne jed nost ki ar chi wal ne;
wówczas skła da ją się z kil ku pism, a na wet jed ne go ak tu. Wy stę pu ją rów nież opa słe
po szy ty i księ gi. Zwró cić też trze ba uwa gę na ko niecz ność do sto so wa nia opi su
do spe cy ficz nych form ar chi wa liów i za sto so wać stan dard opi su prze wi dzia ny
dla foto gra fii, map, pla nów, do ku men tów w sen sie dy plo ma tycz nym, dru ków,
rękopi sów. 

Ostat nim po zio mem w struk tu rze za so bu, ja ki po wi nien zo stać uwzględ nio ny
pod czas opra co wa nia, jest po je dyn czy akt, do ku ment w sen sie in for ma cyj -
nym – wcho dzą cy w skład jed no stek kan ce la ryj nych. Na przy kład w Ar chi wum
Finc ken ste inów wy stę pu je naj star szy w za so bie AP w Olsz ty nie do ku ment per ga -
mi no wy z 1379 r., któ ry był wszy ty do akt dóbr Klo no wo10. Po je dyn czym ak tem,
do ku men tem w ob rę bie jed nej jed nost ki ar chi wal nej, mo że być rów nież kil ku dzie -
się cio stro ni co wy in wen tarz dóbr. Waż ne za tem jest zwró ce nie szcze gól nej uwa gi
na osią gnie cie wła ści we go po zio mu opi su wy czer pu ją ce go in for ma cję za war tą w da -
nym do ku men cie na ty le, aby by ła ona czy tel na dla użyt kow ni ków. Do ty czyć to bę -
dzie przede wszyst kim tych ar chi wa liów, któ re od no szą się do jed nost ko wych, istot -
nych i waż nych wy da rzeń z ży cia pry wat ne go i pu blicz ne go. 

W ten spo sób w ra mach da ne go ar chi wum ro do we go po wsta nie wie lo ze spo ło -
wa struk tu ra sta no wią ca za sób ar chi wum hi sto rycz ne go. W ra mach każ de go
zespołu wy stą pi od ręb ny układ pod ze spo łów, se rii, pod se rii, czy li klas, jed no stek
ar chi wal nych oraz do ku men tów, któ ry moż na przed sta wić na schemacie
(zob. schemat struktury Archiwum Finckensteinów).

Z przed sta wio nej struk tu ry wy ni ka, że za sób pru skich ar chi wów ro do wych
skła da ją cy się z róż no rod nych ma te ria łów ar chi wal nych moż na opi sać, od twa rza jąc
wie lo ze spo ło we struk tu ry za so bów ukształ to wa nych hi sto rycz nie, bę dą cych wy ni -
kiem lo sów wy two rzo nych ca ło ści ar chi wal nych zre kon stru owa nych na po sta wie
ana li zy czyn ni ków ar chi wo twór czych. Na struk tu rę za so bu skła dać się bę dą wy stę -
pu ją ce w nim od ręb ne nie gdyś ca ło ści lub czę ści ja kichś ca ło ści – wchło nię te dro gą
suk ce sji przy dzie dzi cze niu lub luź niej sze gru py ar chi wa liów zwią za ne wspól ną pro -
we nien cją, sta no wią ce wcze śniej frag ment, szczą tek czy na wet se rię czy je goś ar chi -
wum. W każ dej z tych czę ści na le ży spró bo wać od two rzyć ich pier wot ny układ, je -
śli za cho wał się ślad te go ukła du w sy gna tu rach, spi sach lub ja kich kol wiek
po mo cach ar chi wal nych. Je śli nie za cho wał się układ pier wot ny da nej czę ści za so -
bu, to moż na go opi sać, wy ko rzy stu jąc wy od ręb nia ją ce się dzia ły czy cząst ki,
na przy kład ma te ria ły do ty czą ce ca łej ro dzi ny, po szcze gól nych osób, praw no -
-majątko we, do ty czą ce za rzą dza nia do bra mi i przed się bior stwa mi, ra chun ko we,

10 Do ku ment kom tu ra Ostró dy Ku no von Le ben ste ina zo stał przed kil ko ma la ty wy łą -
czo ny z po szy tu akt dóbr Klo no wo o sygn. APO/385/10 i obec nie jest prze cho wy wa ny ja ko
osob na jed nost ka ar chi wal na o sygn. APO/385/1446.
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gospo dar cze, itp. Czę sto nie bę dzie w da nym za so bie żad nych śla dów ukła dów pier -
wot nych. Jed nak w tym przy pad ku słusz ne bę dzie dą że nie do wy dzie le nia w za so -
bie i opi su tych je go struk tu ral nych czę ści, któ re ko lej no wcho dzi ły w skład za so -
bu. Bę dzie to wów czas układ nie wy ni ka ją cy z pier wot ne go po rząd ku, lecz sche ma tu,
ale sche ma tu wy ni ka ją ce go ze struk tu ry i tre ści da nej czę ści za so bu.

Wy stę pu ją ce w za so bie spe cjal ne for my ar chi wa liów, jak do ku men ty per ga mi -
no we, ma py, pla ny, ilu stra cje, fo to gra fie oraz dru ki, rę ko pi sy – zwią za ne tre ścio wo
z po zo sta ły mi ma te ria ła mi, po win ny otrzy mać wy ni ka ją ce z przy ję te go ukła du
struk tu ral ne go sy gna tu ry i zo stać wła ści wie opi sa ne, na to miast prze cho wy wa ne
mogą być osob no. 
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Bo ga ta za war tość pru skich ar chi wów ro do wych po win na zo stać uję ta w ar chi -
wal nym opi sie in for ma cyj nym, tak by użyt kow nik mógł do trzeć do in for ma cji na te -
mat róż nych ich ca ło ści (czą stek za so bu) i za cho dzą cych mię dzy ni mi re la cji. Dla -
te go ko niecz ne jest za sto so wa nie w opi sie in for ma cyj nym wie lu po zio mów struk tu ry
za so bu, któ re umoż li wią do tar cie nie tyl ko do po zio mu ze spo łu i jed nost ki ar chi -
wal nej, ale rów nież ar chi wów hi sto rycz nych, pod ze spo łów, se rii, klas i do ku men -
tów. Wy mie nio ne po zio my opi su pru skich ar chi wów ro do wych wzbo ga cą do tych -
cza so wy opis ar chi wal ny, za pew nia jąc lep szy re zul tat ich wy szu ki wa nia.

Pro po zy cję struk tu ry pru skie go ar chi wum ro do we go ja ko ar chi wum hi sto rycz -
ne go, za wie ra ją cą roz miesz czo ne po zio my je go opi su w po sta ci ze spo łów, pod ze spo -
łów, se rii, klas, jed no stek i do ku men tów, po zo sta ją ce we wza jem nych re la -
cjach – w sie ci wza jem nych po wią zań – mię dzy po szcze gól ny mi po zio ma mi opi su,
moż na uznać za mo de lo wą i uni wer sal ną, po nie waż:

1) mo że być sto so wa na jed na ko wo do wszyst kich ca ło ści ar chi wal nych wy two -
rzo nych w związ ku z ar chi wo twór czą dzia łal no ścią ro dów pru skich,

2) wy cho dzi po za za sób po je dyn cze go ar chi wum lub wy od ręb nio nej sie ci
archi wal nej, co wy da je się ko niecz ne w sy tu acji prze mie sza nia za so bu
w wyni ku skom pli ko wa nych lo sów ar chi wów ro do wych, któ re pod le ga ły
licz nym zmia nom i roz pra sza niu,

3) jest go to wa do bez po śred nie go za sto so wa nia w skom pu te ry zo wa nych sys te -
mach ar chi wal nych, 

4) nie in ge ru je w re al ną ar chi wal ną rze czy wi stość, mo że być prze pro wa dzo na
tyl ko w opi sie ide al nym, uwal nia jąc za sób od nie bez pie czeństw i pra co -
chłon no ści re kon struk cji re al nych,

5) wzbo ga ca opis ar chi wal ny, po zwa la jąc po znać i ujaw nić związ ki mię dzy ar -
chi wa lia mi w ra mach ca łe go za so bu, co ma zna cze nie przy po szu ki wa niach
ma te ria łów ar chi wal nych pro wa dzo nych przez róż nych użyt kow ni ków.
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Mag da le na Wi śniew ska 
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu

Struk tu ra za so bu ar chi wów spo łecz nych

Ar chi wa spo łecz ne po wsta ją w wy ni ku od dol nej ini cja ty wy, dla te go też ich za -
sób jest spe cy ficz ny – rów nież pod wzglę dem swo jej struk tu ry. Po sta ram się przy -
bli żyć ją na przy kła dzie ana li zy za so bów ar chi wal nych czte rech ar chi wów spo łecz -
nych. Bę dą to: Fun da cja gen. Elż bie ty Za wac kiej Ar chi wum i Mu zeum Po mor skie
Ar mii Kra jo wej oraz Woj sko wej Służ by Po lek, Fun da cja Ar chi wum Ośrod ka
KARTA, 62. Cy fro we Ar chi wum Tra dy cji Lo kal nej – Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Bar to szy cach oraz Fun da cja Cen trum Do ku men ta cji Czy nu Nie pod le gło ścio we -
go. Okazuje się bo wiem, że mi mo ogrom nej róż no rod no ści spo łecz nych ini cja tyw
doku men ta cyj nych uda je się za uwa żyć pew ne pra wi dło wo ści rzą dzą ce struk tu rą
zaso bów ar chi wów spo łecz nych. 

Na sa mym po cząt ku na le ży wy ja śnić pew ną kwe stię zwią za ną z ter mi no lo gią
sto so wa ną w ar chi wach spo łecz nych. Otóż nie jest ona toż sa ma z tą, któ rej uży wa
śro do wi sko aka de mic kie czy ar chi wa pod le głe Na czel ne mu Dy rek to ro wi Ar chi wów
Pań stwo wych. Pre zen tu jąc struk tu rę swe go ar chi wum, uży wa ją one ta kich okre śleń,
jak: ar chi wum, gru pa, od dział, dział, ko lek cja i zbiór (przy czym tych dwóch ostat -
nich nie ko niecz nie ja ko sy no ni my). Dla te go w ni niej szej pra cy po ja wiać się bę dą
ter mi ny, któ re mo men ta mi mo gą dzi wić; są one jed nak od bi ciem ter mi no lo gii sto -
so wa nej przez ar chi wa spo łecz ne lub też są za sto so wa ny mi prze ze mnie dla uprosz -
cze nia ogól ny mi zwro ta mi, na przy kład „część”, „frag ment” (w do my śle: za so bu ar -
chi wal ne go).

Ar chi wa spo łecz ne bar dzo czę sto ma ją rów nież ma te ria ły o cha rak te rze mu ze -
al nym i bi blio tecz nym, nie kie dy ści śle zwią za ne z ar chi wa lia mi (na przy kład sta no -
wią ce osob ne se rie w ze spo łach ar chi wal nych). Ni niej szy tekst sku piać się jed nak
bę dzie na struk tu rze za so bu ar chi wal ne go ar chi wów spo łecz nych – pro ble ma ty ka
obec no ści w nich mu ze aliów i ma te ria łów bi blio tecz nych nie bę dzie zaj mo wać tu
zbyt wie le miej sca. 

Fun da cję gen. Elż bie ty Za wac kiej Ar chi wum i Mu zeum Po mor skie Ar mii
Krajo wej oraz Woj sko wej Służ by Po lek z sie dzi bą w To ru niu utwo rzy ła Elż bie ta
Zawacka: uczest nicz ka obro ny Lwo wa w 1939 r., or ga ni za tor ka łącz no ści ZWZ
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na Ślą sku oraz łącz no ści KG AK z wła dza mi Rze czy po spo li tej Pol skiej na Za cho -
dzie, ku rier ka i emi sa riusz ka do Szta bu Na czel ne go Wo dza w Lon dy nie, cicho -
ciemna1. Sa mą fun da cję po wo ła no do ży cia do pie ro w 1990 r.2 Jed nak Elż bie ta
Zawac ka już w la tach sześć dzie sią tych roz po czę ła zbie ra nie ma te ria łów źró dło wych
do trzech te ma tów: dzie jów Woj sko wej Służ by Ko biet (WSK), po mor skiej kon spi -
ra cji okre su woj ny oraz Wy dzia łu Łącz no ści Za gra nicz nej KG AK „Za gro da”3.
Te trzy te ma ty two rzą obec nie trzy dzia ły w gru pie Ar chi wa lia4. 

Ca łość ma te ria łów po sia da nych przez fun da cję dzie li się na czte ry za sad ni cze
czę ści: Ar chi wa lia, Do ku men ta cja nie ak to wa, Mu ze alia oraz Zbio ry bi blio tecz ne. 

Pierw szy dział gru py Ar chi wa lia to Ar chi wum Po mor skie Ar mii Kra jo wej,
skła da ją ce się z pię ciu ko lej nych czę ści. Pierw sza z nich to zbiór Ak ta Okrę gu Po -
mor skie go ZWZ -AK z lat 1939–1945 (1975), opra co wa ny w AP w To ru niu (i ja ko
je dy ny ma ją cy książ ko wy in wen tarz ar chi wal ny5). Zbiór ten jest po łą cze niem
materia łów róż nej pro we nien cji, w je go skład wcho dzą na stę pu ją ce gru py akt: archi -
wum sze fa szta bu Okrę gu Po mor skie go, prze cho wy wa ne przez Le ona Toj zę; od pi -
sy do ku men tów do ty czą cych Okrę gu Po mor skie go z lat 1943–1945 z ar chi wów pol -
skich i ar chi wum w Ko blen cji oraz wy pi sy i no tat ki do ty czą ce źró deł do dzie jów
ru chu opo ru na Po mo rzu; ma te ria ły do ty czą ce hi sto rii Ko men dy Okrę gu Po mo rze
i WSK au tor stwa Ja na Chy liń skie go6. Jak czy ta my we wstę pie do in wen ta rza: „ak -
tom nada no wy ro zu mo wa ny układ rze czo wy”7, a 17 jed no stek ar chi wal nych po dzie -
lo no na 12 grup8. 

Ko lej ny zbiór wcho dzą cy do Ar chi wum Po mor skie go AK to Ak ta Taj nej
Organi za cji Woj sko wej „Gryf Po mor ski”, prze ka za ne przez Ber nar da Szczę sne go.
Do zbio ru wcho dzą do ku men ty, taj na pra sa oraz pie czę cie. Zbiór jest nie opra co -
wany9. 

W skład Ar chi wum Po mor skie go wcho dzi rów nież zbiór te czek oso bo wych
kon spi ra to rów po mor skich. Jed na tecz ka oso bo wa sta no wi jed ną jed nost kę ar chi -
wal ną. Jed nost ki uło żo ne są zgod nie z po dzia łem Okrę gu Po mor skie go na 9 in spek -
to ra tów, do wód ców par ty zant ki i tecz ki człon ków kon spi ra cji po za po mor skiej uro -

1 Zob. D. Za wac ka -Wa ka re cy, Przed mo wa [w:] In for ma tor o zbio rach Fun da cji „Ar chi wum
Po mor skie Ar mii Kra jo wej”, red. K. Min czy kow ska, s. 9–14; K. Min czy kow ska, Elż bie ta
Zawacka: „Ze lma”, „Su li ca”, „Zo”, To ruń 2007.
2 D. Za wac ka -Wa ka re cy, Przedmowa..., s. 8.
3 Tam że, s. 7.
4 Zob. In for ma tor o zbio rach Fun da cji..., s. 27–164.
5 Tam że, s. 87.
6 W. Kwiat kow ska, Wstęp do in wen ta rza zbio ru akt Okrę gu Po mor skie go ZWZ -AK,
1939–1945 [–1975] [w:] In wen tarz zbio ru akt Okrę gu Po mor skie go ZWZ -AK, 1939–1945 [–1975],
To ruń 1988, s. 3–4.
7 Tam że, s. 6.
8 Tam że.
9 In for ma tor o zbio rach Fun da cji..., s. 29.

Sy
m

po
si

a 
 A

rc
hi

vi
st

ic
a

122



dzo nych na Po mo rzu – ten po dział na gru py nie ma od zwier cie dle nia w sy gna tu -
rach te czek. Tym sa mym przy kła do wa peł na sy gna tu ra wy glą da na stę pu ją co: 
K -694-1523/Pom. Ostat nia część sy gna tu ry („Pom.”) ozna cza przy na leż ność jed nost -
ki ar chi wal nej do Ar chi wum Po mor skie go AK. Część pierw sza na to miast ozna cza
ko bie tę w przy pad ku li te ry „K” i męż czy znę w przy pad ku „M”. Pierw sza licz ba
w sy gna tu rze ozna cza ko lej ne miej sce tecz ki wśród gru py te czek osób da nej płci
(w po da nym przy kła dzie jest to 694 tecz ka „ko bie ca”). Dru ga licz ba to nu mer kolej ny
w ca łym zbio rze. Za sto so wa na nu me ra cja ma cha rak ter cią gły, zgod nie z kolej no -
ścią przyj mo wa nia czy też two rze nia te czek. Na to miast układ fi zycz ny i przed sta -
wio ny w po mo cach ar chi wal nych ma cha rak ter al fa be tycz ny (bez po dzia łu na ko -
bie ty i męż czyzn – ra zem w ra mach da ne go in spek to ra tu)10. 

Na Ar chi wum Po mor skie skła da się rów nież dział ko lek cji i spu ścizn, któ ry
two rzą ma te ria ły hi sto ry ków dzie jów kon spi ra cji po mor skiej – Kon ra da Cie cha now -
skie go oraz Ta de usza Ja szow skie go. Głów na część ma te ria łów Ta de usza Ja szow skie -
go znaj du je się wła śnie w dzia le ko lek cji i spu ścizn Ar chi wum Po mor skie go, pew -
na ich par tia mie ści się jed nak w zbio rze Ak ta Okrę gu Po mor skie go ZWZ -AK – są
to od pi sy ar chi wa liów prze ka za ne Elż bie cie Za wac kiej w 1982 r.11

W skład Ar chi wum Po mor skie go wcho dzi rów nież zbiór te czek pro ble mo -
wych, miesz czą cych ma te ria ły wtór ne róż ne go po cho dze nia, do ty czą ce Po mo rza
w okre sie II woj ny świa to wej oraz dzia łal no ści fun da cji1 2. 

Ko lej nym dzia łem utwo rzo nym w ra mach gru py Ar chi wa lia jest Ar chi wum
Wo jen nej Służ by Ko biet (AWSK) po wsta łe na ba zie ma te ria łów Elż bie ty Za wac kiej
i Ma rii Wit tek. Pierw szą je go czę ścią są nie opra co wa ne jesz cze ma te ria ły Or ga ni za -
cji Przy spo so bie nia Woj sko we go Ko biet. Są one prze cho wy wa ne z za zna cze niem
pro we nien cji (tzn. w tym wy pad ku po cho dze nia ze zbio rów gro ma dzo nych przez
Ma rię Wit tek lub Elż bie tę Za wac ką); in for ma cję tę po nad to moż na uzy skać z pro -
to ko łów prze ję cia13. 

Naj więk szą część AWSK sta no wią tecz ki oso bo we ko biet -żoł nie rzy. Jed nost ki
ma ją układ al fa be tycz ny, bez po dzia łu na struk tu ry, w któ rych słu ży ły ko bie ty. Przy -
kła do wa sy gna tu ra wy glą da na stę pu ją co: 2046/WSK, przy czym pierw sza jej część
to nu mer ko lej ny w wy ka zie te czek oso bo wych, a dru ga jest ozna cze niem przy na -
leż no ści do AWSK14. 

Do AWSK wcho dzą rów nież tecz ki pro ble mo we, ma ją ce cha rak ter wtór ny,
uło żo ne we dług te ma tów i pod te ma tów1 5. 

10 Zob. tam że, s. 29–81 – w in for ma to rze po da no nie peł ną sy gna tu rę, bez ozna cze nia płci
kon spi ra to ra.
11 Tam że, s. 81; zob. też: tam że, s. 27; W. Kwiat kow ska, Wstęp do inwentarza..., s. 3.
12 In for ma tor o zbio rach Fun da cji..., s. 81–83.
13 Tam że, s. 89.
14 Tam że, s. 89–153.
15 Tam że, s. 154.
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Trze cim ar chi wum wcho dzą cym w skład gru py Ar chi wa lia jest Ar chi wum
Wydzia łu Łącz no ści Za gra nicz nej KG ZWZ -AK „Za gro da”, zgro ma dzo ne pra wie
wyłącz nie przez Elż bie tę Za wac ką. Ma te ria ły nie są osta tecz nie opra co wa ne, a je dy -
nie wstęp nie po dzie lo ne na zbiór de pesz, zbiór te czek oso bo wych ku rie rów oraz
zbiór opra co wań. 

Naj ob szer niej szą czę ścią Ar chi wum Wy dzia łu Łącz no ści Za gra nicz nej KG
ZWZ -AK „Za gro da” jest zbiór te czek oso bo wych ku rie rów, emi sa riu szy i in nych
osób bio rą cych udział w dzia łal no ści „Za gro dy”. Przy kła do we sy gna tu ry te czek
(a tym sa mym jed no stek ar chi wal nych) to: 233-K/Zagr. i 187-M/Zagr., przy czym
„K” i „M” ozna cza ją od po wied nio ko bie tę i męż czy znę. Sy gna tu ra jed nak ma w ra -
mach ca łe go zbio ru cha rak ter cią gły, tj. każ dy nu mer po ja wia się tyl ko raz, a ozna -
cze nie płci jest tyl ko uzu peł nie niem sy gna tu ry16. 

