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Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu  

– raport z badania terenowego1 

Niniejszy dokument stanowi raport z badania terenowego przeprowadzonego w 

Południowo-Wschodnim Instytucie Naukowym w Przemyślu w kwietniu 2017 r. 

Badanie to jest elementem projektu badawczego pt. „Archiwa społeczne w Polsce – 

wielokrotne studium przypadku”, którego celem jest przestudiowanie dziesięciu 

istniejących obecnie w Polsce archiwów społecznych – oddolnych inicjatyw 

archiwalnych – i w konsekwencji dostarczenie szczegółowego opisu funkcjonowania 

wybranych archiwów. Ponieważ badań tego typu do tej pory w Polsce właściwie nie 

prowadzono, zdecydowałam się na zastosowanie w przypadku tych studiów podejścia 

jakościowego – szczególnie pomocnego w wypadku tematów mało rozpoznanych i mało 

eksploatowanych przez naukę. 

Pytania badawcze eksplorowane w niniejszym projekcie dotyczą następujących kwestii: 

dlaczego i w jaki sposób powstają archiwa społeczne? w jaki sposób funkcjonują: jak 

gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają swoje zasoby archiwalne? jaka jest 

charakterystyka i tematyka tych zasobów? z kim współpracują archiwa społeczne? jakie 

działania podejmują? jak są finansowane? kto angażuje się w prace archiwów 

społecznych? jakie są problemy i plany na przyszłość badanych archiwów?2 

W celu odnalezienia odpowiedzi na te pytania postanowiłam zastosować strategię 

metodologiczną studium przypadku (case study). Informacje o badanych archiwach 

pozyskiwane są poprzez przeprowadzane w trakcie badań terenowych (wizyty w 

archiwum) wywiady i obserwacje oraz analizę dokumentów zastanych (samych 

materiałów archiwalnych, ale także m.in. pomocy archiwalnych, statutów i regulacji, 

literatury naukowej, źródeł internetowych, dokumentów pozyskanych w ramach 

dostępu do informacji publicznej). Tak pozyskane dane zostają następnie przygotowane 

do analizy (transkrypcja wywiadu, przepisanie notatek etc.), zakodowane oraz 

przeanalizowane – dla każdego archiwum (przypadku) z osobna, aby następnie 

przeprowadzić analizę krzyżową wszystkich zbadanych archiwów i generalizację 

wyników.3 

                                                           
1 Raport powstał w związku z realizacją grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Archiwa społeczne w 
Polsce – wielokrotne studium przypadku” (2015/19/N/HS3/02466).  
2 Więcej o projekcie: M. Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland – multiple case study: 
description of the research project, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3888. 
3 Szczegółowe informacje nt. stosowanej metodologii: M. Wiśniewska, Badanie archiwów społecznych 
metodą wielokrotnego studium przypadku - metodologia, Archiwista Polski, nr 1 (81)/2016, s. 39-53. 

https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3888


Raport PWIN – wersja po autoryzacji, 13.07.2017 
 

2 
 

Efektem analizy danych na poziomie pojedynczego archiwum społecznego jest raport z 

przypadku stworzony w zestandaryzowanej, tabelarycznej formie4; niniejszy raport jest 

pierwszym z serii raportów publikowanych w związku z opisanym badaniem. Raport 

ten uzyskał aprobatę informatorów w lipcu 2017 r. 

Do raportu dodano dziewięć załączników: cyfrowe odwzorowania przykładowych 

materiałów archiwalnych oraz przykładowych opisów jednostek archiwalnych, 

fotografię z wnętrza magazynu archiwalnego, plakat zapraszający na spotkanie 

związane z działalnością archiwum oraz szczegółową bibliografię.           

                                                           
4 Raporty z poprzedzających właściwe badania studiów pilotażowych: M. Wiśniewska-Drewniak, 
Miastograf – Cyfrowe Archiwum Łodzian – szkic raportu z badania pilotażowego, 
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3945; M. Wiśniewska-Drewniak, Bronowickie Archiwum 
Społeczne – raport z badania terenowego, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4051. 

https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3945
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4051


Raport PWIN – wersja po autoryzacji, 13.07.2017 
 

3 
 

 

1 Wprowadzenie 

1A Nazwa archiwum 

Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego 

Przemyśl 

1B Skrócony opis projektu 

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu to stowarzyszenie powstałe na 

kanwie Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Przemyślu. 

Instytut jest centrum informacyjnym prowadzącym bibliotekę naukową dotyczącą gł. 

tematyki ukrainoznawczej. Ponadto głównymi polami działalności PWIN jest 

działalność badawcza oraz wydawnicza. Efektem tej ostatniej są zwłaszcza 

wydawnictwa edycji źródłowych, m.in. seria „Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów”, 

jak również seria zbiorów studiów pt. „Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa”; Instytut 

wydaje także przekłady z i na język ukraiński oraz hebrajski, a także publikacje 

dotyczące dziejów i kultury grup historycznie związanych z Polską oraz mniejszości 

narodowych, zwłaszcza żydów. Instytut często organizuje również konferencje i 

sympozja naukowe, a także różnorodne projekty edukacyjne dla młodzieży szkolnej i 

akademickiej oraz służy pomocą osobom zajmującym się badaniami Ukrainy oraz na 

Ukrainie.  

Archiwalia posiadane przez PWIN to dokumentacja własna organizacji oraz materiały 

przejęte po PTH, a także darowizny dotyczące tematyki, którą zajmuje się Instytut, w 

tym spuścizny osób prywatnych.  

1C Informator 

Bogumiła Kowal – archiwistka PWIN od 2010 r., pełniąca również inne funkcje (wywiad 

dot. zwł. kwestii archiwistycznych i uczestniczenie w obserwacji) 

dr Stanisław Stępień – dyrektor i założyciel PWIN (wywiad dot. zwł. początków 

Instytutu, planów, współpracy z innymi instytucjami, sieci współpracowników) 

1D Sposoby pozyskiwania informacji 

data i miejsce wywiadu 11.04.2017 r. – z B. Kowal 

12.04.2017 r. – z S. Stępniem 

siedziba PWIN, Przemyśl, ul. Grodzka 3 

data i miejsce obserwacji 10-12.04.2017 r. 
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siedziba PWIN, Przemyśl, ul. Grodzka 3 

data i miejsce zapoznania się z 

dokumentami zastanymi 

jw. – pomoce archiwalne, biuletyny 

wydawane przez PWIN, publikacja na 10-

lecie PWIN, wykazy akt 

w kwietniu i maju 2017 r. – dokumenty 

uzyskane od Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego, strona www PWIN 

Inne źródła informacji: statuty PWIN, opracowania, publikowane sprawozdania z 

działalności, źródła internetowe 

patrz: bibliografia w zał. nr 9 

1E Uwagi 

W okresie odbywanej wizyty siedziba PWIN przechodziła remont i jej część była 

zamknięta dla osób z zewnątrz; do części zamkniętej należała m.in. pracownia 

naukowa, niedostępna w tym okresie dla użytkowników.  

W trakcie wizyty w archiwum zapoznałam się ze sprawozdaniami i innymi 

publikacjami dotyczącymi archiwum wydawanymi w biuletynach PWIN, książką H. 

Lewkowicza dot. dziesięciolecia PWIN, wykazami akt stosowanymi obecnie i w 

przeszłości w archiwum bieżącym PWIN oraz pomocami archiwalnymi w wersji 

elektronicznej.  

Wystąpiłam do Narodowego Instytutu Audiowizualnego w trybie dostępu do informacji 

publicznej o wnioski oraz sprawozdania z wykonania grantów złożone przez PWIN w 

ramach programu „Archiwistyka Społeczna”. 

Wystąpiłam do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w trybie dostępu do 

informacji publicznej o wnioski złożone przez PWIN w ramach konkursów „Wspieranie 

działań archiwalnych 2016 – priorytet digitalizacja” oraz „Wspieranie działań 

archiwalnych 2016. II część” 

 

2 Profil projektu 

2A Nazwa jednostki/osoby prowadzącej archiwum 

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 

2B Tematyka zasobu archiwalnego 

Zasób archiwalny PWIN składa się z akt własnych organizacji, spadku po Stacji 

Naukowej PTH (gł. materiały badawcze osób związanych z PTH) oraz darowizn. 
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Tematyka tych ostatnich oscyluje wokół dziejów II wojny światowej w Przemyślu i 

Galicji Wschodniej, historii duchowieństwa greckokatolickiego, historii regionalnej i 

historii pogranicza polsko-ukraińskiego oraz historii sojuszu polsku-ukraińskiego z 

roku 1920. 

2C Lokalizacja i teren działania 

PWIN działa w Przemyślu, mieście o bogatej historii i specyficznym położeniu na 

pograniczu polsko-ukraińskim, w miejscu spotkań różnych języków, religii i wielu 

kultur, m.in. polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, w miejscu przenikania się tradycji 

Wschodu i Zachodu. W związku z tym tradycja badania przeszłości tego regionu ma w 

Przemyślu istotne znaczenie i długą już historię.  

Instytut współpracuje nie tylko z badaczami z Polski, ale też z wieloma naukowcami z 

Ukrainy, którzy również zajmują się poznaniem wspólnych dziejów obecnego 

pogranicza, od wieków przecież historia Polski i Ukrainy nieustannie się przeplata. Nie 

bez znaczenia jest również historia konfliktów narodowych i kulturowych obecnych w 

tym regionie – Instytut działa z sukcesami w mieście wciąż postrzeganym jako miejsce 

częstych, codziennych sporów na linii Polacy-Ukraińcy.  Barwne dzieje 

wielokulturowego Przemyśla oraz najbliższego regionu mogą zainteresować nie tylko 

historyka, ale również socjologa, etnologa czy językoznawcę. Jednocześnie Przemyśl 

nigdy nie był istotnym centrum naukowym czy akademickim. 

2D Data powstania 

1990 

 

3 Początki 

W 1957 r. zaczęła działać w Przemyślu powołana z inicjatywy prof. Stanisława Herbsta 

Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (formalnie utworzona w 1955 

r.), która przez wiele lat była jedyną placówką naukową w mieście. Przełom lat 

1989/1990 zmienił jednak wiele. Okres transformacji ustrojowej dotkliwie odczuły 

m.in. instytucje kultury finansowane wcześniej centralnie, tak jak przemyska Stacja 

PTH. Pracownicy Stacji otrzymali wypowiedzenia umów o pracę, a los majątku Stacji, w 

tym jej księgozbioru i dokumentacji, był niepewny.   

Minimalne finansowanie pozostawione Stacji i jeden etat nie gwarantowały ciągłości 

prowadzenia działalności naukowej. Z inicjatywą powołania nowego tworu naukowego 

wyszedł pracownik Stacji, Stanisław Stępień, obecny dyrektor PWIN. Grupa osób 

zaangażowanych w to przedsięwzięcie powstała m.in. na bazie Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” (w którym S. Stępień był przewodniczącym Komisji ds. 

Mniejszości Narodowych Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w 
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Przemyślu); grupa ta składała się z byłych pracowników Stacji, historyków 

zaangażowanych w badania dot. historii regionalnej i historii pogranicza, a także 

przedstawicieli miejscowego środowiska ukraińskiego, uczestniczących również w 

działaniach Komitetu Obywatelskiego. Inspiracją do powstania Instytutu była istniejąca 

wśród przemyskich naukowców i działaczy społecznych świadomość ogromnej 

dysproporcji w badaniach ukrainoznawczych w okresie PRL-u. Zarówno czynniki 

państwowo-partyjne, jak i podległa im cenzura usiłowały polsko-ukraińskie 

dziedzictwo kulturowe, a także wkład społeczności ukraińskiej w dzieje Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów, przysłonić „odwiecznym braterstwem z narodem rosyjskim” oraz 

bratnim sojuszem polsko-radzieckim. Wytworzyła się więc sytuacja, że do 1989 roku 

Polacy mieli minimalną wiedzę o historii i kulturze Ukrainy. Twórcy Instytutu stawiali 

sobie za cel zmianę istniejącej sytuacji. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w 

Przemyślu był pierwszą w Polsce powstałą społecznie instytucją naukową, która 

podjęła solidne i obiektywne badania naszego sąsiada. Twórcy Instytutu pragnęli także 

nawiązać (również nazwą) do niezrealizowanej inicjatywy prof. Uniwersytetu 

Lwowskiego Franciszka Bujaka (związanego wówczas także z przemyskim 

środowiskiem historycznym), utworzenia przy Uniwersytecie Lwowskim Instytutu 

Południowo-Wschodniego, a z drugiej strony kontynuować badania i działalność 

wydawniczą utworzonego w Warszawie w 1930 roku przez Ministerstwo Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego państwowego Ukraińskiego Instytutu Naukowego.  

Nie powiodła się próba uzyskania finansowania placówki przez Urząd Wojewódzki w 

Przemyślu, w związku z tym zdecydowano się na wykorzystanie szansy dawanej przez 

nową w tamtym momencie Ustawę o stowarzyszeniach i w lutym 1990 r. powołano 

stowarzyszenie o nazwie „Południowo-Wschodni Instytut Naukowy”.  Stworzenie 

stowarzyszenia w miejsce niedofinansowanej i zależnej od Warszawy Stacji PTH 

dawało więcej swobody w działalności badawczej, mimo iż odcinało placówkę od 

regularnych (choć niskich) nakładów finansowych.   

Jedną z idei tworzenia tego typu placówki w Przemyślu było wykorzystanie potencjału 

pogranicza – również bliskości ukraińskich ośrodków badawczych, bibliotek i 

archiwów (m.in. we Lwowie) oraz doświadczenia przemyskich historyków, w tym S. 

Stępnia, w ich eksplorowaniu. W tym okresie, gdy Ukraina dopiero wybijała się na 

niepodległość, badania ukrainoznawcze nie były popularnym kierunkiem dociekań, a 

osoby tworzące nową placówkę naukową mogły pochwalić się w tym temacie pewnym 

dorobkiem i doświadczeniem; nie bez znaczenia była również znajomość języka 

ukraińskiego. Instytut stał się dzięki temu również ośrodkiem informacji na temat 

wyjazdów badawczych na Ukrainę oraz na temat ukraińskich archiwów i bibliotek – 

taką rolę spełnia do dziś.   

W niedługim czasie od jego powstania działania Instytut zostały zauważone przez 

pochodzącego z Przemyśla Zbigniewa Brzezińskiego, od którego z kolei od działaniach 

Instytutu dowiedział się Jan Nowak Jeziorański – obaj przez lata wspierali działania 

placówki. W początkowych latach istnienia Instytut uzyskał wsparcie finansowe do 

Fundacji Batorego, dzięki czemu mógł prowadzić działalność wydawniczą, która 
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okazała się w tym okresie dużym sukcesem finansowym, który pozwolił m.in. przenieść 

się do obecnej siedziby PWIN przy ul. Grodzkiej.  Głód badań ukrainoznawczych i 

literatury naukowej w tej tematyce obserwowany na początku lat 90. w późniejszym 

czasie ucichł i Instytut nigdy nie powtórzył sukcesu wydawniczego z tego okresu. 

Od początku istnienia PWIN zaczął gromadzić księgozbiór związany gł. z badaniami 

ukrainoznawczymi; obecnie liczny, wielojęzyczny zbiór składający się pozycji 

książkowych i czasopism wydawanych w Polsce i zagranicą (nie tylko na Ukrainie) 

służy pomocą wielu badaczom zainteresowanym podobną tematyką.   

Jako (nieformalny) sukcesor działań przemyskiej Stacji PTH, PWIN pozostał w 

posiadaniu dokumentacji wytworzonej uprzednio przez Stację, na którą składały się 

przede wszystkim materiały dotyczące codziennej działalności Stacji (przekazane 

potem do Archiwum Państwowego w Przemyślu), ale także spuścizny historyków 

współpracujących ze stacją oraz kolekcja materiałów dot. II wojny światowej 

przekazywanych Stacji przez różnych darczyńców. Z czasem ofiarodawcy przekazywali 

kolejne materiały do PWIN, choć sam Instytut nigdy nie prowadził zorganizowanej 

działalności dokumentacyjnej polegającej na wywoływaniu źródeł lub zachęcaniu 

potencjalnych darczyńców do przekazywania materiałów do zasobu archiwum PWIN.   

 

4 Cele istnienia 

Głównym celem istnienia PWIN jest działalność badawcza skoncentrowana zwłaszcza 

na problematyce ukrainoznawczej oraz regionalnej. Do głównych tematów badawczych 

należą: dzieje Ukrainy, stosunku polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków, wspólne 

dziedzictwo kulturowe pogranicza, mniejszości narodowe i wyznaniowe w Polsce i na 

Ukrainie (w tym: dzieje mniejszości polskiej na Ukrainie), związki Polaków z 

Ukraińcami innymi narodami Europy Środkowej i Wschodniej, przeszłość i 

teraźniejszości Kościoła greckokatolickiego w Polsce i Kościoła rzymskokatolickiego na 

Ukrainie.  Ważnym elementem tego typu działalności są kwerendy w polskich i 

ukraińskich archiwach i wykonywanie kopii odnalezionych tam istotnych z punktu 

widzenia tego typu badań dokumentów, które następnie mogą być udostępniane w 

PWIN.  

Do kolejnych celów istnienia Instytutu, podporządkowanych celowi badawczemu, 

należą:  

• prowadzenie biblioteki ukrainoznawczej i archiwum 

• działalność wydawnicza 

• organizacja konferencji i seminariów naukowych 

• działalność edukacyjna i popularyzowanie nauki.  

Instytut podejmuje swoje działania zgodnie z filozofią, wedle której podstawą dobrych 
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stosunków sąsiedzkich między Polską a Ukrainą jest wiedza – również wiedza 

dotycząca wspólnej przeszłości,  a działania PWIN, w szerszej perspektywie, mają 

działać na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad tolerancji i współpracy między 

narodami oraz społecznościami etnicznymi i kulturowymi.  

PWIN jest swojego rodzaju centrum informacji naukowej (ze względu na posiadaną 

unikalną bibliotekę, własny zasób archiwalny, a także kopie materiałów z innych 

archiwów historycznych), ale również miejscem nieformalnej wymiany informacji 

między osobami zajmującymi się badaniami ukrainoznawczymi lub regionalnymi, które 

np. chcą przeprowadzać kwerendy w archiwach ukraińskich a pracownikami lub 

współpracownikami Instytutu – doświadczonymi w tego typu wyjazdach badawczych i 

służącymi radą i pomocą. Instytut pośredniczy również w kontaktach między 

ukraińskimi instytucjami naukowymi a badaczami z Polski czy Europy Zachodniej. 

 

5 Siedziba 

Siedziba PWIN znajduje się w Przemyślu, przy ul. Grodzkiej 3, na parterze kamienicy 

przylegającej do Rynku Starego Miasta.  Lokal ten, o łącznej powierzchni ponad 188m2, 

jest dzierżawiony od Gminy Miasta Przemyśl.   

Wśród pomieszczeń w siedzibie znajdują się: przedsionek, miejsce pracy obsługi 

księgowej i administracyjnej Instytutu (R. Łamasz); pokój dyrektora Instytutu, S. 

Stępnia; główne pomieszczenie, zajmowane przez biurka, komputery i część 

księgozbioru, miejsce codziennej pracy pracowników; biblioteka wraz z pracownią 

naukową (w momencie badania – zamknięta dla użytkowników, w trakcie remontu); 

magazyn archiwalny z przejściem do łazienki.   

Warunki w siedzibie, która wymaga remontu (trwającego zresztą w trakcie badania 

terenowego) i jest częściowo tylko ogrzewana (ze względu na redukcję kosztów) są 

trudne – zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i przechowywanie zbiorów bibliotecznych i 

zasobu archiwalnego. 

 

6 Specyfika zasobu archiwalnego 

Archiwum PWIN jest częścią Biblioteki PWIN, nie zostało organizacyjnie wydzielone. 

W skład zasobu archiwalnego PWIN wchodzą następujące składniki: 

• akta własne PWIN – archiwum bieżące Instytutu; 

• akta odziedziczone po PTH, w tym: 

o materiały Franciszka Persowskiego 
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o materiały Augusta Fenczaka 

o materiały Stanisława Stępnia 

(nieopracowane) 

• darowizny, tj.: 

• Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej w Przemyślu i Galicji 

Wschodniej/kolekcja „Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie 

codzienne na pograniczu” 

Kolekcjonowanie materiałów archiwalnych dot. II wojny światowej w Przemyślu i 

Galicji Wschodniej zostało zapoczątkowane w latach 80. przez Stację Naukową PTH 

Oddział w Przemyślu. Obecnie około 10% kolekcji stanowią materiały zebrane przez 

PTH, reszta materiałów została zgromadzona przez PWIN. Wśród ofiarodawców są 

m.in. Władysław Fołta, Stanisław Stępień, Mieczysław Nyczek, Frank Grelka, Aleksander 

Kolańczuk. 

Kolekcja zawiera materiały dotyczące życia (głównie ludności cywilnej) na terenach 

dawnej Galicji w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1944. W skład 

kolekcji wchodzą zarówno oryginalne materiały, jak i kserokopie oraz wydruki 

komputerowe. Większość materiałów napisana została w języku polskim i niemieckim, 

część również w języku ukraińskim i rosyjskim. 

W skład zbioru wchodzą m.in. zarządzenia Generalnego Gubernatorstwa; materiały dot. 

szkolnictwa okresu wojny (kroniki szkół wiejskich, wspomnienia nauczycieli, wyciągi z 

protokołów maturalnych, korespondencja dot. tajnego nauczania w Polsce); materiały 

dot. Armii Krajowej (wspomnienia, meldunki i rozkazy – Oddział OP „Południe” 

działający na Podkarpaciu, rozkazy demobilizacji i rozwiązania oddziałów); materiały 

dot. stosunków polsko-ukraińskich; materiały dot. lwowskiej gminy żydowskiej i 

pogromów Żydów; materiały dot. jeńców przetrzymywanych w Nehrybce i Pikulicach; 

mapy; fotografie ukazujące życie codzienne okresu wojny; protokoły przesłuchań 

świadków zbrodni w Grochowcach i dokumentacja przedmiotów odnalezionych tam w 

2002 r.; fotografie ukazujące nagrobki wojskowych poległych w okresie II wojny 

światowej; czasopisma oraz kalendarze ukraińskie wydawane w okresie II wojny 

światowej. 

Na zbiór składa się 70 jednostek archiwalnych, podzielonych na serie i podserie (patrz: 

sekcja 13B – Struktura zasobu archiwalnego).  

Całość kolekcji w roku 2013 została opracowana i zdigitalizowana, a następnie 

umieszczona on-line, na stronie internetowej PWIN, wraz z inwentarzem archiwalnym, 

jako efekt dofinansowania uzyskanego z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w 

ramach programu „Archiwistyka Społeczna” (projekt pn. „Dwie okupacje (1939-1941 i 

1941-1944). Życie codzienne na pograniczu”).  

• Materiały rodziny Podlaszeckich 

Materiały rodziny Podlaszeckich to dokumentacja należąca do dwóch ostatnich 
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duchownych greckokatolickich z miejscowości Kobylnica Wołoska, Jana i Konstantego 

Podlaszeckich (odpowiednio: ojca i syna). Zakres chronologiczny zespołu rozpoczyna 

się w połowie XIX w., a kończy w roku 1941, natomiast zakres terytorialny obejmuje 

greckokatolicką diecezję przemyską.  

W 1946 r. Konstanty Podlaszecki wraz rodziną i parafianami został deportowany do 

ZSRR, pozostawiając w cerkwi w Kobylnicy Wołoskiej swoje archiwum (zawierające 

również materiały jego ojca, Jana), mające charakter zarówno osobisty, jak i 

administracyjny. Zespół odzwierciedla bowiem również funkcje urzędnicze pełnione w 

tym okresie przez duchownych greckokatolickich – nie tylko w Kobylnicy Wołoskiej, ale 

również w innych parafiach, w których posługę sprawował Konstanty Podlaszecki. W 

zespole znalazły się również materiały należące do dzieci Konstantego Podlaszeckiego: 

Romana i Natalii.  

Materiały te trafiły do PWIN w 2012 r., za zgodą ówczesnego proboszcza parafii 

rzymskokatolickiej rezydującej w niegdysiejszej cerkwi św. Dymitra w Kobylnicy 

Wołoskiej, przy wsparciu Stanisława Barana – współpracującego z Instytutem 

regionalisty. Materiały te trafiły do Instytutu w bardzo złym stanie, po wieloletnim 

przebywaniu w złych warunkach, na strychu cerkwi.  