Cen ny zbiór de pesz two rzą kse ro ko pie i wy pi sy de pesz akow skich baz łącz no -
ści za gra nicz nej do Szta bu Na czel ne go Wo dza w Lon dy nie17. Zbiór opra co wań na -
to miast skła da się z ma te ria łów pu bli ko wa nych i nie pu bli ko wa nych (ma szy no pi -
sów) na te mat dzie jów Wy dzia łu Łącz no ści Za gra nicz nej KG ZWZ -AK „Za gro da”18. 

Dru gą za sad ni czą czę ścią zbio rów wy od ręb nio ną przez Fun da cję gen. Elż bie -
ty Za wac kiej jest Do ku men ta cja nie ak to wa, na któ rą skła da ją się zbio ry fo to gra ficz -
ne i mi kro for my. Te dru gie to ta śmy ma gne to fo no we, ka se ty wi deo, mi kro fil my
i dys kiet ki, któ rym nada no osob ną sy gna tu rę ze wzglę du na ich for mę. Nie są one
opra co wa ne, a je dy nie ma ją ewi den cję19. 

Zbio ry fo to gra fii po dzie lo ne są na pięć grup. Do pierw szej z nich na le żą fo to -
gra fie do ty czą ce kon spi ra cji po mor skiej. Nie są one osob no sy gno wa ne, a je dy nie
prze cho wy wa ne w osob nych ko per tach, któ re ma ją przy dzie lo ną sy gna tu rę rów ną
sy gna tu rze tecz ki kon spi ra to ra. W tej gru pie wy dzie la się osob ny zbiór za wie ra ją cy
fo to gra fie „skrzy nek kon tak to wych” i me lin. Ko lej nym zbio rem fo to gra fii jest ko -
lek cja Elż bie ty Za wac kiej, za wie ra ją ca zdję cia głów nie do ty czą ce obo zów Przy spo -
so bie nia Woj sko we go Ko biet. Zbiór zo stał opra co wa ny we dług wy tycz nych Na czel -
ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych, ma on osob ną sy gna tu rę. W skład zbio rów
fo to gra ficz nych wcho dzą rów nież zdję cia żoł nie rzy Wy dzia łu Łącz no ści Za gra nicz -
nej KG ZWZ -AK „Za gro da”, po dob nie jak w przy pad ku fo to gra fii kon spi ra to rów
po mor skich no szą one ta ką sa mą sy gna tu rę jak tecz ka w ra mach zbio ru te czek oso -
bo wych. Osob ną ko lek cję sta no wią fo to gra fie do ty czą ce dzia łal no ści fun da cji oraz
fo to gra fie przed sta wia ją ce po mni ki upa mięt nia ją ce wal kę żoł nie rzy AK oraz in nych
or ga ni za cji kon spi ra cyj nych20. 

16 Tam że, s. 157–164.
17 Tam że, s. 157.
18 Tam że, s. 164.
19 Tam że, s. 165–166.
20 Tam że, s. 165.
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Na stęp nym dzia łem ogól nym utwo rzo nym przez fun da cję są Mu ze alia. Jak
moż na prze czy tać w in for ma to rze o za so bie fun da cji: „Nie kie dy po je dyn cze eks -
po na ty są czę ścią ma te ria łów wcho dzą cych w skład te czek oso bo wych, ko lek cji czy
też spu ścizn, a je dy nie ze wzglę du na swój cha rak ter są prze cho wy wa ne w dzia le
mu ze aliów”21 – jest to za zna czo ne za rów no w wy ka zie mu ze aliów, jak i w tecz ce
oso bo wej. 

Fun da cja ma rów nież zbio ry bi blio tecz ne, w ra mach któ rych zna leźć moż na:
dział opra co wań pu bli ko wa nych, dział opra co wań nie pu bli ko wa nych, pra sę kon -
spi ra cyj ną i pra sę Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, zbiór map i pla nów, zbiór
ob wiesz czeń nie miec kich władz oku pa cyj nych oraz dru ki ulot ne zwią za ne z dzia -
łal no ścią fun da cji – wszyst kie one są ozna czo ne osob ną sy gna tu rą22. 

Ko lej nym ar chi wum spo łecz nym, któ re go za so bo wi ar chi wal ne mu war to się
przyj rzeć, rów nież pod ką tem je go struk tu ry, jest Fun da cja Ośrod ka KAR TA, po -
wsta ła w paź dzier ni ku 1996 r. z po łą cze nia Fun da cji Ar chi wum Wschod nie go i Fun -
da cji KAR TA, po wo ła nych do ży cia w lu tym 1990 r.23; choć tak na praw dę hi sto ria
KAR TY roz po czy na się już w r. 198224. 

Pod sta wo we czę ści za so bu ar chi wal ne go KAR TY to: Ar chi wum Wschod nie,
Ar chi wum Opo zy cji, Ar chi wum Fo to gra fii, Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej oraz
Archi wum „Hi sto rii Bli skiej”. 

Naj wcze śniej po wsta łym ar chi wum pro wa dzo nym przez Ośro dek KAR TA jest
Ar chi wum Wschod nie. Po wo ła ne zo sta ło do ży cia je sie nią 1987 r. By ło ono po cząt -
ko wo pod ziem ną ini cja ty wą spo łecz ną roz pro szo ną po Pol sce, a tak że za gra ni cą25.
Do pie ro po le gal nym po wsta niu Ośrod ka zbio ry „wy ję to z tap cza nów” i sca lo no26.
Zgod nie z in for ma cja mi za war ty mi w in ter ne to wej ba zie da nych27 Ar chi wum
Wschod nie – „wy od ręb nio na ko lek cja ar chi wal na”28 – skła da się z sied miu ko lek cji. 

Pierw szą z nich jest ko lek cja re la cji, za wie ra ją ca efekt pro jek tu na gry wa nia
świad ków hi sto rii od 1987 r. Przy kła do wą sy gna tu rą nada wa ną re la cjom w tej ko -
lek cji jest: AW I/1. Po nad to w opi sie re la cji nie kie dy moż na od na leźć do pi sek o do -
łą cze niu do niej in ne go ro dza ju ma te ria łów, na przy kład „do łą czo no ma py, ko pie
do ku men tów”29. Nie któ re re la cje wy stę pu ją w ar chi wum w wer sji pa pie ro wej oraz

21 Tam że, s. 167.
22 Tam że, s. 171–179.
23 Z. Glu za, KAR TA – spo sób na hi sto rię, „Kar ta” 2006, nr 50, s. 111–112.
24 Tam że, s. 106 i n.; Z. Glu za, Ar chi wa Ośrod ka KAR TA [w:] Ar chi wi sty ka Spo łecz na,
red. K. Zię tal, War sza wa 2012, s. 27–28.
25 Ar chi wum Wschod nie, http://kar ta.org.pl/Ar chi wa_i_ba zy_da nych/Ar chi wum_Wschod -
nie/51 (do stęp 20 XI 2013 r.).
26 Z. Glu za, KAR TA – spo sób na hi sto rię..., s. 116–117.
27 Ba za da nych do stęp na jest pod ad re sem: http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
28 Ar chi wum Wschod nie: Ko lek cja re la cji, red. M. Bro no wic ki, War sza wa 2006, http://kar -
ta.org.pl/pdf/or gi nal/12634264941128.pdf, s. 2 (do stęp 20 XI 2013 r.).
29 Tam że, s. 7.
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w wer sji au dio – z tą sa mą sy gna tu rą ar chi wal ną. Od na leźć je moż na w ba zie da nych
w dzia łach „Wspo mnie nia i re la cje” (wer sja pa pie ro wa) i „Na gra nia fo no gra ficz ne”
(wer sja au dio). W przy pad ku na gra nia dźwię ko we go w ba zie da nych w za łącz ni kach
wy mie nio ny jest ste no gram na gra nia; nie ste ty re kord do ty czą cy wer sji pa pie ro wej
nie in for mu je o ist nie niu na gra nia30. W ba zie da nych łącz nie z re la cja mi wy stę pu ją
rów nież wspo mnie nia, ozna ko wa ne są one jed nak sy gna tu rą roz po czy na ją cą się
od AW II, na przy kład AW II/353131. 

W ra mach Ar chi wum Wschod nie go funk cjo nu ją rów nież licz ne ko lek cje oso -
bi ste, ozna czo ne sy gna tu ra mi AW III. Część z nich to ko lek cje jed no tecz ko we, zna -
leźć jed nak moż na i ta kie o bar dziej skom pli ko wa nej struk tu rze, jak to jest na przy -
kład w przy pad ku Ko lek cji oso bi stej Ja nu sza Boh da no wi cza (sygn. AW III/618)
po dzie lo nej na tecz ki i (praw do po dob nie) to my32 czy też Ko lek cji oso bi stej Zbi gnie -
wa Su cho dol skie go (sygn. AW III/315) po dzie lo nej na tecz ki33. 

Ko lej ną ko lek cją Ar chi wum Wschod nie go Ośrod ka KAR TA są wy ka zy,
na przy kład AW IV/W1 – Wy kaz osób na ro do wo ści ukra iń skiej i in nej ewa ku owa -
nych do ZSRR z To ma szo wa Lu bel skie go 11.11.46. Cza sem w tej ko lek cji zda rza ją
się sy gna tu ry „głęb sze”, na przy kład AW IV/W261/12 czy AW IV/W188 a34.

Sy gna tu ry roz po czy na ją ce się od AW V są w Ar chi wum Wschod nim za re zer -
wo wa ne dla ko lek cji te ma tycz nych i śro do wi sko wych. Część z nich, na przy kład ko -
lek cja o sygn. AW V/HI MID – Po wia ty pod oku pa cją so wiec ką 1939–1941, przy na -
le żą do dat ko wo do Ko lek cji akt In sty tu tu Ho ove ra w Ar chi wum Wschod nim
Ośrod ka KAR TA („ory gi nal ne du ble ty z pol skich zbio rów In sty tu tu Ho ove ra
w Stan ford w USA”35), do któ rej to ko lek cji na le żą rów nież ko lek cje (sic!) ozna czo -
ne sy gna tu rą AW VI, na przy kład AW VI/AK – Ak ta Am ba sad RP w ZSRR3 6. 

Po nad to do Ar chi wum Wschod nie go wcho dzi rów nież de po zyt prze ka za ny
KAR CIE, za wie ra ją cy wspo mnie nia ze bra ne przez Ko mi sję Hi sto rycz ną Za rzą du
Głów ne go Związ ku Sy bi ra ków. Przy kła do wa sy gna tu ra w tej ko lek cji to ZS 1. Nie -
któ re re la cje wy stę pu ją z za łącz ni ka mi37. Ma te ria ły skła da ją ce się na tę ko lek cję znaj -
du ją się w ba zie da nych Ośrod ka KAR TA w dzia le Ar chi wum Wschod nie – Wspo -
mnie nia i re la cje38.

Ko lej nym owo cem współ pra cy Fun da cji z in ny mi or ga ni za cja mi jest Ko lek -
cja „Me mo ria łu”, w ra mach Ar chi wum Wschod nie go Ośrod ka KAR TA. Do ko lek -

30 Tak jest np. w przy pad ku re la cji o sygn. AW I/674.
31 Zob. http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
32 Ar chi wum Wschod nie: Ko lek cje oso bi ste, te ma tycz ne i śro do wi sko we, War sza wa 2012,
http://kar ta.org.pl/pdf/or gi nal/13799177428090.pdf, s. 74–241 (do stęp 20 XI 2013 r.).
33 Tam że, s. 23–31.
34 Zob. http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
35 Ar chi wum Wschod nie: Ko lek cja re la cji..., s. 5.
36 Zob. http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
37 Ar chi wum Wschod nie: Ko lek cje oso bi ste..., s. 258–618.
38 Zob. http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
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cji tej wcho dzą ko pie akt ze zbio rów Sto wa rzy sze nia „Me mo riał” w Mo skwie39.
Kolek cję tę cha rak te ry zu je sy gna tu ra roz po czy na ją ca się od li te ry „M”, na przy -
kład M I/21 – Po wsta nie w Kra sno jar sku w 1905 r. Jest to sy gna tu ra i ty tuł przy pi -
sa ne do ze spo łu, bo wiem Ko lek cja „Me mo ria łu” dzie li się na ze spo ły (a przy naj -
mniej ta ka in for ma cja za war ta zo sta ła w ba zie da nych)40. 

Obok Ar chi wum Wschod nie go do za so bu Fun da cji Ośrod ka KAR TA na le ży
rów nież Ar chi wum Opo zy cji, po wo ła ne do ży cia w 1991 r. Do 1998 r. no si ło na zwę
Ar chi wum Pe ere lu. Zaj mu je się ono do ku men to wa niem ży cia spo łecz ne go w Pol -
sce w la tach 1956–1989, gro ma dzi głów nie śla dy dzia łal no ści śro do wisk opo zy cyj -
nych w PRL, śla dy opo ru wo bec to ta li ta ry zmu41. 

Sy gna tu rą roz po czy na ją cą się od AO I ozna czo no w Ar chi wum Opo zy cji (praw -
do po dob nie) na gra nia, du ża część z nich to re la cje. Przy kła do wa sy gna tu ra ma te -
ria łów w tej ko lek cji wy glą da na stę pu ją co: AO I/11198; po nad to czę ści re la cji ma ją
bar dziej szcze gó ło we ozna cze nia, na przy kład AO I/498A – jest to praw do po dob nie
ozna cze nie fi zycz nych no śni ków, je śli na gra nie zo sta ło za pi sa ne na wię cej niż
jednym4 2. 

Wspo mnie nia i dzien ni ki zo sta ły ozna czo ne w ra mach Ar chi wum Opo zy cji
przy kła do wy mi sy gna tu ra mi (od po wied nio) AO II/00409/W i AO II/00430.6/DZ.
Nie w każ dym przy pad ku jed nak (przy naj mniej w ba zie da nych) „W” od po wia da
wspo mnie niom, a „DZ” dzien ni kom. Po nad to do dat ko we ozna cze nie uzy ska ły
dzien ni ki sta nu wo jen ne go, na przy kład AO II/00006/DSW. Nie któ re sy gna tu ry
w tej czę ści za so bu nie ma ją do dat ko we go ozna cze nia li te ro we go na koń cu43.

Sy gna tu ry roz po czy na ją ce się od AO III ozna cza ją ko lek cje oso bi ste w ra mach
Ar chi wum Opo zy cji Ośrod ka KAR TA. W ich skład wcho dzą ma te ria ły ar chi wal ne
prze ka za ne przez wła ści cie li lub ich ro dzi ny, ale rów nież ma te ria ły, któ rych twór cą
jest KAR TA44. Tym sa mym wy stę pu ją dwa ro dza je gru po wa nia ma te ria łów oso bi -
stych: w tecz ki oso bo we i ko lek cje45; te dru gie cha rak te ry zu ją się uzu peł nie niem sy -
gna tu ry o li te rę „K”, na przy kład AO III/4K. Na to miast sy gna tu ra AO IV na le ży
w Ar chi wum Opo zy cji do ko lek cji te ma tycz nych i śro do wi sko wych, na przy kład
AO IV/19. 

Wy jąt ko wo istot ną czę ścią Ar chi wum Opo zy cji jest ko lek cja ar chi wal na
„»Solidar ność« – na ro dzi ny ru chu”, po wsta ła z po łą cze nia wy bra nych wcze śniej

39 Ar chi wum Wschod nie: Ko lek cja re la cji..., s. 5.
40 Zob. http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
41 Ar chi wum Opo zy cji, http://kar ta.org.pl/Ar chi wa_i_ba zy_da nych/Ar chi wum_Opo zy -
cji/50 (do stęp 20 XI 2013 r.).
42 Zob. http://kar ta.in fo ge nia.pl/.
43 Tam że.
44 W. Mi cha łow ski, Ko lek cje oso bi ste [w:] Ar chi wum Opo zy cji: Ko lek cje oso bi ste, te ma tycz ne
i śro do wi sko we, War sza wa 2012, http://kar ta.org.pl/pdf/or gi nal/13799194867969.pdf, s. 9 (do -
stęp 20 XI 2013 r.).
45 J. Mi cha łow ska, Przed mo wa [w:] Ar chi wum Opo zy cji: Ko lek cje oso bi ste..., s. 8.
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kolek cji i ze spo łów ar chi wal nych po cho dzą cych z za so bów Sto wa rzy sze nia Ar chi -
wum So li dar no ści oraz Fun da cji Ośrod ka KAR TA. Ko lek cja dzie li się na trzy czę -
ści: zbiór akt i do ku men tów, zbiór wy daw nictw pe rio dycz nych i zbiór do ku men ta -
cji pra so wej46. Na zbiór akt i do ku men tów skła da ją się dwa dzie ścia czte ry ze spo ły (!),
na przy kład A/3 – Ugru po wa nia opo zy cyj ne w Pol sce wo bec straj ków sierp nio -
wych 1980, dzie lą ce się w dal szej ko lej no ści na tecz ki/jed nost ki ar chi wal ne. 

Po nad to we wspól nym ka ta lo gu Ośro dek KAR TA umie ścił na gra nia, pla ka ty,
ulot ki, pocz tów ki, bank no ty i znacz ki. Na gra nia od zna cza ją się bar dzo du żą róż no -
rod no ścią sy gna tur, na przy kład: A 0001, AOAR 04 (au dy cje ra dio we), AO AUL,
AO I/037 (re la cja do stęp na w dru gim obie gu wy daw ni czym), AO NO WA 001 i wie -
le in nych47. Po zo sta łe ma te ria ły no szą na stę pu ją ce sy gna tu ry: AOZ – znacz ki,
AOPL – pla ka ty, POCZ – pocz tów ki i ko per ty48. W żad nym przy pad ku jed nak w ka -
ta lo gu nie zna la zła się in for ma cja na te mat pro we nien cji tych ma te ria łów, tj. kto je
wy two rzył lub prze ka zał. 

Na mo cy umo wy mię dzy Ośrod kiem KAR TA a Sto wa rzy sze niem Fe de ra cji
Mło dzie ży Wal czą cej po wsta ło, bę dą ce czę ścią Ar chi wum Opo zy cji, Ar chi wum Fe -
de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej. Od te go mo men tu, tj. od 2007 r., do KAR TY na pły -
wa ją za po śred nic twem Po go to wia Ar chi wal ne go ma te ria ły do ty czą ce dzia łal no ści
Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej (FMW). Ar chi wum skła da się z dzie się ciu se rii, któ -
rych sy gna tu ra roz po czy na się od li te ry „F” (na przy kład F/3). Do ko lek cji przy na -
le żą rów nież mu ze alia oraz wy daw nic twa książ ko we FMW49. „Osob ny zbiór sta no -
wią fo to gra fie, któ re wcho dzą w skład Ar chi wum Fo to gra fii Ośrod ka KAR TA”50.

W ra mach swo ich struk tur Ośro dek KAR TA pro wa dzi rów nież Ar chi wum Fo -
to gra fii, któ re go ce lem ist nie nia jest gro ma dze nie i opra co wy wa nie fo to gra fii dwu -
dzie sto wiecz nych (w po je dyn czych przy pad kach z koń ca XIX w.) z te re nów Pol ski
i Eu ro py Środ ko wow schod niej, ra to wa nie za gro żo nych ma te ria łów ar chi wal nych
oraz udo stęp nia nie i upo wszech nia nie zgro ma dzo nych za so bów51. W skład za so bu
Ar chi wum Fo to gra fii wcho dzą za rów no al bu my ro dzin ne, ar chi wa fo to ama to rów,
ar chi wa śro do wisk opo zy cyj nych, jak i spu ści zny fo to re por te rów52. 

46 „»So li dar ność« – na ro dzi ny ru chu”. Ko lek cja ar chi wal na w Ar chi wum Ośrod ka
KARTA w War sza wie, http://kar ta.org.pl/pdf/or gi nal/12533512238711.pdf, s. 1 (do stęp
20 XI 2013 r.); zob. Z. Glu za, Ar chi wa Ośrod ka KAR TA..., s. 31–32.
47 Zob. Ar chi wum Opo zy cji: Wy daw nic twa dru gie go obie gu (na gra nia fo no gra ficz ne, pla ka ty,
ulot ki, pocz tów ki, bank no ty i znacz ki), War sza wa 2008, http://kar ta.org.pl/pdf/or gi -
nal/12633413267816.pdf, s. 3–13 (do stęp 20 XI 2013 r.).
48 Tam że, s. 14–335.
49 K. Sta chur ska, Przed mo wa [w:] Ar chi wum Opo zy cji: Ar chi wum Fe de ra cji Mło dzie ży Wal -
czą cej, War sza wa 2010, http://kar ta.org.pl/pdf/or gi nal/12822929884881.pdf, s. 2–22 (do -
stęp 20 XI 2013 r.).
50 Tam że, s. 2.
51 Ar chi wum Fo to gra fii, http://kar ta.org.pl/Ar chi wa_i_ba zy_da nych/Ar chi wum_Fo to gra -
fii/49 (do stęp 20 XI 2013 r.).
52 Na sze zbio ry, http://fo to.kar ta.org.pl/pa ges/na si -fo to gra fo wie (do stęp 20 XI 2013 r.).
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W Ar chi wum Fo to gra fii moż na wska zać kil ka po zio mów or ga ni za cji za so bu.
Moż na przede wszyst kim wy dzie lić Fo to gra ficz ne Ar chi wum Opo zy cji – „zbiór fo -
to gra fii w ra mach Ar chi wum Fo to gra fii Ośrod ka KAR TA”53, w skład któ re go wcho -
dzą ko lek cje oso bi ste, śro do wi sko we i te ma tycz ne54. Część fo to gra fii le gi ty mu je się
sy gna tu rą czte ro ele men to wą, na przy kład OK_0903_0001_017, któ rej czę ści ozna -
cza ją w ko lej no ści – przy na leż ność do za so bu Ośrod ka KAR TA, nu mer ko lek cji
(na przy kład nu mer ko lek cji oso bi stej w ra mach Ar chi wum Opo zy cji, w tym wy -
pad ku jest to ko lek cja Ja na Juch nie wi cza), nu mer te ma tu lub al bu mu oraz nu mer
ko lej nej fo to gra fii w te ma cie/al bu mie. In nym przy kła dem sy gna tu ry niech bę dzie
IPA_001-12d -011 – ko lek cja zdjęć po cho dzą cych z In de pen dent Po lish Agen cy, rów -
nież umiej sco wio na w ra mach Fo to gra ficz ne go Ar chi wum Opo zy cji55. 

Nie ste ty w opi sie do stęp nym na stro nie in ter ne to wej http://fo to.kar ta.org.pl/
nie po ja wia się bez po śred nio in for ma cja co do te go, w ja kiej ko lek cji (lub ko lek -
cjach) znaj du je się da na fo to gra fia. Na przy kład po je dyn czy opis fo to gra fii wy glą da
na stę pu ją co: „Wrze sień 1981 – paź dzier nik 1981, Gdańsk, Pol ska. I Kra jo wy Zjazd
De le ga tów NSZZ »So li dar ność« w Ha li Oli vii w Gdań sku, An drzej Gwiaz da. Fot.
Ja nusz Ba łan da -Ry dzew ski, zbio ry Ośrod ka KAR TA”, do dat ko wo jest on uzu peł -
nio ny sło wa mi klu czo wy mi oraz sy gna tu rą, w tym wy pad ku: ry dzew ski_neg8 -10156.
Opis ar chi wal ny prze bie ga wy łącz nie na po zio mie do ku men tu. Tym sa mym dla
użyt kow ni ka in for ma cja na te mat przy na leż no ści da nej fo to gra fii do ko lek cji wy ni -
ka po śred nio z prze ana li zo wa nia przez nie go sy gna tur ar chi wal nych nada nych fo -
to gra fiom. Po nad to pew na kon ster na cja mo że wy stą pić, gdy użyt kow nik tra fia
na stro nie in ter ne to wej KAR TY przy kła do wo na fo to gra fię o sy gna tu rze
OK_014243, opi sa ną na stę pu ją co: „1900–1914, Lwów, Au stro -Wę gry Skle py przy
Ryn ku, na ro gu »Ma ga zyn to wa rów bła wat nych« Sta chie wi cza i Abry sow skie go.
Fot. NN, zbio ry Ośrod ka KAR TA”57. Sy gna tu ra nie su ge ru je przy po rząd ko wa nia do
żad nej mniej szej ko lek cji, a wy łącz nie fakt, że jest ona wła sno ścią Ośrod ka KAR TA.
Tyl ko obec ność jej na tej, a nie in nej stro nie in ter ne to wej da je in for ma cje na te mat
te go, że obiekt jest czę ścią Ar chi wum Fo to gra fii. 

Fun da cja Ośrod ka KAR TA wraz z Do mem Spo tkań z Hi sto rią pro wa dzi rów -
nież Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej, za wie ra ją ce efek ty pro jek tów do ku men ta cyj -
nych po dej mo wa nych przez Ośro dek, jak rów nież ma te ria ły prze ka za ne KAR CIE
przez in ne śro do wi ska i oso by58. Naj czę ściej wy stę pu ją ca sy gna tu ra ma for mę bez

53 Fo to gra ficz ne Ar chi wum Opo zy cji, http://fo to.kar ta.org.pl/rocz ni ca1/ (do stęp 20 XI 2013 r.).
54 Tam że.
55 Tam że.
56 Sy gna tu ra: ry dzew ski_neg8 -101, http://fo to.kar ta.org.pl/fo to kar ta/ry dzew ski_neg8 -
101.jpg.php (do stęp 20 XI 2013 r.).
57 Sy gna tu ra: OK_014243, http://fo to.kar ta.org.pl/fo to kar ta/OK_014243.jpg.php (do stęp
20 XI 2013 r.).
58 Z. Glu za, Ar chi wa Ośrod ka KAR TA..., s. 33.
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po dzia łu na pro jek ty, w ra mach któ rych po wsta wa ły na gra nia, na przy kład
AHM_007. Nie któ re re la cje ma ją jed nak w sy gna tu rze za war te ozna cze nie pro jek -
tu, na przy kład IS FLDP_04459 (Pro jekt: Pra ca przy mu so wa i nie wol ni cza dla Trze -
ciej Rze szy – In ter na tio nal Sla ve and For ced La bo urers Do cu men ta tion Pro ject).
Sy gna tu ry w ra mach Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej od zwier cie dla ją rów nież nie kie -
dy pro we nien cję na grań, tj. od ko go zo sta ły prze ję te. Jest tak na przy kład w przy -
pad ku ko lek cji Pol ska ary sto kra cja i wy żsi ofi ce ro wie w cza sie II woj ny świa to wej,
prze ka za nej przez Krzysz to fa Ja na Droz dow skie go (przy kła do wa sy gna tu ra – 
AHM_KJD_159160). 

W ra mach Pro gra mu Roz wo ju Bi blio tek Fun da cja Ośrod ka KAR TA re ali zo -
wa ła pro gram Cy fro we Ar chi wa Tra dy cji Lo kal nej, po le ga ją cy na two rze nie ar chi -
wów hi sto rycz nych przy bi blio te kach gmin nych6 1. Efek tem te go pro gra mu jest mię -
dzy in ny mi po wsta nie 62. Cy fro we go Ar chi wum Tra dy cji Lo kal nej przy Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Bar to szy cach. Za sób zgro ma dzo ny do tej po ry dzie li się
(podob nie jak i w in nych CATL -ach) na dzia ły, ko lek cje i tecz ki. Utwo rzo no sześć
ko lek cji: dwie w dzia le Fo to gra fia, dwie w dzia le Zbiór oso by, po jed nej w dzia le
Zbiór śro do wi ska i Zbiór te ma tycz ny62. 

Fun da cja Cen trum Do ku men ta cji Czy nu Nie pod le gło ścio we go po wo ła na
zosta ła do ży cia w 1998 r. przez rek to ra Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, pre zy den ta
Kra ko wa oraz wo je wo dę kra kow skie go6 3. Jej za sób do ku men tu je zma ga nia nie pod -
le gło ścio we Po la ków w XX w., a prze cho wy wa ny jest w bu dyn kach Bi blio te ki Jagiel -
loń skiej64. Za sób ar chi wum zo stał po dzie lo ny ze wzglę du na kry te rium twór cy, kry -
te rium te ry to rial ne, for mal ne i tre ścio we na osiem dzia łów; wśród nie któ rych
wy od ręb nio no na stęp nie se rie. Po wsta ły dzia ły: Wy daw nic twa dru gie go obie gu,
Archi wa lia, Ar chi wum fil mo we, Ar chi wum fo no gra ficz ne, Ar chi wum fo to gra ficz -
ne, Mu se alia, Rę ko pi sy oraz Ga ze ty i cza so pi sma oraz Wy cin ki pra so we65. 

W dzia le Ar chi wa lia znaj du je się sie dem za sad ni czych czę ści. Są to: Ar chi -
wum Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Ma ło pol ska (sygn. CDCN, Arch. 166),

59 Re la cja Emi lii Bar tecz ko, http://www.au dio hi sto ria.pl/web/in dex.php/swiad ko wie/na -
gra nia/id/3/from/proj/id proj/1 (do stęp 20 XI 2013 r.).
60 Re la cja Mie czy sła wa Bo ru ty -Spie cho wi cza, http://www.au dio hi sto ria.pl/web/in -
dex.php/swiad ko wie/na gra nia/id/2499/from/kol/id proj/17 (do stęp 20 XI 2013 r.).
61 O pro jek cie, http://ar chi wa.org/in dex_catl.php?ty pe=o_pro jek cie (do stęp 20 XI 2013 r.);
zob. też: M. Wil kow ski, Cy fro we Ar chi wa Tra dy cji Lo kal nej [w:] Ar chi wi sty ka Spo łecz na..., s. 36–39.
62 Zob. Dzia ły, http://bar to szy ce.ar chi wa.org/dzia ly.php (do stęp 20 XI 2013 r.).
63 T. Fi lip czak, Zbio ry Fun da cji Cen trum Do ku men ta cji Czy nu Nie pod le gło ścio we go w Kra -
ko wie, „Ar chi wi sta Pol ski” 2009, nr 3 (55), s. 34.
64 Tam że, s. 35–36; K. Min czy kow ska, Spo łecz ne ośrod ki do ku men ta cji dzie jów kon spi ra -
cji 1939–1945 w Pol sce, „Ar chi wi sta Pol ski” 2003, nr 2 (30), s. 47–48.
65 T. Fi lip czak, Zbiory Fundacji..., s. 40–43.
66 Stro na in ter ne to wa fun da cji po da je nie co in ną sy gna tu rę: Arch. 1 III (ana lo gicz nie
w po zo sta łych przy pad kach). Brak w niej ozna cze nia przy na leż no ści do za so bu fun da cji, 
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Ar chi wum NSZZ „So li dar ność” Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go (sygn. CDCN,
Arch. 2), Ar chi wum Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go (sygn. CDCN, Arch. 3), Ar chi wum Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów
Akade mii Gór ni czo -Hut ni czej (sygn. CDCN, Arch. 4). Ko lej ną czę ścią dzia łu jest
Ar chi wum Tar no pol skie ro dzi ny Bli char skich, do ku men tu ją ce lo sy Tar no po la i Tar -
no po lan, prze ka za ne fun da cji przez Cze sła wa i Ka zi mie rę Bli char skich w 2002 r.67

(wcze śniej sa mo by ło ar chi wum spo łecz nym). W dzia le Ar chi wa lia znaj du je się rów -
nież Ar chi wum Bry ga dy Świę to krzy skiej Na ro do wych Sił Zbroj nych oraz Ar chi -
wum Ko mi sji Hi sto rycz nej Kra kow skie go Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De -
mo kra cję, two rzo ne w la tach 1960–1980, za wie ra ją ce ma te ria ły do wy da rzeń
okre su II woj ny świa to wej68.

Fil my i na gra nia są sy gno wa ne ze wzglę du na no śnik, na któ rym są prze cho -
wy wa ne, na przy kład DVD 67, Kas 2569 (nie któ re jed nost ki ma ją dwie sy gna tu ry,
ozna cza ją ce na gra nie fil mu za rów no na ka se tę VHS, jak i pły tę DVD). Wy da je się,
że sy gna tu ry nie od zwier cie dla ją przy na leż no ści da ne go ma te ria łu do wy mie nio -
nych wcze śniej dzia łów (Ar chi wum fo no gra ficz ne i Ar chi wum fil mo we). 

In nym sys te mem przy dzie la nia sy gna tur cha rak te ry zu je się na to miast dział
Rę ko pi sy, gdzie sy gna tu ra za le ży od te go, czy ma te riał jest ory gi na łem (na przy kład
RK 504 III) czy ko pią (K 48 III70). Jak uda ło mi się do wie dzieć od pra cow ni ka fun -
da cji – ko pie prze cho wy wa ne są osob no, aby ła twiej by ło je ze ska no wać i w przy -
szło ści wy bra ko wać. 

Wy jąt ko wą róż no rod ność od na leźć moż na w sy gna tu rach nada wa nych ma te -
ria łom w ra mach Ar chi wum fo to gra ficz ne go. Przy kła do we sy gna tu ry mo gą wy glą -
dać na stę pu ją co: F0 001 71 (praw do po dob nie fo to gra fie nie przy po rząd ko wa ne żad nej
ko lek cji, bez roz po zna ne go au to ra), CDCN, Mar_01_00172 (Ko lek cja Sta ni sła wa
Mar kow skie go; cy fry to ko lej no: nu mer te ma tu i nu mer fo to gra fii w te ma cie),

za wie ra na to miast roz sze rze nie mó wią ce o miej scu prze cho wy wa nia w ma ga zy nie, kon kret -
nie – o wy so ko ści pół ek, na ja kich są prze cho wy wa ne ma te ria ły. Por.: Ar chi wa lia/Ko lek cje:
Wy kaz, http://www.so wi niec.com.pl/php/5_p_so li dar na.php?ID3=1&s=1&li=&sort=OPS
(do stęp 21 XI 2013 r.).
67 Spra woz da nie z dzia łal no ści Fun da cji Cen trum Czy nu Nie pod le gło ścio we go w 2002 r.,
http://www.so wi niec.com.pl/php/7_o_fun da cji.php?ID3=73&s=1&li=&sort=ID#4181
(dostęp 21 XI 2013 r.).
68 Zob. T. Fi lip czak, Zbiory Fundacji..., s. 40–41; O Pol sce Pod ziem nej: Wstęp,
http://www.so wi niec.com.pl/php/3_p_pod ziem na.php?ID3=58&s=1&li=&sort= (do stęp
21 XI 2013 r.).
69 T. Fi lip czak, Zbiory Fundacji..., s. 43.
70 Po now nie roz bież ność mię dzy ar ty ku łem T. Fi lip czak (któ ra po da je w tym wy pad ku
przy kła do wą sy gna tu rę CDCN, RK 12) a stro ną in ter ne to wą fun da cji.
71 Ar chi wum fo to gra ficz ne: Ko lek cja Sta ni sła wa Mar kow skie go, http://www.so wi -
niec.com.pl/php/5_p_so li dar na.php?ID3=98&s=1&li=&sort=OPS (do stęp 21 XI 2013 r.).
72 Ar chi wum fo to gra ficz ne: Ko lek cja Sta ni sła wa Mar kow skie go, http://www.so wi -
niec.com.pl/php/5_p_so li dar na.php?ID3=98&s=1&li=&sort=OPS (do stęp 21 XI 2013 r.).
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A 00873 (Ko lek cja Krzysz to fa Ada mu sa), CD 229 a3_1_00174 (Ko lek cja Kra kow skie -
go KOS 1980–1984; „CD” ozna cza, że zdję cia są prze cho wy wa ne na pły cie CD, a fun -
da cja jest wła ści cie lem wy łącz nie cy fro wych ko pii ma te ria łów). Po nad to w Ar chi -
wum fo to gra ficz nym znaj du ją się rów nież te ki fo to gra ficz ne – wy daw nic twa
dru gie go obie gu w for mie fo to gra fii, któ rych przy kła do wa sy gna tu ra to FT 01/10
(od po wied nio: nu mer te ki i nu mer fo to gra fii w te ce)75. 

Pod su mo wu jąc, na le ży za uwa żyć przede wszyst kim, że struk tu ry za so bów ar -
chi wów spo łecz nych są róż no rod ne, od mien ne od struk tur in nych ty pów ar chi wów
i róż nią ce się od sie bie. Jest to po czę ści wy ni kiem spo so bu gro ma dze nia za so bu
przez ar chi wa spo łecz ne oraz te ma ty ki ich za so bów. 

Rzad ko ścią w ar chi wach spo łecz nych jest ist nie nie ca ło ści ar chi wal nej, ja ką
jest ze spół ar chi wal ny; du żo czę ściej wy stę pu ją ca ło ści o cha rak te rze zbio rów ar chi -
wal nych. Kry te ria ich two rze nia ma ją cha rak ter przede wszyst kim te ma tycz ny i for -
mal ny. Kry te rium pro we nien cyj ne po ja wia się zwłasz cza w przy pad kach spu ścizn
oraz ma te ria łów ar chi wal nych wy two rzo nych przez róż ne go ro dza ju or ga ni za cje,
przede wszyst kim o cha rak te rze spo łecz nym. W obu tych przy pad kach (choć zde -
cy do wa nie czę ściej w przy pad ku or ga ni za cji spo łecz nych) po ja wia się sy tu acja, gdy
do ar chi wum spo łecz ne go tra fia in ne ar chi wum spo łecz ne, sa mo w so bie o mniej
lub bar dziej skom pli ko wa nej struk tu rze; moż na mó wić rów nież nie ko niecz nie o ar -
chi wach spo łecz nych, lecz rów nież ja kichś ca ło ściach ar chi wal nych po wsta łych
w wy ni ku dzia łal no ści do ku men ta cyj nej czy ko lek cjo ner skiej.

Re al na struk tu ra ar chi wów spo łecz nych cha rak te ry zu je się kil ko ma ce cha mi.
Po pierw sze, ca łość za so bu po dzie lo na jest na gru py rze czo we lub for mal ne oraz tyl -
ko nie kie dy pro we nien cyj ne. Po nad to w przy pad ku fo to gra fii war to za uwa żyć pew -
ną pra wi dło wość, pro wa dzą cą do te go, że fo to gra fie są umiesz cza ne w ra mach ja -
kiejś ko lek cji (za zwy czaj oso bo wej) lub nie (tzn. fo to gra fia umiesz czo na jest
na przy kład tyl ko w dzia le z fo to gra fia mi i nie przy po rząd ko wa na ni gdzie da lej).
De cy zja o tym po dej mo wa na jest praw do po dob nie ze wzglę du na ilość prze ka zy wa -
nych przez jed ną oso bę (lub in sty tu cję) ma te ria łów, ich wa gę, a tak że fakt, czy zo -
sta ły one roz po zna ne, czy nie. 

Uogól nia jąc, war to pod kre ślić, że ma te ria ły ar chi wal ne mo gą być umiesz czo -
ne w ar chi wach spo łecz nych nie mal że „lu zem”, tzn. w ra mach jed nej tyl ko „gru py”
ar chi wa liów. Nie kie dy jed nak ar chi wa lia mo gą znaj do wać się w ra mach wie lu po -
zio mów za so bu. Zda rza ją się sy tu acje, gdy su ma obiek tów ob ję tych kon struk cja mi

73 Ar chi wum fo to gra ficz ne: Ko lek cja Krzysz to fa Ada mu sa, http://www.so wi niec.com. 
pl/php/5_p_so li dar na.php?ID3=183&s=1&li=&sort=SYG1 (do stęp 21 XI 2013 r.).
74 Ar chi wum fo to gra ficz ne: Ko lek cja Kra kow skie go KOS 1980–1984, http://www.so wi -
niec.com.pl/php/5_p_so li dar na.php?ID3=245&s=1&li=1&sort=SYG1 (do stęp 21 XI 2013 r.).
75 Ar chi wum fo to gra ficz ne: Te ki fo to gra ficz ne, http://www.so wi niec.com.pl/php/5_p_so -
li dar na.php?ID3=42&s=1&li=&sort=SYG1 (do stęp 21 XI 2013 r.); por.: T. Fi lip czak, Zbiory
Fundacji..., s. 43.
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po zio mu niż sze go jest mniej sza niż licz ba obiek tów za li czo nych do po zio mu wyż -
sze go76. Sy tu acja ta ka, gdy by mia ła miej sce w ar chi wum pań stwo wym, hi po te tycz -
nie mu sia ła by wy glą dać na stę pu ją co: ja kiś ze spół ar chi wal ny po dzie lo ny jest na trzy
se rie. Pierw sza z nich za wie ra jed nost ki ar chi wal ne od 1 do 6, dru ga od 7 do 12, trze -
cia od 13 do 20, a po nad to w ze spo le znaj du ją się rów nież jed nost ki ar chi wal ne o sy -
gna tu rach 21 i 22 – nie przy po rząd ko wa ne żad nej z trzech se rii. 

Po nad to struk tu ra za so bu ar chi wal ne go kom pli ku je się, a jej po zio my się
multi pli ku ją, zwłasz cza gdy w za so bie jed ne go ar chi wum spo łecz ne go znaj dzie
się za sób in ne go. Ta ki stan rze czy utrud niać mo że po szu ki wa nia ar chi wal ne, zwłasz -
cza te prze pro wa dza ne z uży ciem baz da nych. Bez uprzed niej ana li zy struk tu ral nej
kom pu te ry za cja opi su ar chi wal ne go mo że nie przy nieść po pra wy efek tyw no ści
systemu in for ma cyj ne go. 

Na su wa się rów nież ko lej na kon klu zja. Opis ma te ria łów ar chi wal nych do stęp -
ny w pro sty spo sób dla użyt kow ni ka (bez głęb szych skie ro wa nych w tę stro nę po -
szu ki wań) czę sto po mi ja pro we nien cję da ne go ma te ria łu, tj. kto go prze ka zał,
a przede wszyst kim – kto go wy two rzył. Od na le zie nie te go ty pu in for ma cji wy ma -
gać bę dzie głęb szych ba dań, przede wszyst kim skon fron to wa nia obec nej sy gna tu ry
ar chi wal nej z wpi sem do księ gi ak ce syj nej czy in ne go ty pu ewi den cji ma te ria łów
przyj mo wa nych do ar chi wum. 

Być mo że war to rów nież za sta no wić się nad tym, jak wy glą dać bę dzie za sób
ar chi wum spo łecz ne go, gdy już tra fi ono do za so bu wła ści we go te ry to rial nie ar chi -
wum pań stwo we go, a tak teo re tycz nie stać się po win no zgod nie z usta wą o na ro do -
wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach po li kwi da cji fun da cji bądź sto wa rzy sze nia,
któ re pro wa dzi da ne ar chi wum spo łecz ne.