Większość materiałów w zespole stanowi korespondencja członków rodziny 

Podlaszeckich dotycząca spraw osobistych i urzędowych. Ważną częścią zespołu są 

również akta administracyjno-gospodarcze związane z prowadzeniem parafii, pisma 

dotyczące wizytacji, rachunki cerkiewne. W zespole zachowały się także m.in.: 

materiały dotyczące spraw sądowych członków rodziny Podlaszeckich i parafian z 

Kobylnicy Wołoskiej; listy wysyłane do mieszkańców Kobylnicy Wołoskiej przez ich 

krewnych przebywających na emigracji zarobkowej zagranicą; zawiadomienia ze 

szpitala w Lubaczowie dotyczące zgonów pacjentów pochodzących z Kobylnicy 

Wołoskiej; poświadczenie szczepienia Romana Podlaszeckiego przeciwko ospie z 1931 

r.; tablice genealogiczne parafian z Kobylnicy Wołoskiej sporządzone przez 

Konstantego Podlaszeckiego; wizytówki, ulotki, reklamy oraz cenniki z I poł. XX wieku; 

wykaz norm pracy obowiązujących w kołchozie im. Tarasa Szewczenki w Kobylnicy 

Wołoskiej z 1941 r. Do zespołu włączono również niewielką biblioteczkę zachowaną 

razem z dokumentacją; w jej skład wchodzą biblie i katechizmy, pisma teologiczne, 

poradniki i broszury informacyjne, a także literatura piękna oraz dotycząca muzyki i 

filozofii. 

Materiały napisane są przede wszystkim w językach ukraińskim, polskim i niemieckim, 

pojedyncze pozycje książkowe także w języku angielskim i francuskim. 

Na zespół składają się 122 jednostki archiwalne, pogrupowane w serie i podserie 

(patrz: sekcja 13B – Struktura zasobu archiwalnego). 

• Spuścizna dra Aleksandra Kolańczuka 

W 2012 r. do PWIN swoją spuściznę naukową przekazał historyk wojskowości od lat 

współpracujący z Instytutem – dr Aleksander Kolańczuk. Materiały w spuściźnie 
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dotyczą głównie sojuszu polsko-ukraińskiego z 1920 r. oraz emigracji petlurowskiej w 

Polsce; nie brak również (umieszczonych w początkowych sygnaturach) materiałów 

osobistych A. Kolańczuka, dotyczących głównie jego pracy zawodowej (np. biogramy i 

autobiografie, świadectwa i dyplomy, zaświadczenia, nagrody, zaproszenia i 

podziękowania). W skład pozostałych grup tematycznych wchodzą m.in. fotografie, 

wykazy i biogramy oficerów, wspomnienia, akty notarialne, mapy, korespondencja, 

druki ulotne, nie brakuje również publikowanych i niepublikowanych opracowań 

dotyczących wspomnianej tematyki – zarówno autorstwa A. Kolańczuka, jak i innych 

osób; materiały te mają charakter warsztatu naukowego historyka.  

PWIN określa zakres chronologiczny spuścizny jako lata 1914-2012. W skład spuścizny 

wchodzą zarówno kserokopie archiwaliów przechowywanych w innych archiwach 

wykonane przez A. Kolańczuka, jak również oryginały kolekcjonowane na przestrzeni 

lat w związku z wykonywaną pracą naukową. Zakres terytorialny spuścizny to obszar II 

RP i Ukrainy Radzieckiej, a także państw, do których wyjeżdżała ukraińska emigracja 

polityczna i wojskowa. 

W skład spuścizny wchodzą 202 jednostki archiwalne, pogrupowane w serie i podserie 

(patrz: sekcja 13B – Struktura zasobu archiwalnego). 

Spuścizna dr Aleksandra Kolańczuka w roku 2012 została opracowana i 

zdigitalizowana, a następnie umieszczona on-line, na stronie internetowej PWIN, wraz z 

inwentarzem archiwalnym, jako efekt dofinansowania uzyskanego z Narodowego 

Instytutu Audiowizualnego w ramach programu „Archiwistyka Społeczna” (projekt pn. 

„Polsko-ukraińskie braterstwo broni w 1920 roku”). 

• Materiały dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej 

Zbiór ten obejmuje dokumenty z lat 1881-1939, pozostawione w Polsce przez  

duchownych greckokatolickich deportowanych do ZSRR. Materiały te przez lata zbierał 

Stanisław Baran, a następnie przekazał je do PWIN.  

W skład zespołu wchodzą m.in. materiały na temat działalności dobroczynnej 

grekokatolików diecezji przemyskiej; plakaty i broszury wydawane przez czytelnię 

Michała Kaczkowskiego oraz „Proswitę” (ukraińskie organizacje społeczno-oświatowe); 

drukowane Sprawozdania Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Przemyślu i Jaworowie 

z lat 1894, 1900 oraz 1931; materiały dotyczące fabryki kadzideł Jozefa Kuryłki, 

zaopatrującej w kadzidło okolicznych duchownych grekokatolickich; czasopisma 

ukraińsko- i niemieckojęzyczne oraz książki. 

Zbiór składa się z 17 jednostek archiwalnych, niepodzielonych na serie. Materiały 

występują głównie w języku ukraińskim, ale także polskim, niemieckim, węgierskim, 

francuskim i starocerkiewnosłowiańskim.  

• Kolekcja materiałów dotyczących dziejów wsi: Kobylnica Wołoska, Kobylnica 

Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach) 

Kolekcja ta została przekazana do PWIN przez Stanisława Barana – pochodzącego z 
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Kobylnicy Wołoskiej regionalistę. W skład kolekcji wchodzą gł. kopie archiwaliów z 

innych archiwów oraz teksty drukowane, tematycznie dotyczące miejscowości 

wymienionych w nazwie kolekcji (wszystkie znajdują się w gminie Wielkie Oczy, powiat 

lubaczowski, woj. podkarpackie).  

Kolekcja zawiera 185 teczek, podzielonych na serie i podserie (patrz: sekcja 13B – 

Struktura zasobu archiwalnego). Daty skrajne zawartości to 1557-2007 (daty te 

dotyczą jednak powstania oryginałów, których w tej kolekcji nie przechowuje się). 

W kolekcji znajdują się kopie źródeł rękopiśmiennych z archiwów polskich i 

ukraińskich, fragmenty pomocy archiwalnych, kopie i opublikowane mapy, 

wydawnictwa źródłowe i opracowania publikowane i niepublikowane.  

6A Zasób tradycyjny/cyfrowy 

Zasób PWIN ma gł. charakter tradycyjny z niewielką liczbą materiałów zapisanych 

cyfrowo. 

6B Wielkość zasobu 

Materiały przechowywane przez PWIN stanowią ok. 7mb akt, nie sposób jednak 

dokładne określić tej wielkości, ponieważ część zasobu nie została jeszcze opracowana.  

Na sumę tę składają się: 

 akta własne Instytutu (101 j.a., 1,26 mb.),  

 spuścizna dokumentacyjna po Stacji PTH (w trakcie opracowania), 

 Kolekcja materiałów dotyczących dziejów wsi: Kobylnica Wołoska… (185 j.a., 

0,67 mb.), 

 Spuścizna dra Aleksandra Kolańczuka (202 j.a., 0,81 mb.), 

 kolekcja pn. "Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na 

pograniczu" (70 j.a., 0,61 mb.), 

 Materiały rodziny Podlaszeckich (122 j.a., 0,65 mb.), 

 Materiały dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej (17 j.a., 0,145 mb.). 

Zsumowanie powyższych wartości dla materiałów opracowanych daje 697 j.a. i ok. 4,2 

mb.  

6C Formaty zapisu i charakter fizyczny zasobu 

Materiały oryginalne 

rękopisy x 

fotografie tradycyjne x 
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fotografie cyfrowe x 

video analogowe  

video cyfrowe  

nagrania dźwiękowe analogowe  

nagrania dźwiękowe cyfrowe  

dokumentacja elektroniczna (inna niż foto, 

audio lub video) 

 

druki ulotne x 

książki i czasopisma x 

muzealia  

Kopie  

rękopisy x 

fotografie tradycyjne x 

video analogowe  

nagrania dźwiękowe analogowe  

druki ulotne x 

inne  

 

7 Działania podejmowane przez archiwum 

7A Wystawy 

brak 

7B Konferencje, spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady... 

PWIN organizuje wiele konferencji naukowych, seminariów i wykładów, jednak nie 

mają one bezpośredniego związku z tematyką archiwalną czy z archiwum Instytutu; 

dotyczą one zazwyczaj problematyki wspólnego dziedzictwa polsko-ukraińskiego, 

historii Ukrainy i sytuacji mniejszości narodowych w Polsce (zwł. Ukraińców i Żydów). 

PWIN organizuje również spotkania o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół 
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średnich i studentów z Polski, Ukrainy i Białorusi.  

Pracownicy i współpracownicy Instytutu biorą również udział w konferencjach 

naukowych organizowanych przez inne podmioty. Referaty dotyczące tematyki 

archiwum PWIN wygłasza archiwistka Instytutu, Bogumiła Kowal. Do tej pory były to: 

 referat pt. „Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w 

Przemyślu”; konferencja pt. „Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce”, 

organizator: Instytutu Historii UMCS, Lublin, 8.11.2012 r.  

 referat pt. „Materiały po rodzinie Podlaszeckich i ich przydatność do badań 

duchowieństwa greckokatolickiego z przełomu XIX i XX wieku”; I 

Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne pt. „Aktualne problemy 

archiwistyki i zarządzania dokumentami”, organizator: Instytutu Historii UMCS, 

Lublin, 21.05.2016 r. 

W związku z dofinansowanymi przez NInA projektami digitalizacyjnymi realizowanymi 

przez PWIN w 2012 i 2013 r. na ich zakończenie organizowane były spotkania, których 

celem było zaprezentowanie cyfrowych kolekcji powstałych w ramach danego projektu. 

Odbyły się następujące spotkania: 

• związane z projektem „Polsko-ukraińskie braterstwo broni…”:  

 dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w 

Przemyślu, 21.12.2012 r., 

 dla naukowców i badaczy historii, 27.12.2012 r.,  

 dla nauczycieli i dziennikarzy, 28.12.2012 r. 

• związane z projektem „Dwie okupacje…”: 

 dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w 

Przemyślu, 20.12.2013 r. (patrz: załącznik nr 8), 

 dla naukowców, badaczy historii, dziennikarzy, nauczycieli, 30.12.2013 r. 

7C Gry, turystyka archiwalna... 

brak 

7D Działalność wydawnicza 

PWIN prowadzi intensywną działalność wydawniczą, publikując czasopisma („Biuletyn 

Ukrainoznawczy”, „Studia Polsko-Ukraińskie” i „Studia Przemyskie” – w tym pierwszym 

znaleźć można również sprawozdania z działalności PWIN), serie wydawnicze 

(najważniejsze to edycje źródeł w serii „Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów” oraz 

„Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa”) oraz monografie naukowe, a także edycje 

źródeł takich jak pamiętniki i wspomnienia.  Łączny dorobek wydawniczy PWIN 

stanowi kilkadziesiąt publikacji.   
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7E Inne 

PWIN podejmuje również działania, których celem jest promowanie działalności 

Instytutu – przykładem mogą być przedsięwzięcia związane z realizacją projektów 

digitalizacyjnych finansowanych przez NInA. Działania te były promowane przez 

następujące kanały informacyjne: 

 strona internetowa PWIN, 

 wydawany przez PWIN „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 

 lokalna prasa, m.in. „Życie Podkarpackie”, „Nasz Przemyśl”, „Gazeta Przemyska”, 

wydawana na Ukrainie gazeta polonijna „Kurier Galicyjski”, 

 spotkania z historykami, studentami, nauczycielami, dziennikarzami (patrz: 7B) 

 

8 Struktura i współpraca 

8A Typ podmiotu 

PWIN jest stowarzyszeniem, posiada status organizacji pożytku publicznego  

Instytut funkcjonuje zgodnie ze Statutem PWIN z 22.09.2012 r. 

Obecnie stowarzyszenie liczy 21 członków statutowych.  

Statut przewiduje również kategorię tzw. stałych współpracowników, którzy nie 

składają pisemnej deklaracji członkowstwa, a aktywnie współpracują z Instytutem. 

Obecnie jest ich 32. 

8B Sposób zarządzania 

Archiwum nie jest osobno wydzieloną ze struktur PWIN komórką, jest traktowane jako 

integralna część Biblioteki PWIN.   

Działalność archiwistyczna oraz dokumentacyjna jest poboczną działalnością 

wykonywaną przez Instytut; do głównych działań należy działalność badawcza i 

wydawnicza oparta o materiały z innych archiwów historycznych, natomiast 

wykonywanie funkcji archiwalnych (gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i 

udostępnianie) w stosunku do posiadanych przez PWIN oryginałów materiałów 

archiwalnych jest funkcją dodatkową w życiu stowarzyszenia.     

8C Instytucje współpracujące 

PWIN w ramach swojej działalności archiwalnej współpracuje gł. z Archiwum 

Państwowym w Przemyślu i Ośrodkiem KARTA.  
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 Pola współpracy z AP w Przemyślu: 

 przekazanie do zasobu AP części spuścizny dokumentacyjnej po Stacji Naukowej 

PTH Oddział w Przemyślu 

 przekazanie do zasobu AP księgi parafialnej z Kobylnicy Wołoskiej (zespół Akta 

stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej (1684-1758, 

1864-1887), nr zespołu 1728) 

 pomoc ze strony AP w zakresie konserwacji archiwaliów 

Pola współpracy z Ośrodkiem KARTA: 

 wymiana publikacji i informacji nt. archiwum, 

 przynależność do Sieci Archiwów Społecznych, 

 konsultacje ws. opracowania zasobu archiwalnego. 

Umiarkowana jest natomiast współpraca z lokalnym samorządem, m.in. z Miastem 

Przemyśl, która sprowadza się właściwie wyłącznie do dzierżawy pomieszczeń 

zajmowanych przez PWIN. Działalność Instytutu nie jest zbyt dobrze postrzegana przez 

lokalnych działaczy politycznych ze względu na napięcia polsko-ukraińskie. 

Cyfrowe wersje materiałów zdigitalizowanych w latach 2012 i 2013 w ramach 

projektów dofinansowanych przez NInA (program „Archiwistyka Społeczna”) 

pochodzące ze spuścizny Aleksandra Kolańczuka oraz z kolekcji materiałów dot. II 

wojny światowej zostały na dyskach zewnętrznych przekazane do NInA oraz do 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie.  

 

9 Finansowanie 

Stowarzyszenie, a w jego ramach – archiwum, nie ma stałego finansowania, utrzymuje 

się z grantów publicznych, darowizn, zysków ze sprzedaży publikacji (obecnie dużo 

mniejszych niż na początku działalności Instytutu) oraz składek członkowskich i prac 

zleconych, co znacząco wpływa na stabilność projektu (patrz: sekcja 18D).  

PWIN otrzymało liczne granty i dotacje od różnych instytucji m.in. na działania 

naukowe i wydawnicze (do instytucji dotujących PWIN w przeszłości należą np. 

Fundacja Batorego, Komitet Badań Naukowych, Unia Europejska, National Endowment 

for Democracy w Waszyngtonie, Fundusz Rozwoju Euroregionu Karpackiego, 

ministerstwo właściwe ds. nauki, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – Forum 

Ekonomiczne i wiele innych).  

Działalność związaną z archiwum społecznym PWIN finansowano głównie z dwóch 

grantów publicznych z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach programu 

„Archiwistyka Społeczna”: 

• projekt pt. „Polsko-ukraińskie braterstwo broni w 1920 roku”, realizacja 15.11.-
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31.12.2012 r. 

Celem projektu było opracowanie, konserwacja i zabezpieczenie, digitalizacja i 

udostępnienie (kopii cyfrowych) materiałów archiwalnych przekazanych przez 

Aleksandra Kolańczuka w formie spuścizny naukowej (patrz: sekcja 6). Wykonano pond 

7000 skanów, które następnie umieszczono na stronie internetowej Instytutu. Cyfrowe 

wersje materiałów wraz z metadanymi zostały zdeponowane w bibliotece PWIN, a 

także przekazane do NInA i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dotacja z NInA 

wyniosła 30 000 zł. 

• projekt pt. „Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na 

pograniczu”, realizacja 22.11.-31.12.2013 r. 

Celem projektu było opracowanie, konserwacja i zabezpieczenie, digitalizacja i 

udostępnienie (kopii cyfrowych) materiałów archiwalnych zebranych w kolekcji o tej 

samej nazwie (patrz: sekcja 6). Wykonano pond 5000 skanów, które następnie 

umieszczono na stronie internetowej Instytutu. Cyfrowe wersje materiałów wraz z 

metadanymi zostały zdeponowane w bibliotece PWIN, a także przekazane do NInA i 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dotacja z NInA wyniosła 27 000 zł. 

Ponadto PWIN dwukrotnie w roku 2016 ubiegał się o dofinansowanie swoich działań 

archiwalnych w ramach konkursów organizowanych przez Naczelną Dyrekcję 

Archiwów Państwowych. Oba wnioski pozostały bez finansowania. Były to następujące 

projekty: 

• w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016” zadanie pt. „Stacja 

Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu, jej założyciele 

oraz pracownicy” 

• w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016 – priorytet 

digitalizacja” zadanie pt. „Kulturotwórcza rola parafii na wsi galicyjskiej, na 

przykładzie parafii greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej (pow. 

lubaczowski)” 

 

10 Osoby zaangażowane w tworzenie archiwum 

 

10A Liczba osób zaangażowanych 

Obecnie w PWIN pracuje 7 osób, w tym jedna – dyrektor Instytutu – wykonuje swoje 

stałe, codzienne zadania społecznie. Wśród tych osób jedna (B. Kowal) jest 

odpowiedzialna za kwestie związane bezpośrednio z archiwum (bieżącym i 

historycznym). 

Liczba pracowników zatrudnianych w PWIN zmieniała się na przestrzeni lat zależnie od 
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środków finansowych będących w dyspozycji Instytutu, wynosząc zazwyczaj od 3 do 8 

osób. Sposób zatrudnienia w Instytucie jest niestabilny. Wielokrotnie w przeszłości 

zdarzało się redukowanie zatrudnienia pracowników, które objawiało się 

zmniejszeniem wymiaru etatu lub czasowym przejściem danego pracownika na 

wolontariat. 

Ponadto PWIN często korzysta z pomocy stażystów kierowanych na okresowe, 

kilkumiesięczne staże w Instytucie przez urzędy pracy. Łącznie w ciągu ponad 25 lat 

istnienia PWIN staże odbyło tam ok. 30 osób. 

PWIN posiada również wielu stałych współpracowników regularnie podejmujących 

działania wraz z Instytutem, zwł. historyków, filologów, socjologów i politologów, 

zarówno z Polski i Ukrainy, jak i innych państw świata. 

10B Pełnione funkcje 

Siedem obecnie pracujących  w Instytucie osób pełni następujące funkcje: 

Stanisław Stępień – dyrektor PWIN (funkcja pełniona społecznie) 

Ryszard Łamasz – kierownik biura, księgowość 

Małgorzata Szybiak – redaktorka wydawnictw 

Bogumiła Kowal – archiwistka 

Ludmiła Kozłowska – tłumacz z jęz. rosyjskiego  

Anna Zelwak – tłumacz z jęz. ukraińskiego 

Krzysztof Bortnik – pracownik merytoryczny (naukowy) oraz bibliotekarz 

Zadania pełnione w Instytucie nie są jednak ściśle przyporządkowane do danej osoby, a 

jej zasadnicza funkcja nie determinuje ostatecznie wykonywanych obowiązków – 

pracownicy podejmują się takich zadań, jakich wykonanie obecnie jest potrzebne w 

życiu instytutu i jakie zostały im przydzielone przez dyrektora. 

Wśród pracowników i stażystów współpracujących z PWIN na przestrzeni lat 

znajdowały sie osoby pełniące następujące funkcje (lub posiadające następujące 

wykształcenie): księgowy, pracownik techniczny, historyk-archiwista (funkcja ta 

pojawia się w sprawozdaniach za 1998 r.), kierownik biura, ekonomista, technik-

informatyk, bibliotekarz, polonista, filolog ukraiński, kulturoznawca, redaktor, 

pracownik biurowy, grafik, germanista, informatyk, filolog klasyczny, anglista, 

archiwista zakładowy. 

10C Typ współpracy  

wolontariat x 

umowa o pracę x 

umowa cywilno-prawna x 
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praktyki x 

staż x 

inne  

10D Sposoby pozyskiwania wolontariuszy 

Brak zaprojektowanego programu pozyskiwania wolontariuszy 

 

11 Gromadzenie zasobu archiwalnego 

Część zasobu PWIN została przejęta po likwidacji przemyskiej Stacji Naukowej PTH; 

oprócz materiałów mających charakter akt własnych (z których część przekazano 

później do Archiwum Państwowego w Przemyślu) przejęto również archiwalia dot. II 

wojny światowej, zbierane wcześniej przez Stację, obecnie stanowiące część kolekcji pn. 

„Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na pograniczu” – 

uzupełnianej potem (i uzupełnianej w dalszym ciągu) przez PWIN.  Wśród akt po PTH 

znajdują się również spuścizny naukowe osób związanych wcześniej ze Stacją, obecnie 

materiały te czekają wciąż na opracowanie. 

Drugą ważną częścią zasobu archiwalnego PWIN są materiały przekazywane 

Instytutowi przez darczyńców – z jednej strony pojedyncze materiały, włączane np. do 

kolekcji „Dwie okupacje...”, z drugiej – całe kolekcje przekazywane do Instytutu przez 

jego współpracowników, tak jak spuścizna naukowa dr Aleksandra Kolańczuka oraz 

materiały otrzymane od Stanisława Barana (Materiały rodziny Podlaszeckich, Materiały 

dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej, Kolekcja materiałów dotyczących 

dziejów wsi Kobylnica Wołoska...). 

Co ważne, PWIN nie prowadzi obecnie żadnych działań mających na celu działalność 

dokumentacyjną w sensie gromadzenia zasobu archiwalnego, ponieważ nie jest to 

głównym celem istnienia Instytutu, wymaga pewnej logistyki związanej z 

opracowaniem, przechowywaniem i konserwacją nowych materiałów. Jeśli do Instytutu 

zgłaszają się jednak darczyńcy, to PWIN przyjmuje przekazywane przez nich materiały.   

11A Kto zajmuje się gromadzeniem zasobu? 

Nie dotyczy, ponieważ PWIN nie animuje gromadzenia zasobu archiwalnego 

11B Sposoby gromadzenia/docierania do darczyńców 

Instytut nie prowadzi zaplanowanych akcji dokumentacyjnych, a darczyńcy zgłaszają się 

do PWIN samodzielnie, w dużej mierze są to osoby z kręgu bliskich współpracowników 

instytutu (dr A. Kolańczuk – obecnie wiceprezes PWIN, St. Baran – stały 
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współpracownik Instytutu, regionalista).  

W przypadku kolekcji „Dwie okupacje...” dot. II wojny światowej materiały pochodzą od 

wielu darczyńców (częściowo zostały przekazane przemyskiej Stacji Naukowej PTH), 

osób prywatnych, gł. kolekcjonerów i pasjonatów.    

11C Rejestracja wpływów 

Nie prowadzi się ewidencji w momencie wpływu materiałów do archiwum 

11D Selekcja materiałów 

PWIN przyjmuje do swojego zasobu materiały związane tematycznie z działalnością 

Instytutu, tj. z tematyką ukraińską, regionalistyczną oraz dotyczące wyznania 

greckokatolickiego i duchownych greckokatolickich. 

11E Czy przejmuje się oryginały, czy sporządza kopie? 

PWIN gromadzi od darczyńców zarówno oryginały, jak i kopie materiałów archiwalnych 

(np. kopie źródeł z innych archiwów, jak w przypadku kolekcji przekazanej przez St. 

Barana, dotyczącej Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej). Początkowo Instytut nie przyjmował 

kopii materiałów, zmieniło się to z czasem, ze względu na życzenia darczyńców i 

posiadane przez nich zbiory informacyjne – istotne i pomocne w badaniach z danego 

zakresu (sojusz polsko-ukraiński z 1920 r., historia regionalna itp.).   

Kopie archiwaliów znajdują się w spuściźnie dr A. Kolańczuka (kolekcja pn. „Polsko-

ukraińskie braterstwo broni...”)  i wspomnianej powyżej kolekcji dot. Kobylnicy Ruskiej i 

Wołoskiej ; w obu przypadkach są to materiały stanowiące warsztat naukowy osoby 

przekazującej dane materiały, tj. m.in. kopie źródeł z innych archiwów historycznych 

(zwł. polskich i ukraińskich). 

PWIN przechowuje również bardzo liczne kopie archiwaliów z innych archiwów (zwł. 

polskich i ukraińskich) wykorzystywane przez Instytut w bieżącej pracy badawczej i 

wydawniczej. 