Po ja wia się rów nież kwe stia stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go – czy w przy -
pad ku tak du żej róż no rod no ści struk tur za so bów ar chi wów spo łecz nych moż li we
by ło by na przy kład stwo rze nie jed nej wspól nej ba zy da nych dla ar chi wów spo łecz -
nych? Py ta nie to wy da je się istot ne w kon tek ście fak tu, iż Ośro dek KAR TA pro wa -
dzi prze cież re jestr ar chi wów spo łecz nych, co wska zu je na pew ną po trze bę za wią -
zy wa nia się mię dzy ni mi współ pra cy. W obec nym kształ cie re jestr ten ma bar dzo
pod sta wo wy cha rak ter i w kwe stii opi su ar chi wal ne go ogra ni cza się tyl ko do krót -
kie go, ogól ne go opi su za so bu ar chi wal ne go da ne go ar chi wum spo łecz ne go. Je śli jed -
nak kie dyś po wsta nie wo la do głęb sze go opi su za so bu tych że ar chi wów i być mo że
stwo rze nia dla nich ja kiejś wspól nej po mo cy in for ma cyj nej (na przy kład ba zy da -
nych), mo że oka zać się, że ze wzglę du na od mien ność sto so wa nych po zio mów opi -
su bę dzie to bar dzo kło po tli we.

76 Przy kła dem mo że być tu taj Ar chi wum Fo to gra fii Ośrod ka KAR TA. W zbio rze tym
nie któ re fo to gra fie nie są umiesz czo ne w żad nej mniej szej gru pie ar chi wa liów, tzn. są włą -
czo ne wy łącz nie do Ar chi wum Fo to gra fii. Nie któ re na to miast obiek ty wy stę pu ją za rów no
w ra mach Ar chi wum Fo to gra fii, na stęp nie mniej szych ko lek cji (np. ko lek cji fo to gra fii Ka zi -
mie rza Se ko), a we wnątrz nich – te ma tów.
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Na sam ko niec chcia ła bym jesz cze raz pod kre ślić róż no rod ność struk tur za -
so bów ar chi wów spo łecz nych. Tym bar dziej istot nym wy da je się w te go ty pu ar chi -
wach roz po zna nie struk tu ral ne, ina czej bo wiem za trze się zwią zek ma te ria łów z ich
twór cą i spad nie ich war tość in for ma cyj na. Dla te go istot ne jest, aby pro we nien cja
ar chi wa liów, na wet je śli nie jest bez po śred nio wi docz na w re al nej struk tu rze za so -
bu ar chi wum, by ła od po wied nio za zna czo na w opi sie ar chi wal nym. 
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Ka ta rzy na Ku bic ka 
Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku

Struk tu ra za so bu Ar chi wum Pań stwo we go
w Gdań sku

Roz wa ża nia na te mat struk tu ry1 za so bu AP w Gdań sku na le ży roz po cząć od za -
ry so wa nia oko licz no ści po wo ła nia sa me go Ar chi wum oraz przy ję tych wów czas za -
sad kształ to wa nia je go za so bu. 

W koń cu XIX w. w pań stwie pru skim ist nia ła ukształ to wa na sieć ar chi wów
pań stwo wych roz miesz czo nych w po szcze gól nych pro win cjach. Wy ją tek sta no wi ła
Pro win cja Prus Za chod nich, z któ rej ak ta gro ma dzo no w Ar chi wum Pań stwo wym
w Kró lew cu. Wy ni ka ło to z fak tu wcho dze nia Prus Za chod nich w la tach 1829–1878
w skład jed nej Pro win cji Pru sy wraz z Pru sa mi Wschod ni mi. Po re ak ty wo wa -
niu w 1878 r. Pro win cji Pru sy Za chod nie roz po czę to two rze nie od po wied nich urzę -
dów szcze bla pro win cjo nal ne go. Spra wa utwo rze nia od ręb ne go ar chi wum dla te re -
nu Prus Za chod nich z sie dzi bą w Gdań sku od su wa na by ła jed nak w cza sie2. Do pie ro
za war cie w grud niu 1899 r. ukła du mię dzy wła dza mi miej ski mi Gdań ska a Re jen -
cją o nie od płat nym prze ka za niu przez mia sto dział ki oraz akt zgro ma dzo nych
w Archi wum Miej skim w de po zyt ma ją ce go po wstać ar chi wum pań stwo we go skon -
kre ty zo wa ło pla ny utwo rze nia od ręb ne go ar chi wum pro win cjal ne go3. Gmach ar chi -
wal ny wy bu do wa no w la tach 1900–1902. Rów no cze śnie od de le go wa ni do Gdań ska
ar chi wi ści, cza so wo urzę du ją cy na ra tu szu Głów ne go Mia sta, pro wa dzi li in ten syw ne

1 Teo re tycz ne roz wa ża nia na te mat kształ to wa nia struk tu ry za so bu ar chi wal ne go
zob. B. Ry szew ski, Struk tu ra za so bu ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści w ar chi -
wi sty ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4, To ruń 1998, s. 9–18; ten że,
Proble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 19–26.
2 M. Bär, Das K. Sta at sar chiv zu Dan zig, se ine Begründung, se ine Ein rich tun gen und se ine
Bestände, (Mit te ilun gen der K. Preus si schen Ar chi vver wal tung, 21), Le ip zig 1912, s. 9;
C. Bier nat, Spór ar chi wal ny pol sko -gdań sko -nie miec ki w okre sie mię dzy wo jen nym, 1919–1939,
War sza wa 1969, s. 5–6. Przy wo ła ni au to rzy wspo mi na ją rów nież o kon cep cji umiesz cze nia
no we go ar chi wum dla pro win cji na zam ku w Mal bor ku.
3 M. Bär, Das K. Staatsarchiv zu Danzig..., s. 10–11; A. Przy wu ska, Ar chi wum Pań stwo we
w Gdań sku (1901–2001) [w:] 100 lat Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku. Se sja ju bi le uszo -
wa 8 VI 2001, Gdańsk 2001, s. 7.
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pra ce in wen ta ry za cyj ne w Ar chi wum Miej skim4. Z po cząt kiem grud nia 1902 r.
do no we go gma chu przy ów cze snym Pla cu Han zy (Han sa platz 5) ja ko pierw szy prze -
nie sio no za sób gdań skie go Ar chi wum Miej skie go. Z ko lei w 1903 r., na pod sta wie
wcze śniej przy go to wa nych pro po zy cji, wy dzie lo no i zwró co no do Gdań ska ak ta do -
ty czą ce te re nu Prus Za chod nich, prze cho wy wa ne do tych czas w AP w Kró lew cu.
Kie ro wa no się przy tym za sa dą per ty nen cji, któ rą sto so wa no kon se kwent nie, co
mię dzy in ny mi po cią gnę ło za so bą wy dzie le nie czę ści akt z daw ne go ar chi wum
zakonu krzy żac kie go i do ku men tów ksią żąt po mor skich. Do Gdań ska prze ka za no
ak ta urzę dów, któ re wów czas i wcze śniej mia ły swo ją sie dzi bę na te re nie Prus Za -
chod nich – w tym księ gi są dów grodz kich i ziem skich z cza sów Rze czy po spo li tej
oraz ak ta urzę dów wschod nio pru skich szcze bla pro win cjo nal ne go, głów nie spe cja -
lia do ty czą ce miej sco wo ści le żą cych w gra ni cach Prus Za chod nich. Po za tym wy -
dzie lo no do ku men ty i ak ta klasz tor ne, gmin ne i pry wat ne, w tym do ku men ty
wystawia ne przez ksią żąt po mor skich, do ty czą ce te re nów wcho dzą cych wów czas
w skład pro win cji Prus Za chod nich5. W 1903 r. suk ce syw nie za czę ły rów nież
napływać ak ta z re gi stra tur urzę dów i są dów z te re nu sa mej pro win cji. Po za ni mi
za czę to przej mo wać w de po zyt ak ta miast, gmin, związ ków wa ło wych i in sty tu cji
ko ściel nych6.

1. Kształ to wa nie struk tu ry za so bu do 1945 r.
Prze cho dząc do kwe stii kształ to wa nia struk tu ry za so bu no wo utwo rzo ne go ar -

chi wum na le ży za zna czyć, że jed nym z pierw szych za dań de le go wa nych do pra cy
w Gdań sku ar chi wi stów by ło stwo rze nie ogól ne go pla nu struk tu ry ca ło ści akt, któ -
re mia ły w przy szło ści two rzyć je go za sób. Za da nie to zre ali zo wał prze nie sio ny
w 1901 r. z Osnabrück do Gdań ska i jed no cze śnie po wo ła ny na sta no wi sko dy rek -
to ra ar chi wum Max Bär. Prze pro wa dził on wpierw po głę bio ne stu dia z za kre su hi -
sto rii ustro ju ziem wcho dzą cych w skład ów cze snej Pro win cji Pru sy Za chod nie7.
Przy go to wu jąc wspo mnia ny plan, kie ro wał się kry te ria mi hi sto rycz no -ustro jo wy -
mi, gru pu jąc po szcze gól ne urzę dy i in sty tu cje. W ten spo sób za pla no wa nych zo sta -
ło 420 dzia łów (niem. Ab te ilung), obej mu ją cych ad mi ni stra cję pań stwo wą, są dow -
nic two, in sty tu cje ko ściel ne, or ga ni za cje sa mo rzą du za wo do we go, sto wa rzy sze nia
czy wresz cie spu ści zny i zbio ry osób pry wat nych. Każ dy dział otrzy mał od ręb ny
nu mer, przy czym we dług spi su z 1912 r. nie wszyst kie nu me ry zo sta ły przy po rząd -
ko wa ne po szcze gól nym in sty tu cjom, co wska zu je na to, że za kła da no moż li wość ich
uzu peł nia nia w przy szło ści. Ten wstęp nie opra co wa ny sche mat struk tu ry za so bu
miał uła twić spraw ne przyj mo wa nie akt i ich wła ści we przy po rząd ko wa nie w trak -
cie opra co wa nia przez nada nie od po wied nie go nu me ru dzia łu na pod sta wie wcze -

4 M. Bär, Das K. Staatsarchiv zu Danzig..., s. 11.
5 Tamże, s. 19–24, C. Bier nat, Spór archiwalny..., s. 6–7.
6 M. Bär, Das K. Staatsarchiv zu Danzig..., s. 25–33.
7 Tam że, s. 12.
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śniej przy go to wa ne go pla nu8. W tym miej scu na le ży wy raź nie pod kre ślić, że po -
szcze gól ne dzia ły nie za wsze by ły toż sa me z ze spo ła mi ar chi wal ny mi czy też zbio -
ra mi. Oprócz ze spo łów ar chi wal nych, obej mu ją cych ak ta prze ka za ne z ów cze śnie
dzia ła ją cych urzę dów, od ręb ne dzia ły two rzo no dla in sty tu cji wy ko nu ją cych te sa -
me funk cje9. Ca łość za so bu Max Bär po dzie lił na je de na ście czę ści, w li te ra tu rze
zwa nych rów nież gru pa mi10, w ob rę bie któ rych po sze re go wa no je ko lej no po so bie
od nr 1 do 420, po zo sta wia jąc w po szcze gól nych czę ściach nu me ry pu ste: 

Sche mat struk tu ry za so bu ar chi wum w Gdań sku 
wg Ma xa Bära wraz z uzu peł nie nia mi z 1939 r.

8 Tamże, s. 73–94 obej mu ją Über sicht über die Au fstel lung der Bestände im Kgl. Sta at sar chi -
ve zu Dan zig. Eg zem plarz z za so bu pod ręcz nej bi blio te ki AP w Gdań sku o sy gna tu rze
Gd 2344, za wie ra od ręcz ne uzu peł nie nia.
9 Dział są dy ob wo do we od 1879 r. otrzy mał nu mer 117 (Abt. 117). W ce lu od róż nie nia
po szcze gól nych są dów do nu me ru 117 do da wa no roz sze rze nie li te ro we – w przy pad ku Gdań -
ska 117 Dzg., na stęp nie ko lej ną sy gna tu rę jed nost ki. Po dob nie w przy pad ku dzia łu 78 gmi -
ny i pro bo stwa ewan ge lic kie w ce lu od róż nie nia po szcze gól nych ze spo łów do nu me ru 78 do -
da no cy fry arab skie – 78.1 Gdańsk, ko ściół św. Bar tło mie ja; 78.25, Gdańsk Naj święt szej Ma ryi
Pan ny itd.; C. Bier nat Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku, Prze wod nik po za so bie do 1945 r.,
Warsza wa 1992, s. 439–442.
10 T. Kup czyń ski, Or ga ni za cja przed wo jen na Ar chi wum w Gdań sku i dzi siej sze je go za so by,
„Ar che ion” 1948, t. 17, s. 87–102.

K
at

ar
zy

na
 K

ub
ic

ka
, S

tru
kt

ur
a 

za
so

bu
 A

rc
hi

w
um

 P
ań

stw
ow

eg
o 

w
 G

da
ńs

ku

137

Część Tytuł części (grupy) Numery
działów Numery puste

1 Zakon krzyżacki, Rzeczpospolita 1–23 24–28

2
Władze pruskie i wschodniopruskie 
z kompetencjami dla całych Prus Zachodnich
lub ich części

29–46 47–50

3 Katolickie władze kościelne i kościoły 51–66 67–70

4 Ewangelickie władze kościelne i kościoły 71–80 81–90

5 Sądownictwo 91–122 123–129

6 Zachodniopruskie urzędy administracyjne
utworzone przed 1815 r. 130–160

7 Zachodniopruskie urzędy administracyjne
XIX–XX w. 161–249 250–260

8 Instytucje i stowarzyszenia komunalne 261–280 281–299

9 Archiwum miasta Gdańska 300



Przy go to wa ny plan ukła du ca ło ści za so bu umoż li wiał nada wa nie prze ję tym ak -
tom nu me rów dzia łów już w nim wy mie nio nych i do da wa nie no wych. Wsku tek póź -
niej szych zmian pań stwo wo ści, li kwi da cji Wol ne go Mia sta Gdań ska i utwo rze nia Ar -
chi wum Rze szy w Gdań sku dla no we go Okrę gu Rze szy Gdańsk – Pru sy Za chod nie,
prze ję to ak ta wy two rzo ne przez ak to twór ców dzia ła ją cych w mię dzy woj niu. Ak ta
przy pi sa no do ko lej nych dzia łów, z któ rych utwo rzo no dwie no we czę ści (gru py): 

– In sty tu cje Pol skie 1919–1939 (dzia ły nr 433–436 do ty czą ce pol skich sta rostw,
sto wa rzy szeń, mia sta Gdy ni, 437–439 re zer wa),

– In sty tu cje Wol ne go Mia sta Gdań ska i Sejm Gdań ski 1919–1939 (dzia ły
nr 440–600)11.

Przy ję ty przez Ma xa Bära i zna ny z pu bli ka cji w 1912 r. po dział uwzględ niał
przy na leż ność pań stwo wą, zmia ny ustro jo we i te ry to rial ne za cho dzą ce w pań stwie
pru skim oraz sta tus praw ny ak to twór cy (ak ta urzę dów pań stwo wych i ak ta in sty tu -
cji nie pań stwo wych, w tym ko ściel nych, miej skich, sto wa rzy szeń, ce chów i osób
pry wat nych). Na przy kład ak ta ad mi ni stra cji pro win cjo nal nej po dzie lo no na okres
do 1815 r. i póź niej sze. Z punk tu wi dze nia ana li zy struk tu ry cie ka we wy da je się za -
pro jek to wa nie kon se kwent nie sto so wa ne go póź niej pla nu po dzia łu (urzę dów i in -
sty tu cji) de fac to za so bu, któ ry gro ma dzo no w no wo po wo ła nym ar chi wum i któ ry
za mie rza no w przy szło ści przej mo wać z urzę dów i in sty tu cji dzia ła ją cych na te re -
nie ów cze snej pro win cji. W wy ni ku te go część nu me rów sta no wi ła re zer wę i nie by -
ły do nich jesz cze przy pi sa ne żad ne urzę dy. In ne z ko lei mia ły za cząć prze ka zy wać
ak ta do ar chi wum do pie ro w przy szło ści i w prak ty ce część z nich przed woj ną ni -
cze go nie prze ka za ła. Wo bec za gi nię cia akt re gi stra tu ry ar chi wum czę sto trud no dziś
usta lić, czy nie któ re ar chi wa lia fak tycz nie zo sta ły do nie go prze ka za ne. Dru gą istot -
11 M. Bär, Das K. Staatsarchiv zu Danzig... Na koń cu eg zem pla rza z za so bu pod ręcz nej
biblio te ki AP w Gdań sku, o sy gna tu rze Gd 2344, do szy to dwie skład ki. Pierw sza obej mu je
nowe dzia ły od nr 430 do 600 (430–432 daw ne uzu peł nie nia), dru ga – in deks.
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Część Tytuł części (grupy) Numery
działów Numery puste

10 Akta miast, gmin wiejskich i obszarów
dworskich 301–359

11 Fundacje, kapituły i klasztory, stowarzyszenia,
cechy, spuścizny, zbiory rękopisów i map 360–420

Dodano po 1939 r.

12 Instytucje polskie 1919–1939 433–436 437–439

13 Instytucje Wolnego Miasta Gdańska, Sejm
Gdański 1919–1939 440–600



ną kwe stią jest wspo mnia ne wy żej róż ne ro zu mie nie te go, co mia ło się kryć pod nu -
me rem tak zwa ne go dzia łu. Spra wa ta wy ma ga dal szych szcze gó ło wych ba dań. 

W tym miej scu war to do dać, że je że li cho dzi o struk tu rę we wnętrz ną ze spo łów,
to w trak cie opra co wa nia nie od twa rza no ich ukła du kan ce la ryj ne go. Z uwa gi na du żą
ilość ar chi wa liów prze ka zy wa nych od koń ca 1902 r. oraz za miar ich szyb kie go opra co -
wa nia i udo stęp nie nia przy go to wy wa no in wen ta rze kart ko we, ko lej no spi su jąc jed nost -
ki, za zna cza jąc nu mer dzia łu i sy gna tu rę jed nost ki, na stęp nie sys te ma ty zo wa no kar ty
we dług przy ję tej kla sy fi ka cji, przy go to wu jąc re per to rium opa trzo ne krót kim wpro wa -
dze niem lub wstę pem. In wen ta rze te by ły na koń cu opa try wa ne kon kor dan cją uła twia -
ją cą od szu ka nie opi su da nej jed nost ki we dług sy gna tu ry12. W przy pad ku kil ku ze spo -
łów do dziś za cho wa no nada ny przed woj ną układ akt, daw ne sy gna tu ry jed no stek oraz
re per to ria sprzed 1945 r. uło żo ne we dług przy ję tej kla sy fi ka cji rze czo wej1 3.

Mi mo iż pierw sza woj na świa to wa nie spo wo do wa ła żad nych strat w za so bie
AP w Gdań sku, to już w 1919 r. ar chi wi ści gdań scy, wy prze dza jąc ewen tu al ne roz -
wią za nia praw ne, roz po czę li ak cję wy wo zu do Kró lew ca, Szcze ci na i Ber li na akt,
któ re ich zda niem mo gły by stać się obiek tem za in te re so wa nia stro ny pol skiej. Wy -
wie zio no wów czas ar chi wa lia krzy żac kie, ak ta przed ro zbio ro we oraz część pru skich,
w tym ge ne ra lia i spe cja lia do ty czą ce spraw pol skich14.

Mię dzy na ro do wa ko mi sja do spraw po dzia łu mie nia pru skie go, tzw. Ko mi sja
Roz dziel cza, w 1921 r. po sta no wi ła przy dzie lić Pol sce ar chi wa lia do ty czą ce ziem,
któ re we szły w skład II RP, z ko lei Wol ne mu Mia stu ar chi wa lia z przy na leż ne go mu
te re nu15. Mi mo tej de cy zji spo ru ar chi wal ne go pol sko -gdań sko -nie miec kie go nie
uda ło się roz wią zać. Ar chi wi ści gdań scy w taj nym po ro zu mie niu z ar chi wi sta mi nie -
miec ki mi z Kró lew ca i Ber li na na dal pro wa dzi li wy wóz spor nych akt. W tym cza -
sie wy wie zio no z Gdań ska do Nie miec oko ło 1 km akt16. Osta tecz nie stro na pol ska
od zy ska ła w 1936 r. je dy nie ak ta prze ka za ne uprzed nio przez in sty tu cje sa mo rzą do -
we w de po zyt17. Ak ta wy wie zio ne wów czas do Nie miec, w du żej czę ści na dal są prze -
cho wy wa ne w Taj nym Ar chi wum Pań stwo wym w Ber li nie -Dah lem i two rzą tzw.
dział głów ny nr XIV Pru sy Za chod nie (Haup tab te ilung XIV We st preußen). Co cie -
ka we, za cho wa no w nim przed wo jen ną nu me ra cję po szcze gól nych dzia łów18. 
12 Tamże, s. 37.
13 Ober -Präsi dium Dan zig und Königs berg 1816–24; 1825–78, in wen tarz opra co wał
M. Bär, 1904 – obec nie ze spół nr 6; Kriegs - und Domänen kam mer zu Ma rien wer der
1771–1808, in wen tarz opra co wa li M. Bär, M. Foltz, 1905 – obec nie ze spół nr 8; Obe rlan des -
ge richt Ma rien wer der, in wen tarz opra co wa li M. Bär, M. Foltz, 1907 – obec nie ze spół nr 91.
14 C. Bier nat, Spór ar chi wal ny..., s. 112–115.
15 Tam że, s. 60–61.
16 Tam że, s. 122–123.
17 Tam że, s. 97; Zwrot de po zy tów ar chi wal nych miast i wsi po mor skich, „Ar che ion” 1937, t. 15,
s. 212–216.
18 Ko rzy sta jąc z da nych umiesz czo nych na stro nie in ter ne to wej Taj ne go Ar chi wum Pań -
stwo we go w Ber li nie -Dah lem, mo że my za uwa żyć, że przy go to wa ny w 1902 r. po dział, nie co
uprosz czo no, dzie ląc go obec nie na 6 pod grup: 09.06.01 Lan de sher r schaft, Ver wal tung und 
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W ostat niej fa zie II woj ny świa to wej wła dze nie miec kie roz po czę ły ewa ku ację
akt z ar chi wum w Gdań sku. Część z nich roz miesz czo no w bu dyn kach i schro nach
na te re nie Gdań ska i Po mo rza, na to miast po zo sta łe wy wie zio no w głąb Nie miec,
mię dzy in ny mi do Go sla ru i Gra sle ben. Ar chi wa lia roz lo ko wa ne w Gdań sku w du -
żej czę ści ule gły znisz cze niu, znisz czo ne zo sta ły rów nież ma ga zy ny ar chi wum.
Po woj nie do Gdań ska przy by li pol scy bi blio te ka rze i ar chi wi ści, któ rzy za bez pie -
czy li za cho wa ne ar chi wa lia i część ad mi ni stra cyj ną bu dyn ku ar chi wum. Ofi cjal ne
po wo ła nie pol skie go Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku na stą pi ło 17 XII 1946 r.19

W tym cza sie przy stą pio no do od bu do wy gma chu oraz gro ma dze nia za so bu roz pro -
szo ne go na te re nie Po mo rza, jak i akt z re gi stra tur daw nych urzę dów nie miec kich.
W 1947 r. re win dy ko wa no ak ta z bry tyj skiej stre fy oku pa cyj nej2 0. Wśród oca la łych
ma te ria łów naj cen niej szy mi oka za ły się ak ta mia sta Gdań ska. Włą czo no do za so bu
rów nież re win dy ko wa ne z Nie miec ak ta mia sta El blą ga. W pierw szej ko lej no ści
przy stą pio no do po rząd ko wa nia ura to wa nych ar chi wa liów.