Kopie archiwaliów mają postać kserokopii, mikrofilmów oraz zdjęć cyfrowych. 
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11F Zasady przyjęcia materiałów do zasobu 

dar x 

depozyt  

wypożyczenie  

inne x 

dziedziczenie (część zasobu została przejęta po 

przemyskiej Stacji Naukowej PTH) 

 

12 Przechowywanie zasobu archiwalnego 

 

12A Warunki magazynowe 

Magazyn archiwalny umieszczony jest w głównej siedzibie PWIN, w kamienicy przy 

przemyskim Rynku. Na magazyn przeznaczone osobne pomieszczenie, usytuowane 

obok pracowni naukowej (w trakcie badania zamkniętej z powodu remontu), lecz na 

drodze do toalety. W pomieszczeniu znajduje się okno, zasłonięte nieprzepuszczającą 

światła kotarą. 

W magazynie przechowywane są zarówno materiały archiwalne, jak i część posiadanych 

przez PWIN materiałów bibliotecznych (część z nich jest przechowywana w czytelni, a 

część w głównym pomieszczeniu, w którym pracują pracownicy Instytutu).  

Magazyn jest zimny i wilgotny; obecnie magazyn i czytelnia są nieogrzewane ze względu 

na trwający remont tej części siedziby. Instytut dysponuje narzędziami służącymi do 

pomiaru temperatury i wilgotności, ale obecnie nie są one w użyciu, gdyż nawet bez 

specjalistycznych przyrządów dla pracowników Instytutu jasnym jest, że warunki 

magazynowe są niezadowalające.  

Kolejnym problemem jest brak miejsca w magazynie – dostęp do niektórych regałów 

jest utrudniony z powodu ich ciasnego ustawienia w pomieszczeniu; część materiałów 

leży na ziemi, ze względu na brak miejsca na półkach. 

12B Sprzęt i wyposażenie 

Magazyn wyposażony jest w różnorodne drewniane regały i szafy, o różniącej się 

wysokości półek.  

Kartony, segregatory i teczki, w których przechowywane są akta nie są materiałami 
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profesjonalnymi, bezkwasowymi, lecz zwykłymi, o charakterze materiałów biurowych. 

Większość teczek umieszczona jest bezpośrednio na regałach, poziomo (na leżąco) lub 

pionowo (na stojąco), bez umieszczenia w ochronnym kartonie.  

Regały i półki opisane są częściowo, poprzez wsadzone między teczki kartki np. z nazwą 

zespołu/zbioru.  

12C Stan fizyczny zasobu i konserwacja 

Duża część zasobu archiwalnego PWIN jest w złym stanie fizycznym i wymaga działań 

konserwatorskich.  

Dotyczy to zwłaszcza zespołu „Materiały rodziny Podlaszeckich”, w którym część 

materiałów ma ślady pleśni i innych uszkodzeń biologicznych oraz mechanicznych, 

ślady zawilgoceń, a także słabą strukturę papieru. 

W przypadku dwóch kolekcji zdigitalizowanych w ramach dofinansowania z NInA, tj. 

kolekcji „Dwie okupacje...” i „Polsko-ukraińskie braterstwo broni...” materiały zostały 

poddane konserwacji; wcześniej ich stan oceniono następująco: duży stopień 

zniszczenia, słaba struktura papieru, uszkodzenia mechaniczne, zacieki, ubytki, a w 

przypadku kolekcji „Dwie okupacje...” również zawilgocenia. 

12D Dodatkowe uwagi 

W ramach projektów dofinansowanych przez NInA w programie „Archiwistyka 

społeczna” PWIN zdigitalizował dwie kolekcje: „Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-

1944). Życie codzienne na pograniczu” i „Polsko-ukraińskie braterstwo broni w 1920 r.” 

(spuścizna dr Aleksandra Kolańczuka).  

Cyfrowe kopie archiwaliów w dużej rozdzielczości zostały zapisane w formacie TIFF i 

uzupełnione metadanymi, są one przechowywane w PWIN na dyskach zewnętrznych. 

Kopie tych materiałów, również na dyskach zewnętrznych, zostały przekazane do NInA i 

Archiwum Akt Nowych.  W przypadku kolekcji „Dwie okupacje...” wykonano 5098 

skanów , w przypadku spuścizny A. Kolańczuka – 7115 skanów. 

 

13 Opracowanie zasobu archiwalnego 

  

13A Pomoce informacyjno-ewidencyjne 

PWIN przy opracowaniu nie wykorzystuje żadnych specjalistycznych baz danych i 

systemów jak OSA, ZoSIA czy IZA. Opis archiwalny w postaci inwentarzy do 

poszczególnych zespołów/zbiorów tworzony jest przy pomocy programu WORD, choć 

jest on tworzony z myślą o naśladowaniu formularza bazy IZA (zarówno jeśli chodzi o 
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składniki graficzne, jak i treściowe).  

PWIN dysponuje następującymi pomocami archiwalnymi: 

1. inwentarz archiwalny kolekcji pn. Zbiór materiałów dotyczących II wojny 
światowej w Przemyślu i Galicji Wschodniej/kolekcja „Dwie okupacje 
(1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na pograniczu” 

Inwentarz ten występuje w dwóch wersjach: w wersji on-line, umieszczonej na stronie 

internetowej PWIN w zakładce „Archiwistyka społeczna” oraz w wersji dostępnej w 

siedzibie Instytutu (wydruk komputerowy). W przypadku pierwszej wersji zawiera ona 

krótki opis na poziomie zespołu oraz wykaz jednostek archiwalnych wraz z ich opisem; 

druga wersja zawiera obszerniejszy wstęp do inwentarza opatrzony przypisami. Wstęp 

ten składa się z następujących składników: dzieje twórcy zespołu, dzieje zespołu, 

charakterystyka archiwalna zespołu, zawartość zespołu, analiza metod porządkowania 

zespołu (wraz z wykazem serii i podserii). Po wstępie następuje wykaz jednostek 

archiwalnych zgodnie z sygnaturami, podobnie jak w przypadku wersji inwentarza 

dostępnej on-line. 

Opis na poziomie jednostki składa się z następujących elementów: sygnatura, tytuł 

jednostki i data powstania, opis jednostki (rodzaj dokumentacji, forma wewnętrzna, 

forma zewnętrzna, stan fizyczny, język, liczba stron, format).  

Przykładowy opis jednostki archiwalnej: 

Sygn. 22 

tytuł i data: Kronika Szkoły Powszechnej w miejscowości Liskowate powiat 

Krościenko koło Chyrowa; 1898-1940; 

opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, poszyt, po konserwacji, j. pol., j. 

ukr., s. 107, A4 

Tytuły nadane jednostkom archiwalnym przez archiwistę zostały ujęte w nawias 

kwadratowy. 

Opisy jednostek archiwalnych są oddzielone od siebie nazwami serii i podserii. 

W przypadku inwentarza dostępnego on-line tytuł jednostki jest hiperłączem, które 

odsyła do skanów dokumentów z danej teczki poprzedzonych skanem frontowej strony 

teczki – z widocznym opisem jednostki (nazwa zbioru, tytuł teczki, daty, liczba stron, 

sygnatura). W przypadku opisu teczek nazwa zbioru brzmi „Zbiór materiałów 

dotyczących II wojny światowej w Przemyślu i Galicji Wschodniej”. 

2. inwentarz zespołu Materiały rodziny Podlaszeckich 

Autorką inwentarza jest archiwistka PWIN, Bogumiła Kowal. Inwentarz ten dostępny 

jest w wersji elektronicznej w siedzibie Instytutu. Wykaz jednostek archiwalnych 

poprzedzony jest wstępem składającym się z następujących części: biografia Jana i 

Konstantego Podlaszeckich, dzieje zespołu, charakterystyka archiwalna zespołu, 

zawartość zespołu, analiza metod porządkowania (wraz z wykazem serii). Po wstępie 
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następuje wykaz jednostek archiwalnych zgodnie z sygnaturami.  

Opis na poziomie jednostki składa się z następujących elementów: sygnatura, tytuł 

jednostki i data powstania, opis jednostki (rodzaj dokumentacji, forma wewnętrzna, 

forma zewnętrzna, stan fizyczny, język, liczba stron, format – w postaci 

zestandaryzowanej, A4, A5, lub wymiary w milimetrach); niektóre jednostki są 

uzupełnione o krótkie uwagi dodatkowe, np. „zachowana jedynie połowa świadectwa 

szkolnego”.  

Przykładowy opis jednostki archiwalnej: 

sygn. 8 tytuł i data: [Korespondencja z Janem Podlaszeckim dotycząca jego 

posługi duszpasterskiej w Orowem i Kobylnicy Wołoskiej]; 1886, 1914, 1916, 

1923; opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopisy, akta luźne, do konserwacji, 

j. ukr., s. 17, A5 

W serii Biblioteczka należąca do Podlaszeckich ograniczono elementy opisu jednostki, 

określając tylko sygnaturę, tytuł i datę, język, liczbę stron, niekiedy stan zachowania 

oraz formę zewnętrzną (wydruk lub broszura). W przypadku teczek zawierających 

publikacje opis archiwalny niektórych jednostek jest uzupełniony o szczegóły dotyczące 

umieszczonych w niej obiektów, np.: 

sygn. 109  

tytuł i data: [Poradniki i broszury należące do Konstantego Podlaszeckiego]; b.d. 

 opis jednostki: broszury, j. pol, j.ukr., stan dobry, s. 25  

[Broszura dotycząca spraw ekonomicznych, pochodząca z I połowy XX wieku; 

Kaczorowski Włodzimierz, Poradnik dla tańczących z I połowy XX wieku]. 

Tytuły nadane jednostkom archiwalnym przez archiwistę zostały ujęte w nawias 

kwadratowy. 

Opisy jednostek archiwalnych są oddzielone od siebie nazwami serii i podserii. 

3. inwentarz Spuścizny dra Aleksandra Kolańczuka 

Inwentarz ten występuje w dwóch wersjach: w wersji on-line, umieszczonej na stronie 

internetowej PWIN w zakładce „Archiwistyka społeczna” oraz w wersji dostępnej w 

siedzibie Instytutu (plik komputerowy programu WORD).  

W przypadku pierwszej wersji zawiera ona opis na poziomie zespołu w postaci 

określenia wielkości zespołu i dat skrajnych oraz wykaz jednostek archiwalnych wraz z 

ich opisem; druga wersja zawiera obszerniejszy wstęp do inwentarza, składa się z 

następujących części: biografia dra Aleksandra Kolańczuka, dzieje zespołu, 

charakterystyka archiwalna zespołu (wraz z wykazem serii i podserii), zawartość 

zespołu, analiza metod porządkowania zespołu. Po wstępie następuje wykaz jednostek 

archiwalnych zgodnie z kolejnością sygnatur.  

W przypadku wersji inwentarza dostępnej w pracowni naukowej PWIN opis archiwalny 

na poziomie jednostki składa się z następujących elementów: sygnatura, tytuł i data, 



Raport PWIN – wersja po autoryzacji, 13.07.2017 
 

25 
 

opis jednostki (rodzaj dokumentacji lub forma zewnętrzna, forma wewnętrzna, stan 

fizyczny, język, liczba stron, format). 

Przykładowy opis jednostki archiwalnej w inwentarzu dostępnym w siedzibie 

archiwum: 

41  

tytuł i data: Słowniczek pojęć dotyczących emigracji ukraińskiej po roku 1920 

sporządzony przez Aleksandra Kolańczuka; b.d.;  

opis jednostki: materiały aktowe, maszynopis, stan dobry, j. ukr., s. 20, A5 

Opisy jednostek archiwalnych są oddzielone od siebie nazwami serii i podserii. 

W spisie teczek widniejącym na stronie internetowej PWIN („Wykaz zdigitalizowanych 

obiektów”) umieszczono kolejną sygnaturę oraz tytuł teczki – stanowią one hiperłącze 

odsyłające użytkownika do skanów dokumentów pochodzących z danej jednostki oraz 

skanu frontu teczki zawierającego opis teczki (nazwa zespołu, tytuł teczki, daty skrajne, 

liczba stron, sygnatura). Na tej samej podstronie znajdują się jeszcze dwa linki: „Opis 

teczki” oraz „Właściwości obrazu”.  

Drugi link zawiera informacje techniczne związane z prezentowanymi on-line skanami, 

tj. typ pliku (TIFF), wymiary w pikselach, rozdzielczość w DPI oraz informacje dot. głębi 

kolorów i przestrzeni barw.  

Link „Opis teczki” prowadzi do tabeli zawierającej informacje pogrupowane w 

następujące pola: opis teczki (skrót nazwy archiwum, sygnatura i tytuł jednostki); 

nazwa archiwum; sygnatura (wraz ze skrótem nazwy archiwum); tytuł teczki; daty 

krańcowe; opis zewnętrzny (forma zewnętrzna i wewnętrzna, liczba stron, format); stan 

fizyczny; język; opis wewnętrzny jednostki (opis treści jednostki).  

Przykładowy opis jednostki umieszczony pod tym linkiem wygląda następująco:  

OPIS TECZKI: CK PWIN 9: Materiały Aleksandra Kolańczuka 

NAZWA ARCHIWUM: Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego 

w 

Przemyślu 

SYGNATURA: CK PWIN 9 

TYTUŁ TECZKI: Materiały Aleksandra Kolańczuka 

DATY KRAŃCOWE: b.d. 

OPIS ZEWNĘTRZNY: poszyt, maszynopis, s. 13, A4 

STAN FIZYCZNY: dobry 

JĘZYK: polski, ukraiński 

OPIS WEWNĘTRZNY JEDNOSTKI: biogramy ukraińskich wojskowych m.in.: 

Wiaczesława Kłoczkowskiego, Jurija Świrskiego, Aleksandra Biłyńskiego, Wiktora 
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Gawrońskiego, Iwana Morawskiego, Wiaczesława Suchodolskiego autorstwa A. 

Kolańczuka oraz wykazy generałów i półkowników Armii Ukraińskiej Republiki 

Ludowej zmarłych na terenie Polski w latach 1920-1939 

Skrót „CK” pojawiający się w opisie teczki i sygnaturze oznacza „Kolekcję Cyfrową”. 

W przypadku jednostek archiwalnych zawierających fotografie lub mapy poniżej 

miniatur skanów można odnaleźć również trzecie hiperłącze: „Podpisy zdjęć” (w 

przypadku sygn. 123 – „Podpisy map”), które przenosi użytkownika do spisu zdjęć/map, 

zawierającego kolejny numer obiektu w teczce, krótki tytuł zdjęcia/mapy, w przypadku 

fotografii ew. z datą jej wykonania, rzadko z autorem, np. „4. Członkowie 

gimnastycznego towarzystwa „Sokół” w Buenos Aires” lub „6. Pyłypczuk Filip / 

Пилипчук Пилип (28 IX 1869 – 30 VIII 1940, Chełm) – premier Ukraińskiej Republiki 

Ludowej, wiceprzewodniczący Rady Republiki”. 

Dodatkowo jednostka o sygnaturze 102 „Zdjęcia i rysunki przedstawiające wojskowych 

z obozów internowanych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce” 

zawiera również hiperłącze „Opis zdjęć”, które otwiera dokument zawierający tabelę z 

niemal takimi samymi danymi, jak w przypadku linku do „Opisu teczki”, jednak bez 

opisu wewnętrznego jednostki. Za tą tabelą następują opisy poszczególnych zdjęć 

znajdujących się w teczce oraz częściowo powielony opis na poziomie zespołu i 

jednostki archiwalnej.  

Przykładowy opis zdjęcia: 

OPIS ZDJĘCIA: Zmijenko Wszewład / Змієнко Всеволод [Zmijenko Wsewołod] 

NAZWA DOKUMENTU: Zmijenko Wszewład / Змієнко Всеволод [Zmijenko 

Wsewołod] 

KOLEKCJA: Spuścizna dra Aleksandra Kolańczuka 

TYTUŁ TECZKI: Zdjęcia i rysunki przedstawiające wojskowych z obozów 

internowanych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce 

AUTOR: Brak 

OPIS: Zmijenko Wszewład (ur. 16 października 1886 r., zm. 30 października 1938 

r.) – generał-porucznik Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 

MIEJSCE WYTWORZENIA: Brak 

DATA: Brak 

FORMAT: Jpg 

SYGNATURA: CK PWIN 13 

(Warto zwrócić uwagę na podanie formatu zapisu pliku, zamiast formatu fotografii oraz 

na sygnaturę zawierającą tylko skrót nazwy archiwum i numer kolejny fotografii w 

teczce – bez oznaczenia numeru i nazwy zespołu oraz jednostki archiwalnej.) 
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4. inwentarz zbioru pn. Materiały dotyczące greckokatolickiej diecezji 
przemyskiej 

Inwentarz dostępny jest w siedzibie PWIN (plik WORD). Zawiera krótki wstęp dot. m.in. 

tematyki zbioru (tu nazwanego zespołem) i jego dziejów, wielkości zbioru, dat 

skrajnych, stanu fizycznego i zawartości zbioru. Autorką inwentarza jest archiwistka 

PWIN Bogumiła Kowal. 

Po wstępie umieszczono wykaz jednostek archiwalnych. Opis na poziomie jednostki 

zawiera następujące informacje: sygnatura, tytuł i daty, opis jednostki (rodzaj 

dokumentacji, forma wewnętrzna i zewnętrzna, stan fizyczny, język).  

Przykładowy opis jednostki: 

9  

Tytuł i daty: Korespondencja duchownych z obrządku greckokatolickiego 

eparchii przemyskiej; 1915-1916, 1921, 1923-1924, 1929, 1934, 1937-1939; 

Opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopisy, dokumentacja luźna; stan dobry, 

j. ukr., j. pol., j. niem. 

5. inwentarz zbioru pn. Kolekcja materiałów dotyczących dziejów wsi: 
Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach) 

Inwentarz ten dostępny jest na miejscu w siedzibie PWIN. Składa się z następujących 

części: krótki wstęp (dot. powstania kolekcji, jej wielkości i charakteru materiałów – 

kopie i opracowania), zarys dziejów Kobylnicy Wołoskiej oraz wykaz jednostek 

zatytułowany „Bibliografia. Kopie dokumentów źródłowych i literatury do dziejów wsi: 

Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski (Felbach)” i uzupełniony 

adnotacją następującą: „Ponieważ w posiadanych materiałach nie zawsze jest możliwe 

ustalenie nazwy zespołu podajemy je według własnych nazw. Wszędzie jednak gdzie 

jest to możliwe informujemy w jakim zespole znajduje się dany dokument.”  Następnie 

zaprezentowana została lista teczek w podziale na rodzaje materiałów: źródła 

rękopiśmienne (podzielone wg archiwów, z których pochodzą kopie), informacje o 

zasobach archiwalnych (gł. pomoce archiwalne; 9 pozycji bibliograficznych, 

umieszczonych jako osobne pozycje inwentarza, opisane jako umieszczone w ramach tej 

samej sygnatury - 80), źródła kartograficzne, źródła drukowane, opracowania, 

opracowania niepublikowane. Od części zatytułowanej źródła drukowane zaburza się 

kolejność według sygnatur i zostaje ona zastąpiona kolejnością alfabetyczną (która nie 

pokrywa się z kolejnością sygnatur tylko w niewielkiej części). Opis poszczególnych 

pozycji zależy od ich charakteru (źródła archiwalne czy publikacje), zawiera zazwyczaj 

również informacje dot. formy wewnętrznej danego materiału (np. maszynopis, wypis z 

pracy, ksero, wydruk komputerowy). 

Oprócz wymienionych powyżej pomocy archiwalnych PWIN posiada również roboczy 

spis jednostek archiwalnych przejętych po PTH. 
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13B Struktura zasobu archiwalnego 

Zasób archiwalny PWIN można podzielić na następujące główne składowe: 

❖ materiały przejęte po likwidacji Stacji Naukowej PTH Oddział w Przemyślu 

(częściowo przekazane do AP w Przemyślu); w posiadaniu PWIN pozostały (w 

chwili obecnej nieopracowane) spuścizny naukowe osób współpracujących z 

PTH: 

o materiały Augusta Fenczaka 

o materiały Franciszka Persowskiego 

o materiały Stanisława Stępnia 

❖ materiały własne wytworzone przez PWIN (dokumentacja administracyjna, 

finansowa, dotycząca działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej), 

❖ darowizny przekazane do PWIN. 

Wśród tych ostatnich wyróżnić można następujące zespoły/zbiory: 

1. Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej w Przemyślu i Galicji 

Wschodniej/kolekcja „Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie 

codzienne na pograniczu” (w ok. 10% pochodzi z materiałów po PTH) 

Zbiór ten dzieli się na następujące serie i podserie, wyłonione ze względu na tematykę 

oraz rodzaj dokumentacji: 

seria: Zarządzenia urzędowe władz Generalnego Gubernatorstwa z okresu II wojny 

światowej, sygn. 1-4 

seria: Zarządzenia i meldunki wydawane przez dowództwo Armii Krajowej w okresie II 

wojny światowej, sygn. 5-11 

seria: Powojenne materiały sądowe dotyczące zbrodni nazistowskich, sygn. 12 

seria: Materiały dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w trakcie II wojny światowej, 

sygn. 13-15 

seria: Materiały dotyczące eksterminacji ludności żydowskiej w trakcie II wojny 

światowej, sygn. 16-21  

podseria: Materiały poświęcone upamiętnieniu miejsc martyrologii Żydów w 

trakcie w Przemyślu i Grochowcach, sygn. 16-18 

podseria: Dokumenty dotyczące osób narodowości żydowskiej w Galicji, sygn. 19-

21 

seria: Materiały dotyczące tajnego nauczania w okresie II wojny światowej, sygn. 22-24 

seria: Wspomnienia i relacje z okresu II wojny światowej, sygn. 25-28 

seria: Mapy, sygn. 29-32 
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seria: Czasopisma poświęcone II wojnie światowej, sygn. 33-41  

podseria: Czasopisma ukraińskie wydawane w okresie II wojny światowej 

(okupacja sowiecka i niemiecka), sygn. 33-38 

podseria: Czasopisma polskie wydawane w okresie II wojny światowej 

(prosowieckie i antysowieckie), sygn. 39-40 

podseria: Czasopisma współczesne zawierające materiały źródłowe dotyczące II 

wojny światowej, sygn. 41 

seria: Prace poświęcone II wojnie światowej, sygn. 42-55  

podseria: Prace niepublikowane poświęcone okupacji hitlerowskiej i sowieckiej 

na ziemiach polskich, sygn. 42-49 

podseria: Prace publikowane różnych autorów poświęcone okupacji 

hitlerowskiej i sowieckiej na ziemiach polskich, sygn. 50-55 

seria: Korespondencja, sygn. 56-58 

seria: Fotografie zabytków w Sośnicy z okresu II wojny światowej i późniejszych, sygn. 

59-62 

seria: Fotografie przedstawiające życie społeczności Galicji w okresie II wojny 

światowej, sygn. 63-68 

seria: Fotografie przedstawiające cmentarze z okresu II wojny światowej, sygn. 69-70 

2. Materiały rodziny Podlaszeckich 

Zespół ten dzieli się na serie i podserie ze względu na rodzaj dokumentacji, ze względu 

na osoby, których dotyczy (lub które są twórcami dokumentacji), a w przypadku 

materiałów dotyczących pracy duszpasterskiej Konstantego Podlaszeckiego – na parafie, 

których te materiały dotyczą.  