2. Kształ to wa nie struk tu ry za so bu po 1945 r.
Jed nym z czyn ni ków wpły wa ją cych na struk tu rę za so bu ar chi wum po II woj -

nie świa to wej by ły zmia ny w sie ci ar chi wów pań stwo wych i zwią za ne z tym zmia -
ny za się gu te ry to rial nej wła ści wo ści miej sco wej ar chi wów. Obok ar chi wum w Gdań -
sku po woj nie wzno wi ła dzia łal ność pla ców ka ar chi wal na w Byd gosz czy, po wo ła no
rów nież no we ar chi wa w Olsz ty nie i To ru niu21. Do wy mie nio nych ar chi wów przeka -
za no z Gdań ska, zgod nie z za sa dą per ty nen cji te ry to rial nej, ak ta in sty tu cji niż sze go
szcze bla, dzia ła ją cych daw niej na ich te re nie, w tym ad mi ni stra cji po wia to wej,
kościo łów i klasz to rów, szkół, miast, wy mia ru spra wie dli wo ści22. W kon se kwen cji
spo wo do wa ło to wy łą cze nie wie lu dzia łów z pier wot ne go ukła du za sto so wa ne go

Recht spre chung vor 1772, 09.06.02 Das bran den burg -preus si sche Ter ri to rium nach 1772,
09.06.03 Die Preus si sche Pro vinz bis 1920, 09.06.04 We st preus si sche Pro vin zia le Selb stver -
wal tung, 09.06.05 We st preus si sche halb - und nicht sta atli che Pro ve nien zen, 09.06.06 (Vor -)
Ar chi vi sche Sam m lun gen für We st preus sen.
19 A. Przy wu ska, Archiwum Państwowe w Gdańsku..., s. 10. Pierw szym kie row ni kiem
Archi wum zo stał w grud niu 1945 r. dr Mar cin Dra gan. Dzien nik Urzę do wy Mi ni ster stwa
Oświa ty, 1946, nr 12, poz. 389 Za rzą dze nie mi ni stra oświa ty z 17 XII 1946 r. o utwo rze niu
Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku.
20 C. Bier nat, Ar chi wum Pań stwo we..., s. 34. W la tach 1957–1958 zwró co no Ar chi wum akta
wy wie zio ne w 1945 r. z te re nów Po mo rza Za chod nie go do ZSRR. Z ko lei w la tach sześć dzie -
sią tych re win dy ko wa no ak ta z NRD, wy wie zio ne do Nie miec z re gi stra tur urzę dów w czasie
II woj ny świa to wej.
21 A. Tom czak, Za rys dzie jów ar chi wów pol skich. Część II – od wy bu chu I woj ny świa to wej
do ro ku 1978, To ruń 1980, s. 182–183, 207–209, 227–228.
22 C. Bier nat, Ar chi wum Pań stwo we..., s. 435–465. Za miesz czo ne przez C. Bier na ta Zesta -
wie nie ze spo łów gdań skie go Ar chi wum Pań stwo we go (GAP) we dług sta nu do 1945 r. za wie -
ra od sy ła cze do są sied nich ar chi wów prze cho wu ją cych obec nie ze spo ły ar chi wal ne szcze bla
po wia to we go prze ka za ne tym ar chi wom.
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przez Ma xa Bära. Ko lej ne zmia ny w struk tu rze za so bu gro ma dzo ne go w Gdań sku
mia ły miej sce w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju z dnia 28 V 1975 r., kie dy
to utwo rzo no wo je wódz two el blą skie a w ślad za tym 1 II 1976 r. po wo ła no WAP
w El blą gu z sie dzi bą w Mal bor ku23. Obec nie część za so bu AP w El blą gu z sie dzi bą
w Mal bor ku sta no wią mię dzy in ny mi ak ta pru skich urzę dów sta nu cy wil ne go z te -
re nu daw ne go wo je wódz twa el blą skie go oraz prze ję te bez po śred nio z re gi stra tur
nad zo ro wa nych jed no stek ak ta są do we, no ta rial ne i ka ta stral ne sprzed 1945 r.24

W kształ to wa niu struk tu ry za so bu ar chi wum po 1945 r. moż na wy od ręb nić
kil ka eta pów. Po cząt ko wo od twa rza no daw ny układ ewi den cji ar chi wal nej (nu me -
ry ze spo łów we dług pla nu Ma xa Bära i sy gna tu ry jed no stek w daw nych in wen ta -
rzach). Oczy wi ście mo gło to mieć za sto so wa nie je dy nie do akt, któ re przed woj ną
znaj do wa ły się w za so bie. Nie da to wa ny wy kaz ze spo łów Ar chi wum Pań stwo we go
w Gdań sku, naj praw do po dob niej z koń ca lat czter dzie stych XX w., po dzie lo ny jest
na czte ry czę ści:

I. Dział 300 Ar chi wum Mia sta Gdań ska (sy gna tu ry i układ przed wo jen ny),
II. Ze spo ły z sy gna tu rą daw ną Sta at sar chiv w Gdań sku,
III. Ar chi wum mia sta El blą ga, w tym ak ta ce chów, sto wa rzy szeń, ko ścio łów

i wsi el blą skich (daw ny układ przed wo jen ny, dla czę ści daw ne in wen ta rze),
IV. Ze spo ły względ nie ich frag men ty bez sy gna tur, głów nie ak ta z okre su mię -

dzy wo jen ne go i II woj ny świa to wej25.
Wy ni ka z te go, że po cząt ko wo za cho wy wa no roz gra ni cze nie mię dzy hi sto rycz -

nie ukształ to wa ny mi ar chi wa mi miej ski mi, za so bem przed wo jen ne go Ar chi wum
Pań stwo we go w Gdań sku a ar chi wa lia mi, któ re za czę to gro ma dzić po dru giej woj -
nie świa to wej.

Ana li zu jąc naj star szą księ gę na byt ków pro wa dzo ną w ar chi wum, do cho dzi my
do wnio sku, że w la tach 1949–1952 nie nada wa no no wych nu me rów ze spo łom, któ -
re wcho dzi ły w skład za so bu przed wo jen ne go26. Do pie ro od 1953 r. w księ dze na -
byt ków stop nio wo po ja wia ją się nu me ry od dzia łów27. W re gi stra tu rze za cho wał się
spis 88 ze spo łów Od dzia łu I z 30 VI 1953 r., w ob rę bie któ re go po szcze gól ne ze spo -

23 A. Weł niak, Ar chi wum Pań stwo we w El blą gu z sie dzi bą w Mal bor ku. In for ma tor o za so bie
ar chi wal nym, War sza wa 2003, s. 10–13.
24 Tam że, s. 13, 119; C. Bier nat, Ar chi wum Pań stwo we..., s. 444. Część tych ze spo łów, w tym
ak ta są dów ob wo do wych w El blą gu, Kwi dzy nie, Mal bor ku i No wym Dwo rze Gdań skim, daw -
ny dział (Abt. 117), ak tu al nie jest po dzie lo na i prze cho wy wa na w AP w Gdań sku oraz AP
w El blą gu z sie dzi bą w Mal bor ku.
25 AP w Gdań sku, ze spół WAP w Gdań sku (nr 1414), Spis ze spo łów WAP w Gdań sku,
w tym wcze śniej szy nie da to wa ny Wy kaz ze spo łów Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku, sygn.
APG 1414/1485, s. 7–22.
26 Księ ga na byt ków ar chi wal nych za ło żo na dnia 2 stycz nia 1949 r. za koń czo na dnia 31 stycz -
nia 1956 r., sygn. APG 1414/1498.
27 By ło to naj praw do po dob niej zwią za ne z wpro wa dze niem Za rzą dze nia nr 7 Na czel ne go
Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych z 24 III 1953 r. w spra wie upo rząd ko wa nia kar to tek 

K
at

ar
zy

na
 K

ub
ic

ka
, S

tru
kt

ur
a 

za
so

bu
 A

rc
hi

w
um

 P
ań

stw
ow

eg
o 

w
 G

da
ńs

ku

141



ły ozna czo no cy frą rzym ską I ła ma ną na licz bę arab ską od po wia da ją cą ko lej ne mu
nu me ro wi ze spo łu w Od dzia le I28.

Szcze gó ło wy po dział czyn no ści z 1954 r. przed sta wia struk tu rę Ar chi wum z po -
dzia łem na 6 od dzia łów29:

I Od dział – akt władz, urzę dów i in sty tu cji pań stwo wych do 1945 r.;
II Od dział – akt władz, urzę dów i in sty tu cji pań stwo wych od r. 1945, któ ry

miał być uru cho mio ny z po cząt kiem 1955 r. po prze ję ciu akt z te re nu;
III Od dział – akt władz, urzę dów i in sty tu cji sa mo rzą do wych, wy zna nio wych,

szkol nych i spo łecz no -kul tu ral nych wraz z od dziel ny mi ar chi wa mi akt daw nych
miast Gdań ska i El blą ga;

IV Od dział – akt przed się biorstw i in sty tu cji prze my sło wo -go spo dar czych,
w trak cie or ga ni zo wa nia – gro ma dze nie ze spo łów akt zli kwi do wa nych przed się -
biorstw i in sty tu cji prze my sło wo -go spo dar czych;

V Od dział – zbio rów i ko lek cji (ar chi wa pod wor skie, zbio ry kar to gra ficz ne
i do ku men ta cja tech nicz na, in ne zbio ry i ko lek cje);

VI Od dział – akt spe cjal nych (Ra da Por tu, Se nat, Ko mi sja Spe cjal na)30.
Do dnia dzi siej sze go użyt ko wa ne są in wen ta rze ar chi wal ne przy go to wa ne w la -

tach pięć dzie sią tych, na któ rych wid nie ją nu me ry ze spo łów zło żo ne z rzym skich
cyfr ozna cza ją cych od dzia ły ar chi wum oraz ko lej nych nu me rów ze spo łów w ob rę -
bie da ne go od dzia łu. Przy kła do wo wy od ręb nio no wów czas pla ny i ma py z czę ści
ze spo łów i prze nie sio no je do Od dzia łu V, na da jąc im no we nu me ry zbio rów (ze -
spo łów) roz po czy na ją ce się od rzym skiej cy fry V – ozna cze nie ów cze sne go Od dzia -
łu V Zbio rów i ko lek cji.

Ko lej na zmia na na stą pi ła po wpro wa dze niu w ży cie Za rzą dze nia nr 10 Na czel -
ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych z 25 V 1961 r. w spra wie ewi den cji za so bu

ze spo łów i zbio rów (ko lek cji), któ re w § 1 punkt 3 mó wi ło, iż „kar to te ki ze spo łów na le ży po -
dzie lić na gru py ze spo łów two rzą cych od dzia ły ar chi wal ne usta lo ne przez sta tut ar chi wum
pań stwo we go, punkt 4 »Ze spo ły ob ce na le ży wy dzie lić w osob ną gru pę«. Zbiór prze pi sów
archi wal nych wy da nych przez Na czel ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych w la tach
1952–2000”, wy bór i opra co wa nie M. Ta ra ka now ska i E. Ro sow ska, War sza wa 2001, s. 211.
28 Spis ze spo łów WAP w Gdań sku, sygn. APG 1414/1485, s. 1–6.
29 Szcze gó ło wy Sta tut Or ga ni za cyj ny Wo je wódz kie go Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku oraz
In struk cja w spra wie po dzia łu czyn no ści pra cow ni ków WAP w Gdań sku, sygn. APG 1414/94,
s. 12.
30 Ko mi sja Me to dycz na przy WAP w Gdań sku za pro po no wa ła w 1957 r. wie le zmian
(uwzględ nio ne czę ścio wo) w przy ję tym po dzia le or ga ni za cyj nym opar tym o struk tu rę za so -
bu. Na ich pod sta wie w 1958 r. wy dzie lo no z Od dzia łu III Ar chi wum mia sta Gdań ska i utwo -
rzo no z nie go od ręb ny Od dział II. Z ko lei Od dział VI obej mo wał ak ta władz, urzę dów i insty -
tu cji pań stwo wych od 1945 r. Ko mi sja Me to dycz na przy WAP, 1955–1965, sygn. APG 1414/21,
s. 19–26. W póź niej szych zmia nach or ga ni za cyj nych Ar chi wum co raz czę ściej uwzględ nia no
funk cje ar chi wum (in for ma cję, udo stęp nia nie, nad zór, kon ser wa cję) z za cho wa niem, w przy -
pad ku od dzia łów opra co wa nia, po dzia łu akt na daw ne (do za koń cze nia dzia łań wo jen nych
w mar cu 1945) Od dział I oraz no we Od dział II.
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ar chi wal ne go w ar chi wach pań stwo wych. Za łą czo na do nie go in struk cja za le ca ła:
„Dla każ de go ze spo łu (zbio ru) bez po śred nio po przy ję ciu go do ar chi wum [spo rzą -
dze nie kar ty] ze spo łu zbio ru w 3 eg zem pla rzach, na da jąc mu ko lej ny nu me rus cur -
rens ze spo łów (zbio rów) ar chi wum”31. Rów nież w WAP w Gdań sku nada no no we
nu me ry wszyst kim ze spo łom w ukła dzie nu me rus cur rens, po cząw szy od ze spo łów
znaj du ją cych się w Od dzia le I, za cho wu jąc przed wo jen ny nu mer 300, wraz z we -
wnętrz nym ukła dem, dla akt mia sta Gdań ska3 2. W przy pad ku po wy żej wspo mnia -
nych pla nów i map z Od dzia łu V nada no im no we nu me ry lub włą czo no do ze spo -
łów ma cie rzy stych, na da jąc nu me ry tych ze spo łów z roz sze rze niem 2 ozna cza ją cym
zbio ry kar to gra ficz ne. Przy kład mo gą sta no wić pla ny i ma py Re jen cji Gdań skiej
do 1961 r. nr V/18 – obec nie nr 9,2 – przed woj ną 180 PK. 

In ny cie ka wy przy kład sta no wią ak ta wsi po mor skich – gru pa ze spo łów. Pierw -
sza par tia akt tra fi ła do za so bu Ar chi wum w Gdań sku wraz z in ny mi ak ta mi wy -
dzie lo ny mi z za so bu Ar chi wum w Kró lew cu, ko lej ne, naj czę ściej ja ko de po zy ty, zo -
sta ły zgro ma dzo ne przed II woj ną świa to wą. Wów czas dział ten miał nu mer 358
Dörfer und Höfe. Część z tych akt od na le zio no po woj nie w piw ni cach ar chi wum
gdań skie go. Ca łość po dzie lo no na ze spo ły, za cho wu jąc daw ny nu mer dzia łu 358, na -
da jąc ko lej nym ze spo łom roz sze rze nie 358,1; 358,2 itd. we dług przed wo jen ne go
ukła du al fa be tycz ne go nazw wsi w ję zy ku nie miec kim. Po 1961 r. nada no im no we,
od ręb ne nu me ry ze spo łów, po cząw szy od nu me ru 533 do nu me ru 937, re zy gnu jąc
z przed wo jen ne go nu me ru dzia łu 358. W przy pad ku wspo mnia nych po wy żej akt
wsi po mor skich wy da wa ło by się, że w ten spo sób utwo rzo no ze spo ły pro ste, po mi -
ja jąc dys ku syj ną w nie któ rych przy pad kach spra wę przy na leż no ści ze spo ło wej, po -
ja wia się jed nak pro blem wy dzie le nia z tych ze spo łów, z uwa gi na po stać fi zycz ną,
wszyst kich do ku men tów per ga mi no wych i pa pie ro wych, któ re na pod sta wie osobne -
go in wen ta rza do ku men tów wsi otrzy ma ły od ręb ne sy gna tu ry cy fro we od 1 do 267.
W ce lu za zna cze nia ich fi zycz nej od ręb no ści po nu me rze ze spo łu, tak na do ku men -
cie, jak i w no wym in wen ta rzu wpi sa no roz sze rze nie D (do ku ment), a po nim sy -
gna tu rę jed no stek przy ję tą dla wszyst kich do ku men tów wsi33. 

W przy pad ku akt wy two rzo nych po 1945 r. za sa dy ich opra co wy wa nia i nada -
wa nia nu me rów ze spo ło wych wy ni ka ją z za rzą dzeń i wska zó wek me to dycz nych
NDAP3 4. Na przy kład Za rzą dze nie nr 7 Na czel ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo -

31 Zbiór prze pi sów ar chi wal nych..., s. 311.
32 Księ ga na byt ków i ubyt ków Wo je wódz kie go Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku
od dnia 1 VIII 1956, sygn. APG 1414/1500, s. 39–40. Od 1962 r. sto so wa no nu me rus cur rens
wszyst kich ze spo łów (zbio rów) znaj du ją cych się oraz przyj mo wa nych do za so bu WAP
w Gdań sku nie za leż nie od Od dzia łu.
33 In wen tarz Ak ta wsi po mor skich – gru pa ze spo łów, oprac. E. Mor ci nek, R. Dzię gie lew -
ski, 1986, t. 1, s. 3–7, eg zem plarz udo stęp nia ny w Pra cow ni Na uko wej AP w Gdań sku.
34 Zbiór prze pi sów ar chi wal nych...; ak tu al ne prze pi sy zob. na stro nie in ter ne to wej NDAP:
www.ndap.gov.pl, za kład ka pra wo ar chi wal ne.
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wych z 14 kwiet nia 1961 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi władz ad mi ni stra cji
pań stwo wej I i II in stan cji oraz ak ta mi sa mo rzą dów te ry to rial nych za le ca two rze nie
ze spo łów pro stych35. Po dob nie jest w przy pad ku akt z ar chi wów by łych KW PZPR36.
Zgod nie z za le ce nia mi, opra co wu jąc ak ta prze ję te z ar chi wum KW PZPR w Gdań -
sku oraz z jed no stek z te re nu wo je wódz twa gdań skie go, wy dzie lo no ak ta po szcze -
gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych od ko mi te tów miast po jed nost ki stop nia pod -
sta wo we go, czy li ko mi te ty za kła do we i pod sta wo we or ga ni za cje par tyj ne3 7. 

Po cząw szy od koń ca 1961 r., ko lej ne no we ze spo ły, nie kie dy gru py ze spo łów
i gru py szcząt ków ze spo łów (znie sie nie moż li wo ści two rze nia no wych grup ze spo -
łów i grup szcząt ków ze spo łów w 1999 r.38) otrzy my wa ły ko lej ny nu me rus cur rens
nie za leż nie od ak to twór cy czy cza su po wsta nia. Obo wią zu ją ca w ar chi wach ba za
SE ZAM za wie ra je dy nie kla sy fi ka cję ak to twór ców, nie od da jąc hi sto rycz nie
ukształ to wa nej struk tu ry ca ło ści za so bu39. W ostat nich dzie się cio le ciach w AP
w Gdań sku za sób ten dzie li się na ak ta do za koń cze nia dzia łań wo jen nych w 1945 r.
oraz ak ta no we od za koń cze nia tych że dzia łań. Po dział ten ry su je się rów nież
w publi ka cjach do ty czą cych za so bu AP w Gdań sku, przy czym na le ży za zna czyć,
że jako od ręb ne ca ło ści trak to wa ne są daw ne ar chi wa miej skie Gdań ska i El blą ga
i Od dział w Gdy ni40. 