Podział na serie i podserie przedstawia się następująco: 

seria: Dokumenty osobiste rodziny Podlaszeckich, sygn. 1-12 

seria: Korespondencja rodziny Podlaszeckich, sygn. 13-41 

podseria: Korespondencja Konstantego Podlaszeckiego, sygn. 13-23 

podseria: Korespondencja dotycząca Natalii Podlaszeckiej, sygn. 24-26 

podseria: korespondencja Teodory Podlaszeckiej, sygn. 27-28 

podseria: Korespondencja Eleny Podlaszeckiej, sygn. 29 

podseria: Korespondencja dotycząca Jarosława Podlaszeckiego, sygn. 30-31 

podseria: Korespondencja dotycząca służby wojskowej Wołodymira 

Podlaszeckiego, sygn. 32-35 

podseria: Inne listy i pocztówki, sygn. 36-41 
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 seria: Akta związane z pracą duszpasterską Jana Podlaszeckiego, sygn. 42-45 

 seria: Akta związane z pracą duszpasterską Konstantyna Podlaszeckiego, sygn. 46-63 

 podseria: Parafia Młyny, sygn. 46-47 

 podseria: Parafia Hermanowice, sygn. 48 

 podseria: Parafia Dmytrowice, sygn. 49-56 

 podseria: Parafia Kornałowice, sygn. 57-58 

 podseria: Parafia w Kobylnicy Wołoskiej, sygn. 59-63 

 seria: Dokumenty administracyjno-gospodarcze, sygn. 64-77 

 podseria: Rachunki Jana Podlaszeckiego, sygn. 64-68 

 podseria: Rachunki Konstantego Podlaszeckiego, sygn. 69-74 

 podseria: Inne rachunki, sygn. 75-77 

 seria: Akta dotyczące spraw prawnych, sygn. 78-82 

seria: Cenniki towarów, reklamy, ulotki i wizytówki, sygn. 83-87 

 seria: Różnorodne protokoły i okólniki, sygn. 88-92 

 seria: Biblioteczka należąca do Podlaszeckich, sygn. 93-113 

 podseria: Podręczniki szkolne, sygn. 93-95 

 Podseria: Literatura o treści religijnej, sygn. 96-102 

 Podseria: Literatura obcojęzyczna należąca do Podlaszeckich, sygn. 103-106 

 Podseria: Literatura dotycząca muzyki i filozofii, sygn. 107-108 

 Podseria: Poradniki i broszury informacyjne, sygn. 109-111 

 Podseria: Inne książki, sygn. 112-113 

 seria: Varia, sygn. 114-122 

3. Spuścizna dra Aleksandra Kolańczuka 

Zespół został podzielony na serie i podserie ze względu na tematykę, ew. rodzaj 

dokumentacji (seria fotografii).  

Podział na serie i podserie przedstawia się następująco: 

seria: Materiały szkolne dra Aleksandra Kolańczuka, sygn. 1-10 

seria: Okres czynnej pracy zawodowej, sygn. 11-28 

seria: Notatki dra Aleksandra Kolańczuka, sygn. 29-43 

seria: Twórczość dra Aleksandra Kolańczuka, sygn. 44-58 

seria: Ukraińcy w Wojsku Polskim 1917-1921, sygn. 59-62 
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seria: Pułkownicy i generałowie Ukraińskiej Republiki Ludowej, sygn. 63-71 

seria: Duszpasterstwo w wojsku Ukraińskiej Republiki Ludowej, sygn. 72-77 

seria: Materiały dotyczące ukraińskich obozów internowanych na terenie Polski, sygn. 

78-101 

podseria: Obóz internowania w Wadowicach, sygn. 78-81 

podseria: Obóz internowania w Krakowie-Dąbie, sygn. 82-83 

podseria: Obóz internowania w Tarnowie, sygn. 84 

podseria: Obóz internowania w Kaliszu-Szczypiornie, sygn. 85-92 

podseria: Obóz internowania w Łańcucie, sygn. 93-97 

podseria: Materiały dotyczące innych ukraińskich obozów internowania na 

terenie Polski, sygn. 98-101 

seria: Zdjęcia przedstawiające życie Ukraińców w obozach internowanych w Polsce, 

sygn. 102-123 

seria: Informacje o zasobach archiwalnych w Polsce odnoszących się do tematyki 

ukraińskich obozów internowania po 1920 r. , sygn. 124-125 

seria: Kopie opracowań dotyczących Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, sygn. 126-

131 

seria: Kopie opracowań dotyczących duchowieństwa Armii Ukraińskiej Republiki 

Ludowej, sygn. 132-133 

seria: Kopie opracowań dotyczących ukraińskich obozów internowanych w Polsce, sygn. 

134-148 

seria: Korespondencja, sygn. 149-179 

podseria: Korespondencja do dra Aleksandra Kolańczuka, sygn. 149-172 

podseria: Korespondencja Leokadii Krzykawskiej będąca w posiadaniu Aleksandra 

Kolańczuka, sygn. 173-179 

seria: Varia, sygn. 180-202 

4. Materiały dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej 

Brak podziału na serie. 

5. Kolekcja materiałów dotyczących dziejów wsi: Kobylnica Wołoska, Kobylnica 

Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach) 

Kolekcja zawiera kopie archiwaliów oraz publikacje, uporządkowane w grupy ze 

względu na charakter materiałów; źródła rękopiśmienne dodatkowo podzielono 

zależnie od miejsca pochodzenia:  

Źródła rękopiśmienne, sygn. 1-79 
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Pochodzące z Archiwum Państwowego w Krakowie 

Pochodzące z Archiwum Czartoryskich w Krakowie 

Pochodzące z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 

Pochodzące z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we 

Lwowie 

Pochodzące z Archiwum Państwowego w Przemyślu  

Pochodzące z Archiwum Służby Ochrony Zabytków w Przemyślu  

Pochodzące z Archiwum i Biblioteki Konsystorza Greckokatolickiego w 

Przemyślu 

Pochodzące z Biblioteki Metropolitalnej im. Biskupa Konstantyna Czechowicza w 

Przemyślu  

Pochodzące z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Varia 

Informacje o zasobach archiwalnych, sygn. 80 (fragmenty pomocy archiwalnych) 

Źródła kartograficzne, sygn. 81-89 (kserokopie, publikacje) 

Źródła drukowane, sygn. 90-119 

Opracowania, sygn. 120-180 

Opracowania niepublikowane, sygn. 181-185 

13C Sposób sygnowania materiałów 

[numerowanie zespołów/zbiorów] 

Poza dwoma przypadkami zespoły/zbiory w archiwum PWIN nie są numerowane. 

Wyjątki stanowią kolekcja „Dwie okupacje...” oraz spuścizna dra Aleksandra Kolańczuka 

– opracowane i zdigitalizowane w ramach dofinansowania z NInA. Spuścizna dra 

Aleksandra Kolańczuka została opatrzona numerem 10, a kolekcja „Dwie okupacje...” 

numerem 11 – są to oznaczenia umieszczone w inwentarzach archiwalnych dostępnych 

na miejscu w czytelni PWIN, nie zostały one umieszczone na stronie internetowej 

Instytutu w miejscu udostępniania skanów. Numery te nie są na co dzień 

wykorzystywane w pracy archiwum ze względu na niewielką liczbę zespołów/zbiorów 

wchodzących do zasobu archiwalnego PWIN; zostały nadane ze względu na wymagania 

konkursowe stawiane w projekcie przez instytucję finansującą.  

[opis jednostek archiwalnych] 

Jednostki archiwalne są numerowane cyframi arabskimi, w sposób ciągły, zgodnie z 

pozycją w inwentarzu archiwalnym. 
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Teczki opisane są następująco: 

 u góry: nazwa zespołu/zbioru 

 na środku: tytuł jednostki 

 pod tytułem: daty skrajne 

 prawy dolny róg: sygnatura (tylko kolejny numer w zespole, np. 11) 

 na dole, pośrodku: liczba stron (poza kolekcją Materiały dotyczące 

greckokatolickiej parafii przemyskiej). 

Opis na teczkach sporządzany jest odręcznie lub częściowo jest wydrukiem naklejonym 

na teczkę. 

Przykładowy opis teczki: patrz załącznik nr 5. 

W przypadku zeszytów (skoroszytów) w spuściźnie dra Aleksandra Kolańczuka 

elementy opisu (w postaci wydruku komputerowego) zostały naklejone na frontową 

okładkę zeszytu (patrz załącznik nr 6). 

[opis dokumentów] 

Dokumenty wewnątrz jednostek są paginowane (numeracja stron) w prawym górnym 

rogu (dla stron recto, w lewym górnym dla stron verso), miękkim ołówkiem (za 

wyjątkiem kolekcji Materiały dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej – tam 

dokumenty nie zostały spaginowane). Materiały nie zostały oznaczone pieczątką 

własnościową archiwum. 

13D Stosowanie materiałów pomocniczych 

W opracowaniu materiałów archiwalnych w PWIN inspirowano się zarówno 

wytycznymi NDAP, jak i praktyką opracowania spuścizn w AP w Przemyślu. 

13E Czy archiwum wypracowało swój własny system informacyjny i 

charakterystyczne tylko dla niego pomoce archiwalne? 

Nie. Archiwum PWIN w opracowaniu swojego zasobu archiwalnego kieruje się przede 

wszystkim doświadczeniem archiwów państwowych oraz wiedzą kojarzoną z 

uniwersytecką archiwistyką (obecna archiwistka Instytutu, Bogumiła Kowal, jest 

absolwentką historii o specjalności archiwistyka na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej; wcześniej materiały opracowywał August Fenczak – pracownik PWIN w 

latach 1991-2003, wcześniej m.in. pracownik Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 

w Rzeszowie i AP w Przemyślu). Namacalnym dowodem na to są pomoce archiwalne – 

inwentarze tworzone dla poszczególnych zespołów/zbiorów, zawierające wstęp 

wzorowany zawartością i układem treści na wstępie Kazimierza Konarskiego. W 

inwentarzach tych elementy opisu poszczególnych jednostek są wzorowane na (wciąż 

używanej przez niektóre archiwa państwowe) bazie IZA. 
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13F Dodatkowe uwagi 

Tylko część zasobu archiwalnego PWIN została opracowana. Wśród materiałów 

nieopracowanych wymienić można spuściznę dokumentową po przemyskiej Stacji 

Naukowej PTH. Archiwistka Instytutu, B. Kowal, szacuje stopień opracowania archiwum 

na ok. 66%. 

Pewną trudność sprawia definiowanie wydzielonych całości archiwalnych spośród 

darowizn (poza aktami własnymi oraz materiałami po PTH) oraz ich nazywanie – tj. 

uznanie, czy dana całość jest zespołem archiwalnym czy zbiorem archiwalnym. Na 

podstawie uzyskanych przeze mnie informacji w niniejszym opracowaniu całości te 

klasyfikowałam jako zespoły w przypadku Materiałów rodziny Podlaszeckich i 

Spuścizny dra Aleksandra Kolańczuka; w pozostałych przypadkach wydzielone całości 

uznawałam za kolekcje. Nie pokrywa się to całkowicie z terminologią stosowaną przez 

PWIN. W pomocach informacyjnych zespołem nazywane są również Materiały 

dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej, natomiast część zasobu pod nazwą 

„Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na pograniczu” nazywana 

jest zazwyczaj kolekcją/zbiorem, w niewielu przypadkach również zespołem (w 

drukowanym inwentarzu archiwalnym ze wstępem dostępnym w siedzibie archiwum 

występują oba określenia, z przewagą terminów „zbiór” i „kolekcja”). 

Warto odnotować również fakt, iż kolekcja dotycząca II wojny światowej występuje pod 

dwiema nazwami: „Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej w Przemyślu i 

Galicji Wschodniej” (ta wersja występuje np. w opisie teczek) oraz „Dwie okupacje 

(1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na pograniczu” (jest to jednocześnie nazwa 

zadania wykonywanego w ramach dofinansowania z NInA). Nie stanowi to jednak 

problemu w funkcjonowaniu archiwum. 

Opracowanie archiwalne w archiwum PWIN niejednokrotnie wykracza poza 

standardowy opis na poziomie jednostki archiwalnej. Przykładem tego może być 

szczegółowy wykaz i opis fotografii zamieszczonych w jednej z jednostek archiwalnych 

w spuściźnie A. Kolańczuka, a także uzupełnienie jednej z teczek (sygn. 11 - 

[Korespondencja Jana Podlaszeckiego z krewnymi i znajomymi, z obozu dla moskalofili 

w Sankt Florian – Steiermark], 1915-1917) wchodzącej w skład zespołu Materiały 

rodziny Podlaszeckich o wydruk komputerowy zawierający tłumaczenie na język polski 

(z języków ukraińskiego i niemieckiego) treści zawartej w archiwaliach – co 

niewątpliwie jest ogromnym ułatwieniem dla użytkowników.  

 

14 Udostępnianie zasobu archiwalnego 

PWIN udostępnia część swoich materiałów on-line. Na stronie internetowej PWIN w 

zakładce „Archiwistyka społeczna” umieszczono skany materiałów z kolekcji „Dwie 

okupacje...” (202 j.a.) oraz ze spuścizny dra Aleksandra Kolańczuka (70 j.a.). Skany te w 
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wysokiej rozdzielczości a także oryginały są dostępne również w siedzibie PWIN, 

podobnie jak pozostałe materiały, niemające kopii cyfrowych. 

W momencie wizyty w PWIN pracownia naukowa (czytelnia) była zamknięta i 

nieogrzewana w związku z trwającym remontem. Mimo tego istniała możliwość, aby po 

uprzednim kontakcie udostępnić materiały pojedynczym użytkownikom, jak również 

współpracownikom Instytutu. 