35 Zbiór prze pi sów ar chi wal nych..., s. 300–301, Za rzą dze nie nr 7 Na czel ne go Dy rek to ra Ar -
chi wów Pań stwo wych z 14 kwiet nia 1961 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi władz ad mi ni -
stra cji pań stwo wej I i II in stan cji oraz ak ta mi or ga nów sa mo rzą du te ry to rial ne go. Zgod nie
z § 9 po wyż sze go Za rzą dze nia nr 7 przy nada wa niu osta tecz ne go ukła du akt „na le ży za sto so -
wać układ kan ce la ryj ny, a w ra zie trud no ści lub nie moż li wo ści je go od two rze nia – układ
struk tu ral no -rze czo wy (tzn. układ rze czo wy zgod ny ze struk tu rą urzę du)”.
36 Tam że, s. 573–582, Pi smo okól ne nr 1 Na czel ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych
z 29 kwiet nia 1992 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją prze ję tą z b. ar chi wów ko mi -
te tów wo je wódz kich Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. Za łącz nik Za le ce nia me to -
dycz no -or ga ni za cyj ne w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją prze ję tą z b. ar chi wów ko mi -
te tów wo je wódz kich PZPR (KW PZPR).
37 B. Szmyt kow ska, Stan za cho wa nia akt gdań skie go KW PZPR w zbio rach Ar chi wum Pań -
stwo we go w Gdań sku i ich wy ko rzy sta nie do ba dań na uko wych [w:] Woj na o ak ta. Stu dia i ma te -
ria ły źró dło we, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 57–58.
38 Zbiór prze pi sów ar chi wal nych..., s. 616–629, Za rzą dze nie nr 2 Na czel ne go Dy rek to ra Ar -
chi wów Pań stwo wych z 9 mar ca 1999 r. w spra wie ewi den cji za so bu ar chi wal ne go w ar chi -
wach pań stwo wych.
39 Ba za da nych Se zam 6.2 oraz funk cjo nu ją ca od po cząt ku 2014 r. wer sja Se zam 7.0 wpro -
wa dza po dział we dług ak to twór ców, dzie ląc ca łość na 22 kla sy. Jest to po dział czę sto sto so -
wa ny we współ cze snych prze wod ni kach i in for ma to rach po za so bie ar chi wów pań stwo wych,
zob. A. Re gliń ski, Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku Od dział w Gdy ni. Prze wod nik po za so bie
ar chi wal nym, War sza wa 2007, s. 10.
40 C. Bier nat, Ar chi wum Pań stwo we..., J. Cza plic ka, W. Kle siń ska, Ar chi wum mia sta El blą -
ga. Prze wod nik po ze spo łach, War sza wa 1970; T. Wę sier ska -Bier na to wa, J. Cza plic ka, M. Sła -
wo szew ska, Ar chi wum mia sta Gdań ska. Prze wod nik po ze spo łach, War sza wa 1970; A. Re gliń -
ski, dz. cyt.; J. Bła wat -Obin, Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym
od 1945 ro ku, War sza wa–Gdańsk 2014.
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Pod su mo wu jąc po wyż sze uwa gi, na le ży stwier dzić, że na przy kła dzie struk tu -
ry za so bu ar chi wum w Gdań sku wi docz ny jest wy raź ny zwią zek mię dzy hi sto rycz -
ny mi lo sa mi je go za so bu i zmia ną ob sza ru dzia ła nia ar chi wum, co skut ko wa ło zbu -
rze niem pier wot nie przy ję te go ukła du. Póź niej sze prze pi sy do ty czą ce ujed no li ca nia
ewi den cji ar chi wal nej nie by ły wpro wa dza ne kon se kwent nie do ca ło ści za so bu.
Na przy kład za cho wa no daw ny układ i po dział na kil ka dzie siąt pod dzia łów akt mia -
sta Gdań ska. Trud ny pro blem zwią za ny z na ru sza niem od daw na sto so wa nych w li -
te ra tu rze hi sto rycz nej sy gna tur na rzecz ujed no li ca nia ewi den cji zda je się nie mieć
na tym przy kła dzie do bre go roz wią za nia. Daw ne sy gna tu ry al fa nu me rycz ne funk -
cjo nu ją w opra co wa niach na uko wych od po nad 100 lat i trud no wy obra zić so bie dziś
ich zmia nę. Skom pli ko wa ne dzie je gdań skie go za so bu, szcze gól nie sprzed 1945 r.,
na su wa ją wie le py tań i zmu sza ją do dal szych szcze gó ło wych ba dań nad tym za gad -
nie niem41. Przed przy stą pie niem do po stu lo wa nych ba dań nad struk tu rą za so bu AP
w Gdań sku na le ży so bie rów nież od po wie dzieć, we dług ja kich kry te riów ją roz pa -
try wać oraz ja kim ce lom ma słu żyć. W ja ki spo sób uwzględ niać w niej ak ta znaj du -
ją ce się w in nych ar chi wach, nie tyl ko za gra nicz nych, jak od nieść się do za gad nie -
nia akt za gi nio nych?

41 Uwa gę na kom pli ka cje w struk tu rze za so bu AP w Gdań sku, nie kon se kwent ne roz gra -
ni czenia ze spo ło we i sto so wa nie róż nych za sad po rząd ko wa nia zwró cił C. Bier nat, Ar chi wum
Pań stwo we..., s. 40–41.
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No ty o au to rach

JE RZY BED NA REK
(ur. 1971), dr na uk hu ma ni stycz nych. Ab sol went UŁ, za stęp ca na czel ni ka OBUiAD
IPN w Ło dzi. Je go za in te re so wa nia ba daw cze kon cen tru ją się wo kół pol skiej my śli
po li tycz nej w XIX w., po wo jen nej kon spi ra cji an ty ko mu ni stycz nej, hi sto rii służb
spe cjal nych, spe cy fi ki i or ga ni za cji ar chi wów ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie -
czeń stwa pań stwa. Re dak tor na czel ny rocz ni ka „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej”, czło nek pol sko -ukra iń skiej gru py ro bo czej pu bli ku ją cej to my
źró dło we w se rii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX w.
Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”, czło nek ko le gium re cen zen -
tów pi sma na uko we go „Ar chi wa – Kan ce la rie – Zbio ry”. Au tor i współ re dak tor
m.in. na stę pu ją cych pu bli ka cji: Spo ry wo kół wy da rzeń kra jo wych 1846 ro ku na ła mach
pra sy Wiel kiej Emi gra cji w la tach 1846–1848, To ruń 2003; W krę gu „te czek”. Z ba dań
nad za so bem i funk cja mi ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (wspól nie z P. Perzy -
ną), To ruń 2006; In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (stan
na dzień 31 grud nia 2008 ro ku – wspól nie z R. Leś kie wi czem), War sza wa 2009;
Sowiec ki sys tem obo zów i wię zień. Przy kła dy wy bra nych państw, Łódź 2013.

WAL DE MAR CHO RĄ ŻY CZEW SKI
(ur. 1967), dr hab., prof. UMK. Ab sol went Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz nych UMK
w To ru niu (1991), pra cow nik Ar chi wum Pań stwo we go w To ru niu (1991–1992), pra -
cow nik UMK w To ru niu (od 1992, asy stent, ad iunkt od 1998, prof. nadzw. od 2011,
kie row nik Po dy plo mo we go Stu dium Ar chi wi sty ki 2001–2005, za stęp ca dy rek to ra
In sty tu tu Hi sto rii i Ar chi wi sty ki 2005–2012, pro dzie kan Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz -
nych od 2012), dr (1997), dr hab. (2008, na pod sta wie roz pra wy Prze mia ny or ga ni za -
cyj ne pol skiej kan ce la rii kró lew skiej u pro gu cza sów no wo żyt nych).

KA TA RZY NA KU BIC KA
(ur. 1970), dr na uk hu ma ni stycz nych. Ab sol went ka Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz nych
UMK w To ru niu (1994, spe cja li za cja ar chi wi stycz na), uczest nicz ka 33 Kur su
Nauko we go w Ar chi vschu le w Mar bur gu (1999–2000), dr (2009, Wy dział Hu ma ni -
stycz ny UWM w Olsz ty nie), pra cow nik Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku
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(od 1994, kie row nik Od dzia łu I opra co wa nia ma te ria łów ar chi walnych do 1945 r.
od 1996, jed no cze śnie za stęp ca dy rek to ra od 2012). Au tor ka m.in. pu bli ka cji:
K. Kom sta, Dan zi ger Amtsbücher aus den Jah ren 1357–1794 und 1807–1814 [w:] Ar -
chiv für Di plo ma tik Schri ft ge schich te Sie gel - und Wap pen kun de, t. 47/48, 2001/2002,
s. 285–334; K. Ku bic ka, Dzia łal ność pi sa rzy urzę do wych i pod sęd ka w Gdań sku w dru -
giej po ło wie XVIII w. [w:] Z ucznia mi, ko le ga mi i przy ja ciół mi w świe cie na uki. Pra ce
de dy ko wa ne Pro fe so ro wi Boh da no wi Ry szew skie mu w osiem dzie sią tą rocz ni cę uro dzin,
red. W. Cho rą ży czew ski, A. Że gliń ska, Olsz tyn 2014, s. 349–359.

RA FAŁ LEŚ KIE WICZ
(ur. 1977), dr na uk hu ma ni stycz nych. Dy rek tor BUiAD IPN. Au tor kil ku dzie się -
ciu prac na uko wych i po pu lar no nau ko wych po świę co nych naj now szej hi sto rii Pol -
ski i ar chi wi sty ce. Czło nek re dak cji cza so pism na uko wych „Prze gląd Ar chi wal ny
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” i „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989”.

KIN GA LI SOW SKA
(ur. 1984), dr na uk hu ma ni stycz nych. Ab sol went ka hi sto rii (2008, spe cjal ność ar -
chi wi sty ka) i pe da go gi ki (2009) na UWM w Olsz ty nie, dr (2012, Wy dział Huma ni -
stycz ny UWM w Olsz ty nie), ad iunkt w Ka te drze Dy dak ty ki i Hi sto rii Wy cho wa -
nia na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych UWM w Olsz ty nie. Zaj mu je się ar chi wi sty ką,
pro ble ma ty ką „ma łych oj czyzn” oraz szkol nic twem Ko ścio ła katolic kie go w Pol sce.
Au tor ka m.in. pu bli ka cji Or ne ta. Hi sto ria w ka mie niach za klę ta, Olsz tyn 2014.

RO MAN MAJ KA CSMA 
(ur. 1962), dr na uk hu ma ni stycz nych w za kre sie hi sto rii – ar chi wi sty ki. Ab sol went
stu diów fi lo zo ficz no -teo lo gicz nych w In sty tu cie Teo lo gicz nym Księ ży Mi sjo na rzy
PAT w Kra ko wie (1989), pra cow nik ad mi ni stra cji Do mu Ma cie rzy ste go Zgro ma -
dze nia Świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła w Miej scu Pia sto wym, ar chi wi sta w Ar chi -
wum Ge ne ral nym Zgro ma dze nia Świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła w Mar kach
(od 1995), dr (2006, UWM w Olsz ty nie), wy kła dow ca w SWPR w War sza wie
(od 2008). Au tor m.in. pu bli ka cji: Pro ble my opra co wa nia za so bu ar chi wów za kon nych
w skom pu te ry zo wa nych sys te mach in for ma cyj nych na przy kła dzie Zgro ma dze nia Świę te -
go Mi cha ła Ar cha nio ła, War sza wa 2008; Róż no rod ność i standa ry za cja w ar chi wach za -
kon nych Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go [w:] To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne, t. 3: Ar -
chi wi sty ka mię dzy róż no rod no ścią a stan da ry za cją, red. W. Cho rą ży czew ski, A. Ro sa,
To ruń 2013, s. 331–346; Pro blem ze spo ło wo ści w ar chi wach za kon nych [w:] Za trzy mać
prze szłość, do go nić przy szłość. Pa mięt nik VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich.
Wro cław 5–7 wrze śnia 2012 r., red. W. Cho rą ży czew ski, K. Stryj kow ski, War sza -
wa 2013, s. 87–94.Sy
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PA WEŁ PERZY NA
(ur. 1967), dr na uk hu ma ni stycz nych (2014, UŁ). Ab sol went Wy dzia łu Fi lo zo ficz -
no -Hi sto rycz ne go UŁ (1991), na uczy ciel hi sto rii (1991–1992), pra cow nik Ar chi -
wum Pań stwo we go w Ło dzi (1992–2000, ar chi wi sta, star szy ar chi wi sta, ku stosz),
na czel nik OBUiAD IPN w Ło dzi, se kre tarz re dak cji „Prze glą du Ar chi wal ne go In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” (od 2008). Au tor, współ au tor i współ re dak tor pu bli ka -
cji z za kre su ar chi wi sty ki i naj now szej hi sto rii Pol ski, m.in.: Ja ro cin w obiek ty wie
bez pie ki, War sza wa 2004, W krę gu „te czek”. Z ba dań nad zasobem i funk cja mi ar chi wum
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, Łódź – To ruń 2006, Pro ble ma ty ka roz po zna nia struk tu ry
za so bu i ze spo ło wo ści akt cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa oraz ich in for ma tycz ne go opi -
su, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 13–52. 

AN DRZEJ PIE CZUN KO
Ab sol went hi sto rii o spe cjal no ści ar chi wi sty ka kom pu te ro wa na UWM w Olsz ty nie
(2002), pra cow nik BUiAD IPN w War sza wie (od 2002, ar chi wi sta, kie row nik Sek -
cji Opra co wy wa nia Akt, za stęp ca na czel ni ka od 2006, na czel nik Wy dzia łu Gro ma -
dze nia, Opra co wy wa nia i Ob słu gi Ma ga zy nów od 2007, za stęp ca dy rek to ra od 2011).
W IPN kie ru je pra ca mi w za kre sie gro ma dze nia za so bu archi wal ne go, je go ar chi -
wal ne go opra co wy wa nia (do ku men tów pa pie ro wych oraz au dio wi zu al nych), kon -
ser wa cji, wła ści we go prze cho wy wa nia do ku men tów oraz di gi ta li za cji za so bu ar chi -
wal ne go. Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Ste ru ją ce go pro jek tu Cy fro we Ar chi wum,
tj. zin te gro wa ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej IPN.

AGNIESZ KA RO SA
(ur. 1983), dr na uk hu ma ni stycz nych (2010, UMK w To ru niu), ad iunkt w In sty tu -
cie Hi sto rii i Ar chi wi sty ki UMK w To ru niu (od 2010). Jej za in te re so wa nia ba daw -
cze obej mu ją: ar chi wi sty kę, pra ce pu blicz ne ar chi wów, dzia łal ność edu ka cyj ną ar -
chi wów, pro ble my edu ka cji ar chi wi stów, teo rię ego do ku men tu, hi sto rię Ku jaw.
Au tor ka pu bli ka cji Funk cja edu ka cyj na ar chi wów, War sza wa 2012, współ au tor ka pu -
bli ka cji Bu tle rio ke lionės į Ita li ją ir Vo ke ti ją 1779–1780 me ta is die no raštis, Wil no 2013,
współ re dak tor ka se rii wy daw ni czej „To ruń skie Kon fron ta cje Ar chi wal ne”
(t. I, II, III i IV), mo no gra fii Pod ręcz ni ki ar chi wal ne od kon cep cji do re ali za cji, red.
i wstęp W. Kwiat kow ska, A. Ro sa, Po znań 2012, se kre tarz re dak cji cza so pi sma na -
uko we go „Ar chi wa – Kan ce la rie – Zbio ry”. Po my sło daw ca i za ło ży ciel Fo rum
Eduka to rów Ar chi wal nych, czło nek za rzą du Sek cji Edu ka cji Ar chi wal nej Sto wa -
rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich, czło nek Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
i To wa rzy stwa Na uko we go w To ru niu.

WŁA DY SŁAW STĘP NIAK
(ur. 1948), dr hab., prof. UMK. Ab sol went hi sto rii na UŁ (1972), dr (1977, Wy dział
Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz ny UŁ), dr hab. (1999, Wy dział Hi sto rycz ny UW). Pra cow -
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nik NDAP (1976–1983, asy stent, ad iunkt w Za kła dzie Na uko wym Ar chi wi sty ki),
za stęp ca dy rek to ra (od 1983), dy rek tor AGAD (do 1997), pierw szy za stęp ca 
(1997–2007), do rad ca Na czel ne go Dy rek to ra Ar chi wów Pań stwo wych (od 2008),
Na czel ny Dy rek tor Ar chi wów Pań stwo wych (od 2011). Prof. nadzw. UMK w To ru -
niu (od 2007). Pre zes Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich (1993–2002).

MAG DA LE NA WI ŚNIEW SKA
(ur. 1990). Ab sol went ka Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz nych UMK w To ru niu (2014, kie -
ru nek ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku men ta cją), stu dent ka stu diów dok to ranc kich
w za kre sie hi sto rii na Wy dzia le Na uk Hi sto rycz nych UMK w To ru niu (od 2014).
Au tor ka m.in. pu bli ka cji: Post mo der nizm a ar chi wa spo łecz ne, „Archi wi sta Pol ski”
2013, nr 2 (70), s. 25–29; Ar chi wum spo łecz ne – ar chi wum emo cji [w:] To ruń skie Kon -
fron ta cje Ar chi wal ne, t. 4, red. W. Cho rą ży czew ski, W. Pia sek, A. Ro sa, To ruń 2014,
s. 77–86; Ego do ku men tal ność ar chi wów spo łecz nych [w:] Z ucznia mi, ko le ga mi i przy ja -
ciół mi w świe cie na uki. Pra ce de dy ko wa ne Pro fe so ro wi Boh da no wi Ry szew skie mu
w osiem dzie sią tą rocz ni cę uro dzin, red. W. Cho rą ży czew ski, A. Że gliń ska, Olsz tyn 2014,
s. 255–265.

AN NA ŻE GLIŃ SKA
dr na uk hu ma ni stycz nych w za kre sie hi sto rii – ar chi wi sty ki. Ab sol went ka fi lo lo gii
pol skiej (1999) i hi sto rii, spe cjal ność ar chi wi sty ka – ar chi wi sty ka kom pu te ro wa
na UWM w Olsz ty nie (2000), dr (2007, UWM w Olsz ty nie), pra cow nik ar chi wum
Izby Cel nej w Olsz ty nie (2001–2007), ad iunkt w Za kła dzie Ar chi wi sty ki, Bi blio te -
ko znaw stwa i In for ma cji Na uko wej UWM w Olsz ty nie (od 2008). Au tor ka pu bli ka -
cji: On fa mi ly and es ta te fonds. Se lec ted pro blems [in:] Hi sto ry – Ar chi ve Stu dies – In for -
ma tion Scien ce: me tho do lo gi cal is su es, ed. K. Na roj czyk, M. Świ goń, M. Wol ny,
Olsz tyn 2010, pp. 145–153; Lo sy i stra ty za so bu re gi stra tur władz i urzę dów II Rze czy -
po spo li tej – za ło że nia me to do lo gicz ne prze wod ni ka hi sto rycz no -ustro jo we go [w:] Hi sto ria
i pa mięć. Stu dia z dzie jów XX wie ku, red. W. Giesz czyń ski, W.B. Łach, K. Sa ce wicz,
Olsz tyn 2011, s. 445–489; Me to do lo gia ba dań ar chi wów ro do wych i ro dzin no -ma jąt ko -
wych na se mi na riach Pro fe so ra Boh da na Ry szew skie go [w:] Z ucznia mi, ko le ga mi i przy -
ja ciół mi w świe cie na uki. Pra ce de dy ko wa ne Pro fe so ro wi Boh da no wi Ry szew skie mu
w osiem dzie sią tą rocz ni cę uro dzin, red. W. Cho rą ży czew ski i A. Że gliń ska, Olsz -
tyn 2014, s. 77–87.
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Summaries

Wła dy sław Stęp niak, PhD with „ha bi li ta tion” (Ge ne ral Di rec tor of the Sta te
Ar chi ves)

On the ne ed to pro vi de pro fes sio nal tra ining for ar chi vi sts
The au thor lo oks in to is su es as so cia ted with the pro vi sion of pro fes sio nal

training for ar chi vi sts in Po land at an aca de mic le vel. Ana ly sing this to pic, he
focuses on three gro ups of is su es. The first one stems from the Bo lo gna pro cess,
which, even if not rhy th mi cal ly, is no ne the less be ing ste adi ly put in to ef fect across
Eu ro pe. The se cond one con cen tra tes on the prac ti cal im pli ca tions for the ac ti vi -
ties of scien ti fic in sti tu tions, mo stly in the sys tem of hi gher edu ca tion. And the
third thing, con si de red to be of fun da men tal im por tan ce by the au thor – to what
extent sho uld Sta te ar chi ves par ti ci pa te in the pro cess of edu ca ting ar chi vi sts? 

In the fi nal part of the pa per, the au thor conc lu des that opti mal so lu tions are
still be ing lo oked for. Ho we ver, if we had co ura ge to in tro du ce ar chi val scien ce and
re cords ma na ge ment as a field of stu dy, we sho uld be co ura ge ous eno ugh to fol low
them up with do cto ral stu dies.

Wła dy sław Stęp niak, PhD with „ha bi li ta tion” (Ge ne ral Di rec tor of the Sta te
Ar chi ves)

The struc tu ral prin ci ple as the ba sis for de scri bing ar chi val ma te rials in
in te gra ted ar chi ve in for ma tion sys tems

The pa per lo oks in to the struc tu re of an ar chi val re so ur ce in in te gra ted sys -
tems of ar chi val in for ma tion. At the be gin ning, the au thor men tions two re now ned
experts in the field of ar chi val stu dies – Jó zef Sie miń ski and Boh dan Ry szew ski. 

The au thor po ints out that ar chi vi sts se rve as a link be twe en con tem po ra ry
ge ne ra tions of Po les and the ir past. This is why all steps and ac ti vi ties con nec ted
with ar chi val the ory are so im por tant. We ha ve al ways ma na ged to co pe with ar chi -
val me tho do lo gy, ar chi val the ory, ho we ver, has be en so me thing of a chal len ge. 

In ad di tion, the pa per hi gh li ghts pro blems as so cia ted with the sys tem of de -
scri bing ar chi val ma te rials and ana ly ses me tho do lo gi cal is su es from the po int of
view of the in for ma tion and com mu ni ca tion sys tem, which will con ta in in for ma -

151



tion abo ut Po lish na tio nal ar chi val re so ur ces. In fu tu re, this sys tem will pro vi de ac -
cess not on ly to the in for ma tion con ta ined in par ti cu lar ar chi val ag gre ga tions, but
al so to di gi tal re pre sen ta tions of the do cu ments them se lves. Da ta ba ses ha ve be en
set up, in c lu ding SE ZAM, IZA, PRA DZIAD. The au thor no ti ces that the re are high
expec ta tions as so cia ted with the In te gra ted Ar chi ve In for ma tion Sys tem, the con -
struc tion of which has star ted at the Na tio nal Di gi tal Ar chi ves. The au thor di scus -
ses a num ber of other ac ti vi ties, in c lu ding the es ta bli sh ment of the Com pu te ri za -
tion and Di gi ti za tion Co un cil. He al so men tions the plan ned set ting -up of scien ti fic
te ams which will de ve lop me tho do lo gi cal gu ide li nes con cer ning uni form ru les for
the pro ces sing of ar chi val ma te rials in Po lish ar chi ves, as well as gu ide li nes on the
cre ation of in de xes.

Wal de mar Cho rą ży czew ski, PhD with „ha bi li ta tion” (Pro fes sor of the Ni co -
laus Co per ni cus Uni ver si ty)

The struc tu ral prin ci ple and its po ssi ble in ter pre ta tions
In the era of com pu te ri zed ar chi ves, the struc tu ral ap pro ach to the clas si fi ca -

tion of an ar chi val re so ur ce and to de scrip tion of ar chi val ma te rials has ga ined a new
si gni fi can ce. The scien ti fic de scrip tion of ar chi val ma te rials has al ways per ta ined
to dif fe rent le vels of the struc tu re of a re so ur ce, al tho ugh for mer ly they we re mu tu -
al ly unre la ted or on ly we akly in ter lin ked. In for ma tion de scrip tion mo dels at dif fe -
rent le vels must be in te gra ted in a de scrip tion stan dard, i.e. they must be stan dar -
di zed and in ter lin ked. Ho we ver, to ma ke su re that a de scrip tion pro du ced ac cor ding
to the re le vant stan dard en su res high se ar ching ef fec ti ve ness, the ar chi val re so ur ce
must be eva lu ated tho ro ugh ly to iden ti fy any se pa ra te en ti ties, as well as any ho ri -
zon tal and ver ti cal lin ka ges which de ter mi ne the hie rar chi cal struc tu re of that ar -
chi val re so ur ce. 

Boh dan Ry szew ski has trans for med this ar chi ving ap pro ach in to a the ore ti cal
prin ci ple ac cor ding to which not on ly the ar chi val fonds, but the en ti re struc tu re
of the ar chi val re so ur ce sho uld be tre ated with re spect. 

The struc tu ral prin ci ple is re pre sen ta ti ve of a stric tly sys te mic ap pro ach. In
that ap pro ach, one sho uld iden ti fy, on the one hand, eve ry po ssi ble sys te mic fac tor
and, on the other hand, all ar chi val en ti ties re sul ting from the ope ra tion of the se
sys te mic fac tors.

Agniesz ka Ro sa, PhD (Ni co laus Co per ni cus Uni ver si ty in To ruń)
The in di vi du ali ty of the cre ator of ar chi val ma te rials and the struc tu re of

an ar chi val re so ur ce
The de ve lop ment of the ego do cu ment the ory has ma de it po ssi ble to stu dy so -

ur ces from an ego do cu men ta ry per spec ti ve. It con si sts of tre ating a gi ven so ur ce as
an ego do cu ment, even tho ugh it do es not ha ve to be an ego do cu ment in a ty pe -ba -
sed ap pro ach; it re co gni zes and at the sa me ti me lo oks for the au thors’ per so na li -
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ties; it ma kes it po ssi ble to be sub jec ti ve in explo ring the cha rac te ri stic fe atu res of
an au thor, his or her per cep tions of the world, re la tion ships with other pe ople, emo -
tions, pas sions and ac ti vi ties, as well as his or her in di vi du ali ty.

The ar chi val re so ur ce it self can li ke wi se be ap pro ached from an ego do cu men ta -
ry per spec ti ve, in an at tempt to iden ti fy fe atu res which pro vi de an in si ght in to the
in di vi du ali ty of the cre ator. This in di vi du ali ty can be fo und at the le vel of an ar chi ve
(in c lu ding a hi sto ri cal ar chi ve), a gro uping of ar chi val fonds, ar chi val fonds, mul ti -
-le vel se ries (in c lu ding sub -fonds or clas ses), as well as at the le vel of an ar chi val unit
and a do cu ment. The in di vi du ali ty of the cre ator of ar chi val ma te rials can be exa mi -
ned by ana ly zing not on ly the do cu men ta tion it self, but al so the re la tion ships and
lin ka ges be twe en do cu ments and spe ci fic items, i.e. thro ugh the struc tu re gi ven to
the se ar chi val ma te rials by the ir cre ator.

Ho we ver, re se arch me thods used by ar chi vi sts, the va lu ation of cre ators and
do cu men ta tion, ar chi val se lec tion cri te ria, su per vi sion of an ac cu mu la ting re so ur -
ce and a stan dard ap pro ach to its de ve lop ment often in ter fe re with this in di vi du -
ali ty of the cre ator of an ar chi val re so ur ce.

An drzej Pie czun ko (In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce)
The work on the in for ma tion sys tem in the ar chi ves of the In sti tu te of Na -

tio nal Re mem bran ce (as of the end of 2013)
The chan ges se en to be ta king pla ce in the world aro und us, in par ti cu lar, the

ever -in cre asing use of in for ma tion tech no lo gies by the le ar ning so cie ty ha ve trig -
ge red chan ges in the ar chi ves of the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce. They too
ha ve star ted to use com pu ters and ad van ced com pu ter ap pli ca tions in the ir da ily
ac ti vi ty on a wi der and wi der sca le. The ar chi ves ha ve be en com pu te ri zed wi thin
the fra me work of the ad op ted vi sion, ac cor ding to which in for ma tion abo ut ar chi -
val ma te rials, in c lu ding tho se ac cu mu la ted by the In sti tu te of Na tio nal Re mem -
bran ce, is to be di stri bu ted in a wi der, qu ic ker and che aper way. It sho uld be ad ded
that the launch of the ar chi ves com pu te ri za tion pro ject at the In sti tu te of Na tio nal
Re mem bran ce has be co me one of its most im por tant un der ta kings.

The com pu te ri za tion at the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce co vers three
are as: in te gra tion and pro vi ding ac cess to ar chi val in for ma tion in a sin gle da ta ba se
envi ron ment, di gi ti za tion of re so ur ces and es ta bli sh ment of me cha ni sms for ap pro -
val of new IT so lu tions by em ploy ees of the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce and
by ar chi ve users. 

The in te gra tion of di sper sed da ta ba se envi ron ments led to the cre ation in 2009
of the in te gra ted ar chi val in for ma tion sys tem cal led “Ne xus”. The “Ne xus” sys tem
was cre ated by mer ging do zens of lo cal da ta ba ses, com pi la tions and re gi sters, stan -
dar di zed ac cor ding to a uni form ar chi val de scrip tion for mat. At the sa me ti me, each
of the ar chi ves of the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce star ted to pur cha se and
in stall the har dwa re and ne twork in fra struc tu re re qu ired for the cre ation of di gi tal
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re po si to ries. Just as was the ca se with the ar chi val de scrip tion, the di gi ti za tion pro -
cess was ba sed on stan dar di zed gu ide li nes too. In sup port of the se ac ti vi ties, nu me -
ro us tra ining ses sions and work shops we re or ga ni zed for the ar chi vi sts. 

The In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce was to re ce ive EU funds for in ten si -
fy ing the pro cess of com pu te ri zing its ar chi ves. In 2008, the In sti tu te of Na tio nal
Re mem bran ce ap plied for fun ding wi thin the fra me work of the ope ra tio nal pro -
gram me “In fra struc tu re and Envi ron ment”, prio ri ty “Cul tu re and Cul tu ral He ri ta -
ge”, ac tion “Pro tec tion and pre se rva tion of the cul tu ral he ri ta ge of su pra re gio nal
im por tan ce”. The pro ject was cal led “The di gi ti za tion of hi sto ri cal ar chi val re so ur -
ces of the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce”. Ho we ver, the In sti tu te did not re -
ce ive any fun ding. 

In spi te of this, it laun ched a ten de ring pro ce du re for the sup ply and con fi gu -
ra tion of the Di gi tal Ar chi ves ap pli ca tion. Its con struc tion star ted in la te 2012. The
ap pli ca tion is de si gned to sup port the day -to -day ma na ge ment of the re so ur ces of
the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce, re pla cing all pre vio us da ta ba ses and so -
ftwa re ap pli ca tions. The full ver sion of the ap pli ca tion will be put in to use by the
end of 2014. Its im ple men ta tion will be gin so on after wards.

Pa weł Perzy na, PhD (In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce in Łódź)
The struc tu ral prin ci ple in the prac ti ce of the In sti tu te of Na tio nal Re mem -

bran ce Re flec tions on the new ly pu bli shed ar chi val in ven to ry
The au thor com ments on a num ber of pro blems as so cia ted with the in tro duc -

tion of the struc tu ral prin ci ple in the re so ur ces pro ces sing ac ti vi ties of the In sti tu te
of Na tio nal Re mem bran ce, which ma ni fe sts it self and will ma ni fest it self exter nal ly
as on li ne pu bli ca tion of its ar chi ves in ven to ry. His com ments are struc tu red along
se ve ral re fe ren ce po ints. The au thor di scus ses the hi sto ri cal and le gal cir cum stan ces
which ha ve had a ma jor im pact on the de ve lop ment of ar chi val re so ur ces of the In -
sti tu te. In ac cor dan ce with the Act of 18 De cem ber 1998 on the In sti tu te of Na tio nal
Re mem bran ce – Com mis sion for the Pro se cu tion of Cri mes aga inst the Po lish Na -
tion, it is the de fi ni tion of sta te se cu ri ty au tho ri ties that has be co me the most im -
por tant im pe ra ti ve in the col lec tion of re so ur ces in the In sti tu te’s ar chi ves. As re -
gards pro se cu tion, ju di cia ry and pe ni ten tia ry fi les, ca se fi les are ta ken over on ly in
the ca se of vic tims of po li ti cal ly mo ti va ted re pres sions. In ad di tion, the Co un cil of
the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce, i.e. the bo dy re spon si ble for set ting out the
co re orien ta tions for the In sti tu te’s ac ti vi ties, di vi ded the who le ar chi val re so ur ces,
pur su ant to re so lu tion No. 2/12 of 3 Fe bru ary 2012, in to two ca te go ries of fi les pre -
vio usly unk nown in ar chi val scien ce: ma te rials other than per so nal fi les and per so -
nal fi le ma te rials. As a re sult, on ly se lec ted sec tions of fi le ag gre ga tions are en te red
in the in ven to ry, ra ther than en ti re ag gre ga tions of fi les. The urgen cy of pu bli shing
the in ven to ry by the sta tu to ry de adli ne has ma de it im pos si ble for the ar chi vi sts to
car ry out an in -depth ap pra isal of the struc tu re of ar chi val re so ur ces ac cu mu la ted by
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the In sti tu te. Due to all the abo ve -men tio ned re asons, the on li ne in ven to ry in its
pre sent form may not be con si de red as a com ple te ly suc cess ful ar chi val aid.

Je rzy Bed na rek, PhD (In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce in Łódź)
The pro blem of hi sto ri cal ar chi ves con ta ined in the ar chi val re so ur ces of

the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce
The struc tu ral prin ci ple for mu la ted by Boh dan Ry szew ski in 1994 ma kes it

po ssi ble to car ry out a com pre hen si ve and in -depth ana ly sis of ar chi val re so ur ces
which ta kes in to ac co unt all ty pes and forms of ar chi val ma te rials. It stems from
the prin ci ple of pro ve nan ce and is in ten ded for use in in for ma tion sys tems de si -
gned for ar chi val pur po ses. Its ba sic the ore ti cal as sump tion is that not on ly ar chi -
val fonds must be re con struc ted and tre ated with re spect, but the ir en ti re struc tu re
too. In this con text, an es sen tial but still un de re sti ma ted ele ment of the struc tu ral
prin ci ple in the cur rent ar chi val prac ti ce, is the le vel of hi sto ri cal ar chi ves.

In this pa per, se ve ral exam ples of hi sto ri cal ar chi ves ha ve be en pre sen ted with
re fe ren ce to the ar chi val re so ur ces of the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce. The
pa per di scus ses the ru les for the ir de ve lop ment in con for mi ty with the struc tu ral
prin ci ple. This prin ci ple will help to re con struct the re la tion ships be twe en par ti -
cu lar fi les of a re so ur ce, its ac cu mu la tion, struc tu re and the ac tu al pre se rva tion sta -
tus. Im por tan tly, the pre ci se es ta bli sh ment of the le vel of a hi sto ri cal ar chi ve al so
helps the In sti tu te of Na tio nal Re mem bran ce to so lve es sen tial pro blems, in c lu ding
pro blems with ag gre ga tions of ci vi lian re cords of sta te se cu ri ty au tho ri ties con ta -
ined in its ar chi ves.

Ro man Maj ka, priest, PhD (The Warsaw Family Alliance Institute of Higher
Education)

The struc tu re of ar chi val re so ur ces of mo na stic or ders
Stu dies on the struc tu re of ar chi val re so ur ces of mo na stic or ders are ju sti fied

by the prio ri ty gi ven to the ana ly sis of or ga ni za tio nal struc tu res of mo na stic or ders.
In the past, the term ‘ar chi ve’ was un der sto od by mo na stic or ders as com pri sing
both its le gal or ga ni za tion and the do cu men ta tion con ta ined in it. No wa days, a di -
stinc tion is be ing ma de be twe en an ar chi ve of a mo na stic or der as an or ga ni za tio -
nal unit with its own le gal norms and an ar chi val re so ur ce with its own struc tu re
sha ped by the or ga ni za tio nal fra me work of that mo na stic or der. The hie rar chi cal
bre ak down of an ar chi val re so ur ce com pri ses eight le vels. They are as fol lows (from
top to bot tom): ar chi ve, hi sto ri cal ar chi ve, ar chi val fonds, ar chi val sub -fonds, ar -
chi val se ries, ar chi val class, ar chi val unit and do cu ment.

Ha ving ana ly zed exam ples of or ga ni zed ar chi ves of mo na stic or ders, one can
conc lu de that all the abo ve -men tio ned le vels exist and are used wi thin the struc tu -
re of an ar chi val re so ur ce. The ar chi ve le vel used as the first le vel finds its pla ce in
all ar chi ves of mo na stic or ders, be cau se it in cor po ra tes, among other things, in for -
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ma tion con cer ning iden ti fi ca tion da ta, the na me of the ar chi ve, the co de of the ar -
chi ve and its ad dress. For exam ple, the ar chi ve of a nun ne ry cal led: the Ge ne ral Ar -
chi ve of the Con gre ga tion of the Im ma cu la te He art of Ma ry al so has the co de of an
AZCz ar chi ve. All other sub se qu ent le vels of an ar chi val re so ur ce down to the do -
cu ment le vel of mo na stic or ders find the ir ju sti fi ca tion in the struc tu re of the ar -
chi ves of mo na stic or ders. In te gra ted in for ma tion sys tems are set up in the ar chi -
ves of mo na stic or ders too, ma king it ne ces sa ry to es ta blish the struc tu re of ar chi val
re so ur ces. This in turn will bring the be ne fit of opti mi zed exchan ge of in for ma tion
be twe en par ti cu lar ar chi ves.

Kin ga Li sow ska, PhD (Uni ver si ty of War mia and Ma zu ry in Olsz tyn)
The struc tu re of an ar chi val re so ur ce of dio ce san ar chi ves and stan dar di -

za tion of a com pu ter de scrip tion – with dio ce san ar chi ves as an exam ple in the
ter ri to ry of the for mer Prus sian par ti tion

In this pa per, I pre sent the par tial re sult of the in fe ren ce of the struc tu re of an
ar chi val re so ur ce from dio ce san ar chi ves in the ter ri to ry of the for mer Prus sian par -
ti tion and un der Prus sian ru le. The ma in fac tor which has an ef fect on to day’s struc -
tu re of the se ar chi ves is the pro cess of hi sto ri cal and sys te mic trans for ma tions of
the Ca tho lic Church in Po land. It con sti tu tes the ma in de ter mi nant of con si de ra -
tions in a the ore ti cal ana ly sis of the ar chi val struc tu re. The fa te and sys te mic chan -
ges in the Ca tho lic Church in Po land ha ve left the ir mark on that struc tu re. Stu -
dies on the struc tu re of ar chi val re so ur ces of dio ce san ar chi ves in the for mer
ter ri to ry of the Prus sian par ti tion, on the other hand, are ap pro ached in the con -
text of com pu te ri za tion of ar chi ves and le ad to the cre ation of a stan dard ar chi val
de scrip tion of the struc tu re of a re so ur ce con ta ined in dio ce san ar chi ves.

In con trast, the stan dard ar chi val de scrip tion of the struc tu re of re so ur ces of
dio ce san ar chi ves is ba sed on the mo del of that struc tu re. This mo del al so pro vi des
a ba sis for fur ther re se arch on the struc tu re of re so ur ces of dio ce san ar chi ves in Po -
land. It re pre sents a new is sue in the ar chi val the ory which con tri bu tes to the de ve -
lop ment of the struc tu ral prin ci ple. It puts the re so ur ces of dio ce san ar chi ves in to
the pro cess of com pu te ri za tion of ar chi ves. It es ta bli shes new ap pli ca tions in re or -
ga ni zing the struc tu re of re so ur ces of dio ce san ar chi ves, in con for mi ty with the re -
so ur ce the ory. 

An na Że gliń ska, PhD (Uni ver si ty of War mia and Ma zu ry in Olsz tyn)
The struc tu ral prin ci ple in Prus sian fa mi ly ar chi ves
The ty pe and struc tu re of a fa mi ly ar chi ve de pends on the ac ti vi ty pur su ed by

that fa mi ly and on its ro le in the Prus sian sta te, the si ze of its pro per ty and ty pe of
its eco no my. The fa mi ly pro per ty – as a form of Gut sher r schaft, com bi ning ser fdom
with pa tri mo nial po wer of the lord of the ma nor, in a spa tial struc tu re which com -
pri sed vil la ges un der his au tho ri ty, con sti tu ted a clo sed com mu ni ty and, in the ar -
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chi val struc tu re – a hi sto ri cal ar chi ve re so ur ce. In the pa per, the struc tu re of a Prus -
sian fa mi ly ar chi ve is pre sen ted as a hi sto ri cal ar chi ve, with the fol lo wing de scrip -
tion le vels: fonds, sub -fonds, se ries, class, ar chi val unit and do cu ment as a so ur ce of
in for ma tion. The pre sen ted struc tu re can be re gar ded as a mo del, be cau se: 1) it can
be used in the sa me way with re spect to ar chi val en ti ties pro du ced in con nec tion
with the ar chi ving ac ti vi ties of all Prus sian fa mi lies, 2) it can be used in eve ry ar chi -
ve and in eve ry se pa ra te ar chi val ne twork, this se ems ne ces sa ry be cau se ar chi val ma -
te rials be co me in ter min gled due to the com pli ca ted fa te of fa mi ly ar chi ves, which
we re fre qu en tly mo di fied or be ca me scat te red, 3) it do es not in ter fe re with the ac tu -
al ar chi val re ali ty, i.e. with its pre sent sto ra ge lo ca tion, be cau se it can on ly be car ried
out on a de scrip ti ve le vel, 4) it en ri ches the ar chi val de scrip tion, ma king it po ssi ble
to explo re and re ve al con nec tions be twe en ar chi val ma te rials wi thin the en ti re re so -
ur ce, which is si gni fi cant in the se arch for ar chi val ma te rials ma in ta ined by dif fe -
rent users, 5) is re ady for di rect use in com pu te ri zed ar chi val sys tems.

Mag da le na Wi śniew ska (Ni co laus Co per ni cus Uni ver si ty in To ruń)
The struc tu re of ar chi val re so ur ces of so cial ar chi ves
The pa per pro vi des an ove rview of the struc tu re of ar chi val re so ur ces of fo ur

so cial ar chi ves: Ge ne ral Elż bie ta Za wac ka Fo un da tion, The Ar chi ves and the Po -
me ra nian Mu seum of the Po lish Re si stan ce Ho me Ar my (AK) and of Mi li ta ry Se -
rvi ce of Po lish Wo men, the KAR TA Cen ter Fo un da tion, 62nd Di gi tal Ar chi ve of
Lo cal Tra di tion – Mu ni ci pal Pu blic Li bra ry in Bar to szy ce and the Fo un da tion of
the Cen tre for Do cu men ting Acts for In de pen den ce. As fol lows from this ana ly sis,
the struc tu re of re so ur ces of so cial ar chi ves are va ried and they dif fer from the struc -
tu re of other ty pes of ar chi ves and from one ano ther. This is par tly due to man ner
of the ir col lec tion by so cial ar chi ves and to the ir the ma tic con tent. In so cial ar chi -
ves, one can sel dom find ar chi val fonds. Ar chi val as sem bla ges, on the other hand,
can be fo und mo re fre qu en tly the re. Re so ur ces con ta ined in ar chi ves of this ty pe
may ha ve a com pli ca ted struc tu re, e.g. be cau se ma te rials from one so cial ar chi ve
may be trans fer red to ano ther ar chi ve. The au thor po ints out that it is im por tant to
spe ci fy the pro ve nan ce of ar chi val ma te rials in the ar chi val de scrip tion, even when
it is not vi si ble in the re al struc tu re of a gi ven ar chi val re so ur ce.