Czytelnia jest wyposażona w jeden duży stół na ok. 10 miejsc, otoczony regałami z 

książkami. PWIN posiada również własny czytnik mikrofilmów. 

Użytkownicy korzystający na miejscu z materiałów mogą wykonywać cyfrowe kopie 

własnymi aparatami fotograficznymi.  

Autorce niniejszego opracowania udostępniano materiały przy biurku w głównym 

pomieszczeniu Instytutu (gdzie znajduje się również część biblioteki), w którym pracuje 

część jego pracowników.   

14A Sposoby udostępniania 

on-line x 

na miejscu x 

14B Kwerendy archiwalne 

Archiwum PWIN realizuje kwerendy archiwalne na zlecenie, choć nie są to częste 

przypadki w życiu Instytutu.  

Zapytanie zazwyczaj wystosowywane jest przez użytkownika za pośrednictwem 

wiadomości e-mail – z zapytaniem, czy Instytut posiada materiały do jakiegoś tematu. 

Wtedy pracownicy wykonują wstępną kwerendę i gdy potwierdzają posiadanie 

materiałów – użytkownik przyjeżdża z nich skorzystać w czytelni lub, jeśli wyrazi taką 

chęć, pracownicy wykonują kopie (skany lub ksero). W takim wypadku użytkownik 

ponosi tylko koszta związane z wykonaniem kopii. Wysyłka kopii (e-mailem lub pocztą) 

odbywa się po wpłaceniu umówionej kwoty na konto PWIN.  Warto zaznaczyć że ceny 

wykonania kopii z archiwaliów nie różnią się wiele od cen rynkowych tego typu usług (1 

zł za skan i obróbkę strony; ksero A4 – 0,25 zł, ksero A3 – 0,50 zł). Nie pobiera się opłat 

za samą kwerendę, tj. za czas pracy pracownika. 

14C Ocena dostępności i ograniczenia w dostępie 

Archiwum PWIN jest szeroko udostępniane, a ograniczenia w dostępie są zredukowane 

do minimum. Archiwum nie pobiera opłat za udostępnianie i zezwala użytkownikom na 

wykonywanie kopii archiwaliów własnymi aparatami fotograficznymi. 

Użytkownik, który chce skorzystać na miejscu z materiałów archiwalnych wypełnia 

zamówienie – w tym celu wykorzystuje się formularz wypożyczenia akt z archiwum 
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zakładowego, na którym użytkownik wpisuje datę, imię i nazwisko, nazwę zespołu oraz 

numery jednostek archiwalnych. 

Udostępnianie nie jest ograniczone ze względu na rodzaj czy temat kwerendy, status 

użytkownika, etc. Nie wymaga się żadnych pisemnych wniosków, listów polecających, 

nie spisuje się danych z dokumentów osobistych. 

W przypadku korzystania z materiałów zamieszczonych w Internecie, aby z nich 

korzystać nie jest wymagane logowanie czy inna forma uwierzytelniania. Skany 

umieszczone on-line mają słabą jakość, choć zależy to od konkretnego materiału. 

Odwzorowania cyfrowe w pełnej rozdzielczości są dostępne na miejscu, w czytelni 

PWIN.  

W przypadku spuścizny dra Aleksandra Kolańczuka jednostka o sygn. 1: Zdjęcia 

Aleksandra Kolańczuka nie jest udostępniana on-line – po kliknięciu w link użytkownik 

otrzymuje komunikat „Dokument ten dostępny jest jedynie w Bibliotece PWIN”. 

14D Liczba użytkowników 

W przeciągu roku z archiwum PWIN na miejscu, w czytelni korzysta ok. 20 osób 

(szacunki B. Kowal). 

W przypadku materiałów dostępnych on-line licznik wskazuje na ok. 1500 wizyt rocznie 

(wejścia na podstrony zawierające skany; liczba odwiedzających całą stronę 

internetową PWIN to ok. 3750 rocznie). 

14E Rodzaje użytkowników 

Z archiwum korzystają głównie osoby w średnim bądź starszym wieku (40-70 lat), 

przeważnie naukowcy lub dziennikarze, w minimalnym stopniu również studenci i 

doktoranci (19-24 lat).  

Zainteresowaniem cieszą się głównie: „Spuścizna Aleksandra Klańczuka” i „Materiały 

rodziny Podlaszeckich”. 

14F Sposób rejestrowania udostępnień 

Użytkowników rejestruje się w przypadku korzystania z archiwaliów w siedzibie 

archiwum poprzez wypełniane przez nich zamówienia (na formularzu wypożyczeń akt z 

archiwum zakładowego) oraz wpis do Książki odwiedzin, w której użytkownik 

umieszcza: imię i nazwisko, datę, cel przybycia - akta z których korzysta, podpis. 

 

15 Problemy 

Jednym z głównych problemów w codziennym funkcjonowaniu PWIN są kwestie 

finansowe, tj. przede wszystkim brak finansowej stabilizacji w życiu Instytutu. PWIN 
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utrzymuje się przede wszystkim z zewnętrznych dotacji i grantów – wysokość środków 

pozyskanych w danym roku zależy więc od sukcesów lub porażek w różnego typu 

konkursach dotacyjnych. W związku z tym trudno jest długofalowo zaplanować 

działalność Instytutu; co więcej – może zdarzyć się sytuacja, w której „w jednym roku 

instytut funkcjonuje w granicach fantastycznych, natomiast na drugi rok nie istnieje”. 

Konsekwencją braku stałego finansowania są dwa kolejne problemy – lokalowe (brak 

dostatecznego miejsca do przechowywania biblioteki i archiwum) oraz kadrowe (brak 

dostatecznej liczby pracowników – S. Stępień wskazuje na potrzebę utworzenia trzech 

kolejnych etatów, biorąc pod uwagę ogrom zadań, jakie wykonuje PWIN). 

Kolejnym zagadnieniem identyfikowanym przez pracowników Instytutu jest potrzeba 

konserwacji części zasobu archiwalnego – m.in. Materiałów rodziny Podlaszeckich. 

 

16 Plany na przyszłość 

W trakcie trwania badania terenowego w PWIN trwał remont części siedziby; 

bezpośrednim efektem tego remontu ma być odnowienie przestrzeni magazynowej oraz 

doposażenie jej w nowe regały. 

Ze względu na brak stabilizacji finansowej (patrz: sekcja 15 – Problemy) Instytut nie ma 

więcej skonkretyzowanych planów związanych z archiwum.  

16A Postępowanie z materiałami archiwalnymi w przypadku likwidacji 

Zgodnie z zapisami w statucie, w przypadku likwidacji stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków decyduje m.in. o losach majątku stowarzyszenia – w tym zasobu archiwalnego 

i zbiorów bibliotecznych. Statut PWIN nie precyzuje jakiej konkretnie instytucji mają 

zostać przekazane te dobra i pozostawia tę decyzję Walnemu Zebraniu.  

Wśród instytucji, do których w wypadku likwidacji PWIN chciałby przekazać swoje 

zbiory, na pierwszym miejscu wymienia się Archiwum Państwowe w Przemyślu. W 

przypadku odmowy zasób archiwalny PWIN może zostać przekazany do Archiwum 

Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Przemyślu, zaś 

biblioteka do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

 

17 Miejsce w ruchu archiwistyki społecznej 

PWIN definiuje siebie jako archiwum społeczne,  okazjonalnie współpracuje z 

Ośrodkiem KARTA (np. wymieniając informacje i publikacje), jest również członkiem 

Sieci Archiwów Społecznych zainicjowanej przez Fundację Ośrodka KARTA oraz 

sygnatariuszem Karty Zasad Archiwów Społecznych.   
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18 Ocena znaczenia projektu 

18A Wartość zasobu archiwalnego 

W mojej opinii zasób archiwalny PWIN przedstawia istotną wartość, zwłaszcza w 

perspektywie lokalnej. Szczególnie cenny wydaje się zespół archiwalny Materiały 

rodziny Podlaszeckich, zawierający dokumenty datowane od połowy XIX w. W 

przypadku tego zespołu istotny jest również jego duży stopień zachowania oraz 

unikatowość i charakter materiałów. Istotną wartość ma również niewielki zbiór pn. 

Materiały dotyczące greckokatolickiej diecezji przemyskiej, a także pokaźna kolekcja 

dot. II wojny światowej w Przemyślu i Galicji Wschodniej, która zawiera m.in. materiały 

pozwalające spojrzeć na ten okres w dziejach nie tylko z perspektywy historii 

politycznej, ale także np. osobistych przeżyć mieszkańców, życia codziennego, tajnego 

nauczania oraz stosunków na pograniczu w tym specyficznym okresie.  

Materiały posiadane przez PWIN mogą zainteresować nie tylko historyków (w tym 

specjalizujących się w historii wojskowości, regionalnej, kościoła greckokatolickiego), 

ale także socjologów, etnologów czy językoznawców. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że PWIN ma charakter ośrodka informacji 

naukowej – posiada nie tylko materiały archiwalne w oryginale, ale również kopie 

archiwaliów z innych archiwów oraz bardzo bogatą bibliotekę o tematyce regionalnej i 

ukrainoznawczej, a także materiały warsztatowe innych badaczy, co może być istotną 

pomocą dla osób zajmujących się tą tematyką – nawet jeśli materiały te nie mają stricte 

charakteru materiałów archiwalnych.  

18B Wpływ na lokalną społeczność 

PWIN jako organizacja (nie tylko jego archiwum) ma znaczący wpływ na społeczność 

badaczy i osób zainteresowanych tematyką regionalną, ukrainoznawczą, historii 

kościoła greckokatolickiego, pogranicza polsko-ukraińskiego etc. – zarówno z Polski, jak 

i z Ukrainy.  

Jednocześnie aktywność Instytutu nie jest przychylnie postrzegana w lokalnym 

środowisku w związku z napięciami pomiędzy Polakami i Ukraińcami oraz wciąż 

funkcjonującą pamięcią społeczną dotyczącą zbrodni UPA na mieszkańcach regionu i ich 

przodkach. 

18C Możliwy wpływ na wizerunek archiwów w społeczeństwie 

PWIN może mieć pozytywny wpływ na wizerunek archiwów w społeczeństwie ze 

względu na dużą otwartość (brak obostrzeń w dostępie do archiwum), miłą obsługę 

użytkowników, jak również działania edukacyjne (choć niezwiązane bezpośrednio z 

archiwum Instytutu). PWIN organizuje również staże i praktyki, z których corocznie 
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korzystają nowe osoby – co również może oddziaływać dodatnio na postrzeganie tej 

instytucji na zewnątrz.  

Znajomość działań Instytutu (poza osobami specjalizującymi się w tematyce 

podejmowanej przez PWIN) ma charakter raczej lokalny, a nie ogólnopolski.  

PWIN nie funkcjonuje prężnie w mediach tradycyjnych ani internetowych. 

18D Stabilność projektu 

W moim odczuciu projekt odznacza się niewielką stabilnością. Związane jest to z 

brakiem trwałego finansowania, problemami lokalowymi, ciągłą potrzebą zapewniania 

odpowiednich warunków przechowywania dla posiadanych przez Instytut materiałów 

archiwalnych (mających formę fizyczną, a nie cyfrową) oraz zły stan fizyczny części z 

nich. 

18E Inne 

Bardzo istotną częścią misji PWIN jest działanie na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej, 

propagowania idei dobrego sąsiedztwa, upowszechnianie wiedzy o wspólnej polsko-

ukraińskiej historii i wspólnym dziedzictwie kulturowym, działania na rzecz mniejszości 

oraz propagowanie tolerancji. 

Ciekawe wnioski może przynieść spojrzenie na działalność PWIN w szerszym 

kontekście, który obejmuje rolę Polski jako partnera Ukrainy w kontaktach z Unią 

Europejską z jednej strony, z drugiej natomiast – konflikty i niechęć, które od wielu lat 

wkradają się w codzienne stosunki tych dwóch nacji, szczególnie widoczne na 

pograniczu. 

 



Raport PWIN – wersja po autoryzacji, 13.07.2017 
 

40 
 

Spis załączników: 

1. Ukraińscy działacze polityczni oraz greckokatoliccy duchowni i biskup Jozafat 

Kocyłowski podczas wiecu zorganizowanego w lecie 1941 r. na rynku w Przemyślu 

przez społeczność ukraińską - fotografia;  

Archiwum PWIN, Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej w Przemyślu i 

Galicji Wschodniej, sygn. 64: [Fotografie przedstawiające Przemyśl w trakcie II 

wojny światowej], b.d.,  
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