Ka ta rzy na Ku bic ka, PhD (Sta te Ar chi ve in Gdańsk)
The struc tu re of re so ur ces of the Sta te Ar chi ves in Gdańsk
The Sta te Ar chi ves in Gdańsk we re bu ilt be twe en 1900 and 1902. The first fi -

les to be de po si ted the re we re the fi les trans fer red from the Mu ni ci pal Ar chi ves in
Gdańsk in De cem ber 1902. They we re fol lo wed by as sem bla ges of fi les from the
Sta te Ar chi ves in Kró le wiec and fi les from re gi stries and pu blic of fi ces from the
Pro vin ce of We stern Prus sia. The fi les thus trans fer red we re pro ces sed in ac cor dan -
ce with a plan pre pa red by Max Bär, who di vi ded the who le ar chi val re so ur ces
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into 420 sec tions. The di vi sion to ok in to ac co unt the na tio na li ty and po li ti cal and
ter ri to rial chan ges ta king pla ce in the Prus sian sta te, as well as the le gal sta tus of
the fi le ori gi na tor. Ma ny chan ges in this struc tu re we re trig ge red by sta te ho od chan -
ges (cre ation of the Free Ci ty of Dan zig, the Se cond World War), due to which so -
me of tho se re so ur ces we re re lo ca ted, de stroy ed or di sper sed. After 1945, the Po lish
ar chi vi sts tried to re con struct the ori gi nal ar ran ge ments, but chan ges in the ne -
twork of Sta te ar chi ves and the re la ted trans fer of so me ar chi val re so ur ces led to the
exc lu sion of fur ther sec tions from the ori gi nal ar ran ge ment. The ar chi ves al so ac -
cu mu la ted lar ge qu an ti ties of fi les pro du ced after 1945. The ar chi vi sts star ted to ar -
ran ge and re gi ster the new and old ar chi ves (with so me excep tions) in ac cor dan ce
with the or di nan ces of the He ad Of fi ce of the Sta te Ar chi ves, re spon si ble for set -
ting out the ar chi ving po li cy as so cia ted with the col lec tion, pro ces sing and re cor -
ding of ar chi val re so ur ces. The Gdańsk Ar chi ves can be se en as an exam ple which
shows that the fa te of a re so ur ce is lin ked with chan ges in the area of its ope ra tion,
the po li cy of ar chi val au tho ri ties and the ap pli ca ble re gu la tions af fec ting the struc -
tu re of that re so ur ce. It is a com plex is sue and fur ther de ta iled re se arch is re qu ired.
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Wy kaz skró tów

ABMK – „Ar chi wa, Bi blio te ki i Mu zea Ko ściel ne”
ABMV – Con gre ga tio So ro rum Se rvu la rum Be atae Ma riae Vir gi nis 

Im ma cu la tae Con cep tae (Zgro ma dze nie Sióstr Słu żeb ni czek
NMP Nie po ka la nie Po czę tej, słu żeb nicz ki)

AGAD – Ar chi wum Głów ne Akt Daw nych
AHM – Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej
AHM KJD – Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej – Krzysz tof Jan Droz dow ski
AIPN – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
AK – Ar mia Kra jo wa
AO – Ar chi wum Opo zy cji
AO AUL – Ar chi wum Opo zy cji – Cze sław Mi łosz w Lu bli nie
AO AR – Ar chi wum Opo zy cji – Au dy cje Ra dio we
AOPL – Ar chi wum Opo zy cji – Pla ka ty
AOZ – Ar chi wum Opo zy cji – Znacz ki
AP – Ar chi wum Pań stwo we
APU UR – Ar chi wum Pro win cjal ne Ur szu la nek Unii Rzym skiej
AW – Ar chi wum Wschod nie
AWSK – Ar chi wum Wo jen nej Służ by Ko biet
BUiAD IPN – Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN
CATL – Cen tral ne Ar chi wum Tra dy cji Lo kal nej
CD – Com pact Disc (pły ta kom pak to wa, pły ta CD)
CDCN – Cen trum Do ku men ta cji Czy nu Nie pod le gło ścio we go
CDCN, Mar – Cen trum Do ku men ta cji Czy nu Nie pod le gło ścio we go – Ko lek cja

Sta ni sła wa Mar kow skie go
CSMA – Con gre ga tio Sanc ti Mi cha elis Ar chan ge li (Zgro ma dze nie 

Świę te go Mi cha ła Ar cha nio ła, mi cha li ci)
Dz.U. – Dzien nik Ustaw
DVD – Di gi tal Vi deo Disc (pły ta DVD)
EUA – Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion (Sto wa rzy sze nie 

Uni wer sy te tów Eu ro pej skich)
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FMW – Fe de ra cja Mło dzie ży Wal czą cej
FO PAR – For mat Opi su Ar chi wa liów
FSK – Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża 

(So ro res Fran ci sca les An cil lae Cru cis, fran cisz kan ki, 
fran cisz kan ki słu żeb ni ce Krzy ża)

GAP – gdań skie Ar chi wum Pań stwo we
IPA – In de pen dent Po lish Agen cy (Nie za leż na Agen cja Pol ska)
IPN – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej
ISAD – In ter na tio nal Stan dard Ar chi val De scrip tion 

(Mię dzy na ro do wy Stan dard Opi su Ar chi wal ne go)
IS FLDP – In ter na tio nal Sla ve and For ced La bo urers Do cu men ta tion 

Pro ject (Pro jek ty: Pra ca przy mu so wa i nie wol ni cza 
dla Trze ciej Rze szy)

IZA – In wen tarz Za so bów Ar chi wal nych
K – Ko pia
Kas – Ka se ta
KC – Ko mi tet Cen tral ny
KdsBP – Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
KG – Ko men da Głów na
KPP – Ko mu ni stycz na Par tia Pol ski
KŚZpNP – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu
KW – Ko men da Wo je wódz ka
KW – Ko mi tet Wo je wódz ki
MAD – Ma nu al of Ar chi val De scrip tion (In struk cja Opi su 

Ar chi wal ne go)
MBP – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
MO – Mi li cja Oby wa tel ska
MON – Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej
MSW – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
NDAP – Na czel na Dy rek cja Ar chi wów Pań stwo wych
NRD – Nie miec ka Re pu bli ka De mo kra tycz na
NSZZ – Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy „So li dar ność”

„So li dar ność” 
OBUiAD IPN – Od dzia ło we Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji 

Do ku men tów IPN
OCR – Opti cal Cha rac ter Re co gni tion (Optycz ny Spo sób 

Roz po zna wa nia)
OFM – Or do Fra trum Mi no rum (Za kon Bra ci Mniej szych, 

fran cisz ka nie, ber nar dy ni, fran cisz ka nie brą zo wi)
OFMCap. – Or do Fra trum Mi no rum Ca puc ci no rum (Za kon Bra ci 

Mniej szych Ka pu cy nów, kapucyni)
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OK – Ośro dek KAR TA
OSP PE – Or do Sanc ti Pau li Pri mi Ere mi tae (Za kon Świę te go Paw ła

Pierw sze go Pu stel ni ka, pau li ni)
OSU – Unio Ro ma na Or di nis Sanc tae Ur su lae (Unia Rzym ska 

Za ko nu Świę tej Ur szu li, ur szu lan ki Unii Rzym skiej)
PAT – Pa pie ska Aka de mia Teo lo gicz na
POCZ – Pocz tów ki
PP – Po li cja Pań stwo wa
PPR – Pol ska Par tia Ro bot ni cza
PPS – Pol ska Par tia So cja li stycz na
PRL – Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa
PZPR – Pol ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza
RBP – Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
RK – Rę ko pis
SAC – Con gre ga tio So ro rum Mis sio na ria rum Apo sto la tus Ca tho li ci

(Zgro ma dze nie Sióstr Mi sjo na rek Apo stol stwa Ka to lic kie go,
pal lo tyn ki)

SB – Służ ba Bez pie czeń stwa
SE ZAM – Sys tem Ewi den cji Za so bu Ar chi wal ne go
SWPR – Szko ła Wyż sza Przy mie rza Ro dzin
SY NAT – Sys tem Na uki i Tech ni ki
UAM – Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza
UB – Urząd Bez pie czeń stwa
UŁ – Uni wer sy tet Łódz ki
UKSW – Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
UMCS – Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej
UMK – Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
USA – Uni ted Sta tes of Ame ri ca (Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki)
UW – Uni wer sy tet War szaw ski
UWM – Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski
VHS – Vi deo Ho me Sys tem (Do mo wy Sys tem Wi deo, 

ka se ta VHS)
WAP – Wo je wódz kie Ar chi wum Pań stwo we
WP – Woj sko Pol skie
WUdsBP – Wo je wódz ki Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
WUSW – Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych
WSK – Wo jen na Służ ba Ko biet
WSK – Woj sko wa Służ ba Ko biet
WSW – Woj sko wa Służ ba We wnętrz na
ZoSIA – Zin te gro wa ny Sys tem In for ma cji Ar chi wal nej
ZS – Zwią zek Sy bi ra ków
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ZSNM – Zgro ma dze nie Sióstr „Wspól nej Pra cy” od Nie po ka la nej Maryi
(Con gre ga tio So ro rum La bo ris Com mu nis a Ma ria Im ma cu la ta)

ZSRR – Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich
ZSRS – Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik So wiec kich
ZWZ – Zwią zek Wal ki Zbroj nej
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In deks na zwisk

Ada mus Krzysztof 132

Bär Max 135–139, 141, 157
Bała Maciej 82
Bałanda-Rydzewski Janusz 129
Barteczko Emilia 130
Beagrie Neil 46
Bednarek Jerzy 9, 12, 62, 69, 72, 75, 147, 155
Bewicz Piotr 37, 49
Bergman Polańska Marta zob. Polańska-Bergman Marta
Biernat Czesław 135–137, 139–141, 144, 145
Biernatowa Węsierska Teresa zob. Węsierska-Biernatowa Teresa
Blicharscy (rodzina) 131
Blicharska Kazimiera 131
Blicharski Czesław 131
Bławat-Obin Joanna 144
Bohdanowicz Janusz 126
Borodij Eugeniusz 52
Boruta-Spiechowicz Mieczysław 130
Brenneke Adolf 27
Bronowicki Michał 125
Bujniewicz Natalia 71

Chmielewska Irena 71
Chodkiewicz Jan Karol 36
Chodkiewiczowie (ród) 28, 36
Chodkowska Anita 41
Chorążyczewski Waldemar 9, 10–13, 25–28, 34, 36–38, 41, 49, 52, 53, 70, 147,

148, 150, 152
Chyliński Jan 122
Ciechanowski Konrad 123
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Czacka Róża Elżbieta 93, 94
Czaplicka Janina 144
Czuchnowski Wojciech 57

Degen Robert 28, 36, 38, 40
Dekker Rudolf 33
Dębowska Maria 82, 94
Dobkowska Jadwiga Zbigniewa 89
Dönhoff von (ród) 115
Dragan Marcin 140
Drozdowski Krzysztof Jan 130
Drzymała Paweł 72
Dymnicka-Wołoszyńska Hanna 41
Dziekoński Stanisław 82
Dzięgielewski Roman 143

Elzenberg Henryk 41
Eulenburg von (ród) 116

Filipczak Teresa 130–132
Finck Albrecht 118
Finckenstein von (ród) 112, 115, 117, 118
Flis Stanisław 144
Foltz Max 139

Gadkowska Mamczak Irena zob. Mamczak-Gadkowska Irena
Galik Elżbieta 52, 53
Gehrke Roland 112
Gieszczyński Witold 150
Gluza Zbigniew 125, 128, 129
Górak Artur 40
Górska Maria Teresa 92
Gronek Bernadetta 72
Grygier Tadeusz 114
Gwiazda Andrzej 129

Harasimowicz Jan 112
Haritz Menne Angelika zob. Menne-Haritz Angelika
Hołownia Krystyna 71
Horst Władysław 71

Jabłoński Andrzej 52
Jakubowski Jan 37
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Janik Maciej 71
Jaszowski Tadeusz 123
Jędrzejczak Maria Laurencja 89
Juchniewicz Jan 129

Kaczmarczyk Marcinkiewicz Anna zob. Marcinkiewicz Anna
Kazimierz III Wielki 95
Kersten Adam 36
Klesińska Wanda 144
Kolankowski Zygmunt 41
Koller Stanisław 77
Komaniecka Monika 72
Komsta Katarzyna zob. Kubicka Katarzyna
Konarski Kazimierz 26–28
Kopczyński Michał 11
Korniłowicz Władysław 93, 94
Korta Wacław 11
Kościański Rafał 72
Krawczuk Wojciech 34
Kreytzen von (ród) 116
Krochmal Jacek 52
Krupska Zofia 72
Krystek Henryk 52
Kubicka Katarzyna 12, 135, 147, 148, 157
Kuczyński Marek 52
Kudryk Teofila 87
Kupczyński Tadeusz 137
Kurek Jolanta 82, 85
Kwiatkowska Wiesława 39, 40, 122, 123, 149

Lebenstein von Kuno 117
Leśkiewicz Rafał 9, 11, 55, 62, 72, 75, 147, 148
Lewandowska Dorota 36
Librowski Stanisław 90
Lipka Monika 40
Lisowska Kinga 12, 97, 148, 156
Litewka Aleksander 90
Lundt Bea 34

Łach Wiesław Bolesław 150
Łatak Kazimierz 10
Łosowski Janusz 11, 15

In
de

ks
 n

az
w

isk

165



Magier Dariusz 40, 52
Majka Roman 12, 81–83, 148, 155
Mamczak-Gadkowska Irena 15
Marcinkiewicz Anna 65, 72, 73
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna zob. Marcinkiewicz Anna
Marczak Michał 36
Markowski Stanisław 131
Menne-Haritz Angelika 53
Michałowska Joanna 40, 127
Michałowski Waldemar 127
Mieniccy (rodzina) 28, 38
Mienicki Ryszard 37, 38
Milczanowski Piotr 73
Minczykowska Katarzyna 122, 130
Morcinek Elżbieta 143
Mroczkowska Jolanta 41
Musiał Filip 66, 72, 73

Naglik Iwona 82, 84
Nałęcz Daria 25
Narojczyk Krzysztof 53, 150
Nawrocki Zbigniew 77

Obin Bławat Joanna zob. Bławat-Obin Joanna
Oelsnitz von (ród) 116
Opaliński Andrzej 37, 38

Pacevičius Arvydas 34
Pańków Stanisława 22, 28
Pełeszowa Sławomira 36
Perzyna Paweł 9, 12, 51, 55, 60, 72, 73, 147, 149, 154
Piasek Wojciech 150
Piber Andrzej 41
Pieczunko Andrzej 12, 43, 55, 149, 153
Piłat Joanna 72
Piotrowski Paweł 58, 65, 73, 77
Pius VII (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti) 99
Polańska-Bergman Marta 55
Polenz von (ród) 116
Porazinski Jarosław 27
Postołowicz Leszek 72
Pražak Jiži 27
Prejs Roland 88
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Presser Jacob 33
Przelaskowski Ryszard 28
Przywuska Aniela 114, 135, 140

Radziwiłł Sierotka Mikołaj Krzysztof 36
Radziwiłłowie (ród) 36, 37
Rassalski Bolesław 52
Regliński Andrzej 144
Reinmoller Helma 34
Robótka Halina 26, 53, 55, 60, 69, 70, 75, 86, 95
Roman Wanda Krystyna 43, 48, 71
Rosa Agnieszka 9, 10, 12, 26, 27, 33–35, 37, 49, 52, 53, 148, 149, 150, 152
Rosowska Ewa 142
Rydzewski Bałanda Janusz zob. Bałanda-Rydzewski Janusz
Ryszewski Bohdan 9–13, 16, 21–27, 29, 37, 38, 41, 51, 53, 54, 60, 62, 69, 70, 75,

83, 84, 86–88, 92, 93, 95, 97, 113–116, 135, 152, 155

Sacewicz Karol 150
Schaffgotsch von (ród) 115
Schulze Winfried 33, 34
Schwerin Otto von 114
Schwerin von (ród) 114
Seko Kazimierz 133
Siemieński Józef 21, 22, 26–28, 70, 97
Sitnik Aleksander Krzysztof 86
Siuda Kamila 34
Skupieński Krzysztof 11, 15
Sławoszewska Maria 144
Spiechowicz Boruta Mieczysław zob. Boruta-Spiechowicz Mieczysław
Spyra Bronisława 112
Stachurska Katarzyna 128
Stasiak Jolanta 41
Staszewska Hanna 52
Stępniak Władysław 10, 12, 15–17, 21, 149, 151
Stryjkowski Krzysztof 27, 34, 148
Suchodolski Zbigniew 126
Syta Krzysztof 13, 36
Szachno Jadwiga Wianeja 93
Szaduro Marta 49
Szczęsny Bernard 122
Szmytkowska Beata 144
Szwagrzyk Krzysztof 58, 77
Szymański E. 38
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Świgoń Marzena 150

Tarakanowska Maria 22, 142
Tarnowscy (ród) 36
Tarnowski Jan 36
Tojza Leon 122
Tomczak Andrzej 75, 86, 95, 140

Wajs Hubert 70
Wakarecy Zawacka Dorota zob. Zawacka-Wakarecy Dorota
Wałkówski Andrzej 11
Weber Hartmut 43
Weber Matthias 112
Wełniak Arkadiusz 141
Węsierska-Biernatowa Teresa 144
Wierzbicka Elżbieta 49
Wildstein Bronisław 57
Wilkowski Marcin 130
Wiśniewska Magdalena 13, 121, 150, 157
Wittek Maria 123
Wojciulik Andrzej 72
Wolny Miron 150
Wołoszyńska Dymnicka Hanna zob. Dymnicka-Wołoszyńska Hanna
Wyczawski Hieronim Eugeniusz 10, 85, 86

Zawacka Elżbieta 121–124
Zawacka-Wakarecy Dorota 122
Zbudniewek Janusz 95
Zedlitz von (ród) 115
Zieliński Antoni 72
Ziętal Katarzyna 40, 125
Zygmunt II August 37

Żeglińska Anna 9–11, 13, 26, 27, 54, 111, 113, 148, 150, 156
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W na stęp nym to mie z se rii „Sym po sia Ar chi vi sti ca”

Kom pu te ry za cja i di gi ta li za cja w ar chi wach

Ra fał Leś kie wicz, An na Że gliń ska  Sło wo wstęp ne

Sta ni sław Sier pow ski
Wspo mnie nie o współ pra cy z prof. Boh da nem Ry szew skim

Wła dy sław Stęp niak
Wpro wa dze nie do sym po zjum. 

Kom pu te ry za cja i di gi ta li za cja w ar chi wach 

An drzej Bier nat
Kom pu te ry za cja a di gi ta li za cja w ar chi wach pań stwo wych w Pol sce

Wal de mar Cho rą ży czew ski
Kon cep cje kom pu te ry za cji ar chi wów pol skich

Pa weł Perzy na
Pro ble my ter mi no lo gicz ne wy ni ka ją ce z kom pu te ry za cji ar chi wów

An na Że gliń ska
Mo de le ar chi wal nych sys te mów in for ma cyj nych 

w świe tle za sa dy struk tu ral nej

Ra fał Leś kie wicz
On li ne czy of fli ne? 

Pro ble my udo stęp nia nia za so bu w ar chi wal nych sys te mach in for ma cyj nych

Hu bert Wajs
Kom pu te ry w Ar chi wum Głów nym Akt Daw nych

Je rzy Bed na rek
ICA -AtoM, ZoSIA, Cy fro we Ar chi wum IPN. 

Prze gląd funk cjo nal no ści in for ma tycz nych sys te mów 
do za rzą dza nia za so bem ar chi wal nym

Wie sław No wo sad, Krzysz tof Sy ta
Ro la i za kres współ pra cy ar chi wi sty i in for ma ty ka

Boh dan Ry szew ski
Głos do tek stu Wie sła wa No wo sa da i Krzysz to fa Sy ty 
„Ro la i za kres współ pra cy ar chi wi sty i in for ma ty ka”

Agniesz ka Ro sa 
Użyt kow nik ja ko ele ment sys te mu in for ma cyj ne go

Boh dan Ry szew ski
Głos w pa ne lu dys ku syj nym

Wal de mar Cho rą ży czew ski
Pod su mo wa nie (Kom pu te ry za cja, a nie di gi ta li za cja)





W najnowszym tomie 

„Przeglądu Archiwalnego 
Instytutu Pamięci Narodowej” 

między innymi:

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej
(ZoSIA) w archiwach państwowych

Archiwum MSW Gruzji – przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość

Technologia i możliwe zastosowania
zautomatyzowanej wirtualnej rekonstrukcji

podartych akt Stasi

Wołodymyr Szczerbićkij i dokumenty archiwalne
do badań jego biografii politycznej

„Strajk głodowy” studentów UMK w Toruniu 
8–9 listopada 1957 r.

Cena wolności. 
Agentura Służby Bezpieczeństwa 

w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu
Warszawskiego – przypadek Karola Sauerlanda

Sprawa kryptonim „Prospekt”. 
Inwigilacja Mariana Gołębiewskiego 

przez Departament III MSW 
(styczeń 1957 r. – czerwiec 1970 r.)

W sprzedaży od jesieni 2015 r.






